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MIDDELEEUWEN

De redactie van Gens Nostra tracht jaarlijks een thema-nummer te verwe-
zenlijken, gewijd aan de plaats waar de Genealogische Dag wordt gehou-
den. Daarnevens wil zij op gezette tijden de aandacht vestigen op een bij-
zonder op het door het blad bestreken vakgebied gelegen onderwerp. In de
afgelopen jaren kwamen op die wijze aan de orde heraldiek en militaria en
werd (in 1979) een speciaal beginnersnummer uitgebracht.

De thans aan u gepresenteerde aflevering heeft als thema: De Middel-'
eeuwen. De bijdragen daartoe zijn — afgezien van de redactionele rubrie-
ken en de belangrijke vervolg-kwartierstaat, welke ook reeds in de middel-
eeuwen reikt — afkomstig van leden van de Werkgroep Middeleeuwse Vor-
stenkwartieren. Deze werkgroep werd reeds in 1968 (Gens Nostra XXIII
(1968) p. 363 e.v.) bij u geïntroduceerd, als samenstelster van het toen uit-
gebrachte Karel de Grote-nummer. De werkgroep, die nimmer van perso-
nele samenstelling is gewijzigd, heeft sedertdien een tamelijk teruggetrok-
ken bestaan geleid, doch wil nu graag voor een ogenblik weer even uit de
schaduw treden. Zij wil daarbij tevens de veelgestelde vraag beantwoor-
den: waarom verschijnt er niet nog eens een nieuw Karel de Grote-num-
mer, met een serie nieuwe reeksen? Het succes van het Karel de Grote-
nummer in 1968 wettigt deze vraag volkomen. Er zijn stellig nog voldoende
nog niet eerder gepubliceerde interessante afstammingsreeksen voorhanden
en een „vervolg op 1968" behoort dan ook zeker tot dé mogelijkheden. Het
is daarom niet denkbeeldig dat onze werkgroep over enige tijd nog eens met
een voorstel dienaangaande bij de redactie van Gens Nostra zal aankloppen
en als de redactie daar dan positief tegenover staat, dan ligt een eventueel
tweede Karel de Grote-nummer (misschien wat minder omvangrijk dan het
vorige) in het verschiet.

Op dit moment legt onze werkgroep u evenwel bij voorkeur eerst iets an-
ders voor, waarvan zij hoopt dat u er met belangstelling van zult kennis
nemen. Zij laat slechts op twee punten die voorkeur even vallen en wel
door een correctie op een in het Karel de Grote-nummer opgenomen reeks,
alsook door opname van een pagina over mogelijkheden van afstamming
van middeleeuwse vorstengeslachten.
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De werkgroep spreekt hierbij haar dank uit jegens de redactie van Gens
Nostra, die haar wederom een grote gastvrijheid'verleende in het door haar
verzorgde maandblad.

De Werkgroep Middeleeuwse Vorstenkwartieren,

Amsterdam, G. STAALENHOEF
R. F. VULSMA

Diemen, Drs. H. H. w. VAN EIJK
Ede, J. H. M. STRIJBOS
Utrecht, Mr. H. w. ENGELBRECHT

MOGELIJKHEDEN, MOEILIJKHEDEN EN
MERKWAARDIGHEDEN IN VERBAND MET

GENEALOGISCHE „DIEPTEBORINGEN"

Per aspera et ardua ad ast ra1

Soms wordt de vraag gesteld: „hoever kunnen wij naar het verleden door-
dringen bij een genealogisch onderzoek?"

Deze vraag kan echter niet zonder meer worden beantwoord. Deze bij-
drage wil in deze niet meer bieden dan een globale schets van de vele aspec-
ten, die daarbij gaan opduiken. Daarvoor is het echter, alvorens de eigenlij-
ke vraagstelling te gaan behandelen, noodzakelijk om de welwillende lezer
of lezeres te wijzen op diverse punten, die bij een historisch en genealogisch
onderzoek en met name bij de genealogische navorsingen niet altijd bewust
worden beseft, zoals de rol, die geschiedenis en aardrijkskunde, de beschik-
baarheid van bronnen, de mogelijke waarde of onwaarde van overleverin-
gen, en wat dies meer zij, bij elke poging om een stamreeks op te voeren
dan wel een kwartierstaat uit te breiden, spelen kunnen.

Sine ira et studio2

Veelal wordt de genéaloog verweten, dat hij niet meer dan „verzame-
laar" van voorouders is, dat hij te goedgelovig „veronderstellingen" voor
„feiten" verslijt, kortom niet wetenschappelijk te werk gaat.

Maar ook de officiële wetenschap faalt dikwijls en negeert, door haar
starre dogmatisme, mogelijkheden, die zij later, soms slechts na schoorvoe-
tend aarzelen, gaat aanvaarden. Dit wordt onder meer geïllustreerd door de
rol, die dan — ongevraagd — „out-siders" en minder-orthodoxe geleerden
hebben gespeeld, alsmede ook toevallige, gelukkige, vondsten3.

Zonder de jonge Fransman Champollion, die terecht op de gedachte
kwam, dat in de zogenaamde cartouches wel eens het Egyptische pendant
van de Griekse koningsnamen in de beroemde Steen van Rosette zou kun-
nen staan, en dat het Koptisch nog een en ander van het voormalige Oud-
Egyptisch zou kunnen bevatten, zouden wij de hiëroglyphen niet hebben
ontcijferd.

Zonder de koopman Schliemann, die terecht dacht, dat de Griekse hel-
dendichten van Homeros een historische kern zouden kunnen bevatten, en
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op eigen gelegenheid ging graven, wisten wij nu nog niets over Troje en
Mycene.

De Britten Chadwick en Ventris begrepen, dat het oude schrift van Creta
en Mycene wel eens een archaïsche versie van het latere Grieks kon weer-
geven en boekten zodoende resultaten. ,

De onorthodoxe professor Hrozny kwam op de gedachte, dat het Hethi-
tisch een Indo-Europese taal zou kunnen zijn, wat men officieel een grove
„ketterij" vond, en hij kreeg in grote trekken gelijk.

Zonder de jeugdige Duitse leraar aan een gymnasium, Grotefend en de
Britse officier Rawlinson zou men de sleutel tot het spijkerschrift der
Achaemenieden en van het Tweestromenland niet hebben gevonden.

Deze lijst zou nog kunnen worden uitgebreid. Er zijn nog raadsels, die op
een oplossing wachten, zoals het Indus-schrift van Harappa en Mohenjo-
Daro, het Etruskisch, waarvan wij de sleutel hebben verloren, want nog ten
tijde van keizer Claudius (die er zelf een werk over schreef) was deze be-
kend, maar de sleutel ging al ten tijde van het latere Romeinse Rijk verlo-
ren. En dan de puzzel van „Atlantis". Wellicht krijgt de Sleeswijk-Holstein-
se predikant Spanuth nog eens gelijk, die bij Helgoland in zee stenen, ken-
nelijk door mensenhand geschikt, vond. De officiële wetenschap weigert
echter ook hier een grondig wetenschappelijk en archeologisch onderzoek4.

Maar ook op ander en later terrein blijft men dikwijls vasthouden aan of-
ficiële versies, bijv. de Bastille-geschiedenis, om maar een voorbeeld aan te
halen, ondanks archiefonderzoek, onder anderen door de Franse historicus
Funck-Brentano.. A

Hier reeds een enkele genealogische opmerking over de oudst-mogelijke
reeksen en kwartierstaten. Door de Chinese gewoonte en traditie van de
voorouderverering is het niet ondenkbaar, als wij aannemen dat de betrok-
ken gegevens inderdaad een „filiatie" betreffen, dat dan de oudste bekende
doorlopende stamreeks die is van de afstammelingen van Confucius
(K'oeng Foe-tze), die gedateerd wordt op omstreeks 551-479 voor Christus.
Voor de laatste Wereldoorlog poneerde een Chinese diplomaat, die in de
twintiger jaren van onze eeuw secretaris van de Chinese legatie in Chili
was, Sjen K'oeng Woe, dat hij in meer dan 70 generaties in de rechte lijn
van Meester K'oeng afstamde6. De oudste „kwartierstaat", die wij met vrij
redelijk resultaat kunnen opstellen, is die van de Pharao Toetanchamon,
die omstreeks 1352-1343 voor onze jaartelling in het oude Egypte "heeft ge-
regeerd7.

Fide sed cui vide8

De mens is een wezen, dat over een ongebreidelde fantasie beschikt en
gaarne verhalen aanhoort, zodat te allen tijde de tendentie heeft bestaan
om de feiten te gaan opsieren met aantrekkelijke bijzonderheden.

Sprookjes, legenden, en in moderne tijden ook de nodige detectivero-
mans en zogenaamde „science fiction"-verhalen behoren tot de gebruikelij-
ke ontspanningslectuur van oud en jong. Tal van motieven uit de geroman-
tiseerde geschiedenis en uit het erfdeel van sagen en mythologie vormen
nog steeds een geliefkoosd onderwerp voor toneel, opera, en heden ten
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dage ook voor films en de televisie. De schilders en beeldhouwers putten
ook gaarne uit deze thema's voor hun werken.

Voor de geschiedenis en de genealogie werken deze verhalen veelal ver-
troebelend. Om moderne voorbeelden aan te halen, vele mensen kennen de
Romeinen slechts uit de televisieserie van Claudius, de Cid uit de gelijkna-
mige filmproduktie, enzovoorts.

Toch zullen velen er zich ook van bewust zijn, dat men in deze te maken
heeft met meer „Dichtung" dan „Wahrheit".

Anders ligt het met de „overleveringen". Ook deze zijn weliswaar in de
hiervoor bedoelde literaire produkten verwerkt, maar hier willen wij het
hebben over de „overleveringen" als bron voor een zekere kennis van fei-
ten.

In overleveringen, die bedoeld zijn om aan het nageslacht feiten door te
geven, die niet schriftelijk werden of worden vastgelegd, is veelal een kern
van waarheid vervat. De kunst is nu om deze kern er uit de destilleren en
het „kaf" van het „koren" te scheiden.

Zelf heeft steller dezes de volgende ervaring in deze geboekt. Zijn groot-
moeder, wijlen Berendina Margaretha Engelbrecht-Pepfenhauser (1855-
1946) vertelde meer dan eens, dat haar moeder Adolphine Pepfenhauser-
Troost (1812-1881) haar had verhaald, dat ten tijde van haar grootouders
Troost-Knipschaer men in Arnhem in juni op de schaatsen had gestaan in
1815! In de familiekring werd dit met een zeker ongeloof voor kennisgeving
aangenomen en „ad actas" gelegd. Maar ... toen Nederland en andere de-
len van het Noordelijk Halfrond een koude winter en dan een miserabele
zomer in 1979 boekten, verscheen er in de krant een bijdrage van een we-
tenschappelijk medewerker, waarin werd gememoreerd, dat men bij ons in
1816 begin juni nog sneeuw had, terwijl zelfs nog in juli en augustus vorst-
periodes werden geregistreerd. De overlevering klopte dus in grote trek-
ken, zij het dan, dat het jaar „1816" was gewijzigd in het gemakkelijker in
het geheugen liggende jaartal „1815"9!

De kern van waarheid is soms echter nog geringer, zoals blijkt uit een
Middeleeuws voorbeeld, namelijk het Rolandslied. Uit historische bronnen
uit het Frankenrijk en van een Arabisch auteur kunnen wij niet veel meer
aan de weet komen dan, dat er inderdaad een, voor Karel de Grote ongun-
stig uitgevallen veldslag, op 15 augustus 778 werd geleverd, alsmede, dat
een der drie met name genoemde Frankische slachtoffers een zekere
„Hruodlandus Brittanici limitis praefectus" (dwz. de Heer van de Bretonse
Mark) is geweest. Behalve van deze drie, kunnen wij van geen der andere
in het Lied genoemde Christenen en Saracenen vaststellen, of zij inderdaad
in Roncevalles aanwezig waren; want de meesten zijn ofwel thans in andere
teksten totaal onvindbaar ofwel zij blijken te kunnen worden geïdentifi-
ceerd als mensen uit een latere periode, die dus „geantidateerd" werden
door de „overlevering"10.

Maar wie was die Roeland, Hruodlandus Brittanici limitis praefectus, één van de drie Frankische
slachtoffers die Einhart apart vermeldt? Naar het schijnt een man van enige importantie en zeker
dezelfde Roeland die in een charter uit ongeveer 772 een vooraanstaande plaats inneemt 'onder de
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daar genoemde edelen aan hel koninklijk paleis. Misschien is hij ook degene die mei de afgekorte
naam Rodlan voorkomt op een zijde van een zilveren denarius die vóór 790 circuleerde. Op de
keerzijde ervan lezen we de naam van de koning, Carlus. Van dit moment af zwijgt de geschiede-

nis; de legende begint.

Munt van Rodland (is vermoedelijk de historische „Roeland").
Ontleend aan: D. D. R. Owen, Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote. Nederlandse

editie: Unieboek (Fibula-Van Dishoeck), Bussum, 1973.

Wij kennen ook, en helaas met name in de oudere genealogie, „pseudo-
overleveringen". Een voorbeeld is de genealogie der graven van Anjou,
waaruit later de Vendöme's en de Plantagenets zijn ontsproten. In de elfde
eeuw, toen het geslacht een rol was gaan spelen, ging men het voorgeslacht
verheerlijken. Veel verder dan het vinden van de stamvader Ingelgarius,
zoon van Tortulf, kwam men niet, terwijl men over deze Ingelger maar wei-
nig kon zeggen. Godfried „Grijsmantel", die ongeveer 960-987 graaf was,
was inmiddels tot vaandeldrager van Karel de Grote in het Rolandsiied
geïncorporeerd. Daarna ging men nog een stap verder, en stelde men dat,
Tertulf, alias Tertullus, ook al een rol zou hebben gespeeld, gaf men hem
tot vrouw ene „Petronilla", die tot dochter van de Abt Hugo (t 844), en zo-
doende tot kleindochter van Karel de Grote en Regina werd gemaakt. Aan
de andere kant beweerde men, dat Tertullus zou stammen uit een Bretons-
Romeins adelsgeslacht. De ware overlevering kent alleen Tortulf als „The
Woodman", zodat wij zonder meer het net van „verdichtsels" der latere
„verfraaiingen" kunnen gaan verscheuren, en „droogjes" kunnen constate-
ren, dat de stamvader der Anjou's een „nieuweling" was, die de houthakker
Tortulf tot vader en een onbekende vrouw van zeker niet-voorname her-
komst tot moeder had".

Dit soort verhalen en valse overleveringen bestaan voor vrijwel alle be-
kende geslachten, dit ene geval moge tot standaard-voorbeeld dienen.

Epluribusunum12

leder menselijk wezen is er inderdaad één uit velen, niet alleen als individu
in een massaal aantal mede-wereldburgers, maar ook omdat wij een enorm
aantal voorouders hebben, zij het dan ook nimmer zó véél als het theoreti-
sche aantal aangeeft. Want de wanverhouding tussen dit theoretische aantal
en de feitelijke wereldbevolking uit vroeger tijden toont overduidelijk aan,
dat het zogenaamde „kwartierverlies" een onvermijdelijke noodzaak is13.

In ons voorbeeld lijkt een afstamming der betrokken Zwitsers van meer
dan 40.000 x ten opzichte van hun „kwartieren" in casu, namelijk Karel de
Grote en Hildegardis, veel, maar is in feite een reële mogelijkheid. Want
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het aantal „beschikbare" mensen van rond 750, die als „candidaat-voor-
ouders" in aanmerking komen is niet zeer groot. De betrokken Zwitsers tel-
len in hun voorgeslacht tot aan de tijd der Ontdekkingsreizen geen kwartie-
ren, die een afstamming buiten Europa en naaste omgeving kunnen doen
vermoeden. Bovendien vallen er zeer veel mensen af, want in de geschatte
bevolkingsaantallen zijn immers ook begrepen de als kind overleden men-
sen, alsmede de volwassenen, die om welke redenen dan ook kinderloos
zijn overleden. Bovendien, zelfs als bepaalde personen kinderen en klein-
kinderen, enz. hebben gehad, dan nog komt het voor, dat deze nakomeling-
schap op haar beurt uiteindelijk geen nakomelingen blijken te hebben ge-
had, zodat ook deze mensen in feite afvallen. En zo staan er dan tegenover
meer dan 137.000.000.000 theoretische mogelijke voorouders,- wellicht niet
meer dan krap 100.000.000 of nog minder, feitelijk mogelijke, voorouders.
Dit aantal wordt nog gereduceerd door het feit, dat meer naar het heden toe
liggende gevallen van „kwartiergelijkheid", de daadwerkelijke afstam-
mingsreeksen samen laten vallen, en zodoende het verdere aantal gaan in-
perken. /

Wij kunnen beter in plaats van te spreken over „kwartierverlies" gaan
praten over „kwartiergelijkheid" ofwel de „post-klassiek-Latijnse" term
„implex" (letterlijk „ineenvlechting", „ineenstrengeling") bezigen,- want er
gaat geen enkel kwartier „verloren", maar wel gaan er kwartieren „samen-
vallen" en deze treden dan in steeds meer afwijkende „parentaties" op. Het
werkelijke — vaststaande en onveranderlijke — aantal voorouders in to-
taal, kunnen wij voor niemand echt bepalen, omdat de overgrote meerder-
heid van ons voorgeslacht gevormd wordt door mensen, die geen sporen
van hun aardse bestaan hebben nagelaten en dus ook niet meer kunnen
worden gevonden.

Men neemt aan, dat een generatie 30 a 40 jaar is, gemakshalve kunnen
wij stellen, dat er 3 generaties per eeuw, respectievelijk 6 per twee eeuwen
zijn. Er zijn diverse factoren, die aanleiding zijn voor de zogenaamde
„generatieverschuivingen". Al naar gelang erfelijke aanleg, ras, klimaat,
voeding, en andere omstandigheden zijn de jaren, waarin mannen vader en
vrouwen moeder kunnen worden, uiteenlopend. Mannen zijn als regel
ouder dan hun respectievelijke vrouwen. Kinderen kunnen stammen uit een
eerste of een latere verbintenis, zij kunnen het oudste, maar ook het jongste
kind zijn, enz. Hierdoor kunnen de „afstanden in jaren".tussen de geboorte
van een kind en die van hun vader of moeder langer of korter zijn, dan de
gemiddelde 1/3 eeuw. Als calculatiebasis kan men aannemen, dat op elke
twee eeuwen van zes generaties, deze een „inkorting" tot vijf, respectieve-
lijk een „uitbreiding" tot acht kunnen ondergaan.

In ons voorbeeld van schema C, wordt dat dus op rond 12 eeuwen, onge-
veer 6 minder en 12 meer dan het gemiddelde van 35 parentaties (ofwel 36
generaties). De feitelijk gevonden „waarden" zullen daar als regel tussenin
liggen, want de afstammingsreeksen verlopen vanzelfsprekend niet uitslui-
tend over schakels met een grote afstand in geboortejaren, noch ook over
schakels met alleen kleine afstanden in geboortejaren.
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Hoeveel nakomelingen een mens heeft is niet aan vaste theoretische ge-
tallen gebonden. Wel kunnen wij constateren, dat het feit, dat iemand veel
of weinig kinderen had, nog niet gaat bepalen, of hij of zij in de lengte der
dagen nakomelingen zal hebben. Ofschoon enige kinderen van Karel de
Grote zelf ook kinderen hebben gehad, lopen alle goed aantoonbare lijnen
uitsluitend via twee van deze kinderen, namelijk Lodewijk de Vrome en
Carloman/Pippijn. De Cid had aanmerkelijk minder kinderen, namelijk
slechts één jong overleden zoon en twee dochters; van beide dochters stam-
men vele hedendaagse mensen af. Er verlopen ongeveer vijf generaties (fi-
liaties), voordat het voor iemand vast gaat staan of hij ook in de toekomst
nog nakomelingen zal hebben. Dit komt voor de betreffende persoon dus,
als het ware, pas „posthuum" vast te staan.

Handmerken van de Cid en van diens gemalin.
Ontleend aan: R. Menéndez Pidal, La Espana del Cid, Quinla Edición, Volumen II, Espasa-

Calpe, S.A., Madrid, 1956.

Zoals wij kunnen zien bij uitgebreide kwartierstaten en ook bij uitgebrei-
de overzichten van afstammelingen, zijn zowel de „spreiding" van onze
voorouders, alsook de „spreiding" van het nakomelingschap van mensen uit
vroegere eeuwen, een „functie" van de factoren „territoir", „tijd" en min of
rrieer „toevallige omstandigheden".

Zo kunnen wij bij voorbeeld zien in de werken, waarin de nakomelingen
van Karel de Grote, Gorm de Oude, zijn weergegeven, dat deze spreiding
„territoriaal" en „sociaal" zich slechts geleidelijk als een soort „olievlek"
gaat spreiden14.
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Natura inest in mentibus nostris insatiabilis quaedam cupiditas veri videndi15

En inderdaad, de mens is van nature nieuwsgierig, en deze nieuwsgierig-
heid, prikkelt hem ook om zijn eigen herkomst na te speuren en zo mogelijk
tot in een grijs verleden.

In de Westerse Wereld, zal hij dan eerst bij zichzelf moeten starten, zijn
eigen weten in deze benutten en hetgeen zijn naaste omgeving, zijn familie
en relaties, hem kunnen berichten, om dan te duiken in de beschikbare
bronnen. Met de Burgerlijke Stand, zal hij, daar waar deze beschikbaar is,
de 18de eeuw bereiken, om dan door te dringen in vroeger eeuwen via de
kerkboeken, en ten slotte via andere bronnen, zoals de stedelijke archie-
ven, de leenboeken, rechterlijke archieven, en wat dies meer zij. Ofschoon
de oudst bekende raadpleging van een doopregister dateert van de Italiaan-
se humanist Alessandro Vellutello, die omstreeks 1525 zich bemoeide met
de uitgave en bewerking van de geschriften van Petrarca, en daarvoor bij de
pastoor van Cabrières (thans Dept. Vaucluse) de doopinschrijving van
diens geliefde Laura vond, van 4 juni 1314, komen wij met de DTB-regis-
ters als regel gewoonlijk niet verder dan de 16de eeuw. Met de andere bron-
nen kunnen wij dan door gaan spitten. Voor de burgerlijke geslachten en de
boeren kunnen wij niet veel verder dan eveneens rond 1300 komen, met de
lagere adel en ridders niet veel verder dan rond 1100 en met de meeste feo-
dale geslachten ten hoogste tot in de tijd der Karolingers. Vóór omstreeks
800 kunnen wij dan nog slechts voor enige dynastieën de stamreeks opvoe-
ren tot in de zesde eeuw. Zulks is echter, en zeker voor kwartierstaat-
onderzoek, in feite alleen goed mogelijk, daar, waar onze Westerse cultuur
heeft gebloeid, mede dank zij het Christendom.

Reeds het Romeinse Rijk kende een vrij behoorlijke bevolkingsboekhou-
ding, terwijl de Christenen al vroeg registers hebben aangelegd, maar daar-
van is vrijwel alles verloren gegaan. Ook in de sfeer van het voormalige
Oost-Romeinse Rijk en van de landen van Zuid-Oost-Europa is veel, ook
uit latere eeuwen, verdwenen dank zij de Turken, de Mongolen en de Tar-
taren.

De Joodse religie kende geen verplichting om familie-gegevens te regis-
treren. Toch is dat hier en daar in Joodse kringen gebruikelijk geweest, zo-
dat besnijdenisregisters en de zogenaamde memoriaalboeken genealogische
onderzoekingen mogelijk maken, maar ook hier niet veel vroeger dan het
einde der middeleeuwen.

Ook de Islam kent geen equivalent voor onze kerkboeken; pas in jongere
tijd verplichtte men hier en daar de Imams gegevens betreffende huwelij-
ken e.d. bij te gaan houden. Bovendien vermelden Islamitische genealo-
gieën slechts bij uitzondering de namen der vrouwen, waardoor „kwartier-
staten" practisch onmogelijk worden, zeker voor de oudere tijden. Via de
grote geslachten, en via de dochter van de profeet, Fatima, komt men dan
tot diens oudst-traceerbare voorouders, zo omstreeks de zesde eeuw. Zo
bijv. de koningen van Transjordanië en van Marokko.

In Amerika kunnen wij alleen voor de Inca's en voor de nakomelingen en
het voorgeslacht van Montezuma één en ander vinden. Maar ook dat gaat
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maar relatief kortstondig terug. In beide gevallen niet verder dan rond
1100.

De beweringen van de Ethiopische genealogie, dat hun dynastie terug-
gaat tot koning Salomo en de koningin van Scheba, is noch op grond van de
Bijbel, noch op grond van andere historische gegevens, historisch aanvaard-
baar. De traceerbare historie gaat niet verder terug dan tot onze Middel-
eeuwen.

India kent voor enkele vooraanstaande geslachten stamreeksen, die, in-
dien betrouwbaar, weliswaar oud zijn, maar niet zo oud, dat zij ons verder
dan tot de vroege Middeleeuwen voeren.

Ondanks het feit, dat de geschiedenis van Zuid-Oost-Azië oud is, komen
daar de dynastieën niet veel verder dan in recente tijden met hun genealo-
gieën, dus tot ver na 1500!

De Chinese keizerlijke Huizen hebben onderling geen genealogische bin-
dingen, ofwel nagenoeg niet; hetzelfde geldt voor de vooraanstaande fami-
lies. Zodoende kunnen wij niet verder geraken dan tot de nakomelingen
van Djinghizkhan, dus tot de twaalfde eeuw.

In Japan geldt de keizerlijke dynastie als zeer oud en teruggaande tot ver
voor Christus, maar de eerste historisch-betrouwbare bronnen dateren van
omstreeks 722. In de Meidzji-Aera heeft men, en ook later, diverse genea-
logische gegevens voor diverse geslachten gepubliceerd, die tot in de Mid-
deleeuwen in sommige gevallen doorlopen. Een eerste genealogische col-
lectie was de Kansei Shokafu, gecompleteerd in 1812.

Voor de overige wereld, en met name daar, waar men meest slechts over
mondelinge overleveringen beschikt, komen ook de leidende families ner-
gens tot opzienbare stamreeksen16.

Kortom wij dienen (over de Kaukasische landen later) andere gegevens
aan te boren, willen wij verder komen.

Quot linguas quis callet, tot homines valet17

Helaas wordt niet alles genoteerd. Wat men niet belangrijk vindt, ofwel
algemeen bekend acht, wordt niet genoteerd. Voor de latere geslachten is
daarmede dikwijls het verband zoek. Dit raakt ook zoek, als men in archie-
ven te royaal en te overmatig gaat „schonen", omdat niet alles bewaard kan
worden. Iets wat tegenwoordig nogal eens gebeurt. Zoals al gesteld, is veel
verloren gegaan. Ook, en dit geldt vooral voor portretten, vergeten velen
hun foto's van namen te voorzien, en heeft men vroeger schilderijen niet
altijd nader van aanwijzingen voorzien. Velen hebben familiefoto's die zij
niet meer kunnen identificeren. Onze musea staan vol doeken met de niets-
zeggende aanduidingen, zoals „meisje met hoepel", „heer met zijn hond",
„dame met bloemen", „landschap met herberg en beek", enz., omdat men
niet meer weet, wie of wat is afgebeeld.

Een andere kwaal zijn de „errata et corrigenda" in boeken en tijd-
schriften. In bibliotheken heeft men noch de tijd, noch ook de lust deze aan
te brengen. Daarenboven staan zij dikwijls in een ander werk of in een an-
dere jaargang, zodat zij aan de aandacht van de gebruiker ontsnappen. Ook •
drukfouten hebben veelal een zeer taai leven.
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Een groot probleem, en zeker bij het onderwerp waarmede deze bijdrage
zich heeft ingelaten, is dat wij, zodra wij in de Middeleeuwen en daar-
voor terecht komen, technisch en materieel niet in staat zijn alle navorsin-
gen te gaan controleren in de oorspronkelijke bronnen. Kortom wij zijn
aangewezen op de beschikbare werken, op hetgeen in druk is verschenen,
en moeten er maar op vertrouwen dat men juist citeerde en juist publiceer-
de.

Voorts zijn, en zeker als het zeldzame of buitenlandse publikaties betreft,
de boeken in kwestie niet of slechts moeilijk te achterhalen. Vele, bij biblio-
theken ingediende, uitleenbriefjes komen retour met de aantekening „in
Nederland niet aanwezig". Als men weet, waar een en ander wel staat, dan
gaat het dikwijls om „leeszaal-werken", die niet uitleenbaar zijn, dus ook
binnen het internationale leenverkeer niet te verkrijgen.

Het aanvragen van een „Xorox" is dan in theorie de oplossing, maar in de
praktijk veelal niet, want bij omvangrijke werken is het praktisch ondoen-
lijk om aan te geven, wat men nodig heeft en graag zou willen hebben.

En dan ... de grootste klip: de talen! Bij tal van genealogische werken
kan men vaststellen, dat de auteurs zich hebben beperkt tot hetgeen in de
eigen taal is verschenen, of tot hetgeen zij konden lezen. Men werkt ge-
woon langs elkaar heen.

En omdat, wij, zodra wij het terrein der Middeleeuwen betreden, al di-
rect bij de zogenaamde „Middeleeuwse Vorsten-Kwartieren" te maken
krijgen met een zeer internationaal gezelschap, is dat een duidelijk be-
zwaar.

Ook, overigens redelijke of goede werken lijden aan dit euvel. Turton (in
zijn reeds aangehaald werk) heeft op vele punten — zodra het niet-Engelse
en niet-Franse en dergelijke gevallen betreft — mankementen, die daaraan
te wijten zijn. Forst de Battaglia merkt op, dat Brandenburg in zijn „Nach-
kommen Karls des Grossen" duidelijk de „Vertrautheit" met „westlichen
Monographien und Zeitschriftenaufsatzen, besonders jedoch mit slawischer
und sonstiger östlicher Forschung" mist.

De poging van de uitgever Degener om na zijn reprint van Brandenburgs
werk een tweede deel te laten verschijnen met alle correcties daarop, als-
mede een verder deel, door een groep van internationale deskundigen
samengesteld, hetgeen dit bezwaar zou ontzenuwen, is sedert 1964 nog
steeds een vrome wens gebleven, waaromtrent men niets meer verneemt.

Ook de aangekondigde vervolgen op Brenner's „Nachkommen Gorms
des Alten", waarop men jaren geleden al kon intekenen, laten op zich
wachten.

Of deze en andere werken nog ooit zullen verschijnen is een open
vraag...

Het is voor een particulier, gezien zijn geldelijke mogelijkheden en ook
gezien de voor boeken in huis beschikbare ruimte, maar ten dele uitvoer-
baar om deze mankementen aan te vullen door zelf de boeken aan te gaan
schaffen. Slechts in beperkte mate is dat mogelijk, terwijl dan ook nog kan
•blijken, dat de titels „out of print" zijn en dus niet meer leverbaar.

Series met veel verve gestart, zoals bijv. de „Encyclopedie Généalogique
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des Maisons Souveraines du Monde", blijven steken; in dit geval van Doc-
teur Sirjean zelfs reeds bij de „Branches Cadettes" van de Franse Dynas-
tieën.

Een Pools boek over de Piasten en andere geslachten van relatief recente
datum wordt bij ons pas bekend; als het in Warschau niet meer verkrijgbaar
is, en dan ook in onze bibliotheken door afwezigheid schittert18.

Bovendien is niemand in staat de literatuur volledig te overzien, laat
staan te raadplegen.

Errare humanum est19

Naast de taalkundige problemen en die van het vinden van boeken, waar-
uit men zonder risico's kan putten, hebben wij nog een minder prettig punt,
waar helaas op moet worden gewezen.

Een ieder kan zich vergissen, maar toch is het onaangenaam, als men
moet vaststellen, dat nieuwere bewerkingen van oudere boeken met een ze-
ker gezag en een gunstige reputatie, duidelijk slechter uitvallen.

Prins Isenburg bewerkte in de twintiger en dertiger jaren de genealogi-
sche tabellen voor de Duitse en overige Europese grote geslachten. Na
Wereldoorlog II werden deze tabellen aangevuld en herdrukt onder redac-
tie van Frank Baron Freytag von Loringhoven, onder de titel „Stammtafeln
zur Geschichte der Europaischen Staaten". Deze bewerkte de Delen I, II,
III en IV, in de jaren 1960/1961, en trachtte, voor zover zulks in deze tabel-
larische vorm doenlijk is de waarheid te benaderen en, zij het dan ook sum-
mier, literatuur op te geven. Het gevolg is dat, behalve in sommige geval-
len, deze boeken als geheel als overwegend betrouwbaar kunnen worden
bestempeld. Helaas startte de uitgever, na de dood van de bewerker, nu
een „neue Folge", in een afwijkend formaat. Ondanks het feit, dat soms re-
delijke bronopgaven worden gegeven, ontbreken deze soms geheel, en met
name juist daar, waar de tabellen gaan afwijken van de oude versies, res-
pectievelijk van de andere genealogische literatuur. Ook is het aantal fou-
ten duidelijk groter in aantal, dan eertijds. Men dient deze nieuwe tabellen
dan ook met eenzelfde voorbehoud te raadplegen, als oude werken, zoals
die van Hübner en anderen.

Een voorbeeld moge dit illustreren: de tabel (1) in Band VI behandelt de
„Ezzonen" op een, van alle andere visies, op vele punten geheel afwijkende
wijze, maar zonder de oudere literatuur aan te halen en in feite alleen onder
verwijzing naar deel I van het boek over de Graven van Limburg Stirurh,
met de daarin vervatte zeer omstreden visies. Aan deze „Ezzonen" worden
dan o.m. ook de graven van Zutphen gekoppeld, die dan verder worden
weergegeven op tabel 23b. Daar wordt verwezen naar het op authentiek
bronnen-materiaal gebaseerde werk van mr. W. de Vries. Een lezer, die dit
Nederlandse werk niet kent, of niet ter hand kan nemen, krijgt aldus de in-
druk, dat ook De Vries de filiatie van Adelheid, gemalin van de oudste Zut-
phen, in de nieuwe versie aanvaardt, maar dat is beslist niet het geval, want
bij De Vries is Adelheid slechts eventueel een dochter van „een" Heer van
Zutphen, in elk geval van een Otto, en beslist niet van Ludolf en Mathilde.
Mathilde is bij De Vries een zuster en niet de moeder van Adelheid. Zo-
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doende vervalt de geponeerde afstamming van de „Ezzonen" via deze Lu-
dolf Paltsgraaf aan de Rijn (t 1031).

Het overigens interessante en degelijke werk van dr. Dijkstra, over de
graven en gravinnen van het Hollandse Huis (Zutphen 1979), verschenen
naar aanleiding van het onderzoek van de stoffelijke resten van deze gra-
ven, wordt duidelijk ontsierd door foutieve genealogische gegevens, zoals
men deze kan vinden met name in de tabel (als bijlage III). Hier worden
zaken geponeerd, dié beslist onjuist zijn. Als men nagaat, waar deze uit
stammen, dan blijken dit gegevens te zijn ontleend aan totaal verouderde
en achterhaalde boeken, zoals het beruchte produkt van G. van Loon uit
1734. Het is onbegrijpelijk weshalve de auteur aan Van Loon de voorkeur
geeft boven het bijv. óók op blz. 135 vermelde werk van dr. Dek over de
Graven van Holland (waarvan overigens een nieuwe uitgave bestaat uit
1969 in een verbeterde vierde druk, zodat het niet nodig ware geweest de
oorspronkelijke editie als dissertatie uit 1953/'54 aan te halen).

Ook deze voorbeelden kunnen met vele andere worden aangevuld.
Dit soort gevallen, naast begrijpelijke vergissingen, hebben tot gevolg,

dat de gehele Middeleeuwse genealogie en de oudere vol voetangels en
klemmen zit.

Onder de titel „Irrtum vorbehalten", constateert dan ook terecht de des-
kundige Duitse genealoog dr. Gerd Wunder, in „Archiv für Sippenfor-
schung" (47. Jg. 83, sept. 1981, S.217) „Tatsachlich ist ja kein Forscher —
auch kein Familienforscher — gegen den Irrtum gesichert — wenn er For-
scher und nicht nur Sammler ist. Wer über viele Jahre hinweg eine Ahnen-
tafel ausbaut und erganzt, wird schliesslich eine Anzahl von Ex-Ahnen auf-
weisen können" (En inderdaad is geen onderzoeker, ook de genealoog, als
hij onderzoeker en niet slechts een verzamelaar wil zijn, tegen vergissingen
verzekerd. Een ieder, die over vele jaren een kwartierstaat uitbouwt en
aanvult, zal uiteindelijk de beschikking hebben over een aantal ex-voor-
ouders).

Ook deze bijdrage verschijnt onder het motto „vergissingen voorbehou-
den".

Stultas autem quaestiones et genealogias et pugnas legis, devita, sunt enim inutiles, et vanae20

„Hersenschimmen"

De boekenmarkt wordt van tijd tot tijd overspoeld door quasi-weten-
schappelijke produkten, die echter, dank zij hun sensationele fantasieën,
ondanks duidelijk in het oog springende onjuistheden, toch nog weieens tot
de „best-sellers" gaan behoren. Boeken in de trant van De Stenen Spreken
over de Egyptische piramiden, ofwel de produkten van ene Erich von Dani-
ken.

De heraldiek is ook een bron voor dit soort „vermaak", en daaromtrent
worden dan de meest fantastische verklaringen over oorsprong en symbo-
liek gespuid, hetgeen velen voor de heraldiek huiverig stemt.

Helaas ontkomt ook de genealogie niet aan deze mode. Nog kort geleden
kon men lezen, dat er een nieuw produkt in deze, ons van de overzijde van
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het Kanaal zal gaan belagen, onder de titel van „The Holy Blood and the
HolyGrail"21.

Een nadere behandeling en weerlegging van dit soort beweringen is zin-
loos en tijdverspilling.

. . . neque intenderent fabulis, et genealogiis interminalis . . . "

„Fabels en Wensdromen"

Andere werken, die lange afstammingsreeksen poneren, zijn de vele fa-
bels en pseudo-genealogieën, waarmede men tal van fraaie afstammingen
tracht ingang te laten vinden. Voor vele personen en voor vele geslachten
bestaan dit soort verhalen, te veel om in dit korte bestek te gaan behande-
len. Een paar voorbeelden. Nog in de 16de eeuw waren er lieden, die se-
rieus geloofden in de fabel, dat de Hollandse Graven via de Merowingers
uit Troje stamden, zodat dus de Hollandse Leeuw eigenlijk het wapen der
Koningen van Troje was, want toen Pepijn de Merowingers van de troon
stiet, bleef een tak als hertogen in Aquitanië, en is dan een jongere „Aqui-
taniër", Diederik, door Karel de Kale met het Graafschap Holland be-
loond. Men dichtte toepasselijk: „Een leeuw van keel te voeren plaghen / In
't velt van ghulden, Troyaens geslacht, / Dus heeft dese Dyderick (hoort
mijn gewaghen) / Met hem dit wapen in Hollant gebracht"23.

De facto vindt men voor Holland de leeuw niet eerder dan in de 12de
eeuw. Bovendien volgden toen Holland en andere gewesten in onze streken
het voorbeeld en van de Hertogen van Brabant, die hun eenvoudig balken-
wapen voor een leeuw inwisselden, op basis van een foutieve naamsverkla-
ring voor Leuven/Louvain, zodat het eigenlijk meer een „sprekend" wapen
was. De Hollandse leeuw heeft evenmin iets te maken met de „leeuw van
Juda", hetgeen weer een andere „fabel" was.

Eén van de prachtbanden met schitterende illustraties, die de Parijse Bi-
bliothèque Nationale rijk is (Ms. Lat. 5888), start de genealogie der Viscon-
ti met: Ivpiter Rex / Anchises x Venus / Eneas Rex x Lavinia / Ascanius
Rex / Anglus Primus Rex / Anglus Ivnior Rex / etc. Hier dus ook weer „Tro-
je". In Italië dan door via de Karolingische vicarissen, graven, etc. voor Mi-
laan. Maar ook deze aansluitingen kloppen niet. In het tijdvak van ca. 964-
1042 werd Milaan bestuurd door een graaf en een graaf-aartsbisschop, na-
mens de koning (de aartsbisschop als „Dominus"), bijgestaan door een „Vi-
cedominus". Daarnaast was er nog een stedelijke „vicecomes comunis",
soms identiek met de „vicedominus". De naam „Visconti" is een verbaste-
ring van deze laatste titel. De oudste historisch gestaafde Visconti was ene
Anselmo in het jaar 1067. De vaststaande stamreeks start nog later, en pas
met Uberto, die tegen 1248 is overleden24.

Een zeer geraffineerde valse genealogie is die van de Leidse hoogleraar
Joseph Justus Scaliger (t 1609). Het feit, dat de echte Scaligers uit Verona
werden verjaagd en deze bastaardtak in Beieren terecht kwam, wordt benut
om de betrokken Wilhelmus (die dan gemakshalve tot wettige zoon van
Cangrande II wordt gepromoveerd) via een twijfelachtige zoon Nicolaus
een kleinzoon toe te dichten in de persoon van „Benedictus (non Scaligeri
cognomine sed Comitis a Burden vulgo notus erat) Scaligeri", met andere
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woorden de vader van Iulius Caesar „Scaliger" (t 1558), dus de grootvader
van onze hoogleraar, kon zich wegens de ongunstige omstandigheden niet
openlijk „Scaliger" noemen, maar heette in de volksmond „a Burden". Eén
en ander wordt dan nog met een waarachtig aandoend romantisch verhaal
omkleed, hetwelk in bijzonderheden oncontroleerbaar is. Nadere studies
hebben aangetoond, dat genoemde Benedictus identiek is met de uit zeer
eenvoudige familie stammende, maar zelf ook al verdienstelijke, Benedetto
Bordon of Bordone (t 1530). Deze Benedetto heeft zich nimmer „Scaliger"
genoemd25!

Een andere fantasie van de Leidse „Scaliger", namelijk, dat de Italiaanse
„Della Scala" zouden afstammen benoorden de Alpen van de Beiers-Oos-
tenrijkse graven van Burghausen Schalla, en dan hun Germaanse naam
„Schall(a)" zouden hebben geïtalianiseerd tot „Della Scala" in dezelfde
trant als later de Beierse Scaliger-bastaardtak zich heeft verduitst tot „Von
der Leytter", had een taaier leven. Nog medio negentiende eeuw poneerde
een Beierse auteur deze stelling26.

Een bekend Nederlands geval is het beroemde „Oera Linda Bok", waar-
over ons NGV-lid R. F. Vulsma meermalen in het kader van de Vereniging,
lezingen heeft gehouden27.

Omnes, si ad originem primam revocantur, a tliis simt28

De grenzen tussen fantasie, mythologie en historie
De archeologische vondsten tonen weliswaar aan, dat er ook in Noord-

West-Europa al vele eeuwen mensen leefden met een hogere beschaving.
Maar, voor zover ooit aanwezig geweest, iets waaraan de meeste historici
twijfelen, hebben wij geen geschreven bewijzen uit die tijden over. Pas laat
zijn de overleveringen in tal van „saga's" te boek gesteld, terwijl wij slechts
in enkele gevallen via de klassieke en daarna via de Frankische bronnen ge-
gevens, behalve over de volkeren en stammen ook over enkele personen,
over hebben. De eigen geschiedschrijving en de eigen documenten begin-
nen laat, zodat er een grensgebied ontstaat tussen hetgeen door een ieder
als „historie" wordt aanvaard, datgene wat sommigen nog „historisch" ach-
ten, en datgene wat duidelijk reeds „mythologie" is. Voorts heeft men later
daaraan nog de „fantasie" toegevoegd, met de opzet om de eigen Germaan-
se en Keltische tradities te koppelen aan Bijbelse en Klassieke gegevens.

Dit stramien wordt vertoond door praktisch alle „genealogieën", die zo
tot ons zijn gekomen, betreffende de koningen en vorsten uit Scandinavië,
Engeland, Schotland en Ierland. De moeilijkheid is hier dus om uiteen te
rafelen, wat wel en wat niet historisch gewaarborgd is, alsmede te bepalen,
waar wij de grens moeten trekken.

De reeksen, ook de mythologische, kan men onder meer terugvinden in
het bekende „Manuel" van Stokvis, alsmede deels ook in de werken van
Saillot29.

Wat Scandinavië betreft, komen wij op vastere grond te staan ten tijde
van Karel de Grote. Uit die tijd hebben wij reeds enkele figuren, die wij in
een genealogisch raam kunnen persen. De diverse kleinere stamkoninkrij-

442



ken monden dan uit in grotere rijken, waaruit dan Zweden, Noorwegen en
Denemarken zijn ontstaan. Ofschoon men soms reeds de tijd vanaf de 6de
eeuw min of meer als historisch beschouwt, is het genealogisch zeer moeilijk
om het verband juist te leggen, omdat in al deze landen de opvolging niet
altijd van vader op zoon verliep, maar dikwijls ook een broer, oom of neef
op het schild werd verheven, hetgeen soms niet alleen figuurlijk, maar ook
letterlijk mag worden opgevat voor de oudste tijden. Genealogisch starten
wij in Zweden met koning Erik (t ca. 900) zoon van Emund uit het verder
mythische huis der Skioldungers; in Noorwegen met Harald „Harfagr"
(Schoonhaar) (t 936), uit het verder mythische huis der Ynglingers; in De-
nemarken met Gorm de Oude ( | vóór 950), wiens dynastie wij tegenwoor-
dig naar hem als Germingers benoemen30.

Uslands geschiedenis start met de kolonisatie van het lege gebied, vanuit
Noorwegen, in de 9e eeuw. Vanuit Scandinavië krijgen wij dan ook de oud-
ste Russische dynastie der Rurikiden, en (hetgeen een strijdvraag is) moge-
lijk ook de Poolse Piasten.

Vanzelfsprekend zijn de latere (na de Kerstening onstane) lijsten, waar-
bij de Scandinavische vorsten worden gekoppeld aan Bijbelse figuren, na
duidelijk Germaans-mythologische schakels (zoals Odin!), fantasieën. '

Bij de Angelsaksische koningen zien wij iets dergelijks. Ook hier later
koppeling via een „Wodan" aan de Bijbelse tradities.

De historische tijd, na de Romeinse tijd (uit welke tijd wij de namen van
enkele Britse vorsten kennen, alsmede van de Romeinse keizers, die hier
een tijdelijke deelstaat vormden), laten wij voor de zogenaamde „Heptar-
chie" starten in de 6e eeuw. Een duidelijke genealogische samenhang van
deze dynastieën is een nog onopgelost probleem. Genealogisch start de ge-
nealogische reeks met Cerdic Koning van Wessex (f 534) van wie de eerste
koning van het Engelse eenheidsrijk, Egbert (t 839), afstamt31. Wat de ge-
nealogische context van Cerdic en de zijnen, en hun onderlinge relaties be-
treft, ook deze staat niet geheel vast en is aan twijfel onderhevig33.

De Kelten hadden meer fantasie dan de Germanen. De geschiedenis van
Wales is buitengewoon ingewikkeld. Genealogisch en historisch laten wij
hier de geschiedenis starten met Rhodri Mawr (Rhodry de Grote)31 (t 878).
Trouwens ook bij de Kelten, met name Schotland, Ierland, koppeling via
mythologie aan de Bijbel.

Voor Schotland ligt de zaak nog moeilijker. De oudste charters dateren
namelijk pas van 1094, zodat wij dan ook pas van historisch en genealogisch
aantoonbare bewijzen kunnen gaan praten, al zijn enkele generaties eerder
dan de Duncan II (t 1094) van het oudste document nog wel als historisch
aanvaard op grond van andere gegevens, en wij dus de historische vorsten
beginnen met Malcolm II (t 1034)3234.

Voor het Eiland Man, alsmede voor diverse territoria binnen de Britse
Eilanden, hebben wij voorts diverse Scandinavische Rijken en Rijkjes. De
geschiedenis van Man begint met de Noorse edele Ketil Flatnef in de 9e
eeuw31.

Ierland is een probleem op zichzelf. Naast een formele Opperkoning, de
„rï" van Tara, had men tal van deelkoninkrijken. Min of meer historisch

443



Luchtfoto van Tara: de tekst bij deze foto luidt als volgt: „Tara, looking south along the „cursus"
towards the main complex of Raith na Rig wilh the „Clóenferta" or sloping trenches at bottom

right".
Ontleend aan: Francis John Byrne, Irish Kings and High-Kings, B. T. Batsford Ltd., London,

1973.

achten wij de koningen, „rig", van deze rijkjes, vanaf de 6e eeuw. De oud-
ste geschiedenis van Ierland is nog niet voldoende uitgezocht, er zijn nog
diverse literaire bronnen, die op een bewerking wachten, zodat de oudere
genealogie nog fragmentarisch is35.

Sic itur ad astra36

Hardnekkige fantasieën
In de oudere genealogie, komen wij steeds weer opnieuw hardnekkige

fantasieën tegen, die telkens weer, bij één of andere gelegenheid opduiken,
en voor waar worden versleten.
Koning David

Onder meer ter gelegenheid van het kortstondige koningschap van Ed-
ward VIII van Engeland, de latere Duke of Windsor, in 1936, die voluit Ed-
ward Albert Christian George Andrew Patrick David heette, en in de fami-
liekring eerst ook wel „David" in plaats van „Edward" werd genoemd, werd
gesteld dat hij zijn naam „David" terecht droeg, omdat hij niet alleen van
de Schotse koningen van die naam afstamde (waarna hij vermoedelijk aldus
werd genoemd), maar óók van de koning David uit het Oude Judea en Is-
raël. Deze fantasie is gebaseerd op de „Schotse" pretenties ter zake! Na-
tuurlijk blijft dit verhaal van tijd tot tijd opnieuw opduiken in populaire „ge-
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nealogica", zodra er iets binnen de Britse sfeer te melden valt, op het ni-
veau van het koningshuis, (zie. bijv. p. 123, noot 17, in Jack Autrey Dabbs,
Dei Gratia in Royal Titles, The Hague, 1971).

Mohammed • ,

Een overigens serieus werk, La Genealogie, van Pierre Durye (P.U.F.
917) (enige drukken, o.a. Paris, 1963), vermeldt op pag. 41/42 de stelling,
dat praktisch alle vorsten van Europa, vanaf de late Middeleeuwen tot onze
dagen, van de Profeet zouden afstammen. En zulks, via het echtpaar Don
Rodrigo.de Lara en Dona Sancha, gehuwd in 1122, aangezien deze Sancha
een dochter was van de Castiliaanse koning Don Alfonso VI (t 1109) en
diens echtgenote Isabella. Deze Isabella zou identiek zijn met de Moorse
Zaïda, dochter van de Arabische koning van Sevilla, Al Mutamid, die dan
op zijn beurt van de Profeet zou afstammen.

Dit is een bijzonder hardnekkig verhaal, dat steeds weer ergens opduikt,
want het zou immers wel een bijzonder merkwaardige speling van het lot
zijn, als diverse voorvechters van een Christelijk Avondland, zelf afstam-
melingen waren van de Profeet van het hunnerzijds bestreden Mohamme-
danisme, zoals bij voorbeeld Keizer Karel V, ofwel diens natuurlijke zoon
Don Juan, de held van Lepanto (1571)! Maar ... helaas dit verhaal door-
staat niet de toets van de kritiek.

Ten eerste was deze vorst van Sevilla, een der zogenaamde, in meerdere
of mindere mate soevereine staatjes, die de geschiedenis van het Islamiti-
sche Spanje samenvat onder de „Reinos de Taifas" (dit woord is afgeleid
van het Arabische „tawa'if" hetgeen deelterritoria en/of partijschappen be-
tekent), wiens genealogie al snel opdroogt, terwijl een afstamming van de
grote dynastieën en via hen van de Profeet op zijn minst gezegd zeer twijfel-
achtig is.

Voorts hebben nasporingen, onder meer die van de bekende historicus R.
Menéndez Pidal en van de Oriëntalist E. Lévi-Provencal waarschijnlijk ge-
maakt, dat Zaïda géén dochter, maar hoogstens schoondochter van de
Vorst van Sevilla is geweest, zodat het met een blijvend vraagteken wellicht
mogelijk zou kunnen zijn, dat een andere ,\Taifa" namelijk Alhayib, vorst
van Lérida en Denia (1081-1090) haar vader is geweest, welke evenmin
geacht kan worden van de Profeet af te stammen.

Koning Alfons heeft van deze Zaïda wel een zoon gehad, namelijk de In-
fante Don Sancha, die op jeugdige leeftijd omgekomen is bij de slag van
Uclès(30meill08).

Wat nu Alfons VI en diens verbintenissen betreft, hij huwde lc met Ag-
nes van Aquitanië (t 1078) vóór 1074, welke echt kinderloos bleef; 2e met
de weduwe van de Graaf van Chalons-sur-Saöne, Constance van Bourgon-
dië, in 1080/'81, die 1092/'93 overleed. Van de zes kinderen, overleefden,
namelijk de dochter Dona Urraca, die later haar vader opvolgde, en Dona
Sancha, die kinderloos overleed; 3C in 1093 als weduwnaar, Berta, overle-
den kinderloos vóór 1100 (eventueel ca. 1095?); 4C ene Dona Isabel (die,
hetgeen onjuist is, volgens haar grafschrift dochter van de Franse Koning
Lodewijk zou zijn geweest) in of omstreeks 1101. Van haar had hij twee
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dochters, namelijk opgemelde Dona Sancha (de gemalin van Don Rodrigo
Gonzalez de Lara) en Dona Elvira (gehuwd met Roger II koning van Sici-
lië). Zij stierf in 1107; 5C in 1108, ene Dona Beatriz, die hem overleefde,
maar van wie hij geen kinderen had.

De Moorse Zaïda, gedoopt als Isabella, (haar grafschrift stelt... Domna
Elisabeth, Uxor Regis Alfonsi, Filia Benaut Regis Siviliae, quae prius Zaïda
fuit vocata... is van jongere datum; het overgeleverde oudere stelt alleen
„Zayda Regina" zonder meer). De historici zijn het er allen over eens, dat
zij geen echtgenote, maar een concubine was, en dat alleen de ongelukkige
prins van haar stamt. Het door elkaar halen van beide „Isabella's", de echte
uit Frankrijk, en de presumptieve ex-Zayda, maken haar dan tot de moeder
van de betrokken Sancha37.

Constantijn de Grote

Ook dit is een geliefkoosd onderwerp. Nog geciteerd ter gelegenheid van
de doop van de zoon van koningin Beatrix, prins Constantijn. Dit loopt via
de Servische koningen, hetgeen ook al lang is weerlegd38.

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas39

In de voorgaande bladzijden werden enkele primaire aspecten van een
genealogisch onderzoek aangestipt, en werd, aan de hand van slechts enke-
le voorbeelden, verhaald, hoe wij vrij zeker niet de Middeleeuwen kunnen
passeren, om in nog vroegere tijden te belanden. Nu is het tijd om ons met
meer serieuze pogingen daartoe te gaan richten.

In principe staat het natuurlijk vast, dat wij allen, hoe dan ook, meestal
langs niet meer te traceren paden, voorouders hebben, die in de vroegste
tijden hebben geleefd, want de voorouders, die wij konden achterhalen,
zijn niet zo maar ergens uit de lucht komen vallen. Onze „dode" punten zijn
alleen „dood" in die zin, dat wij ons genoodzaakt zagen, achter onze navor-
singen een „punt" te zetten, uitsluitend, omdat wij door het ontbreken van
bronnen en gegevens niet meer verder naar het verleden toe konden door-
dringen.

Hierna zullen wij ons gaan afvragen, of er niet toch nog ergens „bressen"
of „mogelijkheden" bestaan, om in enkele gevallen een „lijntje" naar een
verder verleden te identificeren.

Nomen est omen40

Eén van de problemen, die hierbij optreden, is het feit, dat de „naamge-
vingen" dikwijls de herkomst gaan verhullen. Ook in onze tijden kennen wij
het verschijnsel, dat mensen hun namen wijzigen, dat namen werden ver-
taald, dat namen worden verbasterd, enz. Dit geschiedt niet alleen bij
„adoptie" maar ook bij immigratie naar andere gebieden, met een ander
taaleigen. Een Nederlandse De Jong, die naar Noord-Amerika vertrekt,
noemt zich daar dan Young, wijlen president Hoover, stamde niet uit een
Engelstalig gebied, maar uit een Duitstalig, waar zijn voorouders, Huber
hebben geheten, bij kwartierstaatonderzoek kwam steller een Leidse Smid
tegen, die uit Waals-België bleek te komen en daar Maréchal gedoopt was
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(maréchal ferrant = hoefsmid!), achter een Leids familielid de Wieljé bleek
een Spaanse de Villed y Rical schuil te gaan, enz. enz.

Dit verschijnsel van aanpassing komen wij ook in vroeger eeuwen tegen,
dan echter, gezien het meestal ontbreken van geslachtsnamen, bij de voor-
namen.

De later Russische Rurikiden treden soms aanvankelijk op, zowel met
een nog Scandinavische, alsook reeds met een Slavische naam, bijvoorbeeld
de Grootvorst van Kiew Mstislaw I (t 1132) heet ook in de bronnen Harald.
De symbolen worden aangepast, zoals wij bij deze Rurikiden kunnen zien:
hun clan-teken was oorspronkelijk de Wikingse raaf van Odin, werd gesty-
leerd tot een teken, dat trouwens heden ten dage nog door de Oekraïnse
nationalisten wordt gevoerd, zonder dat zij zich van de oorsprong bewust
zijn, waarin men met enige moeite een vogel kan zien. Dit teken werd kort-
stondig gekerstend, door een „vleugel" door een „kruis" te vervangen41.

Vergroting van de voorzijde van een munt van de Croolvorst van Kiew, Wladimir waarop zijn
borstbeeld met kroon, scepter, alsmede naast zijn hoofd hel clan-teken der Rurikiden.

Ontleend aan: David Talbot Rice e.a.. De Glorie der Middeleeuwen, deel I, van Rome tot Karel
de Grote, Nederlandse editie: Uitg. W. Gaade, Den Haag, 1965. pagina 141.

In Spanje was in de dagen, dat de Islam daar heerste, een bekend ge-
slacht de „Banu Qasi" of „Banu Kasi" met veelal Mohammedaanse voorna-
men, zoals Mutarrif, Ismail, Muhammad. En toch was dit geslacht in oor-
sprong Westgotisch, met geromaniseerde voornamen. De tot de Islam over-
gegane stamvader was een feodaal heer in het rijk der Westgoten, namelijk
Cassius, die om zijn bezittingen en zijn familie te sauveren in 714 zelfs een
reis naar Damascus ondernam om aldaar zijn onderwerping aan de Kalief
al-Walid aan te bieden, waardoor hij gehandhaafd werd42.

Later, ten tijde van de „Reconquista", zien wij dan het omgekeerde ge-
beuren, en krijgen wij ex-Islamieten, die dan weer Christelijke Spaanse of
Catalaanse namen aannemen.
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Ook in Frankrijk en andere gebieden zien wij zulks gebeuren, waardoor
sommigen dan ook stellen, dat, toen het Romeinse Rijk bloeide, veel Ger-
manen en Galliërs, Romeinse namen aannamen, maar, dat toen het Rijk
onderging, veel personen, ook mogelijkerwijze zelfs Romeinen, Germaan-
se namen onder de Merowingers gingen voeren. In onze Vaderlandse ge-
schiedenis kennen wij Julius Civilis (later onjuist Claudius Civilis genaamd).
Het is voor ons zeer moeilijk om uit te maken, wat dan de eigenlijke her-
komst is. Het is duidelijk, dat de vooraanstaande families ten tijde der Ka-
rolingers gerecruteerd werden, enerzijds uit nieuwlichters, van eenvoudige
herkomst, maar anderzijds ook uit de edelen uit de tijd der Merowingers en
uit andere Germaanse stamhertogdommen en ook uit de voormalige Gallo-
Romeinse senatoriale adel43.

En hier hebben wij direct enkele voorbeelden, hoe, mogelijkerwijze, als
wij, dank zij nog niet uitgespitte archivalia, nog niet gevonden stukken, of
ook dank zij grafschriften en andere archeologische vondsten, er eens een
doorlopende genealogie, althans fragmentarisch zou kunnen worden
samengesteld.

Pogingen daartoe werden ondernomen en men is nog steeds bezig dit
„donkere tijdperk" minder „schimmig" te doen worden44.

Niet alle pogingen daartoe zijn even geslaagd, omdat er ook — juist hier
— de kans bestaat, dat de „fantasie" op hol slaat, en men „wishfull
thinking" voor „feiten" gaat houden.

Met name in Italië zijn er diverse geslachten, die een Romeinse herkomst
claimen, hetgeen weliswaar niet onmogelijk is, maar tot nu toe meest onbe-
wezen45.

Cum grano salis46

De Engelse genealoog Wagner, wiens werk wij in het vervolg meermalen
zullen raadplegen, naast vanzelfsprekend andere, ter zake dienende, publi-
caties, merkt terecht op, dat ten tijde van Theodorik de Grote er in wezen,
vanaf de Atlas tot aan de Schelde, een hecht verband van familierelaties is
ontstaan tussen de verschillende vorsten uit de tijd, en van kort na de tijd,
van de Volksverhuizingen, terwijl er ook verbintenissen met geslachten uit
het West-Romeinse Rijk aantoonbaar zijn (blz. 54)47. En indien wij er nu in
zouden slagen, om ergens een „link" met deze groep van families te leggen,
dan zouden wij de barrière kunnen doorbreken. De vraag is alleen hoe? en
klopt zulks?

Merowingers

Latere pogingen om via de hofmeier Ega (t 641) en diens geslacht de
Habsburgers te koppelen aan de Merowingers, worden zelfs door de niet
steeds even kritische Rouillé als „peu probable" afgedaan, maar duiken
weer op in de hersenschim van Richard Leigh, Henry Lincoln en Michael
Baigent (zie hiervoor verder sub noot 21). De deskundige Hlawitschka
vindt het nauwelijks de moeite waard hier veel woorden aan vuil te
maken48.

Men heeft meer dan eens getracht, iets wat Karel de Grote zelve, noch
ook diens biograaf Eginhardt geloofden, de Karolingers aan de Merowin-
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gers te koppelen. De meest serieuze mogelijkheid is die van de voormoeder
St. Irmina van Oeren (t ca. 710). Deze traditie duikt het eerste op in de elf-
de eeuw. En wat is nu het geval? De Merowinger Dagobert II (t 679) (die
trouwens op last van Pippijn werd gedood), had naast zijn voor-overleden
zoon Sigebert en een drietal ongehuwd gebleven dochters, eventueel nog
een dochter Irmina (iets wat Sirjean voor waar houdt). Deze dochter wordt
dan persoonsgelijk aangemerkt te zijn met de latere abdis van Oeren, die
een voormoeder van Karel de Grote is geweest. Hlawitschka behandelt
voor dit geval het „pro" en „contra", maar acht de betrokken Middel-
eeuwse traditie als niet steekhoudend. Hij wijst ook (S. 72, Anm. 33) de op
„namen" zonder meer gebaseerde visies van Gewin (1964), die „keinerlei
echte genealogische Forschung" zijn en waarin nog andere „connecties"
worden gesuggereerd, als loze beweringen van de hand, en met hem vele
anderen. In zijn opstelling heeft hij alleen datgene wat „Sicheres und weit-
gehend Gesichertes" is opgenomen en het zuiver „hypothetische" weggela-
ten49.

Een andere mogelijkheid die Wagner aanhaalt, is het feit, dat de konin-
gen van Kent inderdaad via een huwelijksverbintenis van de Merowingers
afstammen (bij hem p. 53, 188, 256) en men deze koningen over verscheide-
ne generaties omlaag kan traceren, tot aan Ethelbert II (648-762). In deze
reeks duikt voor het eerst de naam Egbert (664-673) op, welke naam bij de
koningen van Wessex pas met Egbert (802-839) voorkomt. Hij stelt dan
voor, dat men de moeder van deze Egbert dan zou kunnen veronderstellen
te zijn een zuster van Egbert II van Kent en beiden dan kinderen van Ethel-
bert II en zodoende kleinkinderen van Egbert I van Kent. Uitgesloten is
zulks niet, maar ... het blijft een nog onbewezen hypothese. De echtgenote
van Egbert van Wessex, namelijk Raedbert, wordt in de oude bronnen ver-
meld als zijnde „regis Francorum sororia", dus als een bloedverwante der
Merowingers. Maar helaas is er geen enkele nadere aanwijzing, hoe zij in
de genealogie der Merowingers kan worden ingepast4731.

Westgoten

Het Rijk der Westgoten in Spanje (Visigoten) stortte ineen na de vernie-
tigende nederlaag tegen de Islamitische invallers bij Guadalete in 711. Som-
mige edelen, zoals de hiervoor aangehaalde Cassius, onderwierpen zich en
werden Mohammedaan, velen gingen met hun families — ook letterlijk —
te gronde, maar enkelen bleven zich handhaven in de bergachtige streken
van Noord-Spanje, van Cantabrië en de Pyreneeën. Hier en daar bleven
nog schatplichtige Christelijke eilandjes, verspreid binnen het vrijwel ge-
heel Islamitisch geworden Iberische Schiereiland enige tijd voortkwijnen.
Van het noorden uit begon dan later de „Reconquista" onder de daar opko-
mende vorstendommen. De Asturische koning Pelayo (t 737) was vrij zeker
een Westgotische edele, maar van zijn huis zijn er vermoedelijk geen nako-
melingen meer te registreren, althans niet door de critische historici en ge-
nealogen. De goed gedocumenteerde historie van Asturië vangt in elk geval
al aan met Alfons I (t 757), welke koning uit een ander geslacht stamde, en
die een zoon was van een Pedro, Hertog in Cantabrië. Deze Alfons was ge-
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Vergroting van voor- en keerzijde van een gouden tremissis, geslagen te Ispali (Sevilla), voor Ko-
ning Sisebut (612-621) van het Westgothische Koninkrijk in Spanje.

Ontleend aan: John Porteous, coins in history (a survey of coinage from the Reform of Diccle-
lian to the Lalin Monelary Union, Weidenfeld and Nicolson, London Wl, 1969.

huwd met een dochter van Pelayo, maar de latere dynastie stamt af van zijn
broer Fruela graaf in Castilië (t ca. 760). Ook hier is de marge tussen het
oude Rijk der Visigoten en deze nieuwe Spaanse staatsvorming vrij klein in
relatieve zin. De kans dat, conform de traditie, deze Pedro uit het konings-
huis der Visigoten zou stammen is niet uitgesloten, maar een strijdvraag. In
sommige Spaanse genealogieën wordt zulks als een vaststaand feit aangeno-
men (met name bij De Lara). Hoe de vork in de steel zit, is nog niet duide-
lijk. Er zijn vele studies aan de gang, die helaas nog niet ter beschikking
stonden5051.

Non numeranda sed ponderanda argumenta52

De Longobarden

Een andere, onder meer door Wagner aangeroerde kans ligt verscholen
in Noord-Italië. In dat gebied is veel, met betrekking tot de met name vroe-
ge Middeleeuwen, nog niet tot op de bodem bestudeerd. Ook zijn er nog tal
van archieven (zoals bijv. de zeer vroeg startende folianten van notarissen),
die nog niet ten volle zijn uitgeplozen. Dit komt enerzijds, omdat de Ita-
liaanse genealogie zich tot nu vrijwel uitsluitend heeft toegelegd op echt
stamboom-onderzoek en nauwelijks enige belangstelling heeft betoond
voor kwartierstaat-onderzoek. In Italiaanse stamreeksen worden de aange-
trouwde dames veelal zonder hun ouders vermeld, zodat men dan maar
moet zien uit te zoeken, waar deze zijn geboren en waar zij vandaan kwa-
men. Daarenboven heeft juist in deze contreien, alwaar de „Renaissance"
zeer vroeg begon en zo veelzijdig heeft gebloeid, een zekere verwaarlozing
van de „barbaarse", „donkere" en ... „niet-Latijnse" vroegere Middel-
eeuwen, hoogtij gevierd. Maar ook in Italië begint men zich steeds meer in-
tensief bezig te houden met de bestudering der Middeleeuwen, en ook hier
is de Mediaevistiek een tak van de wetenschap, die steeds actiever wordt
beoefend.
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Vergroting van voor- en keerzijde van een bronzen follis, geslagen te Rome, voor Koning
Theodahad (534-536) van het Oostgothische Koninkrijk in Italië.

Ontleend aan: John Porteous. Coins in history, als hiervoor.

Zodoende is het dus geenszins uitgesloten, dat wij in Italië alsnog de
„missing link" tussen de oudere tijden en de latere geslachten zullen gaan
vinden.

Wagner (p. 190) poneert een mogelijke aansluiting van de hertogen van
Friuli en die van Benevento met de koningsdynastie der Longobarden. In-
dien iets dergelijks „hard" zou kunnen worden gemaakt, dan zouden wij
daardoor inderdaad een ingang, en zelfs verscheidene, naar de vroegste
Middeleeuwen, en zodoende ook naar de Laat-Romeinse tijden kunnen
gaan ontdekken.
Laat-Romeinse geslachten

Wagner geeft in zijn boek ook enkele aanwijzingen, die men trouwens
ook bij andere auteurs kan vinden, ten aanzien van geslachten, zoals de
Anicii, de familie van de Heilige Paula, enz., die aansluitingen naar het ver-
leden bieden en die zelf in de richting van het heden tot omstreeks 400 zijn
te traceren. Ook hier ontbreken echter voor ons nog de nodige schakels, om
vanaf die tijden aansluitingen met de vroegste Middeleeuwen te vinden, en
zodoende ook met de latere en uiteindelijk onze tijden.

Maar, zoals al opgemerkt, historische en archeologische nasporingen, en
hetgeen nog verscholen kan gaan in tal van Italiaanse archieven, kloosters,
bibliotheken, enz., zouden ons eventueel vondsten kunnen gaan leveren,
die ons dan verder op een spoor gaan brengen.
Griekenland en Roemenië

Met name in deze twee Zuid-Oost-Europese landen begint men zich
steeds meer bewust te worden van de eigen geschiedenis van vóór de Turk-
se overheersing.

In Griekenland moeten er op de vele eilanden bij afstammelingen van
plaatselijke families, conform de „insiders", nog wel gegevens aanwezig
zijn, die tot in de tijd der Byzantijnen en der Kruisvaarders doorlopen.
Bovendien kan ook hier nog een en ander boven water komen in de kloos-
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ters, wat nog niet nader is bestudeerd. Pas in de allerlaatste jaren is er in
Griekenland voor het eerst een eigen genealogische vereniging opgericht,
waarvan het adres werd gevonden. Pogingen om met hen in contact te gera-
ken, bleven onbeantwoord; aangezien hun naam ook in het Engels en Frans
was gesteld, werd (met antwoordcoupon) in beide talen geschreven, maar
een reactie bleef uit. Het Staatsarchief zelf antwoordde wel in het Frans,
maar daaruit bleek, dat men in feite vrijwel alleen genealogisch materiaal
van na omstreeks 1820/1830 ter plaatse heeft geïnventariseerd. Aan inven-
tarissen van oudere gegevens, ook bijv. in de Ionische Eilanden (die aan de
Turken ontkwamen), was men nog niet begonnens.i

In Roemenië leeft zeer sterk het besef van de Dacische, Romeinse en By-
zantijnse wortels, terwijl ook hier nog diverse geslachten, ondanks het

.Turkse juk, bleven voortbestaan, wier namen en tradities een duidelijke
verwantschap aantonen met de gelijknamige geslachten uit de eeuwen vóór
de Turken. Zowel in Roemenië, alsook daarbuiten in het Westen, ver-
schijnt er het nodige op historisch gebied, wat te zijner tijd van belang zou
kunnen zijn. Correspondentie (in het Frans) met het Staatsarchief resulteer-
de echter in de mededeling, dat men met het inventariseren van de archie-
ven nog niet veel verder dan het begin van de negentiende eeuw was voort-
geschreden.

Interessant was, om slechts één voorbeeld te citeren, het artikel van E.
Hagi Mosco (uit Bucure§ti), waarin deze aantoont, dat vele Westelijke vor-
stelijke en niet-vorstelijke families, via o.m. de Graven van Cilli, afstam-
men van de Woiwode Tihomer, wiens zoon Basarab (t 1352) nog voortleeft
in de naamgeving van Bessarabië, en dat dit geslacht verwant is met de Bul-
gaarse tsaar Strasimir van Vidin (t 1393) en met de echtgenote van de Bos-
nische „koning" Stephan Twrtko (t 1391), waardoor een relatie ontstaat
met de oudere Servische dynastie, die, zoals reeds eerder werd opgemerkt,
zelf ten onrechte een afstamming van Constantijn de Grote zijn poneren54.

Htlaas blijkt bij nader inzien de gehele constructie van de auteur Hagi
Mosco voor deze Bassarab-afstamming op drijfzand te berusten. Een
oudere publikatie over Bosnië, die zowel aan hem als ook aan andere histo-
rici en genealogen was ontgaan, toont duidelijk aan, dat Katharina van Bos-
nië, die met haar Cilli-huwelijk aanspraken op Bosnië mede heeft inge-
bracht, weliswaar deze aanspraken op goede gronden kon motiveren, maar
dat dit niet impliceerde, dat zij een dochter is geweest (hetgeen trouwens de
Cilli-kroniek ook niet heeft beweerd) van Koning Stephan Twrtko, maar
vrijwel zeker diens zuster. Hierdoor komt natuurlijk ook Dragoslava als
moeder en zodoende de Bassarab-afstamming van de „Cilli" en via hen van
alle genoemde geslachten te vervallen55!

Haud semper errat fama, aliquando et eligit56

Byzanlium, Armenië en de Kaukasus

De meeste kans om, bij de huidige stand van zaken, naar vroegere tijden
door te dringen, bieden deze gebieden in het Oostelijk deel van de Middel-
landse Zee en in het Nabije Oosten. Banden met het overige Europa heb-
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ben in meerdere en mindere mate bestaan, al zijn deze door de invallen van
de Mongolen, de Turken en anderen, later ruw verstoord.

In hoeverre ter plaatse nog Islamitische nazaten bestaan, is moeilijk na te
gaan, wegens het ontbreken van registraties, in de trant van onze kerkboe-
ken, in die landen. Dat vrouwen uit de — ook vooraanstaande — geslachten
indertijd terecht kwamen in de „harems" der overwinnaars is aantoonbaar,
maar daar houdt in feite ook alles ter zake op.

Vele geslachten van het Oost-Romeinse Rijk blijken, bij nader inzien,
van Armeense herkomst te zijn. De Kruisvaarders huwden eveneens met
dames van Armeense bloede. Diverse vooraanstaande Georgische families
bleven voortbestaan, zoals bijv. takken van de oude regerende huizen, die
nog bloeien. Door de ondergang van Constantinopel werden de banden met
het Westen vrijwel geheel afgesneden. Zodoende zijn er dan praktisch geen
„Westelijke" huwelijken meer aantoonbaar. De huwelijken gesloten met de
Russische Rurikiden leveren geen afstammingen op, die naar het heden
doorlopen. Pas aan het einde van de achttiende en het begin van de negen-
tiende eeuw, toen het Osmaanse Rijk begon te vervallen, en toen Rusland
zijn greep op de Kaukasische gebieden begon te vestigen, komen er steeds
meer bindingen voor, primair meestal met Rusland. Sommige van deze
Georgische geslachten, zoals bijv. de Vorsten Bagration-Muchransky, en
anderen, kwamen dan over Rusland, meest na 1917 en na 1945, naar het
Westen, zodat nu ook hier familiebanden worden aangeknoopt.

De vraag is echter nu, in hoeverre deze geslachten zelf aansluitingen bie-
den met de oudere uit de vroege Middeleeuwen.

Want, indien inderdaad blijkt, zoals met name Prins Toumanoff (die zelf
van een dergelijk geslacht afstamt) stelt, dat er bloedlijnen zijn, die enkele
dezer geslachten verbinden met de oude Armeense Bagratieden, dan zou
men, zij het dan ook met diverse lacunes, kunnen doorstoten tot in de vier-
de eeuw. Toumanoff en anderen stellen daarenboven, dat deze (in die tijd
Christelijk geworden) Bagratieden, eveneens met ontbrekende tussenscha-
kels, afstammelingen zijn van de Orontieden. Indien zulks inderdaad zou
gaan kloppen, dan heeft men een lijn, die zeer ver naar het verleden door
gaat lopen. Want de Orontieden van Armenië, Commagene, Sophene,
enz., blijken, hetgeen door een gevonden archeologische inscriptie uit Nim-
rud-dag, met genealogische bijzonderheden van koning Antiochus (I)
(Theos Dikaios Epiphanes Philoromaios Philellenos), die ca. 69 tot ca. 38
heeft geleefd, vaststaat, af te stammen van de Perzische vorsten, en wel als
volgt: in een doorlopende stamreeks stamt genoemde Antiochus af van een
kleurrijke figuur, Orontes alias Aroandas. Deze overleed in 344 vóór Chris-
tus, was Satraap van Armenië en dan later van Mysië, verwierf bij verdrag
van 349/348 het burgerrecht van de Griekse stad Athene, en was gehuwd
met Rhodogyne, dochter van Koning Artaxerxes (II) alias Artakhsat(a)ra,
door de Grieken gesierd met de bijnaam „Mnemon", d.w.z. „die een goed
geheugen heeft". Deze Artaxerxes (geb. ca. 452 en overleden ca. 359/358,
was zelf een telg uit het koningshuis der Achaemieden, wier oudst-bekende
stamvader in de zevende eeuw vóór Christus heeft geleefd, en via een der
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Perzische huwelijken ook van de oude koningen van Medië, wier stamvader
geleefd heeft in de achtste eeuw vóór Christus, alsmede via deze Meden
voorts van een zuster van de bekende koning van Lydië, Kroisos/Croesus
„de Rijke", wiens voorouders eveneens tot in de achtste eeuw kunnen wor-
den getraceerd.

Maar helaas, een echte doorlopende reeks zou ook dan nog niet kunnen
worden geleverd, wegens de „lacunes" met name in de stamreeksen der Ba-
gratieden en van de verwante Armeense geslachten uit die tijden. Ook hier
zouden nieuwe „vondsten", die niet uitgesloten zijn, op den duur ons in
staat kunnen stellen de „gaten" te dichten.

Dit voorop-gesteld, dient nu te worden nagegaan, in hoeverre men bij
„kanshebbende" personen en families terecht kan komen57.

De Vorstin van Liechtenstein5"

Een spectaculair geval zou dan bijv. zijn de afstamming van de huidige
Vorstin van Liechtenstein, een geboren gravin Wilczek, die afstamt van de
naar Oostenrijk-Hongarije gevluchte en daar in de adelstand opgenomen
telg uit het Huis der Vorsten van Mingrelië, nl. Georg Naum Dadiani (t
1802), door keizer Josef II dd. 30.1.1784 in de Adel van Hongarije opgeno-
men als „Naum Dadanyi de Gyülvész". Dit huis stamt zelf wederom af van
de genoemde Bagratieden, met alle gevolgen van dien. En zodoende zou
dus de Vorstin van Liechtenstein zeer goed een verre nazaat kunnen zijn
van Koning Cyrus de Grote. Voor ons zou in 1982 Cyrus min of meer ge-
waardeerd dienen te worden als iemand uit de parentatie 75 met in theorie
het enorme aantal van 37.778.931.862.957.161.709.568 kwartieren, welk
getal dan komt te staan tegenover ten hoogste een toenmalige wereldbevol-
king van 80 a 100.000.000 mensen in totaal!!!

Enkele problematische of foutieve gevallen59

Ook. met het oog op deze problematiek dient men op te passen om niet de
„dupe" te worden van enkele hier en daar voorkomende (ook in serieuze
werken!) onjuistheden of duidelijke vraagpunten. Een enkel illustratief
voorbeeld moge ter zake aan de lezers niet worden onthouden.

„Maria van Brienne"60

Deze vinden wij in diverse West-Europese kwartierstaten. Zij overleed
kort na 5.5.1275, en werd te Assisi in Italië begraven. Zij huwde (contract
dd. Perugia, 19.4.1229 met Boudewijn (Baudoin) (II) van Courtenay (geb.
als „porphyrogeneet" te Constantinopel in 1217, en overleden in 1273), La-
tijns keizer van Constantinopel („Romania"). Vraagpunten zijn nu, was
Helena een dochter uit dat huwelijk, en wie was haar moeder. Auteurs,
zoals Winkhaus en Joannis, nemen als „zeker" aan, dat Hélène de Chaures
(of d'Anjou) haar dochter is geweest; de Byzantinoloog Bréhier drukt zich
voorzichtiger uit en stelt „aurait été une fille de Baudoin II". De „communis
opinio" is het er echter wel over eens, dat deze Helena (t 1306) rond
1240/1250 gehuwd is met de Servische koning Stephan (II) Uros (I) (evt.
overleden in of omstreeks 1272), uit het Huis Nemanja, waardoor dan ook
hun nageslacht van genoemde Maria zou afstammen. En nu de moeder: dat
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zij een dochter was van Jan van Brienne, die koning van Jeruzalem en La-
tijns keizer van Constantinopel („Romania") is geweest, staat vast. Deze
Jan werd ca. 1148 geboren en overleed 21.3.1237. Hij was drie keer gehuwd
en wel:

lc 1210 met Maria Yolanthe van Montferrat (t 1212). Uit dit huwelijk
stamde o.a. Yolanthe/Isabella, die een der gemalinnen is geweest van Kei-
zer Frederik II (Huis Hohenstaufen).

2e 1214.04.23 met Stephania van Armenië (eerst Rita/Maria geheten), die
1219/1220 is overleden, dochter van de Armeens-Cilicische koning Le-
von/Leo (f 1219, mei) uit diens eerste huwelijk met Isabella van Antiochië
(Huis Poitou)(t vóór 1219).

3C 1224 te Toledo met Berengarial'Berenguela van Castilië (t 1257), uit
welk huwelijk Lodewijk van „Acre" stamde, die „iure uxoris" burggraaf
van Beaumont werd, en aldus de stamvader van dat bekende Britse ge-
slacht.

Sommigen, zoals bijv. Winkhaus, nemen aan, dat onze Maria een dochter
uit dat Armeense huwelijk zou zijn-geweest, waardoor dus een aansluiting
met de betrokken Armeense huizen wordt geponeerd, maar dan zou zij dus
vóór of in 1220 geboren moeten zijn. Ondanks het feit, dat zij ten tijde van
het huwelijkscontract van Perugia van 1229 inderdaad nog een klein meisje
was, want er was sprake (wat meer voorkwam) van een kinderhuwelijk,
nemen de meesten aan, dat zij pas ca. 1224 is geboren en een dochter van
de Castiliaanse derde vrouw was, waardoor dan de Armeense „versie" in
rook opgaat. Boase bijv. schrijft dat zij „had by him a son", en „within a
year Rita, the wife of John of Brienne, and her child were both dead".

„Maria Laskaris"6'

Een broer van de geciteerde Armeense koning Levon/Leo, was Rhou-
pen/Rhupen (III) (t 1187). Deze had een dochter Philippa, die in 1212 uit-
gehuwelijkt werd aan Theodoros (I) Laskaris, Keizer van Nicaea (t 1222).
Dit huwelijk werd ontbonden in 1219, maar daaruit stamde in elk geval een
jong overleden zoontje Konstantinos (geb. in 1214).

Volgens oudere genealogen, zoals Turton, stam'de uit dat Armeense hu-
welijk ook nog een ca. 1218 geboren dochter Maria, die als kind werd ver-
loofd met de Hongaarse koning Bela IV (t 1270) en met hem in 1222 was
gehuwd.

Maar... vrij zeker was Maria ten tijde van het huwelijkscontract ouder,
want zij is vermoedelijk niet veel meer dan een jaar of 2 jonger geweest dan
haar jeugdige bruidegom (destijds 12 jaar oud) (geb. 1206), zodat zij dus
niet veel eerder dan 1208, maar beslist ook niet veel later is geboren; dit
impliceert, wat men tegenwoordig ook als regel aanneemt, dat zij een doch-
ter was van een eerder gesloten echt met de Byzantijnse Anna (t 1212).
Bovendien (nog een bezwaar voor de „Armeense" visie) een jongere broer
van Bela, Andreas (t 1234 zonder nakomelingen), en wel uit één en dezelf-
de echt van beider vader koning Andreas/Andras/Endre (II) (t 1235) ge-
sproten, was 1219-1222 (dus in dezelfde tijd) verloofd met een dochter van
de Armeense koning Levon/Leo. Dit huwelijk ging niet door en Andreas
huwde dan een dochter van de vorst van Nowgorod.
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„Xenia van Armenië"62

Xenia (Maria, Rita) was een dochter van koning Levon/Leo (II) (t 1289)
en een zuster van Hethoum (II) en Levon/Leo (III), die samen in 1307 door
een Mongools bevelhebber werden vermoord. Xenia huwde in 1296 met
Michaël (IX), mederegent van zijn vader Andronikos (II), van 1295-1320.
Van Michaël en Xenia stammen vele latere Paleologen, maar niet de lijn,
die in Montferrat ging regeren! Authentiek later nageslacht van deze Paleo-
logen is niet gevonden, wel tal van „Pseudo-Paleologen", die na de val van
Constantinopel in 1453, op tal van plaatsen van Westelijk Europa bleven
opduiken, hetgeen dus zeer zeker geen „aansluitingen" kan leveren.

Genealogische relaties via de Kruisvaarders met de Cilicische Armeniërs
Het zal vele genealogen, die zich met de Middeleeuwen onledig hielden

en nog houden, opgevallen zijn, dat, indien men bij een kwartierstaat-
onderzoek in die tijden terecht komt, dan ook plotsklaps kleurrijke schakels
gaat ontmoeten, die koning van Jeruzalem, vorst van Antiochië, graaf van
Jaffa; Heer van Beyrouth, baljuw van zus of ridder van zo waren. Tevens,
dat men dan als regel via deze figuren voor zover men hun voorgeslacht kan
doortrekken, retour in het Europees Avondland belandt, tenzij men blijft
hangen in het reeds aangehaalde Latijnse Keizerrijk („Romania", 1204-
1261) en in de contreien van Morea en andere Griekse gebieden. Ook de
bloeitijd der Kruistochten en van deze Christelijke Feodale Staten, in de re-
latief korte tijd tussen de eerste successen in 1096 en de afbrokkeling, die
reeds met de val van Akko, Jaffa, Beiroet, Jeruzalem in 1187, was gestart
en met het verlies van de laatste geïsoleerde bolwerken, de beroemde Crac
des Chevaliers in 1271, van Akko en Beiroet nogmaals in 1291, van het
graafschap Tripoli daarvoor in 1289, van Tyrus, Sidon en Tortosa in 1291,
een einde nam, was niet lang genoeg om de nodige banden met de inheemse
geslachten te smeden. Deze hebben wel hier en daar in die gebieden be-
staan, maar van de betrokkenen zijn als regel niet voldoende nazaten over,
die ons weer schakels kunnen leveren. Wat ter plaatse bleef ging ofwel te
gronde, ofwel zij zijn verdwenen in de anonimiteit der historie; eventuele
nakomelingen zou men (in feite onvindbaar) moeten gaan zoeken bij de
plaatselijke Islamitische en Oriëntaals-Christelijke bevolkingsgroepen63.

Zodoende is er in feite maar een tweetal gevallen aanwijsbaar, waarbij
wij de hier bedoelde „Armeense" banden, die een West-Europees nage-
slacht leveren, namelijk de casus Jeruzalem/Melitene en het langer overle-
vende Koninkrijk Cyprus der Lusignans, dat het tot in de 15de eeuw uit-
hield.
Jeruzalem en Melitene64

De schakel tussen beide rijkjes, in dit verband van belang zijnde, wordt
gevormd door het echtpaar Boudewijn en Morfia, die tot op heden een
nageslacht hebben in onze landen, en wel in alle rangen en standen.

Baudoin du Bourg was een zoon van Hugo graaf van Réthel, hij werd
graaf van Edessa (1100-1118) en dan koning van Jeruzalem (1118-1131); in
beide functies was hij een opvolger van de broer van Godfried van Bouillon,
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Niet meer beslaande grafzerken van de Latijnse Koningen van Jeruzalem.

Boudewijn I, die zelf ook reeds in tweede echt (1099/1100) met een Ar-
meense gehuwd was geweest, en wel met Arda dochter van Rupenide-telg
Thoros, maar ook dit huwelijk van hem bleef kinderloos. Onze Boudewijn
(II) werd vermoedelijk in 1058 geboren en overleed 21.8.1131. Hij huwde
met Morfia (t na 1125). Deze Morfia was een dochter van de Armeense
Vorst van Melitene, Gabriël. Deze Gabriël van Melitene was een der Ar-
meense bevelhebbers, die zich na de ondergang van het Armeense Konink-
rijk in het eigenlijke zogenaamde Groot-Armenië, in 1071, in zuidelijker
streken een der zogenaamde Klein-Armeense vorstendommetjes had vero-
verd; zodoende was hij vorst van Melitene van 1087-1103. Helaas is er niets
naders vaststelbaar, op basis van hetgeen ons thans bekend is, omtrent zijn
herkomst. Wij weten slechts, dat hij een zwager is geweest van Thoros,
Vorst van Melitene (ca. 1070) en van Edessa in 1094, die 9.3.1098 is overle-
den; deze Thoros stamde uit het Huis der Hethumieden en adopteerde Bou-
dewijn (I) van Boulogne, die hem daardoor als graaf van Edessa opvolgde.
Maar ook hier moet Rüdt-Collenberg opmerken, dat hij behoort tot „Mem-
bers of the Royal Family whose exact filiation is yet unknown". Zou dat niet
het geval zijn, dan zouden wij hier wellicht een zeer mooie, voor vele ge-
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nealogen actuele, schakel hebben, die ons kan leiden tot de oude Armeense
geslachten! Maar ... deze gegevens ontbreken en aan ongefundeerde gis-
singen hebben wij niets, want dan begeven wij ons op glad ijs en in het rijk
van de fantasie!
Cyprus65

Bij Cyprus liggen de papieren wat gunstiger, maar de nakomelingen van
de in aanmerking komende personen zijn momenteel nog maar aanwijsbaar
bij in hoofdzaak telgen uit de Europese vorstenhuizen en van meestal ge-
slachten, behorende tot de hogere adel.

Wij komen weliswaar ook wel op andere manieren terecht bij deze Lusig-
nans uit Cyprus, maar dan betreft het leden van dat geslacht zonder Ar-
meens bloed, waar het in dit verband om gaat. De enige schakel met aan-
toonbaar Armeens bloed loopt via Anna van Cyprus & Armenië, geboren
24.9.1418, overleden 11.11.1462, gehuwd in 1433 met Lodewijk van Sa-
voye, wiens vader Amadeus van Savoye als Hertog abdiceerde in 1434 om
dan van 1439-1449 als (tegen-)Paus Felix V, in de kerkelijke wereld een rol
te spelen. Als weduwnaar van Maria van Bourgondië (reeds sedert 1422) en
ex-Paus, stierf deze in 1451 als kardinaal van Sinte Sabina. Zijn zoon Lode-
wijk was geboren 24.2.1402, overleed 29.1.1465. Dank zij zijn Cypriotisch-
Armeense huwelijk kwam uiteindelijk de „ephemere" en „inhoudsloze" ti-
tel van „Koning van Cyprus en Koning van Armenië" terecht bij de betrok-
ken tak van het huis van Savoye.

Van het echtpaar Lodewijk van Savoye en Anna van Lusignan-Cyprus-
Armenië stammen diverse Europese dynastieën en vooraanstaande adellij-
ke geslachten af. Hierbij is het wellicht interessant om op te merken, dat
ook de huidige Prins of Wales, Charles, en diens gemalin Lady Diana Fran-
ces Spencer, beiden van dat echtpaar afstammen. Anna van Cyprus stamt
zelf af van telgen uit de geslachten van Rhoepen en Hethoem.

Het zogenaamde Klein-Armenië, Cilicië, en de betrokken dynastieën66

Uit het voorgaande blijkt, dat een der mogelijke wegen naar de Oudheid,
zou kunnen lopen, via dit Armeense Cilicië, want, met de als onjuist zijnde
afgewezen schakels van Maria van Brienne en Maria Laskaris, de twijfel-
achtige schakel van Xenia van Armenië, de juist bevonden schakels van
Morfia van Melitene en die van Anna van Lusignan/Cyprus/Armenië, ko-
men wij steeds weer terecht bij deze Armeense vorstenhuizen in Cilicië.

Het Oost-Romeinse Rijk voerde oorspronkelijk met succes een politiek,
waarbij zij de het Rijk bedreigende volkeren wisten te incorporeren in hun
defensiestelsels, ofwel te gebruiken als bufferstaten. De opmars der Seld-
sjoeken en van de Islam wisten zij uiteindelijk niet te stuiten, mede doordat
zij, zowel tegenover het westen door hun veelal overdreven hooghartigheid,
alsmede oostwaarts ten opzichte van Armeniërs een uiteindelijk kortzichti-
ge politiek hebben gevoerd, want zij hebben getracht (ondanks het feit, dat
er binnen hun eigen rijk veel Armeense geslachten een rol waren gaan spe-
len) de Armeniërs in een ondergeschikte positie te manoeuvreren. Dit, ge-
paard met de — welhaast traditionele — onderlinge tweedracht van de Ar-
meense geslachten en stammen, leidde tot een militair in wezen onverant-
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woordelijke verzwakking van de Oostgrens van het Byzantijnse Rijk,
alsmede tot een totale verzwakking van de innerlijke kracht van het Ar-
meense conglomeraat van vorstendommen.

De verpletterende Byzantijnse nederlaag in de slag van Mantzikiert van
26 augustus 1071 was van wereldhistorische betekenis en opende voor de
Seldsjoeken de poorten van Anatolië. De inheemse, overwegend Griekse
bevolking werd verjaagd, en de veroveraars installeerden er hun eigen men-
sen. Dit werd de kiem van de „de-europeanisering" van Klein-Azië. In de-
zelfde tijd startten uit het westen de kruistochten, die men niet wist op te
vangen. De Normandiërs uit Sicilië profiteerden van de zwakte van het rijk
en de Basileus Alexis Komnenos had de nodige moeite om hen te bewegen
na hun inval in Thessalië (1081-1083) zich wederom in te gaan schepen.

Inmiddels had Constantinopel door intriges weten te bereiken, dat Arme-
nië in 1054 kon worden ingelijfd, op grond van een twijfelachtig „testa-
ment" van een der laatste Armeense koningen van Ani, Hovhannes-Smbat
(t 1040/'41). De koning Kakig kreeg in ruil enige plaatsen in het achterland
toegewezen, maar werd uiteindelijk door Grieken in de jaren 1077 tot 1080
(het juiste jaar staat niet vast) vermoord. De koning van Vaspourakan had
al eerder zijn land (in 1021) aan Byzantium afgestaan in ruil voor Sebaste in
Cappadocië. Maar ook deze tak eindigde tragisch, want ook hier werden de
laatste telgen in 1080 vermoord. Alleen Siunia en Armeens-Albanië in de
Caucasus ontkwamen aan deze laatste Byzantijnse expansies in oostelijke
richting. Inmiddels ging het eigenlijke Groot-Armenië verloren, de hoofd-
stad Ani werd vanuit Baghdad in 1064 veroverd, Kars viel in 1064, hetzelf-
de jaar waarin het Byzantijns was geworden. En omstreeks 1081 werden
ook de Bagratieden van Armeens-Albanië (Tachir) door de Moslems ver-
slagen. Alleen in de sterke vesting Madznapert en naaste omgeving wisten
zij zich te handhaven, alwaar zij (men weet niet precies hoe en wanneer)
tegen het einde van de 13de eeuw definitief ook daar van het toneel ver-
dwenen zijn. Vanzelfsprekend trokken vele Armeniërs, edelen, boeren,
stedelingen, weg uit hun voorvaderlijke dreven. Met of zonder toestemming
of initiatief der Byzantijnen vestigden zij zich met name in Cilicië, alwaar al
aan het einde van dezelfde 11de eeuw Armeense heerschappijen gesigna-
leerd konden worden. Dit geschiedde aan de vooravond van de Eerste
Kruistocht van 1096. De oude Armeense geschiedenis sluit men gewoonlijk
af in 1071, toen Ani (of wat daarvan over was) door koop aan het Moslem-
geslacht der Benu Seddad overging, die ter plaatse in 1072 een eigen Emi-
raat stichtten.

De Armeense geslachten in Cilicië en naaste omgeving vestigden plaatse-
lijke heerschappijen. Diverse potentaten en potentaatjes zijn uit die tijd be-
kend. In genealogische zin, zijn voor ons daarvan met name van belang de
geciteerde Gabriël als vorst van Melitene, alsmede de dynastieën der Roe-
penieden en der Hethoemieden.

Roepen (Rupen) was heer van Gobidara en overleed ca. 1095, 60 a 70
jaar oud. Zijn kleindochter Arda huwde met Boudewijn (I) Koning van Je-
ruzalem. Een ander kleinkind Thoros (I) (t 1129) vestigde de heerschappij
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die als de „Heerschappij van de Bergen" bekend werd. Zijn broer Leo, die
hem later opvolgde, toen zijn zoon kinderloos was overleden, zette het ge-
slacht voort. Een kleinzoon van deze Leo, Levon/Leo (geb. 1130, t 1219)
werd op 6 januari 1198 in de cathedraal van Tarsus door de Armeense Ca-
tholicos, in aanwezigheid van de kanselier van het Heilige Roomse Rijk,
Conrad von Hildesheim, en de pauselijke legaat, Conrad van Mainz, tot
Koning van Armenië gekroond. Zijn zilveren kroningsmunten van een uit-
zonderlijk hoog gehalte en derhalve zeer gewild, in de hoofdstad Sis gesla-
gen, zijn de eerste munten, welke een titel „bij de gratie Gods" vertonen
(zie daaromtrent, behalve de in de noot aangehaalde werken, ook Jack Au-
trey Dabbs, Dei Gratia in Royal Titles, Mouton, The Hague/Paris, 1971, p.
97 fn. 53). De in Antiochië geslagen stukken van het Kruisvaarderstype,
vermeldden „LEO DEI GRATIA/REX ARMENIOR". Zijn eigen mun-
ten, ten bewijze van het oplevende Armeense nationalisme, in tegenstelling
tot de munten van het vergane Armeense koninkrijk van Ani (met meestal
Griekse teksten) zijn uitsluitend voorzien van Armeense schrift en Armeen-
se teksten (sic !).

Zij stellen „Levon Takavor Hayots/Garoghout pnas Doudsoy", hetgeen
Bezdoukian vertaalt als „Leo King of the Armenians/by the Power of God".
Tot zijn verdriet had deze machtige vorst, uit zijn beide huwelijken met le

(1189) (ontbonden in 1206) Isabella van Antiochië, 2C (1210) Sybille, doch-
ter van Amaury (I) de Lusignan, koning van Cyprus, en Isabella van Jeru-
zalem, geen mannelijke erven. Zijn dochter Isabella/Stephania (geb. na
1095), overl. juni 1220) was, zoals reeds eerder vermeld, gehuwd met Jan
van Brienne destijds Koning van Jeruzalem, uit welke verbintenis een zoon-
tje Jan in 1215/'16 werd geboren, dat vrijwel gelijktijdig met zijn moeder in
juni/juli 1220 is gestorven. Zijn tweede dochter Zabel (= Isabella) werd ge-
boren 1212/'13 en overleed 23.1.1252. Deze volgde hem op als koningin in
1219. Zij was eerst verloofd met Andreas van Hongarije in 1218; zij huwde
vervolgens 24.1.1223 met Philippus van Poitiers, Vorst van Antiochië (t
1225), die als prins-gemaal mederegent werd. Na diens dood (wellicht
moord) werd zij min of meer onder dwang van haar eigen Armeense onder-
danen en omgeving de gemalin van Hethoem (I), uit het concurrerende ge-
slacht der Hethoemieden, op 14.5.1226. Deze regeerde in feite als koning,
maar liet, zelfs nog na haar dood, munten slaan op beider naam, teneinde
aldus zijn legitimiteit te benadrukken ten opzichte van het Binnen- en Bui-
tenland. Deze Hethoem was geboren in 1215 en overleed 28.10.1270.
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Munten van de Klein-Armeense Koningen Levon.
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Zilveren munten van Klein-Annenië (- Armeens Rijk in Cilicië, ca. 1180-1198 als vorstendom
en 1198-137411375 als koninkrijk). '

Alle gegevens zijn ontleend aan het boek van Paul Z. Bedoukian, Coinage of Cilician Armenia,
The American Numismatic Society', New York, 1962.

Deze zilveren munten in de standaardwaarde, „trams" (tram is Armeens voor Drachme), waren
met name onder de koningen Levon 1 (als vorst Levon 11, 1187-1198, als koning Levon I, 1198-
1219) en Hethoem I (eerst koning samen met zijn gemalin 1225/26-1251, en daarna alleen, 1251-
1269/70) zeer gewild en in zekere zin de handelsmunt in het Oostelijke bekken van de Middel-

landse Zee, gezien hun en numerieke en kwalitatieve eigenschappen.
Gewicht en zilvergehalte waren voor die streken hoog; hun gewicht was gemiddeld 2,90 gram;
het zilvergehalte was gemiddeld ca. 87/88%, soms zelfs aanmerkelijk boven 900 fijn. Wat Konin-
gin Zabel (— Isabella) betreft, deze regeerde aanvankelijk deels alleen als dochter van Koning
Levon (= Leo) 1, deels samen met haar eerste gemaal Philippus van Antiochië, en dan samen
met haar tweede gemaal Hethoem I, van 1219-1251. Munten door haar alleen, respectievelijk

door haar en Philippus samen zijn er niet, want men sloeg toen nog die van Levon I door.
De Koningstrams van Levon 1 zijn de enige munten uit de Middeleeuwen, waarop een kronings-
ceremonie afgebeeld staat. Deze z.g. kronings-trams (Armeens „Odzman tram") zijn ook nog in
de jaren na de kroning van 1198 geslagen. De voorzijde stelt de koning voor in geknielde hou-
ding voor een staande Christus-figuur met Armeens omschrift. Er zijn van de voorstelling drie

types:

(A) uil de hemel tussen beide figuren dalen stralen neer;
(B) uit de hemel tussen beide figuren daalt een duif neer;

(C) uit de hemel tussen beide figuren komt een zegenende hand te voorschijn.
De keerzijde vertoont als regel een (in diverse varianten, al naar gelang de emissie) kruisstaf,
geflankeerd door twee klimmende naar buiten gewende, elkaar aanziende leeuwen; eveneens met

een Armeens omschrift.
De trams van Hethoem en Zabel vertonen aan de voorzijde beide vorsten die een kruisstaf vast-
houden, waarvan het kruis in de buitencirkel uitsteekt. Links (heraldisch rechts)

staat de koningin en rechts (heraldisch links) de koning, beiden ten voele uit.
De keerzijde vertoont als regel hel koninklijke wapen (zijnde in goud een stappende en aanziende
leeuw met kroon van keel (rood) (in latere versies gelongd en geklauwd van blauw), getopt door
een achter de leeuw uitkomende staf met kruis, eveneens van keel (rood). Ook hier steekt het
kruis uit in de builencirkel. De omschriften aan beide zijden in het Armeens gesteld. Deze mun-

ten werden ook nog na de dood van Zabel doorgeslagen, door Helhoem.
(D)

Zie voor deze munten ook de aangehechte verklaringsstaat en de beide graphieken uit het boek
van Bedoukian.
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Door de diverse huwelijken waren de Lusignans van Cyprus met zijn huis
voorts verwant. Toen de Hethoemieden in de mannelijke lijn in 1341 uit-
stierven, volgden de Lusignans op in de persoon van Constantijn (II) in
1342. Deze Constantijn was via zijn moeder een achterkleinzoon van He-
thoem (I).

De illegitieme zoon van een broer van deze Constantijn, namelijk Leo
(V) werd de laatste koning van dit Armeens-Cilicische koninkrijk, dat 1375
ophield te bestaan. Na zijn kroning te Sis in september 1374, moest hij de
wijk nemen, toen de Egyptenaren (Mammelukken) deze stad veroverden,
plunderden en vernielden. Hij en zijn vrouw werden gevangen naar Cairo
afgevoerd. Uiteindelijk vrijgelaten, bereisde hij Europa in de hoop hulp te
krijgen ter herovering van zijn rijk, maar zonder succes. Hij overleed in
1393, en werd in St-Denis begraven, alwaar zijn grafsteen nog te zien i s . . .

Foto van de grafzerk van de laatste Koning van (Klein-)Armenië, Léon van Lusignan (f 1393).
De toelichting luidt: 55 — Léon de Lusignan, roi d'Armenië (t 1393) prov. Église des Célestins,
a Paris. Dernier roi de la Petite Armenië, il trouva un refuge accueillant en Frame. Il fut repre-
senté sur son tombeau comme Ie serait un roi de France. (deze zerk bevindt zich thans in de Ab-

dij van Saint-Denis).
Ontleend aan: Aluin Erlande-Brandenburg, l'église abbatiale de Saint-Denis, Tome II, les tom-

beaux royaux, Editions de la Tourelle, Maloine S. A. Éditeur, Paris 4e. tirage, 1980.

De Lusignans van Cyprus zelf hebben echter ook via een andere huwe-
lijksverbintenis Hethoemieden-bloed. Dit echter indirect via andere ge-
slachten uit de kring der Kruisvaarders, zoals de Ibelin's. De staat afgedrukt
in het boek van Wagner (p. 200) en de diverse tabellen in het werk van
Rüdt-Collenberg laten zien, hoe een en ander in elkaar zit.

Voor ons verhaal is echter van belang, dat langs deze weg, de latere pre-
tendenten voor Armenië uit de Cypriotische Lusignans, zodoende, voor zo-
ver het de Armeniërs betreft, dus afstammen, zowel van de Roepenieden
als ook van de Hethoemieden. En nu de vraag, in hoeverre deze geslachten
een aansluiting met de oudere Armeense geslachten genealogisch mogelijk
maken.

Wat de Roepenieden betreft, kunnen wij zeer kort zijn. Roepen behoorde
tot die groep van Armeniërs, die, net als Philaretos, Gabriël, Thoros, en an-
deren, „tried as Byzantine officers to take advantage of the chaotic situation
in the upper Euphrat-valley in order to create for themselves more or less
independent, ephemeral sovereignties". Zijn herkomst is obscuur. „Later
statements claiming a princely descent or linking Rupen with the Royal
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House of King Gaghik II are base flattery. It is more likely that Rupen was
of humbler origin ..." (aldus Rüdt-Collenberg, p. 46, 47)67.

Ten aanzien der Hethumieden is het oordeel niet alleen van Wagner, in
het kielzog van Toumanoff, maar ook van Boase en eveneens van Rüdt-
Collenberg (p. 46, 47) veel positiever. Want laatstgenoemde bijv. stelt „The
Hethumides belonged to the highest aristocracy of Greater Armenia and
are a branch of the important House of Pahlavouni. Allied to the Royal
House of Ardzrouni, Oshin (dwz. de Cilicische voorvader van de latere ko-
ning Hethoem I, zie boven) followed his relative Abulgharib Ardzouni who
acted as Byzantine Governor at Tarsus, and settled down in the Taurus
Mountains. For nearly a century the Emperors entrusted the Hethumides
with the governorship of Western-Cilicia; the Hethumides in return served
the Empire and the Comnenos with unshakable fidelity".

De vraag (waarover later meer) is nu in hoeverre al deze oude Armeense
geslachten, met name via de Bagratieden, evenals ook de Mamikonieden,
inderdaad een schakel vormen met de verre Oudheid.

Maar ook voor de Hethoemieden is echter, ondanks dit gunstige oordeel,
geenszins een „ononderbroken" en volledig „onbetwiste" afstamming con-
strueerbaar ten aanzien van de geslachten, waaruit zij in de mannelijke, dan
wel in de vrouwelijke lijnen, zijn ontsproten. Op zichzelf is dit geen be-
zwaar, want ook in latere genealogieën ontmoeten wij immers, meer dan
eens, een gegeven, in de trant van „X" is via een „N.N." de kleinzoon van
een „Y", welk laatste feit, dan documentair vaststaat. In de Middeleeuwen
vond men het niet belangrijk om ook de onbelangrijke tussenschakels met
name te gaan vermelden. Voorts ook, dat iemand tot een bepaald geslacht
behoorde en derhalve de betrokken rechten heeft geërfd, enz.

Armeense Byzantijnen en Byzantijnse Armeniërs68

De vrij belangrijke inbreng van Armenië in het kader van het Oost-Ro-
meinse Rijk werd reeds aangestipt. Ook, dat wij, bij het uitwerken van
kwartierstaten van het overige Europa, meer dan eens terecht komen bij
Byzantijnse voorouders.

Het gaat er dus nu om, welke Byzantijnen van Armeensen bloede zijn,
dan wel aansluitingen gaan leveren met Armeense kwartieren. Dit thema is
door vele historici en genealogen aangeroerd en nog steeds een studie-ob-
ject.

De aantallen zijn vrij groot, maar voor vele gevallen hebben wij, in ge-
nealogische zin, geen „emplooi". Het gaat dus uiteindelijk om een relatief
beperkte groep en om enkele bijzondere gevallen.

Dat sommige Byzantijnen ook van de Roepenieden en Hethoemieden,
via diverse kwartieren, afstammen, laten wij hier verder buiten beschou-
wing, omdat de belangrijkste gevallen reeds zijn aangeroerd, en ook, omdat
er andere — niet-Byzantijnse — aansluitingen met deze hiervoor genoemde
geslachten bestonden.

Als zijnde van Armeense origine, acht men algemeen gesproken: de z.g.
„Macedonische" dynastie, de Lekapenoi, de Skleroi, de Curcuas (Armeens:
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Gurguas), de Taronieten en vanzelfsprekend de basileus Leo V „de Arme-
niër", de Dalassenoi.

Armeens bloed hadden verschillende andere huizen, zoals de (wellicht
van Phrygische afstamming zijnde) Phokas, de Komnenoi, de Doukai, en
anderen. Zo was bijv. de echtgenote van de basileus Theophilos (t 842),
Theodora, vrij zeker een loot uit het geslacht der Mamikonieden. Dit is nu
ook de plaats, om in dit verband enkele vraagpunten aan de orde te stellen.

Leo V (f820)69

Zijn juiste herkomst is niet onbetwist; wel staat vast, dat hij van Armeen-
se origine is. Maar hoe dan? De historicus Nicolas Adontz weidde hieraan
een studie en komt tot de conclusie, dat hij op de een of andere wijze van
vaderszijde een afstammeling is van een der vooraanstaande geslachten.
Hij concludeert: „En tout cas, l'empereur Léon V descendait de la familie
princière arménienne des Arzrounides. Cela est certain".

Basilios I „de Macedoniër" (t 886)70

Over zijn al dan niet „wettige" afstamming van zijn vermoorde voorgan-
ger Michaël III (867 vermoord) is veel geschreven. Bréhier (I, p. 12.1) stelt
„Né vers 827 de pauvres artisans des environs d'Andrinople..." Adontz
(die er een gehele studie aan weidde) acht hem wel degelijk van niet-verder
traceerbare Armeense herkomst, maar in dat geval niet, zoals later de „ge-
nealogie van Photius" beweerde, een afstammeling uit het Huis der Ar-
meense Arsacieden.

Leo VI (t 912) is voorts vrijwel zeker géén zoon van Basilios, maar eer-
der een buitenechtelijk kind van Michaël III.

Theophano(t991)7>

Haar herkomst is een bekend twistpunt. Ondanks de daaraan klevende
bezwaren, blijven bijv. Wagner en ook de Cambridge Medieval History,
vasthouden aan het vaderschap van Romanos II (t 963). Alle theorieën zijn
(met het weinige, dat wij uit de bronnen kunnen halen) op uitstekende wij-
ze samengevat door Rüdt-Collenberg. Met zekerheid kunnen wij stellen,
dat Johannes Tzimiskes Curcuas (t 976) haar oom is geweest, maar het
„hoe daarvan" kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.

In elk geval is zij dan „hoe dan ook" van Armeense origine.
In zijn artikel vergist hij zich echter op één punt, daar, waar hij de filiatie

van Jaroslaw I van Kiew (t 1054) noemt en deze tot een zoon van de „por-
phyrogeneta" Anna maakt. De kinderen van de Heilige Wladimir Groot-
vorst van Kiew (t 1015) zijn uit zeer veel diverse verbintenissen gesproten.
Baumgarten stelt dan ook „on ne sait rien de précis sur les mères de la ma-
jorité des enfants de Saint-Wladimir". Maar aangezien Jaroslaw I conform
calculatie circa 978 geboren moet zijn, kan hij géén zoon van Anna zijn,
omdat haar huwelijk pas in 989 valt. Men denkt vrij algemeen aan een der
Scandinavische vrouwen van Wladimir72. Rüdt-Collenberg concludeert, wat
Theophano betreft, „Eine systematische Forschung oder ein Zufallsfund
mogen es vielleicht einmal gestatten, sie und ihre Eltern dokumentarisch
einzugliedern".
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Eudokia Komnena (f als non na 12QO)73

Deze Byzantijnse prinses, die via haar huwelijk met Willem Heer van
Montpellier, en dan door hem verstoten, in diverse kwartierstaten optreedt,
is ook een bekend vraagpunt. De troubadours hebben haar later tot een
„keizerinne" en dus tot een dochter van een regerende basileus uit dat ge-
slacht der Komnenen gemaakt. De bekende genealoog en historicus Vajay
weidde aan haar geval een studie en komt dan tot de conclusie dat zij een
dochter is geweest van een der niet-regerende leden van het geslacht, en be-
slist niet een dochter van de basileus Manuel I (t 1180).

Hoe dan ook, via haar zijn er Armeense bloedstromen aanwezig.

De Taronites74

Wat dit geslacht betreft de naamgeving „tarönitês" is weliswaar een
Griekse vorm voor een „patroniem", maar hangt desondanks samen met
het Armeense „Taronaci (= Taronatzi)", met welke „bijnaam" de Arme-
niërs de Bagratieden van Taron hebben aangeduid teneinde deze te onder-
scheiden van de hoofdtak der Koningen van Ani.

En inderdaad nemen praktisch alle geraadpleegde schrijvers aan, dat zij,
dat wil zeggen de Byzantijnse, Taronites nakomelingen zijn van de betrok-
ken Bagratieden. Ofschoon wij hier dus te maken hebben met Armeense
Byzantijnen, die rechtstreeks aansluiten, óók in de mannelijke lijn, met een
der grote Armeense geslachten, hebben wij daar genealogisch weinig aan,
omdat — en zulks slechts in één enkele hypothese — wij dan een aansluiting
zouden hebben, met Theophano en dan via de „Ottonen" verder naar ons
Europese heden. Terecht merkt derhalve Wagner (op. cit. p. 66) op „The
Byzantine Taronitae, for instance, were Bagratids, but no extant line has
been derived from them".

Cum grano salis75

Oudere Armeense en Caucasische geslachten76

Via de Byzantijnen zelve zullen wij nimmer de „caesuur" tussen Oudheid
en Middeleeuwen kunnen overbruggen, want genealogisch gezien, bestaat
er geen enkele mogelijkheid of aanwijzing om het „gat" tussen de zesde
eeuw met de oudere dynastieën van Theodosius, de Thraciërs, Justinianos
en de Heraklieden, en de achtste eeuw, met de nieuwere huizen, te over-
bruggen.

Wij zijn dus in het gebied van de oostelijke Middellandse Zee aangewe-
zen op de kansen, die in deze de Armeniërs en de Caucasiërs ons eventueel
kunnen bieden. De vraag is nu echter, in hoeverre het ook inderdaad moge-
lijk is, om de diverse geslachten uit die gebieden aan elkaar te gaan „koppe-
len". Pogingen daartoe zijn dan ook ondernomen. In de in de noten aange-
haalde werken en tijdschriften vindt men het materiaal daarvoor vermeld,
maar ook de moeilijkheden, die wij ontmoeten kunnen.

Het drama van de volkeren van Armenië en de Caucasus is, dat hun ge-
bied in geografisch opzicht enerzijds door zijn vruchtbare dalen zeer aan-
trekkelijk is, maar ook daardoor de vorming van een krachtige eenheids-
staat zeer zeker niet bevordert of bevorderen kan. Het „particularisme"
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heeft bij deze volkeren dan ook, zover wij de historie kunnen nagaan, hoog-
tij gevierd. Daarenboven zijn deze gebieden door hun ligging gedoemd om
steeds weer opnieuw de rol te spelen van een „bufferzone" tussen machtige
naburen. Ook dit is in de loop van de historie aantoonbaar. Dit alles heeft
deze volkeren wel gestaald en zij probeerden dan ook steeds opnieuw hun
„identiteit" te behouden, hetgeen met meer of minder succes tot op heden is
gelukt. Maar natuurlijk zorgt dit alles ook voor de nodige „lacunes" in de
genealogische samenhang der diverse geslachten.

Met relatief weinig lacunes, hypotheses en vraagpunten, kunnen wij een
afstammingslijn opbouwen, waarbinnen ingevoegd kunnen worden:
— de oudere koningen en vorsten van Iberië (in de Caucasus) vanaf Meriba-
nes (159-109 v. Chr.); vrouwelijke telgen uit het nageslacht zorgen dan voor
banden met de Armeense Arsacieden, terwijl vrij zeker koning Pharnabazes
II (63-30 v. Chr.) een vrouw tot gemalin had, die sommigen achten een
dochter te zijn geweest van Tigranes de Grote, de bekende Armeense
tegenspeler van Rome (Huis der Artaxiaden).
— de Arsacieden van Armenië, die in hun voorgeslacht aansluiten met de
vorigen en ook Artaxiaden-vrouwen in hun kwartieren tellen, te beginnen
met.Vologaeses (± 207/208 na Chr.). In vrouwelijke lijn kan men prinses-
sen uit dat huis aantreffen als gemalinnen van de volgende Christelijke per-
soonlijkheden.
— het betreft de Gregorieden, behorende tot de clan van de Suren-Pahla-
vouni, wier bekendste voorouder de eerste Primaat van Armenië, de heilige
Gregorius de „illuminator" was (t 328 of daaromtrent); dit huis is dan weer
verwant met de Mamikonieden.
— de Mamikoniede Hamazasp I (t ca. 432) was gehuwd met een afstamme-
linge der vorigen.
— de Bagratieden, wier genealogie tot in de zesde eeuw vrij behoorlijk tra-
ceerbaar is, hadden in de persoon van de moeder van de Armeense vorst
Asot (t 826) een Mamikoniede in hun voorgeslacht.

Van deze Asot stammen dan af de vorsten van Vaspourakan en vrij zeker
ook de Artsruni.

Nu meent men, dat de Karin-Pahlavouni, die de voorouders van de latere
Hethoemieden kunnen zijn geweest, in vrouwelijke lijn van de Artsrouni en
zodoende ook van de Bagratieden afstammen.

Een andere lijn der Bagratieden werd die, waaraan de koningen van
Georgië en via hen diverse Georgische edelen zijn ontsproten.

Vanaf de vrij vroege Kerstening van deze gebieden, want reeds vanaf 314
was Armenië een Christelijke staat en ook Georgië was al in de vierde eeuw
tot het Christendom bekeerd, kunnen wij vaststellen, dat de Bagratieden,
de Mamikonieden, de Artsrouni, en andere geslachten een rol speelden in
hun historie. Een aaneengesloten genealogie kan voor deze geslachten ech-
ter pas in de zesde eeuw of later met voldoende zekerheid worden opge-
steld. Dus ook hier een vrij omvangrijke „caesuur", zij het dan ook, dat wel
waarschijnlijk mag worden geacht, dat de latere leden dezer geslachten op
de een of andere wijze met de oudere samenhangen.
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Eventuele aansluitingen via deze geslachten met de Oudheid76

Een „open vraag" blijft echter, of wij dan — indien wij het voorgaande
aannemen — vanaf die vierde eeuw in Armenië voorts kunnen doorstoten
naar oudere tijden. Prins Toumanoff neemt aan, dat de Bagratieden, gezien
hun naam „de schakel" kunnen vormen in deze. De Bagratieden (of Bagra-
touni) beweerden later in de Christelijke tijden af te stammen van Koning
David! De Ardzrouni pretendeerden, mede wegens de in hun geslacht op-
tredende voornaam Seneqerim (= Sennacherib) van de Assyrische konin-
gen af te stammen! De Mamikonieden poneerden een Chinese afstamming
te hebben! De Kamsarakan meenden af te stammen van het Partische ge-
slacht van Karen, weshalve hun voorliefde voor Partische voornamen!
Alleen de Siouni waren in hun eigen ogen van zuivere Armeense herkomst,
zij het dan ook, dat zij wellicht eerder een Kaukasisch-Albanees substraat
hadden (men dient dit Albanië in de Kaukasus niet te verwarren met het
Albanië in de Balkan)! Van al deze Armeense feodale „baronnen", die in
hun soms uitgebreide bezittingen, min of meer als souvereine potentaten
optraden, zouden dan de Bagratieden, niet, zoals zij later stelden om met de
Bijbelse „mode" mee te doen, op dezelfde wijze als ook in de Middel-
eeuwen de Ieren, de Schotten en de Angelsaksers hun voorgeslacht gingen
koppelen aan een meer „respectabel" geworden Bijbelse afstamming, om
aldus hun heidense herkomst te „camoufleren", van Koning David afstam-
men, maar wel degelijk een inheemse heidense herkomst hebben gehad.
Toumanoff argumenteert dan, dat de „bag" (taalkundig samenhangende
met het Oud-Iraanse woord „baga" = „godheid" van hun stamnaam, iden-
tiek is geweest met de heidense zonne-, voorjaars- en ook dodengod „Angl-
Tork" (met een stier-gestalte). Deze „Angl-Tork" was de „god", die vol-
gens de Orontieden hun stamvader zou zijn geweest. Zodoende acht Tou-
manoff derhalve de latere Bagratieden een loot te zijn van de oudere Oron-
tieden, waarmede dan de „schakel" naar de Achaemenieden gevonden zou
zijn, want, dat de Orontieden van deze Perzische koningen in vrouwelijke
lijn afstamden is, zoals reeds hiervoor werd verhaald, inderdaad aantoon-
baar.

In cauda venenum77

Epiloog
Steller dezes kon binnen dit beperkte kader niet ingaan op alle gevonden

bijzonderheden en problemen, maar hoopt te hebben laten zien, dat het
weliswaar geenszins onmogelijk dient te worden geacht, dat wij te zijner
tijd op de een of andere wijze in staat zullen zijn, dank zij nieuwe vondsten
en gegevens, de diverse „breuken" in de „genealogische" gegevens te gaan
„helen", maar dat het ook, gezien de huidige stand van zaken, wat onze ge-
gevens en kennis betreft, in feite nergens mogelijk is, om de „drempel" van
de vroegere en vroegste Middeleeuwen naar de Oudheid te overschrijden.

Op aaneengesloten en betrouwbare wijze komen wij immers nergens ver-
der (wat al heel erg mooi is) dan de zesde eeuw. Dit is dan toch nog ruim
dertien eeuwen voor onze eigen tijd, zij het dan ook in hele dunne „lijn-

467



tjes"79. Want... er zijn naast vele foutieve, slechts weinige betrouwbare
wegen naar „Rome" (i.c. Karel).

De oudste voorouders van Karel de Grote en eventueel (cum grano salis
— met een korreltje zout) van de Angelsaksische Koningen, alsmede moge-
lijkerwijze van hun tijdgenoten in het Nabije Oosten, zijn momenteel nog
de oudste, ook daadwerkelijk op min of meer overtuigende gronden, be-
wijsbare voorouders, die men kan gaan vinden79!!!

Ter voorkoming van „misverstanden", noch hijzelf noch ook zijn vrien-
den, denken er dan ook in verste verte aan ondanks gevonden zogenaamde
„Middeleeuwse Vorsten-Kwartieren" — om zulke, hoe dan ook feitelijk
zeer problematische en hypothetische „afstammingen" te gaan „claimen",
want dan begeeft men zich op gevaarlijk terrein, en zou men gaan bouwen
op „drijfzand" of op „glad-ijs".

Net als indertijd met de kwartieren van Keizer Claudius, heeft steller zich
slechts met deze materie onledig gehouden uit zuiver meer algemeen histo-
risch interesse. Voorts met het doel om de lezers eens iets te gaan bieden,
dat geheel buiten het gebruikelijke patroon van de genealogische bijdragen
valt78.

Desondanks moge worden besloten met de vaststelling, dat hoe dieper
men gaat graven, des te meer kwartierstaten de waarheid gaan aantonen
van het gezegde van de bekende Franse moralist, Jean de La Bruyère (1645-
1696), die dit aldus onder woorden heeft gebracht80.
„Il-y-a peu de families dans Ie monde,
qui ne touchent aux plus grands princes par une extremité
et par une autre au simple peuple!"

H. W. ENGELBRECHT
SCHEMA A

Theoretisch aantal voorouders.

1
2
4
8
16
32
64
128
256
512

1.024
2.048
4.096
8.192
16.384
32.768
65.536
131.072
262.144
524.288

1.048.576
2.097.152
4.194.304
8.388.608

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII

XIII
XIV
XV

XVI
XVII

XVIII
XIX
XX

XXI
XXII

XXIII
XXIV

(p)ca. 1966
Ica. 1933

II ca. 1900
III ca. 1866
IV ca. 1833
Vca. 1800

VI ca.1766
VII ca. 1733

VIII ca. 1700
IX ca. 1666
Xca. 1633

XI ca. 1600
XII ca. 1566

XIII ca. 1533
XIV ca. 1500
XV ca. 1466

XVI ca. 1433
XVII ca. 1400

XVIII ca. 1366
XIX ca. 1333
XX ca. 1300

XXI ca. 1266
XXII ca. 1233

XXIII ca. 1200
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XXV
XXVI

XXVII
XXVIII

XXIX
XXX
XXXI

XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV

XXXVI
XXXVII

XXXVIII
XXXIX

XL
XLI

XLII
XLIII
XLIV
XLV

XLVI
XLVII

XLVIII
IL
L

LI
LII

LUI
LIV

LV
LVI

LVII
LVIII

LIX
LX

LXI
LXII

LXIII
LXIV
LXV

LXVI
LXVII

LXVIII
LXIX
LXX

LXXI
LXXII

LXXIII
LXXIV
LXXV

LXXVI
LXXVII

LXXVI II

XXIV ca. 1166
XXV ca. 1133

XXVI ca. 1100
XXVII ca. 1066

XXVIII ca. 1033
XXIX ca. 1000

XXX ca. 966
XXXI ca. 933

XXXII ca. 900
XXXIII ca. 866
XXXIV ca. 833
XXXV ca. 800

XXXVI ca. 766
XXXVII ca. 733

XXXVIII ca. 700
XXXIX ca. 666

XL ca. 633
XLI ca. 600

XLII ca. 566
XLIII ca. 533
XLIV ca. 500
XLV ca. 466

XLVI ca. 433
XLVII ca. 400

XLVIII ca. 366
IL ca. 333
Lca. 300

LI ca. 266
LII ca.233

LUI ca. 200
LIV ca. 166
LVca. 133

LVI ca. 100
LVII ca. 66

LVIII ca. 33
LIX ca. (0)

LX ca. - 33
LXI ca. - 66

LXII ca. -100
LXIII ca . -133
LXIV ca . -166
LXV ca. -200

LXVI ca . -233
LXVII ca . -266

LXVIII ca . -300
LXIX ca . -333
LXX ca . -366

LXXI ca. -400
LXXII ca. -433

LXXIII ca. -466
LXXIV ca. -500
LXXV c a . - 5 3 3

LXXVI ca . -566
LXXVII ca . -600

1
2
4
9

18
37
75

151

16.777.216
33.554.432
67.108.864

134.217.728
268.435.456
536.870.912

1.073.741.824
2.147.483.648
4.294.967.296
8.589.934.592

17.179.869.184
34.359.738.368
68.719.476.736

137.438.953.472
274.877.906.944
549.755.813.888

1.099.511.627.776
2.199.023.255.552
4.398.046.511.104
8.796.093.022.208

17.592.186.044.416
35.184.372.088.832
70.368.744.177.664

140.737.488.355.328
281.474.976.710.656
562.949.953.421.312

1.125.899.906.842.624
2.251.799.813.685.248
4.503.599.627.370.496
9.0Ö7.199.254.740.992

18.014.398.509.481.984
36.028.797.018.963.968
72.057.594.037.927.936

144.115.188.075.855.872
288.230.376.151.711.744
576.460.752.303.423.488

1.152.921.504.606.846.976
2.305.843.009.213.693.952
4.611.686.018.427.387.904
9.223.372.036.854.775.808

18.446.744.073.709.551.616
36.893.488.147.419.103.232
73.786.976.294.838.206.464

147.573.952.589.676.412.928
295.147.905.179.352.825.856
590.295.810.358.705.651.712
.180.591.620.717.411.303.424
.361.183.241.434.822.606.848
.722.366.482.869.645.213.696
.444.732.965.739.290.427.392
.889.465.931.478.580.854.784
.778.931.862.957.161.709.568
.557.863.725.914.323.419.136
.115.727.451.828.646.838.272

Opmerking:

Reeds bij parentatie 29 (= gen. 30) van ca. 1000 gaat het theoretisch aan-
tal voorouders de TOTALE wereldbevolking van destijds globaal
500.000.000 zielen overtreffen, en verder in steeds hogere mate, in feite is
dat al eerder het geval, want dat waren niet allen voorouders.
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Karel de Grote zal voor probandi geboren ca. 1961 gemiddeld gaan op-
treden als parentatie 36/37, doch door generatieverschuiving ook minimaal
als par. 30/31 respectievelijk maximaal als par. 48/49, hetgeen tot gevolg
heeft, dat hij in een kwartierstaat zou kunnen gaan optreden (in theorie) als
„parentatie"-genoot van Keizer Otto III (geb. 985 (= gemiddeld par.
30/31), respectievelijk van de Romeinse Keizer Honorius (geb. 384) (als de-
ze laatste in feite in een kwartierstaat zou kunnen voorkomen). (Keizer Ot-
to III heeft geen nakomelingen.) Beiden zijn hier slechts aangehaald om
een idee te geven, welke consequenties dit verschijnsel in feite kan gaan
opleveren.

Opmerkingen:

In de eerste kolom staat in Romeinse cijfers de telling conform „gene-
raties", waarbij dus de kwartierdrager dan de generatie I is.

In de tweede kolom staat de telling conform „parentaties", eveneens in
Romeinse cijfers, waarbij dan dus de kwartierdrager (de probandus ofwel
de probanda) niet meegeteld wordt, respectievelijk diens dan wel haar
ouders de parentatie I zijn.

In de derde kolom, uitgaande van „probandi (probandae)", geboren in
1966 of daaromtrent, alsmede van het gemiddelde van min of meer drie
„generaties" per eeuw, de mogelijke globale geboortejaren van de opeen-
volgende voorouderaantallen.

In de vierde kolom de wiskundige theoretische aantallen voorouders,
conform de machten van „2". Door de voortdurende verdubbelingen krijgt
men steeds hogere, en vanzelfsprekend in de praktijk feitelijk „onmogelij-
ke" getallen.

Het „circa" der gemiddelde geboortejaren is slechts een zeer globaal
jaartalgemiddelde, omdat in feite de geboortejaren in een kwartierstaat
enorm gaan „spreiden"! Voor de eigen kinderen heeft steller dezes ter zake
tot nu toe vastgesteld:

(p)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI,

de eigen kinderen
wijzelf
wederzijdse ouders
idem grootouders
id. overgrootouders
betovergrootouders

enz.

1962-1971
1915-1930
1881-1905
1839-1870
1804-1847 '
1753-1823
1710-1801
1687-1788 '
1662-1726
1624-1700 .
1582-1683
1550-1642

ca.
1966
1933
1900
1866
1833
1800
1766
1733
1700
1666
1633
1600, enz.

Zoals men kan vaststellen, vallen de gemiddelden meestentijds wel bin-
nen de betrokken marges, welke steeds meer uiteen gaan lopen, en bij ver-
dere uitwerking van de kwartierstaat (vinden van nieuwe data, enz.) steeds
meer.
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SCHEMA B

Demografische gegevens met betrekking tot de wereldbevolking"
Voor de oudere tijden beschikken wij niet over voldoende gegevens om

op „wereld-niveau" enigermate aanvaardbare totaal-schattingen te maken.
Alleen in individuele gevallen kunnen wij lokale en regionale taxaties bere-
kenen.

Voor het tijdperk vanaf het Romeinse Rijk tot rond 1100 is dat al beter
mogelijk, zij het dan ook, dat voor het ene gebied betrouwbaarder cijfers
dan voor het andere aanwezig zijn, en dat vele delen van de wereld in feite
geen aanknopingspunten leveren.

Begin van onze jaartelling
Heden ten dage taxeert men de totale wereldbevolking in de eerste

eeuwen na Christus op een minimum aantal van een 250 en een maximum
aantal van een 300 milioen zielen.

Het Romeinse Rijk telde ten tijde van keizer Augustus tenminste
54.000.000 en ten tijde van keizer Septimius Severus tenminste 80.000.000
inwoners.

Voordat het Romeinse burgerschap tot het gros van de bevolking werd
uitgebreid, telde men aan vrije mannelijke Romeinse burgers in 28 a.C.
4.063.000, in 8 a.C.4. 233.000, in 14 A.D. 4.937.000, in 48 A.D. 5.984.000
als globale totalen.

Voor de provinciale gebieden heeft men uiteenlopende taxaties voor rond
200 na Christus, namelijk: Britannia 4 a 5.000.000; Gallia (minus Germa-
nia, dwz. Narbonensis, Aquitania, Lugdunensis, Belgica) ca. 8.000.000;
Germania van 600.000 tot 2.000.000; Hispania 7 a 9.000.0000; Italia om en
bij de 6.000.0000; Graecia om en bij de 2.500.000; overige Zuid-Oost-Euro-
pese provincies 2 a 3.000.000; Klein-Azië 15 a 20.000.000; Syrië en Palasti-
na 2 a 2.500.000; Egypte 8 a 10.000.000; Noord-Afrika max. 4.200.000.

Voor Voor-lndië lopen de schattingen uiteen van tegen de 100 tot rond
140.000.000.

Voor Japan calculeert men ca. 600 a.C. 2.820.000 tot ca. 600 A.D. rond
4.480.000.

Voor China beschikken wij op basis van tellingen der aantallen „families"
over de volgende calculaties, die zeer schommelen wegens invloeden, op
grond van rampen, epidemieën, enz., te weten: jaren na Chr.: 2
59.594.978 -57 : 21.007.820 -75 : 34.125.021 -88 : 43. 356.367 -105
53.256.229 -125 : 48.690.789 -144 : 49.730.550 -145 : 49.524.183 -157
56.488.856 -220/242 : 7.632.881 -280 : 16.163.863. De cijfers hebben betrek-
king op het kerngebied van het Rijk (Tsin-Dynastie).

Tijdvak van ca. 395-ca. 1100

Voor de onrustige eeuwen, vanaf de invallen der Hunnen tot aan de tijd
der Karolingers beschikken wij over onvoldoende gegevens voor aanvaard-
bare taxaties.

Men schat de totale wereldbevolking rond het jaar 1000 op een totaal van
globaal 500.000.000 zielen. Hiervan namen China en Voor-lndië ongeveer
de helft voor hun rekening; Europa en Afrika telden destijds 200 a
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240.000.000; Amerika was dun bevolkt (Noord-Amerika ca. 1.000.000;
Midden- en Zuid-Amerika ca. 6.000.000); Australië en Oceanië waren
praktisch „leeg".

De Britse Eilanden telden rond 1086 ca. 1,8 milj. zielen; Denemarken
rond 1000 max. 900.000 zielen; Frankrijk en België in de 9de eeuw ca.
12.000.000 zielen. De bevolking van de Russische gebieden onder de Mon-
goolse opperheerschappij bedroeg omstreeks 1250 naar schatting ca.
8.600.000. China telde in 606 : 40.019.956; in 754 rond 70.000.000; in 1102;
100.095.250 zielen.

Tijdvak van ca. 1100-ca. 1650
In deze periode constateert men aanvankelijk een groei van de wereldbe-

volking, welke dan, met name in Europa, Azië en Noord-Afrika beduidend
wordt gedecimeerd door ziekten (de pest, cholera!), oorlogen (Mongolen,
Tartaren), enz.

Men neemt aan, dat de bevolking van de aarde na een duidelijke inzin-
king rond 1650 weer aangegroeid is tot hernieuwd een totaal aantal van
rond 515.000.000. Enkele lokale voorbeelden ter illustratie:

Engeland: 1,1 (1086), 1,9 (1200), 3,2 (1300), 3,8 (1348), 2,1 (1400), 2,6
(1500), 3,3 (1550), 5,1 (1688) millioen.

Frankrijk: vóór de 100-jarige Oorlog zo een 18.000.000 zielen rijk; dit
zakt door de oorlog, stijgt dan weer tot een 20 a 22.000.000, maar wordt
behoorlijk uitgedund door de- pest (vanaf 1347), tot tenminste niet veel
meer dan 18.000.000, om dan pas weer tegen het einde van de 16de eeuw
het peil van rond 20.000.000 te bereiken.

De totale Nederlanden (dus ook de Zuidelijke Gewesten) hadden, vol-
gens schattingen, bij het uitbreken van de 80-jarige Oorlog in hun geheel
2,5 a 3.000.000 inwoners.

Pas voor de tijden na 1650 gaan wij over voldoende gegevens beschikken
om hernieuwd meer gedetailleerde taxaties te gaan calculeren. De „histori-
sche demografie" is nog slechts een jonge tak van de geschiedkundige hulp-
wetenschappen, die met name op goed niveau alleen in Duitsland en Italië
en sedert Wereldoorlog II ook in Frankrijk en Spanje wordt beoefend, en
thans ook in Engeland, maar elders nog maar sporadisch. Er zullen boven-
dien voor oudere tijden voor vele delen van de wereld blijvende „gaten"
blijven bestaan.

Tijdvak vanaf omstreeks 1650 tot heden.

Europa (met Rusland)
Europa (zonder Sowjet-Unie)
Sowjet-Unie (Europa + Azië)
Azië (zonder Sowjet-Unie)
Azië (met Russische gebieden)
Afrika
Noord-Amerika
Midden-en Zuid-Amerika
Australië en Oceanië

Totale wereld

1650
100

300
100

1
6
2

515

• fc_ fl 1 • 1 I 1 • 1 M 1

1700
110

330
90

1
6,5
2

539

1750
140

479
95

1
11
2

728

1800
187

602
90

6
19
2

906

1850
266

749
95
26
33

2

1.171

1900
401

937
120
81
63

6

1.608

1950
576

1.386
206
167
162

13

2.510

UNO
1981
—
485
268

2.625
—
484
250
373

23

4.508
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Gens Nostra No. 10/11 2e katern
Waarvan Nederland, en wel zonder het zuiden
(het latere België en Luxemburg):
(derhalve na 1800, resp. na 1830/1839) 2,1 3 5,1 10,3 14,3
N.B.: in huidige statistieken vat men als regel de Sowjet-Unie samen, zodat
de getallen voor Europa en Azië dan exclusief de Russische gebieden zijn.
x De oudere gegevens zijn onder meer in hoofdzaak ontleend aan: de zogenaamde „Bevölke-

rungs-Ploetz", namelijk: „Raum und Bevölkerung in der Weltgeschichte" 3. Auflage, in Vier
Bande, Würzburg (I — 1965) (II — 1968) (III — 1966) (IV — 1965), aangevuld met gege-
vens aan diverse andere handboeken ontleend. Voor de nieuwere tijden eveneens (zie blad
2), zij het dan, dat de jongste gegevens zijn ontleend aan statistische werkjes op basis van
merendeels UNO-cijfers.
Opmerking: de wereldbevolking ten tijde van Koning Cyrus de Grote van Perzië (t 529 voor
Chr.) wordt in totaal geschat op niet meer dan 80 a 100.000.000 mensen.

Algemene opmerking:

Door kindersterfte, het ongehuwd respectievelijk kinderloos blijven van
volwassen mensen, enz. vallen er doorlopend van de totale aantallen inwo-
ners, een zeker percentage af, als mogelijke „voorouders", zodat het aantal
mensen, waarvan wij „de facto" kunnen gaan afstammen, beduidend gerin-
ger is, dan de in dit schema gegevens cijfers zouden doen vermoeden.

Bovendien zijn wij, wat betreft onze mogelijke nakomelingen, respectie-
velijk wat betreft onze mogelijke voorouders, ook min of meer „regionaal"
gebonden. Vóór de ontdekkingsreizen zal een inwoner van Europa prak-
tisch geen kans hebben om ook Amerikaanse of Zuid-Oost-Aziatische men-
sen onder zijn voorouders te gaan tellen om slechts een kleine indicatie te
geven.

Dit is ook aantoonbaar uit het volgende voorbeeld: Net, zoals wij in
Europa boekwerken lieten verschijnen over de nakomelingschap van Euro-
pese persoonlijkheden, zo heeft men recentelijk in Mexico een lijst aange-
legd van het nakomelingschap van Montezuma, via zijn dochter Dona Isa-
bel de Monteczuma. De „Academia Mexicana de Gênealogia y Heraldica"
heeft een werk ter zake bevorderd. Daaruit blijkt, dat het merendeel der
nakomelingen te zoeken is in Mexico zelf, maar dat later van daaruit er ook
bindingen tot stand kwamen met het Spaanse moederland, waar dan zo-
doende nakomelingen te vinden waren en zijn. Vanuit Spanje is deze af-
stammingsmogelijkheid nog maar nauwelijks naar elders doorgedrongen,
aangezien dit nog te recent in het verleden ligt*.

De „spreiding" heeft nog niet kunnen functioneren in deze, want dat is
een kwestie van tijd. Elke zodanige spreiding is niet alleen een functie van
„regio" en „omstandigheden", maar ook van „tijdsduur", door welke tijds-
duur een steeds groter aantal mensen in een steeds uitgebreider gebied be-
paalde voorouders met andere mensen gaan delen.
* Matilde Cabrera Ipina de Corsi, Dona Isabel de Moctezuma (in Genealogisches Jahrbuch.

Bd. 19, Neustadt/Aisch, 1979, S. 97-101).
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Generatieverschuiving

Nu enkele opmerkingen over de gevolgen van het verschijnsel van de in kwartierstaten optre-
dende generatieverschuivingen, ten gevolge van de onderlinge verschillen in geboortejaren
van voorouders uit één en dezelfde „parentatie". De kwartierdragers onderling, dus broers en
zusters, zullen net als natuurlijk ook hun ouders noodzakelijkerwijze, ondanks verschillen in
geboortejaren, toch aangemerkt dienen te worden als zijnde eikaars „tijdgenoten".

Zodra wij nu een kwartierstaat verder naar het verleden gaan uitwerken, dan zullen wij al
heel snel gaan bemerken, dat deze verschillen in geboortejaren steeds groter gaan worden. Dit
gaat al een rol spelen in het raam van de parentaties V en VI, dus betrekkelijk kort geleden,
want voor de „probandi" van ons voorbeeld, met een gemiddeld geboortejaar van omstreeks
1966, is dat al direct, nadat wij de „burgerlijke stand" hebben gepasseerd, dus rond 1800 het
geval!

Dit zullen derhalve ook vele genealogen zelf wel al hebben opgemerkt. Wij gaan dan zien,
dat binnen één en dezelfde parentatie, de ene voorouder nog moest worden geboren, toen de
andere al was overleden en dus zeker geen „tijdgenoten" waren, ondanks het feit, dat zij ten
opzichte van de kwartierdragers in dezelfde graad van verwantschap staan, dus deze met één-
zelfde aantal tussengeneraties van hen afstammen.

Bij kwartiergelijkheid zal dit verschijnsel enigermate worden „versluierd", omdat wij ge-
woonlijk dan — om ruimte (papier) en tijd (werk) en in wezen overbodige herhalingen te ver-
mijden — meestal het vervolg maar één keer gaan uitwerken en elders met verwijzingen vol-
staan. Verder naar het verleden toe, ook, omdat wij steeds minder voorouders zullen kunnen
gaan vinden en opsporen.

SCHEMA C

Voorbeeld van generatieverschuiving in de loop der eeuwen
Met calculeren van het juiste aantal keren, dat men van verre voorouders

gaat afstammen, is een zeer tijdrovend en in feite ook ondankbaar werk.
Zelf heeft de steller van dit geheel dat dan ook niet gedaan, en zich beperkt
met het globaal vaststellen van hier en daar een „test-case". Zodoende kon
hij vaststellen, dat inderdaad Karel de Grote voor de eigen kinderen een
meervoudige voorvader is, evenals diens gemalin Hildegardis, als voormoe-
der, al naar gelang de gevolgde afstammingsreeks, liggende min of meer
tussen de 38 en 44 parentaties, mogelijk nog iets minder of iets meer. De in
„Gens Nostra" van 1968 gepubliceerde reeks omvatte, de destijds drie (nu
vier) eigen kinderen enerzijds en Karel de Grote plus Hildegardis ander-
zijds, een totaal van 41 generaties ofwel de probandi plus 40 parentaties.

Een complete calculatie der aantallen is in feite onmogelijk, want men
weet immers niet, welke eventuele „reeksen" er verborgen liggen achter de
steeds veelvuldiger optredende „dode punten" binnen een kwartierstaat.

Nieuwe publicaties en vondsten kunnen aangenomen voorouders tot „ex-
voorouders" degraderen, omdat een tussenschakel onjuist blijkt te zijn, en
dus dient te worden geschrapt, maar ook diverse persoonlijkheden tot
„nieuwe voorouders" gaan promoveren, omdat een tussenschakel ineens,
nader vastgesteld, een ware „lawine" aan kwartieren blijkt te gaan opleve-
ren. Zelf hebben wij zowel het ene als ook het andere ervaren.

De Zwitserse familie Rübel-Blass hebben in de hunnerzijds gepubliceer-
de kwartierstaat dit soort calculaties wel laten uitvoeren, waarvoor zij èn de
gelegenheid (tijd) èn het geld voor hadden. Ondanks het feit, dat hun resul-
taten zeer zeker géén absolute waarde bezitten, en ook (gezien sommige
vraagpunten en dergelijke) wel voor enige wijzigingen vatbaar zullen zijn,
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kunnen wij toch hun getallen als illustratief voor het verschijnsel van de
generatieverschuiving zeer goed benutten".

Zij tellen met „generaties", dat wil zeggen dat hun „probandi" dus als „I"
te boek staan. Ook bij hen lopen in feite alle „aanvaardbare" afstammings-
reeksen voor Karel de Grote en Hildegardis via de twee zonen Lodewijk de
Vrome en Pippijn (die aanvankelijk Carloman heette). Op hun tabel 313
staan dan de volgende, hier samengevatte, calculaties:

Hun probandi stammen dan af:

als generatie XXXIII
als generatie XXXIV
als generatie XXXV
als generatie XXXVI
als generatie XXXVII
als generatie XXXVIII
als generatie XXXIX
als generatie XL
als generatie XLI
als generatie XLII
als generatie XLIII
als generatie XLIV
als generatie XLV
als generatie XLVI

derhalve in totaal

optredende
optredende
optredende
optredende
optredende
optredende
optredende
optredende
optredende
optredende
optredende
optredende
optredende
optredende

via Pippijn:

4 x
37 x

100 x
319 x
877 x

1.767 x
2.387 x
2.099 x
1.207 x

• 519 x
139 x
32 x
2 x
0 x

9.489 x

via Lodewijk:

0 x
4 x

59 x
408 x

1.919 x
4.711 x
7.329 x
7.753 x
6.083 x
3.209 x
1.227 x

268 x
41 x
4 x

33.015 x

van Karel en
Hildergard, in

totaal:
4 x

41 x
159 x
727 x

2.796 x
6.478 x
9.716 x
9.852 x
7.290 x
3.728 x
1.366 x

300 x
43 x
4 x

42.504 x

Hun generatie II (ouders) geboortejaren 1876-1888 komt ongeveer overeen met par. III
Hun generatie III (grootouders) geboortejaren 1827-1853 komt ongeveer overeen met par. IV
Hun generatie IV (overgrootouders) geboortejaren 1781-1819 komt ongeveer overeen met
par. V
Zulks voor een gemakkelijkere vergelijking der schema's onderling.

Conform onze calculaties komen wij (op basis van schema A) voor Karel de Grote en Hilde-
gardis: op globaal als gemiddelde parentatie (XXXVII) (= generatie XXXVIII), met als
uiterste waarden wegens generatieverschuiving:
minimaal par. XXXIII (= gen. XXXIV)
maximaal par. IL (= gen. L)

Aangezien hun probandi globaal overeen komen met par. II (gen. III) van ons schema A,
wordt dat in hun geval (minus 2) gemiddeld par. XXXVI),
minimaal par. XXXIX (gen. XXXXI)
maximaal par. XLVII (gen. XLVIII);
de facto stellen wij vast gemiddeld par. XXXVIII/XXXIX (gen. XXXIX/XL)
(welke waarden dan ook ter vergelijking met minimaal par. XXXII (gen. XXXIII)
„2" dienen te worden gereduceerd) maximaal par. XLV (gen. XLVI)
(de getallen worden dan gemiddeld XXXVI/XXXVII (XXXV1I/XXXVIII)

minimaal XXX (XXXI), maximaal XLIII (XLIV).

N.B.: Hun generatie I (probandi) geboortejaren 1909-1919 komt ongeveer overeen (schema
A) met Par. II

* Eduard Rübel, Ahnentafel Rübel-Blass, Zürich 1939 (I = Textband) (II = Tafelband).
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Noten
1 Langs moeilijk begaanbare en doornige paden naar de sterren.
2 Tacitus, Annales 1.1 —Zonder antipathie of sympathie, dat wil zeggen onpartijdig.
3 Zie o.a. J. Friedrich, Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen, Göttingen 1954 —

Doblhofer, Stemmen in steen, Amsterdam 1966 — Higounet, L'Écriture, P.U.F. p. 653, Pa-
ris 1959. — Abe Kuipers, Opschrift, op schrift, Groningen 1968.

4 Jürgen Spanuth, Die Atlanter, 2. Aufl., Tübingen 1977.
5 zie o.a. Fr. Funck-Brentano, Légendes et Archives de la Bastille, Paris 1948 — Docteurs

Cabanès et Nass, La Névrose Révolutionnaire, (2 vol.), Paris 1924 — G. Lenotre, Sous Ie
bonnet rouge („La Petite Histoire" 8), Paris 1936.

6 In de Nederlandse persmedia kon men in het voorjaar van 1984 lezen (zie o.a. „De Tele-
graaf", van donderdag 26 april 1984, blz. T.ll onder „Buitenlandse Achtergronden" onder
het opschrift „Confucius leeft voort in China", van de hand van Louis Korthout), dat een
nakomeling van Confucius in het kader van een bezoek aan Europa, ook naar Nederland
kwam. Het betrof professor Kung Te-cheng van de Universiteit van Taiwan, die te Chufu
(vasteland van China) op 22 februari 1920 werd geboren. Hij is de zevenenzeventigste
rechtstreekse nazaat van de Chinese wijze man Confucius (Kunf Fu-tze) en hij doceert.—
hoe kan het ook anders! — „Confucianisme"!

7 Zie o.a. René Grousset, Histoire de la Chine (in Nederlandse vertaling: China, Geschiede-
nis van volk en beschaving, Amsterdam 1952). James E. Harris/Kent R. Weeks (Ned. verta-
ling: Farao doorgelicht, Bussum 1973) — Georg Armborst, Genealogische Streifzüge durch
die Welt-Geschichte (Dalp 334), München 1957 — Friederichs & Rösch, Die Inzest-Ehen in
der 18. agyptischen Dynastie, Frankfurt am Main 1977.

8 Heb vertrouwen, maar zie toe wien gij vertrouwt!
9 Kees de Roos, „1816 was de warmste winter onder de zomers", „De Telegraaf', maandag

23 juli 1979, pagina T. 7.
10 Zie o.a. D. D. R. Owen (Nederlandse vertaling: Ridder Roeland, Paladijn van Karel de

Grote", Bussum 1973). Zie o.a. R. W. Southern, The making of the Middle Ages (ook ver-
schenen in het Nederlands als Aula-Pocket Nr. 42 in 1960); John Harvey, The Plantagenets,
London, Third Impression 1963.

11 Hoe taai zulke „valse overleveringen" kunnen zijn, kan men bijv. zien aan het feit, dat op
autoriteit van de onder veel voorbehoud te raadplegende Comte de Mas-Latrie, Trésor de
chronologie d'historie ... Paris 1889, ook nog W. H. Turton in zijn The Plantagenet An (re-
print Baltimore 1968) (oorspronkelijke uitgave London, 1928) op T. 6 de afstamming via
„Petronilla" vermeldt, zij het dan ook, dat hij twijfelt, aangezien hij boven Ingelar een „?"
plaatst voor de filiatie in kwestie.

12 Uit velen één (devies der Verenigde Staten van Amerika).
13 Zie nader de bijgevoegde schema's A, B en C.
14 Aanvankelijk concentreert het nakomelingschap van Karel de Grote zich op West-Europa,

om dan pas veel later ook elders te gaan optreden; sociaal in Frankrijk, Rijnland, enz. al in
rond 1300 in de lagere adel en de ridderschap, terwijl in Polen en Hongarije eigenlijk alleen
nog de vorsten van hem afstammen. Bij Gorm de Oude constateren we hetzelfde, aanvan-
kelijk concentratie in Scandinavië, Noord-Duitsland, enz. en pas later elders. Ook bij de
Cid zien wij iets dergelijks, aanvankelijk met name Spanje, Portugal en Frankrijk en pas
veel later elders. Buiten Europa gaan dan ook door de kolonisatie Overzee mensen deze
afstammingen vertonen. Zo stammen bijv. Washington en Nixon ook af van Karel de
Grote, de grotere Latijns-Amerikaanse families van de Cid, enz. Van de huidige Ameri-
kaanse president Reagan meldden de Amerikaanse kranten, dat hij van de Ierse koning
Brian Boru afstamt. Een Zwitserse publicatie behandelde bijv. de Karolingsche afstamme-
lingen in eigen land uit de 20ste eeuw, die tot de arbeidersklasse konden worden gerekend,
om deze „spreiding" als functie van de „tijd" aan te tonen.

15 Van nature ligt in ons bewustzijn een zekere onverzadigbare begeerte om de waarheid te
leren kennen (Cicero, Tusculanae disputationes 1.19.44).

16 Zie voor globale overzichten en verdere literatuur o.a. L. G. Pine, The Genealogist's Ency-
clopedia, Newton Abbot Devon, 1969 — E. Heydenreich, Handbuch der praktischen Ge-
nealogie, Leipzig 1913 (reprint bij Degener, 1971) — O. Forst de Battaglia, Wissenschaftli-
che Genealogie (Dalp 57), Bern 1948 — Caenegem/Ganshof, Encyclopedie van de Geschie-
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denis der Middeleeuwen, Gent 1962 — H. Quirin, Einführung in das Studium der
Mittelalterlichen Geschichte, 3. Aufl., Braunschweig 1964 — L. E. Boyle, A survey of the
Vatican Archives and of its Medieval Holdings, Toronto, 1972 — de daarin vermelde litera-
tuur, alsmede diverse andere in onze bibliotheken aanwezige werken. Niet alleen de nako-
melingen van Karel de Grote, Gorm de Oude, en andere Europese figuren zijn uitgegeven,
maar voor buiten Europa ook die van Montezuma, van Djinghizkhan; voorts zijn er ook
overzichten van Mohammedaanse Dynastieën in de bibliotheken aanwezig, alsmede van di-
verse andere Aziatische geslachten. Voor de Klassieke Oudheid is nog steeds de Pauly-Wis-
sowa toonaangevend, terwijl voor een globaal, zij het op diverse punten achterhaald, totaal
overzicht nog steeds inleidend onze Stokvis bruikbaar is.

17 Zoveel talen iemand verstaat, zoveel personen is hij waard.
18 Zelf hebben wij bijv. een vrij groot aantal Hongaars-Zevenburgse voorouders, omdat de

(voor onze kinderen tweevoudige betovergrootmoeder) (voor ons enkelvoudige overgroot-
moeder) een dame uit een vrij bekend Hongaars-Zevenburgs geslacht was. Alleen datgene,
wat in Oostenrijkse archieven en in niet-Hongaarse werken te vinden was, kon worden ach-
terhaald. Hongaarse genealogische werken zijn in Nederland niet aanwezig, in de geraad-
pleegde werken worden meestal geen plaatsnamen vermeld, zodat men moet gissen, of de
betrokken voorouders geboren, gehuwd en overleden zijn, binnen het huidige Romp-Hon-
garije of in de ex-Hongaarse gebieden, die thans tot Tsjecho-Slowakije, Sowjet-Rusland,
Roemenië of Joegoslavië behoren, zodat men niet in staat is het documentaire materiaal op
eenvoudige wijze aan te vragen. Dankzij de welwillendheid van een Hongaarse hoogleraar,
in Parijs woonachtig, alsmede van een bekende Weense genealoog, heb ik toch nog enkele
fotocopieën uit een enkel Hongaars werk kunnen krijgen, hetgeen meteen (met behulp van
een Hongaars-Engels woordenboek en enige intuïtie om de Hongaarse teksten te interprete-
ren) enkele „gaten" vulde en enkele „vragen" oploste. Deze weg is echter maar in beperkte
mate begaanbaar. Dit ter illustratie van de problemen, die zich dan gaan voordoen op „Eu-
ropees niveau"! Ook dient te worden opgemerkt, dat men niet kan, noch mag, verwachten
van een derde om vele gevallen uit te gaan zoeken, want ook al levert men contraprestaties
(wederdiensten, kostenvergoedingen), toch gaat men beslag leggen op iemands tijd, het-
geen zeer ongelegen kan komen. Het „per woord omzetten" en dan „achteraf interprete-
ren" van, met name langere, teksten uit een taal, die men niet geleerd heeft, is wel „te
doen" „in grote trekken", maar een bijzonder tijdrovende bezigheid, terwijl de mogelijk
aanwezige „fijne nuances" je kunnen ontgaan. Vervalt dus voor een langere, lastige tekst.

19 Dwalen is menselijk. (Cicero, Philippicae 12.2.5).
20 Ge moet u niet ophouden met dwaze navorsingen en geslachtslijsten, noch met twist- en

strijdvragen over de Wet, want dit is nutteloos en ijdel. (Titus 3: 9).
21 Zie uittreksel in „De Telegraaf", zaterdag 30 januari 1982, pag. T. 27.
22 . . . e n z ich b e z i g t e h o u d e n m e t f abe l s e n e i n d e l o z e ge s l ach t s l i j s t en . . . (I T i m o t h e u s 1: 4 ) .
23 Zie ter zake J. ter Gouw, Studiën over Wapen- en Zegelkunde, Amsterdam 1865, pag. 104,

105.
24 Zie thans met name: Francesco Cognasso, I Visconti, Milano 1966.
25 Zulks in: Iosephi Scaligeri Ivl. Caes. F., Epistola de vetustate et splendore Gentis Sca-

ligerae, et Ivl. Caes. Scaligeri vita . . . Lugduni Batavorum, Ex Officina Plantiniana,
MDXCIV. Daarentegen: Dizionario Biografico degli Italiani (zub voce „Bordon, Benedet-
to") — P. Litta, Famiglie celebri italiane, „Scaligeri di Verona" Tavola 1 (1824) — Mario
Carrara, Gli Scaligeri, Milano 1966 — enz.

26 Zie ter zake W. E. Fr. hr. v. Gumppenberg auf Wallenburg, Die letzten Scaliger von Vero-
na, als Oberbayerische Edelleute (Oberbayerisches Archiv für Vaterlandische Geschichte,
herausgegeben von dem historischen Vereine von und für Oberbayern, Siebenter Band, Er-
stes Heft, München, 1845, S.l-44). Wel wijst Gumppenberg de Leidse Scaliger-pretenties
af; op cit. Anm. 91 op S.42 &43.

27 Zie o.a. dr. J. G. Ottema, Thet Oera Linda Bok, 2de uitg. Leeuwarden 1876 — J. Becke-
ring Vinckers, De onechtheid van het OLB, Haarlem 1876.

28 Alle mensen stammen, indien men naar hun eerste stamvader vraagt, dan van de goden af.
(Seneca, Epistulae 44.1).

29 A . M . H . J . S t o k v i s , M a n u e l d ' H i s t o i r e . . . T o m e II (1888-1893) ( r e p r i n t A m s t e r d a m ,
1966); Jacques Saillot, Chronologie Universelle... (Paris 1961).

30 Herbert Jankuhn, Karl der Grosse und der Norden (in „Karl der Grosse", Bd. I, Düssel-
dorf, 1967, 3. Aufl.); J. de Vries, De Wikingen in de Lage Landen bij de Zee, Haarlem
1923; Franken en Wikingen (in Genealogisches Jahrbuch, Bd. 13, Bd. 14, Neustad/Aisch,
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1973, 1974); S. Otto Brenner, Nachkommen Gorms des Alten, Kopenhagen 1964; L. Stave-
now, Sveriges Historie (14 delen met bronopgaven), Stockholm, 1919—1945).

31 Powicke/Fryde, Handbook of British Chronology, 2nd. ed. London 1961; Chr. Brooke, The
Saxon & Norman Kings, London, 1963.

32 Ch. Thomas, Britain & Ireland in Early Christian Times, London, 1971.
33 Zie ter zake: Geoffrey Ashe, Kings and Queens of Early Britain, London, 1982.
34 G . D o n a l d s o n , Scott ish Kings, L o n d o n , 1967; Mar jor ie O . A n d e r s o n , Kings and Kingship in

Early Scotland, Edinburgh/London, 1980.
35 Thomas F. O'Rahilly, Early Irish History and Mythology, Dublin 1971; Francis John Byrne,

Irish Kings and High-Kings, London, 1973; Lady Ferguson, The Story of the Irish before the
Conquest, 2nd. Ed., Dublin 1889 (verouderd, maar nuttig voor de diverse verhalen); A. J.
Otway-Ruthven, A History of Medieval Ireland, Londen/New York, 1968.

36 Aldus gaat men omhoog naar de sterren. (Vergilius, Aeneis 9.641).
37 Zie o.a. F. Wüstenfeld, Gen. Tab. der Arabischen Stamme und Familien (2 delen) 1853; St.

Lane-Pole, The Mohammadan Dynasties, 1925 (ook in reprint aanwezig); E. de Zambauer,
Manuel des généalogies de PIslam, 1927. Obras completas de R. Menéndez-Pidal, VII, La
Esparïa del Cid, quinta edición, Volumen II, Madrid 1956 (met name p. 760-764 en aldaar
aangehaalde literatuur); Ricardo del Arco, Sepulcros de la Casa Real de Castilla, Madrid
1954 (met name p. 189-198); Diccionario de Historia de Espana, 2a. Ed., Madrid 1968/1969
(o.a. I, p. 123-124; III, p. 496-497; III, p. 721-723).

38 Een pas in de 15de eeuw ontstane „thesis", stelt, dat de bekende Servische vorst Stevan Ne-
manja (1114-1200) de afstammeling in slechts drie (sic. !) generaties zou zijn geweest van
Constantia, zuster of halfzuster van Constantijn de Grote (± 337) en dochter van diens
vader Constantius Chlorus (± 306). De bijzonderheden omtrent deze duidelijke vervalsing
kan men nalezen in de bijdrage van Josef Matl, Genealogie und geschichtliche Leistung des
Serbischen Königshauses der Nemanjiden, in „Neues Jahrbuch der Herald.-Geneal. Ges.
ADLER, Jg. 1951/54), Wlen, 1954 (S. 20-29). De afstamming van o.m. prins Constantijn,
via koningin Beatrix van dit Servische Huis klopt op zichzelf wel.

39 Al ontbreken de krachten, toch dient het pogen en dient de wil geprezen te worden. (Ovi-
dius, Epistulae ex Ponto 3.4.79).

40 De naam is een voorteken (Plautus Persa 625).

42 Biografies Catalanes, I, Ramon d'Abadal i de Vinyals, Els Primers Comtes Catalans, Barce-
lona, seg. ed., 1965, p. 192-194, 217, 241, 313.

43 O.a. K. F. Werner, Bedeutende Adelsfamilien im Reich Karls des Grossen (in Karl der
Grosse, L, op. cit., p. 83-142).

44 Didier-Georges Dooghe, Les Saxons de Gaule (hypothese généalogique sur l'origine du
Nord de la France et de la Belgique du IVème au IXème siècle) (2 Tomes) Lille 1979/1980.

45 Bijv. Borri van de Romeinse „Burri" (vergelijk Felice Calvi, Storia e Genealogia della Fa-
miglia Borri) (reprint Bologna 1970).

46 Met een korreltje zout (Plinius Maior, Naturalis Historia 23.149).
47 Anthony Wagner, Pedigree and Progress (Essays in the genealogical interpretation of histo-

ry), London/Chichester, 1975.
48 Docteur M. Dugast Rouillé, Les Maisons Souveraines de l'Autriche, Paris 1967, p. 43-44.

Eduard Hlawitschka, Die Anfange des Hauses Habsburg-Lothringen, Saarbrücken 1969.
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49 Docteur Gaston Sirjean, Encycl. géneal. des Maisons Souveraines du Monde, I, cahier I,
Les Mérovingiens, p. 31.
Eduard Hlawitschka, Die Vorfahren Karls des Grossen (in Karl der Grosse, op. cit. Bd. 1,
S. 51-82.

50 Zie behalve de reeds geciteerde werken, zoals o.m. de Diccionario, Arco, voor de twijfel-
achtige genealogische top der Lara, Tomo 46, p. 165-168, sub voce „Lara" in het Dicciona-
rio Heraldico y Genealógico de Apellidos Esparïoles y Americanos, van de gebroeders Al-
berto & Arturo Garcfa Carraffa (Salamanca, 1933). Bij Carraffa is dan Pedro een zoon van
koning Ervigio, en diens vrouw Luibigtohona (kleindochter van Recared), welke Ervigio
dan zoon zou zijn van Paulo Ardavasto, zelf zoon van Atanagildo en Flavia Juliana (dochter
van Petros Augustos, broer van de Byzantijnse keizer Mauritius). Deze genealogie is echter
op vele punten aan de nodige twijfel onderhevig, gezien de andere werken in kwestie.

51 Nog niet ter beschikking stond: Cl. Sanchez-Albornoz, Origenes de la Nación Espanola; Es-
tudios criticos sobre la Historia del Reino de Asturias, Oviedo 1974 (2 delen).

52 Argumenten dienen niet geteld, doch gewogen te worden.
53 Zie voor geslachten in het Middeleeuwse Griekenland en naaste omgeving o.a. Chroniques

Gréco-romanes, inédites ou peu connues, publiées avec notes et tables généalogiques par
Charles Hopf (Berlin, 1873) (reprint-editie Bibl. Spanoy, Athinai, 1961).

54 S. 179/183, in „Genealogica et Heraldica" Kongressbericht 10. Internationaler Kongress für
genealogische und heraldische Wissenschaften, „Adler", Verlag der Wiener Medizinischen
Akademie, Wien, 1972, Bd. 1.

55 Zie ter zake Emil v. Rajakovics, Die Abstammung Katharinas von Bosnien, der Gemahlin
des Grafen Hermann von Cilli („Adler", 3. (XVII.) Band (1955), S. 241/243). Ook aange-
haald en met andere bronnen aangevuld bij Lindsay L. Brook, zulks ter correctie van het
boek van Gerald Paget „The Lineage and Ancestry of H. R. H. Prince Charles, Prince of
Wales" (The Genealogist, 2: 1, New York, 1981, note 135, pp. 49-50).

56 Niet altijd dwaalt de faam, soms heeft zij een juiste keus gemaakt (Tacitus, Agricola 9).
57 Zie voor de Georgische geslachten diverse jaargangen van de Almanach de Gotha van Jus-

tus Perthes, diverse jaargangen van het Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche
Hauser, van C. A. Starke Verlag, alsmede Burke's Royal Families in the World, Volume II
(Africa and the Middle East). Zie voor Armeniëen de Bagratieden o.m. Prince C. Touma-
noff, Manuel de Genealogie et de Chronologie pour l'histoire de la Caucasie Chrétienne
(Armenië, Georgië, Albanië), Rome 1976 & Suppl. 1978, alsmede diverse andere werken
en tijdschriftartikelen van zijn hand. Voorts J. S. Terence Gray, Les Bagratides, La plus
ancienne dynastie de la Chrétienté, Paris 1962; René Grousset, Histoire de l'Arménie (des
origines a 1071). Paris 1947 (reprint 1971). Voorts voor de Perzen enz. de gangbare litera-
tuur ter zake.

58 G h d A , Fürs ten Bd . VI (1961) S. 541-554, VI I I (1968), X (1978) voor de huidige s tand van
zaken bij het vorstengeslacht Liechtenstein en hun kwartieren. De bijdrage „Von Iran nach
Rhaetien" in „Adler" (Zeitschrift für Genealogie und Heraldik) 80. Jg. 6. (XX.) Band, 3.
Heft, Wien, Mai/Juni 1962, S. 34/35 voor haar mogelijke afstamming van Cyrus. Dit artikel
voor diverse Armeens/Caucasische schakels te corrigeren aan de hand van nieuwere litera-
tuur, zoals Rüdt von Collenberg, Toumanoff, e.a.

59 Voor de genealogie van diverse Griekse families, met inbegrip" van de dynastieën en feodale
geslachten van het Oost-Romeinse Rijk, de Kruisvaarders in Griekenland, Cyprus en Rho-
dos, alsmede van het Armeense Cilicië, beschikken wij thans over een omvangrijk en recent
boekwerk, namelijk: Mihail Dimitri Sturdza, Dictionnaire historique et généalogique des
Grandes Families de Grèce, d'Albanie et de Constantinople, Paris, 1983 (eigen uitgave van
de auteur). Dit werk geeft ook zeer lezenswaardige historische overzichten over de betrok-
ken gebieden en vult een duidelijke lacune aan in de bestaande literatuur over een en ander.
Daarnaast zijn mede van belang ter aanvulling van detail-punten: M. L. Bierbrier, Modern
Descendants of Byzantine Families (Genealogists' Magazine. 20, London, 1980, pp. 85-96);
Lindsay L. Brook, The Byzantine Ancestry of H. R. H. Prince Charles, Prince of Wales
(The Genealogist, 2: 1, New York, 1981, pp. 3-51). (Deze Engelse auteur schijnt een publi-
katie voor te bereiden over het voorgeslacht van Prinses Diana, die ons vrijwel zeker ook
weer het nodige nieuwe materiaal kan gaan bieden); Szabolcs de Vajay, Byzantinische Prin-
zessinnen in Ungarn (Ungarn-Jahrbuch, 10, München, 1979, S. 15-28).

60 W i n k h a u s , A h n e n zu Karl d e m Grossen und Widuk ind , 1950/1953; Bréh ie r , Vie et Mor t de
Byzance (= vol. I), 1948; Lognon, L'Empire Latin de Constantinople et la Principauté de
Morée, 1949; Sirjean, Ene. Gén. des Mais. Souv. du Monde: cahier 11 (Les Courtenay, p.
170); Hopf zie noot 53; Sturdza, enz. zie noot 59.
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61 Deels dezelfde werken , voorts (foutief) Tur ton , The Plantagenet Ancestry , 1928 (reprint
1968) (p . 32); a lsmede voor de Hongaren : H ó m a n , Geschichte des Ungarischen Mittelal-
ters, II Band , 1943. Voor Klein-Armenië nog: Boase (edi tor) , The Cilician Kingdom of Ar-
menia, 1978.

62 Vergelijk ook: Papadopoulos , Versuch einer Genealogie der Palaiologen, 1962; een vrij re-
cente tabel in „Gran Enciclopédia Ca ta lana" , Volum I I (1977), p . 212. Voor de „valse" Pa-
laeologen o.a. Mallat . Byzantinische „Kaiserenkel" in Wien (Drei merkwürdige Her ren) in
„Adler" , 12. Bd. Heft 9 (Janner /Marz 1982), S. 279-284, met een „pseudo"-s tamboom. Van
de „echte" afstammelingen van Michaël en Xenia zouden wellicht nog wel nakomelingen
traceerbaar zijn, maar op basis van het ter beschikking geweest zijnde mater iaal , b loeden,
ook in de vrouwelijke lijn, deze neergaande reeksen vroeger of later allemaal dood.

63 Zie de gebruikeli jke en talrijke werken over de Kruistochten, zoals o.a. T. S. R. Boase ,
Kingdoms and Strongholds of the Crusaders , London , 1971.

64 Voorts voor Gabriël en Morfia o.a. Rüdt-Col lenberg (p . 35-78) (aangehaald in noot 66) en
Boase (P. 4-9) (aangehaald in noot 63).

65 Zie ter zake met name reeds geci teerde werk van Rüdt-Col lenberg. Helaas s tonden — aan-
vullend — nog niet ter beschikking twee andere werken van deze deskundige ter zake , na-
melijk: Les Ibelins aux XIII et X I V siècle, Epeter is , Leukosia, 1979, respectievelijk Les Lu-
signans de Chypre , Epe te r i s , Leukosia , 1980. Voor het voorgeslacht van Lodewijk en An-
na, alsmede voor hun Engelse nageslacht, o.a. het reeds eerder geciteerde werk van
Anthony Wagner , Pedigree and Progress, London/Chichester , 1975, en wel met name diens
pedigrees 40, 4 1 , 42 (P. 199, 200, 201). Zie voor de relaties van Cyprus en het Byzantijnse
Rijk ook nog W. H . Rüdt de Col lenberg, L 'Empereu r Isaac de Chypre et sa fille „la Damsel
de Chypre" (1155-1207) in Byzantion, Revue Int. des Etudes Byz. T o m e XXXVII I (1968),
Fase. 1, p . 123/179. G e n o e m d e „Damsel de C h y p r e " had geen nageslacht, dat naar het he-
den toe door loopt .

66 Zie hiervoor met name Count W. H . Rüdt-Col lenberg , The Rupenides , He thumides and
Lusignans (The structure of the Armeno-Cil ician Dynast ies) , Paris/Lisboa, 1963; Paul Z .
Bedoukian , Coinage of Cilician Armen ia , The American Numismatic Society, New York ,
1962; T. S. R. Boase (edi tor ) , Th Cilician Kingdom of Armenia , Ed inburgh/London , 1978;
Anthony Wagner , Pedigree and Progress, London/Chichester , 1975, alsmede diverse in de-
ze boeken aangehaalde ar t ikelen, enz. Voor de gelijktijdige geschiedenis van de Kruisvaar-
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LAURENBURG EN NASSAU

overpeinzingen bij enkele oorkonden

Onder de duizenden toeristen die jaarlijks een bezoek van een of meer
dagen brengen aan het Lahndal, bevinden zich altijd veel Nederlanders.
Het landschap is liefelijk, dè afstanden zijn er niet groot en tal van kleine
stadjes en dorpen, vrijwel steeds schilderachtig gelegen, hebben een histori-
sche klank. Komende vanaf de Rijn bij Niederlahnstein zal, na Bad Ems,
zeker voor Nederlanders het stadje Nassau de eerstvolgende stopplaats
zijn. Ondanks alle moderniseringen die op even zoveel oorlogsschade ge-
volgd zijn, is het nog steeds een aantrekkelijk geheel, niet in het minst door
zijn ligging.

Het stadje zelf ligt op een vlak terrein aan de noordoever van de Lahn,
maar aan de zuidkant begint, direct aan de rivier, een steile berg die be-
kroond wordt door de ruïne van de burcht Nassau. Is men eenmaal boven
— het is, almet al, een stevige klim — dan begrijpt men direct de strategi-
sche betekenis van dit punt: van hieruit bestreek men de hele noordoever
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en vooral de brug die eeuwenlang over vele kilometers hier de enige verbin-
ding was van noord naar zuid. Met archeologische technieken is niet goed
uit te maken, van wanneer deze burcht (in eerste aanleg) dateert; men zal
dus te rade moeten gaan bij geschreven bronnen.

Nassau was, al sinds de elfde eeuw, bezit van het domkapittel van
Worms; in 1034 had bisschop Azecho van Worms het „praedium Nassouva"
dat hij zélf verworven had (proprio labore meo libera manu acquisitum) ge-
schonken aan het door hem in de domkerk van Worms gestichte altaar ge-
wijd aan de H.H. Hippolytus en Nicomedes'. Vanaf dat moment was het
domkapittel van Worms derhalve eigenaar van Nassau en beschouwde het
zich (gezien de situatie ter plaatse, maar ook gezien de volgende oorkon-
den, waarschijnlijk wel terecht) ook als eigenaar van de zich boven Nassau
verheffende berg. De oudste oorkonde die nu een rol gaat spelen is een ge-
brekkig overgeleverde, ongedateerde bul van paus Eugenius III waarin de-
ze een stuk voorgeschiedenis ophaalt als hij verklaart, dat eertijds graaf R.
de Lucemburg een castrum (versterking) en vele andere bezittingen op ge-
welddadige wijze aan het kapittel ontnomen had, daarvoor door keizer D.
was veroordeeld, maar ondanks toen bij ede beloofde restitutie het goed tot
op heden had behouden. De paus draagt de aartsbisschop van Trier dan op,
de door zijn legaat over de graaf uitgesproken ban ten uitvoer te leggen,
totdat deze zijn onrechtmatig verkregen bezit zal hebben teruggegeven2.

Dat het stuk niet gedateerd is, hindert weinig: de geadresseerde Hillinus
werd op 28.1.1152 aartsbisschop van Trier en paus Eugenius III stierf op
8.7.1153; deze bul moet dus tussen beide genoemde data uitgevaardigd zijn.
Voor „Lucemburg" leze men — gezien het verdere verloop — Rupertus (I)
van Lurenburg/Laurenburg3 en voor „keizer D." keizer Lotharius (III) van
Supplinburg4. Diens enige bekende hofdag te Worms viel in 1128/29; het ka-
pittel had deze usurpatie dus toen al bij de hoogste rechterlijke instantie van
het Duitse Rijk naar voren gebracht, maar Rupert I had er zich niets van
aangetrokken en zat er, inmiddels zowat 25 jaar later, nóg. En hij bleef er
zitten, banvloek of geen banvloek, zoals de volgende oorkonde in dit ver-
band ons leert.

Ditmaal is het een nog in originali bewaard gebleven bul van Eugenius'
opvolger, paus Anastasius IV van 13 mei 1154, wederom gericht aan Hilli-
nus van Trier5. De paus verhaalt hierin, dat „kort geleden de kanunniken
van de kerk van Worms ons een klacht hebben voorgelegd, dat Arnold en
Robert met B. hun moeder, het onrecht begaan door hun vader voortzet-
tend, hun bezittingen (d.w.z. die van de kerk van Worms), de burcht van
Nassau en omliggende plaatsen (om wier inbezithouding hij door de boeien
van excommunicatie was getroffen en in die staat van verdoeming door de
dood was overvallen, zonder ook maar enige genoegdoening getoond te
hebben), van plan zijn met geweld vast te houden". De paus vraagt dan de
geadresseerde, om de aangeklaagden ernstig te vermanen en hen, indien zij
binnen veertig dagen nadien de onttrokken goederen niet aan het domka-
pittel van Worms hebben teruggegeven, eveneens in de ban te doen en hun
gebied met interdict te beleggen. Maar ook dit mocht niet baten.
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De situatie in Nassau moet het kapittel van Worms wel wanhopig hebben
toegeschenen. Nassau lag (betrekkelijk) ver weg; wereldlijke machtsmidde-
len (de rijksdag van 1128/29) hadden niet geholpen; geestelijke evenmin, en
bovendien had Worms natuurlijk nauwelijks vat op de effectuering van
geestelijke sancties in een andere kerkprovincie.

Totdat in 1159 Hillinus de zaak tot een oplossing wist te brengen. Om te
beginnen ging Trier met Worms een goederenruil aan: Worms stond het
predium de Nassowe aan Trier af, en kreeg daarvoor in ruil het dichterbij
gelegen Partenheim (bij Wörrstadt). In de voor deze ruil opgestelde oor-
konde6 wordt de voorgeschiedenis, en nu duidelijker, door het kapittel van
Worms verhaald: het had Nassau langdurig en op wettige gronden bezeten
(a longe retroactis temporibus... quiete tenuimus et legitimo titulo posside-
mus), maar de voorgangers van Rupert (II) en Arnold (II) van Laurenburg
(antecessores Roberti et Arnoldi de Lurenburch) hadden het onrechtmatig
bezet (per violentiam aliquando occupaverunt) en zijzelf hadden in dat on-
recht volhard (et ipsi in eandem iniuriam successerunt). Ook wordt er nog
aan herinnerd, dat het kapittel in het gelijk gesteld was op de rijksdag van
keizer Lotharius (hij wordt nu ook met deze naam genoemd) door de vor-
sten die in dit geschil uitspraak hadden gedaan.

En drie weken later was de zaak rond: op 1 april 1159 — over de datum-
berekening straks — beleende aartsbisschop Hillinus de gravin-weduwe
Beatrix en haar mede-erfgenamen met Nassau. We zijn daarmee gekomen
tot de vierde, en meest informatieve oorkonde in dit verband7. Ook in het
inleidend gedeelte van deze zorgvuldig geredigeerde oorkonde wordt de
voorgeschiedenis opgehaald, en nu wéér wat uitvoeriger. Enkele accenten
komen wat anders te liggen. In de eerste plaats had Eugenius III gesteld,
dat zij een reeds bestaande (dus bisschoppelijke) burcht op de berg van
Nassau in bezit genomen hadden (cum olim comes R. de Lucemburg cas-
trum quoddam eis abstulisset), nu luidt het dat de voorgangers van Rupert
II en Arnold II daar, tegen de wil van het kapittel in, een burcht gebouwd
hebben (in eorum monte contra voluntatem ipsorum predecessores Roberti
et Arnoldi de Lurenburch castrum edificave"runt). Het één zowel als het an-
der kan m.i. juist zijn: Rupert I en Arnold I zullen zich van een reeds be-
staande versterking hebben meester gemaakt, maar die dan verder hebben
uitgebouwd. Vervolgens de vraag, waarom de Laurenburgers, ondanks
rijksvonnis en kerkelijke ban, er steeds waren blijven zitten? Het luidt nu,
„dat genoemde mannen en hun erfgenamen het desalniettemin waren blij-
ven houden omdat zij, naar hun zeggen („dicentes") in dat kasteel nog eni-
ge eigendomsrecht hadden (se aliquid proprietatis habere) en dat zij dat
recht niet op grond van een tegen hen uitgevaardigde pauselijke ban kon-
den ophouden uit te oefenen" (et illi per sedem apostolicam in eos censu-
ram ecclesiasticam non desisterent exercere).

Overgaande tot de beschikking verklaart de aartsbisschop dan, dat hij, na
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overleg met de edelen en ministerialen van zijn kerk, „al wat wij aan rech-
ten in genoemde burcht hebben, hetzij op grond van de ruil (met Worms),
hetzij op grond van hun — dat wil zeggen de gravin en haar mede-erfgena-
men, te weten Rupert en de anderen — schenking, alsmede de aangrenzen-
de hof aan hen in leen afstaan.... op voorwaarde dat het te allen tijde een
„open burcht" zal zijn"8.

Men ziet het: een uiterst omzichtig geformuleerde tekst, die ongetwijfeld
in nauw overleg met de wederpartij tot stand is gekomen. En die wederpar-
tij brengt niet minder dan 26 getuigen mee om erop toe te zien, dat alles wel
tot in de puntjes verzorgd is.

Maar dan valt in genealogisch opzicht toch iets op. Het is, ook in de Mid-
deleeuwen, gebruik de oudste zoon als eerste te noemen en de jongere
zoons in volgorde daarna. Nu spreekt Anastasius IV van „Arnold en Robert
met B. hun moeder", maar Hillinus van Trier van „(de voorgangers van)
Rupert en Arnold", terwijl even later de mede-erfgenamen van gravin Bea-
trix worden aangeduid met „Rupert en de anderen"; Rupert dus kennelijk
als oudste van zijn hele generatie. Wie heeft nu gelijk: de paus of de bis-
schop?

Die vraag is hier niet zo moeilijk te beantwoorden, wanneer men zich de
omstandigheden realiseert waaronder deze stukken zijn uitgevaardigd. De
pauselijke banbul was een routinestuk, opgesteld in het verre Rome, aan de
hand van een misschien mondeling, misschien schriftelijk door Worms naar
voren gebrachte klacht. De dictator in de pauselijke kanselarij zal heus niet
bekend zijn geweest met de precieze samenhang van de Laurenburgers, en
voor Worms was het voldoende dat tenminste beide boosdoeners genoemd
stonden; in welke volgorde, was onverschillig.

Maar wanneer aartsbisschop Hillinus van Trier zijn kanselarij de oorkon-
de van 1159 laat opstellen, kan men ervan verzekerd zijn dat die tot in de
puntjes verzorgd is. Het betrof immers een nu al dertig jaar lopende kwestie
binnen het eigen diocees, het betrof mensen over wie Hillinus in de laatste
jaren tot tweemaal toe zelf de ban had moeten uitspreken en de Lauren-
burgse partij bracht, zoals gezegd, niet minder dan 26 getuigen mee. Men
kan er dus wel van verzekerd zijn, dat de redactie van dit „verzoeningsver-
drag" tot in de finesses verantwoord is.

Van wanneer is nu deze oorkonde? Hierboven heb ik al wel enkele malen
het jaartal 1159 genoemd, maar we zullen dat toch nog moeten nagaan. De
datering van oorkonden kan heel erg uiteenlopen: van totaal ongedateerde
(zie de hierboven besproken bul van Eugenius III) tot uiterst uitvoerig ge-
dateerde stukken toe. Deze oorkonde behoort, gelukkig, wel tot de laatste
categorie: „Dit is gedaan in het jaar van de vleeswording ons Heren 1158,
indictie 6, concurrent 3, epacta 0, tijdens de regering van onze heer Frede-
rik in zijn 8e regeringsjaar en 4e.keizerjaar, in het 8e jaar van ons pontifi-
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caat en ons 4e jaar als legaat. Gegeven te Trier, op de Kalendae van april"9.
We betreden hiermee het terrein van de tijdrekenkunde of chronologie,

ontmoetingspunt voor (sommige) astronomen en wiskundigen enerzijds, en
(enkele) historici anderzijds10. In het dagelijks leven aanvaarden we onze
kalender als iets vanzelfsprekends, maar in feite botsen hier onze verlan-
gens naar een duidelijke en algemeen aanvaardbare datering op de astrono-
mische werkelijkheid. We gaan uit van de dag (d.w.z. het etmaal): de duur
van één asomwenteling van de aarde, door ons (tegenwoordig) van midder-
nacht tot middernacht onderverdeeld in 24 onderling gelijke uren. Maar de
maand (afgeleid van de maan) brengt ons al in moeilijkheden, doordat de
periode van nieuwe maan tot volgende nieuwe maan 29 dagen, 12 uren, 44
minuten en 3 seconden omvat. Gecompliceerder nog wordt het, doordat de
grootste astronomische eenheid die wij in ons dagelijks leven gebruiken, het
jaar, óók al weer geen makkelijk veelvoud van de dag is; de omloop van de
aarde om de zon duurt immers 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en (ongeveer)
46 seconden. Maar goed, via maanden van verschillende lengte en van tijd
tot tijd een schrikkeljaar komen we er wel uit.

Laten we de achtereenvolgende dateringselementen van deze oorkonde
nagaan; waar nodig zal ik er een kleine toelichting op geven, alsmede een
berekening waarbij men dan de achtereenvolgende bewerkingen in de volg-
orde van de tekens gelieve uit te voeren.
Jaar: het jaar is geteld naar de sinds de vroege Middeleeuwen gebruikelijke
telling vanaf de geboorte van Christus. Daarmee is echter de kous niet af;
men moet zich vervolgens afvragen, op welke dag men dat jaar liet begin-
nen. De volgende jaarstijlen werden in de Middeleeuwen gebruikt:
a. 1 januari („jaardagstijl", „circumcisiestijl"), zoals nu (weer) bij ons;
b. 1 maart na ons jaarbegin (kwam practisch alleen in Venetië voor);
c. 25 maart („Mariaboodschapstijl", „annunciatiestijl") na ons jaarbegin,

zoals met name in Florence (vandaar: stilus Florentinus), Trier (!) en En-
geland;

d. Pasen (dus veranderlijk van 22 maart tot 25 april) na ons jaarbegin. In
1158 viel Pasen op 20 april, in 1159 op 12 april;

e. 1 september vóór ons jaarbegin (Byzantijns gebruik), en
f. 25 december („kerststijl") vóór ons jaarbegin.

Het aartsbisdom Trier volgt van 1137-1648 gewoonlijk de annunciatie-
stijl; daar deze oorkonde van 1 april is (de ^kalendae" is de eerste van een
maand) dus 1158. Maar we zijn er nog niet.
Indictie: een in de Middeleeuwen zéér gebruikelijke jaar-aanduiding; aan-
gegeven wordt, de hoeveelste plaats een gegeven jaar in een bepaalde cy-
clus van 15 jaren inneemt; de eerste dier cycli begint in het jaar 3 vóór Chr.
Berekening voor 1158:

1158 + 3 ._ 77 met rest 6.
15

Het indictiejaar is dus in overeenstemming met het jaar 1158 van de an-
nunciatiestijl.
Concurrent: een van de getallen 1 t/m 7, aangevend de weekdag waarop de
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24e maart van dat jaar valt (zondag = 1, maandag = 2, etc).
Berekening voor 1158:

* = 14

58 +

72 delen door 7 = 10 rest 2

4
59+

73 delen door 7 = 10 rest 3

Epacta: de ouderdom van de maan op 1 januari van het lopende jaar, dus
het aantal dagen tussen Nieuwjaar en de laatste nieuwe maan voordien.
Berekening voor 1158:
1158 + 1 = 1159 : 60 met rest 19 (= gulden getal), vervolgens 19 - 1 = 18
X 11 = 198 : 30 = 6 met rest 18 (epacta);
Berekening voor 1159:
1159 + 1 = 1160 : 19 = 61 met rest 1 (gulden getal), vervolgens 1 - 1 = 0,
waarna de verdere bewerking blijft 0 (= epacta).
Koningsjaren van Frederik I Barbarossa beginnen te tellen 9.3.1152; het 8e
koningsjaar is dus van 9.3.1159 t/m 8.3.1160.
Keizersjaren van Frederik 1 Barbarossa beginnen te tellen 18.6.1155; het
vierde keizerjaar is dus van 18.6.1158 t/m 17.6.1159.
Pontificaatsjaren van Hillinus van Trier beginnen te tellen op 28.1.1152; het
achtste pontificaatsjaar is dus van 28.1.1159 t/m 27.1.1160.
Legaatsjaren: Hillinus van Trier werd aangewezen als legaat 7.10.1155
(Beyer I 593); het vierde legaatsjaar is dus van 7.10.1158 t/m 6.10.1159.

Wanneer we dit alles nu overzien, dan blijkt dat twee jaaraanduidingen
(incarnatiejaar en de daarmee samenhangende indictie) ons op 1 april 1158
brengen, maar dat de concurrent, de epacta, de koningsjaren, keizerjaren,
pontificaatsjaren en legaatsjaren ons tot 1 april 1159 doen besluiten.

Conclusie: hoewel de kanselarij van Trier (sinds 1137) gewoonlijk de an-
nunciatiestijl gebruikt, heeft men hier een andere jaarstijl toegepast waar-
van het jaarbegin later ligt. Dat kan alleen maar de paasstijl zijn. Eén blik
in Grotefend leert ons, dat in 1159 Pasen op 12 april viel. We hebben hier
dus te maken met een van die ve|e gevallen dat een kanselarij, zonder dat
we precies kunnen vaststellen waaróm, paasstijl gebruikte in plaats van de
anders door haar gebruikte jaarstijl.

Wie wil, kan dan nu Dek's genealogie van Nassau uit de kast halen" en
aan het wijzigen gaan. In de eerste plaats dient men als stamvader Dudo
van Laurenburg te schrappen; zoals ik kort geleden elders heb betoogd,
heeft deze ca. 1117 wel geleefd en waren Rupert I en Arnold I wel zijn ver-
wanten, maar was hij niet hun vader12. In de derde generatie dient u de
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volgorde van Arnold II en Rupert II om te draaien, bij Arnold II het „komt
nog voor op 1 april 1158" te wijzigen in „komt nog voor op 1 april 1159", en
bij Rupert II „overleed vermoedelijk circa 1159" te vervangen door „gest.
na 1 april 1159". En dat achter het idyllische zinnetje bij Rupert I „bouwde
circa 1120 het slot Nassau" toch wel héél wat schuilgaat, hebben we ook ge-
zien.

Nu goed, maar is dat dan alles, zal men vragen. Tot zover wel, ja. Het
was niet de bedoeling u een hele herbewerking van de top van deze genea-
logie te geven, doch uitsluitend u te tonen voor wat voor technische pro-
blemen men kan komen te staan bij Middeleeuwse genealogie. Ongetwij-
feld valt er nog veel meer te doen. In het hierboven besproken stuk van
1159 worden de mede-erfgenamen van gravin Beatrix eenmaal aangeduid
als „Rupert (II) en de anderen" (zie boven), maar eerder in datzelfde stuk
worden zij aangeduid als de „filii Roberti et Arnoldi de Luremburg", dat wil
dus zeggen: de zoons van Rupert I en Arnold I. We zien hieruit, dat er in
1159 nog zoons van Arnold I in leven moeten zijn geweest; bij Dek ont-
breekt daarvan echter elk spoor13. Juist bij het nagaan van de tweede, derde
en eventueel vierde generatie zal men toch ook eens moeten kijken, welk
familieverband aangegeven wordt in de Vita beati Ludovici comitis de Arn-
stein. Dit heiligenleven werd, blijkens de tekst, geschreven tijdens de rege-
ring van graaf Gerard van Diez, dus in. de jaren 1189-1228, en de beschreve-
ne was een neef (tantezegger) van de stammoeder der Laurenburgers. We
hebben hier dus te maken met een (anoniem) auteur die vermoedelijk één
generatie jonger was dan de „mede-erfgenamen" die ons zo interesseren.
En dan te bedenken dat het klooster Arnstein halverwege tussen Lauren-
burg en Nassau ligt! Het is bijna ondenkbaar dat de door hem gegeven op-
stelling (Rupertus Bellicosus wordt dan een zoon van Arnold I, en Walram I
een zoon van Rupert I) er volkomen naast zou zijn geweest. Alleen indien
oorkonden duidelijk anders uitwijzen, zal men daartoe mogen besluiten14.

Ik wil met een kleine toegift eindigen. Het hoofdmoment van de genealo-
gie van de Nassau's is natuurlijk de splitsing in de Walramse en Ottoonse
takken, de z.g. prima divisio van 1255 (de datum laat ik met opzet nog even
in het midden). Nu is er één fout, die alle historische studenten wel maken
wanneer hun voor het eerst een oorkonde wordt voorgelegd waarin de da-
tum wordt aangegeven met (b.v.) „feria tertia post..."; men is dan geneigd
voetstoots te vertalen „de derde weekdag na...". Al naar de aard van de
docent wordt de beginneling dan terechtgewezen dat in de Middeleeuwse
chronologie die rangtelwoorden altijd slaan op de volgorde van zondag tot
en met zaterdag. Feria secunda betekent dus niet „de tweede dag na...",
maar „de maandag na", feria tertia niét „de derde dag na", maar „de dins-
dag na", enz. Nu is dit verdelingsverdrag gedateerd „Datum et actum apud
Nassowe anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto mense
decembri quinta feria post festum beate Lucie virginis" (Gegeven en gedaan
te Nassau in het jaar ons Heren 1255 in de maand december op de donder-
dag na het feest van de heilige maagd Lucia"). Nu viel de feestdag van de
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We( Nassau's delingsverdrag van 1255
Ontleend aan: Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage

H. Lucia (13 december) in 1255 op een maandag; de eerstvolgende donder-
dag was dus 16 december en niét 17 december zoals men bijna overal vindt.

In feite gaat deze fout al terug op de ons al bekende Johann Martin Kre-
mer uit 1779. Hoewel Sauer in 1884 in een voetnoot hierop al wees15, heeft
het weinig geholpen: zowel bij De Bas in 1923, als bij Van de Venne en
Stols in 1937 en Dek in 1970 vindt men nog steeds die foute datum. Moge-
lijk zijn zij het slachtoffer geworden niet alleen van Kremer, maar ook van
Kramer. Deze toenmalige directeur van het Koninklijk Huisarchief beging
in 1905 toen hij niet alleen dit beroemde stuk in fotokopie en transcriptie
publiceerde, maar er ook een vertaling bijleverde, dezelfde simpele fout16.
De huidige directeur van het Huisarchief weet echter wel beter, zoals mij
gelukkig bleek toen ik tegenover hem er een kleine toespeling op maakte.

Noten

1 Tekst bij Johann Martin Kremer, Originum Nassoicarum, pars II (Codex diplomaticus),
Wiesbaden 1779, pag. 109-111; oudere editie: / . F. Schannat, Historia episcopatus Worma-
tiensis, Tom. II (Codex probationum), Frankfurt 1734, nr. 55, pag. 51. Op welke wijze Aze-
cho hieraan gekomen was, is niet bekend.

2 Tekst bij Julius v. Pflugk-Harttung, Acta pontificum Romanorum inedita, Bd. I, Tübingen
1881, 212. Regest bij A. Coerz, Mittelrheinische Regesten, 4 dln., Coblenz 1876-1886, Bd.
II, 33. De meest essentiële tekstgedeelten geciteerd door Paul Wagner, Untersuchungen zur
alteren Geschichte Nassaus und des nassauischen Grafenhauses, in: Nassauische Annalen,
46 (1920/25), pag. 112-188, pag. 116 ald.

3 De Laurenburg ligt, op een zwaar beboste heuvel, 11 km stroomopwaarts van Nassau. Er is
weinig méér van over dan de donjon. Enige indruk kan men ervan krijgen uit de afbeeldin-
gen bij P. Wagner, De oorsprong van het Huis Nassau, in F. J. L. Kramer, E. W. Moes en
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P. Wagner, Je Maintiendrai, een boek over Nassau en Oranje, 2 dln., Leiden 1905, dl. I
pag. 1-20.

4 Deze vorst wordt in geschiedwerken beurtelings aangeduid als Lotharius III (daarbij dan
doortellend op een tweetal 9e-eeuwse Karolingen) of als Lotharius van Supplinburg (naar
de herkomstplaats van zijn geslacht, het huidige Süpplingenburg, ca. 10 km ten noordwes-
ten van Helmstedt). Hij werd tot Duits koning gekozen 13.9.1125 en tot keizer gekroond
4.6.1133 (gest. 3/4.12.1137).

5 Tekst bij H. Beyer, L. Eltester und A. Goerz, Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die
preussischen Regierungsbezirke Coblenz und Trier bildenden Mittelrrheinischen Territo-
rien, 3 Bde, Coblenz 1860-74; Bd. I nr. 583, pag. 642. Dit oorkondenboek wordt gewoonlijk
geciteerd als „Beyer" of als „Mittelrheinisches Urkundenbuch".

6 Tekst bij Beyer I nr. 606, pag. 665 (aldaar gedateerd 9.3.1158; over dit verschil van een vol
jaar straks nader).

7 Tekst bij Kremer (zie noot 1) dl. II, nr. 113, pag. 186-190; Beyer I nr. 610 (beide met jaartal
1158); de essentiële tekstgedeelten bij Wagner (zie noot 2), pag. 119-121.

8 Quicquid juris in prenominato castro, sive per predictam concambii rationem, sive per ipso-
rum, comitisse videlicet et coheredum eius Ruberti et aliorum donationem habebamus, et
curiam adjacentem eis jure feodi in hunc modum concessimus, ut omni tempore.. . nobis et
successoribus nostris.. . idem castrum libere... pateret.

9 Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLVIII, indictione VI, concurrente III, epactis
nullis, regnante domino Friderico anno regni eius VIII, imperii IIII, pontificatus vero nostri
VIII, legationis IIII. Datum Treveris, Kalendis Aprilis.

111 Via een grote encyclopedie (b.v. op het trefwoord „kalender" of „chronologie") kan men al
heel wat over dit fascinerende gebied te weten komen. Voorts uit het inleidende gedeelte
van H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neu-
zeit, 12. Aufl., Hannover 1982 (men kan, zonder bezwaar, ook een oudere druk gebruiken).
De Nederlandse specialist op dit gebied was jarenlang dr. W. E. van Wijk, wiens boeken
„De late Paasch van 1943" ('s-Gravenhage 1943) en „Onze kalender" (Amsterdam-Antwer-
pen 1955) beoogden, ook een breder publiek te interesseren.

" A. W. E. Dek, Genealogie van het vorstenhuis Nassau, Zaltbommel 1970. Ik verwijs naar
dit werk, omdat het de meest recente totaal-genealogie van ons vorstenhuis geeft. Teneinde
billijk tegenover de auteur te blijven, realisere men zich wel dat hij a. voor de oudste gene-
raties moest kiezen uit diverse, onderling tegenstrijdige theorieën; b. gezien de aard van
zijn boek een tekst moest afdrukken zonder argumentaties en c. zelf nadrukkelijk aangeeft
(pag. 13) dat de zekere opstelling z.i. pas begint met Walram I.

12 Zie mijn opstel „Dudo van Laurenburg; overpeinzingen bij enkele oorkonden" in: Liber
amicorum Jhr. Mr. C. C. van Valkenburg, 's-Gravenhage 1985.

13 Dek beschouwt alle Laurenburgers die na 1150 voorkomen als afstammelingen van Rupert
I. Een deel hunner werd als afstammelingen van Arnold I beschouwd door L. A. Cohn,
Stammtafeln zur Geschichte der deutschen Staaten und der Niederlande, Braunschweig
1871; W. K. Prinz von Isenburg, Stammtafeln zur Geschichte der europaischen Staaten, Bd.
I, Berlin 1936 (alsmede in de wat dit betreft ongewijzigde herdrukken van 1953 en 1965); J.
M. van de Venne en Alexander A. M. Stols, Geslachts-regfster van het vorstenhuis Nassau.
Maastricht 1937 en Europaische Stammtafeln, Neue Folge Bd. I: Die deutschen Staaten,
hrsg. von Detlêv Schwennicke, Marburg 1980 (in feite betreft het hier tabellen, nagelaten
door Frank Baron Freytag von Loringhoven, zonder bibliografie).

Al te veel gewicht wil ik aan deze opeenvolgende publikaties toch niet toekennen, daar zij
vermoedelijk veel (misschien wel alles) zonder meer van elkaar hebben overgenomen. Be-
langrijker zou ik achten een studie naar de hierna te noemen Vita beati Ludovici comitis de
Arnstein.

14 Vita beati Ludovici comitis de Arnstein: herhaaldelijk uitgegeven; zie de opgave in A. Pott-
hast, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europaischen Mittelalters bis 1500, Berlin
1896 (reprint Graz 1957). Afgezien van de bij Potthast genoemde edities bestaat ook nog de
uitgave door Widmann in: Nassauische Annalen 18 (1883/84) pag. 244 e.v. die van belang
kan zijn door de eronder afgedrukte oudst bestaande Duitse vertaling.

15 Nassauische Annalen 18 (1883/84) pag. 233 noot 1.
16 F. J. L. Kramer, De eerste splitsing van het huis Nassau, in: Je Maintiendrai (zie voetnoot

3) Band I, pag. 60-69.

H. H. W. VAN EIJK
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KWARTIERSTAAT GRAAF FLORIS V VAN HOLLAND

In oktober 1975 bood Gens Nostra zijn lezers een kwartierstaat van graaf
Floris V, samengesteld door de inmiddels helaas overleden dr. A. R. Kleyn.
Zulks geschiedde bij gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Amster-
dam, dat voor het eerst vermeld wordt in de „tolbrief" van graaf Floris V
(27 oktober 1275).

Sedertdien verschenen tal van nieuwe boeken en artikelen over graaf Flo-
ris en zijn voorouders — zoals het boek van dr. B. K. S. Dijkstra dat toch
wel heel bijzondere informatie op medisch gebied geeft — die om een toet-
sing van het reeds gepubliceerde vroegen. Daarbij is getracht, zoveel moge-
lijk aan de hand van de wezenlijke bronnen, de oorkonden en kronieken, de
vele tegenstrijdigheden die men in genealogische literatuur qua data (soms
ook qua afstamming!) tegenkomt, te ontrafelen en daarvan verantwoording
af te leggen. Gaarne memoreer ik, dat drs. H. H. W. van Eijk mij daarbij
behulpzaam is geweest.

J.H.M.STRIJBOS

Aantekeningen
2. WILLEM II VAN HOLLAND, Zijn geboorteplaats is bekend uit Johannes a Leydis, Chro-

nicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium (ed. F. Sweertius, Rerum Belgi-
carum annales, chronici et historici, Francofurti 1620) pag. 196 ald., die daarbij opmerkt,
dat zich in de Sint-Pieterskerk te Leiden nog de doopvont bevindt waaruit hij gedoopt werd.

De geboortedatum is niet exact bekend, en kan slechts via andere mededelingen worden
benaderd. Willems eerste oorkonde als zelfstandig graaf is van 22.2.1240 (Van den Bergh I
nr. 372; bij Kruisheer nr. 153) zodat hij op dat moment meerderjarig (12 jaar) was; hij is dus
geboren vóór 23.2.1228. Bij de dood van zijn vader was hij volgens Johannes a Leydis (zie
boven) zes jaar, zodat hij geboren is na 19.7.1227. Kruisheer pag. 7 noot 16 begrenst dit
tijdvak vervolgens nader door gebruik te maken van de mededeling bij Melis Stoke (boek
III, regel 1593-98) betreffende zijn verkiezing tot Rooms-koning (3.10.1247):

Willem, de dus zijn lijf verloos,
was xx jaer out doe men coos,
ende xv jaer, mach men lesen,
hadde hi grave in Hollant ghewesen,
ende bleef doot al zonder zaghe
op sente Agnieten achtende daghe.

Kruisheer interpreteert dat 20 jaar oud zijn naar ons gebruik van leeftijdsaanduiding en
komt zodoende op een geboorte vóór 3.10.1227. Dat kan juist zijn, maar men bedenke dat
men in de Middeleeuwen met (b.v. 20 jaar oud) ook kon bedoelen „in zijn twintigste
levensjaar", naar ons gebruik dus 19 jaar. In dit geval is daar zeker alle reden toe, daar Be-
ka (hoofdstuk LXVI, ed. Bruch pag. 120) meldt: „want dese Willam was in den twintichsten
jare sijnre oude, doe hi ghekoren wert" („vicesimum gerens annum" in de latijnse versie
van deze kroniek). Als termini kan men voor Willems geboorte dus aanhouden: tussen
19.7.1227 en 23.2.1228.

Het is zelfs mogelijk de (door Böhmer-Ficker V-2 regest nr. 4885 d als „ungenau" geken-
schetste) mededeling van Stoke, dat Willem bij zijn sneuvelen 15 volle jaren als zelfstandig
graaf geregeerd had (zie boven), nog in de berekening te betrekken. Wanneer men aan-
neemt dat hij bij zijn dood (28.1.1256) „bijna 16 jaar" geregeerd had, komt zijn geboorte
tussen 29.1. en 23.2.1228 te liggen. Enige ondersteuning voor zo'n geboorte in februari
1228 is te vinden in het feit, dat hij in de eerste door hem zelfstandig uitgebracht oorkonde
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(die van 22.2.1240) blijkt, nog geen eigen zegel te bezitten. Dat is aannemelijker wanneer
zijn regering op dat moment hoogstens drie weken oud is, dan meer dan vier maanden.

Hij werd op pauselijke instigatie als tegen-koning tegen keizer Frederik II gekozen door
(vrijwel) uitsluitend bisschoppen; daar de stad Keulen met de eigen aartsbisschop overhoop
lag, moest de verkiezing elders geschieden. Volgens de Annales Stadenses in Neuss, maar
verscheidene andere contemporaine bronnen noemen „buiten Worringen" (3.10.1247). Pas
nadat hij na een lang beleg Aken had ingenomen, kon hij daar gekroond worden
(1.11.1248), maar niet met de echte kroon want die werd op dat moment veilig voor de
Staufen bewaard op de burcht Trifels. Eerst nadat de Staufen de nodige tegenslagen hadden
gehad, nam zijn aanhang in Duitsland toe, zodat een aantal Noordduitse vorsten zich in een
„Nachwahl" te Brunswijk (25.3.1252) bij hem aansloten.

Hij sneuvelde op het octaaf van Sint-Agnes (Melis Stoke, zie boven, waarmee in overeen-
stemming Beka hoofdstuk LXVIII, ed. Bruch pag. 139: optie v. kalende van februarius; de
Tabula, ed. Hulshof pag. 64 heeft foutief 6 Kalendas Februarii). Wat het sterfjaar betreft
heeft Melis Stoke (boek III, regel 1591) weliswaar 1255, maar hier dient men het gebruik
van paas- of boodschapstijl te veronderstellen; de Tabula noemt trouwens duidelijk „finito
anno Iv et Ivi intrante".

Het stoffelijk overschot werd door Floris V op zijn krijgstocht van 1282 tegen de Friezen
teruggevonden; hij liet het bijzetten in de z.g. Koorkerk van de abdij van Middelburg. In
1325 stichtte graaf Willem III daar een kapel voor de zielerust van de Rooms-koning, ter-
wijl de landvoogdes Maria van Hongarije omstreeks 1542 er een praalgraf deed oprichten,
dat echter door de beeldenstorm en een brand van de koorkerk in 1568 zwaar beschadigd
werd. Bovendien is, zoals algemeen bekend, in mei 1940 het hele abdijcomplex van Middel-
burg nog eens in vlammen opgegaan. Op dit moment zijn ter plekke nog slechts enkele
brokstukken van het grafbeeld over.

3. ELISABETH VAN BRUNSWIJK. Haar sterfdatum is vermeld in de Tabula (ed. Hulshof
pag. 64): Elisabeth regina mater Florencii unigeniti, obiit anno M.cclxvj 6 Kalendas Junii
(= 27.5.1266). Dat Paul Zimmermann (in ADB, 24, pag. 675) vermeldde dat haar sterfda-
tum 6 juni zou zijn geweest, moet berust hebben op slordige lezing.

4. FLORIS IV VAN HOLLAND. De sterfdatum is nauwkeurig overgeleverd in de Tabula
(ed. Hulshof pag. 61) welks mededeling in vertaling luidt: „In het jaar 1234 is Floris IV, de
dertiende graaf van Holland, gedood (interfectus) op 14 Kalendas Augusti (=19.7); hij is
begraven te Rijnsburg'"; later heeft men wel gemeend dat het sterfjaar 1235 moest zijn,
doch ten onrechte, want de eerste oorkonde van zijn broer Willem als tutor Hollandiae is
van 1.4.1235 {Van den Bergh I nr. 353; bij Kruisheer nr. 140).

Hij kwam om het leven op een toernooi, waarover drie contemporaine bronnen ons in-
lichten:
a. Albertus Stadensis (abt van St. Marie te Stade sinds 1232, schrijvend tot 1256; ed. J. M.
Lappenberg in MGH SS XVI, pag. 283-378) welke op het jaar 1234 meldt: „Op een toer-
nooi bij Noviomagium (=Noyon) is graaf Floris van Holland gedood (occisus)";
b. de z.g. Keulse koningskroniek (Chronica regia Coloniensis, vroeger wel aangeduid als de
kroniek van Godefridus monachus S. Pantaleonis Coloniensis; ed. G. Waitz in MGH SS rer.
Germ., Hannover 1880) welke in Pars III, continuatio IV (over de jaren 1230-37) op het
jaar 1234 meldt: „In hetzelfde jaar is de graaf van Holland om het leven gebracht (suffoca-
tus) bij Corbie in het bisbom Amiens".
c. de rijmkroniek van Philippe Mouskès (of: Mouskèt), welke loopt tot en met 1243, het jaar
vóór de dood van deze Doornikse auteur (ed. F.A.F. Th. de Reiffenberg, 2 vol., Bruxelles
1836-38, met supplement Bruxelles 1845, = Collection de chroniques belges, t. II et IV; een
groot deel ervan ook uitgegeven door G. H. Pertz in MGH SS XXVI, pag. 721-821).

Gezien de gekozen bewoordingen in de bronnen (interfectus, occisus, suffocatus) is hier
dus duidelijk opzet in het spel geweest, zoals ook werd bevestigd bij het onderzoek door
Dijkstra (pag. 138 e.v.) van de schedel in Rijnsburg; vastgesteld werd dat Floris liggend en
derhalve na gevallen te zijn, ten tweeden male, maar nu-dodelijk gewond werd door een
stootwapen, dat blijkens de beschadigingen aan het skelet een toernooiwapen geweest moet
zijn.

Ten aanzien van de plaats waar het toernooi werd gehouden, volgen de iets latere Hol-
landse auteurs (Melis Stoke. schrijvend omstreeks 1305. en Beka, schrijvend ca. 1345) de in
het algemeen trouwens als nauwkeurig bekend staande Keulse koningskroniek, dus: te Cor-
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bie. Mouskès geeft geen plaats aan, maar noemt de daders: graaf „Simons" van Clermont
en diens medestanders Robert de Boves en Anseau d'Isle. Melis Sloke (boek III, regel 609-
706) en vooral Beka (hoofdstuk LXV, ed. Bruch pag. 117-18) geven in geuren en kleuren te
verstaan dat het hier van de graaf van Clermont (een voornaam noemen zij niet) een crime
passionnel was, want de attenties die Floris aan de gravin van Clermont had bewezen, wa-
ren beslist verder gegaan dan het oprapen van een zakdoekje.

De enige maal dat in de Nederlandse historiografie aandacht is besteed aan deze moord-
partij (Floris' aanhangers doodden vervolgens weer de graaf van Clermont), was in een
voordracht van L. G. Visscher op 24 oktober 1846 (uitvoerig verslag hiervan in Kronijk van
het historisch gezelschap te Utrecht 2 (1846) pag. 211-17). Deze verhandeling heeft echter,
vooral door de foutieve chronologische gegevens, grotendeels haar waarde verloren. Te-
recht wees Visscher er echter op, dat er in 1234 geen „Simons" van Clermont is: de graaf
van Clermont-en-Beauvaisis was in die jaren Philippe „Hurepel" (zoon van koning Philips
II Augustus en Agnes van Meranië). Volgens Visscher zou deze al in 1233 gestorven zijn,
doch reeds het in 1818 verschenen twaalfde deel van l'Art de vérifier les dates had hem kun-
nen leren dat diens sterfjaar 1234 is. Bij v. Isenburg II, Tafel 14 wordt als sterfdatum ver-
meld 18/19.7.1234, en bij Schwennicke II, Tafel 12 wordt het overlijden aangegeven als
gest. Corbeil [vergissing voor Corbie?] 19.7.1234. Of we in hem inderdaad de moordenaar
van Floris IV moeten zien, viel door onbereikbaarheid van mogelijke Franse bronnen niet
na te gaan.

5. MACHTELD VAN BRABANT. In de bronnen wordt haar sterfdag eensluidend vermeld,
doch het jaar verschillend: Beka (hoofdstuk LXV, ed. Bruch pag. 119): „In den jaer ons
Heren m cc lx optie xi kalende van januarius voer Mechtelt van deser werelt ende wart be-
graven int clooster tot Lausdunen, daer graeu nonnen in wonen, dat si in voertiden (hadde)
gesticht in aflaet van horen sunden". Met de dag-aanduiding in overeenstemming is de Tiel-
se kroniek (in de vertaling van J. Kuys c.s., die duidelijkheidshalve ons huidige systeem van
dagen-telling hanteert, par. 308, pag. 78): „Tien dagen vóór de kalendae van januari 1240
[dat is: 22 december 1239] overleed gravin Machteld van Holland. Ze is begraven in het
klooster Loosduinen, dat ze zelf vroeger gesticht had".

Zowel 1260 als 1239 zijn echter als sterfjaar onmogelijk, daar Machteld op 14 okt. 1266
nog een schenking doet aan het begijnhof te 's-Gravenzande (Van den Bergh II nr. 145).
Het rechte zal hier dan wel getroffen zijn door de Tabula die (ed. Hulshof pag. 61, zie ook
pag. 67) meldt: „Machtildis comitissa obiit anno M.cclxvij undecimo Kalendas Januarii, se-
pulta in Lausduno". Haar sterfdatum is dus 22.12.1267.

Wanneer men nu de in dit verband voor de hand liggende genealogische werken raad-
pleegt, blijken alle wel 1267 aan te houden, doch zich merkwaardige afwijkingen ten aan-
zien van de datum te veroorloven! In feite is Dek hier de enige die zich correct aan de bron-
nen houdt. Cohn (Tafel 224) geeft, zonder argumentatie, 23 december, evenals Obreen in
NNBW dl. 2, kol. 862. Anderzijds noemt Knelsch (pag. 24) als datum 21 december, zich
daarbij beroepend op K. Behr, Geneaogie der in Europa regierenden Fürstenhiiuser, Leip-
zig 1854, welk werk echter uitsluitend tabellen, doch geen bewijsvoering geeft. Deze in fei-
te dus ongemotiveerde afwijking werd vervolgens gecontinueerd door v.Isenburg (zowel in
zijn „Ahnen", als in zijn „Stammtafeln"), Winkhaus (zowel de stamreeks Brabant-Löwen
als de stamreeks Holland II) en Schwennicke (Band I, Tafel 96). Het mag dan ook nauwe-
lijks wonder heten, dat de samenstellers van de catalogus „Wij Machteld gravin van Hol-
land" (Algemeen Rijksarchief 2.2.-29.3.1984) er niet meer uitkwamen, en op pag. 9 als
haar sterfdatum 23 december, en op pag. 15 „Rond de 22e december van het jaar 1267
overleed zij" vermeldden.

6. OTTO HET KIND. Als sterfdatum is overgeleverd 7 juni in het Necrologium Luneburgense
= Necrologium S. Michaelis (uitgegeven in A. Ch. Wedekind, Noten zu einigen Schriftstel-
lern des deutschen Mittelalters, 3 Bde, Hamburg 1823-36; Bd. III pag. 1-98). Daarentegen
heeft de tijdgenoot Albertus Stadensis (zie hierboven onder nr. 4) als datum 9 juni, welke
ook wordt' aangehouden in het pas omstreeks 1470 aangelegde Necrologium Winhusense
(d.w.z. Wienhausen bij Celle; uitg. door H. Böttger in Zeitschrift des historischen Vereins
für Niedersachsen 1855, pag. 189-247). De historische en genealogische literatuur houdt 9
juni aan; zo was ook Paul Zimmermann in ADB, 24, pag. 669-675, en A. Bruns in Lexikon
der deutschen Geschichte, hrsg. von GerhardTaddey, Stuttgart 1977, pag. 909.

Otto was, toen hij door de vroege dood van zijn vader diens landen om Lüneburg erfde,
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pas 9 jaar; vandaar de hem reeds door tijdgenoten gegeven bijnaam „het Kind". Hij wist
deze Lüneburgse allodia later uit te breiden, waarop hij het geheel op de rijksdag van
Mainz 21.8.1235 aan de keizer (Frederik II) opdroeg en het, vermeerderd met de Bruns-
wijkse allodia waarop de keizer inmiddels zelf rechten verworven had, van hem als in man-
nelijke en vrouwelijke lijn erfelijk rijksleen terugontving, onder gelijktijdige verheffing tot
hertog en rijksvorst. Het is echter volkomen onhistorisch, dit toen ingestelde nieuwe her-
togdom „Brunswijk en Lüneburg", terug te projecteren tot zijn vader, ja grootvader, zoals
v. Isenburg („Ahnen", Tafel 38) en onder diens invloed Kleyn (Gens Nostra 30 (1975) pag.
291) deed.

Literatuur: Paul Zimmerman, Otto gen. das Kind, in ADB 24, pag. 669-75 en voorts elk
boek dat enigermate gedetailleerd de regeringsperiode van Frederik II behandelt; Karl
Brandi, Die Urkunde Friedrichs II vom August 1235 für Otto von Lüneburg, in: Quellen.
urid Forschungen zur braunschweigischen Geschichte 6 (1914), pag. 33-46 [= Festschrift für
Paul Zimmermann zur Vollendung seines 60. Lebensjahres]; Lotte Hüttebrauker, Das Erbe
Heinrichs des Löwen, die territorialen Grundlagen des Herzogtums Braunschweig-Lüne-
burg von 1235, Gö'ttingen 1927 [= Studiën und Vorarbeiten zurn Historischen Atlas von
Niedersachsen, Heft 9].

7. MATHILDE VAN BRANDENBURG. Het aangegeven geboortejaar berust op de bena-
dering van de volgorde der kinderen van Albrecht II door Cohn (aantekeningen bij zijn Ta-
fel 73).

8. WILLEM I VAN HOLLAND. De sterfdatum wordt overgeleverd door Beka (hoofdstuk
LXII, ed. Bruch pag. 107): „Want dese selve grave starf daerna in den jare ons Heren m cc
xx ii optie ander nonas in februarius" en de Tielse kroniek (ed. J. Kuys c.s., par. 280, pag.
72): „In het jaar 1222 overleed één dag vóór dè nonae van februari (4 februari) graaf.Wil-
lem van Holland na negentien jaar vol oorlog Holland en Oost-Friesland bestuurd te heb-
ben. Hij werd overgebracht naar het bovengenoemde klooster (se. Rijnsburg) en daar be-
graven".

Daarentegen heeft de Tabula (ed. Hulshof pag. 60) pridie ydus Februarii, dus 12 febru-
ari. Ook Dek en Kruisheer houden 4 februari aan, al verwijst laatstgenoemde daarbij abu-
sievelijk naar de Tabula. Hoe Winkhaus (stamreeks Holland I; pag. 96) aan 2.7.1222 komt,
is onbegrijpelijk.

Begraafplaats: volgens Melis Stoke (Boek III, regel 585-86) Egmond, met de (in dit geval
misschien als lichte restrictie bedoelde?) toevoeging „seget dorconde"; volgens Beka en de
Tielse kroniek (zie boven) Rijnsburg. Daar was trouwens vier jaar tevoren zijn (eerste) ge-
malin begraven, en bovendien was zijn zuster Agnes er in die jaren abdis. Zijn dood wordt
door Dijkstra pag. 87 toegeschreven aan hersenvliesontsteking als complicatie van midden-
oorontsteking.

Een bijzonder levendig beeld van deze graaf krijgt men uit 5. J. Fockema Andreae, Wil-
lem I en de Hollandse hoogheemraadschappen, Wormerveer 1954.

9. ALEIDIS VAN GELRE. Willelmus Procurator schildert in zijn Chronicon (ed. C. Pijn-
acker Hordijk, Amsterdam 1904; Werken van het Historisch Genootschap gevestigd te
Utrecht, 3e serie, nr. 20) pag. 1-4 uitvoerig, hoezeer gravin Richardis getroffen was door de
(ook lichamelijke) kwaliteiten van Willem, en daarom hals-over-kop haar dochtertje Aleid
aan hem uithuwelijkte. Hij plaatst dit bericht, dat alleen op mondelinge overlevering kan
teruggaan, in het jaar 1206, doch plaats en jaar van het huwelijk (Stavoren 1197) zijn over-
geleverd in de Annales Egmundenses (ed. Oppermann pag. 189 en 194); Dijkstra pag. 115-
116 zou het liefste haar geboortejaar wat willen terugschuiven.

Haar sterfdatum wordt eensluidend overgeleverd door a. de kroniek van Beka (hoofdstuk
LXII, ed. Bruch pag. 107): „dese eersame gravinne starf in den jaer ons Heren m cc xviii
optie ander ydus in februarius ende mit groter eren begraven tot Reynsborch in den cloos-
ter", b. de Tabula (ed. Hulshof pag. 59): „Anno M.ccxviij Aleidis, uxor prima Wilhelmi
primi comitis xij, obiit pridie ydus Februarii", en c. de Tielse kroniek (ed. Kuys c.s., par.
279, pag. 72): „Eén dag vóór de idus van Februari (12 februari) 1218 overleed gravin Adel-
heid van Holland".

De enige die correct deze bronnen heeft gerespecteerd, is Obreen geweest (in NNBW,
dl. I, kol. 71). Met een irritante hardnekkigheid geven Cohn, v. Isenburg (zowel in diens
„Ahnen", als in de „Stammtafeln") en Schwennicke (Band VI, tafel 25) de op geen bron te
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baseren datum 4 februari op; zo ook Dek pag. 5 die hier kennelijk geen controle toepaste.
Op hem baseerde zich weer Van Schil]"gaarde, al wees deze in een voetnoot althans op de
Tielse kroniek. Winkhaus is hier met zichzelf in tegenspraak: op pag. 83 (stamreeks Gel-
dern) wordt 12.2. vermeld, maar op pag. 97 (stamreeks Holland) 4.2.

10. HENDRIK I VAN NEDER-LOTHARINGEN (BRABANT). Zie voor verder opgaande
kwartieren Gens Nostra 15 (1960) pag. 206-08, 23 (1968) pag. 250 en 251; 26 (1971) pag.
128 en vooral Gens Nostra 40 (1985) pag. 56-61 alwaar ook uitvoerige biliografie; de beste
totaal-genealogie is hier C. Knetsch, das Haus Brabant (Genealogie der Herzoge von Bra-
bant und der Landgrafen von Hessen), Darmstadt o.J. [1917].

11. MATHILDE VAN BOULOGNE. Zie onder nr. 10. Ook Mathilde werd in de St.-Pieters-
kerk te Leuven bijgezet; haar grafmonument en dat van haar gemaal zijn aldaar nog goed
geconserveerd aanwezig.

12. WILLEM VAN LÜNEBURG. Na het voor Hendrik de Leeuw vernietigend verlopen pro-
ces op basis van landrecht en leenrecht, wist hij door zijn voetval op de rijksdag van Erfurt
(nov. 1181) zijn allodiaal bezit in Saksen (met name de gebieden om Brunswijk en Lüne-
burg) terug te krijgen en daarmee voor zijn nakomelingen te behouden. Zulks was volgens
het landrecht mogelijk; een soortgelijke figuur kende het leenrecht echter niet, zodat resti-
tutie van zijn hertogdommen Saksen en Beieren (inmiddels trouwens, gesplitst, aan ande-
ren uitgegeven) niet alleen politiek onwenselijk, maar juridisch zelfs onmogelijk was; zie
met name Heinrich Mitteis, Deutsche Rechtsgeschichte, 11. Aufl., München 1969, Kap.
22,11.

Na de dood van Hendrik de Leeuw (1195) regeerden zijn drie zoons eerst enkele jaren
gezamenlijk, maar op een bijeenkomst te Paderborn deelden zij op 2.5.1202 deze allodia,
waarbij aan de jongste, Willem, kennelijk vanwege zijn recente relatie met Denemarken
(zie de verloving), het daaraan grenzende noordoostelijke deel (Lüneburg met omgeving)
werd toebedeeld. Hij intituleerde dan ook slechts „Willehelmus de Luneburc filius ducis
Saxoniae" (Paul Zimmermann in ADB, Bd. 42, pag. 728). Desondanks drukt Schwennicke
I, Tafel 58, volkomen ten onrechte, „Herzog von Lüneburg" af. Zie voorts de literatuur
genoemd aan het eind van de aantekening nr. 6.

13. HELENA VAN DENEMARKEN. Basis: Winkhaus pag. 188 (Hauptband) en kol. 419
(Erganzungsband).

14. ALBRECHT II VAN BRANDENBURG. Hij wordt, nog zeer jeugdig, samen met zijn
moeder Adelheid en zijn halfbroers, voor het eerst vermeld als „getuige" op 1.1.1177
{Krabbo, regest nr. 421; Markgrafen pag. 18 noot 4). Na de dood van Otto I (1184) viel
het hele markgraafschap toe aan zijn oudste zoon (Otto II); voor Albrecht werd uit enig
allodiaal bezit op de linker Elbe-oever een graafschap Arneburg gevormd, met welks titel
hij daarna van tijd tot tijd voorkomt; nadat hem door de dood van Otto II (4.7.1205) het
hele markgraafschap was toegevallen uiteraard niet meer.
Literatuur: Krabbo, Regesten; Krabbo, Die Markgrafen; Otto von Heinemann in ADB

' Bd. I, pag. 243; Willy Hoppe in NDB Bd. I pag. 161.
De sterfdatum is volgens v. Heinemann 24.2.; volgens Hoppe 25.2.1220; de bij Schwen-

nicke Bd. I Tafel 68 vermelde datum 24/25.12.1220 zal wel op een schrijffout berusten.
De huwelijksdatuni kan worden benaderd uit het Chronicon Montis Sereni (d.w.z. Lau-

terberg, alias Petersberg, bij Halle a.S;), uitgegeven door Ernst Ehrenfeuchter in MGH SS
XXIII pag. 138-226, dat op het jaar 1205 meldt: „Markgraaf Albrecht van Brandenburg
huwde de oudste van de dochters van markgraaf Konrad van de Oostmark — deze had
namelijk twee dochters — Mathilde genaamd. Graaf Diederik van Sommerschenburg liet
dit huwelijk, met veel pracht en met grote kosten, voltrekken op zijn burcht te Groitzsch.
Bij dit huwelijk was onze proost Walter op verzoek van markgraaf Konrad als gast aanwe-
zig, maar werd op de terugweg plotseling door een ziekte overvallen waaraan hij stierf op
dedag vóór de Kalendae van September" (dus: op 31 aug.).

15. MATHILDE VAN DE NIEDERLAUSITZ. Gegevens volgens Otto Posse, Die Wettiner,
Leipzig-Berlin 1897, Tafel 2, nr. 31, die zich daarbij baseert op de Chronica principum Sa-
xoniae (o.a. uitgegeven door O. Holder-Egger in MGH SS XXV pag. 472-480), geschre-
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ven in de jaren 1281-82, en op de Chronica marchionum Brandenburgensium (ed. Georg
Sello, in FBPG 1. Halfte, 1; Leipzig 1888, pag. 117-133 met aantekeningen pag. 133-180,
geschreven in 1268. Het bericht in deze onderling verwante kronieken luidt: „Zij stierf in
het jaar 1255. Haar zoon Otto regelde de uitvaart en begeleidde het stoffelijk overschot
persoonlijk naar Lehnin, waar hij het op eervolle wijze bij dat van zijn vader, markgraaf
Adalbert, liet bijzetten". Lehnin is een klein dorpje, ca. 20 km ten zuidwesten van Pots-
dam; het aldaar door Otto I in 1180 gestichte Cisterciënserklooster werd in 1542 opgehe-
ven en verviel later tot ruïne; de kerk met de graven van de Brandenburgse Askaniërs
werd echter in het begin van deze eeuw gerestaureerd.

16. FLORIS III VAN HOLLAND. Zijn sterfdatum en begraafplaats meldt de Tabula op het
jaar 1180 (ed. O. Oppermann, Fontes Egmundenses pag. 109): „Floris III, de tiende graaf
van Holland, stierf op de kalendae van augustus en is begraven in Antiochië". Beka hoofd-
stuk LV, ed. Bruch pag. 88 vermeldt eerst dat Frederik Barbarossa „wart begraven tot
Antiochiën in sunte Peters kerke mit groten weenen ende droefheden" en vervolgt dan „In
desen selven jare niet lange daerna starf grave Florens van Hollant tot Antiochiën optie
kalende in augusto ende wart begraven in derselven kerke bi des keisers tumbe".

Na het verdrinken van Barbarossa (10.6.) waren zijn hart en ingewanden direct begra-
ven in Tarsus, en balsemde men zo goed en zo kwaad als het ging het overige van het stof-
felijk overschot. Na aankomst in Antiochië (21.6) bleek de balseming niet afdoende te
zijn, zodat men ertoe overging het vlees van het gebeente te scheiden en in de kathedraal
te begraven; de beenderen nam men mee toen in de herfst het leger weer optrok, in de
hoop ze na inname van Jeruzalem in de H. Grafkerk aldaar te kunnen bijzetten, of anders
mee terug te nemen naar 't vaderland om te begraven in Spiers. Men bereikte het beoogde
doel echter niet; of de beenderen van Barbarossa in Tyrus (= Sur) zijn bijgezet, of dat zij

• verloren zijn gegaan in het zand voor Akko, staat niet vast. (voor details zie Wilhelm von
Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Bd. VI, Leipzig 1895, pag. 282-83 met
uitvoerige bronnenopgave op blz. 724-25).

Dek pag. 4 stelt echter ook ten aanzien van Floris III „begr. te Tyrus (naast de keizer)",
onder verwijzing naar J. F. Niermeyer (die zulks op de aangehaalde plaats beslist niét
zegt; dat zou trouwens ook hoogst vreemd zijn geweest voor een medewerker aan de uit-
gave van de Fontes Egmundenses) en naar J. C. Möller, Geschichte der vormaligen Graf-
schaft Bentheim, Lingen 1879, pag. 150, die zulks inderdaad wel vermeldt, doch slechts
terloops en zonder bewijsplaats. Vermoedelijk heeft hem daarbij alleen door het hoofd ge-
speeld, dat Floris „naast de keizer" begraven was, zonder zich af te vragen of dit nu op
Antiochië of Tyrus moest slaan.

17. ADA VAN HUNTINGDON. Haar huwelijk met Floris III wordt door de Annales Eg-
mundenses op het jaar 1162 gesteld (ed. Oppermann pag. 168). Aangezien de oorkonde
Koch nr. 151 (door hem als echt beschouwd) gedateerd is „in het eerste jaar van mijn hu-
welijk met Ada, zuster van de koning van Schotland, 28 augustus" („anno primo... matri-
monii nostri quo sororem regis Scotie Adam duxi uxorem, quinto kl. septembris"), is dit
huwelijk in 1162 vóór genoemde datum gesloten.

Haar sterfdatum wordt vermeld in de Tabula (ed. Oppermann pag. 109): 3 Idus Ianuarii
(= 11 januari); Beka hoofdstuk LV (ed. Bruch pag. 88) geeft ook de begraafplaats aan:
„in den clooster tot Middelborch". Het jaar van overlijden is op zichzelf niet bekend; zij
was echter nog in leven op 14.10.1206 (Koch nr. 280).

18. OTTO I VAN GELRE. Zie A. P. van Schilj'gaarde, Zegels en genealogische gegevens van
de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen, Arnhem 1967 (Werken „Gelre"
nr. 33).

19. RICHARDIS VAN SCHEYERN-WITTELSBACH. Als nr. 18, en voorts Christian
Haeutle, Genealogie des erlauchten Stammhauses Wittelsbach, München 1870.

20. GODFRIED III VAN LEUVEN. Zie onder nr. 10. Knetsch geeft niet 1141 maar 1142 als
geboortejaar (pag. 21): „beim Tode des Vaters Gottfried II erst ein Jahr alt. also geboren
1142, daher der Beiname „in Cunis". De dood van Godfried II wordt door Knetsch (pag.
19) gedateerd tussen 11 nov. en 31 dec. 1142; de geboorte van de éénjarige Godfried III
kan dus ook worden verondersteld vóór 31.12.1141.
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21. MARGARETHA VAN LIMBURG. Zie Gbns Nostra 40 (1985) pag. 56-61.

22. MATTHEUS VAN DE ELZAS. Voor aanvullende gegevens zie Gens Nostra 15 (1960)
pag. 206 en 26 (1971) pag. 128.

23. MARIA VAN BOULOGNE. Burke's Guide to the Royal Family pag. 194 en l'Art de vér-
ifier les dates, vol. 12, pag. 356-58 melden beide, dat zij vóór haar huwelijk abdis van
Romsey was, niet na de ontbinding ervan zoals Erich Brandenburg, zonder argumentatie,
in generatie XII nr. 75 geeft. De abdijkerk van Romsey behoort tot de belangrijkste mo-
numenten van Engeland en is praktisch nog geheel zoals hij omstreeks 1130 gebouwd werd
en zoals Maria hem, als jeugdig abdis, gekend heeft.

Met dit huwelijk brak Maria haar kuisheidsgelofte, zodat zij en haar gemaal herhaalde-
lijk in de ban zijn gedaan.

24. HENDRIK DE LEEUW. Evenals bij zoveel middeleeuwse vorsten, is ook bij Hendrik de
Leeuw de geboorte niet rechtstreeks uit een bron bekend, maar moet deze worden bena-
derd uit aanduidingen later in zijn leven. Een tijdgenoot en toegewijd dienaar van hem,
abt Gerhard van Stederburg (bij Wolffenbüttel) bericht, dat hij bij zijn dood (6.8.1195) 66
jaar oud was (Annales Stederburgenses, ed. G. H. Pertz in MGH SS XVI pag. 231), wat tot
een geboorte in 1129 of 1130 leidt. Anderzijds berichten de annalen van Weingarten (fami-
lieklooster der Welfen, vlakbij Hendriks waarschijnlijke geboorteplaats Ravensburg, 20
km ten noordoosten van Friedrichshafen aan de Bodensee) dat hij op.Pinksteren (26.5)
1135 werd gedoopt (Annales Weingartenses Welfici, ed. G. H. Pertz in MGH SS XVII pag.
308). Hoewel late dopen in de Middeleeuwen wel voorkomen maken de meeste historici
hier toch een keuze: of voor 1135, öf voor 1129/30; dit laatste ook bij dè kenner van Hen-
drik de Leeuw, KarlJordan, zowel in het door hem verzorgde artikel in NDB Bd. 8 (1969)
pag. 388-91, als in de later door hem geschreven biografie (Heinrich der Löwe, 2. Aufl.,
Münchenl980, pag. 25).

Anderzijds echter is de geboortedatum van Hendriks moeder, Gertrud van Supplinburg,
met zekerheid bekend, n.l. 18.4.1115 (zie onder nr. 49). Dit leidt dus tot de conclusie, dat
zij nog geen 15 jaar oud was, toen zij hem ter wereld bracht.

Voor leven en betekenis van Hendrik de Leeuw (iemand die in eenvoudig élk overzicht
van de Duitse middeleeuwse geschiedenis voorkomt) kan men het beste de hierboven
reeds genoemde standaard-biografie van Jordan raadplegen; de eveneens recente biogra-
fieën van Paul Ban (Heinrich der Löwe; ein Welfe bewegt die Geschichte, Bonn 1977) en
Helmut Hiller (Heinrich der Löwe; Herzog und Rebell, München 1978) hebben een meer
populair karakter. Genealogica vindt men bij Frilz Curschmann, Zwei Ahnentafeln (Ah-
nentafel Kaiser Friedrichs I. und Heinrichs des Löwen, zu 64 Ahnen), Leipzig 1921 [ =
Mitteilungen der Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte, 27. Heft].

De grafplaat van het stichtersgraf in de St. Blasius-dom te Brunswijk is een typisch ge-
ïdealiseerd portret: beiden zijn hier even oud (ca. 30 jaar) voorgesteld, hoewel Hendrik
minstens 20 jaar ouder was dan Mathilde. In juni-juli 1935 werden, op instignatie van som-
mige kringen binnen het toenmalige Duitse bewind, daaronder opgravingen verricht, die
echter toch geen zekerheid hebben gebracht welk stoffelijk overschot bij wie hoorde, het-
geen een uitgebreide discussie in het leven heeft geroepen; bibliografie daarvan bij Barz
pag. 421, waaraan toe te voegen: W. Sauerlander in Die Zeit der Staufer (tentoonstellings-
catalogus Stuttgart 1977) deel 1, nr. 447, alsmede Tilman Schmidt in Braunschweigisches
Jahrbuch 55 (1974) pag. 9-45.

27. SOFIA VLADIMIROVNA. Ter verklaring van het gebruik van een patroniem zie de aan-
tekening bij nr. 54.
Literatuur: de Baumgarten, tabel V nr. 45; Forssman pag. 112-13 en tabel VII sub F;
Dansk Biografisk Leksikon Bd. 12 (K0benhavn 1942) pag. 294-95.

Na het overlijden van koning Valdemar I huwde zij met landgraaf Lodewijk III
(t 16.10.1191) van Thüringen. Toen in 1187 de betrekkingen tussen Denemarken en het
Duitse Rijk op een dieptepunt waren aangeland, stuurde Frederik Barbarossa een doch-
tertje van Sofie (dat in 1181 aan zijn zoon Philips van Zwaben was uitgehuwelijkt) terug,
en verstootte Lodewijk de moeder; moeder en dochter keerden daarop, diep verbitterd,
naar Denemarken terug; zie W. von Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit,
Bd. VI, Leipzig 1895, pag. 43 en 200-01.
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Hans Paize, Die Entstehung der Landesherrschaft in Thüringen, Köln-Graz 1962 [=
Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 22] pag. 248 is hier in meer dan een opzicht misleidend:
hij beschouwt haar als „eine Tochter Romans von Halicz". Nu is er in Halicz (de streek
aan de bovenloop van de Dnjepr, die later bekend staat als Galicië en Wolhynië) maar één
vorst van die naam geweest, maar dat is een generatiegenoot (t 19.6.1205) van Sofia; vol-
gens de Baumgarten (tabel V nr. 47) en Forssman (tabel VII sub F) was het een achter-
neef. De door Patze daar toegevoegde voetnoot verwijst naar de Chronica Slavorum van
Arnold van Lübeck (ed. J. M. Lappenberg in MGH SS XXI), maar de opgegeven plaats
(pag. 158) luidt (in vertaling): „Nadat zij met veel geld en kostbaarheden uit haar land ver-
trokken was, ontmoette de landgraaf haar aan de rivier de Eider, en vervolgde hij, nadat
hij haar uit de handen van de koning [d.w.z. Knud VI, Sofie's zoon] en diens bisschoppen
had ontvangen, vol vreugde zijn weg", en zegt dus niets over haar vader.

28. OTTO I VAN BRANDENBURG. Geboortedatum volgens Winkhaus (stamreeks Aska-
nier) die echter niet verantwoordt, hoe hij aan de exacte dag komt; Krabbo zowel in Re-
gest nr. 18 als in Die Markgrafen pag. 2) gaat niet verder dan een benaderd geboortejaar
1127 a 1130. Hij komt voor het eerst voor als getuige in een oorkonde van Konrad III uit
1138 en voert al sinds 29.12.1144 de titel markgraaf van Brandenburg, dus naast zijn
vader, ook in koningsoorkonden. Volgens Krabbo hadden vader en zoon kennelijk een
werkverdeling getroffen, waarbij Otto het binnenlands bestuur over Brandenburg voerde
en Albrecht vooral deelnam aan de grote rijkspolitiek en vrijwel steeds in de omgeving van
de koning/keizer verbleef. Bij de dood van zijn vader was Otto dus al ruim veertig jaar en
een man met ervaring; nadien voert hij het gehele bestuur alleen en neemt hij ook deel aan
de rijkspolitiek.

Hij stichtte in 1180 het Cisterciënserklooster Lehnin (zie onder nr. 15) en op Kerstmis
1183 het Benedictinessenklooster Arendsee.

Het jaar van zijn tweede huwelijk is slechts te schatten: Otto's eerste gemalin (Judith
van Polen) stierf op 9.7. van een der jaren 1171 tot en met 1175 (Krabbo, Regest nr. 417),
maar zijn tweede gemalin, Adelheid, komt samen met hun zoontje Albrecht II al op
1.1.1177 voor.

29. ADELHEID (uit onbekend geslacht). In oudere werken (zo ook nog bij Dek pag. 4 en in
Gens Nostra 30*(1975) pag. 291) vindt men als tweede echtgenote van Otto I van Branden-
burg aangegeven: Ada van Holland, dochter van Floris III en Ada van Huntingdon (dus de
nrs. 16 en 17 van deze kwartierstaat).

Reeds in 1911 had Krabbo echter betoogd, dat deze Ada van Holland de echtgeno-
te van Otto II was geweest (oudste zoon van Otto I uit diens eerste huwelijk en
daarmee halfbroer van Albrecht II). Dat huwelijk was kennelijk niet gelukkig:
paus Innocentius III moest in 1200 haar man vermanen, haar met echtelijke liefde
te behandelen, er werd een aanslag op haar gepleegd, en na zijn overlijden
(4.7.1205) keerde Ada, wier huwelijk kinderloos was gebleven (Chronica princi-
pum Saxoniae, ed. O. Holder-Egger in MGH SS XXV, pag. 477), kennelijk direct
naar Holland terug waar zij nog in dat jaar grond aan Rijnsburg verkoopt (Van den
Bergh I nr. 202 en 203 = Koch nr. 273 en 274; Kruisheer nr. 51).

Uit welk geslacht de Adelheid stamde die we als tweede gemalin van Otto I met hem (en
dan ook al met hun zoontje Albrecht II) tegenkomen op 1.1.1177 en in 1183, wist Krabbo
niet aan te wijzen. Na zijn overlijden (7.3.1184) komt zij niet meer in oorkonden voor;
naar Krabbo veronderstelt, omdat zij dan in onmin leefde met haar stiefzoon Otto II.
Literatuur: Krabbo, Regesten (nrs. 512, 526, 527 en 530); Krabbo, Die Markgrafen; Hof-
meister pag. 55; Winkhaus (stamreeks Askanier, pag. 28); Willy Hoppe, artikel Albrecht
II.,inNDBBd. 1 pag. 161.

Freylag von Loringhoven vermeldde tot en met de in 1965 door hem verzorgde herdruk
van v. Isenburg's Stammtafeln nog Ada van Holland, doch blijkens de door hem nagelaten
(in 1980 door Schwennicke in Eur. Stammt. NF Bd. 1 onder nr. 68 gepubliceerde) tabel
aanvaardde ook hij later de visie van Krabbo.

30. KONRAD VAN DE NIEDERLAUS1TZ en
31. ELISABETH VAN POLEN. Basis-publicatie: Otlo Posse (zie onder nr. 15) met verant-

woording op de bronnen. Aangezien de datum van hun huwelijk niet rechtstreeks uit een

499



bron bekend is, wordt deze afgeleid uit de sterfdatum van hertog Sobieslaus van Bohemen,
Elisabeths eerste gemaal.

32. DIRK VI VAN HOLLAND. De Annales Egmundenses. de breviculi Thcoderici en de
breviculi Leonis hebben 5 augustus (nonis augustis); de Tabula heeft 6 augustus (Vla die
Augusti); zie de uitgave in Otlo Oppermann, Fontes Egmundenses, Utrecht 1933, pag.
109.

33. SOPHIA VAN RHEINECK. Haar geboortejaar laat zich benaderen uit het feit dat haar
moeder (Gertrud van Northeim) éérst met paltsgraaf Siegfried van Ballenstedt gehuwd
was geweest, die op 9.3.1113 stierf.

Haar vader Otto, zoon van de Duitse tegenkoning Herman van Salm, heet naar de
burcht Rheineck (Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz) die in de literatuur nogal eens ver-
ward wordt met Rieneck (Landkreis Gemünden, Unterfranken); zie de waarschuwing in
Gens Nostra 28 (1973) pag. 135 noot 14.

Sophia was kennelijk een uitzonderlijk religieuze vrouw: niet alleen deed zij belangrijke
schenkingen aan Egmond en Rijnsburg, maar ook maakte zij een pelgrimstocht naar San-
tiago en drie maal een naar Jeruzalem; de laatste maal als weduwe. Zij overleed aldaar
26.9.1176 en werd begraven in de kapel van het „hospitaal der Duitsers" (Annales Egmun-
denses, in combinatie met de Tabula, ed. Oppermann, Fontes Egmundenses pag. 109 en
183). Tenminste reeds sinds 1118 bestond in Jeruzalem een speciaal op „Duitsers" gericht
hospitaal, waarvan betekenis en inkomsten dusdanig toenamen, dat in 1165 de bijbehoren-
de kapel vergroot kon worden (zie Hans Prutz, Die geistlichen Ritterorden, Berlin 1908,
pag. 62-63; Hartmut Boockmann, Der Deutsche Orden, München 1981, pag. 26-27).

46. STEPHEN VAN BLOIS. Het geboortejaar (ca. 1096, uiterlijk voorjaar 1097) wordt be-
paald door het feit, dat zijn vader deelnam aan de eerste kruistocht. Op grond van zijn
huwelijk was hij vanaf 1125 graaf van Boulogne (niét van Blois. zoals Gens Nostra 15
(1960) pag. 206 abusievelijk vermeldt) totdat hij het bestuur hiervan, met instemming van
zijn echtgenote, overdroeg aan hun zoon Eustache IV.

De datum van Stephens kroning tot koning van Engeland wordt reeds door contempo-
raine bronnen niet geheel gelijkluidend vermeld; het meeste vertrouwen verdient wel de
uiterst nauwkeurig omschreven datum 22.12.1135 bij William of Malmesbury, Historiae
Novellae, I, pag. 460-461 (o.a. gepubliceerd in het herhaaldelijk herdrukte werk van Wil-
liam Stubbs, Select Charters).

Stephen stierf te Dover (St. Martin's Priory) en werd begraven in de door hem en zijn
gemalin te Faversham gestichte abdij; bij opgravingen in 1965 werd de fundering van het
graf teruggevonden.

49. GEERTRUID VAN SUPPLINBURG. Haar geboorte wordt gemeld door de Annalista
Saxo (ed. G. Waitz in MGH SS VI, pag. 751): „Nadat hertogin Richeza vijftien jaar kin-
derloos was gebleven, bracht zij haar man op paaszondag (18.4.) 1115 een dochter ter
wereld".

Gertrud was net 12 jaar, toen zij te Gunzenlee (op de rechteroever van de Lech ten zui-
den van Augsburg) in een hoog-politiek huwelijk met Hendrik de Trotse trouwde (zie Wil-
helm Bernhardi, Die Jahrbücher der deutschen Geschichte: Lothar von Supplinburg (1125-
1137), Leipzig 1879, pag. 121 e.v.) en was waarschijnlijk nog geen 15 jaar toen zij Hendrik
de Leeuw (zie nr. 24) ter wereld bracht. Haar huwelijk met Hendrik de Trotse bleef, uit-
zonderlijk voor de Middeleeuwen, verder kinderloos. Na zijn dood hertrouwde zij in mei
1142 met markgraaf Hendrik II Jasomirgott van Oostenrijk, welk huwelijk nog geen jaar
duurde: reeds op 18.4.1143, haar 28e verjaardag, stierf zij bij een bevalling (,.ob difficulta-
tem partus"), aldus de Chronica regia Coloniensis (ed. G. Waitz, MGH SS rer. Gcrm.,
pag. 79); van dit, haar tweede kind, hoort men verder nergens, het zal dus ook wel bij de
geboorte gestorven zijn. Deze enkele feiten doen wel vermoeden, welk een tragiek het te
vroege moederschap voor haar betekend heeft.

50. HENDRIK II VAN ENGELAND. Bij hem heerst verwarring ten aanzien van de geboor-
tedatum: v. henburg (Ahncn, Tafel 26) en Brandenburg (pag. 43) noemen uitsluitend het
geboortejaar 1133, niet de dag. Dat is wél het geval bij v. Isenburg, Stammtafeln (Bd. II,
Tafel 60), Winkhaus (pag. 76) en Schwennicke (Bd. II, Tafel 83) die alle 5.3. hebben, zoals
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ook reeds Kale Norgale in het door haar verzorgde artikel Henry II in DNB dl. 26, London
1891, pag. 1-12: „was bom at Ie Mans on Mid-Lent Sunday, 5 March"; zondag Laetare viel
in 1133 inderdaad op 5 maart. Daarentegen vermeldt L. Voet in het door hem geschreven
artikel Hendrik II in de Winkler Prins Encyclopaedie, 6e dr., dl. 10, pag. 53-54 (en zo in de
volgende drukken) als geboortedag 25 maart, terwijl de laatstverschenen grote biografie
(W. L. Warren, Henry II, London 1973) het op 4 maart houdt.

Bij controle blijkt, dat van de drie bronnen die hier in aanmerking komen, de eerste,
Robert de Torigny, uitsluitend vermeldt (gemakshalve volgen hier de passages in verta-
ling): „In de maand maart is te Le Mans Hendrik, de eerste geboren zoon van graaf God-
fried en keizerin Mathilde, geboren" (Chronica Roberti de Torigneio, abbatis monasterii
Sancti Michaelis in periculo maris, MGH SS VI, pag. 491).

De tweede bron is Ordericus Vitalis: „Keizerin Mathilde keerde na de dood van haar
(eerste) man naar haar geboorteland terug, maar wilde, hoewel zij door de anderen zeer
werd bemind, niet bij haar familie blijven. Haar vader, de koning van Engeland, huwelijk-
te haar daarop uit aan Godfried de graaf van Anjou, welke echtgenoot zij een zoon, Hen-
drik genaamd, baarde in het jaar van de vleeswording ons Heren 1133" (Ordericus Vitalis
angligene, coenobii uticensis monachi, Historiae Ecclesiasticae libri tredecim; boek 10, uit-
gegeven door Auguste le Prévost, t. IV, Paris 1852, pag. 8-9). Deze uitgever voegde er
een noot aan toe, waarin de passage „le prince dont elle accoucha le 25 mars 1133...
(etc.)".

Die in deze voetnoot vermelde 25e maart komt dan naar voren in de laatste en meest
uitvoerige bron, de Handelingen van de bisschoppen van Le Mans: „Zijn echtgenote Ma-
thilde echter bracht, nadat zij geruime tijd in Le Mans had vertoefd, daar haar zoon ter
wereld die later Hendrik is. genoemd, en schonk onmiddellijk ter ere Gods een liturgisch
gewaad aan (de kerk van) Saint-Julien. Op de dag voor Pasen liet zij dit kind door mij,
Guido, in onze kathedraal door het doopsel (van de erfzonde) reinigen" (Actus pontificum
Cenomannis in urbe degentium, hfdst. 36; uitg. door G. Busson en A. Ledru, Le Mans
1901, pag. 432). Deze uitgevers voegden er ter plaatse de noot aan toe „Henri II d'Angle-
terre, né au Le Mans Ie 5 mars 1133 (v.s.) fut baptisé dans la cathédrale le 25 mars suivant,
veille de Paques".

Het enige wat dus werkelijk vaststaat, is dat Hendrik II op 25 maart gedoopt werd. Dat
hij diezelfde dag zou zijn geboren, is uiterst onwaarschijnlijk: de doop van de stamhouder
van Anjou, die reeds bij geboorte alle kans maakt ooit koning van Engeland te worden en
wiens moeder zich nog steeds keizerin voelt, is een grote staatshandeling die tijd van voor-
bereiding vergt. Ten onrechte heeft Le Prévost aangenomen dat die doop nog op de dag
van de geboorte heeft plaatsgehad, en Voet is hem daarin gevolgd.

De voorstelling van Busson en Ledru dat daar drie weken tussen heeft gelegen, is veel
waarschijnlijker... maar zij voeren geen bron aan voor die 5e maart. En tenslotte heeft
Warren zich doodgewoon vergist.

54. VLADIMIR VSEVOLODOVIC. Ter toelichting op het gebruik van patronymica bij de
nrs. 27 en 54 diene het volgende: Jaroslav de Wijze (t 1054), stamvader van alle latere
Rjurikiden, had voor zijn dood de erfopvolging als volgt geregeld: de oudste zoon zou
grootvorst van Kiev worden en het senioraat uitoefenen over de jongere zoons, die allen
(in een vaste, door leeftijd bepaalde volgorde) een deelvorstendom kregen. Stierf een hun-
ner, dan schoven alle jongere broers één plaats op, zodat ieder uiteindelijk (als men ten-
minste maar al z'n oudere broers overleefde) het uiteindelijk zelfs tot grootvorst van Kiev
kon brengen. De nakomelingen van wie stierf vóór hij het tot grootvorst van Kiev had ge-
bracht, werden uitgesloten van verdere deelneming in dit merkwaardige (en uiteraard tot
tal van moordpartijen en burgeroorlogen aanleiding gevende) opvolgingssysteem. Die uit-
geslotenen waren de „isgoi", d.w.z. „de mensen zonder aandeel in het Russische land".

Dit geval doet zich hier voor: Vladimir's vader stierf, zonder grootvorst van Kiev te zijn
geweest en hijzelf bezat dus rechtens geen enkel vorstendom.
Literatuur: de Baumgarten, tabel V nrs. 18-33-45; Forssman, tabel VII onder D, E en F;
Schwennicke Bd. II , Tafel 135.

Oudere literatuur is hier sterk misleidend: v. Isenburg („Ahnen" Tafel 38) gaat terug op
F. Brömmel, Genealogische Tabellen zur Geschichte des Mittelalters bis 1273, Basel 1846,
en werd letterlijk zoovergenomen door Kleyn in Gens Nostra 30 (1975) pag. 291.

v. Isenburg (Stammtafeln, Bd. II, Tafel 97) geeft een totaal andere opstelling en doet,
blijkens de verantwoording voorin, het wel voorkomen of dat de visie van de Baumgarten
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is, maar wijkt daar in feite op tal van punten eigenmachtig van af. Die eigengereide opstel-
ling was (zij het wel voorzien van een vraagteken) weer de basis voor Winkhaus (stam-
reeks Minsk, pag. 122) en, vermoedelijk, Brenner.

57. SOPHIE VAN WINZENBURG. Het bepalen van de echtgenote van Albrecht de Beer is
in de genealogische literatuur een kwestie van vallen-en-opstaan geweest. In de 18e eeuw
beschouwden alle geschiedschrijvers uit Anhalt en Brandenburg haar als een dochter van
Otto graaf van Salm en paltsgraaf van Rheineck, zulks op grond van het Chronicon Lune-
burgicum, gepubliceerd in J. G. Eccardus, Corpus historicum medii aevi (etc.), Leipzig
1723, waar (dl. I, pag. 1315) Albrecht de Beer wordt aangeduid als de zwager van de jon-
ge Otto van Rheineck (deze t 1149); dat op pag. 1389 Sophie een zuster van de abdis van
Quedlinburg wordt genoemd, trok kennelijk niet de aandacht.

In 1859 publiceerde Pertz in het toen verschenen 16e deel van de Scriptores-reeks der
Monumenta de Annales Palidenses (d.w.z. Poehlde, ca. 30 km ten noordoosten van Göt-
tingen, dicht bij de grens van de DDR), waarvan het enige handschrift tot dan gesluimerd
had in Oxford (Bodleyan Library, ms. Laud 633). Deze publicatie betekende een grote
aanwinst voor de geschiedenis van Nedersaksen. Het bleek, dat het (duitstalige) Chroni-
con Luneburgicum daarvan afgeleid was, en op de in dit verband cruciale plaats het woord
„socer" ten onrechte vertaald had met „zwager"; de jonge Otto van Rheineck was niet de
zwager, maar de schoonzoon van Albrecht de Beer geweest, en daarmee verdween de hele
Salm-afstamming voor Albrechts gemalin Sophie.

De aandacht concentreerde zich vervolgens op de reeds door Eccard gememoreerde
zuster Beatrix, die blijkens de Annalista Saxo (MGH, SS VI, pag. 776) eerst abdis van
Herse (= Neuenheerse, ca. 15 km ten zuidoosten van Paderborn) geweest was, alvorens
zij in 1138 abdis van Quedlinburg was geworden, want de Annales Palidenses verhaalden
nu (pag. 92 van Pertz' editie) „In het jaar ons Heren stierf markgravin Sophia, wier zuster
Beatrix zaliger nagedachtenis, de abdis van Quedlinburg, op de achtste dag daarna stierf".
Van die zuster Beatrix was voorts nog bekend, dat zij het klooster Michaelstein bij Blan-
kenburg had gesticht (oorkonde bij A.U. ab Erath, Codex diplomaticus Quedlinburgensis,
Frankfurt 1764, pag. 68 nr. IX, waarin ook Albrecht met zijn zoon Otto en Herman als
getuigen verschijnen).

De vraag was dus: op welke dag is Beatrix dan gestorven en uit welk geslacht stamde
zij? Nu had (omstreeks 1700) J. Leuckfeld in de Antiquitates Michaelsteinenses (dit werk
blijkt in Nederland niet te traceren) haar grafschrift gepubliceerd. Een om diverse redenen
hoogst suspecte tekst (overgenomen in de hierna te noemen werken van v. Heinemann en
Cohn) die op genoemde vragen meedeelde dat zij was „geboren uit het koninklijk geslacht
van Frederik" (orta de stemmate regali Friderici) en dat zij was gestorven in „1161, indic-
tie 8, op de Idus van Juli" (MCLXI anno, ind. VIII, ld. Julii). De aangegeven indictie
klopt niet met 1161, doch wel met die van het ons al bekende jaar 1160. Beatrix was dus
gestorven op 15 juli, en markgravin Sophia (rekeninghoudend met de Middeleeuwse wijze
van dagen tellen) op 8.7.1160. Deze datum, ontleend aan een hoogst verdacht zogenaamd
grafschrift, bleef nog lang in de genealogische literatuur rondspoken (in feite tot en met de
in 1965 verzorgde herdruk van v. Isenburg's Stammtafeln), ook toen de gesuggereerde
Staufen-afstamming al lang was verlaten.

Sophie en Beatrix konden uiteraard geen kinderen zijn van Frederik Barbarossa, aange-
zien die pas in 1146/47 voor het eerst huwt, en ook niet van diens vader, wiens huwelijks-
jaar zowat samenvalt met dat van Sophie. Bleef dus over de mogelijkheid, dat zij dochters
zouden zijn geweest van Barbarossa's grootvader, maar zonder dat elders ook maar iets
blijkt van dergelijke tantes van Barbarossa.

Toen Otto von Heinemann in 1864 zijn uiterst gedetailleerde biografie van Albrecht der
Bar publiceerde, kwam daarin uiteraard ook de afkomst van diens vrouw ter sprake. Hij

'• erkende het zwakke van het grafschrift, maar handhaafde Sophie toch maar, hoe vaag dan
ook, als „aus Hohenstaufischem Geschlecht".

Hiertegen verzette zich Adolf Cohn in een wijdlopig, maar goed gedocumenteerd artikel
Zur Geschichte der Grafen von Reinhausen und Winzenburg, onder de verzameltitel
„Beitrage zur alteren deutschen Geschlechtskunde, I" verschenen in de Forschungen zur
deutschen Geschichte 6 (1866), pag. 527-584, waarin hij betoogde dat zij dochters zijn van
de in 1122 gestorven graaf Herman van Winzenburg en een Hedwig (Winzenburg ligt ca.
30 km ten zuiden van Hildesheim; Kreis Alfeld). Op deze Winzenburg-afstamming bleef
echter de Staufen-sterfdag geplakt, die Cohn (evenals v. Heinemann) fout uitrekende tot
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7.7.1160 (naderhand bij Brandenburg en v. Isenburg verbeterd tot een aarzelend „urn
8.7."). Toen v. Heinemann in 1875 het artikel „Albrecht Markgraf von Brandenburg" in
de eerste band van de ADB verzorgde, noemde hij wel (pag. 242) dat zijn gemalin Sophia
„vielleicht aus dem Winzenburger Hause" was, maar liet na, naar Cohn's artikel te verwij-
zen, wat het bekend worden ervan uiteraard niet ten goede kwam. Royaler was in dit op-
zicht Hofmeister (Ahnentafeln, pag. 21) die bij de herkomst van Sophie uit deze noordduit-
se tak van dit overigens vooral in Beieren naar voren tredende huis der graven van Form-
bach en Windeberg, iri een voetnoot wel naar Cohn's opstel verwees.

Het verlossende antwoord kwam, om zo te zeggen, in 1931 toen Kamillo Trotter, kenne-
lijk geheel onafhankelijk van Cohn, Die Grafen von „Lambach" und „Formbach" behan-
delde (in Otto von Dungern, Genealogisches Handbuch zur bairisch-österreichischen Ge-
schichte, Graz 1931, pag. 37-51) en daarbij Sophie en Beatrix óók aanwees als dochters
van Herman van Winzenburg, maar hun bovendien een echte sterfdag wist te bezorgen: 25
maart, resp. 2 april 1160, zulks aan de hand van het inmiddels in de Westfallische Zeit-
schrift gepubliceerde Necrologium Neuenheerse, het klooster waar Beatrix eerst abdis was
geweest.

Betreffende de hogere generaties van Formbach/Winzenburg, die de reikwijdte van de-
ze kwartierstaat te boven gaan, bestaat nog geen overeenstemming. Naast Trotter dient
men dan te raadplegen: Edmund von Uslar-Gleichen, Geschichte der Grafen von Winzen-
burg, Hannover 1895; Franz Tyroller, Die Grafen von Formbach, in: Wilhelm Wegener,
Genealogische Tafeln zur mitteleuropaischen Geschichte, Göttingen 1962-69, en Hans
Patze, Die Entstehung der Landesherrschaft in Thüringen, Kölh-Graz 1962, Exkurs II
(pag. 582-601). De door laatstgenoemde bij Trotter bestreden punten vindt men
grotendeels, hoewei niet geheel, reeds opgelost bij Winkhaus (stamreeksen Winzenburg
en Reinhausen).
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V/l 16

LODEWUK II
VAN BEIEREN

zn. vanOltoII
van Beieren en

Agnes Welf

* Heidelberg
13.4.1229

t Heidelberg
2.2.1294

• Fürslenfeld

V/2 17

MATHILDE
VAN

HABSBURG

dr. van Rudolf I
van Habsburg en

Gertrud van
Hohenberg

* ca. 1251

t Wenen
23.12.1304

OD Aken 24/27.10.1273

IV/1 8

LODEWIJK IV
DE BEIER

hertog van Opper-Beieren
(1294) en van Neder-
Beieren (1340); Duits

koning 25.11.1314, keizer
17.1.1328

* München 1.4.1282
t Fürstenfeld 11.10.1347

• München (Frauenkirche)

V/3 18

WILLEM III
VAN

HENEGOUWEN

zn. van Jan M van
Avcsncs en
Philippa van
Luxemburg

• Valenciennes
1285

t Valenciennes
7.6.1337

V/4 19

JOHANNA
VAN VALOIS

dr. van Karel 1
van Valoisen

Margarctha van
Ajou-Siciüë

• ca. 1294

t Fontenellc
7.3.1342

OD Longponl 23.5.1305

IV/2 9

MARGARETHA
VAN HENEGOUWEN
gravin van Henegouwen
26.9.1345; door belening
tevens gravin van Holland
en Zeeland 15.1.1346 (tot

7.12.1354)
* 1311

t Le Quesnoy 23.6.1356
• Valenciennes

2e) GD Keulen 26.2.1324

1111 ALBRECHT 4

VAN BEIEREN-STRAUBING
hertog van Beieren 1347; Neder-Beieren 1349; te
Straubing 1353; ruwaard van Holland, Zeeland en

Henegouwen 2.2.1358; graaf 1389

* München 25.7.1336
t 's-Gravenhage 13.12.1404

a ald. (Hofkapel)

V/5 20

BOLESLAW III
VAN SILEZIË-

LIEGNITZ

zn. van Hendrik
IV van Silczië-

Liegnitz en
Elisabcth
van Polen

•23.3.1291

t 21.4.1352

V/6 21

MARGARETHA
VAN

BOHEMEN

dr. van
Wenceslaus 11

van Bohemen en
Judith van
• Habsburg

• 21.2.1296

f8.4.1322

1) CD 1308/1310

IVO 10

LODEWIJK I VAN
SILEZIË-LIEGNITZ

hertog van Silezië-Liegnitz
te Brieg, 1348

* 1313/21

»t 6/23.12.1398

V/7 22

HENDRIK IV
VANSILEZIË-

GLOGAU

zn. van Hendrik
III van Silezië-

Glogaucn
Mathildc van

Brunswijk

• 1289/93

t 22.1.1342

V/8 23

MATHILDE
VAN

BRANDEN-
BURG

dr. van Herman I
van Brandenburg

en Anna van
Habsburg

• 1298/1300

t vóór31.3.1329

GD 5 .1 .1310/29 .2 .1312

IV/4 11

AGNES
VAN SILEZIË-GLOGAU

* 1312/21

t 6/7.7.1362

GD 18.11.1341/45

111/2 MARGARETHA 5

VAN SILEZIË-LIEGNITZ

* ca. 1342/43
t 's-Gravenhage 26.2.1386

• ald. (Hofkapel)
(Verloofd Praag 24.3.1353) le) OD Passau 19.7.1353

"" WILLEM VI VAN BEIEREN-HOLLAND 2

graaf van Oostervant 1385; hertog van Beieren-Straubing (Wilhelm II); graaf van Henegouwen (Willem IV)
en graaf van Holland en Zeeland (Willem VI) 13.12.1404

t Boüchain 31.5.1417
• Valenciennes (Franciscanerkerk)

* 's-Gravenhage (?) 5.4.1365 OD Kamerijk

JACOBA VAN BEIEREN
gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen

* Le Quesnoy 22.6, ged. ald. 16.7.1401 t Slot Teylingen 8/9.10.1436
Samenstelling: G. Staalenhoef
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PHILIPS VI
VAN VALOIS

zn. van Karcl I
van Valois en

Margarclha van
Anjou-Sicilic

' 1293

t Nogcnl-lc-Roi
22,8.1350

n Sainl-Dcnis

V/10 25

JOHANNA
VAN

BOURCONDIË

dr. van Robcrt II
van Bourgondië

en Agnes van
Frankrijk

* 1294

t Parijs
12.9.1348

• Saint-Denis

CC juli 1313

V/11 26

JAN DE
BLINDE VAN
LUXEMBURG

zn. van Hendrik
VII van

Luxemburg en
Margaretha van

Brabant

• 10.8.1296

I (gesn.) Crécy
26.8.1346

V/12 27

ELISABETH
VAN

BOHEMEN

dr. van
Wenccslaus van

Bohemenen
Judith van
Habsburg

* 20,1.1292

t 28.9.1330

1) CB 1.9.1310

V/13 28

LODEWUK I
VAN NEVERS

zn. van Lodewijk
van Vlaanderen
enJohannavan

Rethel

* ca. 1304

t (gesn.) Crécy
26.8.1346
• Brugge

V/14 29

MARGARETHA
VAN

FRANKRIJK

dr. van Philips V
van Frankrijk en

Johanna van
Bourgondic

• 1310

t 19.5.1382

o Saint-Dcnis

CO 21.7.1320

V/15 30

JAN III
VAN BRABANT

zn. van Jan II van
Brabant en

Margaretha van
York-

1300

t Brussel
5.12.1355
• Villers

V/16

MARIA
VAN EVREUX

dr. van Lodewijk
van Evrcux en

Margaretha van
Artois

* ca. 1303

t 31.10.1335

a Brussel

COca. 19.7.1311

IV/5 12

JAN II DE GOEDE
VAN FRANKRIJK

hertog van Normandië en
Guyenne, graaf van Anjou
en Maine 1332; koning van

Frankrijk 22.8.1350

• Gué-de-Maulin
26.4.1319

t Londen 8.4.1364
• Saint-Denis

IV/6 IV/8

JUDITH (BONNE)
VAN BOHEMEN

* 20.5.1315

t Maubuisson 11.9.1349
• ald.

LODEWIJK II
VAN MALE

graaf van Vlaanderen,
Artois, Nevers en Rethel
1346;graaf van Franche-
Comté en Artois 1382

MARGARETHA
VAN BRABANT

erfgename van Antwerpen

* Male 29.11.1330

t Sint-Omaars 30.1.1384

Ie) ODMelun 28.3.1332

* 9.2.1323

t Rijssel 1368

(contract Binche 3.2.1345) GD 6.6.1347

II1/3 PHILIPS DE STOUTE
VAN BOURGONDIË

m/4

hertog van Tourainc (1360-63); hertog van Bourgondië en eerste
pair van Frankrijk 6.9.1363; graaf van Vlaanderen, Artois;

burggraaf van Antwerpen, heer van Mcchclen, graaf van Nevers,
Franche-Comté, Salinsen Rethel 1384; door koop graaf van

Charolais 1390; verwerft Limburg en Overmazc 1396

* Pontoise 17.1.1342
t Halle 27.4.1404

• Dijon (Chartreuse) 15.6.1404 GD Gent 19.6.1369

MARGARETHA
VAN VLAANDEREN

* 13.4.1350
t Atrecht 21.3.1405

• Rijssel (St. Pieter)

II/2
MARGARETHA VAN BOURGONDIË

12.4.1385

* Montbard 22.10.1374
t LeQuesnoy 8.3.1441

• ald. (Dominicanerkerk)

1) C3D 's-Gravenhagc6.8.1415 Jan, prins van Frankrijk, hertog van Touraine. graaf van Ponthieu, dauphin van Viennois, zoon van
Karel VI van Frankrijk en Isabcau van Beieren

2) CD 's-Gravenhage 10.3(4). 1418 Jan IV van Bourgondië, hertog van Brabant, Lotharingenen Limburg, zoon van Anton van
Bourgondië, hertog van Brabant en Johanna van Luxcmburg-St. Pol. (Huwelijk door Jacoba ongeldig verklaard)

3) GD Londen (okt.) 1422 Humphrcy, prins van Engeland, hertog van Gloucestcr, graaf van Pcmbrokc, zn. van Hendrik IV van
Engeland en Maria van Bohun. (Huwelijk ongeldig verklaard 9.1.1428)

4) CD (geheim 1432), ingezegend St. Maartensdijk 1.3.1434 Frank 11 van Borsclen, graaf van Oostcrvant, stadhouder van Holland,
zn. van Floris van Borsclen en Oedc van Bergen op Zoom

507



GENEALOGISCH ONDERZOEK IN HET LAND VAN
WAAS, DE BUURMAN VAN OOSTELIJK

ZEEUWS VLAANDEREN

Bij de Vrede van Munster in 1648 kwam Zeeuws Vlaanderen, na een lange
en moeizame oorlog, definitief in Staatse handen en werd als Generaliteits-
land gevoegd bij de Republiek der Verenigde Nederlanden. Tot die tijd was
het een onderdeel van het Graafschap Vlaanderen, waardoor pas na 1648
kan worden gesproken van een landsgrens. Eeuwenlang is de verbinding
tussen de beide gebieden zeer intensief geweest; ten aanzien van Oostelijk
Zeeuws Vlaanderen met het aangrenzende Land van Waas (gelegen in de
provincie Oost Vlaanderen) en ten aanzien van Westelijk Zeeuws Vlaande-
ren met Frans Vlaanderen en de provincie West Vlaanderen.

De zuigkracht van Zeeuws Vlaanderen heeft deels te maken met econo-
mische omstandigheden en deels met de aantrekkingskracht van het protes-
tantisme. De gemeenten Hontenisse, Hulst en Sas van Gent zijn nu overwe-
gend katholiek, terwijl dit in de andere gemeenten (behalve een aantal ka-
tholieke kernen) overwegend protestant is.

Door de in Zeeuws Vlaanderen regelmatig voorkomende inpolderingen
en dijkverzwaringen was er een grote vraag naar arbeidskrachten. De
slechte economische situatie in Vlaanderen zal zeker een reden zijn geweest
tot een voortdurende trek naar het Noorden.

In verband niet het bovenstaande spreekt het vanzelf dat de oorsprong
van veel Zeeuws Vlaamse families ligt in Vlaanderen; genealogisch onder-
zoek zal dan ook vaak daar plaats moeten hebben.

In een enkele jaren geleden gehouden telling in het trouwboek van Hon-
tenisse, bleek, dat over een periode van 10 jaar (rond 1700) 75% van alle
huwelijkspartners afkomstig was uit het Land van Waas. Opvallend is, hoe
vroeg (vaak vanaf 1300) geslachtsnamen worden gebruikt, en hoe weinig
patronymica.

Nu doet zich de gelukkige omstandigheid voor dat in het Land van Waas
aanwezig zijn Hoofdcijnsboeken, die lopen over een periode van plm. 1300
tot 1700. Het zijn deze Hoofdcijnsboeken die, naast de parochieregisters
(doop-, trouw- en begraafboeken) en andere archivalia, een enorme bron
van informatie zijn. Over het ontstaan, de werking, en de praktische bruik-
baarheid van die Hoofdcijnsboeken, alsmede de grote betekenis daarvan
voor genealogen, wil dit artikel informeren.

Het ontstaan

In 1252 wees Gravin Margaretha van Vlaanderen, na een ontvangen ver-
zoek van de Hoofdschepenen van het Land van Waas, daar 38 kerken en
abdijen aan, die inwoners onder hun bescherming konden nemen, teneinde
zich als vrije mensen in de maatschappij te kunnen bewegen. De grondge-
dachte van dit verzoek en besluit was, de positie van de inwoners van die
streek tegenover de Graaf en zijn leenmannen te verbeteren en tevens om
een opleving van de landbouw-economische situatie in het Land van Waas
te bewerkstelligen. Of dit besluit van de Gravin enkel uit goedertierenheid
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ten aanzien van de inwoners werd genomen, is op zijn minst discutabel.
Veeleer is te denken aan een versterking van het eigen gezag van de Gravin
en het verminderen van de invloed van de adel.

In zijn Croniek stelt Frans Jozef de Castro het volgende:
„Daar tot nu toe het katheijl van het bezit van diegenen die in Vlaanderen
kwamen te overlijden toebehoort aan de Prince, heeft de Gravinne Marga-
retha in 1252 de inwoonderen van het Land van Waas daarvan bevrijd en
bepaald dat de inwoonderen, behorende tot sekere eerlijke geslachten bij
de dood niet meer het beste katheijl behoefden te betalen als zij door een
kerke of abdij zouden worden ingeschreven in een Hoofdcijnsboek, mits be-
talende 2 déniers per jaar".

Het woord katheijl is afgeleid van „optimum catallum", hetgeen het beste
deel betekent. Dit beste deel kon bestaan uit b.v. een paard, een koe, een
tafel, althans iets wat een zekere waarde vertegenwoordigde.

De uitdrukking „sekere eerlijke geslachten" heeft betrekking op families
van goede naam en faam, die een zekere welstand hadden opgebouwd; men
zou kunnen zeggen dat het hier om de minst armen handelde.

Na de invoering van de Hoofdcijns en de daarmee verband houdende in-
schrijving in de Hoofdcijnsboeken (census capitalis; hoofd op te vatten als
menselijk hoofd) vormden zich in de maatschappij, naast de geestelijkheid,
de adel en de steden, op het platteland 2 klassen: de cijnsplichtigen en de
niet cijnsplichtigen, hetgeen automatisch leidde tot een soort stands- of kas-
tevorming.

De cijnsplichtigen betaalden jaarlijks hun hoofdcijns aan de kerk of aan
de abdij; de familie van niet-cijnsplichtigen betaalden bij een overlijden het
beste deel van de nalatenschap. De cijnsplichtigen konden enkel door hun
inschrijving in de Hoofdcijnsboeken bewijzen dat ze vrije mensen waren; in
geval van twijfel hierover (b.v. dat de leenman van de Graaf toch het beste
deel opvorderde), was een verklaring van inschrijving in de cijnsboeken
door de cijnsontvanger voldoende als bewijsstuk: „Het clapboek liegt niet".

De werking

In de eerste eeuwen van het functioneren van de Hoofdcijnsboeken, stel-
den de vrije (dus cijnsplichtige) inwoners er grote prijs op te behoren tot de
groep van vrije mensen. In de loop der eeuwen liep de betekenis hiervan
aanzienlijk achteruit, mede door het minder belangrijk worden van de rol
die de adel in de gehele maatschappij vervulde.

Rond 1700 kwamen de ontvangers van de jaarlijkse cijnsen tot de conclu-
sie dat het voor hen niet meer doenlijk was de familie- of stammenadmini-
stratie voort te zetten. In de loop van de 18e eeuw verloor het systeem vol-
ledig zijn betekenis. Toch is het bekend dat in 1795 door de Heer van Krui-
beke bij het overlijden van een niet cijnsplichtige, nog wel het beste katheijl
werd gevorderd.

Zoals gezegd werden jaarlijks de cijnsen betaald, de ontvanger hield
daartoe zitting in de kerk. Per lid van een gezin werd 2 denier betaald, dus
voor een gezin van vader, moeder en 6 kinderen: 16 déniers.

Als een cijnsplichtige dochter trouwde werd in haar huwelijksjaar 6 de-
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niers parisis betaald; bij die betaling werd de naam van de man ingevuld.
Kwam een cijnsplichtige te overlijden dan werd door de erfgenaam 12 dé-

niers betaald.
De gedane betalingen werden genoteerd in het Hoof dei jnsfjoek (vermoe-

delijk eerst wel op een kladje); hierin staan voor de naam van een inge-
schrevene een aantal letters en cijfers die om een nadere uitleg vragen:
bij de geboorte of bij de betaling over de geboorte werd gebruikt: 0;
bij het overlijden van de ingeschrevene: 0 ;
bij de laatste cijnsbetaling na de dood: +.

Nu heeft de 0 van geboorte weinig betekenis, omdat het daarvan zelden
staat aangegeven. Bij de tekens 0 en + is dat wel van betekenis omdat bij
deze tekens een zogenaamd jaarletter staat. Aan de hand hiervan is het jaar
van overlijden en het jaar van de betaling over de dood vast te stellen. Over
de periode 1450-1485 zijn de volgende letters en cijfers gebruikt:

1450 & 1462 1
1451 9 1463 m
1452 a 1464 n
1453 b 1465 o
1454 c 1466 p
1455 d 1467 q
1456 e 1468 r
1457 f 1469 s
1458 g 1470 t
1459 h 1471 v
1460 i 1472 x
1461 k 1473 y

1474 z
Het volgende voorbeeld moge wat verduidelijking geven:

+y0dcba9&zyxvtsrqponmlkihgfeO Margriete Caenbeke
x Lanseloet van Pudenbroek
— Joos
— Pieter
— Jan

hgfeydcba9&0 — Katelijne x Jan de Raet
hetgeen betekent:
Margriete Caenbeke werd ingeschreven in 1456, zij overleed in 1480, ter-
wijl de nakomelingen in 1481 over haar dood betaalden. Haar dochter Ka-
telijne van Pudenbroek werd ingeschreven in 1475. De letters en de tekens
worden van rechts naar links voor de naam genoteerd. Van de zonen wor-
den geen vrouwen vermeld, van de dochters wel de mannen.

In 1462 en in 1475 werden de Hoofdcijnsboeken gecopieerd; deze af-
schriften zijn in verschillende handschriften geschreven en er werd niet ge-
lijke inkt gebruikt. Hieruit is af te leiden in welke reeks letters en tekens de
betreffende vrouw thuishoort.

Inschrijving in de Hoofdcijnsboeken begon altijd met een vrouw en ver-
volgens alle uit die vrouw geboren kinderen, waarbij het geslacht werd
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voortgezet via de dochters, maar eindigt bij de zonen. Volgens de oude
Frankische stelling: „de vader veredelt, maar de schoot van de moeder
maakt frank en vrij", behoren alle nakomelingen van cijnsplichtige vrouwen
tot haar vrij geslacht.

Het wezen van de Cijnsboeken is gebaseerd op de volgende regels:

vrouw man kind
vrij x vrij = vrij
vrij x onvrij = vrij
onvrij x vrij = onvrij
onvrij x onvrij = onvrij

De originele Hoof dei jnsboeken van het Land van Waas bevinden zich in
het Rijksarchief te Beveren; deze boeken zijn moeilijk toegankelijk en
daarom is het bijzonder plezierig dat er een aantal bewerkingen zijn ge-
maakt, deels met index en deels zonder index.

Er zijn een drietal bewerkingen bekend:
Hoofdcijnsboek van de Abdij te Baudelo,
Hoofdcijnsboek van de Sint Baafs te Gent,
Hoofdcijnsboek van het Land van Waas, welk boek is bewerkt door de
Heren Geertsom en Roggeman (1966-1972) en is voorzien van een uitvoeri-
ge index.

Praktische bruikbaarheid

In de laatstgenoemde bewerking wordt gebruik gemaakt van zogenaamde
generatie-aanduidingen, dat wil zeggen dat als bij een bepaalde naam 1
sterretje staat, deze generatie is te stellen op 1570; staan er twee sterretjes
achter een naam dan is dat ongeveer 1610.

Uitgaande van een gemiddelde generatieleeftijd van 30 jaar, is gemakke-
lijk te bepalen wanneer de voorouders leefden. Heeft men ook nog het ge-
luk dat bepaalde voorouders voorkomen in andere bronnen dan kunnen
vaak hele reeksen voorouders worden vermeld. Het volgende fragment uit
een familiestaat geeft een indruk van het gevolgde noteringssysteem:

• lila. Papeex Eva Cappe:
1570 Amelberga x Jacob Ogiers (*) IVa

Jan-Theresia x Jan Borm IVb
IVa. Ogiers x Amelberga Pape:

1600/ Jan-Daneel-Anna x Pieter Herman (**): Lanseloet-
1610 IVb. Borm ex Theresia Pape:

Jan-Michiel-Jacob-Maria x Lodewijk de Cock
In dit fragment valt duidelijk op dat van de dochters wel de mannen en de

kinderen zijn opgenomen, maar van de zonen niet de vrouwen en geen kin-
deren. Zonen met hun vrouwen en kinderen kunnen dan soms worden ge-
vonden in andere familiereeksen. Het is voor een genealoog onbevredigend
dat alleen namen kunnen worden gevonden en verder zo weinig bijzonder-
heden. Hiertoe zal onderzoek in andere bronnen nodig zijn: Staten van
Goed, notariaat, rechtbanken, penningheffingen, grondlijsten.

Het is gebleken dat de cijnsboeken over het geheel genomen betrouw-
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baar zijn; tijdens de bewerkingen zijn een aantal fouten ontdekt en bijge-
werkt. Om een indruk te geven welke resultaten mogelijk zijn volgt tot slot
een fragment van de kwartierstaat van Johannes Lossie, geboren 1707 te
Kallo, die stamvader werd van een groot nageslacht in Huister Ambacht.
Hij komt o.a. voor in de kwartierstaten de Maeyere en Lauwaert.

1. Johannes Lossie x Elisabeth de Kok
1670 2. Martinus Lossie

3. Anna van Weerden
1640 6. Judocus van Weerden

7. Elisabeth Hilligheer
1610 14. Jan Hillegheer

15. Joanna van Raemdonck
1580 30. Jan van Raemdonck

31. Elisabeth Wauman
1550 62. Petrus Wauman

63. Elena Smet
1520 126. Petrus Smet

127. Elisabeth Polfliet •
1490 254. Jan Polfliet

255. Elisabeth Smet
1460 510. Jan Smet

511. Amelberga Keppens
1430 1022. Gillis Keppens

1023. Paschina Verhulst
1400 2046. Gillis Verhulst

2047. Margriete Vivere
1370 4094. Godefridus Vivere

4095. Wiven Perrecq.
Voor hen die voorouders hebben in Oostelijk Zeeuws Vlaanderen ligt bij

bestudering van de Hoofdcijnsboeken van het Land van Waas een terrein
open met ongekende mogelijkheden. Het kan best zijn dat bij de bewerking
van „buurmans tuin" ook de eigen tuin er wel bij vaart.

H. D. NIJENHUIS

VERBETERING EINDREEKS — ACKEMA
Door het artikel van de heer J. Th. M. Melsen „Een Eindhovense familie
gedurende anderhalve eeuw" in het november/december-nummer 1975 van
de Brabantse Leeuw, is mijn eindreeks 9 (Ackema) in het Karel de Grote-
nummer in Gens Nostra 1968 op zijn minst aanvechtbaar geworden. De po-
sitie van Johanna van Haren, als dochter van Adam van Haren en Margare-
tha Coenen, is nu aan twijfel onderhevig. Daarom zou ik gaarne in ge-
noemde eindreeks, de volgende wijziging willen aanbrengen.
15/1. Hendrik II, „de Grootmoedige", hertog van Lotharingen en Brabant

(middenreeks I blz. 251), geb. 1207?, overl. 1.2.1248, begr. Villers, tr.
(1) vóór 22.8.1215 Maria van Hohenstaufen, geb. 1201, overl. Leuven
1233, dr. van Roomskoning Philips van Zwaben en Irene Angelos van
Byzantium.
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16. Hendrik 111, „de Vreedzame", hertog van Lotharingen en Brabant,
overl. Leuven, 28.2.1261 tr. 1253 Alix van Bourgondië, overl.
23.10.1273, dr. van Hugo IV, hertog van Bourgondië, en Yolanda van
Dreux.

17. Jan 1, hertog van Lotharingen en Brabant 1267, van Limburg 1280,
overl. 1294, tr. (2) 1273 Margriet van Vlaanderen, geb. 1251, overl.
3.1.1283, dr. van Guy van Dampierre en Mathilde van Bethune en
Oudenaerde.

18. Jan 11, hertog van Lotharingen en Brabant, 1294. geb. 27.11.1275,
overl. 27.11.1312, tr. 1.1.1290, Margaretha van Engeland, geb.
11.9.1275. overl. 10/11.3.1333, dr. van Edward I, koning van Enge-
land, en Eleanora van Castilië.

19. Jan 111, hertog van Lotharingen, Brabant en Limburg, geb. 1295, overl.
5.12.1355. Eén van zijn vele bastaardkinderen was:

20. Mechteld van Brabant (zie mijn artikel in Ned. Leeuw 1974, kolom 278.
tr. (als weduwe Willem Jans van Rotselaer) 1353 Jan 11 van Polanen,
heer van de Leek en Breda, wedr van Oda van Hoorne, zn. van Jan I
van Polanen en Catharina van Brederode.

21. Hendrik van de Leek, geb. ca. 1354, ridder, heer van Heeswijk, Din-
ther en Gastel, lid raad van afstammelingen van Jan III van Brabant,
overl. 1427. Een natuurlijke dochter was:

22. Mechteld van de Leek, tr. (1) Roelof Aert Berwouts, geëmancipeerd te
Den Bosch 10.12.1406, schepen ald. 1412/18/19, heer van Jexschot St.
Oedenrode; tr. (2) Willem Hermans van Oss.

23. Aert Roelof Berwouts, heer van Jexschot, beleend 1440, draagt dit
28.12.1482 over op Herman Coenen, kastelein van Asten, genoemd
1469 (Zijn tante Johanna van de Leek was Vrouwe van Asten), tr.ca
29.4.1452 (geeft dan Jexschot als duwarie aan zijn toekomstige vrouw)
lda Willem Bierkens, overl. voor 26.2.1509, dr. van Willem Goyart
Bierkens en Heylwich Michiels van Eindhoven; zij wordt 7.12.1471 be-
leend met „Ter Heiden" te Zeelst.

24. Roelof Berwouts, beleend met „Ter Heiden" te Zeelst 26.2.1519, overl.
vóór 13.5.1533, tr. Aleyd Jans Sweerts, dr. van Jan Jans Sweders;
kleindr. van Jan Jans Sweders en Aleyd Roelof Willems van Laerven-
ne.

25. Jan Berwouts, samen met zijn broer Willem Berwouts 28.9.1553 met
„Ter Heiden" te Zeelst beleend, tr. Maria van Wijck, dr. van Hannaert
van Wijck en Barbara die Breen.

26. Jonker Philip Berwouts, schout van Eindhoven en Woensel, drost van
Cranendonck, overl. voor 1593, tr. Johanna van Haren, verm. dr. van
Evert Van Haren, drost van Boxmeer 1534-47, drost van Cranendonck
1552, en Margriet van Hagen:

27. Johanna Berwouts, tr. 1587 Evert Simons van den Broeck, schout van
Gestel, Strijp en Stratum, luitenant van de schout van Kempenland, zn.
van Simon Hendriks van den Broeck en Margriet Everts van Ammer-
soye. Hiermee zijn we weer op bekend terrein en kan de reeks als op
blz. 309 vervolgd worden.

5 J.H. ACKEMA.
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MOGELIJKHEDEN VAN AFSTAMMING VAN
MIDDELEEUWSE VORSTENGESLACHTEN

In Gens Nostra, jg. XXIII no. 9/10/11, sept./nov. 1968 (Karel de
Grotenummer) verschenen in totaal 34 afstammingsreeksen van leden der
NGV van Karel de Grote.

Ook op andere plaatsen vonden wij een aantal van dergelijke reeksen,
danwei zeer ver uitgewerkte kwartierstaten, welke in de middeleeuwse vor-
stengeslachten belandden. Een overzicht daarvan wordt hierna gegeven.
Misschien brengt het deze of gene lezer op het spoor van een eigen reeks
naar het verre verleden!
1. Het nageslacht van Hans Jurriën Priel 1.1748 en zijn echtgenote Adria-

na Schriek 1709-1787 door dr. A. W. E. Dek. Uitg. 's-Gravenhage
1962, pag. 53: Afstamming van Francina van Kleynputte (1803-1866,
tr. P. I. Somer) uit Karel de Grote. De weg naar het verleden loopt hier
via de geslachten: Van Kleynputte-Snoep-De Wolf-Smallegange-Evers-
dijk-Van Heenvliet-Van Borselen-Avesnes, etc.

2. Genealogysk Jierboekje 1964, pag. 46 e.v., Leeuwarden 1965. J. Vis-
ser, Keningen en Hilligen yn in Fryske Kertiersteat (de kwartierstaat is
die van Anna Maria Catharina van der Minne-Buma). Het loopt via:
Buma-Wijckerheld Bisdom-Van Imhoff-Sloet-Van Dedem-Van Rech-
teren-Castell Rüdenshausen, etc.

3. De Nederlandsche Leeuw, 86e jg., no. 2, februari 1969, kol. 32 e.v.
Nog meer afstammelingen van Karel de Grote door mr. G. J. J. van
Wimersma Greidanus. Van Oordt-Van Charante-VanWestrheene-
Vonck van Lienden-Wtenweerde-Van Culemborg-Van Egmond-Van
Amstel, Avesnes, etc.

4. Ons Voorgeslacht, 24e jg., sept. 1969 e.v. mr. R. Parqui, Kwartierstaat
van Adrienne A. M. F. Parqui. Parqui-Boogaard-Hoogenboom-Vlie-
gers (de Vlieger)-Hoogewerf-Van Driel-Wenssen-Van Slingeland-Van
Arkel-Van Ochten-Van Bentheim (Holland), etc.

5. Bijblad van de Nederlandsche Leeuw, deel 5, 's-Gravenhage 1976. Dr.
mr. H. P. Schaap, De afstamming uit Keizer Karel de Grote, uit de gra-
ven van Vlaanderen en graven van Holland van Caroline J. A. Schaap-
Keiler. Keller-Allot-Perk-Van Hattum-Wtenweerde-Van Culemborg-
Van Egmond-Van Aemstel-Avesnes (zie ook no. 3).

6. Kwartierstatenboek II van de Genealogische Vereniging Prometheus,
Delft 1980, pag. 28 e.v. Kwartierstaat Kwekel door ir. F. Kwekel. Kwe-
kel-Van Zalingen-Trapman-Tips-Snellen-Van Muijden-Graswinckel-
Van Maeslant-Van Uytrecht-Stormsz-Van der Meer-Van Foreest-Cu-
ser-Avesnes etc.

7. De Nederlandsche Leeuw, 98e jg., nó. 1, januari 1981, kol. 2 e.v. De
afstamming der Twentse Storken van Karel de Grote door mr. G. J. J.
van Wimersma Greidanus. Stork-von Döhren-Burchtorff-von Stolberg,
etc.

8. Uit het duister van het verleden, deel B 1 en 2. Kwartierstaat Kreijns-
Van Catz door H. C. J. M. Kreijns, Heerlen 1982. Kreijns-Van Catz-
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Van Mathenes-Van Duvenvoorde-IJsselsteyn-Van Haemstede-Hol-
land, etc. of een andere weg langs: Kreijns-Van Catz-Van Mathenes-
Van Duvenvoorde-Van Haeften-Van Herwijnen-Holland (Beieren),
etc.

Verder dient thans nog te worden gewezen op het in november 1984 te
Leeuwarden verschenen deel VI van Ferban yn üs wurk, een uitgave van
het Genealogysk Wurkferban fan de Fryske Akademy, waarin ons medelid,
de heer A. de Vries te Drachten een aantal afstammingsreeksen van Karel
de Grote heeft gepubliceerd.

Uitgaande van personen, geboren in de tweede helft van de 18de eeuw,
noemen wij uit dit boekje de volgende reeksen:
9. Via Abma of via Boorsma of via Visser of via Van Wieren, danwei via

Nauta en Sipma komt men bij Althusius en verder via Antonides-Ver-
hoeck-Van Nes-Van Teylingen-Suijs-Van der Burch naar Van Mont-
foort.

10. Via Hartmans of via Martens komt men bij Brouwer en dan langs
Kutsch-Buck-Van Bronckhorst naar Nassau-Beilstein.

11. Via Folkers-Rasveld-Nanninga-Broyels-van Boeymer of via De Schep-
per-Van Sytzama naar Arentsma en vervolgens via Truchsess van
Waldburg-von Oettingen naar van Silezië-Münsterberg.

12. Via Hiddinga-De Haan of via De Meer-Banning naar Murray en dan
via Van Alama-Van Mellinga-Van Vierssen-Van Bemmel-Dachverlies-
Van Varick-Van Haeften-Van Herwijnen-Van Beieren.

R. F. VULSMA

BOEKEN
Opgravingen in Egmond. De abdij van Egmond in historisch-archeologisch perspectief door E.
H. P. Cordfunke. Uitg. „De Walburg Pers" te Zutphen. Prijs ƒ 33,50.

Dirk II, graaf van Holland liet kort voor 950 de abdij van Egmond bouwen, gewijd aan St.
Adelbert, één van de volgelingen van St. Willibrord. Deze abdij was het centrum van de oud-
ste geschiedenis van Holland, die er door monniken werd beschreven. In de abdij werden de
eerste Hollandse graven begraven, met als laatste in 1203 Dirk VIII. Hun ligging in de oor-
spronkelijk éénbeukige kerk, die omstreeks 1125 werd uitgebreid tot driebeukig kerkgebouw,
kon ondanks plaatselijk onoordeelkundige opgravingen in vorige eeuwen, toch worden ge-
reconstrueerd.

De watergeuzen verwoestten de kerk op 2 juni 1573 door brandstichting en in de daarop vol-
gende jaren werden de stenen van de bouwval gebruikt om de stadsmuren van Alkmaar te ver-
sterken tegen de Spanjaarden.

In 1924 verkreeg de St. Adelbertstichting het terrein van de voormalige abdij in eigendom.
In de periode 1920 tot 1948 werden hier opgravingen verricht, waarvan in dit uitstekende met
veel foto's en tekeningen verluchte boek, uitgebreid verslag is uitgebracht.

Van genealogisch belang is de vermelding van een graaf Dirk I-bis - tot wiens bestaan men
reeds enige jaren tevoren concludeerde - zodat de oudste generaties van het Hollandse graven-
huis er als volgt uit gaan zien:
I. Gerulfl, vermeld 839 is misschien de vader van:
II. Gerulfll, overl. 889/892, vader van:
lila. Waltger, geb. omstr. 870, had een zoon Radbod.
Illb. Dirk I, geb. omstr. 880, overl. 928/938, vader van:
IV. Dirk /bis, geb. omstr. 912, overl. verm. 2/5.10.939 in de slag bij Andernach, tr. Geva.
V. Dirk II, geb. omstr. 932, overl. 6.5.988, verloofd/tr. 938/omstr. 950 Hildegard, dr. van Ar-
nulf van Vlaanderen, geb. omstr. 936, overl. 11.4.975/980.
VI. Arnulf, geb. Gent omstr. 955, overl. 993, tr. 980 Liulgarde van Luxemburg, enz.

J. L. BRABER
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KWARTIERSTAAT GREIDANUS-JAEGER
(vervolg van G. N. XXXIX (1984), pag. 116)

XXI
1646336. Jakemes de Corde(s), kremer te Doornik, gezworene (1335, 1347) en raadsheer

(1366-1367) ald., overl. vóór 19.8.1370, tr.
1646337. MaignedeVillers.
1646338. Jaquemès de Clermès, tr.
1646339. Maigne de Thiemougies.
1648384. N. Bertolf, patriciër te Aken ca. 1325.
1648388. Johann von der Linden, getuige 1321, afgezant van Aken 1338, stadsrentmeester

1344, -wijnmeester 1345, Christoffel der Neutorgrafschaft 1349, overl. na 1368.
1648576? Gijsbert Borman, te Opoeteren 1350, overl. vóór 27.6.1380.
1802240. Arnaudde Villeneuve, seigneur des Arcs, Trans, etc., vermeld 1239-1262, tr.
1802241. Adalasie (des Arcs?), dame d'Ampus et Montferrat, test. 15.4.1285.
1802244. Pierre-Romée de Villeneuve, seigneur de la Caude, coseigneur de Vence, vermeld

1252-1309, geëxcommuniceerd 9.2.1291, test. 30.3.1307, tr. vóór 25.2.1263
1802245. Ata(sa)cie d'Aiguines.
1802272. Guillaume Férand de Glandevès, seigneur de Thorame, Entrevaux, tr.
1802273. BeatrixdeMarseille.
1802274. Isnard d'Agout, seigneur d'Agout, de Sault e t c , grand sénéchal de Provence in 1287,

tr.
1802275. Décane.
1802276-1802277 = 901120-901121.
1802370. Boniface de Penne, écuyer.
1802464. André Grimaldi, tr.
1802465. Aslruge Roslang.
1802466-1802467 = 450568-450569.
1803012. Arnaud de Creysse, tr.
1803013. Marie de Bari, dame de Trian (Napels).
1814528? Jan die Bye, vermeld te Tilburg 1292, bezitter van een leengoed te Weelde 1296.
1814624. Aert van den Broeck.
1814632? Mathijs van den Molengrave, te Boxtel.
1814640. Mathijs Snijder, kleermaker, waarsch. eerst te Amersfoort, later te 's-Hertogen-

bosch.
1814644. Jan van Vucht, visser te 's-Hertogenbosch, tr.
1814645? Ghesa, wed. van Jan Fyssienz.
1814648. Henrick Becker, bakker aan de Vuchterdijk te 's-Hertogenbosch, overl. vóór juli

1367.
1814652. Roelof Polslauwer, waarsch. afkomstig uit Uden, koopt in 1368/69 goed in Drunen,

ook gegoed in Loon op Zand, St. Michielsgestel, 's-Hertogenbosch. overl. 1381/84.
1814654, Aert van Beke, nat. zoon van heer Aert van Bekc, veelvuldig vermeld in verband

met zijn goederen in Berlicum, 's-Hertogenbosch. Rosmalen en Schijndel, overl.
april 1407/april 1408, tr.

1814655 Heilwig, nat. dr. van de heer Leunis van Erp, overl. nov. 1394/sept. 1395.
1814784. Claes Wise, vleeshouwer te 's-Hertogenbosch. overl. vóór 12.12.1381.
1814786. Aert van Bladel, bakker te 's-Hertogenbosch, ald. en te Hintham gegoed, overl. vóór

1367, tr. (2) waarsch. Ermegard Henrick Louwersdr.
1814788? Jan van Gael, vermeld 1369-1370.
1814790. Laurens Henricks Boyen, schepen van 's-Hertogenbosch 1372-1373, 1377-1378, ald.

en in Oss en Schijndel gegoed, overl. apr. 1391/aug. 1392, tr. vóór 1367
1814791. Lijsbeth, zuster van Claes Moelner, overl. vóór nov. 1393, tr. (1) Goyart Campen.
1814792. Goyart Gerits Heerken, vleeshouwer te 's-Hertogenbosch, schepen ald. 1343, 1351,

gegoed te Dinther, 's-Hertogenbosch, Nuland, Rosmalen, overl. 1382, tr.
1814793? Oda
1814797? Philips van Vucht, gegoed in 's-Hertogenbosch en Hintham, overl. 1360/70.
1814796. Andries Henssenz. van Bernheze. overl. vóór aug. 1381.tr.
1814797? Lijsbeth, overl. na okt. 1391.
1814798. Jan van Boert (Herman Scuywincsz.), gegoed te Rosmalen, overl. 1392/96.
1814800. Willem Heynenz. van Bennendungen, gegoed in Mierlo, overl. vóór 22.9.1412.
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De originele zilveren zegelstempel met een lakafdruk van Goyart Heerken (nr. 1814792)
(Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch).

1814816. Dirck die Molner van Stipdonck, molenaar, gegoed onder Lierop (Stipdonk, Hersel),
tr.

1814817. Engele, overl. na hem, waarsch. na 1.3.1430.
1814832. Ansem tymmerman, gegoed te Moergestel, overl. 1369/77, tr.
1814833? N. GeritScildersdr.l
1814836. Goyart Delyenz., over\. vóór 1394.
1814838. Willem Ruiken, gegoed in Hilvarenbeek, overl. vóór 1394.
1814844. Henrick van der Bruggen Henrick van der Doncksz., afkomstig uit Vessem, en daar

gegoed (hoeve ter Donc), evenals te 's-Hertogenbosch, overl. 1400/03, tr.
1814845. Dylla Willems Vos van Berze.
1814846. Jan meester Henrick van Gestelsz., gegoed te Diessen, Hilvarenbeek, Moergestel,

overl. na sept. 1384, had onwettige relatie met Heilwig Gerits van der Bruggen.
1815064. Jan Kepken {„van Nuwelant"), overl. vóór 1368, tr.
1815065? Lijsbeth van Zeeland?
1815068. Henrick Colen.
1815070. Henrick Gruyter („van Uden").
1815108. Gerit Neven (Groy), kocht land in Maren (Alemscheweert).
1815136. Grote Ghys.
1850000. Dirk II van Heinsberg, heer van Heinsberg, graaf van Loon en Chiny, beleend met

Gruitrode door de bisschop van Keulen 5.3.1346, overl. 19.1.1361, tr.
1850001. Kunigunde van der Mark, overl. na 5.3.1346.
1850032 of
1850034? Goert de volder (Godefridus dictus Volre), overl. vóór 22.6.1393 (vermeld als groot-

vader van Arnoldus dictus Scouteten).
1850208. Adam Anglicus van den Roosen61.
1851176. AertBoot, burgemeester van Dordrecht 1369, tr.
1851177. Lijsbet, heer Jan van Barendrechtsdr.
1851178. Wormboud Tielmansz. van Ratingen, burgemeester van Dordrecht 1367, tr.
1851179. N. de Vriese Henricsdr.
1851184. Willem Duyck (Jansz.1) (niet de burgemeester van Dordrecht in 1405).
1851344. Claes Tonde Aerntsz., beleend met twee morgen land in Honterland onder de Lier

14.2.1392, kocht 5 morgen bij Delft ten behoeve.van Jacob Aernt Toude Aerntszkin-
de.tr.

1851345? Ane, vermeld 6.4.1390.
1851380. Jan van Heenvliet, ridder, heer op Bleydestein. geb. ca. 1335, koopt huis en hofstad

in Heenvliet 17.6.1360, beleend metten Velde, overl. vóór 1370, tr. vóór 1363
1851381. Aleyt van Borssele van der Vere, geb. ca. 1343, overl. na 26.8.1414, tr. (2) vóór 1370
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Jan van Kruiningen, ridder (overl. 1392).
1858916? Willem Willemsz., schepen te Leiden (1346. 1351), rentmeester van Kennemerland

1352-1358, heeft leengoederen in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. overl.
1367/1372, tr. (1) of (2) Marien, tr. (3) Hazetiaen, tr. (2) of (1) (tocht 12.9.1358)

1858917. Baertraet Willem Heermansdr., beleend met land in Oegstgeest door Dirk burggraaf
van Leiden die haar zijn nicht noemt 24,6.13316-1.

1858918. Jan die Witte ver Lizebettenz., tr.
1858919. M M . t r . (2) Jan Bogge van Pinacker (vermeld8.5.1348).
1858944. Jan Suus Allartsz., samen met Aernt Wenemer Willemsz. (kwartiernr. 929530) be-

leend met vervallen dijk tussen 's-Gravenwaal en de zeedijk 1377, draagt zijn deel
over aan Aernt en wordt beleend met land in Alblas 1383.

1858968. Aelbrecht Vredericxz. van Steenhuse, op 6.12.1358 herroept de bisschop van Utrecht
de tegen hem uitgesproken ban63.

1858984. Jan van der Burch, bezitter van het huis ter Borch bij Rijswijk in de 14e eeuw.
1858992. Henrick II de Rover, burggraaf van Montfoort (1331), vermeld sedert 1322, beleend

met dijkgraafschap van de Lopikerwaard, overl. 14.4.1333, tr. (tegen de zin van zijn
ouders die hij met hulp van zijn schoonvader gevangen nam) ca. 1323

1858993. Agnes van IJsselstein, kreeg pauselijke aflaat 29.1.1348, overl. 17.1.1360.
1858994-1858995 = 490272-490273.
1858996. Jan I van Polanen, ridder, beleend met huis en ambachtsheerlijkheid Heemskerk in

1327, baljuw van Rijnland en Woerden 1331, van Kennemerland 1339, krijgt de
heerlijkheid Breda in pand 1339, overl. 26.9.1342, begr. Monster, tr. vóór 1313

1858997. Catharina van Brederode, test. Rijnsburg 1370, overl. 28.6.1372, begr. Monster.
1858998. Willem van Home, heer van Home en Altena, geb. 1297, overl. 25.8.1343, tr. (2)

Elisabethvan Kleef, wed. Godfried van Gulik; tr. (1) 1315 (contr. 4.5.1305)
1858999. Oda van Putten en Slrijen, geb. ca. 1295, overl. ca. 1331/32.
1859040. Nicolaes van der Merwede, ridder, vermeld 1315-1331, verzoend door stad Utrecht

voor de dood van zijn neef Lodewijk 16.4.1325, bezat het langambt van de Merwede
in 1329, draagt zijn leengoed op ten gunste van zijn zoon Jan 7.7.1331.

1859042. Jan van den Houte Arnoudsz., ridder, kastelein van Burgst ca. 1350, beleend met het
gerecht van Etten, ook met land in Rucven 5.1.1357, overl. ca. 1360, tr.

1859043: Catharina (van Brechf!). Zij testeren en stichten gasthuis Etten 17.3.1354.
1859044. Otto II van Heukelom, heer van Heukelom 22.4.1312, borg voor graaf Willem III

9.8.1330, zegelt verklaring voor bisschop Jan van Arkel 25.12.1345/46. tr.
1859045? M van der Leek Gijsbertsdr.l
1859046. Dirck van Houweningen, beleend met Arkels goed onder Houweningen 9.8.1348,

met de hoge heerlijkheid en het gericht van Houweningen 1352, baljuw van Zuid-
Holland (1365, 1368), kreeg bij legaat het beste paard van Arnoud van IJsselstein
(kwartiernr. 980550), doodgeslagen bij ongeval 1373/77, tr. (dispensatie 27.4, tocht
31.7.1347)

1859047. Agnes van IJsselstein van den Bossche, tr. (1) Jan van Oyen.
1859060. Wemmer Willemsz., houdt land afkomstig van Arnt van Coudenhove.
1859062? Floris Jansz. van der Dassen, erfde leengoed in Muilkerk en tiend in Nieuwerkerk,

had in 1355 een rente in de ambacht van Aartswaarde, tr.
1859063? Catrina van Weyden.
1949248. Hannyn van Cuckelberghe, te Wortegem, wordt poorter van Oudenaarde 10.5.1312.
1961088. Hubert van Bosinchem, ridder, heer van Culemborg (beleend 21.11.1281), schenker

van Utrecht, overl. 20.3.1300/02, begr. St.-Servaaskl. Utrecht, tr. (2) dementia van
Woerden Hermansdr., tr. (1)

1961089. Elisabet, overl. 22.12. vóór ca. 1290.
1961090. Gerard van Maurik, door de graaf van Gelre met Maurik beleend 1297.
1961092. Hendrik van der Lecke, ridder, heer van de Lek (1271), verbannen 1287, 1293, raad

van de graaf van Holland 1297, overl. 1305/09, tr. (2) Heilwig van Bentheim (?), tr.
(1) (contr. 26.30/10.1271)

1961093. Jutta van Borssele, vermeld 1271, 1276, overl. vóór 1296.
1961096. Gerard van Egmond, vermeld 1283-1299, borg voor graaf Floris 1292, met zijn vader

naar Engeland 1296/97, overl. 18.5.1300 (vóór zijn vader), tr.
1961097. Elisabeth van Slierten.
1961098., Dirk van de Doortoge, vermeld als knape 1291, ridder, heer .van de Doortoge, Zeg-

waarden Zevenhuizen, overl. vóór 28.1.1306, tr.
1961099. Ermegaerd, tr. (2) Willem van Leiden, zn. van burggraaf Hendrik.
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Graftombe van Guy van Avesnes, bisschop van Utrecht (nr. 1961102), in de Domkerk.

1961100. Gijsbrecht van Amstel, heer van Benschop (1293, 1314) en van IJsselstein (1309,
1313), maarschalk van de bisschop in het Nedersticht 1297, stichtte de St.-Nicolaas-
kerk te IJsselstein, begr. ald. ca. 1343, tr. ca. 1280.

1961101. Berta van Heukelom, verdedigde kasteel IJsselstein tegen belegeraar Wolfert van
Borssele (kwartiernr. 14811048) 1297/98, overl. 25.2.1322, begr. IJsselstein.

1961102. Guy van Avesnes, door zijn broer graaf Jan II beleend met Amstel, IJsselstein, Ben-
schop en Woerden 21.5.1300, verleende stadsrecht aan Amsterdam, bisschop van
Utrecht (gekozen 21.7.1300), overl. 29.5.1317, begr. Domkerk Utrecht.

1961104. Steven van Zulen (van Nyevelf), ridder, rentmeester van deze zijde van de IJssel
1325, maarschalk 1326, overl. na 1334, tr.

1961105. Mabelia, vermeld 17.4.1311 (pacht van land bij het huis Nijenvelde).
1961106. Frederic Uten Ham, ridder (1339), beleend met zijn huis in Vleuten 1325, ook met

land op Bijleveld, borg voor de bisschop 1327, voor de proost van St. Jan 1331,
overl. 15.12 na 1359, tr.

1961107. Chrislina Grauwen, overl. 15.12.1362. Zij krijgen pauselijke aflaat 20.9.1360.
1961108. Gerit van Heemskerck, ridder (1305), heer van Oosthuizen (1292), baljuw van Am-

stelland (1317), bezitter van het huis Heemskerk, tr. (2) Elisabeth van Heukelom, tr.
(3) Beatrix van Haarlem; tr. (1).

1961109 Ada, overl. jan. 1308.
1961112. Gijsbrecht van M/«irode, vermeld 1296-1317, beleend met Nijenrode 15.8.1311, tr.
1961113? N. van Borsselel
1961114. Nicolaes Persijn van Velsen, heer van half Waterland, Velsen, de Lier en Zouteveen,

beleend met huis Velsen 11.3.1292, gegijzeld op huis Wena 28.9.1298, gesneuveld
bij Zierikzee 20.3.1304.

1961116. Arnold van Arkel van' Leyenburg, ridder, heer van Leyenburg 1318-1336, tr. (2)
1320 Mechteld de Koek van Weerdenburg (dr. van kwartiernrs. 1040660/1); tr. (1)

1961117. Geertruytvan V/ijfjliet, vermeld 1319, overl. 1320.
2012928. Berlram von Damm, burger Braunschweig 1304, Ratsherr Altstadt 1307, voorzittend

Ratsherr 1331-1344, bezitter huis Sieben Türmc 1339-1346, tr.
2012929. Adelheid Wedekind, vermeld 1323, 1339M.
2012930. Eggeling.
2012932. Henecke van dem Hus, Rat Altstadt Braunschweig 1303-1307, Provisor Hospital

1307.
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2012934. Conrad Holtnicker, Rat Altstadt Braunschweig 1291-1306, leenman 1318, tr. (1)
2012935? Alheyd,o(Sophie, zijn tweede echtgenote.
2012936. Heno (Heinrich) Stapel, Rat Altstadt Braunschweig 1320-1332.
2012944? Geven von Werle, Ratshcrr Hagen (Braunschweig) 1343-1355.
2012954. Remeling Wilhon, overl. vóór 1358.
2013004. Hans Pulden.
2013008. Ludolfvon Broitzem, te Braunschweig 1321-1346, overl. ald. 1349.
2013010. Diderik von Vordorpe, vermeld Altstadt Braunschweig 1328-1359, tr. (2) Gese; tr.

(1)
2013011. HilleSteinmcmn, te Braunschweig 1335, overl. vóór 1354.
2013012? Busso Hanze, op de Hammelsburg 1383-1400.
2013016. Roloff von Scheppenstede, Rat Altewiek (Braunschweig) 1381-1391, bezat verschei-

dene leengoederen, test. 1408, overl. vóór 1410, tr. (2) waarsch. Alheyd.
2013020? Ludervon Simmenstede, Ratsherr Altewiek (Braunschweig) 1375-1379.
2013032? Heneke von Lesse, bezit huis in de Gördelingerstrasse te Braunschweig 1349.
2013088. Konrad von Huddessem, verkoopt land in Kemme bij Huddessem 1.3.1277, tr.
2013089. Mechtildis, vermeld Hildesheim in 1272.
2013092. Bartholdus von Clauen, burger van Hildesheim in 1308.
2013104. Gödeke Kramer, Rat Altewiek (Braunschweig) 1314, overl. na 1337.
2013106. Bernd von Vechelde, gevangen te Hildesheim 1332, burger Neustadt Braunschweig

1345.
2013108. Hans von Peine, burger van Quedlinburg, vermeld 17.3.1366, tr.
2013109. Ermgard.
2013110. Heneke von Deslidde.
2013112. Ludervon Harlessem, Stadtkammerer van Hildesheim 1379-1389, overl. vóór 1404.
2013136. Bruno von Guslede, vermeld 1268-1312, Rat Altstadt Braunschweig 1311-1312.
2013140. HenningSalge, Rat Altstadt Braunschweig 1291-1315, overl. 14.8 vóór 1318, tr.
2013141. Elisabeth von Oldendorf, betrokken bij stichting Andreasaltaar Martinikerk 131864.
2081320. Rudolf 11 de Koek van Weerdenburg, vermeld met zijn vader en broers 5.8.1265,

koopt goed te Isendoorn 1280, overl. 1315, tr. (2) Margriet van Batenburg (kwar-
tiernr. 2081329); tr. (3) Lijsbeth van de Sluse (dr. van kwartiernr. 2081334); tr. (1)

2081321. N. van Rossem Geritsdr.
2081322. Allard III van Buren, heer Van Buren 1298-1314, beleend met het gerecht van Aspe-

ren20.10.1299, tr.
2081323. AdelissedeVriese.
2081328 = 2081320.
2081329. Margriet van Batenburg, overl. 1299.
2081330. Otto van Arkel, ridder, heer van Heukelom en Asperen, vermeld 1254-1283.
2081332. Dirck van Keppel, vermeld 1279-1300, beleend met Olbergen, tr. 1290(?)
2081333? Beatrix (van Aeswijn? van Meursl), overl. na 1330.
2081334. Arnoud van de Sluse, ridder (1283), streed bij Woeringen 1288, overl. 28.11.1296,

begr. Norbertijner abdijkerk Berne, tr. (1) Aleydis van Boxtel, tr. (2) ca. 1280/85
(dispensatie wegens verwantschap met eerste echtgenote 3.3.1291)

2081335. Agnes van der Lecke.
2081408. Dirck van Zulen, ridder, vermeld 1285-1303, op 9.12.1288 als Dirck van Nijenveld,

gegoed in Benschop, gesneuveld bij Zierikzee 20.3.130465.
2081416. Symon van derGoude, leenman van Grote Wouter Gerts in 1315, tr. waarsch.
2081417. N. Frederik van Zevendersdr.
2081444? Willem Godevaertsz. vanJutfaes, vermeld 1300, 1334, tr.
2081445? N. Overdevecht (volgens zerk van domproost Floris van Jutfaas, overl. 28.3.1337).
2081448. Nicolaes van Putten. (In 1326 wordt melding gemaakt van Claes kint van der Putte

syn gerechte bij Rueels gerechte. Was hij bastaardzoon van kwartier 3717998??)
2081450. Gijsbrecht van Ruweel, beleend met Ruwiel ca. 1290, pacht tienden en gerecht van

Breukelerveen 26.3.1318, overl. vóór 1330, tr. ca. 1310
2081451. Bena Peter Grauwertsdr., beleend met land in Kamerik, overl. 22.2 vóór 1343, tr.

(2) Otto van IJsselstein (overl. 24.2.1354)65.
2082848. Willem van Vleuten.

XXII
3292672. Jakemes de Corde, kremer en burger te Doornik, eind 13de eeuw.
3296768. Bcrtolf, schepen te Aken 1294.
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Graftombe van Arnoud van de Sluse (nr. 2081334) (Rijksmuseum Het Catharijneconvent,
Utrecht).

3296776. Gerhard von der Linden (de Tilia), burger te Aken 1315.
3604480. Giraud (?) de Villeneuve, seigneur des Arcs.
3604488. Romée de Villeneuve, dit Ie Grand, vermeld 1226-1250, gouverneur van Nice 1229,

van Provence 1245-1246, testeert 21.7.1238 en 15.12.1250, tr.
3604489. Douce.
3604490. Bertrand d'Aiguines, overl. na 25.2.1263.
3604544. Anselme de Glandevès, tr.
3604545. N. Férand, dame de Thorame.
3604546. Bourgondion de Marseille, seigneur de Trets et d'Olières, tr.
3604547. Mabile d'Agout.
3604548. Isnard d'Agout, seigneur de la vallée de Sault, tr.
3604549. Douceline de Pontevès, dame de Pontevès en Provence.
3604928. FrancoisGrimaldi,U.
3604929. AméliedelCaretto.
3604930. Guitlaume Rostang, tr.
3604931. Beatrix.
3606027. N. d'Euse, zuster van Paus Johannes XXII.
3629288. Wouter van Vuchl (senior), visser te 's-Hertogenbosch, ald. gegoed, tr.
3629289? Bata.
3629304. Henric Polslauwer, schepen te Uden in 1346.
3629308. heer Aert van Beke, priester, vermeld 1330, overl. vóór 1368.
3629310. heer Leunis van Erp, priester, pastoor van Schijndel 1331, vicarius perpetuus van de

kerk van Oss 1348, overl. vóór 1368, had onwettige verhouding met
3629311. Beatrijs Aert Pelgerimsdr.
3629580. Henric Boyen (senior), handschoenmaker te 's-Hertogenbosch, ald. gegoed 1346.
3629584. Gerit Heerken, vleeshouwer, gegoed in Dinther (Loosbroek), overl. na Pinksteren

1367.
3629596. Herman Scuywinc, gegoed te Empel en Rosmalen, overl. vóór 1378.
3629688. Henrick van der Donck, gegoed in Vessem en Diessen, waarsch. overl. 1381/82.
3629690. Willem Vos van Berze, gegoed te Middelbeers (goed ter Vlaest), overl. vóór 1367,
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3629691. Dylla, overl. na haar man, vóór okt. 1389.
3629692. meester Henrick van Gestel.
3700000. Godfried I van Heinsberg, ridder, heer van Heinsberg en Blankenberg, ovcrl. 1331,

tr.
3700001. Machteld van Loon en Chiny, erfdochter, geb. ca. 1282, overl. 130766.
3700002. Eberhard l van der Mark, graaf 1277, overl. 4.7.1308, tr. jan. 1273
3700003. Irmgard van Berg, overl. 24.3.1294<*\
3702352. Cornelis Boot, op Duyvestein, schepen van Dordrecht 1310, tr.
3702353. Geertruid van der Merwede Daniëlsdr.
3702354. Jan heer Gillisz. (Oem), koopman te Dordrecht, medepachter van de wissel ald.

1317-1319, rentmeester van Zuid-Holland 1320-1345, raad en rentmeester generaal
1329-1333, heer van Barendrecht (beleend na koop 1321), tr. (2) Elisabeth, tr. (1)

3702355. Soetevan der DussenJansdr.
3702356. Tielman van Ratingen, schepen van Dordrecht, vermeld in de rekening van 1326.
3702358. Henricde Vriese, schepen te Dordrecht.
3702368? Jan de Vriese gez. Duyking, zou ca. 1300 geleefd hebben, tr.
3702369? N. van Wijk.
3702688. Aernt Toude Aernlsz., waarsch. dezelfde die als oude Aernt Toude een rente

schenkt voor de kinderen van Claes Toude, begr. Oude Kerk Delft (noordzijde).
3702760. Jan van Heenvliet, heer van Heenvliet, geb. 1289, overl. 1344/45, tr. (1) N. uten

Goye Gijsbertsdr., tr. (2) 1330
3702761. N.N.
3702762. Wolfert van Borssele, ridder, heer van Veere en Zandenburg, vermeld 1318-1351, tr.
3702763. Hadewich Bot van der Eem, overl. 1363/71.
3717832? Willem Luytgaerdenz., bezat de Swijnshoeve in Leiderdorp, overl. vóór 7.9.1339.
3717834. Willem Heermansz., houdt landen woning in Oegstgeest, overl. vóór 16.3.1331, tr.
3717835. Yde (misschien weduwe of zuster van Willem van Oegstgeest??).
3717836. waarsch. Bokel (blijkens schepenzegel van zijn zoon Costijn — dwarsbalk en drie

leeuwekoppen — mogelijk verwant aan het geslacht Van Rodenrise), tr.
3717837. ver Lizebette, vermeld met haar zonen bij verkoop van land bij Delft 18.1.1311.
3717968. Simon Simons van der Burch, beleend met het huis ter Borch bij Rijswijk na dode

van zijn vader 3.12.1307.
3717984. Sweder I van Montfoort, kastelein en burggraaf van Montfoort, vermeld 1301-1329,

tr.
3717985. Catharina bastaard van Holland, overl. na 12.8.1328, begr. Jacobskerk Utrecht.
3717986-3717987 = 1961100-1961101.
3717992. Philips van Duivenvoorde, ridder, heer van Duivenvoorde en Polanen, baljuw van

Kennemerland 1291, overl. 1307/09, tr. (2)N.N., tr . (1) (volgens overlevering)
3717993. Elisabeth van Vianen, vermeld 1295-1307.
3717994. Dirk van Brederode, ridder, heer van Brederode 1285, baljuw van Kennemerland

1288, overl. Reims 16.8.1318, (tr. (2) Herman van Woerdensdr.?), tr. (1) ca. 1290
3717995. Maria van der Lecke, geb. ca. 1272, overl. 1.4.1307.
3717996. Gerard van Horne, heer van Horne en Altena 1301, van Perwez en Herlaer 1310,

overl. 1330, begr. Brussel, tr. (2) Ermgard van Kleef, tr. (1) vóór 1294
3717997. Johanna van Gaesbeek, overl. vóór 1311.
3717998. Nicolaes van Putten, ridder 1304, vermeld als het kind van Putten 1276-1284, heer

van Putten 1290, veldoverste van de bisschop van Utrecht 1311, overl. 27.10.1311,
tr.

3717999. Aleidis van Strijen, overl. 26.6.1316, met haar man begr. te Geervliet.
3718080. Jan van der Merwede, vermeld 1277, 1288, tr. vóór 25.4.1277
3718081. Beatrix Lodewijk de Kasteleinsdr.
3718084. Arnoud uten Houte, ridder 1310, heer van Etten, bezitter van goed Ten Houte.
3718088. Jan I van Heukelom, vermeld als knape 7.5.1293, overl. vóór 24.4.1312.
3718090? Gijsbert van der Lecke, voogd van Stralen, krijgt Well door zijn vrouw 1309, tr.
3718091? N. van Cuykl (ook wordt Elisabeth Arnoud van Stralensdr. genoemd).
3718094. Herboren van IJsselstein, ridder, heer van den Bossche, overl. 2.10.1333, tr.
3718095. Lijsbet van den Bossche, geb. 1306, was reeds verloofd op 21.1.1316, beleend met

Ten Bossche bij Weesp 28.11.1316.
3718124. Jan van der Dussen, ridder, heer van Dussen en Aartswaarde, vermeld 1298-1326,

tr. (1) Jacoba van Drongelen (kwartiernr. 7404711), tr. (2)
3718125. Agnes van de Boukhorst, in 1322 getocht aan tienden te Nieuwerkerk.
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Graftombe van Nicolaes van Putten en Aleidis van Strijen (nrs. 371799819) in het koor van de
kerk te Geervliet. Op de voorgrond de zerken van Boudijn Willemsz. en Maria van Heenvliet

(nrs. 462844/5).

3898496. Woytin van Cuckelberghe, te Wortegem, koopt poorterrecht van Oudenaarde
. 14.12.1302.

3922176. Hubert van Bosinchem, ridder 1258, bezit Utrechts leengoed bij Bunnik 1251, overl.
vóór31.5.1271,tr. (1) Margaretha van Voorne? tr. (2)

3922177. N. van Loenersloot.
3922180? Saffatin van Maurik, heer van Maurik, overl. vóór 1297.
3922184. Hendrik van der Lecke, ridder, heer van de Lek, vermeld sedert 1233, overl. vóór

1271.
3922186. Peter van Borssele, ridder, heer van Borselen en Goes, vermeld 1263-1278, tr.
3922187. N.N. (Machteld van Holland? N. Hendrik van Kinzweilersdr.?) overl. na

25.11.1294, tr. (2) (Lodewijk II?) van Randerode.
3922192. Willem II van Egmond, heer van Egmond 1242, begeleidt graaf Jan I en diens bruid

uit Engeland 1297, overl. 30.3.1304, begr. Kloosterkerk Egmond, tr.
3922193. Ada, overl. 20.1.1297.
3922196. Floris van Brederode, ridder, vermeld 1270-1293, houdt het huis te Doortoge en de

ambachten Zegwaard en Zevenhuizen.
3922200. Arnoud van Amstel, ridder 1267-1290, heer van Benschop, bouwt huis IJsselstein, tr.
3922201. Johanna, weduwe in 1300.
3922202 = 2081330.
3922204. Jan van Avesnes, geb. Houffalize 1218, erfgenaam, later mederegent van Henegou-

wen, graaf 1246, overl. 24.12.1257, begr. Valenciennes, tr. sept. 1246
3922205. Aleida van Holland, regentes van graaf Floris V 1258-1263, overl. 1284.
3922208 = 2081408.
3922214. Peter Grauwen alias Ouderidder, vermeld sedert 1286, houdt Stichts leengoed in

Kamerik, schepen te Utrecht 1318-1328, test. 13.9.1328, overl. 30.9.1328, tr.
3922215. Berta van Zulen, overl. 4/5.6.130965.
3922216. Arnoud van Heemskerck. ridder, vermeld 1254-1290, baljuw van Kennemerland,

kastelein van Torenburg, bezitter van het huis Heemskerk.
3922224. Gerard Splinter van Ruweel, ridder, heer van Nijenrode 1277-1290, overl. 18 apr.
3922228. Jan Persijn van Velsen, ridder, heer van Waterland en het huis Velsen, vermeld
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1252-1283, bezitter van het huis Swanenburg bij Monnickendam, ruilde half Water-
land voorde Lieren Zouteveen, overl. 21/26.12.1283, tr.

3922229? N. van Putten1}
3922232 = 2081330.
3922234. Willem van Wijffliet.
4025856. Eghard von Damm, vermeld te Braunschweig als getuige 1267, overl. vóór 1339, tr.
4025857. Berm, overl. vóór 1339.
4025858. Hermann Bernardi, Rat Altstadt Braunschweig 1320-1326, procurator Kreuzkloster,

tr.
4025859. Bele, vermeld als weduwe 1333-1341.
4025864. Henricus van dem Hus, Rat Altstadt Braunschweig 1270-1271, vermeld 1253-1289.
4025868. Gonrad Holtnicker, Rat Altstadt Braunschweig 1250-1291, tr.
4025869. Elisabeth, overl. vóór 1311.
4025872. Hermann Stapel, Rat Altstadt Braunschweig 1283-1284, vermeld 1278-1303.
4025908. Bertold Withon, te Braunschweig 1328, overl. vóór 1353.
4026016. Ludolfvon Broitzem, trok in 1273 naar Braunschweig, daar vermeld tot 1313.
4026020. Henning von Vordorpe, werd burger Neustadt Braunschweig in 1320.
4026022. Ludeke Stenmann, werd burger Neustadt Braunschweig in 1335, overl. vóór 1354, tr.
4026023. Gese, overl. Braunschweig 1357.
4026032? Ludolfvon Scheppenstede, Rat Hagen (Braunschweig) 1339-1357.
4026184. Conradus von Clauen, overl. 1.3.1277, tr.
4026185. Mechtild, vermeld 1277.
4026208. Balduin Kramer, geb. Brugge, lakenhandelaar in Braunschweig 1320, overl. na

1331, tr.
4026209. Vredeke.
4026216. Henneke von Péine, burger aan de markt te Quedlinburg 1310, overl. vóór 1343, tr.
4026217. Aleke, vermeld als weduwe 21.5.1343.
4026224? Koneke von Harlessem, burger in Hildesheim 1344.
4026272. Hermann von Custede, ridder in Gustedt, te Braunschweig 1250-1273, Rat 1269.
4026280. LudolfSalge, koopman, Rat Altstadt Braunschweig 1291, overl. vóór 1314, tr.
4026281. Bele, weduwe in 1314.
4026282. Henricus van Oldendorpe, vermeld Braunschweig 1265-1307, Rat Altstadt, overl. 17

jan., tr.
4026283. Sophie.
4162640. Rudolflde Koek, ridder, vermeld met zijn zonen 5.8.1265, overl. vóór 1280, tr.
4162641? Aleidvan Ochten (Riculfsdr. ex Jutta van Cuyk)? of Agnes? van Cuyk Hendriksdr.?
4162642. Gerard van Rossem, ridder 1276, richter en dijkgraaf in de Bommelerwaard, bezitter

van het huis te Rossem, overl. vóór 1291, tr. (2) Hadewigis.
4162644. Ottollvan Buren, heer van Buren 1263-1299, overl. als monnik na 1309, tr.
4162645? N. Snoek, uit het land van Kleef.
4162646? Lambert van Vreese, tr.
4162647? Elisabeth van Puffelick.
4162658. Gerard van Batenburg, ridder, heer van Batenburg, raad van graaf Reinald van Gel-

re 1271, tr.
4162659. Elisabeth (Bele) (van Meurs?), overl. vóór 1291.
4162660. Herbaren van de Lede, vermeld 1227-1243, tr.
4162661. Alverade (Adelheidi) van Heusden, weduwe (of schoonzuster?) van Dirk van Brede-

rode (kwartiernr. 7844392).
4162664. Wouter van Keppel, medezegelaar verbond Utrecht-Gelre 1253.
4162668. Arnoud II van Heusden, heer van Heusden na 1217, tot ca. 1242, tr.
4162669. Mechtild van Heinsberg, vermeld in maart 1225, overl. vóór 1254.
4162670-4162671 = 1961092-1961093.
4162816. Steven van Zulen, ridder, heer van Sulen (bij Rees/Anholt), vermeld 1260-1283, tr.
4162817. Hadewig van Wiltenburg, vermeld 1286-1297, stichtte kapel op Wiltenburg6S.
4162832. Wouter Gherit, burggraaf van Montfoort namens zijn vrouw, overl. 4.3.1262.
4162834. Frederik van der Zevender, ridder, door zijn schoonvader beleend met land in Cabau

en andere goederen 17.3.1254, borg voor Jan van Arkel 1269, overl. 24 nov., tr.
4162835. Lysa Jan van der Ledesdr.
4162888. Godefridus deJudifaes, vermeld 1280, tr.
4162889. N. bastaarddr. van Floris (de Voogd?) van Holland.
4162891. N. van Loenersloot. (volgens wapens op de zerk van domproost Floris van Jutfaas).
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4162900. (Jijsbrecht van Ruweel, ridder, heer van Ruweel, bouwde huis Ruwiel 1263, pachter
van gerecht en tienden van Achtersloot 1277, overl. 1288/90, tr.

4162901. Geertruid van Montfoort, overl. 22 juli na 1327.
4162902-4162903 = 3922214-3922215.
4165696. Hugo van Vleuten, ridder 1235, 1236, 1242.

XXIII
7208960. Giraud de Villeneuve, seigneur des Arcs, Trans, la Motte en Eslan, beleend 1201,

tevoren in Barcelona als Giraud de Villanova 1180-1187 (?), overl. na 22.8.1210.
7208976 = 7208960.
7209088. Pierre de Glandevès, seigneur de Glandevès 1232.
7209092. Raymond-Geoffroy II de Marseille, seigneur de Tretz et d'Olières ca. 1170-1230, tr.
7209093. Marquise.
7209094. hnard d'Agout, surnommé d'Entravennes, seigneur de la vallée de Sault.
7209096 = 7209094.
7258622. Aert Pelgerim.
7259168. IJsebald vleeshouwer, overl. (wellicht lang) vóór Pinksteren 1367.
7404704. Gerard Boot, zou als ridder vermeld zijn 1262, 1271.
7404706? Daniël van der Merwede Godschalcksz., assisteert zijn moeder bij test. 13.7.1288.
7404708. Gillis Oem Cleysz., tr.
7404709. Geertruid van Ratingen.
7404710 = 3718124.
7404711. Jacoba van Drongelen.
7404712.. Wormboud van Ratingen, overl. vóór 1312.
7404736. Gijs Duyk (Duking), zou in 1230 geleefd hebben, ridder zijn geweest en getr. met
7404737. N. graaf van der Marksdr. (waarsch. onjuiste overlevering).
7405376. Aernt (dezelfde die als Arent de oude beleend wordt met land in Wateringen op

6.11.1299?), tr.
7405377. N. Bokelsdr.
7405520. Hugo Vornekine, heer van Heenvliet, vermeld 25.6.1277 en 8.11.1291, tr.
7405521. Geile van Kampen, als weduwe non te Rijnsburg in 1305.
7405524. Wolfert van Borssele, ridder, heer van Veere en Zandenburg, vermeld 1303-1316, tr.

1312
7405525. Aleyd van Avesnes, bastaard, overl. na 12.6.1351, tr. (2) Otto van Buren.
7405526. waarsch. Gijsbert Bot, heer van der Eem, overl. vóór zijn echtgenote, tr.
7405527. waarsch. Margriet van Arkel, beleend met Rijnestein 10.7.1361, test. 26.11.1366.,

overl. 23.6.1368 (memorie 22 okt.), begr. Domkerk Utrecht.
7435675. ver Hadewic.
7435936. Simon van der Burch, oudste leenman van Wassenaar voor het huis ter Borch bij

Rijswijk, vermeld met zijn vader ca. 1282, overl. vóór 3.12.1307.
7435968. Hendrik I de Rover, burggraaf van Montfoort 1282, overl. 9.1.1299/1300, tr.
7435969. N. Sweder van Bosinchemsdr.; hun verlovingscontract 12.3.1262.
7435970. FlorisVvan Holland, geb. 1254, graaf 28.1.1256, vermoord Muiderberg 27.6.1296.
7435984. Jan van Wassenaar, ridder 1248, heer van Duivenvoorde, koopt Polanen, overl. vóór

1295.
7435986. Sweder van Bosinchem, ridder, vermeld 1248-1284, maarschalk van de bisschop

1258, beleend met huis Vianen, mag daar markt houden 2.12.1271, overl.
1.4.1285/87, tr.

7435987. N. Jacob van Vlotstalesdr.
7435988. Willem van Brederode, ridder, heer van Brederode 1244, overl. 3.6.1285, tr.
7435989. Hildegonda van Voorne, overl. 5.4.1302, tr. (1) Costijn van Renesse (overl. 1270).
7435990-7435991 = 1961092-1961093.
7435992. Willem 11 van Home, heer van Home en Altena, vermeld 1264-1300, tr.
7435993. Agnes (van Grimbergen?), vermeld 1271-1282, overl. vóór 1292.
7435994. Hendrik van Leuven, heer van Gaesbeeken Herstal 1245, overl. in of na 1285, tr.
7435995. Isabella van Beveren,o\er\. 1308.
7435996. Nicolaes van Putten, heer van Putten 1268-1275, overl. vóór 19.4.1276, tr.
7435997. Beatrix, als weduwe vermeld 26.3.1277.
7435998. Willem III van Strijen, ridder, heer van Strijen 1275-1293, overl. vóór 25.11.1294, tr.
7435999. (Oda) van Borssele, zuster van Floris (1288), overl. vóór 25.11.1294.
7436160. Godschalc van de Merwede, ridder, vermeld 1258, overl. 16 maart vóór 1271, tr.
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7436161. Mabelia van den Berghe, test 13.7.1288, overl. 12 sept., tr. (2) Giselbert uten Goye.
7436162. Lodewijk de Kastelein, ontvangt tienden te Uppel in erfpacht 25.4.1277.
7436168. Jan uten Houie, ridder, hield ten Houte onder Princenhage, streed tegen Gelre, ver-

dedigde Tiel 1285, overl. in gevangenschap 1286/87, tr.
7436169? Agnes van Soltengheml
7436176 = 2081330.
7436180-7436181 = 1961092-1961093.
7436182. Johan I van Cuyk, heer van Cuyk en Grave 1254, ook van Merum en Neerloon, or-

ganisatorvan de ontvoering van graaf FlorisV, overl. 13.7.1308, tr. ca, 1260
7436183. Jutta van Nassau, vermeld 1285-1313.
7436188-7436189 = 1961100-1961101.
7436190. Egbrecht van den Bossche, vermeld als knape 1278, later ridder, overl. vóór

21.1.1316.
7436248. Jan van der Dussen, ridder, gewond in de slag bij Woeringën 5.6.1288, tr.
7436249. Elisabeth, die een dochter zou zijn van de heer van Polanen en in 1298 verscheidene

tienden van landen bij de Alme in vruchtgebruik had.
7844352. Steven van Bosinchem, ridder, vermeld 1213-1250, schenker van de bisschop, tr.
7844353. Ava (van Zulenl), overl. 13 aug.65.
7844354. waarsch. Dirk Splinter van Loenersloot, ridder, vermeld 1244-1258, draagt zijn hof te

Loenersloot op aan de graaf van Gelre 24.2.1258.
7844368. Volpert van der Lecke, ridder, heer van de Lek 1219-1247, tr.(2) Margaretha van

Cuyk.tr. (1)
7844369. Othilde van Smitshuisen, vermeld 1217-1228, overl. 1233, begr. Zennewijnen.
7844372. Nicolaes van Borssele, ridder, heer van Borselen 1243-1258, overl. vóór 1263.
7844384. Cerard van Egtnond, heer van Egmond, laat kapel wijden in het slot op den Hoef

8.10.1229, bezocht het Heilige Land, overl. 25.12.1242, tr. (2), Mabilia; tr. (1)
7844385. Beatrix van Haarlem.
7844392. Dirk van Brederode, ridder, heer van Brederode, drost van Holland, vermeld 1205-

1231, tr.
7844393. (Alveradis) van Heusden, tr. (2) Herbaren van de Lede (kwartiernr. 4162660)? of

was zij diens schoonzuster?
7844400. Gijsbert UI van Amstel, ridder, heer van Amstel 1231, vermeld 1226-1252, overl.

1254, tr.
7844401? N. Albert van Cuyksdr. (ex N. van Merheym); öf: N. Arnold van Heusdensdr. (ex

Mechtild van Heinsberg)? (zie kwartiernrs. 29744728/9 resp. 4162668/9).
7844408. Bouchard van Avesnes, eerst geestelijk, later wereldlijk, overl. 7.9.1244, tr.
7844409. Margaretha van Vlaanderen, geb. 1202, overl. 10.2.128067.
7844410. FlorisIVvan Holland, geb. 24.6.1210, graaf van Holland, overl. 19.7.1234, tr.
7844411. Machteldvan Brabant, overl. 22.12.1267, begr. Loosduinen67.
7844428. DirckGraward.
7844430. Wouter van Zulen, ridder, vermeld (1262?) 1272-1295, overl. lOof 11 d ec , tr.
7844431. Chrisüna, overl. 2 of 3 juni65.
7844432. Gerit van Heemskerck (vermeld als Gerard van Teylingen in 1223, 1227? broer van

Dirk van Brederode en van Willem van Teylingen?), eerste eigenaar van het slot
Marquette (Heemskerk), baljuw van Kennemerland, versloeg de Westfriezen 1254,
tr.

7844433? N. Arnoud van Heusdensdr.'! (zuster van Jan van Heusden, kwartiernr. 8325322?).
7844448. Loeffvan Ruweel, ridder, vermeld met zijn vader 1.12.1247.
7844456. Nicolaes Persijn van Haarlem, ridder, heer van Waterland, vermeld 1227-1255, be-

zitter van het huis Velsen, overl. 1255/56, tr.
7844457. N. van Velsen.
8051716. Bernhard Wedekind, Rat Altstadt Braunschweig 1291-1312, overl. vóór 1322.
8051728. Conradus van dem Hus, vermeld 1237, Rat Altstadt Braunschweig 1254-1258.
8051736. Henricus of Hermann Holtnicker, beiden Rat Altstadt Braunschweig ca. 1225.
8051737? Johanna, vermeld als vrouw van Henricus Holtnicker.
8051744. Johann Stapel, leenman 1250, Rat Altstadt Braunschweig 1253-1281, overl. vóór

1291.
8052032. Martin von Broitzem, ridder, Rat Braunschweig 1275, overl. vóór 1291.
8052044. Harman Stenmann, werd burger Neustadt Braunschweig in 1320.
8052064. Hinrik von Scheppenstede, beleend in Schöppenstedt 1295, Rat Hagen ca. 1300.
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8052432. Alben von Peine, vermeld 1290, Rat Neustadt Braunschweig 1300-1323, tr. 1304
8052433. N. Rolves.
8052544? Bruno von Gustedt, ministeriaal 1220-1241.
8325284. Goossen van Rossem, ridder 1250, vermeld 1247-1263.
8325288. Alardllvan Buren, vermeld 1248-1262, overl. vóór 1263.
8325320. Floris van de Lede, vermeld 1204-1207, tr.
8325321. N. Hugo Bottersdr.
8325322. Jan van Heusden, geb. ca. 1160, heer van Heusden (vóór 1184-na 1217), tr.
8325323. Aleid.
8325328. Dirck van Keppel, markgenoot van Doetinchem, overl. (waarsch. 27 juli) 1227.
8325336-8325337 = 8325322-8325323.
8325338. Dirk van Kleef, heer van Heinsberg en Valkenburg, geb. 1192, overl. 8.11.1228, tr.

(2) Beatrix van Kyrburg; tr. (1)
8325339. Isalda van Limburg, overl. .vóór 1221.
8325632? Steven van Zulen (ook van Anholt genoemd), ridder, vermeld 1234-1249 als getuige

en borg voor de graaf van Kleef65.
8325668. Gijsbert van der Zevender, vermeld in 1247 met zijn zoon Frederik.
8325670. Jan van der Lede en Schoonhoven, vermeld 1243-1255, overl. vóór 1258.
8325776? TheodericusdeJudifax, vermeld 1247.
8325800 = 7844448.
8325802-8325803 = 7435968-7435969.

XXIV
14418184. Hugues-Geoffroy II de Marseille, vicomte de Marseille, seigneur de Tretz, overl.

1170, tr.
14418185. Cecile.
14418188. Raimond d'Agout, seigneur d'Agoüt et de la vallée de Sault, vermeld 1172-1185, tr.
14418189. Isoarde de Die.
14809412-14809413 = 7464160-7436161.
14809416. Cleys Oem, zou raad van Dordrecht zijn geweest in 1230 en ridder in 1260, tr.
14809417. Catharina Duyck Gijsendr (wed. of hertr. Henrick van Waes?)
14809418. Tideman Vrenk van Ratingen.
14810754. Bokel ver Lizebettenzn.
14811040. Hugo van.Voorne, ridder, eerste heer van Heenvliet (bevestigd 31.12.1253), ver-

meld 1228-1271, overl. vóór 25.6.1277, tr.
14811041. Justine (Reinier van Heezesdri), overl. vóór 17.3.1258.
14811042. Willem van Kampen, vermeld 1270-1290.
14811048. Wolfert van Borssele, heer van Veere en Zandenburg, vermeld sedert 1271, be-

leend met Oudewater 1298, met gerecht van Benschop en Polsbroek en het huis
IJsselstein 16.6.1299, vermoord te Delft 1.8.1299, tr. (2) Katharina van Durbuy; tr.

(1)
14811049. Sibille (van Heusden! althans uit een geslacht dat een rad als wapen voerde).
14811050. 'Jan II van Avesnes, geb. ca. 1247, graaf van Henegouwen 1280, van Holland 1299,

overl. sept. 1304, tr. 1270/71 Philippine van Luxemburg; nat. vader van 7405525.
14811054. Jan III van Arkel, heer van Arkel 1298, overl. 24.12.1324, tr. (1) Mabelia van

Voorne;tr. (2) na 3.9.1318
14811055. Kunigunde van Virneburg, vermeld 1291, test. 20.4.1328; tr. (1) Johann II von

Reifferscheid.
14871350. waarsch. Usbrant van der Made, ridder (1260), tr. (1) Hadewig van Marlant Bar-

tholomeusdr (overl. ca. 1250), tr. (2)
14871351. N.N.
14871872. Jan van der Burch, vermeld met zijn zoon ca. 1282.
14871936. Rudolf Rover, vermeld 12.3.1262, waarsch. afkomstig uit Brabant, tr.
14871937. Odilia, zuster van Aleyd casteleinis van Montfoort, overl. vóór 1262.
14871938-14871939 = 7435986-7435987.
14871940. Willem II van Holland, graaf van Holland 19.7.1234. gekozen tot Rooms koning

3.10.1247 en 25.3.1252, gesneuveld 28.1.1256. tr. Brunswijk 25.1.1252
14871941. Elisabeth van Brunswijk. geb. in of na 1299, overl. 27.5.1266.
14871968. Philips van Wassenaar, vermeld 1215, als van Duivervoorde 1221. 1226. overl. vóór

1258, tr.
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va« Borssele (nr. 14811048) te Delft gedood.

14871969. F(lorentia) (van Duivenvoorde?), vermeld 1226.
14871972-1487973 = 7844352-7844353.
14871974. Jacob van VlotstaleJansz, vermeld als burger van Utrecht 6.12.1246, tr.
14871975. N. Ghiselberl uten Goyesdr.
14871976-14871977 = 7844392-7844393.
14871978. Hendrik van Voorne, burggraaf van Zeeland, vermeld 1229-1259, tr. 1231
14871979. Katharina van Cysoing.
14871984. Willem I van Home, heer van Home en Altena, vermeld 1212-1264, gegoed in

Blaarthem, test. 1242/64, overl. 5.12.1264, tr. (1) Maria N., tr. (2)
14871985. Helwide (van Wickrath? van Arberg? van Holte?), vermeld 1240-1264.
14871988. Godfried van Leuven, ridder 1231, heer van Baucignies en Gaesbeek, overl. 1253,

tr.
14871989. Maria van Oudenaarde, erfgename van Pamele; tr. (1) Johan van Rethel68.
14871990. Dirk V van Beveren, burggraaf van Dixmuiden ca. 1240, tr.
14871991. Margaretha van Brienne, overl. als non in Flines 1275, tr. (2) Adenat van Nike68.
14871992. Nicolaes/van Putten, ridder, vermeld 1229-1247, overl. vóórsept. 1248.
14871996. waarsch. Willem II van Strijen, ridder, heer van Strijen, vermeld 1252-1274, overl.

vóór 27.3.1285, tr. (2) 1253 Mechtild; tr. (1)
14871997. N.N.
14871998-14871999 = 3922186-3922187.
14872320. Daniël I van der Merwede.
14872322. Herbaren van den Berghe, vernield 17.3.1254 als broer van Jan van Arkel.
14872364. Hendrik 111 van Cuyk, heer van Cuyk, Grave, Merum en half Asten, vermeld 1226-

1254, overl. 1254, tr. (2) waarsch. N. van Randerode, erfdr. van Boxtel; tr. (1)
14872365. waarsch. N. van Putten, overl. vóór ca. 1230.
14872366. Hendrik van Nassau, graaf van Nassau met zijn broer Ruprecht 1198, overl.

1247/50, tr.
14872367. Machteld van Gelre, vermeld 1221-1246, overl. na 1247.
14872380. Egbert van den Bossche, ridder, ministeriaal van de bisschop, vermeld 1244-1252.
14872498 = 7435984?
15688704. Huben van Bosinchem, ministeriaal in 1196, overl. ca. 1213.
15688706? Steven van Zulen, vermeld 1200-1220, ministeriaal in 122065.
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15688708? Henricus van Lonreslothe, vermeld 1226.
15688736? Ciselberl van der Lecke, vermeld 1199-1204.
15688738. Hendrik van Smitshuisen, vermeld 1216-1217, overl. vóór 1219, tr.
15688739. Machteld, vermeld 1216-1233, sticht nonnenklooster te Zennewijnen 1228.
15688768. Willem I van Egmond, heer van Egmond, advocatus der abdij van Egmond, ver-

meld in het gevolg van de graaf van Holland 1215,1221, gesneuveld 17.5.1234, tr.
15688769. Badeloch, overl. 27.4.1244.
15688770. Wouter van Haarlem, heer van Bergen, vermeld 1206-1230.
15688786-15688787 = 8325322-8325323.
15688800. Gijsbert II van Amstel, ridder (1224), heer van Amstel 1200-1227, ministeriaal in

1212, overl. vóór 1235.
15688856. Herman Alderidder, schepen te Utrecht 1227, 1230, 1241, verkoopt hoeve over de

Rijn bij Utrecht aan de riddersvan het Duitse Huis 19.5.1235, overl. 30sept.
15688860. Gijsbert van Zulen, ridder, vermeld 1244-1260, schout van Jutfaas en ministeriaal in

1247, gegoed in Jutfaas en Maarsbergen, tr.
15688861. Berta (van Abcoude'?), haar memorie op 16 juli in St. Servaas, Utrecht65.
15688866-15688867 = 16650644-16650645?
15688896. Gijsbrecht van Ruweel, ridder, broeder van het Duitse Huis te Utrecht, beleend met

Amerlant 20.9.1240, geeft tiend van land te Jutfaas in pand 1.12.1247, tr.
15688897. Goede, vermeld 1.12.1247 en in 1249; tr. (1) Wouter van Overvecht.
15688912. Jan Persijn, heer van Waterland, vermeld 1204-1224, overl. 20.9.1224, begr. abdij

van Egmond, tr.
15688913. N. van Haarlem.
16103432. Berend Wedekind.
16103456. Henricus vam Hus, ridder 1204, bezitter huis Breitenstrasse 1, Braunschweig.
16103472. Conrad (Holtnicker), getuige 1204.
16104064. Bertold von Broitzem, ridder, vermeld te Braunschweig 1210-1241.
16104128? Henricus von Scheppenstede, burger in Braunschweig, vermeld 1271.
16104864. Johann von Peine, vermeld 1269-1300, Rat Neustadt Braunschweig 1270-1291.
16104866. Ludeke Rolves, vermeld te Braunschweig 1304-1311, geeft een huis aan zijn

schoonzoon in 1304.
16650568. Gerard van Rossem, ridder, vermeld 1224-1233.
16650576. Alardlvan Buren, ridder, vermeld 1226-1243, overl. vóór 12.3.1248, tr.
16650577. N. van Bosinchem, overl. vóór 12.3.1248.
16650640? Herbaren van de Lede, vermeld 1143, tr.
16650641? N. Willem van Altena'sdr.
16650642. Hugo Botter, heer van Schoonhoven.
16650644. Arnoud I van Heusden, heer van Heusden 1173, overl. vóór 1200, tr.
16650645. Justine, overl. vóór 1200.
16650656. Wouter van Keppel, markgenoot van Doetinchem, vermeld 1207, tr.
16650657? Beatrix.
16650676. Arnold van Kleef, graaf van Kleef 1188-1198, overl. ca. 1200, begr. Kleef, tr.
16650677. Aleid van Heinsberg, erfgename van Heinsberg en Valkenburg, vermeld 1190-

121669.
16650678. Hendrik 111 van Limburg, markgraaf van Arlon, hertog van Limburg 1170, overl.

1221, tr.
16650679. Sophie (?) van Saarbrücken, vermeld 1178-1215, overl. na 121469.
16651264 = 15688706?65.
16651340-16651341 = 8325320-8325321.
16651552? Gerardus de Judifax, vermeld 1200.

XXV
28836368. Raymond-Geoffroy I de Marseille, vicomte de Marseille, tr.
28836369. Pontia.
28836376. waarsch. Bertrand d'Agout, seigneur d'Agout, coseigneur d'Apt, Gordes etc. 1120.
28836378. Isoard de Die, comte de Die.
29618834 =7404736.
29621509 =3717837.
29622080. Dirk van Voorne, burggraaf van Zeeland 1218, vermeld 1190-1227, overl. vóór

1229, tr.
29622081. Alveradis van Cuyk, geb. ca. 1165, overl. na 1226.

529



29622U96. Hendrik gez. Wisse van Borssele, ridder, heer van Borselen, vermeld 1263-1267,
overl. vóór 1271, tr.

29622097. (Clarisse) van Gavere Jan Mulartsdr.
29622100-29622101 = 3922204-3922205.
29622108. Jan II van Arkel, vermeld sedert 1269, gesneuveld Vronen 27.3.1297, begr. Gorin-

chem.
29622110. Ruprechl II van Virneburg, graaf van Virneburg, vermeld 1270-1306, overl. vóór

1.8.1308, tr.
29622111. Kunigunde (van Cuykl Zij zou volgens de kwartieren van bisschop Jan van Arkel in

de Domkerk te Utrecht een Van Kleef moeten zijn).
29743744. Simon van der Burch, ridder, vermeld 1235-1236.
29743880-29743881 = 7844410-7844411; zie noot67.
29743882. Otto I van Brunswijk-Luneburg, hertog van Brunswijk en Luneburg 1235, overl.

9.6.1252, tr.
29743883. Mathilde van Brandenburg, overl. 10.6.1261, begr. Dom, Braunschweig.
29743936. Philips van Wassenaar, ridder, vermeld 1200-1223, overl. ca. 1225, tr.
29743937? Agnes Persijn (volgens traditie).
29743948. Johannes de Vloitstale, overl. vóór 6.12.1246.
29743950. Ghiselbert uten Goye, vermeld sedert 1242, ridder ca. 1253, broeder van het Duitse

Huis ca. 1267, landcommandeur 1269/70, overl. Utrecht 2.11.1271, tr. (2) Mabelia
van den Berghe, wed. Godschalk van der Merwede (nrs. 7436160/1); tr. (1)

29743951. N. Wttenhorst (volgens wapenbord anno 1339 van Wouter van Bloemensteyn).
29743956-29743957 = 29622080-29622081.
29743958. Jan III van Cysoing, ridder, heer van Cysoing en Petegem, vermeld 1207-1240, tr.
29743959. Maria van Bourghelles, vermeld sedert 1220.
29743968. Willem {van Home), vermeld 1189/91; of zijn broer Engelbert (1196, 1203)? tr.
29743969. (Margaretha) van Altena, vermeld 1203, 1242, zuster van Dirk II van Altena.
29743984. Jan van Putten, vermeld 5.12.1216 (identiek met Jan Persijn, nr. 15688912?), tr.
29743985. Aleydis van Altena.
29743992. Willem I van Strijen, heer van Strijen 1224-1244.
29744644-29744645 = 4162660-4162661.
29744728. Albrecht van Cuyk, ridder, heer van Cuyk en Grave 1204, van Herpen, Merum en

half Asten 1220, tot 1220 stadsgraaf van Utrecht, vermeld sedert 1191, overl. 1233,
tr.

29744729. (Hadewig/Heilwig) van Merheym (Merum).
29744730-29744731 = 29743984-29743985.
29744732. Walram I van Nassau, graaf van Nassau en Laurenburg, overl. 1.2.1198, tr.
29744733. Kunegonda (van Ziegenhaini), overl. 8 nov. 1197™.
29744734. Otto I van Gelre, graaf van Gelre 1169, van Zutphen 1182, overl. 1207, tr.
29744735. Richardis van Scheyern-Wittelsbach, overl. 1231 als abdes te Roermond70.
29744760. Egbert van Amslel, kreeg goed ten Bosch bij Weesp van zijn broer en stichtte er

kasteel.
31377408. Rudolfvan Bosinchem, ridder, overl. 1164 of 1174, tr. (volgens overlevering)
31377409? Aleid van Heinsberg (haar beweerde wapen echter: Chiny).
31377416. Henricus van Lonreslothe, vermeld 1185,1186.
31377472? Volpert van der Lecke, vermeld 1167-1168.
31377476. Steven van Smitshuisen, vermeld 1190.
31377536. Wouter van Egmond, streed aan het hoofd der Kennemers 1204/05, overl.

13.9.1208, tr.
31377537. Mabelia.
31377540. Symon van Haarlem, heer van Haarlem en Bergen, vermeld 1198-1215.
31377600. Gijsbert I van Amstel, Utrechts ministeriaal 1176-1188.
31377720 = 15688706?".
31377722? Zweder van Abcoude, vermeld 122665.
31377824. Dirk Persijn, vermeld als borgen getuige van de graaf van Holland 1162-1168, tr.
31377825. N. Arnoud Spikersdr, erfdochter van Waterland.
31377826 =31377540.
32209728? Alben von Peine, Rat Neustadt Braunschweig 1257-1272.
33301152. Otto I van Buren, heer van Buren 1190-1204/13.
33301154 =15688704.
33301288? Herman van Heusden, heer van Heusden 1130.

530



XXVI
57672736. Hugues-Geoffroy Ide Marseille, overl. 1150, tr.
57672737. Douce d'Albaron.
57672752. Raimbaud d'Agout, seigneur d'Agout, coseigneur d'Apt, vermeld 1113-1120, tr.
57672753. Sancie de Simiane.
59244160. Dirk van Voorne, heer van Voorne 1175-1189 (of zijn broer Floris, vermeld als heer

van Voorne 1156-1174?), tr.
59244161. N. van Naaldwijk, erfdochter (of Aleydis van Herlaer, vrouw van Floris?).
59244162. Hendrik II van Cuyk (van Malsen), heer van Cuyk, door huwelijk heer van Her-

pen, vermeld 1157-1204, stadsgraaf van Utrecht, voogd van St. Jan ald., tr. ca.
1160

59244163. Sophie van Renen, erfgename van de heerlijkheid Herpen, vermeld 1191-1203.
59244192 = 7844372.
59244194. Jan Mulart van Gavere, heer van Eksaarde, vermeld 1267-1284, overl. vóór 1291,

tr. (2) Marie de Braine, wed. van Jacquemin d'Enghien; tr. (2)
59244195. Elisabeth (van Axel"?), vermeld 1267, overl. 1274.

Graftombe van Jan van Arkel en Bertha van Ochten (nrs. 5924421617) in de kerk te Gorinchem.

59244216. Jan I van Arkel, heer van Arkel 1254-1264, overl. vóór 1269, begr. Gorinchem, tr.
59244217. Bertha van Ochten, overl. na 1281, begr. Gorinchem; tr. (2) Johan Wolff, ridder.
59244220. Hendrik van Virneburg, kanunnik te Carden 1238, graaf van Virneburg 1241-1289,

tr.
59244221. Ponzetta van Stein, vermeld 1272-1275.
59487764. Willem van tuneburg, hertog van Saksen en Luneburg, overl. 13.12.1213, tr.
59487765. Helene van Denemarken, geb. ca. 1176, overl. Luneburg 22.11.123371.
59487766. Albrecht II van Brandenburg, markgraaf van Brandenburg, overl. 24/25.2.1220, tr.
59487767. Mechteld van de Lausitz, overl. 125571.
59487872. Kerstant (van Wassenaar), drost van Holland, vermeld 1167-1189.
59487874-59487875 = 31377824-31377825?
59487900. Wouter uten Goye, graaf van Goye, vermeld 1208-1232, overl. 1232/42, tr.
59487901. Rixa (van Amstel? van Bosinchem?), weduwe in 1252.
59487916. Jan II van Cysoing, ridder, heer van Petegem en Cysoing, vermeld 1177-1220, tr.
59487917. Mabelia van Guines, vermeld 1197.
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59487918. Giselbrecht I van Bourghelles, ridder, heer van Quicampois te Flers, waarnemend
burggraaf van Rijsel, vermeld 1185/90-1238, tr. kort na 1200

59487919. E(rmentrudis) (Ermengardis) N.; tr. (1) Jan I burggraaf van Rijsel (1174-1200).
59487936? Engelbert de Hurnen, vermeld 1166.
59487938? Boudewijn van Altena, vermeld 1187-1200.
59487984? Willem ofHugo van Strijen, vermeld ca. 1180-1213.
59489456-59489457 = 59244162-59244163.
59489458? Ruiger van Merheym, tr.
59489459? Aleydis (van Home).
59489520 =31377600.
62754832? Henricus van Lonereslothe, vermeld 1156.
62755080. Symon Galo, heer van Haarlem en Bergen, vermeld 1162-1174.
62755200. Egbert van Amstel, vermeld 1131-1172, ministeriaal van de bisschop van Utrecht

(1156), werd in de rijksban gedaan, doch verzoende zich met de bisschop (waarsch.
1169) en ontving het erfelijk meierambt van Amstelland.

62755444? Henricus de Abbekewolde, vermeld als getuige in 118665.-
62755650. Arnoud Spiker, heer van Waterland, een der viri clarissimi van Holland genoemd

op7.10.1143, tr.
62755651. Imme; zij schenken een hoeve land bij Warderaan de abdij van Egmond 1130/61.
64419456. Johann von Peine.

XXVII
115345472. Geoffroy I de Marseille, vicomte van Arles, later van Marseille, overl. 1090, tr.
115345473. Rixende.
115345504. Rostaing d'Agout, seigneur d'Agout, de Gordes, coseigneur d'Apt72.
118488320? Hugo van Voorne, heer van Voorne 1108.
118488322? Unarch van Nadelwic, overl. na 1156. (Is Unarch een verschrijving voor Barth??)
118488324. Herman II van Cuyk (van Malsen), heer van Cuyk, stadsgraaf van Utrecht, ver-

meld 1121-1167, voogd van St. Servaas te Maastricht 1146, overl. ca. 1168, tr.
118488325? N. van Chiny (dr van Otto en Adelaide van Namen), of zelf een Van Namen?
118488326. Dirk van Renen, burggraaf van Utrecht, tr.
118488327? N. van Bierbeek?
118488388. Raas VI van Gavere, ridder, heer van Gavere, Liedekerke en Chièvres, vermeld

1217-1241, overl. 9.11.1241, begr. abdijkerk Affligem, tr, ca. 1208
118488389. Sophia van Breda, vermeld 1219-1237.
118488432-118488433 = 4162660-4162661.
118488434. waarsch. Riculf I van Ochten, vermeld als nobilis 1190-1214 (of Riculf II, vermeld

1243-1265?).
118488435. waarsch. Marina (van Bentheimi), vermeld 1242-1252 als vrouw van Riculf I (of

Jutta (van Cuyk?), vermeld als domina 1280, vrouw van Riculf II?).
118488440. Herman V van Virneburg, graaf van Virneburg na 1210, later monnik, overl. na

1254, tr. 1214
118488441. Lucardis van Nassau, tr. (1) Gebhard IV van Querfurt73.
118488442. Willem II van Stein, heer van Oberstein 1222-1264, overl. vóór 1272, tr.
118488443. Poncetta, overl. 1264/7273.
118975744. Doede van Voorhout, vermeld 1101-ca. 1130, bezat veerrecht over de Rijn.
118975800. Willem schele graaf Willemsz, nobilis, vermeld 1165-1190, overl. 1190/96.
118975832. Jan I van Pelegemen Cysoing, vermeld sedert 1135, overl. vóór 1154, tr.
118975833. Pelronetla van Avesnes, overl. na 1206/07; tr. (2) vóór 1154 Rogier van Landas.
118975834. Boudewijn van Guines, graaf van Guines 1169, Frans vazal 1191, overl. 2.1.1206,

tr.
118975835. Christina van Ardres, erfgename van de heerlijkheid Ardres en van de vicegraaf-

schappen Mareen Colewide, overl. 2.7.11.77, begr. Ardres.
118975836? Adalard I van Bourghelles, pair van Mortagne, vermeld ca. 1180-1185.
118975872? Engelbert van Hornen, vermeld 1139.
118975876? Dirk I van Altena, vermeld 1143-1172.
125510160. Usbrand Galenzone, heer van Haarlem en Bergen, vermeld 1130-1174.
125510400? Wolfger van Amstel, ministeriaal van de bisschop van Utrecht, schout in Amstel-

land, vermeld 1105, 1108, 1126.

532



XXVIII
230690944. Guillaume III de Marseille, dit Ie Gros, vicomte van Marseille, overl. 1047, tr. (2)

Etiennette; tr. (1)
230690945. Aiceline.
236976648. Hendrik I van Cuyk, heer van Cuyk 1096, vicegraaf van Utrecht, overl. 1108, tr.
236976649. Alveradis (van Hostaden), erfgename van de Waldgrafschaft Osning, was betrok-

ken bij de stichting van de abdij Mariënweerd in 1129.
236976776. Raas V van Gavere, ridder, heer van Gavere, Liedekerke, Chièvres en Eksaarde,

schenker van Vlaanderen, vermeld 1181-1199, overl. 1217/18, tr.
236976777. Clarissia van Eksaarde (van Herzele?), erfdochter van Eksaarde, overl. 1218.
236976778. Godfried II van Breda en Schoten, sluit verdrag met de hertog van Brabant ca.

1198, overl. 1216/17, begr. Tongerlo, tr. ca. 1180
236976779. Lutgard van Perk (Vilvoorde), regeert als weduwe met haar zoon, overl. 1219/31.
236976870? Otto IV van Bentheim, graaf van Bentheim, burggraaf van Coevorden, vermeld

1166-1208, nam deel aan kruistocht 1189, tr. (2) Alveradis van Cappenberg; tr. (1)
236976871? (Bert/ia?) van Arnsberg (graaf Hendriksdr), erfgename van Malsen74.
237951600. Schele graaf Willem, vermeld 1156-1178, overl. 27 febr. 1179/87.
237951664. Ingelbrecht IV van Petegem en Cysoing, vermeld ca. 1082-1135, voogd van de ab-

dij Cysoing, vaandrig van de graaf van Vlaanderen, op kruistocht 1096, tr.
237951665. N. van Aalst™.
237951666. Waker I van Avesnes, heer van Avesnes (1127), voogd van Doornik, overl. na

1149, tr.
237951667. Ida de Mortagne (van Doornik)75.
237951668. Arnoud I van Gent, burggraaf van Gent, vermeld 1124-1169, door gewelddadige

bezetting graaf van Guines 1142, overl. Niventone 1169, begr. Sant Ingheveld, tr.
237951669. Mathilde van Saint-Omer'"'.
237951670. Arnoud II van Mare, vicegraaf van Mare en Colewide, heer van Ardres, overl.

1176, tr.
237951671. Adeline van Ardres, erfdochter van de heerlijkheid Ardres76.
237951744? Engelbert van Hurne, vermeld 1102.
237951753? Bertha, vrouwe van Blaarthem.
251020320. Galo van Bergen, heer van Bergen (en Haarlem?), vermeld 1105-1120, tr.
251020321. Geertruid, overl. na haar man; zij deden schenkingen aan de abdij Egmond.

XXIX
461381888. Guillaume II de Marseille, vicomte van Marseille, later monnik in de abdij van St.

Vicor, overl. 1004.
473953296. Herman I van Cuyk (van Malsen), vermeld 1057-ca. 1080, vicegraaf van Utrecht

1061, waarsch. door keizer Hendrik IV met het land van Cuyk beleend, tr. ca.
1070

473953297. Ida van Boulogne; tr. (2) waarsch. ca. 1080 Cono graaf van Montaigu (overl.
1106).

473953298. Gerhard van Hostaden, heer van Wickerode, voogd van Prüm en Knechtstaden,
vermeld 1094-1136, stichtte de kerk te Hamborn, overl. 1137, tr.

473953299. Aleydis van Wickerode (Wickrath).
473953552. Rasso IV van Gavere, ridder, heer van Gavere en Chièvres, schenker van Vlaan-

deren, vermeld 1156-1186, overl. vóór 1190, tr.
473953553. Mathilde (van Liedekerke? van Gent? van Aalst?), erfdochter? vermeld 1166.
473953556. Hendrik II van Breda en Schoten, vermeld 1160/61-1187, tr. vóór 1160
473954557. Christine.
475903200. Willem graaf Willemszoon, vermeld 1134-1139, overl. 1139/56.
475903328. Ingelbrecht III van Petegem, vermeld 1046-1052, overl. waarsch. vóór 1082, tr.
475903329? Mathilde, die als weduwe in 1082 voornemens was een klooster in Petegem te

stichten.
475903330. Boudewijn I van Aalst, ridder, heer "van Aalst, Waas, Drongen en Ruiselede,

voogd van de St. Pietersabdij in Gent, vermeld 1046-1080, overl. 23/24.4.1082, tr.
475903331? Odal
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475903332. Fastradus II, voogd van Doornik, later monnik in de St. Maartensabdij ald., overl.
na 5.8.1 l l l . t r .

475903333. Richilde, werd als weduwe non in dezelfde abdij.
475903334. Everhard I Radulf, ridder, vermeld 1078-1100, werd door verovering heer van

Mortagne en burggraaf van Doornik, overl. ca. 1112, tr. (1) Francka, tr. (2)
475903335. Helewidis.
502040640? Adallardus, leefde tweede helft van de elfde eeuw, gaf land in Heemskerk aan de

abdij van Egmond.

XXX
922763776. Pons I de Marseille, dit Ie Jeune, kreeg de vicomté van Marseille gedeeld met zijn

oudere broer77.
947906592? Unruoch, graaf in de Kempengouw, vermeld 1047-1073, tr. ca. 1040
947906593? N. in Isla en Lake.
947906594. Euslache II van Boulogne, graaf van Boulogne ca. 1049, ging met Willem de Vero-

veraar naar Engeland, overl. ca. 1080, tr. (1) Godgifu van Engeland; tr. (2) 1057
947906595. lda van Nederlotharingen, overl. 13.4.1113.
947906596. Gerhard van Hostaden, vermeld 1074-1096, broer van de Keulse aartsbisschop

Herman van Hostaden (1089-1099).
947907104. Rasso III van Gavere, ridder, heer van Gavere en een deel van Chièvres, schenker

van Vlaanderen, vermeld 1130-1150, tr.
947907105. Eva van Chièvres, deelerfgename van Chièvres, overl. als non, na 1175; tr. (1)

Aegidius van Chin (overl. 1137); tr. (3) NicolaasIII van Rumigny (overl. 1175).
947907112. Gerard van Breda, vermeld 1124-1125, zou in de Grimbergse oorlog (1143/44)

tegen de hertog van Brabant hebben gestreden, overl. vóór 1152, tr. (ca. 1120)
947907113. Beatrijs van Laroche, weduwe in 1152.
951806400. Willem (de Upgoye) graaf in Isla en Lake, vermeld 1108-1122.
951806656. Ingelbrecht II van Petegem, vermeld 1002 —vóór 1034/58, tr.
951806657. Gtismondis.
951806660. Radulf van Gent, voogd van de St. Pietersabdij te Gent, vermeld 1031/34-1052, tr.
951806661. Gisela van Luxemburg, schoonzuster van graaf Boudewijn IV van Vlaanderen.
951806664. Frastradus I, voogd van Doornik, vermeld 1065-1093(7), tr.
951806665. lda van Avesnes.
951806668. Adalard I van Petegem en Eine, vermeld 1034/47-1067, tr. waarsch.
951806669. N. van Doornik, zuster van bisschop Radbod II van Noyon-Doornik (1068-1098).

XXXI
1845527552. Boso III van Arles, graaf van Avignon (935), graaf van Arles (948/50), overl.

965/67, tr.
1845527553. Constance.
1895813184? Frethehard, graaf in Teisterbant (na 996)? of diens broer Godizo, graaf in de Be-

tuwe, overl. 1018 (tr. Bertha/Bave)?
1895813186. Herman, graaf in Isla en Lake.
1895813188. Euslache I van Boulogne, graaf van Boulogne (zou zijn geb. 1010 en geadopteerd

zijn door zijn stiefvader), overl. ca. 1049, tr.
1895813189. Mathilde van Leuven.
1895813190. Godfried III van Nederlotharingen (met de baard), hertog van Opperlotharingen

1044-1046, van Nederlotharingen 1065-1069, markgraaf van Antwerpen, overl.
24.12.1069, tr. (2) 1054 Beatrix van Opperlotharingen; tr. (1)

1895813191. Oda.
1895814208. Rasso II van Gavere, ridder, schenker van de graaf van Vlaanderen, vermeld

1114-1149, gedood in gevecht tussen Vlamingen en Hcnegouwers 27.6.1149, tr.
1895814209. Elisabeth (lda) van Gent.
1895814210. Guy van Chièvres, heer van Chièvres 1117-1120, overl. vóór 1126, tr. vóór 1117
1895814211. IdavanAth, stichtte klooster Ghislenghien in 1126; tr. (l)Goswin II vanMons.
1895814224. Hendrik van Brunesheim (Tienen), heer van Groot-Zundert (1116).
1895814226. Hendrik van Laroche, graaf van La Roche 1088-1124, voogd van Stablo-Malme-

dy, overl. 1128/38, tr.
1895814227. Mathilde van Limburg, geb. ca. 1095.
1903613312? Ingelbrecht I, voogd van de St. Pietersabdij te Gent, vermeld 2.7.964-5.3.981.
1903613320? Radulf, voogd van de St.Pietersabdij te Gent, vermeld 994-996/1029.
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1903613322. Frederik I, graaf in de Moezelgouw, graaf van Luxemburg (998), overl. 1019, tr.
1903613323. Irmentrud van Gleiberg, erfgename van de graafschap Gleiberg78.
1903613330? Wederik II, heer van Avesnes, voogd van Doornik, vermeld 1034/47-1066.
1903613336-1903613337 = 951806656-951806657.

XXXII
3691055104. Rotbold I van Agel, heer van Agel ca. 930, tr. waarsch.
3691055105. N. van Arles, erfgename van het graafschap Arles.
3791626368. Unruoch (Hunerik), graaf in Teisterbant 981-1010, overl. vóór 1026.
3791626376. Hugues de Plantard (met de lange neus), vermoord 1015, tr.
3791626377. Agnes van Jumiege (dr. van graaf Eustache), tr. (2) Ernicule graaf van Boulog-

ne™.
3791626378. Lamben I van- Leuven (met de baard), graaf van Leuven ca. 976, gesneuveld Flo-

rennes 12.9/11.1015, begr. klooster St. Geertruid, Nivelles, tr. ca. 985
3791626379. GerbergavanNederlotharingen,over\. 1008/18, begr. Nivelles80.
3791626380. Gozelo I van Nederlotharingen, markgraaf van Antwerpen 1008, hertog van Ne-

derlotharingen 1023, van Opperlotharingen 1033, graaf van Verdun, overl.
19.4.1044.

3791628416? Rasso I van Gavere, heer van Gavere ca. 1073-1093, schenker van Vlaanderen,
tr.

3791628417? Katarina van Cysoingl
3791628420. Wouter van Chièvres, heer van Chièvres, vermeld 1084-1093.
3791628422. Wouter van Ath, heer van Ath, tr.
3791628423. Adela van Rameru, tr. (1) Godfried van Guise; tr. (3) Dirk van Avesnes.
3791628452. Alben III van Namen, graaf van Namen (1064, 1088), voogd van Stablo-Malme-

dy, overl. 22.6.1102, tr. ca. 1067
3791628453. lda van Saksen, erfdr van La Roche, overl. 31.7.1102; tr. (1) Frederik II in de

Moezelgouw, hertog van Nederlotharingen 1046 (zn. van nrs. 1903613322/3)81.
3791628454. Hendrik I van Limburg, graaf van Limburg 1082, hertog van Nederlotharingen

1101 (afgezet 1106), overl. 1119, tr. ca. 1060
3791628455. Adelheid van Botenstein, overl. na 13.8.110682.
3807226640? Boudewijn, voogd van de St. Pietersabdij te Gent (962).
3807226660. Wederik I {de Valk), te Leuze ca. 1020, tr.
3807226661. N. van Chièvres.

XXXIII
7382110210. Boso II van Arles, graaf van Avignon 911, van Arles 926, markgraaf van Toscane

931, afgezet en onthoofd 936/40, tr.
7382110211. Willa (van Hoogbourgondië), verbannen naar Hoogbourgondië 93683.
7583252736. Eberhard, graaf in Drente en Salland, vermeld 944-960, overl. vóór 964, tr.
7583252737. Amalrada van HamalandM.
7583252760. Godfried van Verdun, graaf van Verdun 965, graaf in Henegouwen 973-995,

overl. na 995, waarsch. 4.9.1005, tr. 962/79
7583252761. Mathilde van Saksen, overl: 25.5.1008; tr. (1) Boudewijn III van Vlaanderen85.
7583256832? Razo de Gavera, vermeld 1031? 1034-1067.
7583256846. Hilduin IV van Rameru, heer van Rameru, door huwelijk van Roucy, overl. ca.

1063, tr.
7583256847. Adele van Roucy, erfgename van de heerlijkheid Roucy, overl. 106386.
7614453322. Raso van Chièvres.
(aanvullingen en correcties volgen)

G. J. J. VAN WIMERSMA GREIDANUS

Noten
62 Kwartieren Van den Roosen-Van den Poele ontvangen van de heer L. Poplemont.
63 Verg. De Nederl. Leeuw 1983, kol. 209 en Kwartierstatenboek 1983, blz. 229 voor de kwar-

tieren Van Teylingen-Suys.
64 Verg. Kwartierstatenboek 1983, blz. 229 voor de kwartieren Von Damm-Von Sesen.
65 Verg. Van Zu(y)len, fouten, feiten en fantasieën, in: De Nederlandsche Leeuw 1984, kol.

103 e.v. voor toelichting en bronvermelding.
66 De kwartieren Van Heinsberg-Van der Mark zullen hier niet verder worden voortgezet; zie

voor bronnen noot 45 (Gens Nostra 1982, blz. 167).
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67 De kwar t ie ren van Avesnes -Van Hol land zullen hier niet ve rder worden voor tgeze t ; zie
b ronnen als in d e vorige noo t .

68 De kwart ieren Van Leuven-Van Beveren zullen hier niet verder worden voortgezet ; zie
voor b ronnen noot 45 (Gens Nostra 1982, blz. 167). Zie ook: E. War lop , De Vlaamse adel
voor 1300.

69 D e kwart ieren Van Kleef-Van Limburg zullen hier niet verder worden voortgezet; zie voor
bronnen noot 45 .

70 De kwartieren Van Nassau-Van Gelre zullen hier niet verder worden voortgezet; zie voor
bronnen noot 45.

71 De kwartieren Van Luneburg (uit het geslacht der Welfen)-Van Brandenburg zullen hier
niet verder worden voortgezet; zie voor bronnen noot 45.

72 Kwartieren d'Agout ontleend aan M. de Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, deel
16, blz. 70e.v.

73 De kwartieren Van Virneburg-Van Stein zullen hier niet verder worden voortgezet; zie voor
bronnen noot 45.

74 Zie voor hun voorouders de in noot 45 genoemde bronnen, alsmede: A. W. E. Dek, Genea-
logie der graven van Holland.

75 Kwartieren Van Petegem-Van Avesnes ontleend aan E. Warlop, De Vlaamse adel voor
1300.

76 De kwartieren Van Gent-Van Mare zullen hier niet verder worden voortgezet; zie voor
bronnen noot 45. Zie ook: E. Warlop, De Vlaamse adel voor 1300.

77 Kwartieren Van Marseille ont leend aan A . M. H . J. Stokvis, Manuel d 'His toire , de Genea-
logie et de Chronologie de tous les états du G l o b e , dl . I I , blz. 147 en aan M. de Saint-Allais,
Nobiliaire universel de France , dl . 19, blz. 95 e.v.

78 De kwart ieren Van Luxemburg-Van Gleiberg zullen hier niet verder worden voortgezet ; zie
voor bronnen noot 45.

79 O n t l e e n d aan M. Ba igen t , R . Leigh en H. Lincoln , T h e holy b lood and the holy grail (1982);
zie daarin ook Hugues de Plantard ' s ( legendarische?) afstamming van de Merovingers in de
rechte mannel i jke lijn (blz. 215, 228, 232, 429).

80 De kwart ieren Van Leuven-Van Neder lothar ingen zullen hier niet verder worden voortge-
zet; zie voor b ronnen noot 45 .

81 D e kwart ieren Van Namen-Van Saksen zullen hier niet verder worden voortgezet ; zie voor
bronnen noot 45.

82 De kwartieren Van Limburg-Van Botenstein zullen hier niet verder worden voortgezet; zie
voor bronnen noot 45.

83 De kwartieren Van Arles-Van Hoogbourgondië zullen hier niet verder worden voortgezet;
zie voor bronnen noot 45.

84 Zie verder de in noot 45 genoemde bronnen, alsmede: W. Wedekind e.a., Die Grafen von
Limburg Stirum, dl. I, bd. I, blz. 48 e.v.

85 Zie verder de in noot 45 genoemde bronnen, alsmede Publications. Limbourg, jg. 1965, t/d
blz. 158.

86 De kwartieren Van Rameru-Van Roucy zullen hier niet verder worden voortgezet; zie voor
bronnen noot 45.
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