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CAROLUS MAGNUS

In het voorwoord dat ik vorig jaar meegaf aan het toen gepubliceerde gedeelte
van de ons toegezonden Karel de Grote-afstammingen kondigde ik reeds aan,
dat zich onder de u nu aangeboden lijnen enkele 'zeer speciale' zouden
bevinden. Velen hebben zich afgevraagd wat wij daarmee wel bedoelden.

Welnu, in de eerste plaats dan dat wij er naar hebben gestreefd ieder der
inzenders stilzwijgend toch meer dan één afstammingsreeks te geven en daarbij
een zekere spreiding over de diverse gewesten der Nederlanden aan te houden.
De vorig jaar geplaatste Avesnes-groep kreeg twee beginreeksen (Vlaanderen-
Henegouwen, en Holland), de nu gepubliceerde reeksen 200 e.v. tonen u b.v.
de Haamstedes, Montfoorts, de latere Brabanders (de oudere generaties gaven
wij al in 1968), Gelre, Kleef, Heinsberg-Valkenburg en Namen. Over en weer
bestaan tal van dwarsverbindingen, niet slechts tussen de nu gepubliceerde
lijnen, maar ook met die van vorig jaar. Zo zal de Avesnes-groep b.v.
bemerken, dat wij niet hebben willen volstaan met wat wij vorig jaar al hadden
gebracht, maar dat wij alle reeksen 100 tot en met 138 er nog eens zes andere
lijnen bij hebben gegeven. En ook degenen wier afstammingslijn eerst nu gepu-
bliceerd wordt, zullen bemerken dat er méér wegen naar Aken leiden.

Nu is dat op zichzelf niet bijzonder; ieder die zich — al is het pas kort — met
Karolingen-descendentie bezighoudt, weet dat men bij wat verder onderzoek
gewoonlijk wel tientallen, ja honderden malen bij Karel de Grote kan uitkomen.
Wèl bijzonder was echter, dat twee inzenders (mevrouw Vulsma en de heer
Engelbrecht) bij die talloze mogelijke lijnen bewust zoveel mogelijk de afstam-
ming in vrouwelijke linie hebben willen volgen. Want laten we, als genealogen
onder elkaar, nu maar rustig de oude levenswijsheid aanhalen dat we van de
moeder steeds zeker (kunnen) zijn, maar dat we de vader maar moeten geloven.
Dat wisten onze Middeleeuwse voorouders natuurlijk ook wel, vandaar dat men
zo'n duizend jaar geleden, ter bepaling van de juridische status van een kind
(slaaf, horige of vrije, in diverse gradaties), de regel aanhield 'partus sequitur
ventrem', oftewel: het kind volgt de schoot.

Natuurlijk hebben wij ook ditmaal getracht de essentiële literatuur zo goed
mogelijk aan te geven. Dat heeft bij de eerste der hierna volgende reeks (200)
er echter toe geleid, dat de inleidende bibliografie op een wat andere wijze moest
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worden opgesteld dan bij de overige reeksen. Want anders zou, niet slechts in
de bibliografische verantwoording, maar ook in de bij sommige generaties
gegeven toelichting en argumentatie, een uiterst omslachtige, ja praktisch
onhanteerbare titel-verwijzing nodig'zijn geweest.

Voorts hebben wij er ons in één geval toe beperkt een ons toegezonden Eind-
reeks rechtstreeks te koppelen aan wat wij in 1968 al publiceerden. Het bleek
namelijk niet goed mogelijk die Eindreeks (240) aan de nu gevolgde Begin-
reeksen te koppelen, tenzij men het dan simpel herhalen van vele tussenliggende
generaties voor lief had willen nemen.

Bij een publikatie die niet in één keer verschijnt maar met een zekere tussen-
ruimte, doen zich natuurlijk tussentijds diverse ontwikkelingen voor. In de
eerste plaats dat na de verschijning vorig jaar zich alsnog leden tot ons gewend
hebben die eerst toen hebben gezien, dat zij dus óók tot de Karolingen-afstam-
melingen behoren en die ons alsnog om publikatie verzochten. Deze verzoeken,
hoe begrijpelijk ook, hebben wij geweigerd. We hadden verplichtingen tegen-
over degenen die tijdig hadden ingezonden, en konden niet de afronding van dit
project in gevaar brengen door de toch al gecompliceerde structuur van deze
tweede aflevering ter wille van enkele laatkomers weer te wijzigen.

Een ander verzoek dat ons bereikte, was dat men wel erkentelijk was voor de
gegeven bibliografieën, maar dat men toch graag 'even' rechtstreeks uitgelegd
kreeg wat in het ene of andere geval, teruggaande tot de wezenlijke bronnen
(oorkonden, kronieken enz.) nu feitelijk het bewijs was; tenslotte heeft riiet
ieder (door woonplaats, of door persoonlijke omstandigheden) gemakkelijk
toegang tot een goed voorziene bibliotheek. Dergelijke vragen hebben wij per
brief afgehandeld, maar u wilt er wel begrip voor hebben dat wij daarmee niet
kunnen dóórgaan. Het heeft er echter wel toe geleid, in enkele cruciale gevallen
een uitgebreide toelichting te geven danwei, meer nog dan vorig jaar, via voet-
noten althans de weg te wijzen.

En hiermee vindt deze omvangrijke publikatie dan zijn afsluiting; mochten er,
b.v. wegens drukfouten, kleine correcties nodig zijn, dan verzoeken wij u ons
in de komende maanden daarop te attenderen opdat wij die (waarschijnlijk dan
in 1993) kunnen rechtzetten; voor zover ons op dit moment reeds verbeteringen
op het vorig jaar verschenen gedeelte hebben bereikt, zullen die dan gelijktijdig
worden opgenomen. Van harte hopen wij dat u deze beide afleveringen nauw-
keurig zult willen lezen. Niet zozeer om drukfouten te vinden, maar voorouders.
Want daarvoor zijn wij tenslotte allen lid van deze vereniging . . .

Namens de Werkgroep M. V. K.,
v.E.
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REEKS 200 (ENGELBRECHT)
AFSTAMMING IN OVERWEGEND VROUWELIJKE LIJN

Toelichting:
Bij deze reeks werd, voor zover zulks mogelijk bleek te zijn, consequent de vrouwelijke afstam-
mingslijn gevolgd. De uitzonderingen zijn, zoals hierna gemotiveerd, de navolgende:
- Generaties 1 tot 8: Bij deze top heeft men te maken met soms onbekende vrouwen ofwel met

voormoeders zonder een naar Karel de Grote leidende afstamming. Zodoende is in deze reeks
de eerste vrouwelijke schakel (generatie 8) de Karolingse telg Adelheid van Troyes.

Binnen de Middeleeuwse schakels moest ook verder een enkele keer de voorrang aan de mannen
worden gegeven. Het betreft:
- Generatie 12: De gemalin van Willem dé Grote van Bourgondië, namelijk Étienette (wellicht van

Longwy) is omstreden, maar kan mogelijkerwijze ook Karolingse antecedenten hebben gehad.
- Generatie 15: Lodewijk VII van Frankrijk. Zijn hier optredende gemalin Aliénora van Poitou-

Aquitanië stamt in vaderlijke lijn meerdere keren van Karel de Grote af, maar bij haar moeder
Eleonora van Chatellerault is dat niet het geval.

- Generatie 19: Guy/Gwijde van Dampierre. Zijn gemalin Mathilde van Béthune had tot moeder
Elisabeth van Morialmé met verder onbekende kwartieren.

- Generatie 22: Johan I van Luxemburg, koning van Bohemen. Via zijn gemalin Elisabeth van
Bohemen zouden wij in vrouwelijke lijn krijgen: Jutta van Habsburg - Getrud/Anna van
Hohenberg - Mechtild van Tübingen - en dan als twijfelachtig geval Mechtild of Beatrix van
Eberstein. En hier lopen we dan vast en komen op onbekend spoor terecht.

- Generatie 23: Keizer Karel IV. De hier in aanmerking komende vierde gemalin van hem, Elisa-
beth van Pommeren, heeft dan in de vrouwelijke lijn: Elisabeth van Polen - Aldona/Anna van
Litouwen - de onbekende gemalin van de Litouwse vorst Gediminus.

- Generatie 24: Keizer Sigismund. Via zijn tweede gemalin Barbara van Cilli zouden wij in de
vrouwelijke lijn krijgen: Anna van Schaunberg - Ursula van Görtz-Tirol - Katharina van
Pfannberg - N. van Druchburg ofwel Agnes van Waldburg, beiden met verder onbekend
voorgeslacht.

Na deze Middeleeuwse uitzonderingen kan de reeks vrijwel tot het heden worden voortgezet in
uitsluitend vrouwelijke lijn. Pas in recente tijden moeten wij wederom onze toevlucht nemen tot de
inlassing van een tweetal mannelijke tussenschakels:
- Generatie 40: Johann/Janos graaf Nemes. Ofschoon zijn gemalin Karoline gravin Berchtóldt

zelf ook van Karel de Grote afstamt, en wel via vaderszijde, heeft haar moeder Franziska Huszar
de Szent-Kerészt geen bekende Karolingse antecedenten.

- Generatie 42: Hugo graaf Logothetti. Zijn gemalin Frieda barones Zwiedinek heeft zelf noch
via haar vader, noch via haar moeder afstammingslijnen die doorlopen tot in de Middeleeuwen
en zodoende ook geen Karolingse antecedenten.

Literatuur:

Opmerking: de in de eerste kolom vermelde verkortingen geven de wijze weer hoe de betrokken
werken bij de diverse generaties (schakels) kortheidshalve worden geciteerd.

AACHEN Quellentexte zur Aachener Geschichte (herausgegeben von Dr. Walter Kam-
merer): Heft III: Die Aachener Königs-Krönungen. Aachen 1961.

A.D.B. Allgemeine Deutsche Biographie. München/Leipzig 1875-1912.
ANN.RECN. FRANC. Annales Regni Francorum (herausgegeben von F. Kurze (= MG SSrG). Han-

nover 1895.
ALBRECHT. ii Das Reichsregister König Albrechts II., bearbeitet von Heinrich Keiler (= Mittei-

lungen des Österreichischen Staatsarchivs, Erganzungsband IV). Wien 1955.
ANSELME Hisloire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs

. . . , par Ie Père Anselme, Augustin Déchaussé, continuée par M. du Fouray,
Troisième Édition, revue, corrigée & augmentée par les soins du Père Ange et du
Père Simplicien, Augustins Déchaussés. Paris 1726-1733; [een moderne reprint is
o.a. aanwezig in de Utrechtse UB].

BANNIZA Heinrich Banniza von Bazan & Richard Muller, Deutsche Geschichte in Ahnenta-
feln, Band I, 3. Auflage. Berlin 1943.
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BENZINGER Ahnen und Nachkommen von Dr. Ralph Benzinger und seiner Gemahlin Maria
Donala Benzinger geb. Muller, bearbeitet von J. P. Zwicky von Gauen, herausge-
geben von Ralph Benzinger-Müller. Zürich 1975.

B. L. G. B. L. Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Lander. München 1975-
heden.

BRANDENBURG Erich Brandenburg, Die Nachkommen Karls des Grossen (I. bis XIV. Genera-
tion). Leipzig 1935; [reprint als: Genealogie und Landesgeschichte, Band 10:
Caroli Magni Progenies, 1. Frankfurt-am-Main 1964].

BRENNER S. Otto Brenner, Nachkommen Gorms des Alten (König von Danemark - 935 -)
(1.-XV1. Generation). Kopenhagen (Personalhistorisk Institut) 1964.

BÜHLER Heinz Bühler, Die Herkunft des Hauses Dillingen (= S. 9-30 in: Kyburger-
Tagung 1980 in Winlerlhur, Die Grafen von Kyburg, Mit Beitragen von
Waker-Verlag, Olten und Freiburg im Breisgau 1981); [Bühler behandelt hierin
o.a. ook de Alemannische herkomst van moederszijde van keizerin Hildegard, en
de mogelijke herkomst van haar vader Gerold).

BUR Michel Bur, La Formation du Comté de Champagne (v. 950-v. 1150) (= Publica-
tions de l'Université de Nancy II: Mémoires des Annales de l'Est, no. 54). Nancy
1970.

CABANÈS Les morts mystérieuses de l'Hisloire, première série: Rois, Reines et Princes
Francais de Charlemagne a Louis XIII. Nouvelle édition revue et corrigée, par Ie
Docteur Cabanès. Paris 1954.

CAi'PEi.i.i A. Cappelli, Cronologia, Cronografia e Calendario Perpetuo (Manuali Hoepli),
Quarta Edizione. Milano 1976.
Kaiser Karl IV. (Staatsmann und Mazen), heraugegeben von Ferdinand Seibt aus
Anlass der Ausstellungen Nürnberg und Köln 1978/79 . . . München 1978.
Francesco Cognasso, / Savoia ('Grande Famiglie'). Torino (dall'Oglio) 1971.
Abbé Jacques Dupont (f), Cahiers de Saint-Louis. Nantes 1976-heden.
Dizionario Biografico degli Italiani. Roma 1960-heden.
J. Dhont, Études sur la naissance des principautés territoriales en France (IXe-Xe
siècle (= Rijksuniversiteit van Gent, Werken Fac. der Wijsbeg. en Lett., Afl.
102). Brugge 1948.
David Douglas, Some Problems of Early Norman Chronology, in: The English
Historica! Review, Vol. LXV, pag. 289-303), 1951.
Eginhard, Vie de Charlemagne, éditée et traduite par Louis Halphen ( = Les
classiques de l'histoire de France au moyen age, vol. 7). Paris 1923.

EST. i, EST. II Europaische Stammtafeln von Wilhelm Karl Prinz von Isenburg. Berichtigter und
erganzter Abdruck der 2. verbesserten Auflage, herausgegeben von Frank Baron
Freytag von Loringhoven. Band I und II. Marburg 1960.

EST.ui Idem, Erganzungsband von Frank Baron Freytag von Loringhoven, 2. Auflage,
Band III. Marburg 1958.

EST.ii desgleichen, (Band IV). Marburg 1961.
EST. v (Band V). Aus dem Nachlass von Frank Baron Freytag von Loringhoven heraus-

gegeben von Dettlev Schwennicke. Marburg 1978.
EST.NF Europaische Stammtafeln, begründet von W.K. Prinz zu Isenburg, fortgeführt

von F. Baron Freytag von Loringhoven. Neue Folge, herausgegeben von Dettlev
Schwennicke. Marburg an der Lahn 1978-heden [tot dusver 13 delen in 16
banden].

FASOLi Gina Fasoli , / Re d'Italia (888-962) ( = Biblioteca Storica Sansoni , nuova serie,
XV) . Firenze 1949.

FAUROUX Marie Fauroux (éd.), RecueildesactesdesducdeNormandiede911 a 1066. Caen
1961.

FI.ODOARD Les Annales de Flodoard, publ. par Ph. Lauer. Paris 1905.
GANSHOF F.L. Ganshof, Over de geboortedatum van Karel de Grote ( = pag. 43-55 in:

'Dancwerc', opstellen aangeboden aan Prof. dr. D. Th. Enklaar, ter gelegenheid
van zijn vijf-en-zestigste verjaardag). Groningen 1959.

G.H.DA. Genealogisches Handbuch des Adels (Ausgabe C A . Starke Verlag; Glücksburg
1951-1957, Limburg an der Lahn 1958-heden).

CAT.KARL.iv

COCNASSO

c.s.L.
D . B . i .

DHONT

ECINHARD
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c.H.D.A./F.H. (reeks:) Genealogisches Handbuch der Fürsllichen Hauser [hierin met name de
stamreeksen: Sachsen (Wettin), Solms, in Band IV (1956); Mecklenburg (Obo-
triten), in Band V (1959); Bourbon (Capet), Hessen (Lothringen-Brabant), in
Band VI (1961).

G.H.D.A./G.H. (reeks:) Genealogisches Handbuch der Graflichen Hauser [hierin met name: Bd.
23, (Gfn. B, II), 1960 (s. v. Logothetti).

GOTHA Gothaische Genealogische Taschenbücher - Ausgabe Justus Perthes. Gotha bis
1944.

GOTHA/GFN. (reeks:) Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Graflichen Hauser.
HLAWITSCHKA Eduard HIawitschka, Die Vorfahren Karls des Grossen (= S. 51-82 in: Karl der

Grosse, Lebenswerk und Nachleben, hrsgb. von Wolfgang Braunfels ( . . . ) , Band
1, 3. Aufl.). Düsseldorf 1967.

ISBG.KS.KG. Wilhelm Karl Prinz von Isenburg, Die Ahnen der deutschen Kaiser, Könige und
ihrer Gemahlinnen. Görlitz 1932.

JOANNIS J.-D. de Joannis (avec la collaboration de R. de Saint-Jouan, de P. de Herbi-
court) , Les seize quartiers généalogiques des Capéliens, Tomes I, II et III . Lyon

1958, 1959 et 1963. Tome IV (Supplément) par Comte Yves de Joannis. Paris
1965.
Kempelen, Béla, Magyar Nemes Csaladek. Budapest 1911-1932.
Walther Kienast, Der Herzogstitel in Frankreich und Deutschland (9. bis 12.
Jahrhundert). München/Wien 1968.
Grete Klingenstein, Der Aufstieg desHausesKaunilz(= Schriftenreihe der Histo-
rischen Kommission bei der Bayrischen Akademieder Wissenschaften, Schrift 12)
[was haar Habilitationsschrift Universitat Wien 1972/73; nu als boek]. Göttingen
1975.
A. Knetsch, Das Haus Brabant (Genealogie der Herzöge von Brabant und der
Landgrafen von Hessen). Darmstadt [zonder jaar, doch verschenen 1917-1931].
D. van Duyn, De kwartieren van Koningin Juliana (bewerkt tot ongeveer de grens
der Middeleeuwen) (verschenen in afleveringen in het Jaarboek van het Centraal
Bureau voor Genealogie, vanaf 16 (1962) t/m 20 (1966).
Johann Lanz, Die Ahnen der Königin Christine von Schweden. Wien 1980.
Johann Lanz, Die Ahnen des Eduard Plantagenet, Prinz von Wales (1453-1471),
2. Auflage. Wien 1977.
Johann Lanz, Kinder und Ahnen des letzten ósterreichischen Kaiserpaars. Wien
1970.
Johann Lanz, Ausgewahlte Vorfahren der Antonia Silvia Grafin von Thun und
Hohenstein (1875-1927). Wien 1980.
Lexikon des Mittelalters (Artemis). München/Zürich 1972-heden.
E.M. Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg [reprint o.a. Utrechtse UB]:
- 4. Teil (Vom Regierungsantritt Herzog Rudolfs bis zum Tode Herzog

Albrechts des Dritten), Neudruck der Ausgabe 1839. Osnabrück
1973.

- 5. Teil (Vom Regierungsantritt Herzog Albrechts des Vierten bis zum Tode
König Albrechts des Zweiten), Neudruck der Ausgabe 1841.
Osnabrück 1973.

- 6. Teil (Von Herzog Friedrichs Wahl zum römischen König bis zu König
Ladislaus Tode), Neudruck der Ausgabe 1842. Osnabrück 1973.
N.B.: dit oudere werk is van belang, aangezien Lichnowsky in elk
deel uitvoerige overzichten, deels in regesten-vorm, geeft van de, voor
de diverse gebeurtenissen, ter zake doende documentaire bronnen.

LINTHART Jan Linthart, Kounicové. Brno 1982 [= een Tsjechisch genealogisch overzicht
van het geslacht Kaunitz].

LOGNON Jean Lognon, L'Empire Latin de Constantinople et la Principauté de Morvée.
Paris 1949.

LUCHAIRE Achille Luchaire, Études sur les actes de Louis VII (= Hist. des instit. monarch.
de la France - Mémoires et documents). Paris 1885.

LUYKX Theo Luykx, Het grafelijk Geslacht Dampierre en zijn strijd tegen Filips de
Schone (= Keurreeks van het Davids Fonds, Nr. 47, 1952-1). Leuven 1952.

KEMPELEN

KIENAST

KLINGENSTEIN

KNETSCH

KW.KON.JUL.

LANZ/CHRIST.

LANZ/EDUARD

LANZ/HABSB.

LANZ/THUN

LEX.M.A.

LICHNOWSKY
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MURIAN-AHNEN Manfred Stromeyer, Merian-Ahnen aus Dreizehn Jahrhunderten, 8 Bde. Kon-
stanz 1963 - Limburg a.d. Lahn 1967.

NAGY Nagy, Ivan, Magyarorszag Csa/orfa/(Czimerekkel és Nezêkrendi Tablakkal). Pest
1857-1868.

N.D.B. Neue Deutsche Biographie. München/Berlin 1953-heden.
NEDOPII. Leopold Nedopil, Deutsche Adelsproben aus dein Deutschen Ordens-Zentral-

Archive . . . . Wien/Prag/Leipzig 1888. [N.B.: de betrokken stukken worden in
regest-vorm geciteerd].
Nithard, Histoire des fiIs de Louis Ie pieux (éditée et traduite par Ph. Lauer)
( = Les classiques de l'histoire de France au moyen age, vol. 7), deuxième tirage.
Paris 1964.
Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950. Graz/Köln/Wien 1954-
heden.
Marcel Pacaut, Louis VU et son Royaume ( = Bibl. Gén. de l'École pratique des
Hautes Études, Vle Section) (S. E. V. P. N.). Paris 1964.
Paulus Diaconus, Gesta episcoporum mettensium (hrsg. von G .H . Perts)
(MG. SS. II), 1829.
Otto Posse, Die Wettiner (Genealogie des Gesamthauses Wettin Ernestinischer
und Albertinischer Linie). Leipzig/Berlin 1897.
Roman Freiherr von Prochazka, Genealogisches Handbuch erloschener böhmi-
scher Herrenstandsfamilien. Neustadt an der Aisch 1974.
Roman Freiherr von Prochazka, Genealogisches Handbuch erloschener böhmi-
scher Herrenstandsfamilien, Erganzungsband, Herausgegeben vom Vorstand des
Collegium Carolinum Forschungsstelle für die böhmischen Lander. München
1990.
Regino von Prüm, Chronicon (Herausgeg. von F. Kurzem) (MG SS), 1810.
J .F . Böhmer, Regesta Imperii . . . I: Die Regesten des Kaiserreichs unter den
Karolingern 751-918...; Reprogr. Nachdruck der 2. Aufl. Innsbruck 1908, Hil-
desheim 1966.
J. F. Böhmer, Regesta Imperii VIII: Die Regesten des Kaiserreichs unter Karl IV.
(1346-1378)... Innsbruck 1877.
Regesta Imperii XI: Die Urkunden Kaiser Sigmunds 1410-1437. Verzeichnet von
Wilhelm Altmann. Innsbruck 1896.
J.F. Böhmer, Regesta Imperii ... XII: Albrecht II. 1438-1439, bearbeitet von
Günther Hödl. Wien/Köln/Graz 1975.
Révai, Nagy Lexikona (az ismeretek enciklopédiaha). Budapest 1911-1935.
Hugo Rokyta, Die böhmischen Lander (Handbuch der Denkmaler und
Gedenkstatten europaischer Kulturbeziehungen in den böhmischen Landern).
Salzburg 1970.
Siegfried Rösch, Caroli Magni Progenies, Pars I (= Genealogie und Landesge-
schichte, Band 30). Neustadt an der Aisch 1977.
Eduard Rübel, Ahnentafel Rübel-Blass. Zürich 1939. (1: Textband; II: Tafel-
band).
Paul Berthold Rupp, Die Vorfahren von Henriette von Mómpelgard (= Schriften
zur südwestdeutschen Landeskunde, 15. Band). Stuttgart 1977.
Hermann Scherl, Die Graf schaft Rietberg unter de, Geschlecht der Kaunitz (unter
besonderer Beriicksichtigung der Verwaltungsgeschichte), 1699-1822 (= Disserta-
tion, philosoph. Fakultat der Leopold-Fransens-Universitat). Innsbruck 1962.

SIEBM./BÖHM J. Siebmachers grosses Wappenbuch (Reprographischer Nachdruck vom IV.
Band, 9. Abt., 1886) (= Band 30 des Nachdrucks) (Die Wappen des böhmischen
Adels). Neustadt an der Aisch 1979.

SIEBM./STMK. J. Siebmachergrosses Wappenbuch (Reprographischer Nachdruck von Band IV,
6. Abt., 1883; Band IV, 7. Abt., 1919-1921; Band V, 1. Abt., 1857; Band VI, 3.
Abt., 1858; Band VII, 1. Abt., 1859) (= Band 28 des Nachdrucks) (Die Wappen
des Adels in Salzburg, Steiermark und Tirol). Neustadt an der Aisch 1979.

SIRJEAN Gaston Sirjean, Encyclopedie des Maisons Souveraines du Monde: France I,
première partie, Les Lignées souveraines (Cahiers I-VIII). Paris 1959-1963.

SPENER Philippus Jacobus Spenerus D., Theatrum Nobilitatis Europeae . . . (4 delen).
Francofurti ad Moenum 1668-1678.

PACAUT

PAULUS DIACONUS

POSSE

PROCHAZKA. I

PROCHAZKA.il

REGINO

REG.IMP. I

REG.IMP.VII

REG.IMP.XII

RÉVAI

ROKYTA

RÖSCH

RÜBEL-BLASS
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SUGER Oeuvres complètes de Suger, recueillies, annotées et publiées d'après les manus-
crits pour la Sociélé de l'Histoire de France, par A. Lecoy de la Marche. Paris
1867; [hieruit in casu met name de Vita Ludovici Grossi Regis van Suger].

THEGAN Thegani, Vita Hludowici Imperatoris (Herausgegeben von G.H. Pertz)
(MG.SS.II, 590-604), 1829.

VAJAY/BOURC. Szabolcs de Vajay, A propos de la 'Guerre de Bourgogne' (Nole sur les succes-
sions de Bourgogne et de Macon aux Xe. e! Xle. siècle) (= Annales de Bourgogne,
Tome XXXIV, Année 1962, pages 153-170). Dijon 1962.

VAJAY/ËTIEN. Szabolcs de Vajay, Bourgogne, Lorraine el Espagne au Xle. siècle: Étiennetle,
dite de Vienne, comlesse de Bourgogne (= Annales de Bourgogne, Tome XXXI1,

. Année 1960, pages 233-266, et tabl.). Dijon 1960.
VAJAY/MARCHES Szabolcs de Vajay, Comtesses d'Origine occilane dans la Marche d'Espagne aux

We. et lle. siècle (= Hidalguia, revista de genealogia, nobleza y armas, afio 28,
p. 585-616, p. 755-788). Madrid 1980.

VANDERKINDERE Léon Vanderkindere, La formation territoriale des principautés belges au Moyen
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1/200. Karel de Grote, (zn. van Pippijn koning der Franken en Bertrada/Berta
(van Laon)), geb. (event. volgens de traditie te Ingelheim) 2-4-742; Karel en zijn
broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofd-
zaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak
Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9-10-768, Karel te Noyon en Car-
loman te Soissons; na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van
diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt
dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen
zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie
tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot
koning, Saint-Denis 28-7-754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot
'patricius Romanorum', maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de
Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25-12-800; laat dan
zijn 'patricius'-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: 'Karolus serenis-
simus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum
gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobar-
dorum'; zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse 'basi-
leus' Michael I Rhangabe erkend; overl. Aken 28-1-814, begr. ald. (Dom),
tr. (3)771
Hildegard; geb. 758; overl. 30-4-783, begr. Saint-Arnoul-de-Metz; dr. van (ver-
moedelijk) Gerold I graaf in de Vinzgouw, en (zeker) Imma/Hemma van Ale-
mannië.

Dat Karel de Grote een zoon was van Pippijn en van Bertrada/Berta wordt door meerdere
bronnen gestaafd. Wat zijn moeder betreft, deze wordt nogal eens aangeduid als zijnde 'van
Laon', en wel aangezien haar vader Her(i)bert graaf van Laon is geweest. Dit blijkt uit de
ANN.REGN. FRANC, waarin bij het jaar 748 wordt vermeld 'Pippinus coniugem duxit Bertradam
cognomine Bertam, Cariberti Laudunensis comitis filiam'. De 'Annales Prumienses' stellen
echter '744. Coniunctio Pippini regis et Betrada regine'. Hoe dan ook, of nu beide ouders
gehuwd zijn in 744, 748 of 749, in elk geval zijn zij dus wettig gehuwd na 742 (geboortejaar
van Karel) en vóór 751 (geboortejaar van zijn broer Carloman). Karel de Grote was dus ter
wereld gekomen als een voorkind. Ofschoon dat in die jaren geen beletsel vormde voor een
troonsopvolging, was zulks ten tijde toen EGINHARD schreef, onder de regering van Lodewijk
de Vrome, minder gepast en werd dat door zijn biograaf dan ook niet met zoveel woorden
vermeld. Zodoende schrijft deze in zijn cap. 4 enerzijds dat hij wegens gebrekkige informatie
nalaat omtrent Karels geboorte en jeugd te berichten, maar stelt hij expliciet in zijn cap. 30 dat
Karel in zijn 72ste levensjaar is overleden, hetgeen inhoudt dat hij in 742 werd geboren. Dag
en maand blijken uit een, uit de eerste helft van de negende eeuw stammende, te Lorsch
opgestelde kalender, waarin wij kunnen lezen '1111. Non. Apr. Nativitas domni et gloriosissimi
Karoli imperatoriset semper Augusti'. Dat komt dus overeen met 2 april. Zodoende wordt dan
ook thans als vaststaand aanvaard dat Karel is geboren op 2 april 742. De plaats is onzeker,
aangezien het soms vermelde 'Ingelheim' niet aantoonbaar is en berust op latere tradities.

Zijn 'onwettige' geboorte is wellicht ook (aldus GANSHOF) een van de redenen weshalve
Carloman zijn broer Karel onwelwillend gezind was. De partijdige THEGAN (d.w.z. door dik en
dun aanhanger van Lodewijk de Vrome) beweert voorts, om de opstandige kleinzoon Bern-
hard (zie generatie 3) zwart te maken, dat deze onwettig uit een concubine zou zijn geboren,
hetgeen pertinent onjuist is, al is dan ook de naam van zijn moeder niet overgeleverd.

Wat het overlijden van Karel de Grote betreft, de datum 28-1-814 en de plaats Aken zijn op
meer dan een wijze gestaafd. Hij overleed vermoedelijk aan een pleuritis (CABANÈS, pag. 19).
De ANN.REG.FRANC, stellen 'anno aetatis circiter septuagesimo primo, regni autem quadrage-
simo septimo ex quo vero imperator et augustus appelatus est ann. X1II1, V. Kal. Febr. rebus
humanis excessit'. In zijn cap. 30 schrijft EGINHARD ' . . . septimo postquam decubuit die, sacra
communione percepta, decessit, anno aetatis suae septuagesimo secundo, et ex quo regnare
cooperat quadragesimo septimo, V. Kal. Febr., hora diei tertia' (d.i. op 28 januari 814 des
morgens om negen uur).

476 156



Hij citeert ook het grafschrift (cap. 31), dat volgens hem als volgt heeft geluid: 'Sub hoc
conditorio situm est corpus Karoli magni atqueorthodoxi imperatoris, qui regnum Francorum
nobiliter ampliavit et per annos XLVI1 feliciter rexit. Decessit septuagenarius anno Domini
DCCC XIIII, Indictione Vil, V. Kal. Febr.'

Dat hij toen reeds als 'de Grote' bekend stond, blijkt o.a. ook uit de wijze waarop NITHARD
in zijn 'Historiae' zijn 'liber I' begint: 'Karolus bene memoriaes et merito magnus imperator
ab universis nationibus vocatus . . . " (d.w.z. dat alle volkeren hem de grote keizer noemen).

De wijze waarop hij werd begraven, is omstreden, zij het dan ook dat de versie in zittende
houding op een troon gezeten, niet alleen onwaarschijnlijk, maar zeer zeker ook onjuist is. Zie
daaromtrent de uitvoerige verhandeling van Helmut Beuman in Band IV (pag. 9-38) in het ook
elders aangehaalde verzamelwerk 'Karl der Grosse, Lebenswerk und Nachleben'. In deze band
zijn ook opgenomen enkele bijdragen met betrekking tot zijn 'heiligverklaring' en 'verering'
(Erich Meuthen, 'Karl der Grosse - Barbarossa - Aachen'; Robert Folz, 'Aspects du culte
liturgique de Saint Charlemagne en France'; Matthias Zender, 'Die Verehrung des Hl. Karl im
Gebiet des mittelalterlichen Reiches'). Karel werd namelijk op initiatief van keizer Frederik
Barbarossa op 29 december 1165 te Aken met volmacht van de tegenpaus Paschalis 111 door
de Keulse aartsbisschop Reinoud van Dassel heilig verklaard.

Zijn graf en schrijn zijn meerdere keren geopend, laatstelijk werd zijn gebeente blootgelegd
in aanwezigheid van diverse Europese autoriteiten, ten behoeve van dringende restauratie-
werkzaamheden aan zijn schrijn, op zondag 30 januari 1983 na een plechtige dienst (het verslag
daarvan kan men o.a. uitgebreid lezen in het 'Informatiebulletin van het Bisdom Roermond',
1 lde Jg., no. 3, februari 1983 (pag. 14-15 met foto's verlucht).

Wat Hildegard betreft: gezien zij (PAUI.US DIACONUS) in het dertiende jaar van haar huwelijk
overleed, moet haar huwelijk met Karel de Grote dateren uit 771 en wel vóór 30 april. Haar
herkomst van moederszijde uit het huis der hertogen van Alemannië staat vast, zie b.v. THEGAN
(cap. 6) ' . . . quae erat de cognatione Gotefridi ducis Alamannorum; Gotofridus dux genuit
Huochingum, Huochingus genuit Nebi, Nebe genuit Immam; Imma vero genuit Hiltigardam
beatissimam reginam'. Hij vond kennelijk haar vader van geringe afkomst, zodat hij deze
onvermeld liet. Tegenwoordig (o.a. WERNER, BÜHLER, HLAWITSCHKA) neemt men algemeen aan
(mede aangezien b.v. een broer van Hildegard een graaf Gerold was), dat graaf Gerold I in de
Vinzgouw haar vader is geweest. Expliciet is zulks echter niet documentair bewijsbaar. In de
19de eeuw stelde men als een mogelijk alternatief voor een 'Adelhard, graaf in de Berchtolds-
baar' (b.v. Karl Friedrich Vierordt, 'Badische Geschichte bis zum Ende des Mittelalters'.
Tübingen 1865, S. 494, Tab. 2). Haar overlijdensdatum blijkt uit de ANN.REGN.FRANC. Voorts
heeft PAULUS DIACONUS een door hem vermeld grafschrift voor haar gedicht.

Haar geboortejaar is berekend op basis van diverse gegevens uit haar leven.

Uit dit huwelijk:

a. Karloman/Pippijn, zie nader hieronder.
b. Lodewijk 'de Vrome', zie nader Beginreeks 203, generatie 2 (pag. 188).

2/200. Pippijn, koning van Italië; geb. 777; heet oorspronkelijk Karloman;
door paus Hadrianus gedoopt als Pippijn en tot koning van Italië gezalfd, Rome
15-4-781; overl., 33 jaar oud, 8-7-810, begr. Milaan (S. Ambrogio) 11-7-810,
tr. vóór 796 (ca. 795)
N.N.

Dat Karloman/Pippijn een zoon is geweest van Karel de Grote en Hildegard, is o.a. geboek-
staafd bij ECINHARD (cap. 18). Dat hij vóór 796 is gehuwd, blijkt uit een brief van Alcuinus uit
796, waarin deze hem dan 'als jong gehuwd' aanmerkt. Zijn kroning tot koning van Italië is
geregistreerd in de ANN.REG.FRANC, voor het jaar 781. Volgens THEGAN had hij bij zijn dood de
leeftijd van 33 jaar, waaruit dus blijkt dat hij in 777 moet zijn geboren.

Zie voorts voor Pippijn de REG.IMP.I (pag. 225-231).

3/200. Bernhard, koning van Italië; geb. ca. 797; komt, opgevoed in een
klooster te Fulda, 812 naar Italië en wordt door zijn grootvader Karel de Grote
in opvolging van zijn vader Pippijn in september 813 tot (onder)koning van
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Italië aangesteld; huldigt Lodevvijk de Vrome als keizer 814; wanneer deze hem
echter bij de z.g. 'Ordinatio imperii' van 817 passeert, komt hij met de groten
van zijn rijk in opstand; verslagen geeft hij zich in december van dat jaar over
te Chalon-sur-Saöne; de rijksvergadering veroordeelt hem te Aken tot de dood;
wordt echter door Lodewijk de Vrome 'begenadigd' tot het 'uitsteken van zijn
ogen', welke 'ingreep' hij niet overleeft, zodat hij (slechts twee of drie dagen na
de ingreep) aan zijn wonden 17-4-818 overlijdt,
tr. ca. 814
Kunigunde (van overigens onbekende herkomst); overl. na 15-6-835.

Bernhard was voorzien om zijn vader op te volgen, hetgeen pas in 812/813 een feit werd, toen
hij vijftienjarig was; hij moet derhalve ca. 797 zijn geboren.

Zijn opvolging blijkt uit de ANN.REGN.FRANC, (jaar 813): ' . . . Bernhardumque nepotem
suum, filium Pippini sui, ltaliae praefecit et regem appelari iussit'. Dit en ook de gegevens bij
I-CIINHAKO (cap. 19) staven tevens zijn afkomst. Bovendien wordt de bewering van de partijdige
THEGAN (cap. 22) 'ex concubina natus' door al deze vermeldingen ontzenuwd. Lodewijk de
Vrome kon de beslissing van zijn vader Karel de Grote niet ongedaan maken, maar passeerde
hem in zijn 'Ordinatio imperii' van 817. ECINHARD, destijds op de hand van Lodewijk de
Vrome, vermeldt de opstand en dood van Bernhard (liber I, cap. 2) zeer lapidair: 'Qui (d. w.z.
Bernhardus) quoniam ab eo paulo post defecit, capitur et a Bertmundo, Lugdunensis pro-
vincie praefecto, luminibus et vita pariter privatur'. Een en ander ook vermeld in de
ANN.REGN.FRANC, voor de jaren 810, 813, in de 'Regesta imperii' en bij THEGAN (cap. 6).

Volgens een latere traditie zou zijn lichaam zijn overgebracht naar Milaan en daar in de
St. Ambrosiuskerk zijn begraven. Dit vindt men o.a. als 'vaststaand' bij RÖSCH (pag. 74), maar
wordt als regel in twijfel getrokken.

Zie voor Bernhard voorts REG.IMP. i (pag. 231-234).

4/200. Pippijn, geb. vóór 818, overl. na 840,
tr.
N.N.

Pippijn was zeer zeker nog geen graaf van Vermandois (zoals zijn nageslacht), maar wordt wel
vermeld als heer van Péronne en St. Quentin (= Augusta Veromanduorum). Aantoonbaar is
hij ook (na 834) als 'graaf' in de omgeving van Parijs.

5/200. Her(i)bert I graaf van Vermandois, geb. vóór 850; wordt graaf van
Soissons, leke-abt van St. Crépin, dan ook graaf van Méaux en Madrie en
tenslotte in 896 graaf van Vermandois; kiest aanvankelijk de zijde van Karel de
Eenvoudige in diens strijd tegen Odo/Eudes hertog van Francië om de Franse
troon, maar verlaat dan om onbekende redenen diens partij; verliest zodoende
St. Quentin en Péronne aan Rudolf graaf van Cambrai, broer van Boudewijn
II van Vlaanderen, die hij later Iaat doden; uit bloedwraak geeft Boudewijn
opdracht Herbert te vermoorden op een niet meer exact bekende datum na 900,
doch vóór 6-11-907,
tr.
N.N.

Uit dit huwelijk:

a. Heribert II van Vermandois, zie nader hieronder.
b. Beatrix van Vermandois, overl. na maart 931,

tr. 895
Robert V, geb. 866; koning van West-Francië (Robert I) 922-923;
zie nader Gens Nostra 19 (1964), pag. 280.
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6/200. Her(i)bert II graaf van Vermandois, geb. ca. 880/890; tracht zijn
machtsgebied uit te breiden; leke-abt van Saint-Médard-de-Soissons en van
Saint-Crépin-de-Soissons; graaf van Vermandois, van Méaux, enz.; speelt een
rol in de machtstrijd om de Franse koningskroon en in de conflicten met Oost-
Francië, Bourgondië, wegens het lot van Lotharingen; sluit met evenveel gemak
allianties, die hij dan zo nodig ook weer zonder meer verbreekt; kiest ondanks
zijn eigen Karolingische afstamming veelal de partij der Robertijnen; houdt de
ongelukkige koning Karel III de Eenvoudige, na diens afzetting, vele jaren
gevangen; overl. 23-2-943, begr. Saint-Quentin,
tr. vóór 907
N. (Adela?, Luitgardis?) van Neustrië, geb. vóór 900, overl. na 931; dr. van
Robert I graaf van Parijs, markgraaf van Neustrië (en later tegenkoning der
Franken), en diens eerste echtgenote N. (event. Aélis?).

Het geboortejaar van Her(i)bert is niet bekend, maar gezien de levensloop van zijn vader en
zijn eigen leven, kan hij niet eerder dan 880 en niet veel later dan 890 geboren zijn, en vrijwel
zeker binnen deze twee jaren. Voor het eerst wordt hij documentair vermeld als leke-abt van
Saint-Médard-de-Soissons in 907 (6 nov.) ('Recueil des actes de Charles III leSimple', éd. Ph.
Lauer, no. 58). WERNER heeft in zijn 'Untersuchungen zur Frühzeit des französischen Fürsten-
tums, 9.-10. J h . ' ( = 'Die Welt als Geschichte', Bd. 20(1960), pag. 100, 106 e.v. Ann. 82) zijn
overlijdensdatum exact kunnen bepalen. Zijn pogingen om zijn macht te vestigen en uit te
breiden, worden o.m. behandeld door DHONT en BUR.

Zijn huwelijk met een dochter van de Robertijnse (tegenkoning) Robert I staat vast. Zulks
blijkt niet alleen uit het feit dat sommige van zijn kinderen typisch Robertijnse namen dragen
(Odo/Eudes, Hugo, Adela, Luitgardis/Liégarde), maar ook uit diverse stukken; zo kan men
lezen in het 'Folovini cartularium Sithieux' (éd. Guérard, sub. no. 70) 'Hugonem jamdicti
Rotberti regis filium illinc Heribertum ejusdem generum' (d.w.z. hij was een schoonzoon van
Robert en een zwager van Hugo de Grote), alsmede in 'Witgerigenealogia Arnulficomitis' (ed.
Bethmann in de 'Monumenta') dat zijn dochter 'duorum Francorum regum, Odonis scilicet
et Rotberti neptem' was (d.w.z. een kleindochter van de Robertijnse tegenkoningen Eudes en
Robert). Her(i)bert is met deze N. van Neustrië gehuwd vóór 907, toen Robert nog geen
tegenkoning was. Ten aanzien van de voornaam van deze Robertijnse gemalin zijn er pro-
blemen. In elk geval is de pas vele eeuwen later optredende versie van 'Hildebrandis' (die men
nog in sommige meer recente werken, b.v. RÜBEL-BLASS, aantreft) duidelijk onjuist en fictief;
BRANDENBURG, WERNER en VAJAY/MARCHES hebben met name dit probleem onderzocht, BRAN-
DENBURG (pag. 88) laat de voornaam blauw-blauw, WERNER (pag. 456) meent in de 'Adela
comitissa' eventueel deze gemalin van Her(i)bert te mogen herkennen, VAJAY/MARCHES (pag.
771-777) betoogt echter dat het de dochter Liégarde is geweest.

Een probleem is namelijk, dat Robert twee keer gehuwd is geweest, en wel in tweede echt met
Beatrix van Vermandois, een zuster van onze Her(i)bert II. BRANDENBURG acht dit een onmoge-
lijkheid, want dan zouden beide dames tante en nicht zijn geweest, hetgeen z.i. een kannoniek
beletsel ware geweest, WERNER (pag. 458) vermeldt echter dat het probleem opgelost kan
worden doordat de beide dochters van Robert uit diens eerste echt stammen en dat dan de zoon
Hugo uit zijn tweede echt met genoemde Beatrix. BRANDENBURG laat deze Beatrix weg uit de
kinderen van Her(i)bert 1, doch WERNER toont aan dat de tweede echtgenote van Robert
expliciet documentair als Beatrix te boek staat. Volgens WERNER waren er in die tijd géén
kannonieke bezwaren, indien er sprake was van onderling afwijkende moeders, ook niet als
de vader één en dezelfde persoon was.

SIRJEAN laat alle kinderen van Robert uit diens echt met Beatrix stammen, hetgeen beslist niet
juist is, want de dochters Emma (gehuwd met de tegenkoning Raoul van Bourgondië) en
Liégarde (in de visie van VAJAY gehuwd met onze Vermandois) waren ouder dan Hugo, welke
zoon Hugo het enige kind uit het huwelijk met Beatrix is geweest. Dan zou trouwens — hetgeen
beslist onmogelijk is — de graaf van Vermandois gehuwd zijn geweest met de dochter van
Robert en Beatrix (sic!) en zou er dan wel degelijk een beletsel hebben bestaan, gezien Beatrix
(als schoonmoeder) zijn bloedeigen zuster ware geweest!

Beatrix van Vermandois is als weduwe hertrouwd met Udo van de Wetterau (aldus VAJAY,
pag. 771). VAJAY stelt dan vervolgens de hypothese op dat er vier kinderen zijn geweest, en wel
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drie dochters uit Roberts eerste echt (met N., event. een Aélis) en dan de zoon Hugo uit de
tweede Vermandois-echt. Bovendien meent hij dat men in de, met Ermengaud van Rouergue
gehuwde Adélaide, de 'Adela comitissa' dient te herkennen, die dan z.i. een derde dochter van
Robert is geweest.

Hoe dan ook, door deze wederzijdse Karolingse en Robertijnse relaties, stammen de nako-
melingen van Her(i)bert II van Vermandois zowel van de Karolingers als ook van de Rober-
tijnen af, en anderzijds alle latere Robertijnen (Capetingers) via deze Beatrix van Vermandois
hunnerzijds tevens van de Karolingers af!

Uit dit huwelijk:

a. Adela van Vermandois, zie nader Beginreeks 100, generatie 6 (pag. 6).
b. Robert van Méaux, zie nader hieronder.

7/200. Robert graaf van Méaux en Troyes, geb. ca. 910/915; erft van zijn vader
het graafschap Méaux en wordt na de dood van zijn schoonvader (956) ook
graaf van Troyes; overl. na 19-6-966 (event. 19/29-8-967),
tr. vóór 950
Adelheid; overl. na augustus 967; dr. van Giselbert hertog van Bourgondië,
graaf van Chalons-sur-Saöne en Troyes, en Ermengardis van Autun.

8/200. Adelheid/Adela van Troyes, geb. ca. 950; overl. 974 (na 6-3),
tr. ca. 965
Godfried ('Geoffroi Grisgonelle') graaf van Anjou, geb. vóór 958; overl. 21-7-
987, begr. Tours (Saint-Martin); zn. van Fulco II 'de Goede' graaf van Anjou,
en Gerberga N.

Hier wordt de momenteel door de meesten aanvaarde visie gevolgd, dat Adelheid/Adela een
kleindochter van Her(i)bert II is geweest, via haar vader Robert van Troyes, en niet (zoals
sommigen stelden) een dochter van hem (waardoor Robert dan niet haar vader, maar haar
broer zou zijn geweest). In beide opvattingen blijft de Vermandois-reeks intact, alleen zou hij
in de niet-gevolgde versie één generatie korter worden dan nu het geval is!

BRANDENBURG (VII1/7, pag. 92) weerlegt de bij sommige auteurs voorkomende stelling dat
zij een dochter van Her(i)bert II zou zijn geweest, hetgeen z.i. onmogelijk is, want hij overlijdt
in 943, terwijl zij omstreeks 950 moet zijn geboren. In de 'Chroniques des comtes d'Anjou'
(ed. L. Halphen, 1913), welke omstreeks 1065 zijn geschreven en als zeer betrouwbaar gelden,
wordt zij expliciet dochter van Robert van Méaux/Troyes genoemd, WERNER is het met BRAN-
DENBURG eens. Echter, BUR (pag. 98, 117 en 513) meent de visie, dochter van Her(i)bert II en
niet van Robert, te mogen handhaven, waardoor dan Adelheid automatisch eerder moet zijn
geboren. Zijn argumenten in deze zijn o.i. niet steekhoudend.

Voor haar overlijdensdatum verwijst WERNER (ad 8/2, pag. 474-475) naar een bewaard
gebleven schenking die zij kort voor haar dood heeft gemaakt ten gunste van de abdij van
Saint-Aubin-d'Angers. Zodoende is zij overleden in 974 en wel kort na 6 maart.

Haar gemaal Godfried van Angers/Anjou overlijdt 21-7-987, na te zijn hertrouwd met
Adelheid van Vergy; Adelheid/Adela van Troyes was zijn eerste gemalin.

9/200. Irmgard van Anjou,
tr. ca. 970
Conan Ie Tort, graaf van Rennes; gesneuveld bij Conquereuil 27-6-992; zn. van
Juhel-Berengar graaf van Rennes, en Gerberga N.

10/200. Judith van Bretagne (Rennes), geb. ca. 982; overl. 1017, begr. eerst
abdij van Bernay, dan Fécamp (Sainte-Trinité),
tr. ca. 1000
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Richard IIhertog van Normandië; overl. Fécamp 23-8-1026, begr. ald. (Sainte-
Trinité); zn. van Richard I hertog van Normandië en Gunnor (uit Denemarken).

11/200. Adelheid/Judith van Normandië, geb. ca. 1000, overl. na 1037 (op
7 juli),
tr. vóór 1-9-1016
Reinoud graaf van Bourgondië (uit het huis van Ivrea), geb. ca. 990; overl.
3/4-9-1057, begr. Besancon (Saint-Étienne); zn. van Odo Willem graaf van
Bourgondië en Ermentrudis van Roucy1.

12/200. Willem de Grote graaf van Bourgondië, geb. 1017/18; overl. 11-11-
1087, begr. Besancon (St.-Étienne),
tr. ca. 1050 (tussen 1049 en 1057)
Étiennette (van omstreden herkomst; eerder 'van Longwy' en zeker niet 'van
Vienne'), geb. ca. 1035; overl. na 1088 (op 19 oktober), begr. Besancon
(St.-Étienne).

Zijn herkomst als zoon van Adelheid/Judith van Normandië en van Reinoud van Bourgondië
levert praktisch geen problemen op. Daarentegen is de herkomst van zijn gemalin Étiennette
een zeer omstreden en controversieel vraagstuk. Helaas beginnen de tot nu toe in druk ver-
schenen 'cartularia' van de graven van Bourgondië pas na de tijden, waarin het echtpaar heeft
geleefd, namelijk vanaf 1166. Onder hun vele kinderen bevinden zich, naast de dochter Gisela/
Gisla (zie 13/200), ondermeer ook Guido, die in 1088 aartsbisschop van Vienne wordt, en dan
in 1119 tot paus word gekozen, onder de naam Callixtus II. Callixtus overlijdt in 1124. Een
verwijzing naar zijn herkomst uit hun eigen tijd, stelt, dat de paus de zoon was van een
'Bourgondische' vader en van een 'Lotharingse' moeder ('tam Burgundiorum quam Lotharin-
giorum excellenti genere clarus'). Deze tekst bevindt zich onder de onuitgegeven papieren van
Père Chifflet in de Franse Nationale Bibliotheek (ms. Latins, no. 9866, del. 49). Haar graf-
schrift in de kerk van Besancon bestaat niet meer, maar in een 'necrologium' van Besancon
wordt de tekst onder de datum 'X1III Kalendas Novembris' (zij is dus op een 19 oktober, en
gezien andere gegevens, na 1088 overleden) als volgt weergegeven: •
'Allobrogum comitissa fui, stephania vocata / res, genus et formam natura parentum,
/invidus iste dies abstulit illa mihi'. BRANDENBURG merkte reeds op dat dat 'Allobrogum comi-
tissa' een geleerde, zij het dan ook onjuiste omschrijving voor 'comitissa Burgundiae' kan zijn
geweest, VAJAY/ÉTIEN. beschrijft de gehele problematiek in bijzonderheden. Hij vat de diverse
theorieën (bij gebrek aan exacte gegevens) (pag. 241-244) als volgt samen:
1. Manteyer: dochter van Gerulf van Genève, verwant aan Stephanus van Gévaudan;
2. Adam: dochter van Gerulf van Genève, maar met Lotharingse en Barcelonese antece-

denten;
, 3 . henburg: dochter van Raimund Berengarius II van Barcelona en Mathilde van Sicilië;

4. Annonymus (18de eeuw): dochter van Gerard van Vienne;
5. Salazary Castro (misleid door een foutieve genealogie uit de 17de eeuw): is Gertrude van

Limburg;
6. Chaume: dochter van een Barcelonese en van een graaf van Vienne;
7. Gingins de la Sarraz: afkomstig van de burggraven van Vienne;
8. David: afkomstig van de Stephanus'sen van Vienne.
Sommige van deze veronderstellingen vallen direct af, aangezien er geen sprake kan zijn van
een Catalaanse herkomst en er in haar tijd nog geen 'graven van Vienne' bestonden. Een
'Lotharingse' herkomst (zie ook de tekst ter zake van paus Callixtus) is de meest waarschijn-
lijke, VAJAY gaat dan uitvoerig in op de diverse mogelijkheden, ook op de naamgevingen en
(latere) genealogische verbintenissen. Ten slotte komt hij tot de conclusie dat men haar zeer
zeker niet 'Étiennette van Vienne' mag noemen, maar dat men beter kan stellen 'Étiennette
N.', eventueel 'Étiennette uit Lotharingen', ofwel meer in het bijzonder 'Étiennette van

1. Zie Beginreeks 213, generatie 8 (pag. 261).
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Longwy'. Hij oppen uiteindelijk de hypothese dat men haar, met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid, kan beschouwen te zijn de dochter (en wel de jongste) van Albert van
Longwy, hertog van Lotharingen (overleden 1048) en van diens gemalin dementia van Foix.

Deze problematiek raakt aan die, welke behandeld werd door Jules Vannérus in de lange
voetnoot waarop hierna gewezen wordt in de literatuur-opgave van Beginreeks 213 (generatie
8-11).

13/200. Gisela van Bourgondië (Ivrea), geb. ca. 1070, overl. na 1110,
tr. ( l )ca. 1090
Humbert II graaf van Savoye (Maurienne, Bellay en Savoye); minderjarig ten
tijde van de dood van zijn vader (1080); overl. 18-9-1103; zn. van Amadeus II
van Savoye/Maurienne en Johanna van Genève.

Gisela/Guisla is ca. 1070 geboren en na 1110 overleden. Zij huwt in eerste echt ca. 1080 met
Humbert (Umberto il Rinforzato) van Savoye/Maurienne, en blijft na zijn dood in 1103 achter
met een stel minderjarige kinderen en de nodige bestuursproblemen. Als regentes ondervindt
zij de steun van met name haar broer Guido, de latere paus Callixtus II. Wanneer haar zoon
Amadeus (Amadeo) III meerderjarig geworden kan opvolgen, verlaat zij het graafschap en
haar kinderen. Zij hertrouwt met Reinier (Ranieri) markgraaf van Montferrat, die ca. 1136 is
overleden. Dit huwelijk wordt veelal gedateerd ca. 1105, maar COGNASSO stelt (pag. 22) in 1109,
zulks gezien de meerderjarigheid van Amadeus. COGNASSO vraagt zich af waarom zij deze stap
heeft ondernomen, was het een 'romanze d'amore o questione di denari?' (dus een liefdes-
kwestie ofwel geldelijke problemen?).

Wat haar zoon Amadeus betreft (met wie dan de Eindreeks 202 (Van Hunnik) verder
begint), deze moet, aangezien hij de facto 1109 opvolgt, en toen dus 14 jaar oud was, ca. 1092
zijn geboren. Ten tweeden male op de kruistocht, overlijdt hij onderweg op Cyprus, vrijwel
zeker in Nikosia, in 1148. Zijn overlijdensdatum wordt verschillend opgegeven (zie RUPP, ad
9/736 en pag. 206, noot 37). CAPPELLI (pag. 300) stelt 30-3 (met een vraagteken), COGNASSO
houdt het op 1-4-1148. Als vroegste datum vindt men 29 maart en als laatste begin april. De
door BRANDENBURG (pag. 36) en EST. n (T. 112) gegeven datum van 30. VIII. 1148 is beslist foutief
en vermoedelijk te wijten aan een verschrijving van 'VIII' in plaats van '111'. Hij is (zie o.a.
RUPP) begraven in het klooster van Mont-Sainte-Croix.

Uit dit huwelijk:

a. Adelheid/Alix van Savoye, zie nader hieronder.
b. Amadeus III van Savoye, zie nader Beginreeks 202, generatie 14 (pag. 179).

14/200. Adelheid/Alix van Savoye, geb. ca. 1100; overl. 1154, begr. abdij van
Montmartre (Parijs),
tr. (1) Parijs april/mei 1115
Lodewijk VI (Louis Ie Gros), koning van Frankrijk, geb. herfst 1081; had ook
nog de bijnaam 'Thibaud' en werd 1108 Frans koning1; overl. kasteel Béthizy
bij Parijs 1-8-1137, begr. St.-Denis; zn. van Philips I koning van Frankrijk en
Bertha van Holland.

15/200. Lodewijk VII koning van Frankrijk, geb. ca. 1120; bijgenaamd
'Florus', ook wel 'de Vrome'; wordt 1137 koning van Frankrijk; komt in con-
flict met Engeland over Aquitanië, enz., temeer aangezien Aliénora, na de

1. Voor de stamreeks van Lodewijk VI zie men: H. H. W. van Eijk, Luxemburg, in: Gens Noslra
19(1964), pag. 277-282. Bertha was een dochter van Floris I graaf van Holland en Geertruid van
Saksen (10/150, zie pag. 15).
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scheiding, hertrouwt met Hendrik II koning van Engeland1; overl. Parijs 18-9-
1180, begr. abdij van Notre-Dame-de-Barbeau bij Fontainebleau,
tr. (1) Bordeaux 25-7-1137 (gescheiden Beaugency 18 of 21-3-1152)
Eleonora/Aliénora van Aquitanië/Poitou, geb. Nieul-sur-PAutrec (Vendée)
ca. 1122, overl. Poitiers 31-3-1204, begr. abdij van Fontevrault; dr. van Willem
hertog van Aquitanië en graaf van Poitou, en Eleonora/Aénor van Chatelle-
rault.

16/200. Maria van Frankrijk, geb. 1138, overl. 11-3-1198, begr. Méaux (kathe-
draal),
tr. 1164
Hendrik I (Henri Ie Libéral) graaf van Champagne, geb. ca. 1126/27, overl.
Troyes 17-3-1181, begr. ald. (St.-Étienne); zn. van Theobaldus IV graaf van
Blois, II graaf van Champagne, en Mathilde (van Karinthië?).

17/200. Maria van Champagne, geb. ca. 1174, overl. Acre/Accra (op weg naar
Constantinopel) 29-4-1204 (VANDERKINDERE stelt 9-8-1204),
tr. 6-1-1186
Boudewijn graaf van Vlaanderen, geb. Valenciennes juli 1171; gekozen tot
keizer van Constantinopel (Latijnse Keizerrijk) 9-5-12042; overl. na 20-7-1205
in gevangenschap; zn. van Boudewijn VIII graaf van Vlaanderen, V van Hene-
gouwen, I van Namen, en Margaretha van Vlaanderen (Elzas).

18/200. Margaretha van Vlaanderen /Constantinopel, geb. medio 1202; volgt
haar zuster Johanna (overl. 5-12-1244) op in Vlaanderen en Henegouwen; haar
beide huwelijken en haar nageslacht uit deze verbintenissen geven aanleiding tot
de nodige opvolgingsconflicten in de betrokken gewesten3; overl. 10-2-1280,
begr. te Flynes,
tr. (2) 1223
Willem van Dampierre, overl. ca. 1231/32 (LUYKX stelt 3-9-1231), begr. tot ca.
1257 te Orchies, daarna te Flynes; zn. van Gwijde/Guy van Dampierre en
Mathilde van Bourbon.

19/200. Gwijde/Guy van Dampierre, graaf van Vlaanderen, geb. 1226/27;
volgt zijn schoonvader (overl. 1248) op als heer van Béthune, enz.; na de dood
van zijn broer Willem (1251) mederegent van zijn moeder in Vlaanderen; in
Hollandse gevangenschap 1253-1256; verwerft met de hulp van zijn moeder in
1263 door koop het markgraafschap van Namen; wordt na de formele afstand
van zijn moeder (29-12-1278) ten volle graaf van Vlaanderen; van 1300 tot aan
zijn dood in Franse gevangenschap; overl. (in gevangenschap) Compiègne 7-3-
1305, begr. te Flynes,
tr. (1) juni 1246 (huw. contr. 2-2-1246)

1. Zie voor verdere details Beginreeks 203, generatie 14 (pag. 196).

2. Zie voor verdere details Beginreeks 100, generatie 15 (pag. 10).

3. Vergelijk Beginreeks 100, generatie 16 (pag. 10-11).
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Mathilde van Béthune, overl. 8-11-1263, begr. te Flynes; dr. van Robert VII
heer van Béthune en Dendermonde, voogd van Atrecht, en Elisabeth van
Morialmé.

20/200. Margaretha van Vlaanderen-Dampierre, geb. event. in 1251, overl.
3-7-1283, begr. Brussel (Minderbroedersklooster),
tr. augustus 1273
Jan I hertog van Brabant, geb. Brussel 1252/53; volgt na de afstand (1267) van
zijn broer Hendrik IV (overl. 1272) op in Lotharingen en Brabant; vanaf 1283
maakt hij aanspraak op het hertogdom Limburg; na de voor hem succesvolle
slag bij Woeringen (5-6-1288) krijgt hij Limburg inderdaad toegewezen; overl.
3-5-1294 aan de verwondingen opgelopen bij een tournooi te Bar-le-Duc (dept.
de la Meuse), begr. eerst te Reims en dan te Brussel (Minderbroedersklooster);
zn. van Hendrik III hertog van Lotharingen en Brabant, en Adelheid van Bour-
gondië.

Margaretha wordt in 1251 geboren en vernoemd naar haar grootmoeder Margaretha van
Constantinopel. Drie eerdere huwelijksplannen voor haar lopen op niets uit. Pas met haar
vierde huwelijkskandidaat komt het tot een bruiloft. Het is de weduwnaar Jan I van Brabant,
met wie zij in augustus 1273 in het huwelijk treedt (dit wordt vermeld in de 'Annales Florefiens'
en in de 'Annales Gandenses'; SS. XVI).

Jan wordt in Brussel geboren in 1252 of 1253 (aldus KNETSCH , pag .33) ofwel in 1254 (volgens
WAUTERS); beiden baseren zich op hun calculaties op grond van de 'Genealog. duc. Brabant,
ampliata' en van het 'Chronicon Nivellense'.

Betreffende zijn overlijden is er enige verwarring ontstaan door sommige varianten in de
bronnen, KNETSCH volgt de oudere versie, waarbij dan Jan gewond werd op het tournooi van
Bar-le-Duc (Baarle-Hertog) op 20-9-1293 en dan pas in mei 1294 aan de gevolgen van zijn
zware verwondingen zou zijn overleden, WAUTERS (pag. 218-219, n. 3) stelt echter ' . . . était-il
possible de transporter en Brabant, a cinquante lieu de Bar, un homme grièvement blessé,
comme Ie dit De Dynter (et après lui, Butkens, p. 331, et Willems, Brabantsche Feesten, t. I,
p. 416)?' Bij hem vervalt zodoende dan ook Lier/Lierre als plaats van overlijden. Ook o.a.
LUYKX achten het juist dat hij te Baarle/Bar is gestorven. De sterfdag, 3-5-1294, staat vast.

Jan en Margaretha werden beiden begraven te Brussel (Minderbroeders/Récollets). Jan was
zelf eerst bijgezet te Reims (kathedraal) op 7-5-1294, om dan kort daarna te Brussel te worden
herbegraven. Het in het koor van de Brusselse kerk voor hem opgerichte grafmonument
(WAUTERS pag. 220) vermeldde een foutief sterfjaar (namelijk 1297 i.p.v. 1294); dit monument
werd in 1583 verwoest. Aartshertog Albert liet het herstellen, maar in het herstelde grafmonu-
ment bleef de foutieve sterfdatum '1297' staan en werd er bovendien een nieuwe fout toege-
voegd door als sterfdag en -maand '9 juni' te stellen ('obiit die IX Junii Anno 1297') (sic!).
Maar ook dit monument existeert niet meer, aangezien het ten offer viel aan het bombarde-
ment van Brussel in 1695. Bij herstel van de kerk die tijdens het Franse bestuur zelf te gronde
ging, werd er geen nieuw grafmonument opgericht.

Zie voor dit echtpaar ook Beginreeks 231, generatie 18 (pag. 354).

Uit dit huwelijk:

a. Jan II van Brabant, zie nader Beginreeks 231, generatie 19 (pag. 355).
b. Margaretha van Brabant, zie nader hieronder.

21/200. Margaretha van Brabant, geb. 4-10-1276, overl. Genua 14-12-1311,
begr. Pisa,
tr. 9-6-1292
Keizer Hendrik VII, geb. Valenciennes event. in 1276; wordt 27-11-1308 te
Frankfort tot koning gekozen; hij en zijn gemalin gezalfd en gekroond, Aken
6-1-1309; ontvangt vervolgens de Lombardische ijzeren koningskroon, Milaan
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6-1-1311; tot keizer gekroond, Rome (Lateraan) 29-6-1312; overl. Buoncon-
ventobij Siena 24-8-1313, begr. Pisa; zn. van Hendrik III graaf van Luxemburg
en Beatrix van Avesnes en Beaumont.

22/200. Johan 'de Blinde' van Luxemburg, koning van Bohemen, geb. 10-8-
1296; in 1309 staat keizer Hendrik VII Luxemburg aan hem af; door de keizer
beleend met Bohemen en Moravië 1310; door rebellerende edelen gedwongen
het bewind aan hen over te laten 1318, totdat zijn zoon Karel dat in 1333 zou
kunnen overnemen; is voortdurend onderweg op tournooien en op het oorlogs-
pad; weet Silezië voor de Boheemse kroon te winnen; blind geworden in 1339
bestrijdt hij toch nog nadien Lodewijk de Beier, en laat in 1346 zijn zoon Karel
tot (tegen)koning verkiezen; gesneuveld Crécy 26-8-1346 (aan Franse zijde
tegen de Engelsen), begr. Luxemburg, dan na de Franse Revolutie te Mettlach,
vervolgens in de 'Klausse' bij Castel an der Saar, en tenslotte in 1945 wederom
te Luxemburg (Domkerk),
tr. (1) Spiers/Speyer 31-8-1310
Elisabeth/Eliska van Bohemen, geb. 20-1-1292; na de moord op haar broer
Wenceslaus/Vaclav III in feite de erfgename van Bohemen; overl. Praag 28-9-
1330, begr. Königssaal/Zbraslav; dr. van Wenceslaus/Vaclav II, koning van
Bohemen, en Jutta van Habsburg.

Voor Johan bestaan er een Luxemburgse biografie van R. Cazelles, 'Jean l'Aveugle, comte de
Luxembourg, roi de Bohème' (1947) en een Tsjechische van J.Susta, 'Kral cizinec' (d.i.
'Koning-vreemdeling') (1939). Deze Susta schreef ook nog (1946) een biografie over hem en
zijn zoon Karel IV ('Karel IV, Otec a Syn') (d.i. 'Karel IV vader en zoon').

De dato Frankfurt 25-7-1310 wordt door de aartskanselier van het Rijk, aartsbisschop
Hendrik van Keulen, de belofte van Hendrik VII bevestigd, dat deze zijn zoon Johan, de graaf
van Luxemburg ('comitem lutzelburgensem') en niemand anders tot koning van Bohemen zal
gaan verheffen en Johan met Elisabeth, de dochter van wijlen koning Wenceslaus, zal laten
huwen ('. . . quam primum ad suos conspectus eadem pervenerit') (WAMPACH VII, pag. 402-
403, Nr. 1317). Op de Hofdag van Spiers/Speyer van 30/31 augustus 1310 wordt dan ook
Johan door zijn vader beleend met het koninkrijk Bohemen, als zijnde het grootste en rijkste
Rijksleen, en het huwelijk van Johan en Elisabeth door de aartsbisschop van Keulen vol-
trokken (WAMPACH VII, pag. 408-410, Nr. 1324).

Johan tracht de centralistische politiek van de Przemysliden voort te zetten, echter zonder
succes, wegens de oppositie der Boheemse edelen. Hij moet deze dan ook 1318 laten varen. Dit
leidt tot verwijdering tussen beide echtelieden. Vervolgens is hij meer elders dan in Bohemen,
voorts raakt hij onder de invloed van de tweede gemalin en weduwe van Wenceslaus II,
Elisabeth van Polen, en van haar paladijn, de leider van de adel Hendrik van Leipa (Lipa).
Johan tracht hem te neutraliseren door aan hem het erfelijke ambt van opperlandmaarschalk
van de Boheemse Kroon te verlenen. Ondanks alles is Elisabeth herhaaldelijk tijdens zijn
afwezigheid regentes, maar Hendrik laat hun kinderen elders opvoeden. Elisabeth wordt van
Praag naar Mëlnik verbannen en brengt ook nog meerdere jaren in Beierse ballingschap door.
In de letterkunde leeft zij voort als 'de laatste der Przemysliden'. Na haar dood werd zij in het
klooster te Königssaal/Zbraslav begraven, alwaar ook haar vader Wenceslaus/Vaclav II was
bijgezet. Johan (sedert 1339/1340 volledig blind) stort zich desondanks toch in de oorlog der
Fransen tegen de Engelsen en sneuvelt in de slag van Crécy. Zijn huidige (moderne) grafplaat
is afgebeeld in CAR.KARL.IV (pi. 42 tegenover pag. 156); te zijner herinnering werd te Königs-
saal/Zbraslav onder een gedenkplaat aarde uit het slagveld van Crécy afkomstig bijgezet
(ROKYTA pag. 216).

Uit dit huwelijk:

a. Judith van Bohemen ('Bonne de Luxembourg'), zie nader Beginreeks 201,
generatie 23 (pag. 173).
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b. keizer Karel IV, zie nader hieronder.

23/200. Keizer Karel IV, geb. Praag 14-5-1316, gedoopt als 'Wenceslaus'; tij-
dens zijn verblijf aan het Franse hof gevormd met de naam 'Karel' (als verwij-
zing enerzijds naar zijn oom, de Franse koning Karel IV, en anderzijds naar
Karel de Grote); als (tegen)koning van Lodewijk de Beier met een noodkroning
te Bonn tot Duits koning gekroond 26-11-1346 door de aartsbisschop van
Keulen; na de dood van Lodewijk hernieuwde kroning te Aken 25-7-1349; te
Praag 2-9-1347 gekroond tot Boheems koning; te Milaan 6-1-1355 tot koning
van Italië (Lombardije), dan te Rome door een kardinaal-legaat 5-4-1355 tot
Rooms keizer; tenslotte ook nog te Arles 4-6-1365 tot koning van Bourgondië
('rex Arelatensis') gekroond; overl. Praag 29-11-1378, begr. ald. (St.
Vitusdom),
tr. (4)Krakau mei 1363
Elisabeth van Pommeren, geb. 1347; door paus Urbanus V tot keizerin
gekroond 1-11-1368; overl. Praag 14 of 28-2-1393, begr. ald. (St. Vitusdom);
dr. van Bogislaus/Bogislaw V, hertog van Pommeren, en Elisabeth van Polen.

In zijn autobiografie (VITA KAR.IV, cap. III) vermeldt Karel IV dat hij te Praag werd geboren
op 13 mei 1316 (en dus niet op 14 mei, zoals de meeste werken stellen), 'anno domini millesimo
trecentesimo XVI pridie idus Maii hora prima in Praga'; voorts dat hij 'Wenceslaus' werd
genoemd, alsmede dat zijn vader hem naar het Franse hof zond, en dat hij daar, zeven jaar
oud, werd gevormd, bij welke gelegenheid hem de naam 'Karel' werd gegeven ('fecitque me
dictus rex Francorum per pontificem confirmari, et imposuit michi nomen equivocum, vide-
licet Karolus'. De bijzonderheden omtrent zijn diverse kroningen o.a. AACHEN (pag. 66-69) en
CAT. KARL.IV.

Dat hij zelf later ook de link naar Karel de Grote heeft gelegd, blijkt o.a. uit het feit dat hij
in 1354 te Ingelheim een klooster (Stift) voor de heiligen Wenceslaus/Vaclav (vermoord 929
of 935) en Karel (d.i. Karel de Grote) sticht (Robert Folz, 'Études sur Ie Culte liturgique de
Charlemagne dans les églises de l'Empire', Paris 1951, pag. 32) en dat hij te Praag op de
'Karlshof/Karlov' een aartsabdij ter ere van O. L. Vrouwe en de 'Heilige' Karel laat aan-
leggen. In de huidige kerk ter plaatse is er nog steeds een aan Karel gewijd zij-altaar, waar men
op de gedenkdag (28 januari) een 'lokale' kerkdienst ter ere van Karel de Grote viert (ROKYTA
pag. 47).

De REG. [MP. vin vermelden o.a. ook zijn vierde huwelijk met Elisabeth van Pommeren (pag.
320-321 sub mei 1363), de geboorte van zijn zoon Sigismund (pag. 499 sub 1368, 14 febr.
Nürnberg) en uiteindelijk zijn overlijden te Praag.

Wat Elisabeth betreft stelt het B.L.G.B.L. (I, pag. 308) dat zij is overleden 28-2-1393 te
Königgratz/Hradec Kralové, doch de REG. IMP. vin zonder plaatsnaam 14-2-1393; maar als
regel wordt Praag als sterfplaats vermeld.

24/200. Keizer Sigismund, geb. Neurenberg/Nürnberg 14-2-1368; wordt in
1387 op grond van zijn eerste echt met Maria van Anjou-Hongarije koning van
Hongarije, en na de dood van zijn halfbroer Wenzel/Vaclav IV (1419) ook
koning van Bohemen; na de dood van koning Ruprecht van de Palts (1410)
wordt hij 20-9-1410 te Frankfort tegen zijn neef Joost/Jobst van Moravië tot
Duits koning gekozen; na diens overlijden (1411) hernieuwd, nu in een reguliere
keuze, 21-7-1411 als Duits koning bevestigd, en vervolgens samen met zijn
tweede gemalin Barbara 8-11-1411 te Aken gekroond; paus Eugenius IV kroont
hem te Rome 31-5-1433 tot Rooms keizer; van 1378-1417 is hij markgraaf van
Brandenburg; in 1415 beleent hij Frederik VI burggraaf van Neurenberg uit het
huis Hohenzollern met Brandenburg, wel blijft hij zelf nog keurvorst tot 1417,
in welk jaar hij aan hem (nu Frederik I) het keurvorstendom van Brandenburg
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overdraagt; overl. Znaim/Znojmo 9-12-1437, begr. GroBwardein/Nagyvarad/
Oradea Mare,
tr. (2) 1408
Barbara van Cilly, geb. 1390/1395, overl. Mëlnik 11-7-1451; dr. van Herman
II graaf van Cilly, banus van Kroatië, Slowenië en Dalmatië, en Anna gravin
van Schaunberg.

25/200. Elisabeth van Luxemburg/Bohemen/Hongarije, geb. Praag ca. 1408
(event. 15-5(?) 1409); haar vader had in een oorkonde 28-9-1421 bepaald, voor
het geval hij zonder mannelijke erfgenamen zou komen te overlijden, dat dan
zijn dochter Elisabeth en zijn schoonzoon Albrecht in Hongarije, Bohemen en
Moravië zouden opvolgen; overl. Raab/Györ ofwel Gran/Esztergom 19 of
25-12-1442, begr. event. te Stuhlweissenburg/Székesfehérvar,
tr. Pressburg/Pozsony/Presporok/Bratislava 28-9-1421
Albrecht V hertog van Oostenrijk, II Duits koning, geb. Wenen 10-8-1397;
volgt zijn vader 1404, aanvankelijk onder regentschap, in Oostenrijk op; wordt
1-1-1438 tot koning van Hongarije gekroond (na zijn dood regeert Elisabeth
nog van 1439-1440 in Hongarije als koningin), en in juni 1438 te Praag tot
koning van Bohemen; te Frankfort wordt hij 18-3-1438 tot Duits koning
gekozen, maar kan door zijn vroegtijdig overlijden niet meer als zodanig en
evenmin tot keizer worden gekroond; overl. Langendorf/Nészmely 27-10-1439,
begr. Stuhlweissenburg/Székesfehérvar; zn. van Albrecht IV hertog van Oos-
tenrijk en Johanna Sophia van Beieren-Straubing/Holland.

Ook voor Elisabeth en Albrecht is het nodige documentaire materiaal aanwezig (zie o.a.
AACHEN, ALBRECHT.M, REG.iMP.xii, LiCHNOwsKY. De juiste geboortedatum van Elisabeth staat
niet vast; aangenomen wordt ca. 1408 en event. (15-5 ?) 1409 te Praag. Voor haar huwelijk met
Albrecht is dat wel het geval.

26/200. Anna van Oostenrijk, geb. 12-4-1432, overl. Eckartsberga 14-11-1462,
tr. Jena 20-6-1446
Willem ('Wilhelm der Tapfere') van Saksen, landgraaf van Thüringen, geb.
Wettin 30-4-1425; markgraaf van Meissen; sedert 1445 landgraaf van
Thüringen; overl. Weimar 17-9-1482; zn. van Frederik I keurvorst van Saksen,
en Katharina van Brunswijk-Lüneburg.

27/200. Margaretha van Saksen-Thüringen, geb. Weimar 1449, overl. Spandau
13-7-1501, begr. Berlijn (Dom),
tr. Berlijn 25-8-1476
Johan 'Cicero' van Brandenburg, geb. Ansbach 2-8-1455; volgt zijn vader
(overl. 11-3-1486) op als keurvorst van Brandenburg; overl. Arneburg (Land-
kreis Stendal) 9-1-1499), begr. aanvankelijk klooster Lehnin, dan Berlijn
(Dom); zn. van Albrecht 'Achilles' keurvorst van Brandenburg (die alle bezit-
tingen der Hohenzollern had verenigd), en Margaretha van Baden.

Zie voor Margaretha o.a. POSSE. Zie voor Johan o.a. N.D.B. (Bd. 10, pag. 473-474).

28/200. Ursula van Brandenburg, geb. 17-10-1488, overl. Güstrow 18-9-1510,
tr. 16-2-1507
Hendrik V of III hertog van Mecklenburg, geb. 3-5-1479; bijgenaamd 'der
Friedfertige', volgt 1503 te Schwerin op; overl. Schwerin 6-2-1552; zn. van
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Magnus II hertog van Mecklenburg en Sophia van Pommeren-Wolgast.
Zie voor hen o.a. e s . i.. (Cah. 5, pag. 368), EST. I (T. 62, 121), ËST.NF(I, T. 139, 154), ISBG.KS. KG.

(pag. 100), N.D.B. (Bd. 8, pag. 372).

29/200. Sophia van Mecklenburg, geb. Schwerin 1508 (vóór 12-4), overl. Celle
17-6-1541,
tr. Schwerin 2-6-1528
Ernst hertog van Brunswijk-Lüneburg-Celle (bijgenaamd 'der Bekenner'), geb.
Ülzen 26-6-1497; verblijft aan het Franse hof (1518-1521) aangezien zijn vader
bij de keizerskeuze de partij van de Franse koning Frans I kiest, en zodoende
aan de ongenade van keizer Karel V wil ontglippen; regeert, na aftreden van zijn
vader, eerst samen met zijn broers 1521/22-1527, dan alleen 1527-1536, als-
mede wederom alleen vanaf 1539; wordt Luthers en sticht in 1529 de Bruns-
wijkse Lutherse 'Landeskirche'; overl. Celle 11-1-1546, begr. ald.; zn. van
Hendrik ('der Mittlere') hertog van Brunswijk-Lüneburg en Margaretha van
Saksen.

Zie voor hen o .a . C.S.L. (Cah . 4, pag. 287), EST.I (T. 7 1 , 72, 121), EST.NF (I, T. 62, 139),

ISBG.KS.KG. (pag. 100), JOANNIS (PI. 511/368-369), N . D . B . (Bd. 4, pag . 608), SPENER (I, T. 4 1 ,

110).

30/200. Margaretha van Brunswijk, geb. 10-6-1534, overl. Marburg 24-9-1596,
tr. 14-8-1559
Hans/Johannes graaf van Mansfeld-Hinterort, te Heidrungen en Schrapelau
(volgt 1560 zijn vader op); overl. 3-3-1567; zn. van Albrecht graaf van Mansfeld
en Anna gravin van Ho(h)nstein.

Zie voor hen o.a. C.S.L. (Cah . 4, pag. 287), EST.I (T. 72), EST.UI (T. 44), EST.NF (I, T. 62),

KW.KON.JUL. (CB X X , pag. 42, Nos. 4974/4975), NEDOPIL (Nr. 1550), SPENER (II , T. 44).

31/200. Anna Sophia van Mansfeld, geb. Eisleben 13-12-1562, overl. Hohen-
solms 7-4-1601, begr. Butzbach,
tr. Burg Breitungen 19-3-1589
Hermann Adolf graaf van (Hohen-)Solms, geb. 28-9-1545; sluit na het over-
lijden van zijn vader (1562) met zijn broer Ernst een erfdeling, waarbij hij dan
(13-4-1579) het ambt Butzbach krijgt; wordt 1580 Calvinistisch; overl. Butz-
bach 19-1-1613, begr. ald.; zn. van Reinhard graaf van Solms-Lich, heer van
Münzenberg en Sonnenwalde, en Maria gravin van Sayn-Hachenberg.

Zie voor hen o.a. EST.UI (T. 44), EST.V (T. 77), G.H.D.A./F.H. (IV (1956), pag. 292), KW.KON.JUL.

(CB XIX, pag. 41, nos. 2486/2487), NEDOPIL (Nrs. 1550, 3938), SPENER (IV, T. 33).

32/200. Dorothea Sophia van Solms, geb. 17-10-1595, overl. Schillingfürst
8-1-1660,
tr. Butzbach 7-4-1616
Georg Friedrich II graaf van Hohenlohe-Schillingfürst en Gleichen, geb. Wal-
denburg 16-6-1595, te Schillingfürst, Bartenstein, overl. Frankfurt-am-Main
20-9-1635; zn. van Georg Friedrich graaf van Hohenlohe-Waldenburg en Doro-
thea Reuss.

Uit de bij NEDOPIL (Nrs. 2650, 2651, 2652, 3938) weergegeven stukken blijkt dat zij de dochter
was van Anna Sophia van Mansfeld en van Hermann Adolf van Solms, dat er op 3-4-1616
tussen haar en Georg Friedrich van Hohenlohe een 'Heiratsbrief' werd gesloten, dat zij 7-4-
1616 huwden, en dat zij de ouders waren van Elisabeth Dorothea van Hohenlohe en dat deze
huwde met Georg Albrecht van Erbach.
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Zie voorts ook o.a. EST.V (T. 5, 23), KW.KON.JUL. (CB XVII, pag. 36 nos. 1242/1243). Wat
Dorothea Reuss betreft: haar kwartieren zijn omstreden en onzeker, haar correcte genealogi-
sche invoeging in de familie Reuss wordt zeer afwijkend weergegeven.

33/200. Elisabeth Dorothea van Hohenlohe, geb. Schillingfürst 27-8-1617,
overl. Fürstenau 12-11-1655,
tr. 26-7-1635
Georg Albrecht graaf van Erbach, geb. Erbach 16-12-1597; volgt 1606 op in
Schönberg en Seeheim, 1623 in Reichenberg en 1627 in Fürstenau; sedert 1643
is hij 'Alleinherr der Erbachischen Lande'; overl. Erbach 25-11-1649; zn. van
Georg III graaf van Erbach en Maria gravin van Barby en Mühlingen.

Uit NEDOPIL (Nrs. 1544, 1545, 3938) blijkt haar afstamming, voorts de 'Heiratsbrief' d.d.
26-7-1635 ter zake van haar Erbach-huwelijk. Zie voorts ook o.a. EST.V (T. 5, 23), KW.KON.JUL.
(CB XVII, pag. 34, nos. 620/621), LANZ/HABSB. (nos. 1432/1433), SPENER (III, T. 1).

34/200. Christina Elisabeth van Erbach, geb. 10-11-1641, overl. 26-11-1692,
tr. 12-12-1660
Salentin Ernst graaf van Manderscheid en Blankenheim, geb. 16-8-1630; volgt
op in Manderscheid, Blankenheim 1644-1697; overl. 18-2-1705; zn. van Johann
Arnold graaf van Manderscheid-Blankenheim en Antonia Elisabeth gravin van
Manderscheid-Gerolstein.

NEDOPIL (Nrs. 3942, 3943, 3944/3945) geeft beider huwelijkscontract d.d. 24-7-1662. Zie voorts
o.a. ook nog EST.V (T. 23, 113), KW.KON.JUL. (CB XVII, pag. 50), SPENER (II, T. 30).

35/200. Johannetta Francisca van Manderscheid, geb. ca. 26-9-1663, overl.
29-4-1704 (voluit heet zij Johannetta Elisabeth Francisca),
tr. 1685
Ferdinand Maximiliaan graaf van Rietberg en Oostfriesland, geb. 1653; wordt,
doordat zijn broer Franz Adolf afstand doet en in de geestelijke stand treedt,
graaf van Rietberg 1680; overl. 10-6-1687; zn. van Johann IV graaf van Riet-
berg en Oostfriesland en Anna Catharina gravin van Salm-Reifferscheid.

Behalve o.a. EST.III (T. 30, 67), EST.V (T. 113), NEDOPIL (Nrs. 3945, 4487), PROCHAZKA.I (pag.
138), is voor hen van belang de uitvoerige publikaties van SCHERL.

36/200. Maria Ernestina Francisca van Rietberg, geb. wellicht te Rietberg 1-8-
1686 (NEDOPIL stelt ged. 5-8-1687!), erfgename van Rietberg, overl. Brünn/Brno
1-1-1758, begr. ald. (maar op haar uitdrukkelijk verzoek werd haar hart overge-
bracht naar en bijgezet in de Kloosterkerk van Rietberg),
tr. 6-8-1699 (nadere huwelijkse voorwaarden Wenen 7-9-1700)
Maximiliaan Ulrich (Josef Fortunat) graaf Kaunitz, geb. Wenen 27-3-1679; is
o.a. keizerlijk kamerheer, ridder in de Orde van het Gulden Vlies en 'Landes-
hauptmann' in Moravië; neemt (op grond van de desbetreffende rechten van
zijn gemalin) in 1718 de dubbele naam van graaf Kaunitz-Rietberg aan; overl.
Brünn/Brno 10-9-1746; zn. van Dominik Andreas graaf Kaunitz en Eleonora
Josepha gravin Sternberg.

Behalve o.a. A.D.B. (Bd. 15, pag. 486-487), BANNIZA (T. 39, pag. 124), B.L.G.B.L. (II, pag.

121-122), EST.in (T. 30, 67), NEDOPIL (Nrs. 3011, 4490), PROCHAZKA.I (pag. 138), WURZBACH (Bd.
11, pag. 69-70), zijn met name van belang de uitvoerige publikaties van SCHERL, KLINGENSTEIN
en de Tsjechische publikatie van LINTHART, voor beide echtelieden
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37/200. Maria Eleonora gravin Kaunitz-Rietberg, geb. 8-4-1723, 'Sternkreu-
zordensdame', overl. Pressburg/Pozsony/Presporok/Bratislava 7-5-1776,
tr. Brünn/Brno 2-12-1742
Rudolf/Reszö Karl graaf Palffy ab Erdöd, geb. Wenen 4-3-1719; 'Kaiserlicher
Königlicher Kammerer'; officier, neemt aan praktisch alle Oostenrijkse veld-
tochten uit zijn tijd deel, en wordt uiteindelijk in 1737 veldmaarschalk ('Feld-
marschall-Leutnant'); geldt als een overtuigde partijganger van Oostenrijk
tegen Pruisen; overl. Pressburg 1-4-1768; zn. van Leopold/Lipót Josef Ignaz
Koloman graaf Palffy ab Erdöd en Maria Antonia gravin Ratuit de Souches.

Conform huwelijksakte (Brno, f.k. fara u Sv. Jakuba, 1/40, fol. 260) werd het ingezegend in
de plaatselijke, stedelijke residentie van het geslacht Kaunitz. Zie verder o.a. EST.III (T. 30),
KEMPELËN ( V I I I , pag. 139, 141), KLINGENSTEIN, L1NTHART, RÉVAI (XV, pag. 106), S1EBM./BÖHM
(pag. 155), WURZBACH (Bd. 21, pag. 217).

38/200. Maria Josefa gravin Palffy ab Erdöd, geb. Pressburg/Pozsony/
Presporok/Bratislava 17-7-1753, 'Sternkreuzordensdame', overl. Hermann-
stadt/Nagyzseben/Sibiu 1-5-1789,
tr. Pressburg 3-1-1771
Johannes/Janos baron Bornemisza de Kdszon, geb. 1743, keizerlijk en konink-
lijk kamerheer (d.d. 25-2-1767), overl. na 10-5-1795; zn. van Ignatius/Ignac
baron Bornemisza de Kaszon en Christina/Krisztina gravin Kornis de Göncz-
Ruszka.

Zie KEMPELEN (II, pag. 362, VII I , pag. 141), NAGY (II , pag. 182-183), WURZBACH (Bd. 21, T.
'Palffy').

39/200. Josepha/Jozefa baronesse Bornemisza de Kaszon, geb. 1771/74,
'Sternkreuzordensdame' (d.d. 14-9-1799), overl. Klausenburg/Kolozsvar/
Cluj-Napoca 26-3-1811, begr. (28-3-1811) ald. (Akademiekirche),
tr. ca. 1790
Adam graaf Nemes de Hidvég, geb./ged. Hidvég/Hag-Hig 6-4-1768, keizerlijk
en koninklijk kamerheer (d.d. 13-11-1803), overl. Klausenburg 22-11-1834,
begr. (25-11-1834) ald. (Akademiekirche); zn. van Joannes/Janos graaf Nemes
de Hidvég en Theresia baronesse Miske de Magyar-Csesztve.

In Gens Noslra 42 (1987), pag. 330, sub nr. 12, werd ten onrechte gesteld dat Adam Nemes
geen 'K. K. Kammerer' is geweest; hij was dat wel, net als zijn vader en zijn zoon. Zie ook o.a.
KEMPELEN ( I I , pag. 362, VIII , pag. 440), NAGY ( I I , pag. 182, VII I , pag. 124, 126), WURZBACH

(Bd. 20, pag. 179).

40/200. Johann/Jdnos Nepomuk graaf Nemes de Hidvég en Oltszem, geb.
1792, keizerlijk en koninklijk kamerheer (d.d. 23-11-1815), overl. Klausenburg
6-8-1868,
tr. (2) 1821
Marie Karolina Johanna Nepomucena Julie gravin Berchtóldt, geb. Wenen
21-5-1795 (ged. Gumpersdorf 21-5-1795), 'Sternkreuzordensdame' (d.d. 3-6-
1823), overl. Klausenburg 6-4-1870; dr. van Maria Anton Nikolaus Peter Ferdi-
nand Heinrich graaf Berchtóldt, baron van Ungarschütz, Fratting en Pullitz, en
Maria Anna Franziska Huszar de Szent-Kerészt.

Zie o.a. COTHA/GFN. (1941, pag. 338), KEMPELEN (VII, pag. 440), NACY (VIII, pag. 124, 126),
SIEBM./STMK. (pag. 240), WURZBACH (Bd. 20, pag. 179).
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41/200. Maria Karolina Rosalia Johanna gravin Nemes de Hidvég, geb. Klau-
senburg 5-4-1826, overl. Bilowitz (bei Ungarisch Hradisch)/Bilovice (u
Uherského Hradistë) 18-4-1906,
tr. Klausenburg 25-10-1851
Wladimir Alexander Emanuel graaf Logothetti, geb. Filiale Tamassy Neo-
grader Comitats 4-8-1822, was o.a. commandant van de militaire Staatsstoe-
terij in de Bukowina, overl. Radautz/Radauti 7-12-1892; zn. van Hugo Jakob
Joseph graaf Logothetti en Josepha Franziska de Paula (roepnaam Pauline)
baronesse Bartenstein.

Zie B.L.G.B.L. (II, pag. 491), G.H.D.A./G.H. (1960, pag. 198), GOTHA/GFN. (1941, pag. 277),
KEMPELËN (VII, pag. 440), NAGY (VIII, pag. 124), WURZBACH (Bd. 20, pag. 179).

42/200. Hugo Wladimir Emanuel Karl Borromaus Franz de Paula Johannes
Nepomuk graaf'Logothetti, geb. Klausenburg 2-10-1852, in Oostenrijks-Hon-
gaarse diplomatieke dienst laatstelijk gezant in Perzië, overl. Teheran 3-8-1918,
tr. Pera (Constantinopel) 17-7-1886
Frieda Barbara baronesse Zwiedinek von Südenhorst, geb. Gmunden-am-
Traunsee 14-10-1866, overl. (tijdens transport) Brezany (Starobinec Frysava)
14-6-1945; dr. van Julius Josephus Romanus baron Zwiedinek von Südenhorst
en Hermine Josefa Grimus von Grimburg.

Zie voor hen C.H.D.A./G.H. (1960, pag. 198), OEST.B.L. (V, pag. 298), W.G.T. (1928, pag. 415),
WURZBACH (Bd. 60, pag. 340, 343-344). Hij was 'K. u. K. Kammerer'; zijn desbetreffende
'Ahnenprobe' en uitnodiging voor de beëdiging uit 1895 zijn afgebeeld in Gens Nostra 42
(1987), pag. 328-332.

43/200. Carmen Adela Karolina gravin Logothetti, geb. Bilowitz 4-7-1905,
overl. Bilthoven 20-1-1990,
tr. Brünn/Brno 7-1-1930 (ook geregistreerd Burg. Stand Batavia d.d. 7-5-1930,
na aankomst in Nederlandsch-Indië)
Ir. Lothar Alfons Schmid, geb. Prossnitz/Prostëjov 16-12-1896, in Ned.-Indi-
sche dienst laatstelijk chef van het Veiligheidstoezicht en het Stoomwezen,
overl. (op reis) Trechtninghausen über Bingen am Rhein 18-7-1972; zn. van
Wilhelm Engelbert Schmid en Maria Kubitschek.

44/200. Caroline Frida Maria Schmid (roepnaam Lola), geb. Batavia 11-12-
1930, laatstelijk tot 1-2-1988 bibliothecaresse en secretaresse van het Instituut
voor Laat-Latijn van de Rijksuniversiteit te Utrecht,
tr. Utrecht 4-4-1951 (kerkelijk: 11-4-1951)
Mr. Hugo Willem Engelbrecht1, geb. Santiago de Chile 22-12-1915, laatstelijk
tot 31-12-1988 werkzaam als zelfstandig tolk-vertaler onder de firmanaam
'Delta-Diensten'; zn. van Willem Bernard Engelbrecht en Marie Karolina Julie
(roepnaam Lola) gravin Logothetti.

Uit dit huwelijk:

1. Een afstamming van Karel de Grote van mr. H.W. Engelbrecht werd gepubliceerd in Gens
Noslra 23 (1968), pag. 325-328, met enkele aanvullingen daarop in Gens Nostra 24 (1969), pag.
254-255.
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1. Drs. Wilken Willem Karel Hugo Engelbrecht, geb. Utrecht 19-9-1962.
Gedoopt Utrecht 27-9-1962 als Wilken Willem Karel Hugo Nicephorus Diederik Otto Engel-
brecht.
Als doctorandus in de klassieke talen en letteren werkt hij thans aan zijn promotie. Voorts is hij
als wetenschappelijk onderzoeker en als lector Latijn en Nederlands (tijdelijk) verbonden aan
verschillende academische instellingen in de Tsjechische en Slowaakse Federale Republiek.
Zelf ook genealogisch geïnteresseerd, had hij een werkzaam aandeel bij het vergaren van archief-
en bibliotheekmateriaal voor het tot stand komen van deze Reeks 200.

2. Berend Willem Karel Hugo Engelbrecht, geb. Utrecht 18-12-1964.
Gedoopt Utrecht 27-12-1964 als Berend Willem Karel Hugo Lothar Christophorus Constantijn
Engelbrecht.
Is thans ingaande 1-2-1990 werkzaam als programmeur-analist bij Decos Software Engineering
B.V. te Katwijk.

3. Caroline Wilhelmina Katharina Huguette Engelbrecht, geb. Utrecht 13-7-
1966,
tr. Bunnik 23-8-1990
Mr. Geert Boe/e van der Leest, geb. De Meern 21-12-1963; zn. van Jacob
Sierk van der Leest en Huberdina Brand.
Zij werd gedoopt Utrecht 6-8-1966 als Caroline Wilhelmina Katharina Huguette Maria Fran-
cisca Pauline Engelbrecht.
Hij is thans werkzaam bij de Afd. Bouw- en Woningtoezicht van de Hoofdafdeling Bestuurs-
zaken en Ruimtelijke Ontwikkeling van de Gemeente Wassenaar.
Zij heeft in oktober 1990 haar opleiding afgesloten en is nu diëtiste bij het ziekenhuis te Baarn
van de Stichting Maarschalksbos-Zonnegloren.

4. Einhard Willem Karel Hugo Engelbrecht, geb. Utrecht 11-3-1971.
Gedoopt Utrecht 2-5-1971 als Einhard Willem Karel Hugo Hendrik Joseph Lodewijk Engel-
brecht.
Hij volgt momenteel een edelsmeden-opleiding aan de Burgemeester Aten-school te Schoon-
hoven. Daarnaast ook in 'part-time' werkzaam als productie-medewerker bij het PTT-Expedi-
tieknooppunt in Utrecht.
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BEGINREEKS 201 (FRANKRIJK - ORLEANS)

Zie voor de oudere schakels eerst Reeks 200 bij:
22/200 Johan 'de Blinde' van Luxemburg, tr. Elisabeth van Bohemen.

Lit.:
(generatie 23-26)
- Gaston Sirjean, Encyclopedie généalogique des maisons souveraines du monde, vol. IV: Les

Valois. Paris (chez l'auteur) 1960;
- Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. II. Marburg (J. A.

Stargardt) 1984, Tafel 22 en 24 [met uitgebreide bibliografie];
Aangezien recente Franse historische werken betreffende deze periode, zoals die van Georges
Duby en Jean Favier, minder op biografische details en (voor genealogie nu eenmaal beno-
digde) 'histoire événementielle' gericht zijn, werden voor deze generaties met name enkele
werken van wat oudere datum, danwei niet-Franse herkomst geraadpleegd:

- Auguste Lognon, La formation de l'unilé francaise, publ. par H.-Francois Delaborde. Paris
(Picard) 1922;

- A. Coville, The Hundred Years' War (to 1380), in: The Cambridge Medieval Hisiory, vol. 7.
Cambridge (University Press) 1922 [reprinted 1949], pag. 340-367;

- Edmond-René Labande, La France feodale (1204-1392), in: Marcel Reinhard et Norbert
Dufourcq, Histoire de France, t. 1. Paris (Larousse) 1954;

- Robert Folz, Frankreich von der Mitte des 11. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, in: Handbuch
der europaischen Geschichte, hrsg. von Theodor Schieder, Bd. 2. Stuttgart (Klett-Cotta) 1987,
pag. 682-777.

23/201. Judith van Bohemen ('Bonne de Luxembourg'), geb. 20-5-1315, overl.
Maubuisson 11-9-1349, begr. ald.,
tr. (per procuratie Melun 28-3-1332) in persoon mei 1332
Jeanll 'IeBon'van Frankrijk, geb. k. Gué-de-Maulin26-4-1319; ridder; hertog
van Normandië 1332 (in 1351 met de kroon verenigd) en van Guyenne, graaf
van Anjou en Maine; pair de France; door het overlijden van zijn vader koning
van Frankrijk 22-8-1350; politiek weinig begaafd, doch bezield door de idealen
der ridderschap en sticht de Compagnie des Chevaliers de la Noble Maison de
Saint-Ouen (= 'ordrede l'Etoile') 1351; wordt gevangen genomen in de slag bij
Maupertuis (bij Poitiers) 19-9-1356 en blijft in Londen gevangen tot de vrede
van Brétigny (8-5-1360), waarna hij (tegen een losgeld van 3 miljoen écus d'or)
wordt vrijgelaten 25-10-1360; verheft zijn jongste zoon (Philippe 'Ie Hardi') uit
erkentelijkheid voor diens gedrag in de slag bij Poitiers tot hertog van Bour-
gondië en eerste pair van Frankrijk bij lettres patentes, gegeven Germigny-sur-
Marne 6-9-1363; komt wanneer hij het overeengekomen losgeld niet bijeen kan
krijgen naar Londen terug en begeeft zich opnieuw in gevangenschap 3-1-1364;
overl. ald. 8-4-1364, begr. Saint-Denis; zn. van Philips VI koning van Frankrijk
en diens eerste gemalin Johanna van Bourgondië.

Uit dit huwelijk:

a. Karel V 'de Wijze' van Frankrijk, zie nader hieronder (24/201).
b. Philips van Frankrijk, geb. Pontoise 15-1-1342; vanwege de dappere wijze

waarop hij zijn vader verdedigt tijdens de slag van Maupertuis bijgenaamd
'de Stoute'('le Hardi'); verwerft bij lettres patentes, gegeven Boulogne-sur-
mer okt. 1360 het toen tot hertogdom verheven graafschap Touraine; dit
ingewisseld bij verheffing tot hertog van (het in 1361 aan de kroon terugge-
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vallen) Bourgondië en eerste pair van Frankrijk 6-9-1363; volgt na de dood
van zijn schoonvader deze tevens op als graaf van Vlaanderen, Artois, burg-
graaf van Antwerpen, heer van Mechelen, graaf van Nevers, Franche-
Comté, Salins en Rethel 1384; door koop graaf van Charolais 1390; verwerft
Limburg en Overmaze 1396; overl. Halle(bij Brussel) 27-4-1404, begr. Dijon
(Chartreuse),
tr. (per procuratie: Gent 12-4) in persoon Gent 19-6-1369
Margaretha van Vlaanderen, geb. Male (bij Troyes) 13-4-1350, overl.
Atrecht 16-3-1405, begr. Rijssel (O. L. Vrouwekapel van de Sint-Pieter,
naast haar vader); erfdr. van Lodewijk II van Male, graaf van Vlaanderen
(enz.) en diens tweede gemalin Margaretha van Brabant.
Uit dit huwelijk o.a. hertog Jan 'Zonder Vrees' van Bourgondië, zie Eind-
reeks 203, generatie 24 (pag. 204).

c. Isabella van Frankrijk, geb. Vincennes 1-10-1348; brengt als bruidsschat het
graafschap Vertus (in de Champagne) mee; overl. Pavia 11-9-1372, begr. San
Francesco ald.;
tr. juni 1360
Gian Galeazzo Visconti, geb. nov. 1351; volgt zijn vader op in een deel van
diens bezittingen 1378 en staat aanvankelijk vooral bekend als graaf van
Vertus ('conte di Virtü'); wordt door de Duitse koning Wenzel aangesteld tot
rijksvicaris van Lombardije waar hij door efficiënt en rechtvaardig bestuur
in populariteit wint van zijn oom Bernabö; neemt deze met diens zoons
gevangen mei 1385 (overl. 19-12-1385; door vergif?) en is dan enig heerser
over Milaan waar hij als dankbetuiging de eerste steen legt voor de Dom
1386; breidt zijn machtsgebied uit door, in steeds wisselende bondgenoot-
schappen, tal van Noorditaliaanse stadsrepublieken te veroveren; door
koning Wenzel verheven tot hertog van Milaan en graaf van Pavia sept. 1395;
sticht aldaar een Karthuizerklooster als mausoleum voor zijn geslacht (Cer-
tosa di Pavia) 1396; vernieuwt er de universiteit en sticht er een schildersaca-
demie en een bibliotheek; verslaat wanneer koning Wenzel is afgezet (20-8-
1400) diens opvolger Ruprecht bij Brescia 14-10-1401; wordt erkend als
signore van Bologna juli 1402; treft voorbereidingen ook Florence te ver-
overen en zich daarna tot 'koning van Italië' te doen kronen, maar overl. aan
een epidemie 3-9-1402; zn. van Galeazzo II Visconti en Bianca Maria van
Savoije.
Uit dit huwelijk o.a. een dochter Valentine, zie generatie 25/201 hierna.

24/201. Karel V 'de Wijze' ('Charles Ie Sage') van Frankrijk, geb. Vincennes
21-1-1337; ridder; dauphin de Viennois 1349; hertog van Normandië en
Guyenne 1355; gouverneur (sinds 24-2-1358: regent) van Frankrijk tijdens de
gevangenschap van zijn vader 1356-60 en in 1364; koning van Frankrijk 8-4-
1364; gezalfd en gekroond te Reims 19-5-1364; treft bij het begin van zijn
regering een chaotische toestand aan, maar weet daarin (ondanks zijn zwakke
gezondheid) gaandeweg een aanzienlijke verbetering te brengen; bouwt in
Parijs verder aan het Louvre (waar hij een aanzienlijke bibliotheek samen-
brengt) en het paleizencomplex van Saint-Pol; overl. Chateau de Beauté-sur-
Marne 16-9-1380, begr. Saint-Denis,
tr. Tain-en-Viennois 8-4-1350
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Jeanne de Bourbon, geb. Vincennes 3-2-1339; overl. Parijs 6-2-1378, begr.
Saint-Denis; dr. van Pierre de Clermont (sinds 1327: hertog van Bourbon) en
Isabelle de Valois.

25/201. Louis de France, geb. Parijs (hotel de Saint-Paul) 13-3-1372; duc de
Touraine 1386-92; duc d'Orléans, comte de Valois (dat eveneens tot duché-
pairie werd verhoogd 1406), alsmede pair de France 1392; comte de Brie na
1386; door huwelijk graaf van Asti (Italië) en Vertus (Champagne); comte de
Blois 1391, resp. 1397; comte de Dunois et de Beaumont-sur-Oise 1392; comte
d'Angoulême, de Dreux et de Périgord 1394; seigneur de Chateaudun et de
Porcéan 1395; comte de Soissons, seigneur de Coucy et de Chateau-Thierry
1400; vermoord1 Parijs 23-1-1407, begr. ald. (Saint-Célestin),
tr. Melun 17-8-1389 zijn nicht
Valentine Visconti, geb. Milaan 1366; brengt als huwelijksgift het graafschap
Asti en andere bezittingen in Piemont mee; overl. Blois 4-12-1408, begr. Parijs
(Saint-Célestin); dr. van Gian Galeazzo Visconti, hertog van Milaan, en diens
eerste gemalin Isabella van Frankrijk.

26/201. Jean d'Orléans, geb. 26-6-1404; graaf van Angoulême en Périgord;
overl. k. Cognac-en-Angoumois 30-4-1467, begr. Angoulême (kathedraal
Saint-Pierre),
tr. 31-8-1449
Marguerite de Rohan, overl. 1497; dr. van Alain IX vicomte de Rohan et de
Léon (etc.) en diens eerste gemalin Marguerite de Bretagne.
Uit dit huwelijk: Charles d'Orléans, zie verder Eindreeks 201.

1. Zie ook Beginreeks 203, generatie 24 (pag. 204).
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EINDREEKS 201 (STAPELVELD)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 201 bij:
26/201. Jean d'Orléans, tr. Marguerite de Rohan.

Ut.:
- 3. Nolen, Kwartierstaai (...) Nolen, in: Gens Nostra 22 (1967), pag. 277-283, 374-386; 23

(1968), pag. 132-135; 24 (1969), pag. 11; 25 (1970), pag. 25, alsmede de vervolgen daarop, in
handschrift berustende op het Centraal Bureau voor Genealogie (coll. Nolen);

- Francois Aubert de laChenaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, 19vol. Paris (Schlesinger)
1863-76; speciaal vol. II, kol. 41 e.v. [De reprint van dit werk, in 1980 te Parijs (Berger-Levrault)
verschenen, is in 10 banden, maar handhaafde gelukkig niet slechts de paginering, maar ook de
oorspronkelijke 19 titelbladen die zich nu als een soort 'tussen-titels' van tijd tot tijd in de
banden bevinden; men lette hierop bij raadpleging];

- W. M. C. Regt, in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. 4. Leiden (A. W. Sijt-
hoff) 1918, kol. 67, resp. dl. 7 (1927), kol. 1125;

- Nederland's Adelsboek 44 (1951), pag. 206 e.v., resp. 266 e.v.;
- A . J . van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (...), dl . 17. Haar lem (J . J . van

Brederode) 1874, pag. 570;
- T h . H . G . Stapelveld, kwartierstaat Stapelveld — Rengers Hora Siccama. Amsterdam 1943

[typescript in particulier bezit];
- R. L. P. Mulder-Radetzky en B. H. de Vries, 'Groot Terhorne' te Beetgum 'een der schoonste

buitengoederen van dit gewest'. Alphen aan den Rijn (Canaletto) 1984.

27/201. Charles d'Orléans, geb. 1458; graaf van Angoulème; overl. Chateau-
neuf 1-1-1495.
Uit een buitenechtelijke verhouding met Jeanne Ie Conte:

28/201. (bast.) Souveraine d'Angoulème de Valois, gewettigd Dijon 1521;
overl. 20-2-1537,
tr. (huw. voorw. k. Amboise 10-2-)1512 (of 1522)
MichelIIde Gaillard, heer van Longjumeau en Chailly; kamerheer en 'panetier'
van koning Frans I; zn. van Michel de Gaillard en Marguerite Bourdin.

29/201. Michel de Gaillard, 3e heer van Longjumeau, Chili en Ie Faget; kamer-
heer van de koning van Frankrijk,
tr.
Louise Dessaint de Toute Ville, dr. van Jean Dessaint, baron van Marigny, en
Bernarde de Salazar.

30/201. Charlotte de Gaillard, vrouwe van Longjumeau,
tr. 1570
Nicolas Haucourt d'Aumale, heer van Haucourt, Marcelle-Cave, Courte-
manche, Rieu, Terungny en Clignolles; kamerheer van de koning van Frank-
rijk; eerste kamerheer van de prins van Condé; zn. van Philippe d'Aumale, heer
van Haucourt, Rien en Clignolles, en Antoinette d'Hangest.

31/201. Daniel Haucourt d'Aumale, graaf van Aumale, baron van Chagny;
eerste kamerheer van Henri de Bourbon, graaf van Condé,
tr. 1607
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Frangoise de St. Paul de Luxembourg (de Vallières); dr. van Claude de St. Paul
de Luxembourg, heer van Vallières, Villiers, Outreau, Genne etc, en Jeanne de
Bourg.

32/201. Philippe Nicolas d'Aumale, markies van Haucourt, seigneur de Vil-
liers-Outreau, Mondetour, Germes, Marche etc; overl. 17-8-1668, begr.
Leiden (Pieterskerk) 24-8-1668,
tr. Leiden 5-9-1649
Anna van Cuyk van Mierop, overl. vóór 24-4-1662; dr. van Joachim Corne-
liszn. van Cuyk en Anna Benning.

33/201. Jacques d'Aumale, geb. Leiden 1654; graaf van Aumale, markies van
Haucourt; ridder; kolonel der infanterie in dienst van de Republiek der Ver-
enigde Nederlanden; overl. 's-Gravenhage 20-3-1708, begr. Leiden,
tr. Rijswijk 4-7-1682
Civile Susanne barones du Tour, ged. Leiden 4-9-1658, begr. 's-Gravenhage
(Grote Kerk) 15-1-1729; dr. van Marcus du Tour, seigneur de la Pomerade, en
Sara l'Empereur d'Oppijck.

34/201. Carel Duco (graaf?) d'Aumale, geb. ca. 1672 (1680?); markies van
Haucourt; neemt als commandant van het regiment cavalerie van de prins van
Birckenfeldt deel aan de slag bij Rocoux 11-10-1746 en sneuvelt of raakt
gewond en overlijdt 16-10-1746 te Sint-Truiden, begr. Maastricht (St. Janskerk)
21-10-1746,
tr. ('s-Gravenhage of Culemborg) 19-3-1730
Anna van Assendelft, ged. 's-Gravenhage (Hoogl. kerk) 5-5-1701, overl. ald.(?)
3-6-1746; dr. van mr. Paulus van Assendelft, schepen en burgemeester van
's-Gravenhage, en Petronella van (der) Esch.

35/201. Sophie Elisabeth gravin d'Aumale, geb. Leeuwarden 31-8-1735, overl.
ald. 3-2-1807,
tr. 19-3-1758
Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geb. 's-Graven-
hage 23-9-1733; student te Franeker 1753; lid Staten van Friesland 1756 en
gedeputeerde 1758; afgevaardigde naar de Staten-Generaal 1757; grietman van
Menaldumadeel 1766; curator Franeker Hogeschool 1776; samensteller van het
'Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland' waarvan hij het verschijnen
van het vierde deel nog mocht meemaken; overl. tijdens een verblijf te 's-Gra-
venhage 6-8-1783, bijgezet in de familiegrafkelder te Beetgum; zn. van Georg
Wolfgang baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en Francoise Vulson
de St. Maurice.

36/201. Georg Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohen-
lansberg, geb. Leeuwarden 26-1-1766; student te Franeker; grietman van
Menaldumadeel (na de dood van zijn vader) 1783, nam als afgevaardigde zitting
in de Staten van Friesland 1786; kreeg, net als alle andere grietmannen, ontslag
1795; bleef daarna ambteloos; overl. Beetgum 23-9-1808,
tr. 7-9-1790 (zijn achternicht:)
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Juliana Agatha barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geb. Leeu-
warden 27-5-1772, overl. ald. 10-8-1843; dr. van Wilco Holdinga Tjalling Cam-
stra baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en Christina Geertruida
Helena Meckema van Burmania.

37/201. Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg,
(R.O.N., C.E.K.), geb. Beetgum 2-10-1791; student te Utrecht 1810; maire
van Menaldum 1814; grietman van Menaldumadeel 1816; lid Staten van Fries-
land 1815-49; kamerheer des Konings in buitengewone dienst; legt in 1858 zijn
functies neer; later nog lid gemeenteraad Menaldumadeel; overl. ald. 17-12-
1868,
tr. Utrecht 13-8-1812
Henriëtte Wilhelmina barones Rengers, geb. 's-Gravenhage 19-12-1790, overl.
Beetgum 5-8-1859; dr. van Pieter Ulbo Rengers en Lucie Jeanette gravin van
Limburg Stirum.

Uit dit huwelijk:

Caroline Frangoise Wolfeline barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg,
tr. Jhr. Wiardus Rengers Hora Siccama.
Zie voor hen en de voortzetting van deze reeks nader Eindreeks 101, generatie
37 {Gens Nostra 45 (1990), pag. 32).
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EINDREEKS 202 (VAN HUNNIK)

Zie voor de oudere schakels eerst Reeks 200 bij:
13/200. Gisela van Bourgondië (Ivrea), tr. Humbert (II) van Savoye.

(generatie 14-24)
- Erich Brandenburg, Die Nachkommen Karls des Crossen (I. bis XIV. Generation). Leipzig 1935

[als reprint: Genealogie und Landesgeschichte, Band 10: Caroli Magni Progenies, I. Frankfurt-
am-Main 1964];

- Francesco Cognasso, I Savoia ('Grande Famiglie'). Torino (dall' Oglio) 1971;
- Paul Berthold Rupp, Die Vorfahren von Henriette von Mömpelgard [ = Schriften zur südwest-

deutschen Landeskunde, 15. Band]. Stuttgart (Muller und Graff) 1977;
- Nobreza de Portugal (Editorial Enciclopedia), Volume I. Lisboa 1960;
- S. Otto Brenner, Nachkommen Gorms des Allen (König von Danemark - 950 -) (I. bis XVI.

Generation). Kopenhagen (Personalhistorisk Institut) 1964;
- Isenburg/Freytag von Loringhoven, Europaische Stammtafeln, Band III, (Tafel 47, Die Grafen

von Honstein). Marburg 1958.
- Idem, Band IV, (Tafel 66, Die Herren von Plesse). Marburg 1961.
(generatie 25-30)
- Rudolf von Buttlar, Stammbuch der Althessischen Ritterschaft, 1888 (Stammtafel VI der

Familie von Boineburg gt. Honstein);
- W. J. baron d'Ablaing van Giessenburg, Wapenboek der ridders van de Duitsche Orde, balije

van Utrecht, sedert 1581. 's-Gravenhage 1871.
(generatie 30-31)
- Schepensignaten Tiel 1570-1583, folio 233, d.d. 21-1-1581 (Heer Johan van Boineburg begiftigt

zijn natuurlijke dochter Jenneke van Boineburg);
- Dossier Van Boineburg gen. Honstein (collectie Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Graven-

hage).
(generatie31-32)
- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 4 (1950), pag. 76;
- Signaten Tiel 1616-1624, folio 120v., d.d. 19-2-1622 (Testament van Johanna van Boineburg)

(hier 31/202);
- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 5 ( 1 9 5 1 ) , p a g . 6 1 .
(generatie 33)
- Recht. arch. Tiel, inv. nr. 309, folio 104 (1668); recht. arch. Tiel-Zandwijk, inv. nr. 535, folio

94 (1665) en folio 120(1667).
(generatie 34-44)
- diverse DTB-boeken van Tiel, Arnhem, Echteld, Nijmegen en Lienden; overluiden/begraven

Tiel (gepubliceerd in De Nederlandsche Leeuw, jaargangen 1909-1914); BS-registers vanaf
1811/1812.

14/202. Amadeus III graaf van Savoye, geb. ca. 1092, overl. maart/april 1148
op Cyprus (event. te Nikosia), begr. klooster van Mont-Sainte-Croix1,
tr. (2) ca. 1120
Mathilde van Albon, overl. na januari 1145; dr. van Guigo (II, III of IV) graaf
van Albon en Grenoble, en Mathilde N2.

1. Zie voor de (hier gecorrigeerde) levensdata van Amadeus III en voor de motivering ter zake de
toelichting bij zijn ouders in Reeks 200, bij en na generatie 13 (pag. 162).

2. Mathilde van Albon wordt in sommige werken vermeld als 'Dauphine de Viennois', maar dit is
in feite anachronistisch, aangezien haar vader Guigo de eerste was die de bijnaam 'dauphin'
(zonder Viennois) ging voeren, en pas de latere graven van Albon dan te boek gaan staan als
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15/202. Mathilde van Savoye, overl. Coimbra 3-12-1158', begr. klooster Santa
Cruz de Coimbra,
tr. event. 1146
Alfons I (Don Alfonso Henriquez), geb. tussen 1106 en 1111, overl. 6-12-1185,
begr. klooster Santa Cruz de Coimbra; zn. van Hendrik van Bourgondië, graaf
van Portugal, en Theresia van León en Castilië.

16/202. Sancho I koning van Portugal1, geb. Coimbra 1154, overl. Coimbra
26-3-1212, begr. klooster Santa Cruz de Coimbra,
tr. 1174
Dulcia van Barcelona, geb. na 1152, overl. Coimbra 1-9-1198, begr. klooster
Santa Cruz de Coimbra; dr. van Ramon Berenguer IV markgraaf van Barce-
lona, en Petronilla koningin van Aragonië3.

17/202. Berengaria van Portugal, overl. 27-3-1221, begr. Ringsted,
tr. 3-5-1214
Waldemar //(Valdemar Sejr) koning in (sedert 1202 'van') Denemarken, geb.
1170 (event. 28-6), overl. Vordingborg 28-3-1241, begr. Ringsted; zn. van
koning Waldemar I de Grote en Sophia Vladimirovna (Rurikide)4.

'Dauphin de Viennois'.
De (niet-eigentijdse) nummering van Guigo varieert, omdat men niet exact weet hoeveel

'Guigo's' al dan niet historisch zijn en evenmin in hoeverre de oudsten in onderscheiden per-
sonen verdeeld dienen te worden.

Wat de moeder van Mathilde van Albon betreft, de naam Mathilde is correct, doch haar
herkomst is in feite onbekend. In sommige werken wordt gesteld dat zij een 'Mathilde van
Engeland' zou zijn geweest. Zo stellen b.v. Winkhaus en zijn navolgers dat zij een dochter zou
zijn geweest van Edgar Etheling. Deze werd na de slag bij Hastings in oktober 1066 tot koning
gekozen door de burgers van Londen; hij onderwierp zich echter reeds vóór Kerstmis van dat
jaar aan Willem de Veroveraar. Vrijwel zeker is hij ongehuwd en kinderloos overleden, even-
tueel omstreeks 1125. Sommigen stellen als variant dat Mathilde zijn zuster was en aldus een
dochter van Eduard (overl. 1057). Maar ook deze Eduard had géén dochter genaamd Mathilde.
Deze vrouwelijke voornaam treedt trouwens nergens op binnen het Angelsaksische koningshuis.

Zodoende ontbreken deze foutieve supposities dan ook terecht, niet alleen in serieuze Engelse
werken (b.v. Powicke, Handbook of Brilish Chronology, second edition. London 1961, pag.
30-31), maar ook in niet-Engelse werken (b.v. Prinz von Isenburg, Europaische Stammtafeln,
1967 (Ahnen der deutschen Kaiser, Könige und ihrer Gemahlinnen, Tafel 41). Het enige wat
vaststaat is dat Mathilde van Albon haar voornaam wegens haar moeder heeft gekregen.

1. Voor de data werd hier gevolgd hetgeen 'Nobreza' ter zake vermeldt. Brandenburg (X1II/256)
laat Mathilde overlijden op 4-11-1157. Alfons I is volgens de kronieken vrijwel tachtigjarig
overleden, weshalve de Portugezen stellen: geboren tussen 1106 en 1111, wellicht in 1110(7). Hij
werd de facto min of meer in 1139 - bevestigd in 1143 - de eerste koning van Portugal. De
Nobreza geeft een uitvoerige biografie van hem.

2. Ook voor Sancho heeft De Nobreza een uitvoerige biografie. Hij volgde in december 1185 zijn
vader op als koning van Portugal.

3. Zie voor de ouders van Dulcia ook Gens Noslra 23 (1968), pag. 275.

4. Zie voor zijn ouders nader Gens Noslra 40 (1985), pag. 491 en 498-499.
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18/202. Abel koning in Denemarken, geb. 1218, gesneuveld in Friesland 29-6-
1252, begr. Sleeswijk (Domkerk),
tr. Sleeswijk 25-4-1237
Mechtild/Mathilde van Holstein, geb. 1225, overl. 1288, begr. Varnhem
(Kloosterkerk); dr. van Adolf IV graaf van Holstein en Hedwig van de Lippe.

19/202. Sophia van Denemarken, geb. ca. 1240, overl. na 1284,
tr. Hamburg 3-2-1258
Bernhard I vorst van Anhalt te Bernburg, geb. ca. 1220, volgt na de dood van
zijn vader (1251/52) en na deling met zijn broers op te Bernburg (zijn oudste
broer Hendrik II krijgt Ascherleben, zijn jongste broer Siegfried Zerbst), overl.
1286/87; zn. van Hendrik I vorst van Anhalt en Irmgard landgravin van
Thüringen.

20/202. Sophia van Anhalt, geb. ca. 1260/65, overl. 1330,
tr. (event. 1280?)
Dietrich II graaf van Honstein, vermeld sedert 1254, volgt zijn vader op in 1284,
overl. 1309 (tussen 28-5 en 11-8); zn. van Hendrik II graaf van Honstein en
Mechtild van Regenstein.

21/202. Dietrich III graaf van Honstein, vermeld sedert 1286, volgt zijn vader
op in 1309, overl. 1330 (vóór 4-5),
tr. 1305/10
Elisabeth van Waldeck, geb. ca. 1288, overl. na 1371; dr. van Otto I graaf van
Waldeck en Sophia landgravin van Hessen.

22/202. Dietrich V graaf van Honstein, geb. ca. 1310, volgt op te Honstein en
Heringen in 1315, overl. 1378,
tr. (1) na 1325
Adelheid van Holstein1, overl. 1349/50; dr. van Hendrik I graaf van Holstein
en Heilwig van Bronckhorst;
tr. (2)
Sophia van Brunswijk, overl. 1394; dr. van Magnus I hertog van Brunswijk en
Sophia van Brandenburg.

Het is niet meer vast te stellen uit welke van zijn beide huwelijken Dietrich VI
is gesproten:

23/202. Dietrich VI graaf van Honstein te Honstein en Heringen, vermeld pas
sedert 1373, volgt zijn vader op in 1378, overl. 1393,
tr.
Lutrude van Mansfeld, overl. na of in 1394; dr. van Gebhard III graaf van
Mansfeld en Luitgarde van Falkenstein.

1. Adelheid van Holstein is bij Brenner slechts vermeld bij haar beide echtgenoten, aangezien zij
zelf niet van Gorm de Oude afstamt.
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24/202. Elisabeth van Honstein, overl. na of in 1417,
tr. (2) na of in 1405
Gottschalk von Plesse, vermeld sedert 1393, overl. 1435/37; zn. van Johann
von Plesse en Adelheid van Everstein-Polle.

25/202. Elisabeth von Plesse,
tr.
Raban II von Boineburg genannt von Honstein, nog vermeld in 1465, hof-
meester van Hendrik landgraaf van Hessen; zn. van Hendrik von Boineburg
genannt von Honstein en Margaretha von Nesselrode.

26/202. Hendrik van Boineburg genaamd Honstein, maarschalk van de keur-
vorst van de Palts,
tr.
Elisabeth von Scheuersch/oss.

27/202. Hendrik van Boineburg genaamd Honstein, 'iure uxoris' graaf van
Ubbergen, overl. 1500/03,
tr.
Hillegonde van Oy, erfdochter van Ubbergen, overl. na 1503; dr. van Arend van
Oy graaf van Ubbergen, en Mechteld van der Donck.

28/202. Heer Johan van Boineburg genaamd Honstein, ridder, graaf van
Ubbergen, lid van de ridderschap van Nijmegen, overl. 1549,
tr.
Margriet van Rechteren genaamd Voorst, leefde nog in 1537; dr. van Johan van
Rechteren genaamd Voorst en Margriet van Homoet, vrouwe van Doorwerth
en van de Doornenburg.

29/202. Hendrik van Boineburg genaamd Honstein, lid van de ridderschap van
Nijmegen, overl. 19-10-1587,
tr.
Johanna van Isendoorn, dr. van heer Johan van Isendoorn (geridderd voor
Pavia in 1525) en Margriet van Rossem, vrouwe van Lathem en van de Cannen-
burg.

30/202. Johan van Boineburg genaamd Honstein, priester en commandeur van
de Duitse Orde te Tiel van 1562 tot na 1581, leefde nog in 1596.
Uit een buitenechtelijke verhouding met
Lijs van Veeckelen Willemsdr., weduwe van Claribolt Deyp:

31/202. Johanna van Boineburg, geb. vermoedelijk ca. 1570, overl. na 19-2-
1622,
tr. (2)
Hendrik van den Heuvel, overl. vóór 19-2-1622.
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32/202. Wilhelmina van den Heuvel, overl. vóór dec. 1651,
tr. (2) vóór 9-9-1630
Johan van Benthem, majoor te Tiel, overl. na dec. 1651.

33/202. Johanna van Benthem, ged. (geref.) Tiel 22-12-1633, nog in leven in
1668,
tr. Tiel 9-4-1663
Pieter Pieckevaen, ged. Tiel 2-5-1642, korenkoper, overl. 1665/67; zn. van
Goris Petersz. Pieckevaen, wijnkoper, schepen in Zandwijk, en Hilleken Jans.

34/202. Willemina Pieckevaen, ged. Tiel 28-2-1664,
tr. Arnhem 7-12-1689
Willem Hoenderop, j .m. uit Gendringen, burger van Tiel 1696, portier van een
der Tielse stadspoorten, overl. Tiel (overluid 21-12) 1726.

35/202. Hartger Hoenderop, ged. Tiel 18-7-1696, overl. ald. (overluid 24-12)
1746,
tr. Tiel 8-6-1723
Hermina van Meteren, ged. Tiel 28-8-1695, overl. ald. (overluid 4-4) 1782; dr.
van Antony van Meteren en Sybilla de Wit.

36/202. Wilhelmina Hoenderop, ged. Tiel 17-8-1734, overl. ald. 7-11-1807,
tr. Echteld 19-7-1761
FranciscusKnijff, geb. Nijmegen 2-11-1732, ged. ald. (r.-k.) 27-11-1732, overl.
tussen 1770 en 1802; zn. van Philippus Knijff en Sybilla Philips.

37/202. Philippus Knijff, ged. Tiel 31-1-1762, koperslager te Nijmegen, begr.
Nijmegen 13-5-1803,
tr. Nijmegen 27-10-1784
Gerritje van Beekhof, ged. Lienden 21-8-1757, overl. Nijmegen 17-11-1828; dr.
van Coenraad van Beekhof en Aleyda Hartman.

38/202. Antonius Knijff, ged. Nijmegen 21-9-1791, koperslager, overl. Nij-
megen 9-11-1860,
tr. (2) Nijmegen 14-2-1818
Helena Heimus, geb. Zutphen 23-3-1793, overl. Nijmegen 24-6-1862; dr. van
Johann Diederich Heimus en Johanna Eggink.

39/202. Philippus Antonius Knijff, geb. Nijmegen 4-6-1820, koperslager te
Veenendaal, overl. Veenendaal 18-3-1872,
tr. Nijmegen 15-10-1846
Carolina Anthonetta Theodora Hübscher, geb. Nijmegen 18-1-1827, overl.
Veenendaal 18-2-1898; dr. van Johannes Hübscher en Alida Maria Susanna
Labée.

40/202. Anthonius Leonardus Knijff, geb. Veenendaal 21-4-1851, koperslager
ald., overl. Amersfoort 9-9-1933,
tr. Maurik 5-5-1876
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Mechtelina Rijnberk, geb. Maurik 26-5-1854, overl. Veenendaal 12-6-1909; dr.
van Jan Rijnberk en Willemijntje van de Voort.

41/202. Carolina Anthonetta Theodora Knijff, geb. Veenendaal 24-3-1885,
overl. Ede 18-1-1945,
tr. Veenendaal 5-3-1908
Matthijs van Hunnik, geb. Ede 28-1-1886, slager, overl. ald. 1-7-1960; zn. van
Matthijs van Hunnik en Tonia Bos.

42/202. Jan van Hunnik, geb. Ede 11-2-1917, slager, later rijksambtenaar,
tr. Ede 18-2-1947
Cornelia van de Kaa, geb. Ede 29-5-1920; dr. van Willem van de Kaa en
Johanna Hendrika van Aalderen.

43/202. Mr. Cornelis Jan van Hunnik, geb. Zeist 4-8-1949, werkzaam bij een
B.V.,
tr. Renkum 22-7-1977
Josepha Johanna Theodora de Graaf, geb. Tiel 1-7-1953, bibliothecaresse; dr.
van mr. Antonius Cornelis Maria de Graaf en Martina Maria Jacqueline Raes-
sens.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelie Hannah Martine Sarah Julie van Hunnik, geb. Utrecht 6-1-1987.
2. Frédérique Theophano Aliénor Guyote Marguerite Marie van Hunnik, geb.

Utrecht 4-6-1988.
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BEGINREEKS 203 (VAN KAROLINGEN TOT SOLMS)

Zie voor de oudere schakel eerst pag. / en 156 bij:
1/100 (c.q. 1/200) Karel de Grote, tr. Hildegard.

Lit.:
(generatie 2-4)
- J.F. Böhmer, Regesta Imperii, I: Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751-918,

bearb. von Engelbert Mühlbacher u. A., 2. Aufl. lnnsbruck (Universitatsverlag Wagner) 1908
[reprint: Hildesheim (Olms) 1966];

- Pierre Riché, Les Carolingiens; une familie qui fit l'Europe. Paris (Hachette) 1983;
- Rosamund McKitterick, The Frankish Kingdoms under the Carolingiens 751-987. London -

New York (Longman) 1983;
- Theodor Schieffer, Das Karolingerreich, in: Handbuch der europaischen Geschichte, hrsg. von

Theodor Schieder, Bd. 1. Stuttgart (Klett-Cotta) 1976, pag. 527-664 [omvat mede een paragraaf
Nord- und Mittelitalien (888-962), pag. 649-666 ald.].

(generatie 2)
- Theodor Schieffer, Ludwig der Fromme, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 15. Berlin

(Dunckeru. Humblot) 1987, pag. 311-318;
- Josef Semmler, Ludwig der Fromme (814-840), in: Kaisergestalten des Mittelalters, hrsg. von

Helmut Beumann. München (C. H. Beek) 1984, pag. 28-49 [beide met uitgebreide literatuurop-
gave];

- Theodor Schieffer, Kaiserin Judith, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 10. Berlin (Duncker u.
Humblot) 1974, pag. 639-640;

- F. L. Ganshof, diverse van zijn opstellen, gedeeltelijk daartoe in het Engels vertaald, in zijn The
Carolingians and the Frankish Monarchy; Studies in Carolingian History. London (Longman)
1971.

(generatie 3-4)
- Theodor Schieffer, Lothar I, alsmede Lothar II, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 15. Berlin

(Duncker u. Humblot) 1987, pag. 210-216, resp. 216-220;
- Engelbert Mühlbacher, Deutsche Geschichte unter den Karolingern. Stuttgart (Cotta) 1896

[reprint: Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1972], pag. 504-537;
- R. Parisot, Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens (843-923). Paris 1898;
- Boehmer-Mühlbacher, Regesta Imperii I [zie hierboven], pag. 524-557;
- K. Heidecker, Lotharius verstoot Teutberga en neemt Waldrada; politieke kwesties tijdens de

regering van Lotharius II (855-869), in: Vrouw, familie en macht; bronnen over vrouwen in de
Middeleeuwen, onder red. van [o.a.] M. Mostert. Hilversum (Verloren) 1990, pag. 127-145.

(generatie 5-7)
- Ludo Moritz Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter, 3 Bde. Gotha u. Leipzig 1897-1911

[onderdeel van de Geschichte der europaischen Staaten, uitg. door A. Heeren en H. Ukert,
nadien als Allgemeine Staatengeschichte voortgezet door Wilhelm von Giesebrecht en Karl
Lamprecht];

- C . W. Previté-Orton, Italy in the Tenth Century, in: The Cambridge Medieval History, vol. I I I .
Cambridge (University Press) 1922 [herdruk 1936], pag. 148-178 [met uitgebreide bibliografie
oppag. 594^603];

- Chris Wickham, Early Medieval Italy; Central Power and Local Society 400-1000. London
(Macmillan) 1981 [herdruk als Ann Arbor Paperback door The University of Michigan Press
1989; beredeneerde bibliografie];

- P. Delogu, Berengario II, in: Dizionario biografico degli Italiani, vol. 9. Roma (Societa Grafica
Romana) 1967, pag. 28-35;

- H.H. Kaminsky, Berengar II, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1. München-Zürich (Artemis)
1980, kol. 1933-1934.

(generatie 11-14)
- zie de werken, vermeld in de literatuur-opgave van Eindreeks 103 (pag. 36), alsmede:
- Dorothy Whitelock, English Historica! Documents, vol. I (c. 500-1042), 2nd. ed. London (Eyre

Methuen, en Oxford University Press) 1979;
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- David C. Douglas and George W. Greenaway, idem, vol. II (1142-1189). London (Eyre and
Spottiswoode) 1953;

- The Anglo-Saxon Chronicle, transl. by G.N. Garmonsway, 2nd. ed. London (Denl) 1954
| = Everyman's Library, no. 624];

- George Burton Adams, The Hislory of England from the Norman Conquesl lo the Dealh of
John (1066-1216). London - New York - Bombay (Longman, Green and Co.) 1905 | = The
Politica! History of Engalnd, ed. by William Hunt and Reginald L. Poole, vol. II];

- H.W.C. Davis, England under the Normans and Angevins (1066-1272), 14th ed. London
(Methuen) 1937 [ = A History of England, ed. by Sir Charles Oman, vol. 11];

- F. M. Stenton, Anglo-Saxon England, 2nd. ed. Oxford (Clarendon Press) 1947 [= The Oxford
History of England, vol. II];

- Austin Lane Poole, From Domesday Book to Magna Carta, 1087-1216. Oxford (Clarendon
Press) 1951 [= The Oxford History of England, vol. III];

- Frank Barlow, The Feudal Kingdom of England 1042-1216, 4th ed. London - New York
(Longman) 1988 [= A History of England, ed. by W. N. Medlicott, vol. III];

- Christopher Brooke, The Saxon and Norman Kings. London (Batsford) 1963 [vanaf 1967
regelmatig herdrukt door Collins/Fontana].

(generatie 11)
- David C. Douglas, William the Conqueror; the Norman Impact upon England. London (Eyre

and Spottiswoode) 1964 [met uitgebreide bibliografie en, verhoudingsgewijze, veel aandacht
voor genealogische kwesties].

(generatie 14)
- John Schlicht, Henry II Plantagenet. New York (Twayne Publishers) 1973;
- W. L. Warren, Henry II. London (Methuen) 1973 [herdrukt 1983];
- Amy Kelly, Eleanor of Aquitaine and the Four Kings [oorspronkelijk verschenen Harvard

University Press 1950, nadien o.a. herdrukt New York (Alfred A. Knopf) in de 'Vintage
Books'];

- Régine Pernoud, Aliénor d'Aquitaine. Paris 1965;
- John Gillingham, The Angevin Empire. London (Edward Arnold) 1984 [= Foundations of

Medieval History, vol. 4].
(generatie 15)
- Karl Jordan, Heinrich der Löwe; eine Biographie, 2. Aufl. München (C. H. Beek) 1980. [Dit is

de huidige standaard-biografie; de auteur was hoogleraar in Kiel en verzorgde o.a. ook de
uitgave van de oorkonden van Hendrik de Leeuw. Geeft na de algemene bibliografie ook nog
een beredeneerde bibliografie-per-hoofdstuk betreffende de bronnen en belangrijkste litera-
tuur];

- Karl Jordan, Investilurstreit undfrühe Stauferzeit, 2. Aufl. München (Deutscher Taschenbuch
Verlag) 1975 [DTV WR 4204; dit is een her-uitgave van de door de auteur verzorgde paragrafen
79-127 van Bruno Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 1, 8. Aufl. Stuttgart
(Union Deutscher Verlagsanstalt) 1954 en 9. Aufl. Stuttgart (Union) 1970];

- Fritz Curschmann, Zwei Ahnentafeln; Ahnentafeln Kaiser Friedrichs I. und Heinrichs des
Löwen zu 64 Ahnen. Leipzig 1921 [= Mitteilungen der Zentralstelle für Deutsche Personen-und
Familiengeschichte, Heft 27];

- zie voorts Gens Nostra 40 (1985), pag. 498.
(generatie 16)
- Ed. Winkelmann, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 11. Leipzig (Duncker und Humblot)

1880, pag. 559-561;
- Peter Fuchs, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 8. Berlin (Duncker und Humblot) 1969, pag.

381-383;
- Hansmartin Decker-Hauff, Das Staufische Haus, jn: Die Zeil der Staufer [tentoonstellingscata-

logus Stuttgart 1977], Bd. III, pag. 339-374, speciaal nr. 76 op pag. 357;
- Otto Posse, Die Weltiner; Genealogie des Gesamthauses Wettin ernestinischer und albertini-

scher Linie, mit Einschluss der regierenden Hauser von Grossbritannien, Belgien, Portugal und
Bulgarien. Leipzig - Berlin (Giesecke und Devrient) 1897, Tafel 2 en pag. 46;

- Alois Gerlich, Die rheinische Pfalzgrafschaft in der friihen Wittelsbacherzeit, in: Die Zeil der
frühen Herzöge [Bd. 1/1 van Wittelsbach und Bayern, tentoonstellingscatalogus München en
Landshut 1980], pag. 201-222, speciaal pag. 201;

- zie voorts Gens Nostra 40 (1985), pag. 494, 496 en 498 (nrs. 6, 12 en 24).
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(generatie 17)
- Christian Haeutle, Genealogie des erlauchten Stammhauses Witielsbach von dessen Wiederein-

setzung in das Herzogtum Bayern (11. Sepl. 1180) bis herab auf unsere Tage. München (Her-
mann Manz'sche Buchhandlung) 1870, pag. 3-4;

- Max Spindler, Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II. München (C.H. Beek) 1974,
speciaal pag. 37-51;

- Nikolaus Orlop, Von Garibald bis Ludwig 111.; Herzöge, Kurfürsten und Könige in Bayern.
München (Hugendubel) 1979, speciaal pag. 91-93;

- Andreas Kraus, Das Herzogtum der Wittelsbacher: die Grundlegung des Landes Bayern, in: Die
Zeil derfrühen Herzöge [zie hierboven, gen. 16], pag. 165-200;

- Alois Gerlich, Die rheinische Pfalzgrafschaft (...), [zie hierboven, gen. 16].
(generatie 18)
- Europaische Slammla/eln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. 1II/1. Marburg

(J. A. Stargardt) 1984, Tafel 43;
- Christian Haeutle, Genealogie (.. .) Witielsbach, [zie hierboven, gen. 17], pag. 4;
- Hansmartin Decker-Hauff, Das Staufische Haus, [zie hierboven, gen. 16], pag. 364;
- A. Huber, in: AUgemeine Deutsche Biographie, Bd. 21. Leipzig (Duncker und Humblot) 1885,

pag. 229-231;
- Heide Dienst, in: Lexikon der deutschen' Geschichte, hrsg. von Gerhard Taddey. Stuttgart

(Alfred Kröner Verlag) 1979;
- Johann Loserth, Geschichte des spateren Mitlelalters von 1197 bis 1492. München-Berlin

(R. Oldenbourg) 1903, speciaal pag. 184 e.v.
(generatie 19)
- Willy Hoppe, Albrecht 1., in: Biographisches Wórterbuch zur deutschen Geschichte von Hell-

muth Rössler und Günther Franz. München (R. Oldenbourg) 1953, pag. 11-13;
- AdolfGauert, Albrecht I.,\n: Neue Deutsche Biographie, Bd. 1. Berlin (Duncker und Humblot)

1953, pag. 152-154;
- Herbert Grundmann, Wahlkönigtum, Territorialpolitik und Ostbewegung im 13. und 14. Jahr-

hundert. München (Deutscher Taschenbuch Verlag) 1973 [DTV WR 4205; herziene heruitgave
van de door hem geschreven paragrafen 128-190 in Bruno Gebhardt, Handbuch der deutschen
Geschichte, 8. Aufl. Stuttgart (Union Deutscher Verlagsanstalt) 1954 en 9. Aufl. ibidem 1970].

(generatie 20)
- Johannes Schulze, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 8. Berlin (Duncker und Humblot) 1969,

pag. 631.
(generatie 21)
- Josef Joachim Menzel, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 8 [zie hierboven], pag. 399^400;
- Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. III/l [zie hierboven

gen. 18. Aangezien dit deel geen bibliografische verantwoording geeft, was controle van de daar
vermelde, ten dele van Menzel afwijkende, data niet mogelijk];

- H. Grote, Stammtafeln, mit Anhang: Calendarium medii aevi. Leipzig (Hahn'sche Verlags-
buchhandlung) 1877 (reprint: Leipzig (Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen
Republik) 1984), pag. 416-417;

- Crosser Historischer Weltatlas, II. Teil (Mittelalter), red. Josef Engel. München (Bayerischer
Schulbuch-Verlag) 1970, kaart 90c.

(generatie 22)
- Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. I I I / l . Marburg (J.A.

Stargardt) 1984, Tafel 10, 13 en 15. Aangezien dit deel, zoals bij gen. 21 reeds gememoreerd,
geen bibliografische verantwoording geeft en de betekenis van de personen in deze generatie
blijkbaar geen opname in de algemeen-Duitse biografische woordenboeken of meer gedetail-
leerde historische werken wettigde, moest voor deze generatie van controle worden afgezien.
Van de op zichzelf kennelijk zeer omvangrijke regionaal-historische literatuur betreffende
Silezië is nauwelijks iets hier te lande aanwezig; de universiteitsbibliotheek in Munster schijnt
een omvangrijke collectie te hebben.

(generatie 23)
- Frans van Mieris, Groot charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland en Heeren van

Friesland(...), dl. III. Leyden (Pieter van der Eyk) 1755, passim;
- Christian Haeutle, Genealogie (. . .) Wittelsbach [zie hierboven, gen. 17];
- Th. van Riemsdijk, De iresorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het

Henegouwsche en Beyersche Huis. 's-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1908;
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- P. J. Blok, in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. 4. Leiden (A.W. Sijthoff)
1918, kol. 25-27;

- A. W. E. Dek, Genealogie der graven van Holland. 3e dr. 's-Gravenhage (Excelsior) 1956, pag.
56; 4e dr. Zaltbommel (Europese Bibliotheek), pag. 63 [oorspr. diss. Amsterdam 1954];

- Hans Rail, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 1. Berlin (Duncker und Humblot) 1960, pag.
155-156 [met uitgebreide opgave van ook Nederlandse literatuur];

- Max Kirnberger, Das Herzogtum Slraubing-Holland 1353-1429. Straubing [uitgave van de
Stadt Straubing] 1967;

- D.E.H, de Boer, Een vorst trekt noordwaarts; de komst van Albrecht van Beieren naar de
Nederlanden (1358) in het licht van de ontwikkelingen in het Duitse Rijk, in: De Nederlanden
in de late Middeleeuwen, onder red. van D. E. H. de Boer en J. W. Marsilje. Utrecht-Nijmegen
(Het Spectrum) 1987 [Aula Paperback 145];

- H. van Wijn, Bijvoegsels en aanmerkingen voor het Derde Deel der Vaderlandsche Historie van
Jan Wagenaar. Amsterdam 1790.

(generatie 24)
- zie voor literatuur-opgave bij Eindreeks 206.
(generatie 25)
- Christian Haeutle, Genealogie (...) Wittelsbach [zie hierboven, gen. 17];
- Gregor Hövelmann, Die Anfange der Beziehungen zwischen Kleve und den Herzögen von

Burgund, in: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 161 (1959), pag. 232-243;
- Gregor Hövelmann, in: Land im Mittelpunkt der Machte; die Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg,

Kleve 1984 [tentoonstellingscatalogus Kleef en Düsseldorf 1984], pag. 359-360.
(generatie 26)
- F. Spehr, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 11. Leipzig (Duncker und Humblot) 1880,

pag. 489-491 [hij werd niet beschreven in de Neue Deutsche Biographie];
- O. Hohnstein, Geschichte des Herzogtums Braunschweig. Braunschweig (F. Bartels Nachf.)

1908 [reprint: Hannover-Döhren (Harro v. Hirschheydt) 1979], speciaal pag. 226-233.
(generatie 27)
- Europaische Stammtafeln, hrsg. von Frank Baron Freytag von Loringhoven, Bd. III [licht-

blauwe reeks]. Marburg (J. A. Stargardt) 1976, Tafel 77 [zonder bibliografie];
- W. German, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 43, Leipzig (Duncker und Humblot)

1898, pag. 25;
- Hans Patze, art. Schleusingen, in: Handbuch der historischen Statten Deutschlands, Bd. IX

(Thüringen). Stuttgart (Alfred Kröner Verlag) 1968.
(generatie 28-29)
- Genealogisches Handbuch der Fürstlichen Hauser, Bd. IV. Glücksburg ( C A . Starke) 1956,

speciaal pag. 284;
- Das Buch der Stadt Hungen, hrsg. vom Magistrat der Stadt Hungen [Münchowsche Uni-

versitatsdruckerei Wilhelm Schmitz, Giessen] 1961;
- Europaische Stammtafeln, hrsg. von Frank Baron Freytag von Loringhoven, Bd. V [licht-

blauwe reeks]. Marburg (J. A. Stargardt) 1978, Tafel 76;
- Karl E. Demandt, Geschichte des Landes Hessen [herziene herdruk van de 2e druk]. Kassei

(Johannes Stauda Verlag) 1980, speciaal pag. 511-512.

2/203. Lodewijk I 'de Vrome'1, geb. Chasseneuil bij Poitiers tijdens de afwezig-
heid van zijn vader door diens veldtocht in Spanje (d.w.z. tussen 16-4 en de
herfst van) 778; door paus Hadrianus I tot koning gezalfd Rome Pasen (15-4)
781 en door zijn vader als (onder)koning over Aquitanië aangesteld waar hij

1. : Dat aan een keizersnaam het attribuut 'pius' (= de Vrome) wordt toegevoegd, was in die tijd
zowel in geschriften en oorkonden, als op munten vrij gebruikelijk; pas in de 10de en 1 lde eeuw
wordt het tot bijnaam van juist déze vorst, en kennelijk niet ten onrechte, aldus Schieffer pag.
316-317.

De op pag. 4 gegeven korte levensbeschrijving was nog die welke ook reeds in Gens Nostra
1968 pag. 242-243 werd gegeven; de nadien verschenen literatuur maakte echter enkele wijzi-
gingen en aanvullingen gewenst.
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onder voogdij opgroeit en een zorgvuldige religieus-literair gerichte opvoeding
krijgt; zet na zijn meerderjarigheidsverklaring (Regensburg 791) het bestuur
over Aquitanië voort, maar neemt deel aan tal van rijksdagen en veldtochten
van zijn vader; kroont (na de dood van zijn oudere broers Karel en Pippijn) op
last van zijn vader zichzelf naar Byzantijns ritueel tot keizer en wordt als mede-
regent aangesteld Aken 11-9-813'; door de dood van zijn vader alleenheerser
28-1-814; voert in de eerste jaren nadien een voortreffelijk, vooral kerkelijk
gericht bestuur, regelt de verhouding tot Rome opnieuw en wordt dan, als
'Festkrönung', nogmaals (door paus Stephanus IV) tot keizer gekroond Reims
okt. 816; kondigt een regeling af voor het na zijn dood te voeren bestuur van het
rijk (Ordinatio Imperii2, Aken juli 817), welke hij echter in aug. 829 wijzigt ten
gunste van de dan 6-jarige, uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel 'de
Kale', hetgeen tot een reeks oorlogen met zijn zoons leidt; wordt door hen
gevangen genomen bij Colmar 30-6 en veroordeeld op een rijksdag in
Compiègne okt. 833 tot publieke kerkelijke boetedoening in Soissons (Saint-
Médard); wordt echter door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1-3-835 (dit
bevestigd door hernieuwde kroning Metz (Saint-Etienne) 28-2-835); designeert,
tijdens een van de steeds voortgaande veldtochten ziek geworden, zijn oudste
zoon en medekeizer Lotharius I door toezending der rijksinsignia tot opvolger;
overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20-6-840, begr. Metz (Saint-
Arnould)3,
tr. ( l )ca. 794

Irmingard, overl. 3-10-818; dr. van Ingram graaf van de Haspengouw (Hes-
baye);
tr. (2)febr. 819
Judith, geb. ca. 805, wordt tijdens de paleisrevolutie die na de begunstiging van
haar zoon Karel plaatsvindt, gevangen gezet in het Radegundisklooster te Poi-
tiers begin 830, maar komt weer vrij en wordt na een reinigingseed hersteld;
wordt opnieuw ten val gebracht in 833 en dan opgesloten in het klooster Tortona
in Noord-Italië, maar komt weer vrij 834; overl. Tours 19-4-843; dr. van Welf
I [van Frankische herkomst, maar in 819 al gevestigd in Zwaben] en Eigilwi [van
Saksische herkomst].

Uit het eerste huwelijk:

a. Lotharius I, zie nader hieronder.

Uit het tweede huwelijk:

b. Karel 'de Kale', zie nader Beginreeks 227, generatie 3 (pag. 327).

1. Aldus Regesta Imperii, pag. 216-217, onder vermelding der bronnen. De elfde september viel op
zondag. Rösch (Caroli Magni Progenies I, pag. 68) vermeldt ten onrechte 12-9-813.

2. Deze benaming is niet contemporain, maar werd aan dit stuk gegeven door Alfred Boretius in
zijn uitgave in de Monumenta (MGH, Capitularia I. Hannover (Hahn) 1883, nr. 136, pag.
270-273). Voor een beknopte, maar voortreffelijk geannoteerde weergave van deze zo vaak
beschreven, uiterst verwarde kwestie zie men de in de literatuur-opgave genoemde opstellen van
Ganshof.

3. Zijn graf werd tijdens de Franse Revolutie vernield: de vroeg-christelijke sarcofaag waarin hij
begraven was geweest, werd verkocht en door de koper in stukken gehakt.
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3/203. Lotharius I, geb. 795 (waarschijnlijk in Aquitanië en aldaar opge-
groeid); aangesteld tot (onder)koning in Beieren 814; bij de Ordinatio Imperii
als opvolger aangewezen en door zijn vader tot keizer gekroond Aken juli 817;
bestuurt Italië sinds de herfst van 822; wordt (als 'Festkrönung') nogmaals tot
keizer gekroond door paus Paschalis I Rome Pasen (8-4-)823 en regelt het
bestuur van de Kerkelijke Staat, als onderdeel van het rijk, via de Constitutio
Romana; feitelijk mede-regent van zijn vader van 825 tot aug. 829 wanneer deze
samenwerking door diens begunstiging van Karel de Kale abrupt eindigt en hij
terugkeert naar Italië; keert zich (na diverse, kortstondige verzoeningen) echter
samen met zijn broers Pippijn en Lodewijk tegen hun vader begin 833, die nadat
zijn leger op het 'Leugenveld' bij Colmar naar hen is overgelopen zich door hen
gevangen laat nemen en die hij nadien feitelijk laat afzetten (Compiègne; Sois-
sons); houdt ook nadien zijn vader in Aken gevangen en beperkt (strevend naar
volle uitvoering van de Ordinatio Imperii) invloed en machtsgebied van zijn
broers, waarop deze alsnog de kant van hun vader kiezen; verliest een reeks
gevechten tegen hen en wordt wederom op Italië beperkt herfst 834; verzoent
zich opnieuw met zijn vader op de rijksdag van Worms juni 839 en wordt op
diens sterfbed tot opvolger gedesigneerd; verlaat Italië en herneemt de supre-
matie over zijn broers naar de (nooit opgeheven) Ordinatio, maar verliest een
uiterst bloedige veldslag tegen hen bij Fontenoy (bij Auxerre) 25-6-841, hetgeen
als een godsoordeel voor een wezenlijke rijksdeling wordt gezien ten gunste van
zijn broers Lodewijk 'de Duitser' en Karel 'de Kale', die hun bondgenootschap
bevestigen door in de wederzijdse talen voor hun aanhang afgelegde eden bij
Straatsburg 14-2-842; sluit na langdurige onderhandelingen met hen het ver-
delingsverdrag van Verdun aug. 843, waarbij hij bij zijn langgerekte middenrijk
wel de keizerstitel behoudt, maar daaraan geen suprematie over het West- en
Oostfrankische rijk zal kunnen ontlenen; proclameert met beide broers in 'fra-
ternitas' te zullen regeren Thionville okt. 844, maar krijgt een heftig geschil met
Karel wanneer diens vazal Giselbert zijn dochter ontvoert 846, waarna pas vrede
gesloten wordt (met legitimatie van het voltrokken huwelijk) Péronne jan. 849;
verdeelt, ziek geworden, zijn rijk over zijn drie zoons, treedt in het klooster te
Prüm 23-9, overl. 29-9-855 en begraven aldaar5,
tr. okt. 821

Ermengard, sticht uit haar morgengave het klooster Erstein (aan de 111, Elzas);
overl. 20-3-851; dr. van Hugo graaf van Tours en Ava N.

Uit dit huwelijk:

a. Lotharius II, zie nader hieronder.
b. een dochter ('Irmingard'), volgt Beginreeks 213, generatie 4 (pag. 259).

1. Het klooster te Prüm werd omstreeks 762 door Lotharius' overgrootouders (Pippijn III 'de
Korte' en Bertrada) hersticht en rijkelijk begiftigd; de oorspronkelijke kerk werd in de jaren
1721-29 door een barok-nieuwbouw vervangen, waarbij men het stoffelijk overschot van Lotha-
rius I (dat zich bevond voor het hoofdaltaar van het oorspronkelijke gebouw) herbegroef. Bij
renovatiewerkzaamheden in 1860 van dit na de vrede van Lunéville (1801) geseculariseerde
klooster werd het graf teruggevonden; het stoffelijk overschot werd, samen met een aantal
relieken, overgebracht in een door keizer Wilhelm I in 1874 geschonken nieuwe sarcofaag in de
zuidwand van het koor. De inscriptie is niet die van de eventuele oorspronkelijke grafplaat, doch
werd ontleend aan een geschrift van Rhabanus Maurus.
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4/203. Lotharius II, geb. ca. 835; voor het eerst terloops vermeld als jong kind
('parvulus') 841; verkrijgt bij de deling na de dood van zijn vader het noordelijk
deel van diens middenrijk (dat later naar hem 'Lotharingen' genoemd gaat
worden); in aanwezigheid van zijn oom Lodewijk de Duitser tot koning gepro-
clameerd Frankfort okt. 855, mogelijk kort daarna te Aken gezalfd en
gekroond; tracht zijn ca. 855 kerkelijk gesloten, kinderloze huwelijk met Theut-
berga als ongeldig te doen beschouwen en daarvoor in de plaats zijn al eerdere
verhouding met Waldrada te doen erkennen, hetgeen zijn regering voortdurend
belast; tracht de samenwerking tussen de Karolingische deelrijken te redden
door herhaald overleg met zijn ooms, met wie hij de in 843 getroffen regeling
bevestigt Koblenz juni 860; deelt na de dood van zijn broer Karel (24-1-863)
diens (midden)deel met zijn andere broer, keizer Lodewijk II, en breidt zo zijn
rijk uit tot en met Lyon en Vienne; wordt verplicht Theutberga weer als vrouw
terug te nemen Gondreville (bij Toul) 15-8-865 en Waldrada naar Rome te laten
gaan, maar blijft zich tegen die door paus Nicolaas I opgelegde regeling ver-
zetten; schijnt daarmee bij diens opvolger Hadrianus II op meer succes te mogen
rekenen, met wie hij in Montecassino samenkomt juli 869 en in het Lateraan;
overlijdt echter vóór de samenkomst van een nieuwe (per 1-3-870 in Rome
bijeen te roepen) synode Piacenza 8-8-869, begr. ald. (Sant' Antonino),
tr. 25-12-862
Waldrada N, overl. 9-4 na 869 als non in Remiremont.

5/203. Bertha van Lotharingen, geb. waarschijnlijk ca. 863; overl. 8-3-925,
begr. Lucca (Santa Maria Forisportam),
tr. (1) vóór 881 (waarschijnlijk ca. 879)
Theobald graaf van Ar/es, overl. na juni 887, vóór 898; zn. van Hubert mark-
graaf van Transjurensis en abt van Saint-Maurice (Agaunum) en Lobbes.

6/203. Boso vanArles, geb. ca. 885; graaf van Avignon en Vaison 911-931; doet
samen met zijn broer Hugo van Arles een vergeefse inval in Italië 923; graaf van
Arles 926-931; door zijn (inmiddels koning van Italië geworden) broer aange-
steld tot markgraaf van Tuscië vóór 17-10-931, doch op verdenking van samen-
zwering afgezet vóór 18-9-935 en in gevangenschap overl. na 936,
tr.
Willa, in 936 verbannen naar Bourgondië (haar geboorteland?); misschien
dochter van Rudolf I van Opper-Bourgondië.

7/203. Willa van Arles; neemt actief deel aan de politieke en militaire acties van
haar gemaal; verdedigt in 961/62 het kasteel Orta tegen de Duitse troepen, doch
moet na een beleg van vijf maanden capituleren; wordt dan vrijgelaten en voegt
zich dan bij haar man in San Leo; overl. Bamberg ca. 966,
tr. vóór 936
Berengarius II van Ivrea, geb. ca. 900; vermeld vanaf 918 als graaf van Milaan
en als markgraaf van Ivrea vanaf 938; huwt als aanhanger van koning Hugo van
Italië (926-947) diens nicht en beheerst na 936 grote delen van (Noord-)Italië,
waarna deze hem gaat wantrouwen en hij naar de Duitse koning Otto I vlucht
941; doet een (mislukte) poging de macht te herwinnen door een inval van
Hongaren in Noord-Italië uit te lokken, maar herovert dan met een Zwabisch
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leger (en instemming van Otto I) delen van Lombardije 950; laat zich (na de
plotselinge dood van Hugo's zoon, koning Lotharius) samen met zijn eigen
zoon Adalbert ijlings tot koningen van Italië kiezen en kronen Pavia 15-12-950;
behandelt Lotharius' weduwe (Adelheid) op onwaardige wijze en zet haar uit-
eindelijk gevangen; moet zich echter (wanneer zij in 951 weet te ontsnappen en
Otto 1 met een groot leger in Italië ingrijpt, haar huwt en zich als koning van
Italië te Pavia laat huldigen) tot diens vazal verklaren Augsburg 7-8-952 en het
markgraafschap Verona (waaronder ook Aquileia, Friuli, Istrië en Trentino)
aan Beieren afstaan; bestuurt dan, met behoud van de koningstitel, Italië verder
totdat Otto I in 961 opnieuw in Italië ingrijpt; biedt vanuit verschillende centra
(die aan naaste familieleden zijn toevertrouwd) naar vermogen verzet daar-
tegen; trekt zich zelf in het Exarchaat terug waar hij (samen met Willa die zich
dan weer bij hem gevoegd heeft) na een maandenlang beleg gevangen genomen
wordt in kasteel San Leo bij Montefeltre omstreeks Kerstmis 963' en als staats-
gevangene overgebracht wordt naar Duitsland; overl. Bamberg 6-8-966 en met
koninklijk ceremonieel begraven; zn. van Adalbert van Ivrea, markgraaf van
Ivrea, en Gisela van Friuli2.

8/203. Rozala van Italië*, overl. 1003,
tr. ca. 968
Arnulfll van Vlaanderen, overl. 987/988.

9/203. Boudewijn IV van Vlaanderen, overl. 1035,
tr. ca. 1005
Otgiva van Luxemburg, overl. 1030.

10/203. Boudewijn V van Vlaanderen, overl. 1067,
tr. begin 1028
Adelheid van Frankrijk, overl. 1079.

11/203. Mathi/de van Vlaanderen, geb. ca. 1031; gekroond tot koningin van
Engeland, Westminster Abbey (of Winchester?4) Pinksteren (11-5) 1068; overl.
Caen 2 of 3-11-1O835, begr. in de door haar als uitvloeisel van de door paus

1. Volgens Delogu (die in zijn weergave zo dicht mogelijk bij de informatie uit de bronnen blijft)
op Kerstmis 964. De verklaring voor dit schijnbare verschil van precies één jaar is deze, dat in
die tijd zowel in Duitsland als in Italië een nieuw jaar niet op 1 januari, maar reeds op 25
december daaraanvoorafgaande gerekend werd te'beginnen. Men denke ook aan de keizerskro-
ning van Karel de Grote: op 25-12-800 begon naar toenmalige opvatting het jaar 801; het herstel
van het Westers keizerschap markeerde derhalve het begin van een nieuwe eeuw!

2. Voor een Karel-de-Grote-afstamming van Gisela van Friuli zie Gens Nostra 23 (1968), pag. 245.

3. Zie voor gedetailleerde beschrijving van de generaties 8 tot en met 10: pag. 6-7.

4. De bronnen over de plaats van deze kroning zijn niet eensluidend: de Anglo-Saxon Chronicle
(ed. Garmonsway, pag. 202) en Ordericus Vitalis geven aan Westminster Abbey, andere echter
Winchester; vergelijk Douglas, William the Conqueror, pag. 213 en 149.

5. Anglo-Saxon Chronicle (ed. Garmonsway, pag. 215: 'In this same year (1083) passed away
Mathilda, king Williams's queen, on the day following All Saints' Day', dus 2-11; zie ook
Ordericus Vitalis (ed. A. Ie Prévost en L. Delisle, vol. III, pag. 192); zie Douglas, William the
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Nicolaas II in 1059 alsnog verleende dispensatie voor haar huwelijk aldaar
gestichte en 18-6-1066 gewijde abdijkerk Sainte-Trinité (TAbbaye-aux-
Dames'),
tr. Euca. 1051'
Willem van Normandië, reeds omstreeks 1130 bijgenaamd 'de Veroveraar';
geb. Falaise (?) kort na 9-9-1028; wordt voordat zijn vader op pelgrimage naar
het H. Land afreist, door de Franse koning (Hendrik I, reg. 1031-60) als
opvolger voor Normandië erkend; doet hem (nadat bericht van zijn vaders
overlijden, begin juli 1035, is ontvangen) ook als minderjarige waarschijnlijk
leenhulde en wordt vervolgens jarenlang door hem gesteund tegenover tal van
opstandige Normandische groeperingen; voert in de jaren '50 en '60 een aantal
veldtochten tegen aangrenzende gebieden en ook tegen de Franse koning die dan
meer de graaf van Anjou steunt; verovert Maine 1063; maakt na de dood van
Edward the Confessor (5-1-1066) aanspraak op de Engelse troon en verslaat
diens opvolger Harold II bij Hastings 14-10-10662; gekroond tot koning van
Engeland ('rex Anglorum') Westminster Abbey 25-12-1066; onderdrukt hard-
handig verscheidene opstanden van Angelsaksen 1067-70 en van vazallen (1075,
1O8O)3 en onderneemt tochten tegen Wales en de Schotten; verdedigt Nor-
mandië tegen een Franse inval door een raid op Mantes aug. 1087 waarbij hij
een ernstige kwetsuur oploopt en overl. in de priorij Saint-Gervais buiten Rouen
9-9-1087, begr. in de door hem als uitvloeisel van de reeds genoemde dispensatie
in de jaren 1063-77 gestichte abdijkerk Saint-Etienne (TAbbaye-aux-
Hommes') te Caen; zn. van Robert I hertog van Normandië ('Robert Ie Diable')
en Herlève, waarschijnlijk een leerlooiersdochter uit Falaise.

Uit dit huwelijk:

a. Adela van Normandië, zie nader Beginreeks 211, generatie 12 (pag. 240).
b. Hendrik I van Engeland, zie nader hieronder.

12/203. Hendrik I van Engeland, geb. Selby (Yorkshire) in de tweede helft van
1068, later Beauclerk bijgenaamd4; ridder Westminster Pinksteren (13-5) 1086;
ontvangt als erfdeel van zijn vader een aanzienlijk geldsbedrag, maar geen land

Conqueror, pag. 244.
Daarentegen hebben William Hunt (art. Matilda in Dictionary of National Biography) en

Vanderkindere (Laformalion, I, pag. 299) op grond van Bouquet XIII, pag. 50 en Freeman vol.
IV, pag. 655, een dag later, dus 3 november. In de voor de hand liggende genealogische tabellen-
werken vindt men vrijwel steeds 3-11; alleen Burke's Guide to the Royal Family houdt 2-11 aan.

1. Zie Douglas, William the Conqueror, speciaal Appendix C (pag. 391-395).

2. Volgens Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung (ook nog in de laatstverschenen, 12e druk)
dateert hij zijn regeringsjaren vanaf 14-10-1066, volgens Handbook of British Chronology
echter vanaf 25-12-1066.

3. Zie dienaangaande ook Gens Nostra 28 (1975), pag. 133.

4. Gewoonlijk schrijft men zijn bijnaam toe aan de zorgvuldige opvoeding die hij volgens William
of Malmsbury (Gesta regum Anglorum) zou hebben genoten. Daaraan is echter reeds herhaalde-
lijk getwijfeld en Frank Barlow (a.w., pag. 170) stelt dan ook 'Henry was illiterate and had little
if any Latin'; de indruk die zijn efficiënte regering maakte, nam echter gaandeweg steeds groter
proporties aan, wat (pas in de 14de eeuw) tot deze bijnaam zou hebben geleid.
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zoals zijn oudere broers Robert 'Curthose' en Willem 'Rufus' die dan Nor-
mandië, resp. Engeland verkrijgen; heer van Domfront 1092; graaf van Cou-
tances en Bayeux 1096; maakt zich na het jachtongeluk (?) dat Willem op
2-8-1100 het leven kost, ijlings meester van de schatkist in Winchester, doet zich
door enkele edelen proclameren tot koning en wordt door de bisschop van
Londen gezalfd en gekroond Westminster Abbey 5-8-1100' (intituleert: Dei
gratia rex Anglorum); vindt daarna, ook door zijn huwelijk met een afstamme-
linge van de Angelsaksische koningen, grote aanhang; voorkomt met deze blik-
semactie dat zijn broer Robert (die op dat moment op terugreis is van deelname
aan de Eerste Kruistocht) ook in Engeland kan opvolgen; treft nadat deze is
teruggekeerd en een inval in Engeland doet, een regeling met hem, waarbij hij
van zijn bezittingen in Normandië alleen Domfront behoudt, maar door hem
wordt erkend als koning van Engeland, Winchester 2-8-1101; doet na tal van
diplomatieke voorbereidingen echter een inval in Normandië, verslaat zijn
broer bij Tinchebray 28 of 29-9-1106 en houdt hem nadien levenslang gevangen,
waardoor Engeland en Normandië weer verenigd zijn; weet met de door hem
direct teruggeroepen aartsbisschop Anselm van Canterbury een compromis te
bereiken in de na 1100 ook in Engeland dreigende Investituurstrijd; voert door
uitbreiding van de koninklijke rechtspraak en een goed geordende financiële
administratie een streng, maar ook bij de lagere klassen zeer gewaardeerd
bestuur; verliest bij een schipbreuk zijn enige wettige2 zoon William 25-11-1120;
roept ter regeling van de successie zodra zijn dochter Mathilde weduwe is
geworden haar naar Engeland terug en doet haar als opvolgster erkennen,
hoewel hij anderzijds (kennelijk om tot het laatste toe een keuze-mogelijkheid
te behouden) de aan zijn hof vertoevende neef Stephen van Blois sterk pous-
seert; overl. Saint-Denis-Ie-Ferment (bij Gisors) 1-12-1135 en begr. in de door
hem gestichte abdij te Reading 4-1-1136,
tr. (1) Westminster Abbey 11-11-1100

Eadgyth van Schotland (in Engeland Mathilde genaamd), geb. Dunfermline
1079; gekroond tot koningin 11-11-1100; overl. Westminster Palace 1-5-1118,
begr. Westminster Abbey; dr. van Malcolm III 'Canmore' koning van Schot-
land en diens tweede gemalin (St.) Margaret van Engeland (uit het Huis
Wessex).

13/203. Mathilde van Engeland (eerst Alice of Aethelic genaamd), geb. Win-
chester ca. 1102; verloofd met de Duitse koning Hendrik V, Utrecht Pasen
(10-4) 1110 en gekroond tot koningin, Mainz 8-5-1110; wordt verder aan het
Duitse hof opgevoed en wordt herkroond als koningin3 bij haar huwelijk, Mainz

1. Willem Rufus werd gedood op donderdag 2 augustus en Hendriks kroning in Winchester vond
reeds plaats op zondag 5 augustus; zie o.a. Anglo-Saxon Chronicle (ed. Garmonsway, pag. 236)
en William of Malmsbury (zie English Hisloria! Documents, vol. II, pag. 294). Dat Burke's
Guide lo the Royal Family, pag. 193, als kroningsdatum 6-8 aangeeft, zal een vergissing zijn.

2. Uit zijn eerste huwelijk (het tweede bleef kinderloos) had Hendrik drie kinderen gehad, van wie
alleen zijn dochter Mathilde (13/203) hem overleefde. Daarnaast echter had hij tal van bas-
taarden (hij erkende een twintigtal!) waarvan sommigen een belangrijke rol in zijn regering
hebben vervuld; hun buitenechtelijke geboorte vormde (anders dan nog bij hun grootvader) een
belemmering voor opvolging.

3. Zij was wel aanwezig bij de zo tumultueus verlopen keizerskroning van Hendrik V in de Sint-
Pieter op (uiteindelijk) 13-4-1111, maar is toen (minderjarig, en nog niet gehuwd) uiteraard niet
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7-1-1114; is aanwezig bij het sterfbed van Hendrik V Utrecht 23-5-1125, maar
wordt daarna door haar vader, tegen haar wil, teruggeroepen om als opvolgster
te gaan dienen (waartoe zij dan een nieuw huwelijk zal moeten sluiten); keert in
Engeland terug sept. 1126, wordt als troonopvolgster voorgesteld Windsor
Kerstmis 1126 en door adel en geestelijkheid aanvaard Londen 1-1-1127 (zij het
op hun voorwaarde dat zij niet met iemand van buiten het rijk zou hertrouwen);
neemt na de dood van haar vader de strijd op tegen haar toen als koning erkende
neef Stephen van Blois1 en landt in Engeland 30-9-1139 waar zij, gesteund door
een van haar bastaardbroers, voornamelijk in het westelijk deel aanhang vindt;
wordt na de gevangenname van Stephen in de slag bij Lincoln (2-2-1141) gepro-
clameerd, doch nimmer gekroond, tot koningin van Engeland ('Lady of the
English') door een synode van de Engelse Kerk Winchester 7-4-1141, waarna zij
zelfs door Londen wordt gehuldigd, maar treedt dan zó hautain op dat zij al na
een week wordt verdreven en ook elders veel aanhang verspeelt; wordt belegerd
in Oxford dec. 1142 maar weet te ontsnappen; verlaat blijvend Engeland 1148;
draagt Normandië (dat gaandeweg door haar gemaal is veroverd) over aan hun
oudste zoon zomer 1150 en blijft, wederom weduwe geworden, in Normandië
wonen; tracht nog te bemiddelen in het conflict tussen haar zoon en Thomas
Beckett; overl. Notre-Dame-des-Prés 10-9-1167, begr. abdij Bec voor het
hoofdaltaar (in 1847 herbegraven kathedraal Rouen),
tr. (2)LeMans 17-6-11282

Geoffrey V 'Plantagenet' van Anjou, geb. 24-8-1113; is feitelijk graaf van
Anjou na het vertrek van zijn vader naar het H. Land 1128; moet aanvankelijk
tal van vazallen (waaronder ook zijn broer Elias, graaf van Maine) tot onder-
werping dwingen; doet in de jaren 1135-38 vier invallen in Normandië, doch
zonder veel succes; verkrijgt pas de overgave van tal van Normandische
burchten wanneer Stephen gevangene is (1141) en diens zaak dus geheel verloren
schijnt, maar moet ook daarna nog jaren doorvechten; wordt na de verovering
van Rouen met Normandië beleend door de Franse koning Lodewijk VII die hij
vergezelt op de Tweede Kruistocht (1147-49) en draagt Normandië over aan zijn

tot keizerin gekroond. Hoewel zij in Duitsland na haar huwelijk vanzelfsprekend als 'de kei-
zerin' werd beschouwd, ging zij de titel imperatrix pas na haar terugkeer in Engeland metterdaad
voeren.

1. Zie voor Stephen Beginreeks 211, generatie 13 (pag. 241).

2. Nadat Mathilde als troonopvolgster was erkend, wachtte Hendrik I nog zo lang mogelijk met
het bekendmaken van haar door hem geoogde 'buitenlandse' tweede huwelijk, ook al omdat
uitgerekend een huwelijk met een Anjou, vooral in Normandië, bij voorbaat hoogst impopulair
zou zijn. Op de hofdag van Pinksteren (22-5) 1127 te Winchester kwam het hoge woord er dan
uit. Vergezeld door o.a. haar bastaardbroer Robert of Gloucester, vertrok zij naar Normandië,
waar zij door de aartsbisschop van Rouen officieel werd verloofd met Geoffrey van Anjou. Het
huwelijk werd het jaar daarop voltrokken in de kathedraal van Le Mans door de bisschop van
Avranches op het octaaf van Pinksteren (dus: 17-6-1128); voor opgave der bronnen zie men het
artikel van Kate Norgate in de Dictionary of National Biography.

Van de voor de hand liggende genealogische naslagwerken heeft het Handbook of British
Chronology als enige hier de correcte trouwdatum. Burke's Guide to the Royal Family, pag.
194, heeft 22-5-1127, zo ook de Europaische Stammtafeln NF Bd. II Tafel 81, die op Tafel 82
dat aanvullen meteen raadselachtig 2-4-1127, terwijl Adams(a.w., pag. 178 en 180) het een jaar
te laat geeft, zij het op een voor dat jaar dan wel goed uitgerekende dag. Voor de complicaties
van dit huwelijk zie men Austin Lane Poole, a.w., pag. 128-129.
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zoon Hendrik (die hij trouwens van jongs af aan zoveel mogelijk, ook in oor-
konden, heeft betrokken in het bestuur); overl. Chateau-du-Loir 7-9-1151,
begr. kathedraal van Le Mans; zn. van Foulcques V, graaf van Anjou, en (door
zijn tweede huwelijk) koning van Jeruzalem, en diens eerste echtgenote Erem-
burge van Maine.

14/203. Hendrik II Plantagenet, bijgenaamd 'Curtmantle' en (vanwege zijn
moeder) 'FitzEmpress', gedoopt1 Le Mans (kathedraal Saint-Julien) 25-3-1133;
bezoekt voor de eerste maal Engeland 1142; doet met een huurlingenleger een
vergeefse inval 11472; doet in overleg met zijn oudoom koning David I van
Schotland die hem tot ridder slaat 1149 nogmaals een vergeefse inval; wordt
door zijn vader belast met het bestuur van Normandië 1150, volgt hem na zijn
dood op als graaf van Anjou, Touraine en Maine 1151 en verwerft door zijn
huwelijk Aquitanië 1152; doet nogmaals een vergeefse inval in Engeland, maar
bereikt dan via onderhandelingen in Winchester nov. 1153 overeenstemming
met koning Stephen die hem adopteert als zoon en erfgenaam (kort vóór)
Kerstmis 11533; wordt na diens dood (25-10-1154) zodoende ook gekroond tot
koning van Engeland, Westminster Abbey 19-12-1154, waardoor zijn (onder-
ling zeer verschillende) gebieden zich nu uitstrekken van Schotland tot de
Pyreneeën (intituleert: rex Angliae, dux Normandië et Aquitaniae et comes
Andegaviae); herstelt in enkele jaren tijds de orde in Engeland4; hervat daar de
administratieve, juridische en financiële organisatie van zijn grootvader en
breidt deze nog aanzienlijk uit, wat ten aanzien van de Kerk echter leidt tot een
bitter conflict met Thomas Beckett; brengt via diplomatieke druk op de jonge
Schotse koning Malcolm IV Cumberland, Westmorland en Northumbria terug
onder de Britse kroon 1157; onderneemt tochten in Wales ter erkenning van zijn
overlordship 1157, 1163 en 1165; onderwerpt Bretagne 1166; reist gedurende
zijn gehele regering onafgebroken door al zijn gebieden; noemt zich na de
verovering van een belangrijk deel van Ierland (1171-72) ook heer van Ierland;
doet zich (op grond van aanspraken van zijn gemalin) erkennen als suzerein van
Toulouse Limoges febr. 1173; voorts van Schotland 1174; heeft naarmate zijn
zoons groter worden en hij hun apanages geeft (waarbij zij zich onderling vaak
tekort gedaan voelen, zich trouwens niet werkelijk aan hem willen onder-
schikken en daarbij door hun moeder en/of de Franse koning als opperleenheer
van de in Frankrijk gelegen gebieden opgestookt worden) steeds te strijden
(1173-74, 1183 en 1189) totdat ook zijn laatste zoon hem verraadt, hij de moed
opgeeft en na enkele maanden overl. Chinon 6-7-1189, begr. abdij Fontevrault,
tr. Bordeaux Pinksteren (18-5) 1152

1. Zie Gens/Vos/ra 40 (1985), pag. 501.

2. Door geldgebrek liep deze inval vast; hij wendde zich toen in kinderlijk vertrouwen tot zijn
tegenstander (koning Stephen, zie 13/211) die, geheel volgens zijn algemeen bekend ridderlijk
karakter, hem het geld gaf om zijn leger af te betalen en terug te keren.

3. In oudere literatuur vaak genoemd als verdrag van Wallingford; zie echter Austin Lane Poole,
a.w., pag. 165 noot 1.

4. O.a. door het doen afbreken van meer dan duizend, in de jaren van anarchie, zonder koninklijke
vergunning door allerlei plaatselijke machthebbers gebouwde burchten ('adulterine castles').
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Eleonore van Aquitanië, geb. Nieul-sur-PAutrec (Vendée) ca. 1122; vertrekt
met haar eerste gemaal (koning Lodewijk VII van Frankrijk) op kruistocht
8-6-1147, gedurende welke een zekere verwijdering tussen hen optreedt (wellicht
door haar te grote intimiteit met haar oom Raymond I van Antiochië) welke,
ondanks nog een verzoening, tot een scheiding leidt (huwelijk ontbonden door
een kerkvergadering Beaugency 21-3-1152); begeeft zich naar Poitiers en stuurt
een gezantschap met een huwelijksaanbod naar Hendrik, die daar direct op
ingaat; wordt als zijn gemalin mede gekroond 19-12-1154; schenkt hem in 12
jaar tijds vijf zoons en drie dochters, waarna echter een zekere verwijdering
tussen hen optreedt; bewerkt dat hun zoon Richard wordt aangesteld tot hertog
van Aquitanië en vestigt zich met een uitgebreid hof in Poitiers; moedigt haar
zoons aan in hun grote opstand van 1173-74, maar wordt wanneer zij hen (in
mannenkleren) op hun vlucht wil volgen, gevangen genomen en blijft op last
van de koning jarenlang (in alle geval tot 1186, maar mogelijk tot aan zijn dood)
onder strenge bewaking in Salisbury of Winchester; herkrijgt haar vrijheid pas
door zijn overlijden; steunt haar zoon Richard op tal van manieren tijdens zijn
regering, maar ook tijdens zijn gevangenschap (en dan met name tegen intrigues
van zijn broer John); brengt het losgeld voor Richard bijeen en ontvangt hem
uit handen van keizer Hendrik V Mainz 4-2-1194; steunt na Richards dood
(6-4-1199) haar jongste zoon, John, en neemt, ondanks haar hoge leeftijd, deel
aan een verwoestende strafexpeditie tegen Anjou dat tegen hem in opstand is
gekomen; reist naar Castilië om het huwelijk van een van haar kleindochters
(Blanche) met de Franse kroonprins te regelen begin 1200; trekt zich dan terug
in Fontevrault, maar wil zich bij het uitbreken van de strijd tussen John en
Philips Augustus van Frankrijk naar Poitiers begeven; wordt onderweg bele-
gerd in Mirebeau, maar op het laatste moment door John ontzet juli 1202; overl.
Poitiers of Fontevrault 31-3/1-4-1204, begr. Fontevrault; dr. van Guil-
laume x hertog van Aquitanië en (als Guillaume VIII) graaf van Poitou', en
diens eerste echtgenote Eleonore van Chatellerault.

15/203. Mathilde van Engeland, geb. Londen 1156; overl. Brunswijk 28-6-
1189, begr. ald. (Sankt Blasien),
tr. Minden 1-2-1168
Hendrik 'de Leeuw' (aldus reeds door tijdgenoten bijgenaamd), geb. Ravens-
burg (?) waarschijnlijk 1129/30; wordt aangesteld (rijksdag Frankfort mei
1142) tot hertog van Saksen, waar hij op hardhandige wijze zijn macht steeds
vergroot; neemt deel aan de Wendenkruistocht 1147; werkt jarenlang in goede
harmonie samen met zijn neef Frederik 'Barbarossa' die al in het begin van zijn
regering (1152-90) de voordien bestaande gespannen verhouding tussen Welfen
en Staufen overbrugt, hem de vrije hand laat in het noordelijk deel van het
Duitse rijk en hem steunt tegen het telkens weer tegen hem oplaaiend verzet van
de Noordduitse adel; wordt (zij het met afscheiding van de voordien Beierse
Oostmark tot een nieuw hertogdom Oostenrijk) tevens aangesteld tot hertog
van Beieren (Regensburg 17-9-1156) waar hij o.a. de grondslag voor München

1. Achterkleinzoon van Guillaume V/III en Agnes van Bourgondië-Ivrea, zie Beginreeks 213,
generatie 9 (pag. 262).
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legt 1158; beschouwt echter Saksen en de Slavische gebieden ten oosten van de
Elbe als zijn voornaamste werkterrein en bouwt in Brunswijk een vorstelijke
residentie (burcht Dankwarkerode, Blasius-dom, Löwendenkmal) 1166 e.v.;
weigert echter militaire bijstand aan de keizer wanneer deze tijdens zijn vijfde
Italië-tocht in grote moeilijkheden komt begin 1176, waarop deze na terugkeer
in Duitsland hem niet meer dekt, doch de eerstvolgende klachten laat behan-
delen in een tweeledig proces volgens land- en leenrecht, hem uit zijn beide
hertogdommen ontzet (Würzburg jan. 1180) en uit zijn overige lenen en allo-
diaal bezit (Regensburg juni 1180); begint een burgeroorlog die hij verliest en
onderwerpt zich (Erfurt nov. 1181), waarna hij wel een deel der allodia terug-
krijgt, maar enkele jaren in ballingschap moet gaan; begeeft zich naar zijn
schoonvader, maar weigert na terugkeer deel te nemen aan de 3de kruistocht
(voorjaar 1189); wordt daarom opnieuw verbannen, maar keert voortijdig terug
en begint opnieuw een burgeroorlog in Saksen; sluit pas definitief vrede met
keizer Hendrik VI Tilleda maart 1194; overl. Brunswijk 6-8-1195, begr. ald.
(Sankt Blasien); zn. van Hendrik x hertog van Beieren ('Heinrich der Stolze',
uit het geslacht Este-Welf) en Gertrud van Supplinburg.

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik van Brunswijk, volgt hieronder.
b Willem van Lüneburg, zie Beginreeks 207, generatie 16 (pag. 220).

16/203. Hendrik V 'de Lange' van Brunswijk, geb. op zijn vroegst einde 1173;
met zijn vader in ballingschap 1182 en 1189, maar komt nog vóór hem terug en
hervat de strijd in Saksen herfst 1189; wordt in gijzeling gegeven (Erfurt juli
1190) aan koning Hendrik VI die hij moet vergezellen op diens tocht naar Rome
voor de keizerskroning (14-4-1191) en de strijd tegen Tancred van Lecce; loopt
over naar de vijand, keert naar Duitsland terug en tracht vergeefs Duits (tegen-)
koning te worden; trouwt heimelijk (terwijl de wederzijdse vaders van niets
weten en elkaar fel bestrijden), welk huwelijk echter bijdraagt tot de verzoening
van Staufen en Welfen in Tilleda, waarna hij na de dood van zijn schoonvader
(nov. 1195) deze opvolgt als paltsgraaf aan de Rijn; neemt deel aan de kruis-
tocht van 1197; steunt (terugkerend na de dubbelkeuze van 1198) eerst zijn
broer Otto (IV), doch na 1204 blijvend de Staufen; concentreert zijn aandacht
door de jaren heen echter op Saksen, waar hij het familiebezit (ondanks deling
met zijn beide broers Paderborn 2-5-1202) gedeeltelijk weet uit te breiden;
intituleert vaak (maar formeel ten onrechte) 'hertog van Saksen'; doet afstand
van het paltsgraafschap ten gunste van zijn zoon Hendrik 1212 (welke reeds
overlijdt 25-4-1214, waardoor dit rijksleen openvalt1); blijft echter de titel ervan
voeren, ook nadat zijn schoonzoon en diens vader daarmee beleend zijn; overl.
28-4-1227, begr. Brunswijk (Sankt Blasien),
tr. (1) burcht Stahleck 1193/94 .
Agnes van Staufen, geb. ca. 1176/77; sluit met medewerking van haar moeder
dit huwelijk, die daarmee een uithuwelijking aan de Franse koning Filips II

1. ZieGerlich, pag. 201.
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Augustus wil voorkomen; overl. Stade 7 (of 9?)-5-1204, begr. ald. (Sankt
Marien); dr. van Konrad van Staufen, paltsgraaf aan de Rijn1 en diens tweede
gemalin Irmgard van Henneberg.

17/203. Agnes van de Palts, geb. ca. 1201; na het overlijden van haar vader
erfgename van de allodia der paltsgraven aan de Rijn; overl. München 16-8-
1267, begr. Scheyern,
verloofd Neurenberg Pinksteren (13-5) 1212,
tr. Worms mei 1222
Otto II van Beieren ('Otto der Erlauchte'), geb. Kelheim 7-4-1206; beleend met
het paltsgraafschap aan de Rijn (onder regentschap van zijn vader) sept. 1214;
geproclameerd tot zelfstandig paltsgraaf aan de Rijn, Straubing Pinksteren
(14-5) 1228; tevens hertog van Beieren 15-9-1231; vermeerdert zijn machtsge-
bied (o.a.) door bij het uitsterven van de graven van Bogen, die van Wasserburg
en der Andechsers hun goederen niet opnieuw in leen te geven; overl. Landshut
29-11-1253, begr. Scheyern; zn. van Lodewijk I ('Ludwig der Kelheimer')
hertog van Beieren en Ludmilla van Bohemen.

18/203. Elisabeth van Beieren, waarschijnlijk geb. Landshut ca. 1230/31;
overl. Greifenburg (?) 9-10-1273, begr. Stams,
tr. (2) München 6-10-1258
Meinhard IV/II van Görz en Tirol, geb. 1237/38; groeit samen met zijn broer
Albert op als gijzelaar van de elect van Salzburg sinds 1252; wordt na de dood
van zijn vader (22-7-1258) vrijgelaten en bestuurt sinds 1259 Görz en Tirol
alleen, daar zijn broer dan nog in gijzeling blijft; vermeerdert dit bezit door
overname van het gedeelte van Tirol dat zijn behuwdoom Gebhard van Hirsch-
berg had geërfd 1263; gaat tot deling met zijn inmiddels vrijgelaten broer over
1267 en 1271, waarbij hij het grootste, westelijke deel van Tirol verkrijgt en zijn
broer het graafschap Görz en een kleiner deel van Tirol (n.l. dat ten oosten van
de Mühlbacher Klause, d.w.z. het Pusterdal); verzwakt doelbewust en vaak op
gewelddadige wijze de macht van de bisschoppen van Trente en Brixen wier
'voogd' hij is; wordt dientengevolge tot zeven maal toe in de ban gedaan, zonder
dat dit veel uitwerking heeft op zijn onderdanen; rondt zijn bezit in Tirol af door
openvallende rijks- of kerkelijke lenen aan zich te trekken; werkt nauw samen
met graaf Rudolf van Habsburg, ook nadat deze koning (1273-91) is geworden,
zo ook in diens strijd tegen Ottokar van Bohemen waarbij hij Karinthië en
Stiermarken verovert en na afloop tot rijksstadhouder in Karinthië, Krain en de
Windische mark wordt aangesteld; verheven tot hertog van Karinthië en rijks-
vorst 1-2-1286; overl. Greifenburg 30-10-1295, begr. in het door hem en zijn
gemalin gestichte Cisterciënserklooster Stams; zn. van Meinhard III/I van Görz
en Tirol en Adelheid van Tirol.

1. Zie de korte biografie van paltsgraaf Konrad (van de hand van Willy Hoppe) in Hellmuth
Rössler u. Günther Franz, Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte, München
1953, pag. 475.
Europaische Stammlafeln; Stammtafeln zur Geschichte der europaischen Staaten, Neue Folge
hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. I (Marburg 1980) Tafel 58 noemt hem bovendien 'Hg. v.
Schwaben', kennelijk hem verwarrend met zijn neef (oomzegger) die 15-8-1196 stierf (zie Neue
Folge Bd. 1 Tafel 5). De paltsgraaf Konrad was een halfbroer van Frederik Barbarossa.
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19/203. Elisabeth van Tirol, geb. vóór 1262; gekroond tot koningin tijdens de
eerste door haar gemaal in Neurenberg gehouden rijksdag nov. 1298; vervolgt
na zijn vermoording, samen met haar dochter Agnes, op felle wijze allen die met
de moordenaars verwant of bekend waren, confisceert hun bezit en sticht
daarvan op de plaats van de moord het Franciscanerklooster Königsfelden;
overl. 28-10-1313, begr. Königsfelden,
tr. 1274
Albrecht I van Habsburg, geb. kort na 3-7-1255; bestuurt de z.g. Obere Landen'
sinds juli 1274; door zijn vader aangesteld tot rijksstadhouder in Oostenrijk2 en
Stiermarken mei 1281 en (samen met zijn broer Rudolf) daarmee beleend 27-12-
1282, door de Rheinfelder Hausordnung (1283) echter alléén; wordt na de dood
van zijn vader (15-7-1291) door de keurvorsten niet tot koning gekozen daar hij,
in het bezit reeds van twee hertogdommen, hun te machtig is en zij ook de schijn
van een erfelijk koningschap willen vermijden; wordt door opstanden in zijn
eigen landen genoodzaakt, in de keuze (5-5-1292) van Adolf van Nassau tot
Duits koning te berusten en levert hem ook de rijksinsignia uit; heeft na 1295-97
echter de handen vrij om de strijd om het koningschap te heropenen; beschermt
met een leger de keurvorsten (die sinds 15-6-1298 in Mainz bijeen zijn, Adolf
afzetten 23-6-1298 en dan, met vijf stemmen, hem tot koning kiezen) en verslaat
vervolgens zijn tegenstander bij Göllheim (bij Worms) 2-7-1298 die daar sneu-
velt; laat zich opnieuw3 (en dan unaniem) tot koning kiezen Frankfort 27-7-
1298; gekroond Aken 24-8-1298; treft direct maatregelen om binnenslands
vrede en orde te bereiken; dwingt tot teruggave van geüsurpeerde rijksbezit-
tingen en tot opheffing van (speciaal langs de Rijn) door de vorsten eigen-
machtig ingestelde tollen; begunstigt (om het in het westen te verwachten verzet
te neutraliseren) op ruimhartige wijze de verlangens der oostelijke keurvorsten
(Bohemen, Saksen, Brandenburg); sluit bovendien een verdrag met de Franse
koning Philippe IV 'Ie Bel' te Quatrevaux (bij Toul) begin dec. 1299; tracht ook
in het noordwesten van het rijk zijn 'Hausmacht' te vestigen door na de dood
van graaf Jan I (10-11-1299), ondanks bestaande en door de Duitse koning
erkende erf-aanspraken van Jan II van Henegouwen, Holland en Zeeland als
opgengevallen rijkslenen te beschouwen, wat niet lukt en waartegen zich de
westelijke keurvorsten verzetten die onderling een bondgenootschap sluiten te
Heimbach am Rhein 14-10-1300; verslaat hen (eerst de paltsgraaf en vervolgens,
na elkaar, de aartsbisschoppen van Mainz, Keulen en Trier) echter in de loop
van 1301-02; wordt benaderd door paus Bonifatius VIII (die tot dusverre gewei-
gerd had, Albrechts koningschap te erkennen, maar die dat nu alsnog goedkeurt
30-4-1303 en, zij het tegen bepaalde concessies, zelfs een keizerskroning in het

1. Daaronder verstond men de Habsburgse bezittingen langs de boven-Rijn en in Zwitserland; daar
lag ook de naamgevende stamburcht (Habichtsburg bij Schinznach a.d. Aare).

2. Overeenkomende met het huidige Bundesland Nieder-Österreich (Österreich unter der Enns).

3. Hij dwong daarmee, om elke precedentwerking te voorkomen, de keurvorsten hun afzetting van
een regerend koning te verloochenen; als rechtsbasis voor de (hernieuwde) keuze van Albrecht
mocht slechts de dood van de voorgaande koning gelden! Voor de juridische complicaties van
de Duitse koningskeuze zie men Heinrich Mitteis, Die deutsche Köningswahl; ihre Rechtsgrund-
lagen bis zur Coldenen Bulle, 2e dr. Brünn-München-Wien (Rudolf M. Rohrer) 1944, alsmede
zijn Deutsche Rechtsgeschichte, 1 Ie dr. München (C. H. Beek) 1969.
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vooruitzicht stelt); verhindert vervolgens aan de oostgrens van het rijk een
samengaan van Bohemen met Polen en Hongarije, brengt het Egerland, Vogt-
land en Pleissen weer onder rijksgezag en bezorgt zijn zoon Rudolf (door hem
in okt. 1306 te doen huwen met de weduwe van Wenzel II) Bohemen; ziet na de
onverwachte dood van Rudolf (4-6-1307) zijn inmiddels enorme Hausmacht-
complex in gevaar komen, treft omvangrijke diplomatieke en militaire voorbe-
reidingen voor veldtochten in de komende jaren, maar wordt door zijn neef
Johan1 en enkele van diens metgezellen vermoord Brugg a.d. Reuss 1-5-1308,
begr. Spiers (Dom); zn. van Rudolf graaf van Habsburg (Rudolf IV) en Duits
koning (Rudolf I) en diens eerste gemalin Gertrud van Hohenberg (als koningin
Anna genaamd).

20/203. Anna van Habsburg, overl. 19-3-1328,
tr. (1) sept. 1295
Herman I van Brandenburg-Salzwedel ('Hermann der Lange'), geb. ca. 1275;
regeert na de dood van zijn moeders broeder Poppo VIII (1291) als graaf van
Henneberg in Coburg; door de dood van zijn vader (23-7-1299) markgraaf van
Brandenburg-Salzwedel; verenigt door het overlijden van diens broer Albrecht
III (19-11-1300) weer alle delen van de in 1258 door deling ontstane jongere
linie; werkt nauw samen met zijn neef Otto IV ('mit dem Pfeil') van de oudere
linie in Stendal, o.a. bij de aankoop van de Niederlausitz (1303 e.v.), het ver-
werven van het land Pomerellen (1305) en een groots opgezette veldtocht tegen
Mecklenburg gedurende welke hij aan ziekte overlijdt Lübz a.d. Elde (Mecklen-
burg) 1-2-1308, begr. Lehnin; zn. van Otto II/V ('der Lange') van Branden-
burg-Salzwedel (regent van Bohemen 1278-83) en Jutta van Henneberg in
Coburg en Schmalkalden.

21/203. Mechtild van Brandenburg, geb. 1296; erfgename van de Niederlausitz;
overl. na 23-6-1323, vóór 31-3-1329,
tr. tussen 5-1-1310 en 29-2-1312
HendrikII(IV) hertog van Siteziëin Sagan ('Heinrich der Getreue'), geb. op z'n
vroegst einde 1292; volgt na de dood van zijn vader (9-12-1309) samen met zijn
vier jongere broers op onder regentschap van hun moeder; gaat over tot deling
1312; verliest de bezittingen in Groot-Polen (waaronder Posen/Poznan) defini-
tief aan de latere Poolse koning Wladyslaw I Lokietek (= 'de Dwerg') 1314;
verwerft bij een volgende deling het vorstendom Sagan 1322; ziet af van de nog
door zijn vader gevoerde titel 'erfgenaam van Polen' 1323; draagt (zoals vrijwel
alle Silezische vorsten in die jaren) zijn land in leen op aan de Boheemse koning
Jan van Luxemburg 9-5-1329; heeft na de dood van zijn broer Primko (11-1-
1331) ook recht op diens vorstendom Glogau, dat dan echter met geweld ver-
enigd wordt met Bohemen; overl. 22-1-1342, begr. Sagan (Augustijnen-kerk);
zn. van Hendrik I (III) hertog van Silezië-Glogau, hertog van Kalisch, en Mech-
tild van Brunswijk-Lüneburg.

1. Zoon van Albrechts in 1290 gestorven broer Rudolf, aan wie bij de Rheinfelder Hausordnung
een eigen gebied was beloofd, maar nooit gegeven. Johan kreeg vanwege zijn moordaanslag de
bijnaam 'Parricida' (klassiek Latijn voor 'verwanten-moordenaar').
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22/203. Agnes van Glogau, geb. 1312/21; overl. 6/7-7-1362,
tr. (2) 18-11-1341/45
Lodewijk I hertog van Silezië te Brieg, geb. 1313/21; overl. 6/23-12-1398; zn.
van Boleslaw III hertog van Silezië in Breslau, Liegnitz en Brieg (uit het geslacht
der Piasten) en diens eerste gemalin Margaretha van Bohemen.

23/203. Margaretha van Brieg, geb. 1342/43'; opgevoed als achternicht van de
Boheemse koning en Duits (tegen-)koning Karel IV aan diens hof te Praag;
komt naar Holland 13602; ontvangt als lijftocht stad en land van Heusden, de
tol te Woudrichem, het huis Teylingen, de ambachten Voorhout, Lisse en Hil-
legom en het land van Wieringen 's-Gravenhage 6-12-13663, welke douarie nog
wordt vermeerderd met een aantal bezittingen voornamelijk in Kennemerland
's-Gravenhage 25-1-13834; overl. 's-Gravenhage 26(?)-2-13865, begr. in de door
haar en haar gemaal op 31-12-1367 met een kapittel van 12 kannuniken voor-
ziene6 Hofkapel ald.,
tr. (verloofd Praag 19-7-) Praag 28-7-13537

Albrecht van Beieren, geb. München 25-7-13368; samen met zijn vijf broers na
de dood van hun vader (11-10-1347) hertog van Beieren; door deling samen met
zijn broers Stephan en Wilhelm hertog van Niederbayern Landsberg 13-9-1349;
door verdere deling samen met zijn broer Wilhelm hertog van Niederbayern-
Straubing Regensburg 3-6-1353; regeert feitelijk daarover alleen, daar deze

1. Aldus NFI I I / l Tafel 10; Haeutle, pag. 118 had'1336(?)'; Dek, Holland, pag. 56: '1340a 1345'.

2. De Boer, pag. 305.

3. Van Mieris 111, pag. 199-200; J.C. Kort, Het archief der graven van Holland 889-1581, 3 dln.,
's-Gravenhage 1981, dl. III, nr. 31.

4. Van Mieris III, pag. 384-385.

5. Haeutle, pag. 118, vermeldt 'gest. im Haag zwischen dem 18. und 22. Febr. 1386'; zo ook nog
Isenburg-Freytag von Loringhoven, Stammtafeln zur Ceschichte der europaischen Slaaten, Bd.
I (1965) Tafel 191. Anderzijds vermeldt Th. van Riemsdijk pag. 154 'Daar Albrecht's gemalin
26 Febr. 1386 overleden was, wordt in de rekeningen van Berwout slechts de kost van Albrecht
verantwoord'. Van Riemsdijk geeft geen bronvermelding voor de door hem genoemde datum;
de oudste rekening van Berwout Willemsz. begint 1-3-1387 (zie Van Riemsdijk, pag. 473). Dek,
Holland, pag. 56 nam de door Van Riemsdijk genoemde sterfdag over, en (kennelijk vanuit
Dek) ook NFI I I / l tafel 10.

6. Van Mieris, pag. 218-219.

7. De opgegeven data die van Van Riemsdijk pag. 108, die de verloving opnam opgrond van J.Ch.
Lüning, Codex Germaniae diplomaticus, 2 dln., Frankfurt-Leipzig 1732-34, dl. II, pag. 135 en
het huwelijk op grond van A. Huber, Die Regesten des Kaiserreichs unter Karl IV. 1346-78,
Innsbruck 1877, nr. 1571a. Haeutle, pag. 118, heeft echter 'verl. 24. Marz 1353 in Prag, verm.
19. Juli gl. Js. in Passau', met de aantekening 'Nach Heinrich von Diessenhofen (Boehmer,
Fontes IV 88) war schon dies die Hochzeit. Dann ist wohl eine Art feierlichere Vermahlung
nachgefolgt'.

Het Chronicon (over de jaren 1316-1361) van Henricus dapifer a Diessenhoven geldt als een
belangrijke bron, daar deze begaafde auteur veel uit eigen ervaring kende; de bedoelde uitgave
is die van J.Fr. Boehmer, Fontes rerum Germanicarum; Geschichtsquellen Deutschlands, 4
Bde. Stuttgart 1843-68, en wel in Bd. IV (uit de nalatenschap van Boehmer verzorgd door A.
Huber), pag. 16-126.

8. Haeutle, pag. 117-118; zo ook voor de hierna te melden delingen.

522 202



broer zich dan al in de Nederlandse gewesten (Henegouwen, Holland en Zee-
land) heeft begeven (Willem V); wordt nadat deze krankzinnig is geworden naar
Holland geroepen waar hij na zijn aankomst (2-2-1358) wordt gehuldigd als
ruwaard, eerst door Dordrecht en andere steden, dan door de gezamenlijke
standen van Holland, Zeeland en Henegouwen Mechelen 24-6-1358; maakt
's-Gravenhage tot residentie met een boeiend hofleven1 en begeeft zich slechts
incidenteel nog naar Straubing2; erkend als graaf van Holland etc. door keizer
Karel IV 25-5-13723, doch blijft zich tijdens het leven van zijn broer ruwaard
noemen4; intituleert eerst na diens dood (maart 1389) 'Paltsgraaf bij de Rijn,
hertog in Beieren, graaf van Henegouwen, van Holland, van Zeeland en heer
van Friesland5; stelt een tweetal ridderorden in, n.l. de Orde van St.-Antonie
1382 en de Orde van den Tune vóór 13906; overl. 's-Gravenhage 16-12-14047,

1. Zie b.v. F. P. van Oostrom, Het woord van eer, 2e dr., Amsterdam (Meulenhoff) 1988.

2. Zie Kirnberger en De Boer.

3. Van Mieris III, pag. 271.

4. Van Mieris III, pag. 282 (12-8-1373).

5. Van Mieris III, pag. 520(10-4-1389).

6. De Orde van St.-Antonie werd in 1382 door hertog Albrecht gesticht toen een epidemie van het
Sint-Antoniusvuur (= roodvonk) in Henegouwen woedde. De orde bestond nog in 1470, omdat
Frank van Borsselen ermee staat afgebeeld; aldus G. L. de Rochemont en J. Bischoff, Geschied-
kundige beschrijving der oudere en nieuwere, thans bestaande Ridderorden zoo in als buiten
Europa, Amsterdam 1843, onder verwijzing naar W. H. J. van Westreenen van Tiellandt, Essai
sur les anciens ordres de Chevalerie, institués dans les Pays-Bas, La Haye 1807.

Minder juist is hun mededeling dat de Orde van den Tune in 1405 zou zijn gesticht door
Willem VI ter gelegenheid van de belegering van Hagestein etc. Blijkens H. van Wijn, pag. 198,
schonk hertog Albrecht in 1398 enkele hem toegedane Friezen 'zilveren tuijnen' (rekening van
de generale thesaurier) en ontving Willem VI toen zijn vader nog leefde en hijzelf in 1390 in
Engeland verbleef (de titel graaf van Oistervant voerende) een bijzonder kostbaar uitgevoerd
exemplaar om aan de earl of Lancaster te geven. Voorts werden 'tuinen' verstrekt aan Poolse
edelen uit het gevolg van de hertog van Brieg, de grootprior van Frankrijk en de duke of
Gloucester. Toen Willem eens een kaatswedstrijd in Stavoren verloor, verpandde hij 'mijns liefs
heren tuijn' (rekening thesauriers van Henegouwen 10-6-1398 - 6-9-1399) (vriendelijke mede-
deling van de heer G. A. Hunderman).

7. De sterfdatum van hertog Albrecht wordt zeer verschillend overgeleverd. Hij stierf in alle geval
vóór 19-12-1404, datum van de eerste oorkonde van zijn zoon en opvolger Willem VI, waarbij
deze zijn broer Jan elect van Luik en graaf van Loon beleent (Van Mieris IV, pag. 1); de
mededeling van de Tielse kroniek (in vertaling ed. Jan Kuijs, Amsterdam 1983, pag. 139, par.
707) dat hij in 1405 overleed, is dus in alle geval te laat. Voor de verschillende data in december
1404 zie men J.P. Arend, Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, 11/2, Amsterdam (J.F.
Schleyer) 1846, pag. 323, noot 5 en Johannes de Beke, Chroniken van den Stichte van Utrecht
ende van Holland, uitg. door H. Bruch, 's-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1982, pag. 272, noot
164.

Ouder dan deze onderling zeer uiteenlopende kroniek-data (en bovendien zeer exact geformu-
leerd) is de door Van Wijn gevonden, uiterlijk op 1417 te stellen aantekening in het eerste Verhuu
Boek der Stad Gouda, blz. 17: 'In 't jaar ons heren miiiic ende vier, xvi dagen in Decembris, op
een dinsdach, voer noen, in die dagheraet, doe stierf hertoge Aelbrecht graue van hollant in den
Hage, en wert begrauen in de Capelle; bidt voer siin ziel' (H. van Wijn, pag. 69).

De verwijzing bij de door Dek, Holland, aangehouden sterfdatum (13 december) naar Van
Mieris III, pag. 796, mist alle bewijskracht, aangezien dit niet op een bron slaat, doch op de door
Van Mieris ter afsluiting van zijn derde deel ter plaatse afgedrukte slotregel.
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begr. ald. (Hofkapel); zn. van Lodewijk IV hertog van Beieren, Duits koning,
keizer ('Ludwig der Bayer') en diens tweede gemalin Margaretha gravin van
Henegouwen, Holland en Zeeland.

24/203. Margaretha van Beieren, geb. 1363; overl. Dijon 24-1-1424', begr. ald.
(Chartreuse de Champmol),
tr. Kamerijk (huw. voorw. 11-42-) 12-4-1385
Jan 'Zonder Vrees' van Bourgondië ('Jean sans Peur')3, geb. kasteel Rouvre bij
Dijon4 28-5-1371; door zijn vader aangesteld tot (uitsluitend titulair) graaf van
Nevers 16-3-13845; neemt als aanvoerder van een contingent Franse ridders deel
aan de kruistocht tegen de Turken, doch wordt (ook door zijn eigen onbesuisd
optreden) gevangen genomen in de slag bij Nicopolis6 28-9-1396 en keert eerst
na betaling van een aanzienlijk losgeld in Bourgondië terug 1398; door de dood
van zijn vader (27-4-1404) hertog van Bourgopndië en eerste pair van Frankrijk,
alsmede graaf van Nevers; na het overlijden van zijn moeder (21-3-1405) boven-
dien graaf van Vlaanderen, Artois en paltsgraaf van Bourgondië (= Franche-
Comté) door het verdelingsverdrag met zijn beide broers Atrecht 11-4-14057;
doet in de machtsstrijd8 die in Frankrijk tijdens de krankzinnigheid van koning
Karel VI woedt, diens broer Louis duc d'Orléans vermoorden (1407); wordt,
tijdens een samenkomst met de dauphin, door leden van diens gevolg zelf
vermoord op de brug van Montereau-sur-Yonne 10-9-1419 en aanvankelijk ter
plaatse begraven, in 1420 door zijn enige wettige zoon en opvolger alsnog

1. Als sterfdatum van Margaretha van Beieren komt men tegen:
23-1-1423: Haeutle pag. 119; W. K. Prinz von Isenburg, Die Ahnen der deutschen Kaiser,
Könige und ihrer Gema/ilinnen, Görlitz 1932, Tafel 81; NF II, Tafel 27;
24-1-1423: Dek, Holland, pag. 56 opgrond van H. van der Linden, Itinéraire de Philippe Ie Bon,
duc de Bourgogne (1419-1467) et de Charles comle de Charolais (1433-1467), Bruxelles 1940;
13-1-1427: NF I, Tafel 24.

2. Van Mieris III, pag. 423-424.

3. De herkomst van deze bijnaam is omstreden; volgens de meeste auteurs vanwege zijn moedig
gedrag bij Nicopolis (28-9-1396), volgens Enguerrand de Monstrelet echter wegens zijn optreden
in de slag bij Othée (23-9-1408).

4. Aldus Vaughan, pag. 2 (zonder bronvermelding, doch gezien de gedocumenteerdheid van deze
biografie in het algemeen, deze plaats aangehouden). Gewoonlijk vindt men als geboorteplaats
Dijon.

5. Vaughan, pag. 3.

6. Voor het internationaal verband van deze kruistocht en het verloop van de slag zie men G.F.
Hertzberg, Geschichte der Byzanliner und des Osmanischen Reiches bis gegen Ende des sech-
zehnten Jahrhunderts, Berlin 1883 (= Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen, II, 7),
pag. 517-523.

7. Vaughan, pag. 7. Het graafschap Nevers ging toen naar Jans broer Philippe.

8. NF II, Tafel 27 vermeldt tevens '1408 Regent von Frankreich'; dit weggelaten aangezien dit een
zekere continuïteit suggereert die bepaald geen recht doet aan de sterk wisselende verhoudingen
in de strijd tussen de Armagnacs en Bourguignons.
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begraven in het Karthuizerklooster Champmol bij Dijon1; zn. van Philips 'de
Stoute' hertog van Bourgondië ('Philippe Ie Hardi')2 en Margaretha van Male,
gravin van Vlaanderen, Artois en Franche-Cbmté.

25/203. Maria van Bourgondië, geb. 1394; overl. Monterberg3 (bij Kalkar)
30-10-1463, begr. Grave?,
tr. (contract 2-10-14064) Dijon mei 14155

Adolf II/I van Kleef, geb. Kleef 2-8-1373; opgevoed aan het hof van de her-
togen van Brabant te Brussel; volgt zijn vader op als graaf van Kleef 7-9-1394
(Adolf II) en zijn broer als graaf van de Mark 14-3-1398; sticht naar het voor-
beeld van het Bourgondische Champmol als begraafplaats voor zijn geslacht op
een Rijn-eiland bij Wezel een Karthuizerklooster ('Grave') 1417; verheven door
koning Sigismund tot hertog (Adolf I) op het concilie van Konstanz 18-4-14176;
onderhoudt nauwe betrekkingen met zijn zwager Philips de Goede van Bour-
gondië (1419-67) maar handhaaft hardnekkig zijn zelfstandigheid; wordt géén
lid van de Orde van het Gulden Vlies, maar sticht een eigen Kleefse ridderorde
(Antonius-orde) 1435; overl. 23-9-1448, begr. Grave (sinds 1590 in Wezel,
Dominicanerkirche7); zn. van Adolf I graaf van Kleef en van de Mark en
Margaretha van Gulik-Berg.

26/203. Helena van Kleef, geb. 18-8-1423; overl. 3-7-1471,
tr. 12-2-1435
Hendrik van Brunswijk (bijgenaamd 'der Friedfertige' en 'Lappenkrieg'), geb.
1411; na de dood van zijn vader (14-10-1416) hertog van Brunswijk (waarbij
echter zijn oudere halfbroer, de agressieve Wilhelm I 'der Siegreiche' stilzwij-
gend mede voor hem regeert); ontwikkelt plotseling een felle vete tegen deze
broer april 1431, die door ingrijpen van naburige vorsten beslecht wordt met een
deling, waarbij aan Wilhelm Calenberg en aan hem Wolfenbüttel toevalt

1. De kerk van Champmol werd tijdens de Revolutie in 1793 vernield; de grafmonumenten van Jan
Zonder Vrees en dat van zijn ouders werden overgebracht naar het Musée des Beaux-Arts te
Dijon (gehuisvest in het oude paleis der hertogen van Bourgondië) waar zij tot de topstukken
behoren.

2. Voor diens gedetailleerde beschrijving en een Karel de Grote-afstamming zie Beginreeks 201,
generatie 23 sub b. (pag. 173-174).

3. NF II, Tafel 27 heeft 'Monreberg bei Kalkar'; zie echter Handbuch der historischen Statten
Deutschlands, 111 (Nordrhein-Westfalen), Stuttgart (Alfred Kröner Verlag) 1963 op de tref-
woorden Kleve en Monterberg.

4. Het huwelijkscontract is volgens de tentoonstellingscatalogus pag. 360 (nr. D 17) van 2 oktober
1405. Het valt echter op dat hoger op diezelfde bladzijde Hövelmann spreekt van oktober 1406,
terwijl in de genealogische literatuur nog weer andere data voorkomen: Dek, Holland, pag. 84
heeft 22-7-1406, terwijl NF II, Tafel 27 vermeldt 12-7-1406.

5. De inventaris van de bruidsschat (in de tentoonstellingscatalogus pag. 361, nr. D 19) werd
opgemaakt Dijon 5-5- en door Adolf van Kleef voor ontvangst afgetekend 9-5-1415.

6. Hövelmann (tentoonstellingscatalogus pag. 360) dateert de verheffing op 18-4-, Inge Zacher
pag. 363-365 (nr. D 22) echter op 28-4-1417.

7. Haeutle, pag. 25.
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Schöningen 23-11-1432; voert hier een rustig, spaarzaam bewind dat het land
tot grote bloei brengt; wijst (daar uit zijn huwelijk geen zoons werden geboren)
vóór zijn dood zijn broer als erfgenaam aan, waardoor Calenberg en Wol-
fenbüttel (kortstondig) weer herenigd worden; overl. 7-12-1473; zn. van Hen-
drik II hertog van Brunswijk en Lüneburg en diens tweede gemalin Margaretha
van Hessen.

27/203. Margaretha van Brunswijk-Wolfenbüttel, geb. 1451; overl. 13-2-1509,
tr. 5-11-1469
Wilhelm III graaf en rijksvorst ('gefürsteter Graf') van Henneberg-Schleu-
singen, geb. 12-3-1434; wordt nadat zijn vader aan een jachtongeval is over-
leden (8-1-1444) door zijn voogden reeds op tienjarige leeftijd meerderjarig
verklaard; tot ridder geslagen Rome 19-3-1452 bij de keizerskroning van Fre-
derik III die hij jarenlang steunt; voert een vreedzame en duidelijk kerkelijk
geïnspireerde politiek; overl. op de terugreis van een pelgrimage naar Rome
Salurn (bij Bozen/Bolzano) 26-5-1480, begr. in het familieklooster Vessra (bij
Hildburghausen); zn. van Wilhelm II gefürsteter Graf van Henneberg-Schleu-
singen en Katharina van Hanau.

28/203. Margaretha van Henneberg-Schleusingen; krijgt bij haar huwelijk als
eventuele douarie het slot Hungen toegewezen; belooft in dat geval de stad in
haar rechten te zullen laten 5-8-1494; overl. 20-2-1510, begr. Altenberg1,
tr. Hungen2 4-11-1492
Bernhard graaf van Solms-Braunfels, geb. aug. 1468; volgt zijn vader op als
graaf van Solms in Braunfels, Greifenstein, Hungen en Wölfersheim 29-6-1504;
keizerlijk raadsheer 26-10-1505; belast wegens zijn hoge leeftijd zijn zoon Phi-
lipp met het bestuur 1537; overl. 3-3-1547, begr. Altenberg; zn. van Otto graaf
van Solms (etc.) en Anna van Nassau-Wiesbaden-Idstein.

29/203. Philipp graaf van Solms-Braunfels, geb. 23-2-1494; wordt door zijn
vader belast met het bestuur en sluit zich dan direct aan bij het Schmalkaldisch
Verbond der lutherse vorsten en neemt deel aan de Schmalkaldische oorlog;
volgt zijn vader op als graaf van Solms in Braunfels, Greifenstein, Hungen en
Wölfersheim 1547; blijft ook na de rampzalig verlopen slag bij Mühlberg (24-
4-1547) de Reformatie trouw en weigert langdurig, het Augsburger Interim
(15-5-1548) in zijn landen te doen bekendmaken; begint kort na het verdrag van
Passau (2-8-1552, leidende tot de Augsburger Religions- und Landfrieden van
25-9-1555) dat de lutheranen algehele geloofsvrijheid toestaat, systematisch
lutherse predikanten en schoolmeesters aan te stellen tot wier onderhoud de
inkomsten van altaren bestemd worden; is gehuwd met een van de zusters van
de laatste graaf van Tecklenburg maar ziet geen kans, na diens dood (1557)

1. Praemonstratenserinnenklooster in Oberbiel (even ten westen van Wetzlar).

2. De feestelijkheden ter gelegenheid van deze bruiloft duurden veertien dagen. De talrijke van
buiten komende gasten brachten 14Ó0 paarden met zich mee; daar men vreesde in Braunfels niet
genoeg ruimte te hebben, trok men naar Hungen, waar afgezien van het slot nog een aantal
grafelijke gebouwen voorhanden was om de gasten te herbergen.
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daaruit voortvloeiende erfaanspraken door te zetten; associeert vanwege zijn
leeftijd zijn zoon Konrad1 in het bestuur 1568; laat het (in 1571 gepubliceerde)
Solmser landrecht opstellen (dat weldra, vanwege de harmonieuze versmelting
van inheems landrecht met Romeins recht, ook in de hele Wetterau en in
Nassau-Weilburg gaat gelden) waarbij ook de nog, in milde vorm, in zijn
gebieden bestaande lijfeigenschap wordt opgeheven; maakt een Hausgesetz
voor zijn geslacht 1578 dat het eerstgeboorterecht2 vastlegt en daarmee een
verdere versplintering van het graafschap moet voorkomen; trekt zich in de
laatste jaren steeds meer uit het bewind terug en vestigt zich te Hungen; overl.
ald. 11-2-1581, begr. ald.

In een buitenechtelijke verhouding was hij vader van een dochter Juliana, volgt
Eindreeks203.

1. Konrad had o.a. in Heidelberg gestudeerd en huwde 16-6-1559 Elisabeth van Nassau-Dillen-
burg, een zuster van Willem de Zwijger en Jan de Oude; een kleindochter uit haar huwelijk was
Amalia van Solms.

Volgens Europaische Stammtafeln, Bd. V, Tafel 76, ging Philipp in 1579 tot het Calvinisme
over, doch volgens Demandt, a. w. pag. 511, was het Konrad die deze overgang maakte; wellicht
beiden? De godsdienstvrede van Augsburg gold alleen voor lutheranen, niet voor andere vormen
van Protestantisme, maar het uit die regeling afgeleide principe 'cujus regio, ejus religio' maakte
een verscheidenheid van religie binnen één dynastie bepaald ongewenst.

2. De overgang naar het Protestantisme maakte deze voorziening hoogst gewenst; in de voor-
gaande drie generaties had men de overige zoons (en trouwens ook nog veel dochters) steeds
celibataire geestelijke functies bezorgd, maar die uitwijkmogelijkheid was nu uiteraard niet meer
aanwezig.
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EINDREEKS 203 (VULSMA-KAPPERS)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 203 bij:
29/203. Philipp graaf van Solms-Braunfels.

Lit.:
(generatie 30-33)
- Gens Nosira 39 (1984), pag. 42-43 en 231-232.

30/203. (bast.) Juliana van Solms, ter gelegenheid van haar huwelijk ontving
zij op Sint Sebastianus (20-1) 1545 tienden van haar vader, leeft nog 20-3-1592,
overl. vóór 1598,
tr. (1) 1545
Otto Munch, SchultheiB te Villingen vanaf 1545, overl. vóór 1561; zn. van
Mathes Munch, SchuItheiO te Villingen, en Gertraut N.

31/203. Ermgart Munch, overl./begr. Braunfels 5/8-10-1617,
tr. ca. 1563
Bernhard Zaunschliffer, geb. ca. 1535, SchultheiB en raad te Braunfels, rent-
meester, begr. Braunfels 7-8-1608; zn. van Gerhard Zaunschliffer, SchultheiB
te Braunfels.

32/203. Martin Zaunschliffer, geb. Braunfels 1564, student te Marburg 24-5-
1585, Magister, grafl. Solmsscher Sekretarius en Kanzleirat, overl. Braunfels
9-10-1624,
tr. ca. 1590
Elisabeth Heil (Heyll, Hayl), overl. Braunfels 1-6-1635; dr. van Johann Heyl,
Geheimrat van de graven van Solms, Amtmann van Hungen, en Katharina
Mengershausen.

33/203. Otto Zaunschlifer, geb. Braunfels 1594, meester der vrije konsten,
predikant te Frankenthal 1621-1628 (verbleef in 1629 te Amsterdam), Amers-
foort 1630-1645, Groningen 1646-1678, overl. Groningen 3-10-1678,
tr. Hanau 1-10-1623
Johanna Keuchens (Keuchenius), geb. Aken 1599, leeft nog 9-10-1661; dr. van
Johann Keuchens, koopman, en Rachel Motte.

Uit dit huwelijk:

a. Johan Albert Zaunsliffer, zie nader hieronder.
b. Frederic Zaunslif(f)er, zie nader Eindreeks 204, generatie 34 (pag. 211).

34/203. Johan Albert Zaunsliffer, ged. Amersfoort 15-5-1634 (doopget.:
Johan Albert, graaf van Solms1), predikant te Rheinberg en Roermond 1657-
1673, en Oostzaan 1673-1678, overl. Oostzaan 18-10-1678,
tr. Maastricht 9-10-1661

1. De doopgetuige Johan Albert van Solms is de vader van (o.a.) Elisabelh van Solms, tr. Wolf-
gang Friedrich van Salm (zie Eindreeks 211, generatie 27 (pag. 248).
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Agatha Bizou, ged. Leiden 1-9-1639, leeft nog in 1698; dr. van Jacques Bizou,
Waals predikant te Maastricht, en Catherine Clignet.

35/203. Jacobus Zaunsliffer, geb. Rheinberg 1666, koopman, kruidenier,
poorter van Amsterdam 21-6-1694, overl. vóór sept. 1724,
otr./tr. (Nw. K.) Amsterdam 15-3/3-4-1691
Anna Aukema, ged. Amsterdam 24-10-1670, begr. ald. 26-8-1740; dr. van
Bartholomeus Aukema, zijdekoper, en Maria van Beringen.

36/203. Maria Catrina Zaunsliffer, ged. Amsterdam 13-12-1705, begr. ald.
14-3-1744,
otr./tr. (Nw. K.) Amsterdam 1/17-6-1725
Alexander de Ru(w)el, ged. Amsterdam 17-1-1700, meter van de smitskolen,
overl./begr. ald. 23/25-5-1752; zn. van Matthijs (de) Ru(w)el, schilder, en
Heijltje Harmens Clement.

37/203. Anna Ruwel, ged. Amsterdam 1-10-1727, leeft nog in 1797,
otr./tr. (Nw. K.) Amsterdam 11-6-1752
Roelof de Vos, ged. Amsterdam 20-12-1722, schoenmaker, begr. ald. 2-3-1799;
zn. van Pieter de Vos, schoenmaker, en Femmetje Geertmans Visscher.

38/203. Klaasje de Vos, ged. Amsterdam 16-2-1755, groentevrouw, overl. ald.
26-8-1830.
Zij had uit een buitenechtelijke relatie met Philippus Boermans (verm. ged.
Amsterdam 23-12-1732, schoenmaker, zn. van Hendrik Boerman, schoen-
maker, en Anna (Margriet) Borggraaf) drie kinderen, waaronder:

39/203. Elisabeth Boermans, ged. Amsterdam 17-2-1792, overl. ald. 6-3-1845,
tr. Amsterdam 18-11-1818
Albartus Smit, ged. Amsterdam 6-5-1797, schipper, overl. ald. 15-5-1847; zn.
van Gerrit Smit en Christina de Liefde.

40/203. Elisabeth Smit, geb. Amsterdam 27-11-1829, naaister, overl. Rot-
terdam 8-3-1876,
tr. Delft 2-5-1860
Bernardus Kappers, geb. Middelburg 24-8-1815, kaashandelaar, overl. Rot-
terdam 13-9-1878; zn. van Jan Kappers, schoenmaker, en Johanna Maria
Bouman.

41/203. Jan Kappers, geb. Rotterdam 20-9-1861, kaas- en groentehandelaar,
havenarbeider, overl. ald. 27-2-1929,
tr. Rotterdam 3-12-1879
Christina Kappers, geb. Rotterdam 17-12-1858, overl. ald. 2-1-1927; dr. van
(N. Witstein en) Cornelia Maria Kappers.

42/203. Christiaan Kappers, geb. Rotterdam 12-3-1890, boekhouder, kas-
houder (administrateur) van de ESSO-pensioenfondsen, overl. Voorburg 24-
12-1970,
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tr. Rotterdam 2-4-1913
IetskeElizabeth deKruyf, geb. Jutphaas 26-6-1886, overl. Voorburg 5-10-1969;
dr. van Machiel de Kruyf, tuinman, rentmeester van een landgoed, en Jantje
Riensema.

43/203. Jan Kappers, geb. Rotterdam 30-7-1914, huisarts 1940-1977, medisch
adviseur verzekeringsmaatschappijen,
tr. 's-Gravenhage 22-5-1940
Alida Johanna Frederika Hulscher, geb. Veur 24-1-1914, overl. Amsterdam
13-1-1991; dr. van Willem Hulscher, tuinman, boomkweker, en Alida Johanna
Frederika Staal.

44/203. Melanie Kappers, geb. Amsterdam 8-3-1943,
tr. Amsterdam 15-10-1970
Rudolf Ferdinand Vulsma1, geb. Amsterdam 5-2-1936, gemeenteambtenaar;
zn. van Antonius Henricus Vulsma, elektrotechnicus, en Marie Rosine Bern-
hardine Morel.

Uit dit huwelijk:

1. Marie Frederike Eline Odilia Vulsma, geb. Amsterdam 9-12-1971.
2. Hi/legonde Charlotte Agneta Melanie Vulsma, geb. Amsterdam 23-2-1976.

1. Zie voor een Karel-de-Grote-afstamming van Rudolf F. Vulsma nader Gens Nostra 23 (1968),
pag.325.
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EINDREEKS 204 (KONINGS)

Zie voor de oudere schakels eerst Eindreeks 203 bij:
33/203. Otto Zaunschliffer, tr. Johanna Keuchens.

- Gens Nostra 39 (1984), pag. 42.

34/204. Frederic(us) Zaunsliffjfer, ged. Amersfoort 21-3-1639; der beide
rechten doctor; secretaris, assessor des Krijgs Gerichts in de provincie Gro-
ningen,
otr./tr. (1) Groningen 30-5/16-6-1663
Anna Christina Grauwijck; dr. van Theodorus Christopher Grawijck en
Gelmer Catharina de Mepsche. .

35/204. Johanna Zaunslifer, ged. Groningen 4-1-1666, overl. Lutjegast 20-6-
1734,
tr. Lutjegast 28-3-1697
Georg Alstorf (Alstorphius), geb. Deventer 25-2-1658, predikant te Hoog- en
Leegkerk en Lutjegast, overl. Lutjegast 2-11-1741; zn. van Wilhelmus Alsto.r-
phius, predikant te Noordlaren en Deventer, en Catharina Martinus. •

36/204. Catharina Elisabeth Alstorf, ged. Lutjegast 22-5-1698,
otr./tr. Groningen/Lutjegast 15/30-7-1724
Wij brand Basseleur, ged. Groningen 29-6-1702; zn. van Gerrit Basseleur, luiter
nant, overste, en Anna Maria Huijsman.

37/204. George Basseleur, ged. Lutjegast 3-11-1724, begr. Amsterdam 23-3-
1795,
tr. (1) Amsterdam (Nw. K.) 5-11-1747
Aaltje Paasfchjen, uit Almelo, begr. Amsterdam 22-12-1765.

38/204. Roelof Basseleur, ged. Amsterdam 27-12-1750, pruikenmaker, overl.
ald. 23-11-1820,
otr. Amsterdam 24-8-1780
Anna Waaken, ged. Amsterdam 26-4-1750; dr. van Isaeck Waaken (Waker) en
Anna Catrina Jansse.

Uit dit huwelijk:

a. Ysak Basseleur, zie nader hieronder.
b. Wijbrand Basseleur, zie nader Eindreeks 205, generatie 39 (pag. 213).

39/204. Ysak Basseleur, ged. Amsterdam 25-3-1789, kapper, overl. ald. 7-11-
1856,
tr. Amsterdam 6-4-1810
Anna Catharina van Tongeren, ged. Amsterdam 12-12-1790, overl. ald. 1-6-
1877; dr. van Frederik Christiaan van Tongeren en Anna Catharina van Hey-
senheym.
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40/204. Anna Elisabeth Basseleur, geb. Amsterdam 13-1-1823, breister, onge-
huwd, overl. Amsterdam 1-2-1899.

41/204. Jan Basseleur, geb. Amsterdam 25-5-1864, voerman, wasverzender,
overl. Amsterdam 21-3-1934,
tr. (1) Amsterdam 23-11-1887
Aaltje Otten, geb. Kampen 25-8-1862, overl. Amsterdam 29-11-1914; dr. van
Hendrik Otten en Albertje Sempel.

42/204. Sophia Basseleur, geb. Amsterdam 12-10-1897, overl. Lonneker (gem.
Enschede) 10-6-1959,
tr. Amsterdam 23-12-1925
Antonius Konings, geb. Amsterdam 25-5-1901, ambtenaar Stedelijk Museum
ald., overl. Amsterdam 25-9-1969; zn. van Johannes Franciscus Konings en
Theodora den Teuling.

43/204. Antonius Johannes Konings, (R. O. N.), geb. Amsterdam 17-10-1927,
docent drama,
tr. Schaesberg 21-5-1965
Theodora Maria Theresia van Montfoort, geb. Heerlen 25-4-1934, onderwij-
zeres; dr. van Petrus Andreas Hubertus van Montfoort, beambte Staatsmijnen,
en Anna Maria Schoenmakers.

Uit dit huwelijk:

1. Albert Peter Anton Gerard Konings, geb. Heerlen 11-8-1968.
2. Fianne Elisabeth Marie Konings, geb. Heerlen 19-1-1971.
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EINDREEKS 205 (WESTERBRINK)

Zie voor de oudere schakels eerst Eindreeks 204 bij:
38/204. Roelof Basseleur, Ir. Anna VVaaken.

39/205. Wijbrand Basseleur, ged. Amsterdam 12-7-1795, sjouwer, overl. Am-
sterdam 9-11-1858,
tr. Amsterdam 17-9-1823
Hanna Catharina Hardshaagen, ged. Amsterdam 15-1-1796, overl. ald. 15-7-
1883; dr. van Jan Harshagen en Helena Rodenbroek.

40/205. Wijbrand Basseleur, geb. Amsterdam 27-12-1837, werkman, overl.
Amsterdam 12-3-1892,
tr. Amsterdam 17-5-1865
JacobaMaria Nieland, geb. Amsterdam 12-10-1843, overl. ald. 22-12-1904; dr.
van Antonius Nieland en Maria Johanna van de Puttelaar.

41/205. Jacoba Maria Basseleur, geb. Amsterdam 11-6-1870, overl. ald. 17-1-
1961,
tr. Amsterdam 26-4-1893
Hendrik den Blanken, geb. Amsterdam 23-9-1869, kuiper, overl. Medemblik
17-1-1942; zn. van Hendrik den Blanken en Anna Beuks.

42/205. Maria Antonia den Blanken, geb. Amsterdam 30-12-1902, overl. Bla-
ricum 26-5-1984,
tr. Amsterdam 27-8-1924
Johannes Westerbrink, geb. Delft 14-2-1901, hotel-employé, overl. 's-Graven-
hage 11-3-1969; zn. van Lucas Westerbrink en Maria Barbara Koning.

43/205. Johannes Westerbrink, geb. Amsterdam 24-10-1925, manager hotelbe-
drij f.
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EINDREEKS 206 (JONCKERS NIEBOER)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 203 bij:
24/203. Margaretha van Beieren, tr. Jan 'Zonder Vrees' van Bourgondië.

Lit.:
De voor deze publikatie gekozen structurering had, onvermijdelijk, tot gevolg dat men de achter-
eenvolgende hertogen van Bourgondië nu in verschillende reeksen tegenkomt: Philips 'de Stoute'
als 23/201 sub b., zijn zoon Jan 'Zonder Vrees' als 24/203, waarna met diens zoon Philips 'de
Goede' deze Eindreeks 206 dan aanvangt. Duidelijkheidshalve wordt de literatuur over deze Bour-
gondiërs hieronder bijeengeplaatst, daar natuurlijk herhaaldelijk verwijzingen over-en-weer voor-
komen:
- Joseph Calmette, Les grands ducs de Bourgogne. Paris (Albin Michel) 1949;
- A. W. E. Dek, Genealogie der graven van Holland [oorspronkelijk diss. Amsterdam 1954]; 3e

druk 's-Gravenhage (Excelsior) 1956; 4e druk Zaltbommel (Europese Bibliotheek) 1969;
- Gaston Sirjean, Encyclopedie généalogique des maisons souveraines du monde,

vol. x (deuxième maison de Bourgogne). Paris (chez l'auteur) 1965;
- Richard Vaughan, Philip the Bold; the Formation of the Burgundian State. London (Allen

Lane) 1962; John the Fearless the Growth of Burgundian Power (ibidem 1966); Philip the Good;
the Apogee of the Burgundian State (ibidem 1970), waarna hij als nabeschouwing nog publi-
ceerde Valois Burgundy (ibidem 1975).
Van dit laatste werk verscheen ook een Nederlandse vertaling:
De Bourgondiërs. Bussum (Fibula - Van Dishoeck) 1976 [met uitgebreide, zij het bibliografisch
onnauwkeurige literatuuropgave];

- Paul Bonenfant, Philippe Ie Bon. Bruxelles (la Renaissance du Livre) 1944;
- Wim Blockmans en Walter Prevenier, In de ban van Bourgondië. Houten (Fibula — Unieboek)

1988;
- men zie voorts de diverse hoofdstukken in de [nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden,

bd. 4. Haarlem (Fibula - Van Dishoeck) 1980, met name die op pag. 183-314 [met uitgebreide
bibliografie op pag. 476-483].

(generatie 26)
- L. M. G. Kooperberg in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. 8. Leiden (A. W.

Sijthoff) 1930, kol. 194-201;
- Marcel Berge, Les batards de la maison de Bourgogne et leur descendance, in: l'Intermédiaire

des Généalogistes nr. 60 (novembre 1955), pag. 316-408;
- Europaische Stammtafeln, Neue Folge, hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. 111/2. Marburg

(J. A. Stargardt) 1983, Tafel 322.
(generatie 27-28)
- A. W. E. Dek, De adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen, stammende uit de heren

van Bosinchem, alsmede de uit de Van Culemborgs spruitende heren van Boxmeer, in: De
Nederlandsche Leeuw92 (1975), kol. 82-115 en 125-136;

- J. van Lennep en W. J. Hofdijk, Merkwaardige kasteelen in Nederland, 6 dln. Amsterdam
(G. W. Tielkemeijer) 1854-60, speciaal dl. 4, pag. 147-149;

- E. B. F. F. Wittert van Hoogland, Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtsche ridderhof-
steden en heerlijkheden, in: Genealogische en Heraldische Bladen 3 (1908), speciaal pag. 536-
538;

- A. P. van Schilfgaarde, Het archief der heeren en graven van Culemborg, 3 dln. 's-Gravenhage
(Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 1949, speciaal dl. 1, nrs. 201 en 202;

- Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. Vil. Marburg (J. A.
Stargardt) 1979, Tafel 148.

(generatie 29-35)
- W. J. J. C. Bijleveld, Genealogie van het geslacht von Innhausen und Knyphausen in de Neder-

landen, in: De Nederlandsche Leeuw 53 (1935), kol. 162-171;
- Nederland's Adelsboek 41 (1943-48), pag. 24-31;
- de artikelen Inhausen (gem. Sengwarden), Kniphausen (thans deel van Wilhelmshaven) en

Lütetsburg (Kr. Norden) in: Handbuch der historischen Slatten Deutschlands, Bd. II (Nieder-
sachsen und Bramen), 3. Aufl. Stuttgart (Alfred Kröner Verlag) 1960;
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- Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VIII. Marburg (J. A.
Stargardt) 1980, Tafel 122.

(generatie 33)
- J. A. Feith, De Ommelander borgen en haar bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw.

Groningen 1906 [reprint Groningen 1979], pag. 128.
(generatie 35)
- E. B. F. F. Witten van Hoogland, Bijdragen tot de genealogie van het geslacht Lewe, in: Genea-

logische en Heraldische Bladen 4 (1909), speciaal pag. 28 e.v.

25/206. Philips 'de Goede' van Bourgondië, geb. Dijon 30-6-1396; graaf van
Charolais (tot 1419); volgt zijn vader op als hertog van Bourgondië, graaf van
Vlaanderen, Artois en Franche-Comté 1419; regent in Henegouwen 1427;
dwingt zijn nicht Jacoba van Beieren hem ook in het bestuur van Holland en
Zeeland over te laten bij de Zoen van Delft 3-7-1428; graaf van Namen 1-3-
1429; hertog van Brabant en Limburg 1430; sticht ter gelegenheid van zijn derde
huwelijk (met Isabella van Portugal) de Orde van het Gulden Vlies 10-1-1430;
graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen 12-4-1433; graaf van Macon en
Auxerre 20-9-1435; erkend als erfgenaam van Luxemburg 1441, waar hij de
regering overneemt van zijn behuwdtante Elisabeth van Görlitz 1444, door haar
overlijden hertog van Luxemburg 1451; overl. Brugge 15-6-1467, begr. Char-
treuse bij Dijon.

Bij Jeanne de Presles (dr. van Louis of Raoul de Presles en Jeanne de Lisy)
had hij een zoon:

26/206. (bast.) Anton van Bourgondië, geb. 1421; volgt zijn halfbroer Cornelis
na diens sneuvelen op als heer van Beveren, Crèvecoeur en Vassy 1452, terwijl
ook diens erenaam 'De Grote Bastaard' op hem overgaat; verwerft grote roem
als krijgsman en tournooiheld; groot bibliofiel; ridder in de Orde van het
Gulden Vlies mei 1456; graaf van La Roche (in de Ardennen) 1464; houtvester
van Holland 1470-77; wordt krijgsgevangen gemaakt in de slag bij Nancy 5-1-
1477 en legt daarna de eed van trouw af aan de Franse koning; door deze
verheven tot seigneur de Grandpré, Sainte-Menehould, Passy, Passavant,
Chateau-Thierry en Chatillon-sur-Marne bij lettres patentes 20-8-1478; door
hem gelegitimeerd en opgenomen in de Orde van Saint-Michel Melun jan. 1485;
overl. k. Tournehem (bij Calais) 5-5-1504, begr. ald.,
tr. Brussel 26-6-1459
(Jeanne-)Marie de la Vie(f)ville, vicomtesse d'Aire, dame de la Vie(f)ville,
Nedon, Blessy, Tournehem en La Fosse; erfdochter van Pierre de Vie(f)ville,
vicomte d'Aire, baron de Tournehem, en Isabeau de (la) Preure.

27/206. Johanna van Bourgondië, overl. Hoogstraten 9-2-1511, begr. Culem-
borg,
tr. Brugge (huw. voorw. 15-12-1469) 27-2-1471
Jasper van Culemborg, heer van Culemborg, Werth, Ewijk en Lienden; min-
derjarig 13-5-1456; erft van zijn oudoom Frank van Borssele, Hoogstraten en
Borssele 1470; volgt zijn vader in diens bezittingen op 1480; gouverneur van
Leerdam 1481; koopt de 's-Gravenweert 1497 en Catzhagen 1502; kamerling

215 535



van keizer Maximiliaan; testeert Gent (GId.) 28-11-1504; overl. ald. 29-11-1504,
begr. Culemborg; zn. van Gerrit II, heer van Culemborg en Werth, en Elisabeth
van Buren, vrouwe van Ewijck.

28/206. Cornelia van Culemborg, geb. 14-3-1486; bij testament door haar
vader aangewezen tot erfgename van Zuylen en Westbroek 1504; ontvangt deze
goederen door overdracht van haar zuster Elisabeth 14-8-1516; vrouwe van
Zuylen, Westbroek, Swesereng en Otterspoorbroek (belening 20-2-1527); overl.
Kempen 23-6-1541, begr. ald.,
tr. 1507
Willem (II) graaf van Rennenberg, geb. 1470; herbouwt het kasteel Zuylen dat
erkend wordt als ridderhofstad door de Staten van Utrecht 27-10-1536; overl.
Zuylen 18-7-1546, begr. ald.; zn. van Hermann V, heer van Rennenberg en
Amelia van Erbach.

29/206. Eva van Rennenberg, geb. 28-2-1518, overl. k. Knyphausen 8-11-1579,
tr. 5-1-1546
Tido von Innhausen undKnyphausen, geb. k. Knyphausen 1500 of 1516; drost
van Emden; bouwt aldaar de Klunderborg; raad van de graaf van Oost-Fries-
land; deelnemer aan het Schmalkaldisch verbond; overl. k. Knyphausen 18-2-
1565; zn. van Folef Alksen, heer van Innhausen en later ook van Knyphausen;
drost van Emden, en Bindeleff Beninga, erfgename van Upleward.

30/206. Wilhelm von Innhausen und Knyphausen, geb. k. Knyphausen 24-7-
1557; verheven tot des H.R. Rijksvrijheer von Inn- en Knyphausen Praag
14-6-1588; heer van Lützburg, Bergum, Jennelt, Upleward, Hamswerum en
Visquart; gouverneur van Oost-Friesland; drost en hofrichter te Emden; overl.
k. Lützburg 3-8-1631,
tr. k. Lützburg 4-6-1581
HymaManninga, geb. Lützburg 4-10-1563, overl. ald. 3-1-1630, erfdochter van
Unico Manninga, heer van Lützburg, Bergum en Visquart, en Adelheid van
Brakel.

31/206. Enno Wilhelm des H.R. Rijksvrijheer von Innhausen und Knyp-
hausen, geb. k. Lützburg 28-3-1586; heer op Upleward, pandheer op Lützburg;
verheven tot Edler Herr zu Lütetsburg und Bergum, (Ebersdorf 19-9-1635,
bevestigd Regensburg 28-11-1640); commandant van de stad Hamburg; hof-
meester van de graaf van Oost-Friesland; overl. k. Lützburg 16-11-1656,
tr. k. Lützburg 13-5-1617
Anna Maria von Amelunxen, overl. k. Lützburg 28-11-1657; dr. van Karel
Sweder von Amelunxen en Elisabeth von Rautenberg.

32/206. Rudolph Willem des H. R. Rijksvrijheer von Innhausen und Knyp-
hausen, geb. k. Lützburg 1620; pandheer van Lützburg; curator universiteit van
Groningen 1647; lid Gedeputeerde Staten van Groningen 1648; lid Staten-Gene-
raal 1652; luitenant-hoofdman der hoge justitiekamer 1658; overl. k. Lützburg
30-11-1666, begr. Norden,
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tr. (huw. voorw. Nienoord 27-5-) 1645
Margaretha Beata von Frydagh zu Loringhoff, geb. 19-6-1621; overl. h. Nien-
oord 12-4-1665, begr. Midwolde (als weduwe van Willem van Ewsum, heer van
Nienoord en Vredewold); dr. van Haro von Fridagh, hoofdeling te Godens en
Uitersteweer, en Elisabeth van Haren auf Osten.

33/206. Haro Caspar des H. R. Rijksvrijheer van Innhausen und Knyphausen,
geb. begin 1646; pandheer van Lützburg ca . tot 1677; kapitein te paard en te
voet in Statendienst van 1661 tot 16-3-1673; lid Raad van State 1675; lid Staten-
Generaal en Admiraliteit van Amsterdam 1685; lid Gedeputeerde Staten van
Groningen 1687; lid Admiraliteit van Harlingen 1691; overl. Asinghaborg
(Ulrum) febr. 1694,
tr. (huw. voorw. Asinghaborg 25-10-1663) Ulrum 3-11-1663
Petronella Anna Lewe, geb. Asinghaborg 1648; vrouwe van Ulrum ca. ; overl.
's-Gravenhage 4-9-1686; dr. van Abel Coenders op Asingha ca . , heer van
Ulrum, en Elisabeth Hooftman genaamd Eyckelenbergh.

34/206. Hendrik Ferdinand des H. R. Rijksvrijheer von Innhausen en Knyp-
hausen, geb./ged. Groningen 15/16-11-1666; heer van Ulrum; curator univer-
siteit van Groningen 1691; lid Gedeputeerde Staten van Groningen 1695; lid
Staten-Generaal 1707; lid Admiraliteit van Amsterdam 1709; koopt het huis
Mathenesse te Mensingeweer 21-12-1712; overl. Asinghaborg 3-4-1716,
tr. Haren 22-1-1693
Aurelia Jarges, ged. Groningen 6-6-1665 (als Ave), overl. Asinghaborg 3-10-
1702, dr. van Schelto Jarges en Johanna Alberda.

35/206. Anna des H. R. Rijksbarones van Innhausen en Knyphausen, geb.
Groningen 12-11-1693, overl. h. Mathenesse 3-5-1734,
tr. Mensingeweer 9-4-1717
Joost Jan Lewe van Mathenesse, heer van Mathenesse, Warffum, Baflo en
Rasquert; jonker en hoveling; schepper van Baflo 12-5-1717; luitenant-generaal
in Statendienst, overl. kort vóór 12-5-1758; zn. van Jan Lewe op Blauwborg eri
diens eerste echtgenote Willemina Lewe op Cantens.

36/206. Everdina Josina Lewe van Mathenesse, geb./ged. Groningen 28-4/3-5-
1733, overl. ald. 24-2-1808,
tr. (Zuidhorn?) 25-8-1759
Maurits Clant, heer van Hankema, geb./ged. Groningen 29/30-5-1730, overl.
Zuidhorn 26-5-1804, zn. van Edzard Jacob Clant van Hankema en Swana
Aldegonda Gruys.

37/206. Josina Edzardina Jacoba Clant van Hankema, ged. Groningen 5-2-
1773, overl. Zuidhorn 12-2-1833,
tr. Haren 25-7-1794 (geschaakt, huwelijk tegen de wil van haar ouders)
Pieter Bindervoet, ged. Leiden 15-9-1769, vaandrig regiment luitenant-generaal
Stuart van Leiden, later luitenant-kolonel, vrederechter te Zwolle, overl. Zuid-
horn 19-2-1822; zn. van Pieter Bindervoet en Elisabeth Springvliet.
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38/206. Pieter Bindervoet, geb./ged. Midlaren 6/14-5-1797, landeigenaar,
overl. Grijpskerk 1866,
tr. Zuidhorn 23-5-1822
Adriaantje Kruizinga, geb/ged. Noordhorn 16-4/1-5-1796; dr. van Rindert
Meinus Kruizinga, hervormd predikant, en Eelje Grevylink.

39/206. Josina Edzardina Jacoba Bindervoet, geb. Grijpskerk 22-8-1829,
overl. Veendam/Borgercompagnie 1-7-1902,
tr. Grijpskerk 24-5-1852
Jan Antoni Reinders, geb. Groningen 12-7-1822, landbouwer, overl. Noord-
horn 3-7-1863; zn. van Herman Christiaan Reinders, apotheker te Groningen,
en Antje van Bergen.

40/206. Pieter Reinders, geb. Noordhorn 7-8-1862, landbouwer, overl. Gro-
ningen 12-4-1920,
tr. Veendam 30-3-1893
Alberdina Margrietha Boer, geb. Veendam/Borgercompagnie 30-7-1870,
overl. Meeden 22-10-1945; dr. van Eppe Luitjes Boer, landbouwer te Borger-
compagnie, en Annechien Bouwman.

41/206. Annechiena Eleina Reinders, geb. Veendam/Borgercompagnie 17-1-
1894, overl. Midwolde 24-4-1988,
tr. Veendam 18-5-1917
Hemmo Jan van Delden, geb. Meeden 16-11-1889, overl. Meeden 14-4-1965,
zn. van Arend van Delden, landbouwer te Meeden, en Grietje Wendelina Tij-
dens.

42/206. Alberdina Margrietha van Delden, geb. Meeden 10-4-1922,
tr. Meeden 9-5-1946
Dr. RudolfPeel Willem Cornelis Jonckers Nieboer, geb. Bilthoven 21-12-1916,
econoom, bankier, zn. van mr. dr. Johannes Hendrik Jonckers Nieboer, hoofd-
inspecteur Ned. Spoorwegen, en Ida Mathilde Seiffert.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Eline Ida Jonckers Nieboer, geb. Winschoten 28-3-1947, drs. psycho-
logie in 'Die Höchsten' (Zuid-Duitsland).

2. Ida Mathilde Josina Jonckers Nieboer, geb. Winschoten 11-11-1948, her-
vormd predikant te Arnhem.
tr. Utrecht 26-11-1971
Klaas Cornelis Lambertus Eldering, geb. Berkel en Rodenrijs 18-10-1947,
hervormd predikant te Arnhem, zn. van Syberen Cornelis Eldering, anti-
quair, en Maria Mostert.
Uit dit huwelijk:
a. Dineke Hanna Eldering, geb. Assendelft 29-5-1977.
b. Maria Magdalena Henny Eldering, geb. Assendelft 1-8-1979.
c. Anna Catharina Eldering, geb. Zaandam 25-3-1981.
d. Etisabeth Hermina Eldering, geb. Zaandam 25-3-1981.

538 218



3. Margheta Christine Wendelina Jonckers Nieboer, geb. Winschoten 27-2-
1951, drs. psychologie,
tr. Utrecht 25-6-1971
Drs. Jan Muis, geb. Waalwijk 18-5-1952, hervormd predikant te Warmond,
zn. van Jan Muis, directeur, en Adriana van Suylekom.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Muis, geb. Roozendaal 29-6-1979.
b. Mirjam Anna Muis, geb. Roozendaal 20-3-1981.
c. Johanna Adriana Muis, geb. Warmond 17-4-1984.

4. Johannes Hendrik Hemmo Jonckers Nieboer, geb. Winschoten 5-7-1954,
bioloog.

5. Elisabeth Hermine Lambertha Jonckers Nieboer, geb. Groningen 5-1-1960,
studeert theologie.
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BEGINREEKS 207 (BRUNSWIJK - HOLLAND - HAAMSTEDE)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 203 bij:
15/203. Mathilde van Engeland, tr. Hendrik 'de Leeuw'.

LU.:
(generatie 16-18)
- P. Zimmermann, Wilhelm von Liineburg, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 42. Leipzig

(Duncker u. Humblot) 1897, pag. 727-728;
- idem, Otto 'das Kind', in: idem, Bd. 24. Leipzig 1887, pag. 669-675;
- O. Hohnstein, Geschichte des Herzogtums Braunschweig. Braunschweig (F. Bartels Nachf.)

1908 [reprint: Hannover-Döhren (1979)], pag. 141 e.v.;
- J. H.M. Strijbos, kwartierstaai Floris V van Holland, in: Gens Nostra 40 (\9$5), pag. 490-505,

speciaal pag. 494-496.
(generatie 19-24)
- Frans van Mieris, Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van

Vriesland(. . . ) , dl. 2 Leyden (Pieter van der Eyk) 1754; dl. 3 ibidem 1755; dl. 4 ibidem 1756;
- Ch. J. Polvliet, Bijdragen tot de geschiedenis van het geslacht van Haamstede, in: De Wapenhe-

raut 12 (1908), pag. 365-432 [plaatst niet slechts de vermeldingen bij Van Mieris en de Regesta
Hannonensia bijeen, doch ook vele uit de (ongedrukte) grafelijke registers. Men houde er echter
rekening mee dat Polvliet de paasstijl-data niet herleid heeft, waardoor het chronologisch
verband wel eens bemoeilijkt wordt. Vanwege de ruimere toegankelijkheid wordt hierna geci-
teerd uit De Wapenheraut 1908, niet uit de overdruk met eigen paginering welke gelijktijdig
verscheen];

- A. W. E. Dek, Genealogie der graven van Holland, 4e dr. Zaltbommel (Europese Bibliotheek)
1969;

- F. W. N. Hugenholtz, Historie en historiografie van de slag aan het Manpad (1304), in: Jaar-
boek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1953-1955 (1955), pag. 31-47;

- H. P. H. Jansen, Holland, Zeeland en het Sticht 1100-1433, in [nieuwe] Algemene Geschiedenis
der Nederlanden, dl. 2. Haarlem (Fibula - Van Dishoeck) 1982, pag. 304 en 306;

- J. A. Coldewey, Arnold van der Sluis, ridder; zijn afkomst en nageslacht, in: De Nederlandsche
Leeuw 84 (1967), kol. 361-378;

- H. M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Zutphen (De Walburg
Pers) 1982, speciaal pag. 548-549;

- A. W. E. Dek, Genealogie der Heren van Cruijningen, in: Jaarboek van het Centraal Bureau
voor Genealogie 11 (1957), pag. 79-120, speciaal pag. 88-89;

- James de Fremery, Oorkonde eener vrouw van Hodenpijl, anno 1439, in: De Navorscher 47
(1897), pag. 100-108;

- J .C . Kort, Repertorium op de lenen van de hofstede Voorne in Noord-Holland, Kennemerland,
Waterland en Zeeland 1230-1649, in: Ons Voorgeslacht 32 (1977), speciaal pag. 406.

16/207. Willem van Lüneburg1, geb. (tijdens de eerste ballingschap van zijn
vader) Winchester 11-4-1184; blijft tijdens diens tweede ballingschap vermoe-
delijk bij zijn moeder, die dan het bestuur der Welfische goederen voert doch

1. Van hem zijn twee bijnamen bekend. De eerste ('Langschwert') gaat terug op zijn tijdgenoot
Gervasius Tilberiensis, die kanselier voor Bourgondië was van Willems broer Otto IV en die hem
'longaspata' noemt; volgens Zimmermann (zie lit.), hem verwarrend met zijn oom William
'Longsword', bastaardbroer van zijn moeder.

De hem ook wel gegeven bijnaam 'de Dikke' komt pas veel later voor, n.l. in de Magdeburger
Schöppenkronik ('de so vet was, dat sek ver man ni sin gordel gorden'), waarvan het desbetref-
fende gedeelte pas omstreeks 1350 a 1370 geschreven werd (zie Ottokar Lorenz, Deutschlands
Geschichtsquellen im Miltelalter seit der Mine des dreizehnten Jahrhunderds, 3 . Aufl . , Bd. II .
Berlin (Wilhelm Hertz) 1886-87, pag. 123 e.v.; reprint Graz(Akademischer Druck- und Verlags-
anstalt) 1966). Volgens Zimmermann wijzen oudere afbeeldingen van deze vorst daar allerminst
op.
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reeds na enkele maanden overlijdt; wordt samen met zijn broer Otto in gijzeling
gegeven aan keizer Hendrik VI bij de verzoening te Tilleda waaraan eerst na
diens dood (28-9-1197) een einde schijnt te zijn gekomen; bestuurt aanvankelijk
samen met zijn beide broers de erfenis van hun vader gemeenschappelijk; wordt
in het kader van een samenwerking met Denemarken door Otto (inmiddels
Duits (tegen-)koning geworden) verloofd met een zuster van de Deense koning
Knut; deelt met zijn broers de Welfische bezittingen Paderborn 2-5-1202
waarvan hem (kennelijk met het oog op zijn Deense connectie) het van de
Billungers afkomstige noordoostelijke deel toevalt dat hij vervolgens geheel
zelfstandig, en zonder zich in de rijkspolitiek te mengen, bestuurt met Lüneburg
als centrum; voert nimmer de hertogstitel, doch noemt zich (ook op zijn zegel)
slechts 'Willehelmus de Luneburc filius ducis Saxonie'; overl. 12 of 13-12-1213,
begr. in het door hem zeer begunstigde, reeds uit 955 daterende Michaels-
klooster te Lüneburg,
tr. (verloofd Hamburg voorjaar 1202) juli 1202
Helena van Denemarken, brengt als bruidsschat goederen in Sleeswijk en Jut-
land mee ten huwelijk; noemt zich (als weduwe als regentes optredend) wel
'ducissa'; overl. 22-11-1233, begr. Lüneburg (Sankt Michael); dr. van Wal-
demar I 'de Grote', koning van Denemarken, en Sofia Wladimirowna.

17/207. Otto I van Lüneburg, geb. 1204; erft door de vroege dood van zijn
vader reeds op jonge leeftijd Lüneburg 1213 en wordt daarom bijgenaamd 'het
Kind'; verkrijgt daarnaast het aan hem in 1223 overgedragen erfdeel van zijn
oom paltsgraaf Heinrich (overl. 1227) en weet deze landen te behouden, ook
wanneer hij (samen met zijn oom koning Waldemar II van Denemarken) ver-
slagen wordt bij Bornhöved 1227 en vervolgens twee jaar in gevangenschap in
Schwerin verblijft; draagt de Welfische allodia als rijksleen op aan keizer Fre-
derik II en ontvangt ze als hertogdom Brunswijk-Lüneburg terug, onder gelijk-
tijdige verheffing tot rijksvorst Mainz 1235 waarmee de strijd tussen Staufen en
Welfen tot een einde komt; voert in het algemeen een vreedzame politiek,
waarbij hij de voornaamste plaatsen in zijn gebied stadsrecht en andere privi-
leges geeft en hij zijn territoir, door aankoop of verwerving als leen, verder
afrondt; ondersteunt de Duitse Orde aan het Frische Haff 1239/40 en Willem
II van Holland als Duits koning in 1251/52 (die dan zijn schoonzoon wordt);
overl. Harzburg 9-6-1252,
tr. einde 1228
Mechtild van Brandenburg, geb. ca. 1214; overl. 10-6-1261; dr. van Albrecht
II markgraaf van Brandenburg en Mechtild van de Niederlausitz.

Uit dit huwelijk:

a. Elisabeth van Brunswijk, zie nader hieronder (18/207).
b. Adelheid van Brunswijk, zie Eindreeks 211, generatie 17 (pag. 244-245).

18/207. Elisabeth van Brunswijk1, overl. 27-5-1266,
tr. 25-1-1252
Willem II van Holland, gesneuveld 28-1-1256.

1. Voor gedetailleerde vermelding van deze generatie zie pag. 18-19.
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19/207. Floris V van Holland*, vermoord 27-6-1296.

Uit een buitenechtelijke verhouding:

a. Witte I van Haamstede, zie nader hieronder (20/207).
b. Catharina van Holland, zie Eindreeks 210, generatie 20 (pag. 235).

20/207. Witte I van Haamstede, geb. tussen 1272 en 12822; wordt door zijn
halfbroer graaf Jan I van Holland beleend met de heerlijkheid Haamstede
(welke door het kinderloos overlijden van Jan Costijnsz. van Renesse aan de
grafelijkheid was vervallen) en een jaarrente Dordrecht 12 en 13-10-1299; ver-
leent een keur aan Haamstede 1300; bevindt zich tijdens de grote Vlaamse inval
van 1304 binnen Zierikzee, maar weet over zee daaruit te ontsnappen, landt bij
Zandvoort, roept de Haarlemmers op en speelt een leidende rol bij het ver-
drijven der Vlamingen uit Holland3; pacht de tienden welke Jan van Renesse
bezeten had van het kapittel van St.-Jan te Utrecht 22-5-1307; wederom beleend
met Haamstede en (in plaats van de tot dusver genoten jaarrente) met andere
ambachten op Schouwen door zijn (achter)neef graaf Willem III 20-5-1313;
overl. vóór 13184,
tr. vóór 22-10-1307
Agnes van der Sluis, ontvangt van haar zuster Johanna (non in het Norbertines-
senklooster Bedbur) een deel van de door haar ouders nagelaten goederen 14-6-
1310; door graaf Willem III als weduwe belast met de voogdij over haar kin-
deren en het beheer der nagelaten goederen (de ambachten Haamstede en Dui-
veland, de helft van Brouwershaven, en enkele andere bezittingen op
Schouwen) Zierikzee 26-12-1321; dr. van Arnold van der Sluis en diens tweede
echtgenote Agnes van der Lek.

21/207. Floris I van Haamstede, heer van Haamstede (onder voogdij) 1321;
door zijn huwelijk ook heer van Bergen (Kennemerland); behoort tot de edelen
die getuigenissen omtrent de landscheiding tussen Brabant en Holland horen
1326; wordt door graaf Willem III 'neef' genoemd 4-3-1326 en 28-7-1327;

1. Voor gedetailleerde vermelding van deze generatie zie pag. 18-19.

2. Oudere genealogieën noemen als zijn moeder een Anna van Heusden, dochter van Jan VII (II)
van Heusden, wat onwaarschijnlijk is, daar Witte van Haamstede en zijn vrouw dan te nauw aan
elkaar verwant zouden zijn geweest (zie Coldeweij).

3. Bron hiervoor is vooral Melis Stoke, Rijmkroniek van Holland, boek 8, regel 1065 e.v., die zelf
ook binnen Zierikzee had vertoefd en in 1305 klerk was bij de grafelijke tresorie. Een 'slag aan
het Manpad' vermeldt hij echter niét; dat is laat-Middeleeuwse legendevorming (zie Hugen-
holtz).

4. Uit de rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche Huis (uitg. door H.G.
Hamaker in Werken van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, nr. 29, pag. 136-138)
blijkt dat reeds dan een jaargetijde voor hem gelezen wordt en dat uitbetalingen geschieden voor
het onderhoud van zijn kinderen (zowel wettig als bastaard) en voor de lijftocht van zijn
echtgenote.
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vermeld als ridder vanaf 27-11-1328; herverdeelt met zijn beide broers de van
hun vader geërfde goederen 2-4-1335; beleend met gronden en rechten, de graaf
van Klaas van Kortgene aanbestorven in Noord-Beveland 5-7 en (evenals zijn
broer Arnoud) met de helft van wat hun broer Jan bij overlijden naliet Valen-
ciennes 8-7-1338; is een der voornaamste raadslieden van graaf Willem IV en is,
mede door zijn functie als zegelaar, in de jaren 1338-41 bij vrijwel alle regerings-
zaken betrokken; wordt op grond van deze verdiensten verheven tot baanrots
en wordt om de daarbij behorende staat te kunnen voeren beleend met Schach-
tekijnspolder in Zuid-Beveland 9-4-1341; samen met zijn vrouw beleend met al
hetgeen zijn schoonmoeder in leen placht te houden 14-9 en vermeld als baljuw
van Zierikzee 17-9-1343; neemt deel aan de oorlog tegen de stad Utrecht in de
zomer van 1345 en vervolgens aan de krijgstocht tegen de Friezen; gesneuveld
bij Stavoren 26-9-1345,
tr. vóór 15-1-1321
Goede van Bergen, bij haar huwelijk door graaf Willem III erkend als erf-
dochter (voor de Persijn-goederen welke haar moeder ten huwelijk meebracht)
en begiftigd met een jaargeld uit de tienden van 's-Gravenzande; door de gravin-
weduwe Johanna beleend met het huis Aelbrechtsberg (onder Bloemendaal)
1346; ziet haar recht op (de helft van) Waterland erkend door de mede-erfge-
naam Gijsbrecht van Nijenrode 4-1-1373; nog vermeld 24-2-1377; dr. van Jan
Willemsz. van Haarlem, heer van Bergen, baljuw van Kennemerland en (later)
van Zuid-Holland, en Jutte Jansdr. Persijn.

22/207. Jan II van Haamstede, geb. ca. 1320; volgt zijn vader op als heer van
Haamstede 1345; is weldra in een vete gewikkeld met Wolfert III van Borselen
en diens medestanders wegens de moord (vóór 7-10-1347 gepleegd) op zijn oom
Arnóud van Haamstede heer van Moermond; wordt nog als knape vermeld bij
de her-uitvaardiging (Geertruidenberg 25-3-1349) van de bestuursoverdracht
door keizerin Margaretha op 5-1 van dat jaar te München aan haar zoon, doch
als ridder bij de overdracht van het graafschap Zeeland door Margaretha aan
Willem V 20-1-1351; ontvangt (evenals zijn broer Floris II) bij de zoen met
Borselen c.s. een bedrag van duizend pond tournois 6-2-1351; is met vele
Zeeuwse edelen getuige wanneer Willem V zijn moeder een jaargeld van 2000
gulden toezegt Walcheren 12-2-1351; kiest in de direct daarna ontstane moei-
lijkheden (en wel mede door de moord op zijn oom) evenals zijn (kort daarna
eveneens vermoorde) broer de Hoekse zijde, waarop zijn goederen in beslag
worden genomen en hij door Willem V wordt verbannen 11-11-1351; verkrijgt
amnestie en ontvangt zijn goederen tegen betaling van 1500 schilden terug
25-3-1355; ontvangt van hertog Albrecht bovendien de verbeurd verklaarde
goederen van Jan Suermont, welke voordien aan zijn broer Floris hadden toebe-
hoord, 10-11-1358; is een der getuigen bij de verzoening van zijn nicht Marga-
retha van Moermond met hertog Albrecht 's-Gravenhage 30-12-1360; is een der
vele getuigen bij het huwelijkscontract tussen Catharina (oudste dochter van
hertog Albrecht) met Willem II van Gulik hertog van Gelre 7-4-1377 en wordt
daar dan als eerste der Zeeuwse edelen vermeld; vermoedelijk overl. vóór 24-5-
1386,
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tr. (D1

N. van Cruijningen, door hertog Albrecht beleend met 2500 gemeten ambacht
welke aan haar vader buiten Kruiningen hadden toebehoord (en die haar bij
haar huwelijk waren toegezegd) 's-Gravenhage 19-12-1368; dr. van Raas van
Cruijningen en Agniese Boudijnsdr. van Scouden.

Uit dit huwelijk:

a. Floris III van Haamstede, zie Eindreeks 207, generatie 23 (pag. 225).
b. Arend II van Haamstede, zie Eindreeks 208, generatie 23 (pag. 229).

Polvliet vermeldt eerst het huwelijk met een dochter van Raas van Cruijningen, signaleert
daa rna (pag. 386) dat volgens Des Tombe Jan II met een dochter van Costijn van Renesse
gehuwd zou zijn geweest, en geeft dan met de woorden ' hunne kinderen waren . . . " als volgorde
aan: Floris III - Jan III - Raas I - Willem - Arend II - Costijn I - Maria .

J. J. Duivenvoorden (kwartierstaat Postma, in: Kwartierslatenboek IX, uitg. Gen. Ver. Pro-
metheus. Delft 1989, pag. 203 en 206) is slachtoffer van deze verwarrende formulering geworden
door Arend II dan uit het Renesse-huwelijk te laten stammen. Polvliet beschouwt van de zoons
echter uitsluitend Costijn als zodanig (zie pag. 385 en noot 5 aldaar, alsmede pag. 386 onderaan).

A. W. E. Dek (Genealogie der graven van Holland, pag. 11-12) volgt in het algemeen Polvliet,
doch wijzigde zonder toelichting te geven de volgorde der kinderen in: Floris III — Arend II —
Jan III - Willem - Raas - Costijn - Maria. Dat Arend ouder was dan Jan, kan inderdaad
afgeleid worden uit de bewoordingen van de oorkonde van 23-12-1399 (Polvliet pag. 385 noot
5 en pag. 388) waarin gesproken wordt van 'Floris van Haamstede, Arend van Moermont en
hunne broeders', alsmede uit de volgorde van de oproep tot deelname aan het beleg van Hage-
stein in 1405 (Van Mieris IV, pag. 27-28).
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EINDREEKS 207 (VAN DER ENDEN)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 207 bij:
22/207. Jan II van Haamstede, tr. N. van Cruijningen.

Ut.:
(generatie 23-29)
- zie de literatuur, genoemd bij Beginreeks 207 (voor generatie 19-24), en voorts:
- W. A. Beelaerts, Spangen-Hodenpijl, in: De Wapenheraut 14 (1910), speciaal pag. 528;
- C. Hoek, Repertorium op de grafelijke lenen in De Lier, Schipluiden en Vlaardingen (1252-

1648), in: Ons Voorgeslacht 28 (1973), speciaal pag. 105;
- W. L. van den Akker, Hodenpijl, in: De Navorscher 69 (1920), pag. 266-268;
- Matthijs Balen Jansz., Beschrijving der stad Dordrecht (...), 2 dln. Dordrecht 1677, speciaal

pag. 802.
(generatie 29)
- Mr. Willem van der Lely, Collectio Monumentorum Sepulcralium [verzameling van wapens en

inscripties te Delft; Gemeente-archief Delft 37014];
- J. E. van Someren Brand, cahier Hodenpijl [ms. uit 1892, aanwezig bij het Centraal Bureau voor

Genealogie te 's-Gravenhage];
- ms. Hodenpijl Gijsberti / Gijsberti Hodenpijl (coll. CBG).

23/207. Floris III van Haamstede, geb. ca. 1370; vermeld vanaf 7-9-1390;
verkoopt het huis Velsen c a . aan zijn neef Gijsbrecht van Nijenrode (doch met
behoud van de manschap en de kerkgift) 21-6-1391; wordt als heer van Haam-
stede in alle handvesten en brieven bevestigd door hertog Albrecht 13-4-1399 en
door hem aangesteld tot burggraaf van Zeeland 1400; voert herhaaldelijk ook
de titel van heer van Montigny, c.q. Montigny en Hantez'; wordt opgeroepen
tot deelname aan het beleg van Hagestein 22-10-1405; door hertog Willem VI
benoemd tot baljuw van Zierikzee 22-4-1409; doet afstand van zijn recht op
Waterland aan Willem VI 17-7-1410; wordt beleend met de halve heerlijkheid
van De Lier en Zouteveen wanneer zijn broer Jan (III) in het klooster te Zeelhem
intreedt 30-11-1410 (en tocht zijn echtgenote daaruit 2-12-1410); wordt ook
burggraaf van Dreischor 12-6-1411 en dijkgraaf van de Noord- en Oostzijde van
Schouwen 8-4-1412; belooft vrouwe Jacoba als landsvrouwe te zullen huldigen
15-8-1416; valt als Hoek in ongenade bij Jan van Beieren in de loop van 1421,
die daarop zijn in Zuid-Beveland gelegen, verbeurd verklaarde goederen ver-
koopt 10-1-1423; is aanvoerder van het Engelse hulpleger en Zeeuwse Hoeken
in de slag bij Brouwershaven 13-1-1426 die hij verliest en waar hij gevangen
genomen wordt; wordt (na langdurige gevangenschap in Brielle) na betaling van
3600 Franse kronen door Philips van Bourgondië in genade opgenomen en
hersteld in (vrijwel) al zijn lenen en het dijkgraaf schap van Schouwen dec. 1427;
voor het laatst vermeld 31-1-1431,
tr. (1)

1. Polvliet (a.w. pag. 388 noot 5) vermoedt hierin 'de heerlijkheid Montigny bij Douai in Hene-
gouwen'. Eugène de Seyn, Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische
gemeenten, dl. II. Turnhout (Brepols) z.j. [ca. 1950] leert, dat Montigny en Hantes een heerlijk-
heid was, welke later de gemeente Montignies-Saint-Christophe vormde (in 1976 met vijf andere
verenigd tot de gemeente Erquelinnes, prov. Henegouwen, aan de grens met Frankrijk bij
Maubeuge).
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Johanna van Borselen, geb. ca. 1390; wordt getocht met 30 Engelse nobelen uit
De Lier en Zouteveen 2-12-1410 (verhoogd tot 80 gouden Engelse gulden per
jaar 30-5-1413); overl. vóór 6-11-1420; dr. van Claas II van Borselen van Brig-
damme en Maria van Arnemuiden.

24/207. Elisabeth van Haamstede, beleend met 100 oude schilden per jaar uit
de tienden van 's-Gravenzande door overdracht door haar broer Jan 10-5-1407;
beleend bij overdracht door haar vader met 100 pond Hollands uit die tienden
en door haar echtgenoot getocht aan het ambacht Hodenpijl en de op dat
moment door hem bewoonde woning te Rijswijk 2-8-1414; koopt als weduwe
voor 2000 Hollandse schilden de verbeurd verklaarde goederen van haar man
terug Haarlem 24-7-1426; beleend met de halve heerlijkheid van De Lier en
Zouteveen 15-7-1430; opnieuw beleend met het leen uit de tienden van '-Graven-
zande 4-4-1436; voor het laatst vermeld 1-5-1439; overl. (waarschijnlijk kort
vóór) 27-9-1456,
tr. vóór 2-8-1414
Jan van Hodenpijl, ridder; wordt door hertog Willem VI naar Bodegraven
opgeroepen voor krijgsdienst april 1405, voor deelname aan de Arkelse oorlog
15 en 16-7-1405; verheft zijn vaders lenen 24-11-1406; wordt opgeroepen binnen
Woudrichem te komen 12-10-1407; wordt (bij overdracht door Margarethe van
Stein en haar man Willem van Brederode) beleend met buitendijkse gronden bij
Maassluis om die te bedijken en er een ambacht te vestigen, alsmede met diverse
tienden binnendijks aldaar 's-Gravenhage 14-9-1409; belooft, met tal van
edelen en steden van Noord-Holland, vrouwe Jacoba als landsvrouw te zullen
huldigen 15-8-1416; vermeld als haar raad 26-8-1418 en vertoeft in haar
opdracht te Delft nov./dec. 1418; gesneuveld bij Brouwershaven 13-1-1426; zn.
van Dirk Jansz. van Hodenpijl, heemraad van Delfland en rentmeester van
Noord-Holland, en Machteld Gerritsdr. van Heemstede.

25/207. Jan van Hodenpijl, heer van Haamstede, genoemd onder de edelen
1466',
tr.
Johanna van Barlaymont, uit Henegouwen.

26/207. (bast.?) Dirck van Hodenpijl, onthoofd Dordrecht (voor de Menne-
brug) 1490,
tr, TV. (van Brederode?).

27/207'. Aldert van Hodenpijl, 'trok eerst met zijne moeder naar het buitenland
en daarna naar Schiedam', overl. in 1534,
tr. (1)
Rosa Sootgens, dr. van Steven Sootgens, schepen van Reimerswaal;
tr. (2)

1. In een sententie van den Hove van Holland, waar een Jan Hodenpijl eiser is, noemt deze: Heer
Jan van Hodenpijl, zijn oude vader, diens zoon Dirck en Jan, oudste broer van Dirck en vader
van de eiser, 7-12-1487. (Verzameling Gijsberti Hodenpijl, Kon. Genootschap voor Geslacht-
en Wapenkunde).
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Neeltje Gotten.
Uit één van deze huwelijken (?):

28/207. Adriaan van Hodenpijl, 'geb. Schiedam, overl. ald. 27-3-1582',
tr. N. N.

29/207. Cornelis van Hodenpijl, brouwer, overl. 14-10-1594, begr. Delft
(Nieuwe Kerk) 16-10-1594 (op zijn grafsteen het wapen Hodenpijl: drie mer-
Ietten2-1),
tr.
Aeltgen Dirksdr. Verburch, overl. 3-5, begr. Delft (Nieuwe Kerk, in het graf bij
haar man) 5-5-1596; dr. van Hendrik Jansen Verburch en Maritje van Dijck.

30/207. Aletta van Hodenpijl, geb. ca. 1560, genoemd als weduwe 7-3-1597,
overl./begr. 's-Gravenhage/Delft 16/21-7-1623,
tr.
Ewoud Jacobse Brand, beëdigd als brouwer Delft 11-1-1588, overl. ald. 10-12-
1591.

31/207. Ewoud Brand, geb. ca. 1590, schepen (1633) en burgemeester (1638)
van 's-Gravenhage, griffier bij het Hof van Holland, begr. 's-Gravenhage 19-6-
1651,
tr. 's-Gravenhage 27-2-1628
Anna Gooi, ged. 's-Gravenhage 16-11-1606, begr. ald. 29-1-1679; dr. van Dirk
Gooi, griffier van de lenen van Holland, en Sophia Aelbrechts van Leuningen.

32/207. Simon Brand, ged. 's-Gravenhage 11-7-1642, procureur ald., overl.
's-Gravenhage 13-8-1691,
tr. 's-Gravenhage 13-3-1668
Geertruydt Deijm, ged. 's-Gravenhage 10-1-1649, begr. ald. 16-9-1727; dr. van
Maarten Deijm, procureur Hof van Holland, en Margaretha Paussers.

33/207. Maarten Brand, ged. 's-Gravenhage 8-8-1672, schepen en burge-
meester van Heusden, begr. ald. 21-7-1759,
tr. Heusden 11-10-1707
Anna Maria Brouwer, ged. Batenburg 2-5-1686, begr. Heusden 21-3-1754; dr.
van Cornelis Brouwer, kapitein der artillerie, en Maria Magdalena van Rentzen.

34/207. Cornelis Brand, geb. Heusden 19-8-1712, luitenant, begr. Gorinchem
20-4-1784,
tr. Heusden 25-3-1746
Anna Godeffroy, geb. Müncheberg (Pruissen) 10-10-1711, gouvernante van de
gravinnen van Bentheim, begr. Gorinchem 13-12-1748; dr. van Alexander
Godeffroy en Anne Ribaut (beiden geboren La Rochelle, Frankrijk).

35/207. Esther Brand, geb. Gorinchem 8-12-1748, overl. Sint Michelsgestel
8-4-1842,
tr. Rotterdam 14-5-1769
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Jean Pierre Eschauzier, ged. Rotterdam 11-3-1736, wijnkoper en assuradeur,
overl. Utrecht 20-10-1807; zn. van Jean Eschauzier, wijnkoper, en Maria Made-
leine Varin.

36/207. Jacques Jean Eschauzier, ged. Rotterdam 25-6-1775, makelaar in zee-
assurantiën, overl. Amsterdam 11-1-1839,
tr. Ravenstein 27-10-1796
Anna Geertruyda van der Tuuk, ged. Groningen 30-4-1778, overl. Amsterdam
27-5-1814; dr. van dr. Arnold Jan van der Tuuk, advocaat, en Petronella Geer-
truyda van Menninga.

37/207. Jean Pierre Eschauzier, geb./ged. Amsterdam 16-11/14-12-1797,
geëmployeerde, overl. Amsterdam 19-2-1837,
tr. Amsterdam 29-6-1825
Catharina Elisabeth Pedolin, geb./ged. Amsterdam 25-3/8-4-1804, overl.
Arnhem 29-1-1889; dr. van Pieter Pedolin, kantoorbediende, en Anna Marga-
retha Schreiber (Schrijvers).

38/207. Catharine Elisabeth Dorothea Eschauzier, geb. Amsterdam 16-8-1829,
overl. Arnhem 3-3-1918,
tr. Arnhem 5-5-1852
Steven Louwerse, geb. Arnhem 6-5-1829, maatschoenmaker, overl. Arnhem
18-5-1899; zn. van Tijmen Louwerse en Elisabeth Harij.

39/207. Willem Tijmen Louwerse, geb. Arnhem 27-7-1867, schoenmaker, later
gevangenbewaarder, overl. Hilversum 12-3-1949,
tr. Arnhem 31-7-1889
Fredrika Bous, geb. Arnhem 29-12-1865, overl. Amsterdam 19-12-1944; dr.
van Johannes Bous, metselaar, en Johanna Bussing.

40/207. Fredrika Johanna Louwerse, geb. Arnhem 27-11-1891, overl. Laren/
NH 23-4-1967,
tr. Utrecht 17-10-1917
Johannes Kalfsbeek, geb. Utrecht 18-5-1892, directeur textielhandel, overl.
Eindhoven 22-5-1977; zn. van Johannes Kalfsbeek en Hendrika van Drie.

41/207. Fredrika Kalfsbeek, geb. Amsterdam 1-9-1920,
tr. Hilversum 2-7-1949
Cornelis van der Enden, geb. Dordrecht 25-8-1922, bedrijfseconoom; zn. van
Arie Cornelis van der Enden en Tannetje Hijbeek.

Uit dit huwelijk:

1. Roland van der Enden, geb. Amsterdam 26-1-1954, bioloog.
2. Marianne van der Enden, geb. Eindhoven 9-9-1957, beroepskeuze-adviseur,

tr. Weesp 18-4-1984
Auke de Jong, geb. Heerenveen 5-4-1955, psycholoog, computerdeskun-
dige, zn. van Simon de Jong en Tollina Schuurman.
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EINDREEKS 208 (DE HUYBERT)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 207 bij:
22/207. Jan II van Haamstede, tr. N. van Cruijningen.

Lit.:
- zie van de literatuur, genoemd bij Beginreeks 207 (voor generatie 19-24), het charterboek van

Van Mieris en de publikaties van Polvliet en Dek.

Ons medelid Van Felius te Haarlem, die doende is met een gedetailleerd onderzoek naar de Van
Haamstede's, was zo vriendelijk eigener beweging hulp aan te bieden en een aanvankelijk door de
werkgroep opgesteld concept te toetsen aan de tot dusverre door hem verzamelde gegevens. Dit heeft
niet slechts geleid tot een vervroeging van het overlijden van Witte I van Haamstede (20/207, zie
noot 3 aldaar), maar vooral tot een andere inpassing van Raas I van Haamstede (24/209) die nu geen
zoon meer is van Jan 11 van Haamstede, zoals bij Polvliet, maareen kleinzoon. Het zou te ver voeren
hier de ons toegezonden argumentatie waarom hij een zoon van Arend/Arnoud II (23/208) zal zijn
geweest te herhalen; bovendien lijkt het ons juister dat de heer Van Felius zijn argumenten - die
ons overtuigd hebben — eens op eigen titel publiceert. Voorts droeg hij een verdere detaillering aan
van de generaties 23, 24 en 25 van deze eindreeks 208 die wij in het hierna volgende hebben verwerkt.

Gaarne betuigt de werkgroep hem dank voor zijn medewerking en voor de vrijheid die hij ons gaf,
van zijn nog lopend onderzoek gebruik te maken.

v.E.

23/208. Arend van Haamstede en Moermont, is ridder 6-11-1387; is dijkgraaf
beoosten Yerseke in 1393 (tot 1395?; toen werd Jan van Arkel, heer van Hage-
stein, als zodanig benoemd); sluit een overeenkomst met die van Amsterdam
betreffende loods- en bakengelden op de Schelde 1-7-1396; door hertog
Albrecht aangesteld tot rentmeester beoosten Schelde 25-4-1404 (zijn laatste
rekening als zodanig dateert van 1409); wordt opgeroepen tot deelname aan het
beleg van Hagestein 22-10-1405; overl. na 1409 en vóór 15-8-1416 (aangezien hij
niet vermeld wordt bij de Zeeuwse edelen die gravin Jacoba als de opvolgster
van haar vader erkenden),
tr.
NN (mogelijk was zij een dochter van Raas van Borselen)1.

Uit dit huwelijk:

a. Arend van Haamstede, zie nader hieronder.
b. Raas van Haamstede, zie nader Eindreeks 209, generatie 24 (pag. 232).

24/208. Arend van Haamstede en van Moermont, baljuw van Middelburg tot
1409; rentmeester van Zeeland beoosten Schelde 1409-1410; als opvolger van
zijn broer Costijn van Haamstede en Renesse baljuw van Brouwershaven 1411-

1. Jan van Haamstede en Moermont, zoon van Arend, had een 'moeie' Heylzoete van Borselen,
vrouwe van Heenvliet. Zij was een dochter van Raas van Borselen; aangezien er geen mogelijk-
heid is in haar een tante van vaderszijde te zien, moet zij aan moederszijde te zoeken zijn. Indien
zij aangehuwd zou zijn via haar huwelijk met de heer van Heenvliet (in dat geval zou Arends
moeder een Heenvliet moeten zijn), zou het niet waarschijnlijk zijn geweest dat hij van haar zou
hebben geërfd. Dientengevolge neemt de heer Van Felius aan dat Arend van Haamstede Jans-
zoon met een dochter van Raas van Borselen zal zijn getrouwd (Cartularium Ruychrok, regest
66 en 68).
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1415; dijkgraaf in 't sestedeel van den Burch, Burchpolre en Cloetkinderen
1411; belooft (als knape) Jacoba van Beieren als landsvrouvve te zullen huldigen
15-8-1416; overl. (ruim?) vóór 12-4-1433',
tr. ('s-Gravenhage?) in 1409, vóór 15-72

Margryet van Waelwijck, overl. na 29-6-1443; waarschijnlijk dr. van Foycken
Foyckenszoon, heer van Waalwijk (tresorier van Holland 1408-10)3.

25/208. Arend van Haamstede en Moermont, is onbezoldigd raad van hertog
Philips in 1442; beschuldigd van inbreuk op grafelijke rechten op Schouwen en
vervolgens gevlucht, waarna hij veroordeeld wordt met inbeslagneming van zijn
goederen 29-7-1454; overl. tussen 1454 en vermoedelijk 24-3-14674,
tr.
Cornelia van Cats, dr. van Lieven van Cats en N. Haiman Poppesdr.

26/208. Witte III van Haamstede en Moermont, na de dood van zijn vader door
hertog Karel van Bourgondië beleend met de helft van de ambachten enz. die
zijn vader placht te houden 7-7-1470; wordt ingeschreven als poorter van Zie-
rikzee 2-3-1485; is knape en baljuw van Zierikzee; overl. 1497,
tr.
Maria van Cruijningen, vermoedelijk dr. van Zweder van Cruijningen en Anas-
tasia van Voorhout.

27/208. Johanna van Haamstede en Moermont,
tr. 1470
Jacob Cornelisz. (de Huybert)5, overl. 1513 of 1514, zn. van Cornelis de Huy-
bert en Jacomina Boels.

1. Arend was dood op 12 april 1433, aangezien zijn zoons toen met goederen van hem werden
beleend (zie Ons Voorgeslacht 20 (1965), pag. 257).

2. De datering van het huwelijk is ontleend aan Kesteloo, Stadsrekeningen Middelburg, I, 199.

3. Dat Margryet van Waelwijck een dochter zou zijn van Foycken Foyckenszoon, heer van Waal-
wijk, is als volgt te herleiden: De oudste zoon van Arend van Haamstede, Floris van Haamstede
en Moermont, werd na de dood van zijn 'moeie' Bartraet (of anders: Bealtrijs) Foytkinsdochter
beleend met korentienden in de Wercken. Deze moeie zal een zuster van zijn moeder zijn
geweest; dientengevolge heette haar vader 'Foytkin' en kan deze identiek zijn met Foycken
Foyckenszoon, heer van Waalwijk (RANH, Kop. LRK, inv. nr. 74, Zuid-Holland, f. 6v.-7).

4. Hij is vermoedelijk dood op 24 maart 1467, als Adriaan van Borselen, heer van Brigdamme en
Duiveland, met vertegenwoordigers van de kinderen van Arend van Haamstede een overeen-
komst sluit omtrent bedijking van een uitgors (Cartularium van Borselen Souburg, regest 139).

5. Aanvankelijk stelde Dek (Genealogie der graven van Holland, 's-Gravenhage 1954; diss. Am-
sterdam), als echtgenoot van Johanna van Haamstede Cornelis Jansz., stamvader der familie
De Huybert, zulks op grond van B.F. W. von Brucken Fock en P. D. de Vos, Genealogie der
uitgestorven familie de Huybert, Middelburg 1905. In de recensie in De Nederlandsche Leeuw
71 (1954), kol. 325-326 werd er echter op gewezen dat De Vos daarop later in zijn De Vroedschap
van Zierikzee, Middelburg 1931, pag. 37 is teruggekomen en gesteld heeft dat Johanna van
Haamstede gehuwd was met Jacob Cornelisz. de Huybert, overl. 1513/14, zoon van Cornelis
Jansz. en Jacomina Boels.

Hoewel Dek in 1956 de derde druk van zijn dissertatie (pag. 14) wat dit betreft nog ongewij-
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28/208. Lieven de Huybert, schepen en burgemeester van Zierikzee; opperdijk-
graaf van Schouwen; begr. Zierikzee 15-3-1558,
tr. 1520'
Levina van Zuydlandt, begr. Zierikzee 15-5-1548; dr. van Cornelis Jan Gillisz.
(van Zuijdtlandt?), schepen en burgemeester van Zierikzee.

29/208. Jacobmina de Huybert,
tr.
Quintijn Weytsen, geb. Vlissingen 1518; raadsheer in het Hof van Holland;
overl. 's-Gravenhage 15-4-1565; zn. van Jacob Weytsen.

30/208. Jacobmina Weytsen,
tr.2

Jacob de Witte, burgemeester van Zierikzee, zn. van Witte de Witte.

31/208. Jacobmina de Witte,
tr.
Willem de Backer.
Zie voor hen en de voortzetting van deze reeks nader Gens Nostra 23 (1968),
pag. 300).

zigd liet uitgaan, nam hij toch deze aanwijzing ter harte, zowel in zijn kort daarna verschenen
Genealogie der Heren van Cruijningen (in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie
11 (1957), pag. 112 aldaar), als in de in 1969 verschenen vierde druk van zijn dissertatie, pag.
24.

Daarnaast hadden ook nog eens De Nederlandsche Leeuw 83 (1966), kol. 134 en Gens Nostra
23 (1968), pag. 300 deze samenhang gebracht, terwijl in de aanvullingen op de kwartierstaat
Zuydweg, Gens Nostra 34(1979), pag. 355 nog twee vermeldingen (uit 1501 en 1503) van Jacob
Cornelisz. als schipper van Den Hubert aandroeg.

Niettegenstaande het vorengaande zijn ook in de laatste jaren publikaties verschenen, waarin
wordt afgeweken van de visie dat Johanna van Haamstede de echtgenote was van Jacob Corne-
lisz. de Huybert. Men zie bijv. de Kwartierstaat Verplancke door dr. P.C. Roodenburg in:
ZeeuwsKwartierslatenboek, deel I (\98l), waarop een weerwoord volgt van mr. L. J. Speelman
in Zeeuws Kwarlierstatenboek, deel 2 (1983). Men zie ook: Zeeuws Kwartierslatenboek, deel 3,
waarin S.A. de Regt pp pag. 192/193 in zijn Kwartierstaat De Regt nog weer een iets andere
opvatting huldigt.

Uit dit huwelijk eveneens:
Marin de Huybert, tr. Even Jacobse van der Dussen.
Dit echtpaar behoort tot de voorouders van mr. Pieter van Vollenhoven, geb. 30-4-1939 (zie De
Nederlandsche Leeuw 83 (1966), kol. 133-138).

Uit dit huwelijk eveneens:
Mr. Quintijn de Witte, tr. Elisabeth Stuyver.
Dit echtpaar behoort tot de voorouders van ir. F. Kwekel (zie Kwartierstatenboek (Prometheus)
delen II, Ven VIII).
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EINDREEKS 209 (TEN HOUTE DE LANGE)

Zie voor de oudere schakels eerst Eindreeks 208 bij:
23/208. Arend van Haamstede en Moermont, tr. NN.

LiL:
— C. J. Polvliet, Bijdragen tot de geschiedenis van het geslacht Van Haamstede, in: De Wapenhe-

raut 12 (1908), speciaal pag. 397-399;
— J.C. Maris van Sandelingenambacht, Nazaten van dedynasten van Blois; een miskende overle-

vering, in: De Nederlandsche Leeuw 66 (1949), speciaal kol. 134;
- Geertruida de Moor, De verhouding tussen het cisterciënzerinneklooster Leeuwenhorst (1261-

1574) en de graven van Holland en hun familieleden, in: De Nederlandsche Leeuw 104 (1987),
kol. 173-183;

- Kwartierstatenboek 1983. 's-Gravenhage (Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde)
1983, pag. 471.

24/209. Raas f van Haamstede, deelhebber in de heerlijkheid Kruiningen;
wordt baljuw van Middelburg 13-9 en als zodanig beëdigd door de hertog Goes
24-10-1409; wordt poorter van Middelburg 1413/14; verklaart zich vijand van
hertog Jan van Beieren 6-5-1418 wegens het onrecht aan diens nicht Jacoba
aangedaan; wordt door haar benoemd tot baljuw van Brouwershaven 13-5-
1420; gesneuveld in de slag nij Brouwershaven 13-1-1426 (waarna zijn goederen
te Renesse door Philips van Bourgondië worden verkocht 28-1-1428),
tr.
Agnes de Vriese van Oostende, krijgt van Jan van Beieren een jaarrente van 150
Franse schilden toegekend uit de bezittingen van haar en haar mans goederen
27-7-1421; dr. van Willem de Vriese van Oostende en Maria Gillisdr. van Arne-
muiden.

25/209. Maria van Haamstede, overl. 15-8-1489,
tr. ca. 1441
Lodewijk Blois van Treslong1, heer van Cabouw, raadsheer in het Hof van
Holland, begr. Beverwijk 1470; zn. van Jan van Blois, heer van Treslong, en
Maria van Heemstede.

26/209. Raas Bloys van Treslong, ridder, cijnsheer van Calverenbroeck, overl.
1466,
tr.
Christina de Coene; dr. van Dierik de Coene en Yda de Bruin.

27/209. Adriaen Bloys van Treslong, ridder, overl. 7-3-1526,
tr.

1. Zie voor een Karel-de-Grote-afstamming van Lodewijk Blois van Treslong nader Eindreeks 111
(Cens Nostra 45 (1990), pag. 60, noot 2; de eerste twee regels van die noot, n.l. de woorden 'Uit
dit huwelijk eveneens: Adriaan Bloys van Treslong, tr. 1418 Elisabeth de Hennin, dr. van Bossut
de Hennin' dienen echter te vervallen; men zie J .C. Maris van Sandelingenambacht, Nazaten
van de dynasten van Blois; een miskende overlevering, in: De Nederlandsche Leeuw 66 (1949),
speciaal kol. 134).
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Anna van Assendelft, overl. 8-8-1544; dr. van Aalbrecht van Assendelft en
Cornelia van der Maarn.

28/209. Adriaen Bloys van Treslong, overl. 1573,
tr.1

Eva van der Beets genaamd Opjager (ook vermeld als Aefgen Strockers).

29/209. Christina Bloys van Treslong, overl. Utrecht 21-11-1620,
tr. vóór 1584
Jacob Taets van Amerongen, raad 1586, 1588 en 1607 en schepen 1587 van
Utrecht, hoogheemraad van de Lekdijk Bovendams 1587-88, overl. Blaricum,
huis Ruysdael, 30-4-1619; zn. van Ernst Taets van Amerongen en Mabelia de
Ridder van Lunenburg.

30/209. Adriaan Taets van Amerongen, geb. Utrecht 1584, woont te Blaricum
(huis Ruysdael?) 1614, overl. Rijnsburg 7-3-1639,
tr. Leiden 16-9-16142

Margaretha van Oye, geb. Leiden na 1581, overl. Rijnsburg 30-10-1631; dr. van
Reynout van Oye en Anna Bloys van Treslong.

31/209. Christina Taets van Amerongen, geb. 1627, overl. Utrecht 8-4-1686,
tr. Utrecht 30-11-1647
Mr. Johan Strick van Linschoten, geb. Utrecht 19-1-1625, ridder, heer van
Linschoten en Polanen, kanunnik van St. Marie te Utrecht, maarschalk van het
Overkwartier van Utrecht 1644-82, overl. Utrecht 10-1-1686; zn. van mr. Johan
Strick, ridder 1634, heer van Linschoten en Polanen, en Beatrix Gybels (Gibel-
lini).

32/209. Adriaan Strick van Linschoten, geb. Utrecht 23-9-1650, ridder, heer
van Linschoten en Polanen, raad 1673, schepen 1677-80 en burgemeester 1722-
24 te Utrecht, overl. ald. 20-11-1724,
tr. Utrecht 9-3-1686
Cecilia van Gherwen, ged. Leiden 9-7-1666, overl. k. Linschoten 16-7-1747; dr.
van mr. Hendrick van Gherwen en Clara Brouwer.

33/209. Mr. Johan Hendrik Strick van Linschoten, geb. Utrecht 13-2-1687,
ridder, heer van Linschoten, Polanen, Mastwijk, Hekendorp, Snelrewaard,
IJsselveere, Schagen en Den Engh; raad en schepen van Utrecht, bewindhebber

1. Uit dit huwelijk eveneens:
Anna Bloys van Treslong, tr. Reynout van Oye.
Dit echtpaar heeft een dochter:
Margaretha van Oye, tr. Adriaan Taets van Amerongen (zie generatie 30).

2. Uit dit huwelijk eveneens:
Jacob Taets van Amerongen, tr. Lucia Ruijsch.
Zie voor hen en de voortzetting van die reeks nader Eindreeks 112, generatie 30 (Gens Noslra
45(1990), pag. 65).
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VOC, gecommitteerde ter Staten van Utrecht en ter Staten-Generaal, overl.
Utrecht 12-2-1759,
tr. Utrecht 25-3-1727
Johanna Antonia Bernard, geb. Batavia 10-9-1706, overl. Utrecht 4-5-1740; dr.
van Daniel Guiljamsz. Bernard, heer van Nieuw-Hervoet en de Quack, en Dina
Maria Leydecker.

Uit dit huwelijk:

Jhr. Jan Balthazar Strick van Linschoten, tr. Pieternella Johanna Godin.
Zie voor hen en de voortzetting van deze reeks nader Eindreeks 131, generatie
34 (Gens Nostra 45 (1990), pag. 126).
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EINDREEKS 210 (DRAGT)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeksen 151 en 207 bij:
18/151, resp. 19/207. Floris V van Holland.

Lit.:
(generatie 20-24)
- Frans van Mieris, Groot Charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van

Vries/and (...), dln. 2-4. Leyden (Pieter van der Eyk) 1754-1756. [Raadpleging hiervan wordt
ten zeerste vergemakkelijkt door de Index op Van Mieris' Groot Charterboek der Graaven van
Holland (delen II, III en IV), samengesteld door R. Rentenaar. Amsterdam 1969];

- P. L. Muller, Regesta Hannonensia; lijst van oorkonden betreffende Holland en Zeeland 1299-
1345, die in het charterboek van Van Mieris ontbreken. 's-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1881;

- J.W. Berkelbach van der Sprenkel, Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van
Utrecht uit de jaren 1301-1340. Utrecht (Broekhoff) 1937;

- R. Fruin Th. Azn. en A. Ie Cosquino de Bussy, Catalogus van het archief der heeren van
Montfoort. Utrecht (A. Oosthoek) 1920;

- H. P. van der Linden, De burggraven van Montfoort in de geschiedenis van het Sticht Utrecht
en het graafschap Holland (ca. 1260-1490). Assen (Van Gorcum) 1957 [diss. Amsterdam];

- H. J. Koenen, Willem Snikkerieme en zijnemagen, of de opkomst der Polanen's, in: De Wapen-
heraut 8 (1904), speciaal pag. 164-165;

- Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VI. Marburg (J. A.
Stargardt) 1978, Tafel 56.

- G. J. J. van Wimersma Greidanus, De afstamming der Nederlandse De Monchy's van Karet de
Grote, in: De Nederlandsche Leeuw 99 (1982), kol. 356 e.v.

20/210. (bast.) Catharina van Holland; krijgt na haar huwelijk zes hoeven land
in Blokland als lijftocht 21-4-1301; krijgt als huisvrouw van Zweder van Mont-
forde, burggravin van Montfoort, een hofstede in de Louwerstege te Montfoort
in erfpacht van Sint-Jacob in Utrecht 12-8-1329,
tr. vóór 21-4-1301
Zweder I van Montfoort; volgt zijn vader op als burggraaf van Montfoort
1299/1300; is met andere Utrechtse ministerialen (de Lichtenbergers) in strijd
met bisschop Willem Berthout die door hen enkele maanden gevangen
gehouden wordt in 1300; komt een Hollands leger te hulp dat de bisschop
verslaat op de Hoge Woerd bij Utrecht 4-7-1301 (waarbij deze sneuvelt)1; wordt
vermeld als knape 26-4-1305; krijgt omdat hij gehuwd is met 'jonkvrouw Kate-
rine, dochter van graaf Florens' een jaarlijkse rente van 100 pond Hollands van
graaf Jan II van Avesnes, welke rente door diens zoon Willem III gevestigd
wordt op 160 morgen land gelegen in de Cabauw onder Schoonhoven 18-9-
1306; verkrijgt leengoederen van de Sint-Paulusabdij (te Utrecht) onder Lin-
schoten 18-5-1317; geraakt tegen 1320 (om onbekende redenen) in een langdurig
conflict met graaf Willem III waarin (onder Zweders broer Roelof de Rover) een
Hollandse bezetting op Montfoort gelegd wordt; krijgt het verbod van de graaf
dienaangaande wraak te nemen op zijn broer (die door de graaf bovendien

1. Zie C. Pijnacker Hordijk, Lijsten der Utrechtscheprelaten voor 1300. Groningen (Erven B. van
der Kamp) 1911, pag. 42. De voornaamste bron in dezen is de Rijmkroniek van Melis Stoke,
uitg. door W. G. Brill. Utrecht 1885 [= Werken van het Historisch Genootschap, gevestigd te
Utrecht, Nieuwe Serie nr. 40 en 42; gezamenlijke reprint: Utrecht (HES Uitgevers) 1983],
Zevende boek, r. 801-954.
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gevrijwaard wordt van schade die hij, terwille van Holland, van Zweders kant
zou lijden) 5-8-1321; verzet zich tegen de voltrekking van het huwelijk van zijn
zoon Hendrik en Agnes van IJsselstein waarop de graaf, als borg voor de
naleving van het huwelijksverdrag, zijn baljuw van Zuid-Holland machtigt de
hand te slaan aan de goederen van Zweder 4-8-1322; kent nadat het huwelijk is
doorgegaan zijn zoon geen inkomsten toe, waarop deze (geholpen door zijn
schoonvader) zich meester maakt van de burcht Montfoort en zijn ouders
gevangen neemt; moet zich onderwerpen aan de graaf die dan naar Montfoort
komt, hem een grote boete oplegt en alleen de titel van burggraaf en een deel der
inkomsten doet behouden, doch overigens het huis Montfoort en bijbehorende
gerechten aan zijn zoon Hendrik toewijst 29-3-1323; heeft na de dood van zijn
dochter Adelise ruzie met zijn schoonzoon Jan van Rozenburg over haar testa-
ment, waarop de graaf andermaal moet ingrijpen, 's-Gravenhage 4-4-1325;
wordt door de graaf, zij het onder strikte voorwaarden en onder twee toezicht-
houders, hersteld als burggraaf 26-4-1327; stemt in met de aanleg van een dijk
langs de Lek 24-7-1328; verleent Montfoort een tamelijk uitgebreid stadsrecht
28-5-1329; overl. vóór 2-1-1331; zn. van Hendrik I burggraaf van Montfoort en
(waarschijnlijk) een dochter van Zweder, heer van Vianen.

21/210. Hendrik II de Rovere van Montfoort; wordt feitelijk burggraaf van
Montfoort door het ingrijpen van graaf Willem III 29-3-1323 en belooft hem en
zijn nakomelingen altijd te zullen dienen en helpen 14-4-1323; stelt zich borg
voor zijn neef Hubrecht de Scenke die belooft hem schadeloos te zullen stellen
24-6-1325; verzoent zich met zijn vader en draagt hem het bestuur van Mont-
foort weer over 26-4-1327; wordt na de dood van zijn vader door de bisschop
van Utrecht beleend met het huis Montfoort als een erfleen en met al het goed
dat zij n vader van de bisschop gehouden heeft 2-1-1331; overl. vóór 15-10-1333,
tr. 1322
Agnes van IJsselstein; regelt met haar vader en haar broer Arnoud1 de verdeling
der nalatenschap tussen haar kinderen Johan, Zweder, Beerte en Herbaren
3-6-1341; overl. 17-1-1360; dr. van Gijsbrecht van Amstel, heer van IJsselstein,
en Bertha van Arkel van Heukelom.

22/210. Sweder II van Montfoort, burggraaf van Montfoort 1345, overl. tij-
dens een reis naar Jeruzalem 15-8-1375,
tr. (huw. voorw. 10-4-1348)
Mechteld van Culemborg, overl. na 27-2-1390; dr. van Hubert van Culemborg
en Jutte van der Lecke.

23/210. Hendrik III van Montfoort, burggraaf van Montfoort 1375, heer van
Linschoten, raad van de graaf van Holland doch verbannen 28-5-1393 wegens
medeplichtigheid aan de moord op Willem Cuser en Aleid van Poelgeest overl.
tussen 23-6 en 29-10-1402,
tr. (huw. voorw. 20-9-1337, disp. 17-2-1378) 30-5-1378
Oda van Polanen, overl. 7-1-1417; dr. van Jan van Polanen en Oda van Horne.

1. Voor hem zie Eindreeks 127, generatie 19 (pag. 109).
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24/210. Jan II van Montfoort, domproost 1399, burggraaf van Montfoort door
het overlijden van zijn broer Sweder (23-9-1411), tresorier van Holland en
Zeeland 1417, raad en kamerling van Philips van Bourgondië 1428, 1434, overl.
1448, tr. 1422 Kunigunde van Bronkhorst'.
Uit een buitenechtelijke relatie (wellicht met Bely Willem Gijsbertsdr.?):

25/210. (bast.) Catharina van Montfoort, overl. in of na 1445,
tr. (huw. voorw. in 1442)
Willem van der Burch, vermeld 1437-1462, beleend met de Vorskeley in de
Schermer 8-12-1449; zn. van Jacob Jansz. en Lijsbeth Simonsdr. van der Burch.

26/210. Johanna van der Burch, ontvangt lijftocht op de korentienden van
Grijsoord 17-7-1464, beleend met een huis en 18 morgen land in Rijswijk
afkomstig van haar grootmoeder Lijsbeth Simonsdr. van der Burch, overl.
tussen 17-3-1501 en 12-3-1506, begr. in de kerk te Rijswijk/ZH.
tr. vóór 17-7-1464
Pieter Daniëlsz. Suys, ontvangt het kasteleinschap van slot Loevestein 26-2-
1464, schout van Rijswijk en ingeland van de Noordpolder ald. 1494, overl.
april 1501, begr. kerk Rijswijk; zn. van Daniël Allaertsz. Suys en Aechte Pieter
Nevendr. (van Steenhuijsen).

27/210. Cornelis Pietersz. Suys, beleend met 12 morgen land in Rijswijk 14-10-
1501, voogd van het klooster Onze Lieve Vrouw in Bethlehem te Wateringen
1507, meester-knaap van de houtvesterij van Noord Holland, schout van Rijs-
wijk 1519, hoogheemraad van Delfland 1519-21, baljuw van Wateringen 1520,
overl. Rijswijk 10-12-1521, begr. kerk te Rijswijk,
tr. ca. 1510
Maria de Jonge, overl. (volgens overlevering 3-5-1566), begr. kerk te Rijswijk;
dr. van Cornelis Reynersz. de Jonge en Mechteld van der Merwede, vrouwe van
Baardwij k.

28/210. MechteldCornelisdr. Suys, overl. (volgens overlevering in 1596, 80 jaar
oud),
tr. (huw. voorw. 12-7-1535)
Dirk van Teylingen, geb. Alkmaar 28-8-1512, lid Papengild ald. 1532, thesau-
rier 1532-44, secretaris 1535, notaris 1534-58, kerkmeester 1538-48, vroedschap
1548-68, substituut ontvanger-generaal van de beden van Holland 1548, enz.,
overl. Alkmaar 25-2-1578; zn. van Augustijn van Teylingen en Joosgen Jansdr.

29/210. Marijtgen van Teylingen, geb. Alkmaar 22-11-1539, overl. na 4-9-
1611,
tr. (2) ca. 1573/74
Cornelis Jacobsz. van Nes, poorter van Alkmaar in 1574, geadmitteerd als
notaris ald. 12-3-1576, begr. Alkmaar 14-2-1596.

1. Uit het huwelijk met Kunigunde van Bronkhorst:
Hendrik IV van Montfoort, tr. Margaretha van Croy. Zie voor hen en de voortzetting van die
Reeks Gens Nostra 23 (1968), pag. 352.
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30/210. Dirk van Nes, geb. Alkmaar 15-1-1579, gerechtsbode en boelhuis-
meester te 's-Gravenhage, begr. ald. 26-6-1626,
tr. (1) 's-Gravenhage 15-2-1609
Isabella Duyvoet, overl. vóór 4-5-1616; natuurlijke dr. van de goudsmid
Marcus Duyvoet.

31/210. Anna van Nes, geb. 's-Gravenhage ca. 1609/10, overl. ald. 18-1-1656,
tr. 's-Gravenhage 3-4-1633
Pieter Verhoeck, geb. Bleiswijk of 's-Gravenhage 1609/10, koopman en winke-
lier in zijden en wollen lakens, bode van de Staten van Holland en Westfriesland
(1641, 1644), begr. 's-Gravenhage 5-11-1660; zn. van Andries Joppen Verhoeck
en Pleuntje Jans Vermeulen.

32/210. Andries Verhoeck, geb. 's-Gravenhage ca. 1635, woonde te Leeu-
warden,
tr. (1) Leeuwarden 12-11-1665
Jancke WillemsHoogeveen, geb. ca. 1635; dr. van Willem Hylckes Hoogeveen,
lakenkoper, ontvanger te Leeuwarden, en Trijntje Sijdses.

33/210. Trijntje Verhoeck, ged. Leeuwarden 17-6-1668,
tr. Aalsum 2-6-1689
Ds. Petrus Antonides, ged. Britsum 4-8-1657. predikant te Aalsum 1684-97, te
Rauwerd 1697-1736, overl. Rauwerd 9-5-1738; zn. van ds. Antonius Petri en
Jancke Tammeri Baerdt.

34/210. Jancke Antonides, ged. Aalsum 10-1-1692,
tr. Deersum 26-2-1708
Gerardus Althusius, ged. Deersum 31-12-1682, timmerman te Deersum, vanaf
1711 te Heeg; zn. van ds. Johannes Althusius en Voske Jans.

35/210. Andries Althusius, ged. Heeg 9-2-1718, timmerman,
tr. Heeg 12-12-1745
Lijsbeth Klases, ged. Heeg 28-6-1722; dr. van Claas Jurriens en Acke Gerbens.

36/210. Jancke Andries Althusius, ged. Heeg 23-2-1749,
tr. Heeg 21-5-1780
Wybe Tjemmes, van Idzega.

37/210. Lijsbeth Wybes, geb. Heeg 29-4-1781, overl. Workum 15-5-1827,
tr. Gaastmeer 24-5-1807
GerardusDurks Althuisius, geb. Leeuwarden 12-3-1785, overl. Gauw 7-1-1839;
zn. van Dirk Gerardus Althuisius en Anna Maria Magdelena Bakkerus.

38/210. Klaas Gerardus Althuisius, geb. Gaastmeer 9-10-1810, schipper, win-
kelier, arbeider, overl. Woudsend 9-2-1861,
tr. Lemsterland 7-10-1838
Reinderika Kluwer, geb. Echten 6-6-1811, winkelierster, overl. Heerenveen
19-10-1902; dr. van Harmen Egberts Kluwer en Lolkje Sjoerds Ruardi.
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39/210. Egbertje Althuisius, geb. Echten 21-6-1847, overl. Amsterdam 4-5-
1927,
tr. Lemsterland 6-12-1868
Klaas van Eijck, geb. Oosterzee 22-9-1842, timmerman, overl. Castricum 2-3-
1928; zn. van i^bele van Eijck en Dirkje Klazes Soetinga.

40/210. Dirkje van Eijck, geb. Echten 9-2-1871, overl. Echtenerpolder 30-7-
1931,
tr. Lemsterland 19-8-1892
Jacob de Haan, geb. Oosterzee 23-6-1868, boer, overl. Blankenham 29-12-
1937; zn. van Jan Dirks de Haan en Luitje Martens Wind.

41/210. Luitje de Haan, geb. Echtenerpolder 28-4-1894, overl. Lemmer 11-12-
1947,
tr. Lemsterland 18-6-1917
Jacob Hartstra, geb. Jubbega 7-1-1894, veehandelaar, winkelier, overl.
Lemmer 29-3-1973; zn. van Brugt Hartstra en Jeltje van Seijen.

42/210. Jaap Hartstra, geb. Oosterzee 20-9-1920, boekhouder, procuratie-
houder bij een scheepswerf,
tr. Lemsterland 14-5-1946
Saakje de Vries, geb. Oosterzee 5-9-1922; dr. van Hessel de Vries en Anna
Zandhuis.

43/210. Anna Hartstra, geb. Lemmer 11-8-1952,
tr. Sneek 29-8-1975
Jan Dragt, geb. Pangkal Pinang (Ned.-Indië) 12-12-1948, verkoopleider; zn.
van Ihno Adolf Dragt en Dora Walraven.

239 559



BEGINREEKS 211 (ENGELAND - BRABANT - HESSEN - NASSAU)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 203 bij:
11/203. Malhilde van Vlaanderen, tr. Willem 'de Veroveraar'.

Lit.:
(generatie 12-14)
- Zie de werken in de literatuur-opgave van Beginreeks 203 (generatie 11-14), alsmede:
- H. d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et comtes de Champagne, 3 dln. Paris 1859-61;
- R. H. C. Davis, King Stephen, 1135-1154, 3rd. ed. London - New York (Longman) 1990.
(generatie 14)
- Chronologie historique des comtes de Boulogne, in: l'Art de vérifier les dates, t. 12. Paris 1818,

speciaal pag. 352-355.
(generatie 15-16)
- C. Knetsch, Das Haus Brabant; Genealogie der Herzoge von Brabant und der Landgrafen von

Hessen. Darmstadt (Historischer Verein für das Grossherzogtum Hessen) z.j. [ca. 1922], spe-
ciaal pag. 21-22 en 24;

- H. H. W. van Eijk, Kwartierstaat Hendrik 1 van Brabant, in: Gens Nostra 40 (1985), pag. 56-61
[met lit.-opgave].

(generatie 17-23)
- Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. I. Marburg (J. A.

Stargardt) 1980, Tafel 97 (Die Landgrafen von Hessen). Deze tabel wordt helaas ontsierd door
ettelijke fouten in de dateringen;

- Karl E. Demandt, Geschichte des Landes Hessen, 2e dr. Kassei (Barenreiter-Verlag) 1972 [her-
ziene nadruk Kassei (Johannes Stauda Verlag) 1980; bevat geen verantwoording via voetnoten
of bibliografie, doch verwijst daartoe naar zijn Schrifttum zur Geschichte und geschichtlichen
Landeskunde von Hessen, 3 Bde. 1965 e.v.];

- Handbuch der historischen Statten Deutschlands, Bd. IV (Hessen), hrsg. von Georg Wilhelm
Santé. Stuttgart (Alfred Kröner Verlag) 1960;

- Gerhard Kohier, Historisches Lexikon der deutschen Lander; die deulschen Territorien vom
Mittelalter bis zur Gegenwart. München (C. H. Beek) 1988;

- Friedrich Uhlhorn und Walter Schlesinger, Die deutschen Territorien. München (Deutscher
Taschenbuch Verlag) 1974 [DTV, WR 4213; heruitgave van Bruno Gebhardt's Handbuch der
deutschen Geschichte, 9. Aufl., Bd. II. Stuttgart (Klett Verlag) 1970, par. 128-160];

- C. Knetsch, Das Haus Brabant [zie boven];
- Walter Heinemeyer, Heinrich /., Landgraf von Hessen, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 8.

Berlin (Duncker und Humblot) 1969, pag. 355-356; Hermann II, ibidem pag. 633-634; Heinrich
III. der Reiche, ibidem pag. 358;

- Hermann Diemar, Ludwig I., Landgraf von Hessen, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd.
52. Leipzig (Duncker und Humblot) 1906, pag. 115-118;

- C. L. Levoir, Het graafschap Katzenellenbogen, in: Je Maintiendrai; een boek over Nassau en
Oranje, onder red. van F. J .L. Kramer, E. W. Moes en P. Wagner, dl. II. Leiden (A. W.
Sijthoff) 1905, pag. 124-129 [globaal; aanzienlijk gedetailleerder bij K.E. Demandt, a.w.
passim, wiens afzonderlijke publikaties over Katzenelnbogen men makkelijk kan vinden bij
Kohier, a.w., pag. 262].

(generatie 23-24)
- A.W. E. Dek, Genealogie van het vorstenhuis Nassau. Zaltbommel (Europese Bibliotheek)

1970, pag. 70 en 72;
- G. F. de Roo van Alderwerelt, Kwartieren van Hendrik III en Willem de Rijke van Nassau.

Geldrop [particuliere uitgave] 1965;
- O. Schutte, genealogische overzichten in Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis,

onder red. van C A . Tamse. Alphen aan den Rijn (A.W. Sijthoff) 1979, speciaal pag. 41-43.

12/211. Adela van Normandië, geb. in Normandië ca. 1062; regentes van Blois
en Chartres tijdens de deelname van haar gemaal aan de Eerste Kruistocht;
zorgt ervoor dat hij na zijn beschamende terugkeer opnieuw vertrekt en is ook
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dan en na zijn dood regentes; sluit haar oudste zoon die zij ongeschikt acht, uit
van opvolging en wijst daartoe haar tweede zoon (Eustache IV) aan; zendt haar
volgende zoons naar het hof van haar broer waar zij grotere carrière-mogelij k-
heden zullen hebben; trekt zich op z'n vroegst pas in 1122 uit de actieve politiek
terug en wordt dan, beïnvloed door Anselm van Canterbury, non in het Clunia-
censer dubbel-klooster Marcigny-sur-Loire; overl. ald. 8-3-1138, begr. Caen
(Sainte-Trinité),
tr. Chartresca. 1081
Etienne-Henri van Blois, bijgenaamd 'Ie Sage', geb. ca. 1045; graaf van Meaux
en Brie; graaf van Blois en Chartres na de dood van zijn vader 1089; vertrekt
ter deelname aan de Eerste Kruistocht sept. 1096, maar onttrekt zich heimelijk
aan het kruisvaardersleger wanneer dat in Antiochië is ingesloten en keert terug;
vertrekt onder pressie opnieuw 1101, bezoekt dan ook Jeruzalem (dat inmiddels
door de andere kruisvaarders is ingenomen), maar sneuvelt in een gevecht bij
Ramleh 19-5-1102; zn. van Thibaut III graaf van Blois en Chartres1 en (sinds
1063 als Thibaut I) ook van Champagne, en diens eerste echtgenote Garsende
van Maine.

13/211. Etienne (Stephen) van Blois, geb. ca. 10962; door zijn oom koning
Hendrik I van Engeland samen met diens zoon opgevoed; wordt door hem
geridderd, begiftigd met grote landerijen in Engeland (Eye; Lancaster) en in
Normandië aangesteld tot graaf van Mortain; tevens graaf van Alencon 1118;
wordt als zijn neef William verdronken is (25-11-1120) door zijn oom nog méér
als adoptiefzoon beschouwd en uitgehuwelijkt aan de erfgename van Boulogne,
wier vader hij opvolgt als graaf van Boulogne 1125; legt als eerste der Engelse
edelen de eed van trouw af aan zijn nicht keizerin Mathilde als opvolgster
Kerstmis 1126 en nogmaals 1133; komt als zijn oom gestorven is (1-12-1135)
echter ijlings over uit Boulopgne, terwijl zijn broer Henry als bisschop van
Winchester zich voor hem meester maakt van de schatkist en de aartsbisschop
van Canterbury beweegt hem te kronen 22-12-1135 (intituleert: 'rex Anglorum
dux Normannorum'), waarop keizerin Mathilde (vergeefs) een aanklacht bij de
paus indient wegens schending van de eed; vindt met zijn ridderlijk, innemend
karakter in brede kring aanhang, maar gaat om die aanhang nog te vergroten
c.q. te behouden, tal van beloften en schenkingen doen waardoor hij de konink-
lijke positie verzwakt, wat weldra tot vele gevechten en belegeringen leidt; ziet
zich geplaatst voor een inval van Geoffrey van Anjou in Normandië 1138,
gevolgd door een inval van koning David I van Schotland in het noorden en een
opstand van Robert van Gloucester (bastaardbroer van de keizerin) in het
westen 1139, waarna keizerin Mathilde overkomt sept. 1139, doch kort daarop
gevangen wordt genomen; laat haar (ridderlijk, maar onverstandig) vrij gaan,

1. Zie voor diens afstamming van Karel de Grote Gens Nostra 23 (1968), pag. 263.

2. Aangezien van hem nog een jongere broer (Henry, de latere bisschop van Winchester) bekend
is, kan hij, gezien de deelname van zijn vader aan de kruistocht(en), op zijn laatst voorjaar 1097
geboren zijn.
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waarop er jarenlang twee rivaliserende hoven in Engeland bestaan'; wordt zelf
gevangen genomen na een overhaast aanvaarde slag bij Lincoln 2-2-1141 en
blijft maandenlang gevangen in Bristol, terwijl zijn tegenstandster dan zelfs
door Londen erkend wordt, doch (door eigen hautain optreden, en door een
dreigende invasie van zijn gemalin) zich snel daaruit moet terugtrekken en het
nimmer tot kroning in Westminster brengt; belegert na vertrek van Robert van
Gloucester de keizerin in Oxford (die echter weet te ontsnappen) dec. 1142,
waarna de burgeroorlog afneemt en praktisch tot een einde komt na de dood
van Robert van Gloucester okt. 1147 en het vertrek van de keizerin uit Engeland
begin 1148; ondervindt weinig gevaar van de diverse invallen van haar zoon2,
maar is bereid (wanneer zijn eigen zoon Eustache, aan wie hij ca. 1150 Boulogne
had overgedragen, is overleden 10 of 11 -8-1153) hem als opvolger te aanvaarden
bij het verdrag van Westminster dec. 1153; overl. Saint Martin's Priory te
Dover 25-10-1154, begr. in de door hem en zijn gemalin gestichte en als mauso-
leum bedoelde abdij Faversham (Kent),
tr. vóór 1125
Mathilde van Boulogne, geb. ca. 1105; erfdochter van Boulogne; gekroond tot
koningin van Engeland Westminster Abbey Pasen (22-3) 1136; helpt haar
gemaal die op dat moment opstandelingen in Dover belegert door met een vloot
van Boulogne de stad aan zeezijde in te sluiten; brengt een verzoening tot stand
met koning David I van Schotland (haar oom) Durham 9-4-1139; bereikt na het
begin van de burgeroorlog in Engeland een alliantie met de Franse koning en
doet hem hun zoon Eustache met Normandië belenen febr. 1140; ontzet haar
zwager bisschop Henry uit een beleg door keizerin Mathilde; onderhandelt met
haar tot vrijlating van haar gemaal (tegen Robert van Gloucester) najaar 1141;
doet samen met hem een triomfantelijke intocht in Londen (met 'crown-wea-
ring' in Canterbury Kerstmis 1141); vertoeft in Canterbury om op de bouw van
Faversham toe te zien 1148-49; overl. Hedingham Castle (Essex) 3-5-1152; dr.
van Eustache III graaf van Boulogne en Maria van Schotland.

14/211. Maria van Engeland, geb. ca. 1136; abdis van Romsey (Hampshire),
maar volgt haar broeder graaf Guillaume II van Blois op 1159; herneemt later
het monastieke leven in Saint-Austrebert (bij Montreuil); overl. en begr. ald.
1182,
tr. ca. 1160 (ongeldig verklaard wegens verbroken kloostergelofte 1169)
Mattheus van de Elzas, door zijn huwelijk graaf van Boulogne (Matthias I);
overl. aan verwondingen bij het beleg van Driencourt 25-7-1173; zn. van Dirk
van de Elzas, graaf van Vlaanderen, en diens tweede gemalin Sybille van Anjou.

1. De keizerin vond haar aanhang voornamelijk in het westen, rondom Bristol en Gloucester. Het
is stellig overdreven de gehele regeringsperiode van Stephen voor het hele land als 'the Anarchy'
te kenschetsen, zoals vroeger (onder indruk van de Anglo-Saxon Chronicle op het jaar 1137; ed.
Garmonsway pag. 264) wel geschiedde. Afgezien van zijn dieptepunt in de jaren 1141-45 had
Stephen beslist de overhand; John Gillingham wijst (in: The Lives of the Kings and Queens of
Eng/and, ed. by Antonia Fraser. London (Weidenfeld and Nicolson) 1975, pag. 41) erop, dat
van Stephen 720 oorkonden over zijn, doch van keizerin Mathilde slechts 88.

2. Zie voor keizerin Mathilde en haar zoon Beginreeks 203, generaties 13 en 14 (pag. 194-196).
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15/211. Mathilde van Boulogne, overl. kort vóór 1211, begr. Leuven (Sint-
Pieter),
tr. 1179
Hendrik I van Brabant, geb. 1165; vermeld vanaf 1173; geassocieerd in het
bestuur van Brabant 1183; ridder Mainz 20-5-1184; volgt zijn vader op als
hertog van Neder-Lotharingen (Brabant) 21-8-1190, doch ziet bij de verheffing
daarvan op de rijksdag te Komburg bij Schwabisch Hall (23-9-1190) het aan
deze functie verbonden gezag beperkt tot de graafschappen die hij de facto
bezit; op kruistocht 1197-98; leenheer over Dordrecht en het oude graafschap
Strijen Leuven 3-11-1200; ontvangt de abdij Nijvel, de rijksrechten en bezit-
tingen in Maastricht en de erkenning van Brabant als spilleleen Koblenz 12-11-
1204; overl. Keulen 3-9-1235, begr. Leuven (Sint-Pieter); zn. van Godfried III
hertog van Neder-Lotharingen (Brabant)1 en diens eerste gemalin Margaretha
van Limburg.

Uit dit huwelijk:

a. Margaretha van Brabant, overl. 21-9-1231,
tr. Gerard III graaf van Gelre (= 15/213; zie pag. 265).

b. Mathilde van Brabant, overl. 22-12-1267,
tr. Floris IV graaf van Holland (= 16/150; zie pag. 17).

c. Hendrik II van Brabant, volgt hierna.
d. Godfried van Leuven, volgt Eindreeks 212, generatie 16 (pag. 252).

16/211. Hendrik II van Brabant, bijgenaamd 'de Grootmoedige', geb. 1207;
ridder 1226; vermeld als proost te Aken nov. 1233; hertog van Lotharingen en
Brabant, alsmede markgraaf van Antwerpen 1235; komt door de voortdurende
expansie van Brabant in oostelijke richting tegenover de aartsbisschop van
Keulen te staan en sluit zich (wanneer deze de partij van de paus kiest) nauw bij
keizer Frederik II aan en werkt samen met de burgerij van Keulen, welke strijd
hem het graafschap Daelhem oplevert 1244; heeft invloed in Gelre tijdens de
minderjarigheid van zijn neef Otto II en in Holland tijdens die van zijn neef
Willem II; komt kort na de dood van de Duitse (tegen-)koning Heinrich Raspe
(16-2-1247) naar Hessen om de aanspraken van zijn tweede gemalin en hun op
dat moment pas driejarige zoontje op het landgraafschap Thüringen (waartoe
ook gebieden in Hessen behoorden) te doen gelden mei 1247, maar schuift,
nadat ook hij zich van de keizer heeft losgemaakt, als kandidaat voor het Duits
koningschap zijn dan 19-jarige neef Willem II van Holland naar voren2; vormt
een coalitie van Brabant, Holland, Gelre, Luik en Henegouwen (Avesnes) die
aan de zijde van Frankrijk en de paus staat tegenover keizer Frederik II, Enge-
land en Vlaanderen (Dampierre); overl. Leuven 1-2-1248, begr. Cis-
terciënserabdij Villers,
tr. (1) (verloofd Gelnhausen 9-2-1207) ca. 1210/11
Maria van Hohenstaufen, geb. (waarschijnlijk Arezzo) maart/april 1196;

1. Zie voor diens afstamming van Karel de Grote Gens Nostra 23 (1968), pag. 250.

2. Zie Beginreeks 151, generatie 17 (pag. 18).
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overl. Leuven 1235; dr. van Philips van Zwaben, Duits koning, en Irene/Maria
van Byzantium';
tr. (2) ca. 1240 (met navolgende pauselijke dispensatie 31-3-1245)
Sophie van Thühngen, geb. op de Wartburg 20-3-1224; beschouwt zich na de
dood van haar oom Heinrich Raspe2 (met wie het geslacht de landgraven van
Thüringen, de Ludowingen, in mannelijke lijn uitsterft) als diens erfgenaam en
handhaaft, weduwe geworden, persoonlijk en uiterst energiek haar rechten op
de erfenis, zowel tegenover een drietal neven die ieder ook aanspraken doen
gelden, als tegenover de aartsbisschop van Mainz; noemt zich landgravin en ook
'Herrin von Thüringen, Herrin von Hessen, verwitwete Herzogin von Brabant';
werkt aanvankelijk samen met een dier neven (Heinrich 'der Erlauchte' van
Meissen3) die zij tot voogd van haar zoon benoemt, maar weigert zich neer te
leggen bij het verdrag van Ottstadt (1254) waarbij deze Thüringen verkrijgt
maar de rechten van haar zoontje zullen blijven rusten totdat het kind ('puer de
Hassia') volwassen zal zijn; strijdt daarna jarenlang verder tegen Meissen en de
aartsbisschop van Mainz die niet slechts militair, maar ook met excommuni-
catie en interdict tegen haar optreedt; verkrijgt echter de lenen van Mainz in
Hessen bij het verdrag van Langsdorf 10-9-1263 en weet ook met Meissen een
regeling te treffen waarbij zij voor Hessen gebeidsuitbreiding aan de Werra
verkrijgt, maar afziet van Thüringen einde 1264; draagt dan het bestuur over
aan haar zoon 1264/65; overl. (waarschijnlijk Marburg a.d. Lahn) 29-5-1275,
begr. Villers; dr. van Ludwig IV, landgraaf van Thüringen4 en Elisabeth van
Hongarije.

Uit het eerste huwelijk:

a. Hendrik III hertog van Brabant, zie Beginreeks 231, generatie 17 (pag. 353).

Uit het tweede huwelijk:

b. Hendrik 'het Kind' van Hessen, zie nader hieronder.

17/211. Hendrik I 'het Kind' van Hessen, geb. 24-6-1244; regeert zelfstandig
sinds 1264/65 (intituleert: 'Landgravius, dominus Hassiae') zodat met hem de
geschiedenis van een zelfstandig Hessen begint5; houdt als wapen echter dat van

1. Zie Beginreeks 231, generatie 15 (pag. 353).

2. Landgraaf van Thüringen sinds 1231. Hij werd door een pauselijke legaat, na de afzetting van
keizer Frederik II, als (tegen-)koning voorgesteld en op 22-5-1246 te Veitshöchheim uitsluitend
door bisschoppen (en verder Thüringse en Hessische graven) tot Duits koning gekozen, vandaar
zijn bijnaam 'Pfaffenkönig'. Hij was gehuwd met Beatrix, dochter van Hendrik II van Brabant
uit diens eerste huwelijk.

3. Zoon van Jutta van Thüringen en Dietrich 'der Bedrangte' van Meissen; zie Beginreeks 232,
generatie 16 (pag. 361).

4. Zie Beginreeks 232, generatie 15 sub b (pag. 360).

5. Zijn gebied had uiteraard nog lang niet de omvang van het latere landgraafschap of het huidige
Bundesland van die naam; het bestond in feite uit twee stukken, n.l. Oberhessen (rondom
Marburg) en Niederhessen (om Kassei); daartussen lagen het graafschap Ziegenhain en diverse
lenen van Mainz. Men zie de bijzonder duidelijke kaarten 7 en 8 in Eduard Rothert, Kanen und
Skizzen aus der Entwicklung der grosseren deutschen Staalen. Düsseldorf (A. Bagel) 1916 die
de toestanden omstreeks 1180, resp. 1450 aangeven.
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zijn Thürings/Ludowingische voorvaderen aan (een rood-vvit gestreepte leeuw
op blauw); verwerft een deel van het graafschap Gleiberg (met Giessen) 1265;
is evenals zijn moeder herhaaldelijk in strijd met de aartsbisschop van Mainz,
die weer excommunicatie en interdict oplegt 1273; wordt daarom opgeroepen
voor koning Rudolf I van Habsburg te verschijnen, komt niet en vervalt daarom
in de rijksacht, maar steunt de koning tegen Bohemen die daarop de acht opheft
1277 en een vergelijk met Mainz treft 1282; draagt de rijksburcht Boyneburg en
de stad Eschwege (die hij als allodiaal bezit beschouwd had) aan koning Adolf
van Nassau op en ontvangt ze als erfelijk rijksleen terug, onder formele opname
in de rijksvorstenstand 11-5-1292; ziet af van zijn rechtsaanspraken op het
vaderlijk erfdeel (Brabant) 1297; treft op aandrang van zijn tweede gemalin een
regeling voor de opvolging door zijn vier zoons, volgens welke de oudste uit zijn
eerste huwelijk Oberhessen (rondom Marburg) zal verkrijgen en de oudste uit
zijn tweede huwelijk Niederhessen (rondom Kassei), waarbij de overige twee
zoons dan voor de geestelijke stand worden bestemd; overl. Marburg a.d. Lahn
21-12-1308, begr. ald. (Elisabethkirche),
tr. ( l)vóór 10-9-1263

Adelheid van Brunswijk, overl. 12-6-1274; dr. van Otto I hertog van Brunswijk-
Lüneburg en Mechteld van Brandenburg'.

18/211. Otto I van Hessen, geb. (als tweede zoon uit het eerste huwelijk) ca.
1272; verzet zich tegen de door zijn vader vastgestelde opvolgingsregeling en
gaat tegen diens wil een huwelijk aan; komt opnieuw in opstand 1297, maar
wordt gedwongen het land te verlaten; keert ondersteund door koning Albrecht
I van Habsburg terug 1302 en krijgt de erfportie van zijn (in 1298 overleden)
oudere broer Hendrik toegewezen; volgt bij de dood van zijn vader dus op als
landgraaf van Oberhessen 1308; volgt na de dood van zijn halfbroer Johan
(1311) ook in Niederhessen op, zodat het land dan weer verenigd is; overl.
17-1-1328,
tr. 1297
Adelheid van Ravensberg, overl. 1338/39; dr. van Otto III graaf van Ravens-
berg en Hedwig van de Lippe.

19/211. Ludwig 'Junker von Hessen', geb. ca. 1305; heer van Grebenstein 1336;
overl. 2-2-1345,
tr. ca. 1340
Elisabeth van Spanheim, vermeld vóór 1331 tot na 1341; dr. van Simon II graaf
van Sponheim te Kreuznach en Elisabeth van Montjoie en Valkenburg.

20/211. Hermann II van Hessen, geb. 1340; aanvankelijk geestelijke, doch
slechts met de laagste wijdingen waardoor hij gemakkelijk kan uittreden als
proost in Nörten en (waarschijnlijk) kanunnik in Maagdenburg en Trier wan-
neer zijn oom landgraaf Heinrich II hem benoemt tot opvolger en associeert in
het bestuur 1367; wordt snel tot eigenlijk leider van de Hessische politiek; sluit

1. Zie Beginreeks 207, generatie 17 (pag. 221).
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met de markgraven van Meissen (en landgraven van Thüringen) een Erb-
verbrüderung 9-6-1373 die door de keizer ondersteund wordt; draagt heel
Hessen als leen aan de keizer op om volkomen gelijkstelling met de andere
rijksvorsten te verkrijgen; kan na het bedwingen van een adelsverbond (Ritter-
bund der Sterne) ongestoord zijn oom opvolgen bij diens dood (3-6-1376); heeft
echter gedurende zijn hele regering niet alleen met adel en steden te vechten die
zich tegen zijn centraliserend streven en zware belastingen verzetten, maar ook
tegen tal van buitenlandse vijanden waarmee hij, vaak door eigen onbezonnen
optreden, in conflict komt; toont zich in al die strijd echter een standvastig,
doelbewust en kundig politicus en dapper militair en weet zijn gebied aan de
Lahn nog uit te breiden met Wetzlar; overl. 10-6-1413, begr. Marburg a.d. Lahn
(Elisabethkirche),
tr. (2) 15-10-1383
Margaretha van Neurenberg, overl. 15-1-1406; dr. van Friedrich V graaf van
Hohenzollern, burggraaf van Neurenberg, en Elisabeth van Meissen.

21/211. Ludwig I landgraaf van Hessen, gewoonlijk bijgenaamd 'der Fried-
same' en door tijdgenoten ook 'derFromme', geb. Spangenberg 6-2-1402; volgt
in 1413 op onder voogdij van zijn zwager Heinrich der Milde van Brunswijk-
Lüneburg (overl. 14-10-1416) en daarna met een raad uit de Hessische ridder-
schap; beleend door koning Sigismund met de rijkslenen Konstanz 27-5-1417;
bereikt eindelijk een definitieve vrede met Mainz door zijn overwinning bij
Grossen-Englis juli 1427 die hem gelegenheid biedt tot pelgrimages naar Jeru-
zalem 1429, Saint-Josse bij Montreuil en Wilsnack in Brandenburg (beide
1431); hernieuwt de Erbverbrüderung met het (sinds 1423 keurvorstelijk) Huis
Wettin onder gelijktijdige verloving; krijgt bij zijn huwelijk Eschwege en Sontra
terug; wordt voogd van de rijksabdijen Hersfeld 1432 en Corvey 1434 en leen-
heer van Ziegenhain en Nidda 1437 (zo ook Waldeck 1438, Plesse 1447, Lippe
1449, Buren en Rietberg 1456) die hij na de dood van de laatste graaf van
Ziegenhain (14-2-1450) niet opnieuw in leen uitgeeft, maar bij zijn eigen gebied
voegt, waardoor Ober- en Niederhessen voortaan aan elkaar grenzen; voert
binnenslands een weloverwogen, centraliserend bestuur waarin hij echter de
steden betrekt, zodat een groter gevoel van saamhorigheid groeit; overl. Span-
genberg 17-1-1458,

tr. (contract 22-10-1431) Kassei 8-9-1433
Anna van Saksen, geb. 5-6-1420; overl. Spangenberg 17-9-1462; dr. van Frie-
drich IV/I 'der Streitbare', markgraaf van Meissen en landgraaf van Thüringen
(1381-1423; vervolgens verheven tot hertog van Saksen en keurvorst 6-1-1423)
en Catharina van Brunswijk-Lüneburg.

22/211. Heinrich Hl landgraaf van Hessen, geb. Marburg a.d. Lahn 15-10-
1441; treft na de dood van zijn vader een voorlopige erfregeling met zijn broer
Ludwig II, die echter tot een jarenlange vete leidt welke pas wordt beëindigd
door een vrede in 1470, waarbij hij Oberhessen, Ziegenhain en Nidda verkrijgt;
voert na diens dood (8-11-1471) de voogdij over diens minderjarige zoons en is
zodoende in het feitelijk bezit van de machtsmiddelen van het hele land; onder-
steunt zijn broer Hermann in de Neusser Stiftsfehde, verdedigt Neuss succesvol
tegen Karel de Stoute van Bourgondië juli 1474-juni 1475; neemt de afgezette
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aartsbisschop van Keulen gevangen 1474 en houdt hem in gevangenschap tot
diens dood (16-7-1480) waarna Hermann deze kan opvolgen; verkrijgt via zijn
gemalin alsnog opvolgingsrecht in het graafschap Katzenelnbogen wanneer zijn
schoonvader, zonder zoons na te laten, overlijdt 28-7-1479; verwerft via de
daartoe behorende Rijntollen enorme financiële middelen, maar ziet zich
(evenals zijn opvolgers) geplaatst voor een tientallen jaren durende periode van
strijd met processen; overl. Marburg a.d. Lahn 13-1-1483, begr. Elisabeth-
kirche ald.,
tr. (contract 4-7-1446) Marburg (of Sankt Goar?) 30-8-1458
Anna van Katzenelnbogen, geb. 5-9-1443; overl. Marburg a.d. Lahn 16-2-1494,
begr. Elisabethkirche ald.; dr. van Philipp 'der Altere', graaf van Katzeneln-
bogen en Diez, en Anna van Württemberg.

23/211. Elisabeth van Hessen-Marburg, geb. Marburg a.d. Lahn mei 1466;
door het overlijden van haar enige dan nog levende broer Wilhelm III van
Hessen-Marburg (17-2-1500) erfdochter van Katzenelnbogen en 1/4 Diez;
overl. Keulen 7-1-1523, begr. Siegen,
tr. Marburg 11-2-1482
Jan V van Nassau-Vianden en (half) Diez, geb. Breda 9-11-1455; ziet zich bij de
door zijn vader getroffen Eerste Erbverbrüderung alle rechts van de Rijn
gelegen bezittingen toegewezen 1472; volgt op als graaf van Nassau-Dillenburg,
Vianden, Siegen, 1/2 Diez en 1/3 Hadamar 3-2-1475; burggraaf en drost van
Limburg 1487; neemt de titel graaf van Katzenelnbogen aan 1501 (waarmee de
tot 1557 durende opvolgingsstrijd met het huis Hessen-Darmstadt aanvangt);
erft op grond van de Erbverbrüderung ook de Nederlandse bezittingen (Breda,
de Lek, enz.) 1504 waarvoor hij zijn zoon Hendrik III als regent aanwijst;
stadhouder van Gelre en Zutphen 1504-05; geheimraad van keizer Maximiliaan
17-7-1505; overl. Dillenburg 30-7-1516, begr. in het doorhem gestichte Francis-
canerklooster te Siegen; zn. van Jan IV graaf van Nassau(-Dillenburg), Vianden
en 1/2 Diez, enz., en Maria van Loon-Heinsberg.

24/211. Willem I 'de Rijke' van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 10-4-1487;
erft de Duitse bezittingen van zijn vader 1516; verwerft daarbij nog 1/4 Diez uit
het bezit van het geslacht Eppenstein; wordt luthers ca. 1530 en lid van het
Schmalkaldisch Verbond 1535; verkrijgt bij de definitieve regeling van het
langdurige proces met Hessen wel het recht, evenals zij wapen en titel van het
graafschap Katzenelnbogen te voeren Frankfort 30-6-1557, doch in materieel
opzicht slechts het laatste kwart van Diez en een relatief gering bedrag; overl.
Dillenburg 6-10-1559,
tr. (2) Siegen 20-9-1531>
Juliana van Stolberg, geb. Stolberg 15-2-1506; overl. Dillenburg 18-6-1580; dr.
van Botho graaf van Stolberg, ridder Gulden Vlies, en Anna van Eppenstein-
Königstein.

1. Uit dit huwelijk eveneens:
Willem 1 'de Zwijger' van Oranje-Nassau.
tr. (2)
Anna van Saksen.
Zie voor hen en de voortzetting van die reeks nader Gens Nostra 23 (1968), pag. 254.
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EINDREEKS 211 (KAMERLING)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 211 bij:
24/211. Willem I van Nassau-Dillenburg, tr. (2) Juliana van Stolberg.

Ut.:
(generatie 25-36)
- J. Visser, Keningen en Hilligenyn in Fryske Kertiersteat, in: Genealogysk Jierboekje 1964, pag.

46-57.
(generatie 27-28)
- D. van Duyn, De kwartieren van Koningin Juliana, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genea-

logie 16-19(1962-1965).
(generatie 28-31)
- A. R. Kleijn, Kwartierstaat Van Dedem, in: Gens Nostra 30 (1975), pag. 118-119.
(generatie 36-39)
- Kwartierstatenboek 1983. 's-Gravenhage (Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapen-

kunde) 1983, pag. 73 (Kamerling-Van Haersma Buma).

25/211. Jan VI 'de Oude' graaf van Nassau-Dillenburg, geb. k. Dillenburg
22-11-1535, graaf van Nassau-Dillenburg, Siegen, Hadamar, Beilstein, Katzen-
elnbogen en Dietz; stadhouder van Gelderland 1578-81; brengt de Unie van
Utrecht tot stand 1579; sticht de Hogeschool te Herborn 1584; overl. k. Dillen-
burg 8-10-1606,
tr.(l) Dillenburg 6-6-1559
Elisabeth van Leuchtenberg, geb. maart 1537, overl. k. Dillenburg 6-7-1579; dr.
van George III landgraaf van Leuchtenburg en Barbara van Brandenburg-
Ansbach.

26/211. Juliana van Nassau-Dillenburg, geb. k. Dillenburg 6-10-1565, overl.
4-10-1630, begr. Hungen,
tr. (1)24-4-1588
Adolf Heinrich van Salm, geb. 1557, graaf van Salm, Wild- en Rijngraaf in
Dhaun, overl. 20-2-1606; zn. van Philips Frans, graaf van Salm, Wild- en
Rijngraaf in Dhaun, en Maria Egyptiaca van Öttingen.

27/211. Wolfgang Friedrich van Salm, geb. (Dhaun?) 1589, Wild- en Rijngraaf
zu Salm-Dhaun, overl. 24-12-1638,
tr. (1) 1619
Elisabeth van Solms-Braunfels1, geb. Braunfels 18-10-1593, overl. 16-2-1636;
dr. van Johann Albrecht, graaf zu Solms-Braunfels, en Agnes van Sayn-Witt-
genstein.

28/211. Johann Ludwig van Salm, geb. 1620, Wild- en Rijngraaf zu Salm-
Dhaun, overl. Wenen 6-11-1673,

1. Een zuster van Elisabeth is Amalia van Solms, tr. Frederik Hendrik van Oranje-Nassau.
Hun vader, Johan Albrecht van Solms-Braunfels, is een zoon van Elisabeth van Nassau-Dillen-
burg, zuster van de onder 25/211 vermelde Jan VI 'de Oude' van Nassau, en van Conrad van
Solms-Braunfels (zn. van Philipp van Solms-Braunfels; zie Beginreeks 203, generatie 29 (pag.
206).
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tr. (1)30-10-1643
Elisabeth zu Salm-Neufville, geb. 1620, overl. 1673; dr. van Johann Georg,
Wild- en Rijngraaf zu Salm-Neufville, en Margaretha van Mansfeld-Hintart'.

29/211. Anna Sybi/la Florentina van Salm-Dhaun, geb. 29-9-1648, overl. 12-3-
1685,
tr. 6-12-1670
Philipp Gottfried des HRR graaf van Castell-Riidenhausen, geb. k. Rüden-
hausen 21-11-1641, overl. 10-1-1681; zn. van Georg Friedrich des HRR graaf
van Castell-Rüdenhausen en Anna Louise van Limpurg-Speckfeld.

30/211. Philippina Eleonora van Castell-Rüdenhausen2, geb. k. Rüdenhausen
3-5-1676, overl. Zwolle 11-12-1757, begr. Den Ham,
tr. h. Almelo 11-12-1706
Frederik Rudolph baron van Rechteren, geb. 3-5-1666, heer van Mennigeshave
1696, lid ridderschap van Overijssel 1698, generaal-majoor cavalerie, overl.
Zwolle maart 1742, begr. Den Ham; zn. van Joachim Adolph van Rechteren,
heer van Rechteren, en Margaretha van Haersolte.

31/211. Isabella Frederica Charlotte van Rechteren, geb. Den Ham, h. Menni-
geshave, 18-1-1717, overl. Wijhe, h. De Gelder, 14-11-1794,
tr. Hellendoorn 12-8-1740
Anthony van Dedem, ged. Zwolle 11-4-1715, heer van De Gelder 1738, en
Windesheim 1738-44, lid ridderschap van Overijssel 1739, gecommitteerde in de
Gen. Rekenkamer 1744 en in de Raad van State 1760, lid Gedeputeerde Staten
1745 en 1765, overl. Wijhe, h. De Gelder, 26-5-1770, zn. van Gijsbert van
Dedem, heer van De Gelder en Windesheim, en Johanna Gerhardina van Haer-
solte.

32/211. Johanna Philippina van Dedem, geb. Wijhe, h. De Gelder, 28-11-1741,
overl. Roden, h. Ter Heyl, 12-5-1815,
tr. (1) Wijhe 16-12-1766
Arent Sloet tot Tweenyenhuisen, Hagensdorp, Oldruitenborgh, Toutenburg en
Ter Heyl, geb. Vollenhove 22-3-1722, commandeur Duitse Orde 1770, land-
drost van Salland 1763, gedeputeerde ter Staten-Generaal, lid Staten 1746 en
president Overijsselse Ridderschap, overl. Vollenhove, h. Toutenburg, 25-5-
1786; zn. van Coenraad Willem Sloet tot Lindenhorst en de Haere, en Anna
Judith van Echten tot Oldruitenborgh.

1. Zie voor een Karel-de-Grote-afstamming van Margaretha van Mansfeld: Genealogysk Jier-
boekje 1964, pag. 49 e.v.

2. Een zuster van Philippina Eleonora, Sophia Juliana des HR Rijksgravin van Castell-Rüden-
hausen, tr. Adolph Hendrick des HR Rijksgraaf van Rechteren (een broer van Frederik
Rudolph).
Zie voor hen en de voortzetting van die reeks nader Gens Nostra 45 (1990), pag. /46(Eindreeks
137, generatie 29).
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33/211. Anna Judith barones Sloet, geb. Vollenhove 20-11-1771, overl. Gro-
ningen 10-10-1858,
tr. Roden 24-4-1791
Mr. Gustaaf Willem baron van Imhoff, (C. N. L.), geb. Groningen 22-11-1767,
Baron de l'Empire, gedeputeerde ter Staten-Generaal 1790-95, secretaris Raad
van Financiën 1801-07, gedeputeerde van het dept. Wester Eems 1811-14, gou-
verneur van Groningen 1814-30, president curator der Groninger Hoogeschool,
staatsraad i.b.d. 1808, benoemd in de ridderschap van Groningen 1814, overl.
Groningen 13-2-1830; zn. van Jan Willem des HR Rijksvrijheer van Imhoff en
Christina Emerentiana Lewe (uit de tak Aduard).

34/211. Adrienne Frédérique Jeanette barones van Imhoff, geb. Groningen
14-8-1805, overl. ald. 1-10-1880,
tr. Groningen 15-11-1833
Mr. Dirk Rudolph Wijckerheld Bisdom, (R.N.L., R.E.K.), geb./ged. Leiden
18-1/5-2-1809, kantonrechter te Groningen 1853-77, lid gemeenteraad van Gro-
ningen 1866-83, lid Prov. Staten van Groningen 1866-89, overl. Groningen
30-5-1889; zn. van mr. Carel Jan Jacob Wijckerheld Bisdom en Johanna Lewe
(tak Aduard).

35/211. Anna Adriana Sophia Wijckerheld Bisdom, geb. Groningen 9-10-1839,
overl. 's-Gravenhage 18-2-1918,
tr. Groningen 12-7-1880
Mr. Bernhardus Jouke Buma, geb. Leeuwarden 8-4-1835, advocaat 1859, bur-
gemeester van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 1861-67, en van Utingera-
deel 1867-74, overl. Oldeboorn, h. Nieuw-Bornia, 22-7-1874; zn. van mr. Wibo
Bernhardus Buma en Joanna Elisabeth barones van Haersolte.

36/211. Mr. Wibo Bernhardus Buma, (R.O.N.), geb. Leeuwarden 14-6-1861,
advocaat en procureur, volmacht waterschap Vijfdeelen Zeedijken binnendijks
1893-1911, lid gemeenteraad van Leeuwarderadeel 1895-1905, voorzitter
Waterschap de Sneeker Oudvaart 1916-31, voorzitter Raad van Beroep (Dir.
Bel.) te Leeuwarden 1918-27, voogd van het Popta Gasthuis en -Slot te
Marssum 1888-1945, overl. Harlingen 2-6-1945,
tr. Arnhem 15-3-1888
Amelia Gerardina Albarda, geb. Arnhem 5-1-1867, overl. Huizum 28-11-1958;
dr. van mr. Willem Christiaan Albarda en Jkvr. Anna Maria Catharina van
Andringa de Kempenaer.

37/211. Anna Adriana Sophia Buma, geb. Huizum 1-4-1893, overl. 's-Graven-
hage 2-2-1984,
tr. Huizum 17-9-1913
Anthony Engelbert Hannema, (O.O.N.), geb. Harlingen 18-7-1887, lid firma
Sjoerd Hannema 1920-38, lid gemeenteraad, wethouder en burgemeester van
Harlingen tussen 1938 en 1952, lid Prov. Staten van Friesland, correspondent
Ned. Bank te Harlingen, dijkgraaf Waterschap Vijfdeelen Zeedijken buiten-
dijks ald., voogd van het Popta Gasthuis en -Slot te Marssum 1945-72, overl.
Leeuwarden 11-2-1972; zn. van Jacobus Hannema en Adelaïde Louise André
de la Porte.
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38/211. Adelaïde Louise Hannema, geb. Harlingen 27-7-1918, overl. Rot-
terdam 29-3-1977,
tr. Harlingen 17-6-1941
Bernhardus Wibo van Haersma Buma, geb. 's-Gravenhage 11-6-1911, hoofd
Bescherming Bevolking te Harlingen 1952-61, hoofd Bureau Ver. Bedrijfszelf-
bescherming in de Scheepvaarthoek te Rotterdam 1961-76, ouderling Her-
vormde gemeente ald., ontvanger-bestuurslid Mr. W. W. Bumaleen te Weidum;
zn. van Bernhardus van Haersma Buma en Anna Maria Eduarda van Benthem
van den Bergh.

39/211. Anna Adriana Sophia van Haersma Buma, geb. 's-Gravenhage 19-11-
1943, oud-assistent conservator Prentenverzamelingen Gemeente-Archief
Utrecht, oud-lid Dagelijks Bestuur Openlucht Museum Het Hoogeland te
Warffum,
tr. Rotterdam 3-10-1970
Eric Johan Carel Kamerling, geb. Zeist 7-2-1943, burgemeester van Warffum
1980-88 en van Vorden sinds 1988; zn. van dr. Anton Willem Constantijn
Gerard Kamerling en Helene Elizabeth Lintner.

Uit dit huwelijk:

1. Anthony Willem Constantijn Gerard Kamerling, geb. Zeist 14-3-1973.
2. Adelaïde Louise Elisabeth Kamerling, geb. Zeist 16-6-1976.
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EINDREEKS 212 (SCHAEFFER)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 211 bij:
15/211 Mathilde van Boulogne, tr. Hendrik I van Brabant.

Lit.:
(generatie 16-18)
- C. Knetsch, Das Haus Brabant; Genealogie der Herzoge von Brabant und der Landgrafen von

Hessen. Darmstadt (Historischer Verein für das Grossherzogtum Hessen) z.j. [ca. 1922].
(generatie 18-24)
- Europaische Slammtafels, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VI. Marburg (J.A.

Stargardt) 1978, Tafel 63 [met uitgebreide bibliografie, waaraan nog toe te voegen het volgende,
anoniem verschenen werk:]

- Mathias-Joseph Wolters, Notice historique sur /'ancien comté de Hornes el sur les anciennes
seigneuriesde Weert, Wessem, Ghoor el Kessenich. Gand (Imprimerie J. et E. Gyselinck) 1850;

- Arnold Berg, Zur alteren Genealogie der Fürsten von Horn, in: Genealogie 27 (1978), pag.
43-46;

- E. Warlop, The Flemish Nobiliiy before 1300, 2 dln. [in 4 banden]. Kortrijk (G. Desmet -
Huysman) 1975.

(generatie 25-33)
- A. van der Wijck, Het geslacht Van Heurn of Heurnius, in: Heraldieke Bibliotheek 1872, pag.

337-351, verbeterd herdrukt in idem 1873, pag. 49-63 en 146-148.

16/212. Godfried van Leuven, geb. 1209; wordt ridder 1231; vermeld als heer
van Baucignies 1246, Leeuw 1251 en Gaasbeek 1251; overl. 21-1-1253, begr.
Affligem,
tr. na 1240 en vóór 7-8-1243
Maria van Oudenaarde, noemt zich als weduwe 'vrouwe van Gaasbeek', overl.
na 24-8-1293; dr. van Arnulf IV heer van Oudenaarde en Pamele, ridder, bal-
livus Flandrie en pair van Vlaanderen, en Alice van Rozoy.

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik van Leuven, zie nader hieronder.
b. Johanna van Leuven, tr. Dietrich I van Sponheim, zie Beginreeks 225, gene-

ratie 19 (pag. 317).

17/212. Hendrik van Leuven, heer van Herstal en Gaasbeek; overl. 1285 na
maart,
tr.
Isabella van Beveren, vermeld mei 1270, overl. 1308; dr. van Dirk IV heer van
Beveren, kastelein van Diksmuide, heer van Wallers, ridder, en Margaretha van
Brienne.

18/212. Johanna van Leuven, erfgename van Gaasbeek, Herstal en Baucignies,
vermeld 1302; overl. sept. 1319, begr. Brussel (Carmelieten),
tr. (pauselijke dispensatie' verleend 7-6-1302)

1. G. Digard, Les registres de Boni/ace VIII, tome III, nr. 4693. De dispensatie werd verleend
wegens onderlinge verwantschap in de 4de kanonieke graad. Dat was zelfs tweemaal het geval
(zie Arnold Berg): beide echtelieden waren niet alleen bet-achterkleinkinderen van Godfried III
van Leuven, hertog van Neder-Lotharingen (overl. 1190), maar ook nog eens uit het huwelijk
van Dirk II van Beveren (overl. na mei 1216) en diens tweede echtgenote Ada van Coucy.
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Gerard I heer van Horn, Altena, Weert, Perwez en Herlaer; vermeld vanaf
1292; verkrijgt van zijn schoonvader het recht aan de bruidsschat van zijn
echtgenote alle lenen die hij van Loon hield toe te voegen, behalve het kasteel
Horn, 1302; beschouwt zich aanvankelijk eigenmachtig als rechtsopvolger voor
Woudrichem en het land van Altena waarmee zijn vader en zijn oudere broer
beleend waren geweest, maar wordt door de graaf van Kleef als leenman erkend
7-4-1306; is een der ondertekenaars van het charter van Coudenberg van hertog
Jan II van Brabant 27-9-1312; ontvangt betaling voor het aan graaf Willem III
geleverde contingent in diens strijd tegen Robert van Vlaanderen aug. 1315;
verkrijgt bij zijn tweede huwelijk de heerlijkheid Perwez 1323; overl. vóór
18-2-1331'; zn. van Willem II heer van Horn, Altena en Kortessem, en Agnes
N. [mogelijk: Perwez].

19/212. Willem IV van Horn, vermeld vanaf 1305; heer van Horn, Altena,
Weert, Nederweert, Wessem, Heeze, Leende en Kortessem; ondervoogd van
Thorn; draagt zijn allodiaal bezit Heeze en Leende in leen op aan Brabant,
Brussel 12-1-1333; erft omstreeks 1339 Gaasbeek, Leeuw, Herstal en Mont-
cornet van zijn nicht Beatrix van Leuven; ondertekent als eerste Brabantse
getuige het verbond tussen hertog Jan III van Brabant en graaf Lodewijk van
Vlaanderen Gent 3-12-1339; testeert 6-10-1342; overl. 1343,
tr. (2) 13362

Elisabeth van Kleef-Hülchrath, overl. 1347; dr. van Dietrich Luf (III) van
Kleef, graaf van Hiilchrath3, en diens eerste echtgenote Jolanda N.

20/212. Willem V van Horn, wordt heer van Horn door de kinderloze dood van
zijn halfbroer Gerard II (gesneuveld bij Stavoren 26-9-1345); is een der getuigen
van het huwelijkscontract van Dirk II van Heinsberg en Philippine van Gulik
7-2-1357,
tr. (dispensatie verleend 27-6-1348)
Mechteld van Arkel, geb. vóór 14-3-1330, overl. na 1376; dr. van Jan IV van
Arkel en Irmgard van Kleef.

21/212. Willem VI van Horn, volgt op als heer van Horn en Altena 1369; is
betrokken bij de moord op Aleid van Poelgeest (30-12-1392); gesneuveld in de

1. Aldus Europaische Stammlafeln, Neue Folge VI, 63. Wolters (a.w., pag. 33-34) citeert in
extenso het grafschrift zoals dat werd vermeld in een oud handschrift, gewijd aan de grafmonu-
menten van Brussel (afkomstig van de vroegere Chambre Héraldique), blijkens hetwelk (pag.
184 ald.) Johanna in sept. 1319 gestorven zou zijn, en Gerard op 3-5-1333.

2. Uit dit huwelijk eveneens Elisabeth van Horne, die met Hendrik van Diest huwde. Van dit
echtpaar gaf Gens Nostra 23 (1968), pag. 308 e.v. een afstammingslijn, welke door de inzender
echter werd ingetrokken in Gens Nostra 40 (1985), pag. 512-513 omdat de aanvankelijk gepubli-
ceerde afstamming van Johanna van Haren (16de eeuw, in de toen gevolgde nummering: 27/9)
uit genoemd echtpaar niet juist bleek te zijn.

Ook de in tweede instantie door hem gepubliceerde afstammingslijn (welke via een bastaard-
kleindochter van Jan III van Polanen zou verlopen) zou nadere adstructie vereisen, aangezien
zij niet voorkomt in het toen kort tevoren door Dek gepubliceerde, mede de bastaarden omvat-
tende overzicht in Ons Voorgeslacht 38 (1983) waar men haar op pag. 121 verwacht zou hebben.

3. Zie voor hem Eindreeks 218, generatie 19, sub a., pag. 289.
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slag bij Agincourt 25-10-1415,
tr. 19-5-1374
Johanna van Loon, gezegd van Heinsberg, getocht aan 800 gulden per jaar ten
laste van het land van Horn 20-5-1374; dr. van Godfried II graaf van Loon, heer
van Heinsberg, en Philippa van Gulik.

22/212. Willem VII van Horn, heer van Horn, Altena en Weert sinds 1417;
overl. Aken (in het huis 'Horn' in de Jakobsstrasse) 21-7-1433, begr. Aken
(Dominicanerklooster),
tr. 23-1-1417
Jeanne van Montigny, vrouwe van Montigny en Oostervant; dr. van Jean de
Montigny en Eléonore de Quesnes.

23/212. Jacob I van Horn, heer van Horn, Altena, Weert, Nederweert, Kor-
tessem, Wessem en (een deel van) Montigny; verkrijgt van zijn schoonvader het
land van Born en verheft dit Heinsberg 29-6-1448; verheven tot graaf van Horn
december (?) 1450'; koopt Cranendonk en Eindhoven terug van Maria van
Schoonhoven 1460; sticht overeenkomstig de wens van zijn gemalin na haar
overlijden een Franciscanerklooster te Aldenborg bij Weert (gewijd mei 1462)
en sticht een memorie voor zijn vader in de Dominicanerkerk te Aken 18-11-
1477; bemiddelt in het tot stand komen van een vrede tussen Luik en hertog
Philips van Bourgondië Sint-Truiden 22-12-1465; treedt in het Francisca-
nerklooster te Weert op of kort vóór 17-9-1486, ald. overl. 3/13-5-1488 en
begraven (voor het hoofdaltaar),
tr. 1448
Johanna van Meurs, overl. 2-4-1461; dr. van Friedrich IV graaf van Meurs en
Saarwerden, heer van Baer en Lathum, ridder in de Orde van het Gulden Vlies,
en Engelberta van der Mark.

24/212. Jacob II graaf van Horn2, geb. ca. 1450; bemiddelt bij het tot stand
komen van het verdrag van Tongeren 22-5-1484 dat de weg voor zijn broer Jan
vrijmaakt om bisschop van Luik te worden en is aanwezig bij diens intronisatie
7-11-1484; wordt wanneer deze zich veiligheidshalve in Maastricht heeft terug-
getrokken, door hem belast met het bestuur van het bisdom; wordt (nadat hij

1. Volgens Wolters (a.w.; Annexe nr. 23) was het verheffingsdiploma gedateerd 'die Veneris post
festum S. Thomae apostoli'. De feestdag van Sint Thomas apostel is 21 december en viel (zie
Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung) in 1450 op maandag. De vrijdag daarna was dus
Eerste Kerstdag, hetgeen (och een wat merkwaardige wijze van datering zou betekenen. De
exacte datum der verheffing zij daarom hier in het midden gelaten.

2. Het idyllische beeld dat Wolters van Jacob II geeft (pag. 51: 'car toute sa vie ne respire que la
paix et la concorde') is wel zéér eenzijdig. De ook in deze decennia turbulente geschiedenis van
stad en bisdom Luik (waarbij de De la Marck's gewoonlijk door Frankrijk werden gesteund en
de Hornes zich op Bourgondië-Habsburg richtten), valt in de meeste geschiedwerken echter
tussen stoel en tafel, zo ook in de beide edities van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden.
Informatief is daarom nog steeds het overzicht dat Henri Pirenne in 1907 daarvan gaf in zijn
Hisloire de Belgique (diverse edities, waaronder een Nederlandstalige Geschiedenis van België)
in deel III, eerste boek, hoofdstuk VI.
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door het overlijden van zijn vader graaf van Horn is geworden 1488) echter
gevangen genomen in een gevecht tegen de De la Marck's en blijft gedurende
drie jaar hun gevangene in het kasteel Louveigné; wordt vrijgelaten bij de
algehele vrede die op 25-7-1492 wordt gesloten, waarmee aan een vijftien jaar
durende burgeroorlog een einde komt en Frankrijk en Habsburg de onzijdig-
heid van het bisdom Luik erkennen; geeft dan ter verzoening zijn dochter
Margaretha ten huwelijk aan Everard de la Marck; neemt nadien deel aan de
strijd van keizer Maximiliaan tegen Gelre, maar moet ter bestrijding der kosten
het graafschap Horn en de heerlijkheid Weert (met kasteel) verpanden aan
graaf Vincent van Meurs 1494, waarna hij een en ander pas met veel moeite
terugkrijgt 16-4-1499; draagt Horn in leen op aan het bisdom Luik Kuringen
18-10-1500, en tracht de moeilijk blijvende verhoudingen te regelen door zijn
oudste zoon (Jacob III) uit te huwelijken aan een kleindochter van Vincent van
Meurs 29-5-1502; is (hoewel als Luiks onderdaan nu formeel neutraal) aanwezig
bij de hernieuwde strijd tegen Gelre in 1511, maar wordt overrompeld in Wou-
drichem omstreeks 1-1-1512 en moet zich opnieuw vrijkopen; overl. 8-10-1530,
bijgezet in het familiegraf in het Franciscanerklooster te Weert.
Afgezien van wettige kinderen (uit zijn tweede huwelijk) was hij, in buitenechte-
lijke verhouding met een jonkvrouwe Van Kerckem, vader van:

25/212. (bast.) Johan van Home, geb. ca. 1479, officier onder Fredrik van
Egmond, graaf van Buren, later onder Lodewijk II van Hongarije, (waarsch.)
gesneuveld tegen de Turken in de slag bij Mohacsz 29-8-1526,
tr. IJsselstein ca. 1515
Agneta Ockers, overl. IJsselstein ca. 1520; dr. van Ocker Ockersz.

26/212. Otto van Huern, geb. IJsselstein ca. 1516, groothandelaar in wijnen,
burger van Utrecht, overl. Utrecht 28-8-1583,
tr. Utrecht (15-7)-1541
Geertruid van Velsen, geb. Utrecht ca. 1516, overl. ald. (overluid 12-l)-1604;
dr. van Lambert van Velsen en Lysbeth Rijck Lubbertszdr.

27/212. Joannes Heurnius, geb. Utrecht 25-1-1543, doet. med., eerste hoogle-
raar in de medicijnen te Leiden, overl. Leiden 11-8-1601,
tr. Utrecht 4-3-1576
Christina Beyer, geb. Utrecht 9-12-1555, overl. Leiden 11-9-1604; dr. van Wil-
helmus Beyer en Margaretha Lijster.

28/212. Thomas Heurnius, geb. Leiden 26-9-1583, doet. jur., notaris te
Utrecht, schepen en raad ald., raadsheer in het Prov. Hof, rentmeester-generaal
van de domeinen van Utrecht, overl. ald. 1-5-1633,
tr. Utrecht 3-9-1605
Deliana Hessels, geb. Utrecht 12-8-1583, overl. ald. 29-10-1621; dr. van
Adriaan Hessels en Margaretha van Mierlo.

29/212. Johan van Heurn, geb. Utrecht 29-10-1606, kanunnik kapittel St. Jan,
raad en vroedschap, rentmeester-generaal domeinen van Utrecht, overl.
Utrecht 7-1-1655,
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tr. Utrecht 24-4-1638
Margaretha Uyttenbogart, geb. 1608, overl. Utrecht 25-5-1674; dr. van Peter
Uyttenbogart en Maria Le Petit.

30/212. Frans van Heurn, geb. Utrecht 29-11-1645, doet. jur., rentmeester van
de geestelijke goederen van Peelland en van het Clarisseklooster te 's-Hertogen-
bosch, later ontvanger van de Geconfisqueerde Goederen van Brabant, overl.
's-Hertogenbosch 10-4-1705,
tr. Middelburg 5-1-1677
Maria Aemilius, geb. Middelburg 30-12-1658; dr. van Jan Alphert Aemilius en
Helena Terstege.

31/212. Johan van Heurn, geb. Rotterdam 22-12-1677, doet. jur., schepen,
advocaat van de Raad van Brabant, rentmeester en secretaris van het Kapittel
van St. Pieter te Oirschot, griffier Leen- en Tolkamer te 's-Hertogenbosch,
overl. ald. 11-8-1741,
tr. Lingen 13-9-1711
Antonia Aemilia Wolfsen, geb. Lissabon 5-2-1689, overl. 's-Hertogenbosch
29-10-1780; dr. van Johan Wolfsen en Elisabeth Geertruyt Aemilius.

32/212. Frans van Heurn, geb. 's-Hertogenbosch 6-9-1717, doet. jur., rent-
meester en secretaris van het Kapittel van St. Pieter te Oirschot, schepen en raad
te 's-Hertogenbosch, overl. ald. 16-1-1781,
tr. (l)1

Martha Christina Collot d'Escury.

33/212. Antonia Aemilia van Heurn, geb. 's-Hertogenbosch 11-1-1756, overl.
ald. 14-4-1795,
tr. 's-Hertogenbosch 12-11-1780
Dr. Florentius Verster, geb. 's-Hertogenbosch 14-8-1747, schepen ald., overl.
's-Hertogenbosch 24-4-1802; zn. van Abraham Verster en Florentia van
Woerkom.

34/212. Jean Francois Leopold Verster, geb. 's-Hertogenbosch 14-11-1788,
inspecteur registratie en domeinen in Noord-Brabant, lid gemeenteraad 's-Her-
togenbosch, overl. ald. 26-12-1874,
tr. Hillegom 12-5-1824
Helena Catharina Elizabeth van Limburg Brouwer, geb./ged. Amsterdam 18/
24-9-1796, overl. 's-Hertogenbosch 23-1-1840; dr. van Abraham Henricus van
Limburg Brouwer en Johanna Sophia Slatboom.

1. Frans van Heurn tr. (2) Rosmalen 4-3-1766 Jeanne Esther Leopoldine Proebentow van Wilms-
dorff, geb. 's-Hertogenbosch 24-6-1740, overl. ald. 15-4-1787, dr. van Joost Lodewijk Proe-
bentow van Wilmsdorff en Antoinette Ernestine Jacot van Axele.
Uit dit huwelijk:
Lodewijk Willem Ernst van Heurn, tr. Petronella Johanna Ackersdijk.
Zie voor hen en de voortzetting van die reeks nader Gens Noslra 23 (1968), pag. 307-308.
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35/212. Mr. Abraham Henricus de Balbian Verster, (R. N. L.), (naamswijzi-
ging K.B. 17-11-1880, nr. 36), geb. Amsterdam 10-5-1830, kantonrechter te
Boxtel en Tilburg, publicist van historische en juridische verhandelingen, teke-
naar-karikaturist, overl. Oisterwijk 12-12-1915,
tr. (1) Oisterwijk 1-7-1859
Igminia Ignatia Rijpperda, geb. Oisterwijk 4-11-1831, overl. ald. 17-8-1873; dr.
van Jan Rijpperda en Arnolda Breda.

36/212. Jan Frangois Leopold de Balbian Verster, (R. O. N.), geb. Boxtel 29-6-
1861, journalist, redacteur van Het Nieuws van de Dag, publicist van histori-
sche en volkenkundige verhandelingen, overl. Amsterdam 26-6-1939,
tr. Oisterwijk 17-4-1910
Hendrika Cornelia Bolderheij, geb. Amsterdam 25-2-1890, kunstschilderes; dr.
van Dirk Bolderheij en Cornelia Maria Christina Deuzing.

37/212. Florentia de Balbian Verster, geb. Amsterdam 17-7-1917,
tr. Amsterdam 9-9-1936
Ds. Victor Emil Schaefer, geb. Losser 28-5-1909, predikant te Kediri (Oost-
Java), legerpredikant te Batavia en Medan, Ned.-Hervormd predikant te
Hemmen en Huizen, emeritaat 1973; zn. van ds. Victor Emile Schaefer en
Johanna Margaretha Cornelia de Hartog.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Frangois Leopold Schaefer, geb. Kediri 24-3-1938, technisch tekenaar,
tr. Wassenaar 28-8-1964
Mirte Annemieke Geenjaar, geb. 's-Gravenhage 10-10-1940, laborante; dr.
van Hermanus Jacobus Geenjaar en Susanne Cornelia Goddijn.
Uit dit huwelijk:
a. Hermione Susanne Florentia Schaeffer, geb. Wassenaar 4-11-1966.
b. Vincent Emil Frangois Schaefer, geb. Wassenaar 28-10-1969.

2. Johanna Margaretha Cornelia Schaefer, geb. Kediri 10-6-1940, groepsleer-
kracht,
tr. Huizen/NH 27-10-1962
Huibert Cornelis Bernard Barendregt, geb. Apeldoorn 13-3-1933, leraar; zn.
van Huibert Hendrik Barendregt en Maria Helena Elisabeth Verstijnen.
Uit dit huwelijk:
a. Huibert Emil Barendregt, geb. Nijmegen 22-9-1963.
b. Wessel Arnoud Barendregt, geb. Nijmegen 21-6-1967.

3. Victor Emil Schaefer, geb. Batavia 29-3-1942, commercieel medewerker van
een verkooporganisatie,
tr. Naarden 18-6-1968
Gijsberta Cecilia Patist, geb. 's-Gravenhage 26-4-1946, directeur van een
basisschool; dr. van Jan Patist en Gijsberta Cecilia van Wijk.
Uit dit huwelijk:
a. Annemieke Schaefer, geb. Hilversum 29-4-1975.

4. Hendrika Cornelia Schaefer, geb. Gorssel 27-11-1946, maatschappelijk wer-
kende,
tr. Amsterdam 13-10-1968
Willem Gerard Kuipéri, geb. Losser 5-6-1945, personeelsfunctionaris; zn.
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van ds. Nicolaas Hendrik Kuipéri en Wilhelmina Grada Petra van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
a. Nicolaas Hendrik Kuipéri, geb. Amsterdam 8-12-1968.
b. Florentius Willem Kuipéri, geb. Huizen 24-2-1971.
c. Viaorine Emilie Kuipéri, geb. Huizen 21-7-1975.
d. Willem Gerard Derk Kuipéri, geb. Huizen 11-6-1976.

Wesselina Hendrina Schaefer, geb. Batavia 21-8-1948, dra. psychologie,
tr. Huizen 14-5-1971
Mr. ir. Jan Roeland Storm, referendaris, zn. van Marie Storm en Roelina
Jantina Reinders.
Uit dit huwelijk:
a. Martje Geesje Annechien Storm, geb. Wageningen 18-2-1972.
b. Elisabelh Wesselina Calharina Storm, geb. Dakar (Senegal) 30-10-1974.
c. Christiaan Steven Cornelis Storm, geb. Leiderdorp 27-6-1981.
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BEGINREEKS 213 (ROUCY - POITOU - GELRE)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 203 bij:
3/203. Lotharius I, tr. Ermengard.

Ut.:
(generatie 4-6)
— C. Knetsch, Das Haus Brabant; Genealogie der Herzoge von Brabant und der Landgrafen von

Hessen. Darmstadt (Historischer Verein für das Grossherzogtum Hessen) z.j. [ca. 1922; de
nummers van de Regesta Imperii (Böhmer-Mühlbacher) waarnaar Knetsch, zonder specificatie,
verwijst, zijn: 1125, 1130b en 1134a];
C.A.A. Linssen, Lotharingen 880-1106, in: [nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden,
dl. 1. Haarlem (Fibula - Van Dishoeck) 1981, pag. 305-353, herdrukt in zijn Historische
opstellen over Lotharingen en Maastricht in de Middeleeuwen. Assen-Maastricht (Van Gorcum)
1985, pag. 1-66.

(generatie 7-8)
- voor literatuur betreffende Roucy zie bij Beginreeks 218.
(generatie 8-11)
- Chronologie historique des cotntes de Poitiers et ducs d'Aquitaine ou de Guienne, in: l'Art de

Vérifier les dates, vol. 10. Paris 1818, pag. 87 e.v.;
- Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. II. Marburg (J.A.

Stargardt) 1984, Tafel 76 [zie ook de voetnoot bij generatie 11/213 hierna].
(generatie 11-19)
— A. P. van Schilfgaarde, Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre,

graven van Zutphen. Arnhem (Gouda Quint en Brouwer) 1967 [= Werken uitg. door 'Gelre',
nr. 33];

— J. A. E. Kuys, De landsheerlijkheid Gelre en Zutphen tot 1423, in: [nieuwe] Algemene Geschie-
denis der Nederlanden, dl. 2. Haarlem (Fibula - Van Dishoeck) 1982, pag. 324-345 [met
bibliografie op pag. 549-551];

- W. Jappe Alberts, Geschiedenis van Gelderland; van de vroegste tijden tot het einde der Middel-
eeuwen. 's-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1966;

— Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VI. Marburg (J.A.
Stargardt) 1978, Tafel 25.

(generatie 14)
- M.K.J. Smeets en W. E.S.L. Keyser-Schuurman, Inventaris van het archief van de Munster-

abdij te Roermond, 1220-1797. Maastricht (Rijksarchief in Limburg) 1974;
— F. P. J. Slenders en M. K. J. Smeets, Waar het koepeldragend Munster rijst; Historisch overzicht

betreffende de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk. Roermond (Stichting Jong Roermond) 1984.

4/213. een dochter ('Irmingard')\ geb. ca. 830,
tr. (na schaking) 846
Giselbert, vermeld als graaf in de Maasgouw 840 en 841; is vazal van Karel 'de
Kale' van West-Francië wanneer hij (vóór maart 846) een dochter van keizer
Lotharius naar Aquitanië ontvoert en daar huwt; verzoent zich (na een rijksdag
te Thionville okt. 848) begin 849 met de keizer; graaf van de Darnau in 863;
overl. na 14-6-877; mogelijk zoon van een Reginar die in de jaren 797-814 als
gegoed in de Bidgau aanwijsbaar is.

1. De naam 'Irmingard' is niet contemporain, aldus S. Rösch, Caroli Magni Progenies, pag. 89
(gen. III, 8).
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5/213. Reginar I, geb. ca. 850; bezit tal van landgoederen in Wallonië en
stroomafwaarts langs de Maas; ondersteunt zijn achterneef de Westfrankische
koning Karel III 'de Eenvoudige' in diens strijd tegen Eudes (893-97); is eerst
de voornaamste medewerker van koning Zwentibold wanneer deze Lotharingen
als koninkrijk van zijn vader Arnulf heeft ontvangen 895 (hij verkrijgt dan
Sint-Servaas te Maastricht en treedt op als leke-abt van Echternach), die echter
weldra met hem breekt, hem Sint-Servaas ontneemt 13-5-898 en hem tot twee-
maal toe vergeefs belegert in zijn veste Durfost; wendt zich opnieuw tot Karel
de Eenvoudige die Aken en Nijmegen verovert en Zwentibold tot vlucht dwingt;
erkent nadat deze laatste gesneuveld is (13-8-900) wel diens opvolger Lodewijk
'het Kind' en de toen aangestelde hertog Gebhard; verwerft ook Stavelot 902 en,
opnieuw, Sint-Servaas; wordt (ook in oorkonden) met verschillende titels aan-
geduid (graaf, markgraaf, na 911 ook missus dominicus); bezit in zijn laatste
levensjaren ook nog Sankt Maximin (buiten Trier) en Chèvremont (bij Luik);
overl. na 25-8-915 en vóór 15-1-916,
tr.
Alberada N.

Uit dit huwelijk:

a. Giselbert van Lotharingen, zie nader hieronder.
b. Reginar (Reinier) II van Henegouwen, zie Beginreeks 226, generatie 6 (pag.

323).

6/213. Giselbert van Lotharingen; erft het volledig bezit van zijn vader en wordt
als zoon van Reginar I vermeld in oorkonden van 919, 923 en 930; voert ter
vergroting van zijn macht nog ongeremder dan deze een schommelpolitiek;
keert zich tegen Karel 'de Eenvoudige', laat zich door aanhangers tot 'koning
van Lotharingen' kiezen 920, maar neemt zijn toevlucht tot de Duitse koning
Hendrik I; veinst zich met Karel te willen verzoenen, maar verraadt hem en
neemt deel aan de opstand waardoor Robert I Frans koning wordt (30-6-922);
weigert na diens sneuvelen (15-6-923) Raoul als opvolger te erkennen en wendt
zich opnieuw tot Hendrik I; probeert (maar te laat) zich alsnog met Raoul te
verzoenen waarop Hendrik I met een groot leger Lotharingen inlijft 925; wordt
door deze als 'hertog' echter gehandhaafd en via een dynastiek huwelijk
gebonden; is ook weer leke-abt van Sankt Maximin 925-34 en wordt rector van
Sint-Servaas 928; leidt als kamerheer de kroningsplechtigheid van Otto I te
Aken 7-8-936, maar doet weldra mee aan het oproer van diens broer Hendrik;
wordt overwonnen bij Birten maart 939 en een tijd lang belegerd in Chèvre-
mont; roept de hulp in van de Westfrankische koning Lodewijk IV 'van
Overzee' en trekt de dan naderende Otto tegemoet, maar wordt verslagen bij
Andernach 3-10-939 en verdrinkt wanneer hij dan tracht over de Rijn te
vluchten,
tr. 928
Gerberga van Saksen1, geb. Nordhausen 913/14; hertrouwt einde 939 met
Lodewijk IV 'van Overzee' van West-Francië; speelt tijdens en na dat tweede
huwelijk een grote rol in Frankrijk; overl. Reims 5-5-984; dr. van Hendrik I,
Duits koning, en diens tweede gemalin Mathilde van Westfalen.

1. Voor gedetailleerde beschrijving zie Beginreeks 227, generatie 6 (pag. 328-329).
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7/213. Alberada van Henegouwen, geb. ca. 930; leeft bij het overlijden van
haar vader, samen met haar moeder, aan het hof van de Duitse koning Otto I
die haar (of haar moeder) als bruid aanbiedt aan hertog Berthold van Beieren;
komt waarschijnlijk aan het Westfrankische hof wanneer haar moeder enkele
maanden later hertrouwt met Lodewijk IV1; vermoedelijk na haar man over-
leden, begr. Reims (Saint-Remi),
tr. tussen 944 en 947
Ragenold van Roucy; voor het eerst vermeld als aanvoerder van een groep
Noormannen die in de jaren 923-26 eerst de Loire-streek en daarna, afwisse-
lend, Artois, Beauvaisis en Bourgondië plundert; opnieuw vermeld2 vanaf 944
wanneer hij de abdij Saint-Médard de Soissons plundert; is vanaf 945 (vóór
24-6) echter aanwijsbaar als medestander van koning Lodewijk IV (en dus
jarenlang vijand van Hugo de Grote); wordt vanaf 947 steeds als graaf aange-
duid en werkt dan samen met de aartsbisschop van Reims; bouwt een burcht te
Roucy3 welke in 948 in vergevorderde staat is, en voor de aartsbisschop van
Reims een te Mareuil-sur-Ay in 949, welke echter door Hugo de Grote verwoest
wordt 952; ziet Roucy ingenomen worden door Heribert III van Vermandois
wanneer hij afwezig is om zijn schoonmoeder bij te staan wanneer zij opnieuw
weduwe is geworden (10-9-954), maar krijgt Roucy terug bij de door haar
bereikte verzoening met Hugo de Grote; neemt deel aan het beleg van Poitiers
zomer 955, waarbij hij de burcht Sainte-Radegonde verovert; wordt als getuige
vermeld in oorkonden van koning Lotharius 7-11-956 en 5-10-961; voor het
laatste vermeld wanneer hij niettemin enkele aan Reims toebehorende dorpen
plundert 966; overl. 10-5-967, begr. Reims (Saint-Remi)4.

Uit dit huwelijk:

a. Ermentrude van Roucy, zie nader hieronder.
b. Giselbert van Roucy, zie Beginreeks 218, generatie 8 (pag. 286).

8/213. Ermentrude van Roucy, geb. ca. 950 (mogelijk eerst gehuwd met Alberic
II graaf van Macon, overl. ca. 980); overl. 5-3-1003/1004,
tr. (2?) ca. 983
Odo-Willem, bijgenaamd 'de Gevangene' (omdat hij in zijn jeugd in Italië
gevangen was geweest, waarna zijn moeder met hem naar Bourgondië was
gevlucht); wordt opgevoed door zijn stiefvader5 hertog Hendrik van Bour-

1. Zij was dus diens sliefdochler, niet diens dochter, zoals door een latere Middeleeuwse kroniek
nog aangegeven bij M. Bouquet, Receuildes historiens des Gaules el de la France, t. VIII, pag.
241 en l'Arl de vérifier les dates, t. 12, pag. 281.

2. De voornaamste bron voor hem is de kroniek van Flodoard van Reims (onder de titel Historia
Remensis Ecclesiae o.a. uitg. door J. Helleren G. Waitz in MGH, Scriptores XIII, pag. 409-599)
die in de tussenliggende jaren hem niet noemt; niettemin neemt men algemeen aan dat het één
en dezelfde persoon betreft.

3. Ongeveer halverwege Reims en Laon (dept. Aisne, arr. Laon, canton Neufchatel-sur-Aisne).

4. Zijn ouders zijn niet bekend.

5. Bedoelde hertog is 'Henri Ie Grand' (broer van koning Hugo Capet), hertog van Bourgondië
963-1002.
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gondië die in zijn diverse huwelijken kinderloos was gebleven, hem daarom
adopteert en het graafschap Nevers verleent 987 en het vrijgraafschap (Franche-
Comté) Bourgondië ca. 995; tracht na diens dood (1002) ook het hertogdom
Bourgondië te verwerven, maar verliest het van koning Robert II van Frankrijk;
overl. 21-9-1026; zn. van Adalbert markgraaf van Ivrea en mede-koning van
Italië, en Gerberga (van Chalon, of van Macon?).

Uit dit huwelijk:

a. Reinoud (Renaud), graaf van Bourgondië, overl. 3/4-9-1057,
tr. vóór 1-9-1016
Adelheid/Judith van Normandië; zie Beginreeks 200, generatie 11 (pag.
161).

b. Agnes van Bourgondië-Ivrea, volgt nader hieronder.

9/213. Agnes van Bourgondië-Ivrea, geb. ca. 995; hertrouwt, weduwe
geworden, 1-1-1033 met Geoffroy II Martel, graaf van Anjou, van wie zij
overigens scheidt' tussen 6-1-1049 en 15-8-1052, waarop zij naar Poitou terug-
keert; ald. als non overl. 10-11-1068,
tr. (1) vóór maart 1018
Guillaume 'Ie Grand' van Poitou, geb. 969; graaf van Poitou (Guillaume III)
en hertog van Aquitanië (Guillaume V) 994; neemt na de dood van hertog Karel
van Lotharingen twee van diens nog jonge zoons onder zijn hoede en doet hen
in Aquitanië beschouwen als de wettige koningen van Frankrijk 1008; sticht de
abdij van Maillezais 1010; maakt herhaaldelijk reizen naar Rome, waarop Ita-
lianen hem na de dood van keizer Hendrik II (1024) de kroon van Italië aan-
bieden, die hij (evenals koning Robert II 'Ie Pieux' van Frankrijk vóór hem)
echter weigert; wordt geestelijke in Maillezais en overl. ald. 31-1-1030; zn. van
Guillaume II/IV bijgenaamd 'Fier-a-Bras', graaf van Poitou en hertog van
Aquitanië2, en Emma van Blois.

Uit dit huwelijk:

a. Pierre-Guillaume V/VII i 'Aigret' van Poitou, zie nader hieronder.
b. Agnes van Poitou, tr. Hendrik III, Duits koning (keizer), zie Beginreeks 229,

generatie 10 (pag. 344-345).

10/213. Pierre van Poitou; volgt na de dood van zijn halfbroers Guillaume
IV/VI (1038) en Eudes (1039) op als graaf van Poitou en hertog van Aquitanië,
waarbij ook hij de naam Guillaume (V/VII) gaat voeren; wordt bijgenaamd
'I'Aigret' (acerrimus) en 'Ie Hardi'; geraakt in gewapend conflict met zijn stief-
vader Geoffroy Martel van Anjou 1043 waaraan zijn moeder echter een einde
maakt 1044 en hem een deel van het land laat afstaan aan haar andere zoon

1. Zie daarover Olivier Guillot, Le comte d'Anjou et son entourage ai Xle siècle. Paris (Picard)
1972; het initiatief ging kennelijk van haar uit.

2. Deze noemt zich 'du totius monarchiae Aquitanorum' in 984; onder Aquitanië (Guyenne)
verstond men, globaal genomen, heel Frankrijk tussen Loire en Garonne.
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Gui-Geoffroy (die vervolgens ook Gascogne verwerft en zich laat associëren als
hertog van Aquitanië 1052); overl. Poitiers in de herfst van 1058,
tr. vóór 1041
Ermesinde van Longwy; begeeft zich, weduwe geworden, in 1062 naar haar dan
te Rome wonende schoonzuster, de keizerin-weduwe Agnes, maar keert toch
weer terug naar Frankrijk en ald. overl.; dr. van Albert graaf van Longwy en
(1047) hertog van Opper-Lotharingen, en N.N.

11/213. dementia van Poitou, geb. ca. 1055; erfgename van Longwy; is aan-
wezig bij de stichting van het Munster te Luxemburg 6-7-1083; sticht (met
toestemming van haar kinderen Willem en Ermesinde) als 'gravin van Gleiberg'
het klooster Schiffenberg1 1129 en meldt de stichting nogmaals 1141; overl.
(bijna 90 jaar oud) 4-1-1142,
tr. (l)ca. 1070/75
Konrad I van Luxemburg, geb. ca. 1040; volgt zijn vader op als graaf van
Luxemburg en oppervoogd van Sankt Maximin 1059 en is, evenals deze, her-
haaldelijk in strijd gewikkeld met Trier; overvalt aartsbisschop Eberhard op een
visitatiereis in de omgeving van Wasserbillig, mishandelt hem en voert hem als
gevangene mee naar Luxemburg (waarschijnlijk 1059); wordt daarop door paus
Alexander II in de ban gedaan en zijn land met interdict getroffen; laat dan zijn
gevangene vrij, doet in de Dom van Trier boete en smeekt om vergiffenis, die
hem op voorwaarde van een boetebedevaart naar Jeruzalem wordt verleend;
krijgt door aartsbisschop Anno van Keulen de voogdij over Malmédy opge-
dragen 1065 teneinde dit klooster een eigen abt te bezorgen zodat het niet meer
samen met Stavelot onder één abt zal vallen (doch deze voogdij beëindigd 1067
en beide kloosters weer herenigd 1071); is tijdens de Investituurstrijd een trouw
aanhanger van Hendrik IV; bevordert de Godsvrede-beweging door medewer-
king te verlenen aan de instelling van het Tribunal de la Paix te Luik 1082; sticht
aan de westzijde van zijn burcht een Benedictijnerklooster (Munster) 6-7-1083
en vertrekt eerst dan voor de hem opgelegde bedevaart naar het H. Land; overl.
op de terugreis 8-8-1086, twee jaar later begr. Luxemburg (Munster)2; zn. van
Giselbert graaf van Luxemburg en N.N.,
tr. (2)
Gerard van Gelre, bijgenaamd 'de Lange' en 'de Rossige'; vermeld als graaf van
Wassenberg vanaf 1086, zich vanaf 1096 ook (en gaandeweg overwegend) noe-
mend graaf van Gelre; overl. 24-10-1134/37; zn. van Dirk 'de Rossige' (Theode-
ricus Flamens) en N.N.

Uit het eerste huwelijk:

1. Bij Giessen in Hessen. In de desbetreffende oorkonde wordt zij, kennelijk vanwege haar hoge
leeftijd (aldus Vannérus), als 'venerabilis comitissa de Glizberg' genoemd; haar zoon Willem
(graaf van Luxemburg 1096-1129) noemde haar in 1123 bij zijn bevestiging van Altmünster ook
reeds 'venerabilis mater mea'. De sterfdatum is die van de commemoratio in het door haar
dochter Ermesinde en schoonzoon Godfried van Namen gestichte Floreffe.

2. Dit aan de H. Petrus toegewijde klooster wordt in de literatuur gewoonlijk eenvoudig aangeduid
als 'Munster'; daar het later naar de benedenstad van Luxemburg werd verplaatst, wordt de
oorspronkelijke stichting ook wel 'Altmünster' genoemd.
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a. Ermesinde van Luxemburg, tr. Godfried graaf van Namen; zie Beginreeks
233, generatie 11 (pag. 365).

Uit het tweede huwelijk:

b. Gerard van Gelre, zie nader hieronder.
c. Jolante van Gelre, tr. Boudewijn III van Henegouwen; zie Beginreeks 100,

generatie 12 (pag. 9).

12/213. Gerard van Gelre, geb. ca. 1098; wordt genoemd 'Gerhardus junior,
filius Gerhardi' 1117, 1118 en 1122; overl. vóór 2-2-1134,
tr.
Ermgard van Zutphen; na het kinderloos overlijden van haar broer Hendrik
(ca. 1122) erfgename van Zutphen; dr. van Otto II 'de Rijke', graaf van Zut-
phen en voogd van Corvey, en Judith N.

13/213. Hendrik 'de Jongere' van Gelre, geb. ca. 1117; eerst graaf van Zut-
phen, na het overlijden van zijn grootvader ook graaf van Gelre (wordt als
zodanig genoemd Pasen (1-4) 1138); behoort tot de eerste aanhangers van
Konrad III nadat deze op een overrompelende wijze tot koning is gekozen en is
Staufisch gezind; komt tamelijk frequent in diens oorkonden als getuige voor,
doch uitsluitend wanneer deze in dit gedeelte van het Duitse Rijk vertoeft; neemt
onder Frederik I 'Barbarossa' deel aan het versterkingscontingent dat deze
oproept voor het beleg van Milaan 1161/62, maar is overigens meer gemengd
in Utrechtse kwesties; overl. tussen 27-5 en 10-9-1182, begr. klooster Camp,
tr. 1134/37
Agnes van Arnstein, overl. vóór 1179; dr. van Lodewijk II van Arnstein en
Udilhildis (Adelheid) van Odenkirchen.

14/213. Otto I van Gelre, geb. ca. 1150; voor het eerst in een oorkonde vermeld
1169; vertoeft regelmatig aan het hof van Frederik Barbarossa en is aanwezig
bij het beleg van Brunswijk in 1180; volgt zijn vader op als graaf van Gelre en
Zutphen 1182; vertrekt over zee als deelnemer aan de Derde Kruistocht 1189 en
woont het beleg van Ptolemais bij; verleent na terugkeer in 1190 of 1191 aan
Zutphen een stadsrecht dat later een begeerd model wordt voor andere steden;
wordt beleend met het graafschap Velu we (waar zijn geslacht al eerder een
aantal goederen en rechten bezat) 1196; is tijdens zijn gehele regering herhaalde-
lijk in strijd gewikkeld met Utrecht (voornamelijk over het Oversticht), met
Holland (over de bezetting van de Utrechtse bisschopsstoel), maar vooral met
Brabant (over de Gelderse riviertollen), welke tegenstellingen na de dood van
keizer Hendrik VI (1197) mede bepaald worden door de dan in het Duitse Rijk
weer oplaaiende strijd tussen Staufen en Welfen; moet zich onderwerpen aan
hertog Hendrik I van Brabant tegen een hoog losgeld en tegen de belofte, zijn
zoon te doen huwen met een dochter van de hertog, Leuven april/juni 1203;
overl. 1207 na 30-4, begr. klooster Camp,
tr. ca. 1185
Richardis van Beieren, geb. Kelheim (?) ca. 1173; vestigt zich als weduwe eerst
bij het dubbelklooster Bethlehem bij Doetinchem, doch wordt abdis van de op
haar verlangen door haar zoon Gerard IV gestichte Munsterabdij te Roermond
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en is dat reeds bij de dotatie daarvan 16-6-1224; regentes van Gelre en Zutphen
voor haar kleinzoon Otto II 1129; overl. Roermond 21-9-1231, begr. Munster-
kerk ald.; dr. van Otto V (I) van Wittelsbach, hertog van Beieren, en Agnes van
Loon1.

Uit dit huwelijk:

a. Gerard IV van Gelre, zie nader hieronder.
b. Aleida van Gelre, tr. Willem I graaf van Holland; zie Beginreeks 150 (pag.

16-17).
c. Irmingard van Gelre, vermeld 1226; overl. na 1230,

tr. vóór 7-4-1210
Adolf I graaf van Altena en sinds 1225 ook graaf van der Mark, voogd van
Werden en Cappenberg 1214-49; overl. 28-6-1249; zn. van Friedrich I graaf
van Altena en (door koop in 1170) heer van de Mark, en Alveradis van
Krieckenbeck-Millendonk.
Uit dit huwelijk:
Richarda van Altena, zie Beginreeks 215, generatie 15 (pag. 274).

d. Machteld van Gelre, tr. Hendrik II 'de Rijke' van Nassau, zie Eindreeks 214,
generatie 15 (pag. 269).

15/213. Gerard IV van Gelre, geb. ca. 1185; volgt zijn vader op als graaf van
Gelre en Zutphen 1207; erkent na de moord op Philips van Zwaben, zij het
aarzelend, de Welf Otto IV als keizer, maar verlaat hem zodra Frederik II van
Staufen in Duitsland arriveert en gekroond wordt (9-12-1212), wat hem op een
verwoesting van Roermond door Otto IV komt te staan 1214; is aanwezig bij de
herkroning van Frederik II te Aken 25-7-1215; besluit op verlangen van zijn
moeder tot stichting van een Cisterciënserklooster vlak bij Roermond ca. 1218
(opgenomen in de orde 1220; wijding van de kloosterkerk, en mogelijk van het
klooster als zodanig, door haar neef de aartsbisschop van Keulen 1-10-1220) en
bevestigt na verdere voltooiing de abdij in de al eerder gedane schenkingen
16-6-1224; neemt deel aan de veldtocht van bisschop Otto II (van Lippe) tegen
Rudolf, kastelein van Coevorden, maar raakt zwaar gewond en wordt gevangen
genomen in de slag bij Ane 28-7-1227; krijgt de gelegenheid deel te nemen aan
de keuze van de volgende bisschop van Utrecht (doch tegen belofte, daarna in
gevangenschap terug te keren) die hem van dat erewoord echter ontslaat; geeft
een landrecht aan de Veluwe 1227; overl. 22-10-1229, begr. Roermond (Mun-
sterkerk),
tr. (huw. voorw. Leuven 1206)
Margaretha van Brabant, overl. 5-5 of 21-9-12312, begr. Roermond (Munster-
kerk); dr. van Hendrik I hertog van Lotharingen en Brabant3, en diens eerste
gemalin Mathilde van Boulogne.

1. Zie Beginreeks 229, generatie 15 (pag. 347).

2. De sterfdatum van Margaretha van Brabant en die van haar schoonmoeder worden zeer uiteen-
lopend vermeld; zie Van Schilfgaarde, a.w. pag. 86 noot 4 en pag. 88 noot 4.

3. Zie H. H. W. van Eijk, Kwartierstaai hertog Hendrik I van Brabant; een bibliografische verant-
woording, in: Gens Nostra 40 (1985), pag. 56-61.
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16/213. Otto II van Gelre, bijgenaamd 'de Lamme' of 'met de Paardevoet',
geb. ca. 1215; volgt (aanvankelijk onder voogdij van zijn grootmoeder
Richardis van Beieren en grootvader Hendrik I van Brabant) op als graaf van
Gelre en Zutphen; neemt deel aan de kruistocht tegen de Stedingers 1234; steunt
de paus tegen Frederik II, zodat hem na de dood van tegen-koning Heinrich
Raspe (17-2-1247) de kroon wordt aangeboden; schuift dan echter zijn neef
graaf Willem II van Holland naar voren die hij na zijn verkiezing helpt bij het
belegeren van Aken en Kaiserswerth en die hem Nijmegen en het Rijk van
Nijmegen in pand geeft, Neuss 8-10-1247; versterkt zijn grafelijke macht door
aankoop van o.a. Emmerik, Groenlo, Bredevoort en Zevenaar, alsmede het
verlenen van stadsrechten aan tal van Gelderse steden (b.v. Harderwijk 1231,
Arnhem, Emmerik en Lochem 1233, Doetinchem en Doesburg 1237 en Wage-
ningen 1263); sticht in zijn burcht Rott aan de Niers, als dochterklooster van de
Munsterabdij in Roermond, het Cisterciënserinnenklooster Gravendal' tot
mausoleum van zijn geslacht 1248; is na het overlijden van Hendrik III van
Brabant (1260) voogd over de jonge Hendrik IV; wordt bovendien door de
Hollandse adel tot voogd voor Floris V geroepen, verslaat diens tante Aleid (die
de Zeeuwen als voogdes bleven erkennen) op de Vernouts-ee bij Reimerswaal
22-1-1263; treedt voor het laatst op als voogd van Holland 14-5-1264 waarna
Floris V meerderjarig wordt verklaard en de voogdij opzegt; compenseert dit
verlies aan invloedssfeer door de verkiezing van zijn neef Jan van Nassau tot
bisschop van Utrecht bij de Utrechtse kapittels te bewerken 1267; steunt samen
met zijn broer Hendrik (elect van Luik 1247-1274) de Keulse burgers in hun
strijd tegen aartsbisschop Engelbert II (van Valkenburg) die hij gevangen
neemt; wordt daarvoor door de paus in de ban gedaan 1270; overl. 10-1-1271,
begr. Gravendal,
tr. (2) begin 1253

Philippa van Dammartin, overl. 14-4 tussen 1277 en 1284, begr. Gravendal; dr.
van Simon van Dammartin, graaf van Ponthieu en Montreuil, en Maria van
Ponthieu-Aumale.

Uit dit huwelijk:

a. Reinoud I van Gelre, zie nader hieronder.
b. Philippa van Gelre, vrouwe van Susteren, tr. Walram 'de Rossige' van Val-

kenburg, zie Beginreeks 224, generatie 19 (pag. 311).

17/213. Reinoud I van Gelre, geb. ca. 1255; volgt zijn vader op als graaf van
Gelre en Zutphen 1271; fungeert op grond van zijn eerste (kinderloze) huwelijk
met Ermgard erfdochter van Limburg na de dood van haar vader samen met
haar als hertog en hertogin van Limburg, doch ziet zich na haar overlijden (juli
1283) geconfronteerd met verscheidene pretendenten (waaronder haar neef,
graaf Adolf van Berg, die zijn rechten echter verkoopt aan hertog Jan I van

1. Grafenthal (ca. 4 km ten noordwesten van Goch, ook wel Nieuwklooster genoemd) is groten-
deels afgebroken; het grafmonument voor Otto 11 geeft echter nog wel de plaats aan van het koor
van de kerk; zie Handbuch der hislorischen Statten Deulschlands, Bd. III (Nordrhein-Wesl-
falen). Stuttgart (Alfred Kröner) 1963, pag. 229.
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Brabant), welke strijd eindigt met de slag bij Woeringen 5-6-1288 waar hij
gewond raakt en gevangen genomen wordt; krijgt zijn vrijheid terug tegen een
hoog losgeld en het opgeven van zijn aanspraken op Limburg; moet zijn graaf-
schap wegens de zware schulden waarin hij daardoor is geraakt voor vijfjaar
verpanden aan zijn tweede schoonvader; komt na de dood van Rudolf van
Habsburg (15-7-1291) in aanmerking voor het Duits koningschap, maar trekt
zich terug; werkt na de dood van Hendrik VII (24-8-1313) mee aan de verkiezing
van Frederik 'de Schone' van Oostenrijk die hem daarom tot rijksvorst verheft
1317; wekt verzet op door voortgaand slecht financieel beheer en doordat zich
tekenen van krankzinnigheid gaan openbaren, waarop zijn zoon (gesteund door
zijn moeder) zich aan het hoofd der ontevredenen plaatst en hem op het slot
Montfort gevangen houdt; overl. ald. 9-10 en begr. Gravendal 21-10-1326,
tr. (2) Namen 3-7-1286'
Margaretha van Vlaanderen, overl. na 1328, begr. Gravendal; dr. van Guy van
Dampierre, graaf van Vlaanderen (1278-1305) en Namen (1263-1297), enEIisa-
beth van Luxemburg.

18/213. Reinoud II van Gelre, bijgenaamd 'de Zwarte', geb. ca. 1295; gaat
vanaf najaar 1318 gaandeweg steeds meer als plaatsvervanger van zijn vader
optreden en volgt hem op als graaf van Gelre en Zutphen 1326; verovert op de
bisschop van Munster Bredevoort, Aalten, Winterswijk en Dinxperlo 1326 en
verkrijgt door aankoop de heerlijkheid Kessel in 1326 en delen van het Rijks-
woud 1331; bevestigt de oudere stadsrechten en verleent een aantal nieuwe;
verleent voorts landrechten aan de bewoners van de Betuwe, de Tieler- en
Bommelerwaard en regelt het dijkonderhoud; lost op advies van zijn eerste,
puissant-rijke gemalin gaandeweg verpande goederen in; verslaat Luikenaren
die een inval in zijn gebied doen bij Hasselt 24-9-1328; sticht bij Arnhem het
klooster Monnikenhuizen ter verzoening van het vergoten bloed; sluit met
Willem III van Holland het verdrag van Woudrichem 22-7-1331 waarbij Willem
het Nedersticht en hij het Oversticht als invloedssfeer krijgt (en bezet dat dan
1334); hertrouwt als weduwnaar met Alianora, zuster van de Engelse koning
Edward III, Nijmegen mei 1332; neemt deel aan de grote anti-Brabantse coalitie
in de jaren 1332-34 waardoor hij Tiel, Zandwijk en Herewaarden verkrijgt (wat
de samenhang van zijn gebieden in de rivierstreek verbetert) in ruil voor be-
paalde rechten die hij in het land van Heusden bezat; neemt aan de Engelse zijde
deel aan de (vooreerst weinig succesrijk verlopende) gevechten waarmee de
Honderdjarige Oorlog met Frankrijk begint; wordt op aandrang van Edward
III door keizer Lodewijk IV 'de Beier' verheven tot rijksvorst en hertog, Frank-
fort 19-3-1339, welke rangsverhoging tot het voeren van een nog grotere staat
leidt, waardoor hij (mede door niet-vergoede oorlogskosten) in het-laatst van
zijn regering in grote financiële moeilijkheden geraakt; overl. Arnhem 12-10-
1343, begr. Gravendal,
tr. (1) (huw. voorw. Roermond 11-1-1311)

1. Pauselijke dispensatie (wegens verwantschap in de derde kanonieke graad) verleend 4-2-1286;
huwelijkse voorwaarden opgemaakt in kasteel Enhaive (bij Namen) 21-4-1286.
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Sophia Bert hou f, overl. 6-5-1329, begr. Gravendal; enige dochter van Floris
Berthout, heer van Mechelen, en Mathilde van der Marck.

Uit dit huwelijk o.a.:

Maria van Gelre, overl. nov. 1397,
tr. vóór 25-12-1362
Willem VI, hertog van Gulik, overl. 13-12-1393; zn. van Willem V van Gulik
en Johanna van Henegouwen-Holland.
Zie voor verdere afstamming uit dit huwelijk voetnoot 1 bij Eindreeks 104,
generatie 20 (pag. 42).
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EINDREEKS 214 (VAN GEMERT)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 213 bij:
14/213. Otto I graaf van Gelre, tr. Richardis van Beieren.

LH.:
(generatie 15-17)
- A. P. van Schilfgaarde, Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre,

graven van Zulphen. Arnhem (Gouda Quint en Brouwer) 1967 [= Werken uitg. door 'Gelre',
33], speciaal pag. 85;

- A.W. E. Dek, Genealogie van het vorstenhuis Nassau. Zaltbommel (Europese Bibliotheek)
1970, pag. 13;

- E. Becker, Schloss und Stadt Dillenburg; ein Gang durch ihre Geschichte im Mittelalter und
Neuzeit [uitg. Magistrat der Stadt Dillenburg] 1950;

- Jan J.F. Wap, Geschiedenis van het land en der heeren van Cuyk. Utrecht (Kemink) 1858;
- J.A. Coldewey, De Heren van Kuyc, 1096-1400. Tilburg (Stichting Zuidelijk Historisch Con-

tact) 1981 [= Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 50], speciaal pag.
58-118 en 230-232.

15/214. Machteld van Gelre, overl. na 1247,
tr. vóór 1221
Hendrik II 'de Rijke' van Nassau, geb. ca. 1180; volgt zijn vader op als graaf
van Nassau na diens overlijden (1-2-1198); koopt Sonnenberg bij Wiesbaden
1221; treedt herhaaldelijk op in het gevolg van keizer Frederik II en vergezelt
hem op diens kruistocht 1228-29; schenkt na terugkeer aan de Duitse Orde (wier
werk hij in het H. Land heeft leren kennen) het patronaatsrecht van Herborn
1231; neemt deel aan de rijksdag van Worms 1231 en die van Ravenna 1232;
bouwt ca. 1240 het kasteel Dillenburg; overl. vóór 25-1-1251; zn. van Walram
I graaf van Laurenburg en (later) Nassau, en Kundigunde N.

16/214. Jutta van Nassau, vermeld 1285-1313; testeert 25-1-1312/13,
tr. ca. 1260
Jan I van Kuyc, geb. ca. 1230; ridder; heer van Kuyc en Grave ter opvolging van
zijn vader 1254; tevens heer van Merum en Neerloon; verbindt zich met hertog
Jan I van Brabant (doch met voorbehoud tegenover Gelre) 31-10-1286 en
strijdt, als aanvoerder van een afdeling (conroot) waarin ook de banner-een-
heden van Arkel en Heusden waren opgenomen, met hertog Jan I mee bij
Woeringen 5-6-1288; organisator van de ontvoering van graaf Floris V van
Holland 1296; vermeld t/m 1308; zn. van Hendrik III van Kuyc, ridder, heer
van Kuyc en Grave, van Merum en half Asten, en diens eerste echtgenote
(waarschijnlijk een dochter van Jan van Putten).

Uit dit huwelijk:

a. Willem van Kuyc, volgt nader hieronder.
b. Aleydis van Kuyc,

tr. vóór 1305
Hendrik van Voorne(burg), heer van Acquoy; ridder; overl. vóór 1330; zn.
van Albrecht heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, en Catharina van
Durbuy.
Uit dit huwelijk:
Catharina van Voorne, zie Beginreeks 224, generatie 20 (pag. 312).
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17/214. Willem van Kuyc, geb. ca. 1265; ridder; vermeld 1295-1303; overl.
12-8-1303,
tr. vóór 1295
Sofia van Gymnich; vrouwe van Hoogstraten en Wortel; vermeld 1295-1301;
overl. 11-2-1302/03; dr. van Wenemar I van Gymnich, door huwelijk heer van
Hoogstraten, en Johanna van Elsloo, erfgename van Hoogstraten.

18/214. Wen(n)emar van Cuijck, genaamd van Hoogstraten, ridder, vermeld
1325-1357, overl. vóór 21-12-1379,
uit zijn verhouding met Elisabeth Woutersdr. Smeets zijn, later gewettigde,
kinderen geboren, waaronder:

19/214. (bast.) Jan van Cuijck, ridder, mogelijk heer van Minderhout, heer van
Meir (Meer), vermeld 21-12-1379 en 1382, strijdt in de slag bij Bassweiler (1371)
aan de zijde van de heer van Perwez en wordt gevangen genomen, zegelt onder
de naam 'Jean de Cuijck fils ainé de Sire Weinmaer',
tr.
NN.

20/214. Franck van Cuijck, mede-heer van Beijsel, Beke, Meer enz., burger van
Hoogstraten, overl. vóór 1467,
tr.
Heilwige van den Brande.

21/214. Elisabeth van Cuijck, mede-vrouwe van Meir, overl. vóór 1468,
tr.
Willem van de Borchacker, schepen van Oirschot 1453, overl. na 1471; zn. van
Henrick van de Borchacker en Yda Petersdr. van Baest.

22/214. Yda (Yken) van den Borchacker, overl. vóór 15-2-1512,
tr. vóór 1468
Thomas van der Ameijden, overl. vóór 7-3-1501; zn. van Aert Henricks van der
Ameijden en Marie N.

23/214. Peter van der Ameijden, vermeld 10-4-1496 (zoen doodslag), overl.
vóór 8-2-1558,
tr. vóór 2-3-1506
Beatrix Jansdr. van de Bogaert.

24/214. Catharina van der Ameijden, overl. vóór 21-11-1578,
tr. vóór 8-2-1558
Anthonius van Esch (Eessen), ook genoemd Thonis de mulder, overl. vóór
21-11-1578; zn. van Bartholomeus Willem Goyaerts van Esch alias de Gorter,
en Elisabeth Aert Dircks.

25/214. Willem (de Oude of de Jonge) van Esch, begr. (als Guilhelmus Antoni
molitoris) Oirschot 28-10-1625,
tr. vóór 1592
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Yeva Hicspoirs (Hicspoer), mogelijk begr. Oirschot 21-9-1626 (als Eva Wil-
lems); dr. van Adriaen Willem Henricks Hicspoirs en Berbel (Barbara) Men-
gelen.

26/214. Maeijcken van Esch, geb. ca. 1592, begr. (als Maijken Willems van
Beerwinckel) Oirschot 7-11-1676,
tr.
Willem van Beerwinckel, begr. Oirschot (Heuvel) 21-5-1671; zn. van Dirck
Willems van Beerwinckel en Geertruijt Frans Eijmbrecht Schepens.

27/214. Willemken (Guielma) (van Beerwinckel?), ged. Oirschot 27-6-1632,
begr. ald. 9-4-1702,
tr. Oirschot 28-4-1652
jonker Joannes van Ammelroy, (verm. ged. Oirschot 21-12-1610, als Joannes
Everardi), begr. Oirschot (Heuvel) 14-4-1682; zn. van jonker Everardus van
Ammelroy en NN.

28/214. Jonker Evert van Atnelroy, ged. Oirschot 13-5-1654,
tr. Oirschot 21-2-1700
Maria van Arendonck; dr. van Petrus Geraerts van Arendonck en Jenneke
Franssen van der Snepscuet.

29/214. Johanna van Amelroy, ged. Oirschot 13-6-1700, begr. ald. 31-8-1751,
tr. Oirschot 1-9-1737
Joannes van Gils, ged. Oostelbeers 19-1-1706; zn. van Jacobus Adriaens van
Gils en Margareta Adriaens van der Huijgevoert.

30/214. Everardus van Gils, ged. Oirschot 25-3-1738, testeert samen met zijn
echtgenote Oirschot 10-4-1799, overl. ald. 23-11-1811,
tr. Oirschot 15-1-1764
Henrica van Cuijck, ged. Oirschot 16-6-1733, begr. ald. (als Hendrien Evert van
Gils) 30-4-1799; dr. van Petrus Henricks van Cuijck en Ercken Rutten (Arnolda
Reijnera) de Vos.

31/214. Catharina (ook: Hendrica) van Gils, ged. Oirschot 8-9-1768 (als
Maria), overl. ald. 3-10-1849,
tr. Oirschot 25-3-1792
Eijmbertus de Laat, ged. Oirschot 17-1-1767, begr. ald. 14-11-1798; zn. van
Joannes de Laat en Cornelia Peters van Mol.

32/214. Cornelia de Laat, ged. Oirschot 13-4-1792, overl. Woensel 14-2-1870,
tr. Oirschot 30-10-1814
Arnoldus Bogers, ged. Knechtsel 20-1-1786, (fabrieks)arbeider 1823/26, overl.
Woensel 6-5-1875; zn. van Christiaan Bogers en Maria Smolders.

33/214. Lambertus Bogers, geb. Stratum 1-12-1823, fabrikant en koopman,
overl. Woensel 27-9-1882,
tr. Woensel 21-4-1847
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JohannaMariaSeijkens, geb. Woensel 26-6-1823, overl. ald. 27-6-1882; dr. van
Thomas Seijkens en Joanna Maria van de Water.

34/214. Thomas Bogers, geb. Woensel 8-1-1848, huisschilder, overl. Stratum
3-11-1903,
tr. Stratum 1-5-1871
Maria Henrica Klaassens, geb. Weert 15-2-1848, overl. Stratum 27-12-1911; dr.
van Hendrikus Lambertus Klaassens en Maria Lucia van Dooren.

35/214. Maria Petronella Bogers, geb. Stratum 3-12-1877, overl. Eindhoven
1-11-1957,
tr. Stratum 3-11-1898
Lucasvan Gemert, geb. Strijp 15-3-1877, overl. Eindhoven 17-10-1961; zn. van
Egidius van Gemert en Helena Maria van Vorstenbosch.

36/214. Lucas Wilhelmus van Gemert, geb. Woensel 1-12-1910, overl. Eind-
hoven 22-2-1980,
tr. Eindhoven 13-7-1928
Francisca Huberta Maria Gehem, geb. Bergeijk 6-9-1909, overl. Eindhoven
3-7-1982; dr. van Wilhelmus Gehem en Cornelia Carolina Wilhelmina Stocx.

37/214. Franciscus van Gemert, geb. Eindhoven 13-12-1942.
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BEGINREEKS 215 (VAN DALE)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 213 bij:
11/213. dementia van Poitou, tr. Gerard 'de Lange' van Gelre.

Men zie ook de toelichting bij Beginreeks 217.

Lit.:
(generatie 13-17)
- J.W. Racer, Overijsselsche Gedenkstukken, 1-VI1I, 1. Campen (J.A. deChalmot) 1781-93 [met

name deel IV, 7e stuk];
- Westfalisches Urkundenbuch, Bd. III (Die Urkunden Westfalens vom J. 1201-1300), hrsg. von

Roger Wilmans. Munster 1859;
- idem, Bd. VIII (Die Urkunden des Bistums Munster von 1301-1325), bearb. von R. Krumbholtz.

Munster 1913;
- F. Philippi en W.A.F. Bannier, Das Güterverzeichniss Graf Heinrichs von Dale (1188), in:

Bijdragen en Mededeelingen van hel Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht 25 (1904),
pag. 365-443 [inleiding pag. 365-386; index pag. 436-443];

- W. de Vries, De opkomst van Zutphen. Arnhem (Gouda Quint en Brouwer) 1960 [= Werken
uitgegeven door 'Gelre', nr. 31; tevens diss. Leiden];

- G.J. ter Kuile, Oorkondenboek van Overijssel; regesten 797-1350, Bd. I. Zwolle (Tjeenk Wil-
link) 1963;

- Europaische Stammtafeln, Neue Folgehrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VIII. Marburg (J.A.
Stargardt) 1980, Tafel 45a (Die Grafen von Dale des Stammes der Grafen von Flandern).

(generatie 17)
- A. P. van Schilfgaarde, De heren en graven van Bronckhorst, in: De Nederlandsche Leeuw 74

(1957), kol. 67-88, kol. 68 ald..
(generatie 18-20)
- Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VIII. Marburg (J.A.

Stargardt) 1980, Tafel 44 [met bibliografie].
(generatie 20-22)
- idem. Tafel 85 [eveneens met bibliografie].

12/215. Jolante van Gelre\
tr.
Boudewijn III van Henegouwen, overl. 1120.

13/215. Gerard van Henegouwen; is leenman van de bisschop van Utrecht 1146;
overl. 1166,
tr.
Hedwig van Dale, erfgename van Dahl (Dale); overl. na 1166; dr. van Hermann
II graaf van Calvelage (Ravensberg)2 en Ethelinde van Northeim.

1. Voor meer gedetailleerde beschrijving van Jolante van Gelre en Boudewijn III van Henegouwen
zie Beginreeks 100, generatie 12 (pag. 9).

2. Zie Europaische Stammtafeln, NF VIII (zie lit. opg.), Tafel 99 (Die Grafen von Ravensberg aus
dem Hause des Pfalzgrafen Wigerich); de bibliografie bij die tabel vermeldt slechts één publi-
katie. Aanzienlijk méér biedt dan Gerhard Kohier, Historisches Lexikon der deutschen Lander;
Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München(C.H. Beek) 1988, pag.
435.
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14/215. Hendrik graaf van Dale, vermeld 1166; als bouwer van het (in later
eeuwen herhaaldelijk verbouwde) kasteel te Diepenheim 1188 en als getuige in
het stadsrecht van Zutphen 1190 (?) en in 1212; overl. Maria Magdalena avond
(21-7) vóór 1217, begr. Markelo,
tr. vóór 1188
Reginwiza van Diepenheim, vermeld 1188; als weduwe kosteres van Vreden;
overl. na 1217'; erfdr. van Wolbertus (Albertuszn.) van Diepenheim en Gisela
van Goor, erfgename van Markelo.

15/215. Otto graaf van Dale, heer van Diepenheim, vermeld vanaf 1207; gaat
een goederenruil aan met het klooster Cappenberg 1217; bewerkt, samen met
zijn gemalin, dat Diepenheim als zelfstandige parochie wordt afgescheiden van
Markelo dec. 1224; schenkt (met toestemming van zijn gemalin Richardis en
hun zoon Hendrik) een goed te Renenlo aan het Sint-Aegidiusklooster te
Munster 1228 en (vóór 21-3) 1219, begr. Markelo 15-9-1255,
tr. vóór 1217
Richardis van Altena, als weduwe abdis van Fröndenberg 1257-70; dr. van
Adolf I graaf van Altena en de Mark, voogd van Werden en Cappenberg, en
diens tweede gemalin Irmgard van Gelre2.

16/215. Hendrik graaf van Dale en heer van Diepenheim, gedoopt bij de kerk-
wijding (door de Utrechtse bisschop Otto van der Lippe) van de kerk te Diepen-
heim dec. 12243; vermeld als bloedverwant (consanguineus) van graaf Otto II
van Gelre 5-4-1256 en van bisschop Bruno van Osnabrück 7-3-1258; schenkt een
aan hem leenroerig huis aan de Johannieter-commanderij te Steinfurt 2-10-1262
en (met toestemming van zijn tweede gemalin Adelheid van Boxtel en zijn enige
zoon en erfgenaam Otto) een huis in de omgeving van Lüdinghausen aan het
klooster Cappenberg 1272,
tr. ( l )ca. 1240
Bertha van Bentheim, begr. Markelo; dr. van Boudewijn I graaf van Bentheim
en Jutta N.4.

17/215. Otto II graaf van Dale en heer van Diepenheim, vermeld 1272; ruilt
goederen met het bisdom Munster 25-3-1282,
tr.
Kunigunde van Bronckhorst, vermeld 1299-1317; dr. van Willem heer van
Bronckhorst, heer te Reckheim, en Ermgard N.

Uit dit huwelijk:

1. Zij leeft namelijk nog bij de goederenruil van haar zoon met Cappenberg (Westfalisches Urkun-
denbuch, III, nr. 117); de bron voor het in NF VIII, Tafel 45a genoemde jaartal 1227 konden
wij niet achterhalen.

2. Zie Beginreeks 213, generatie 14 sub c (pag. 265).

3. De oorkonde die daarvan werd opgemaakt, is gedateerd 29-12-1224; kerkwijding en doop zullen
wel op Kerstmis zijn geschied.

4. Zie voor dit echtpaar Beginreeks 227, generatie 16 (pag. 333).
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a. Bertha van Dale, zie nader hieronder.
b. Ermgardis van Dale, zie Beginreeks 217, generatie 18 (pag. 280).

18/215. Bertha van Dale,
tr.
Steven van Zuylen, heer van Zuilen, Westbroek en Anholt; vermeld 1313-1347;
zn. van Johan van Zuylen, ridder, en NN.

19/215. Dirk van Anholt, heer van Zuilen, Westbroek en Anholt; vermeld
vanaf 1335; overl. 15-6-1364, begr. klooster Grafenthal bij Goch,
tr.
Margaretha van Baer, erfdr. van Baer en Ochten; vermeld 1349-1377; dr. van
Johan van Baer.

20/215. Beatrix (Beate) van Zuylen-Anholt, vermeld 1380-81; overl. na 26-5-
1393,
tr. ca. 1379
Bitter I van Raesfelt, ridder; heer van Raesfelt en Ostendorf, vermeld 1355-
1403; overl. vóór 28-3-1410; zn. van Johan van Raesfelt en Blitradis Bitter van
Steynhus.

21/215. Bitter II van Raesfelt, ridder; heer van Ostendorf 1404, van Hamern,
Lüttinghof en Empt; bezegelt de landsvereniging van Munster 1446; overl.
1-10-1451,
tr. (2) ca. 1428
Bertha van Baeck, vermeld 1428, 1435 en 1465; dr. van Willem van Baeck en
Lutgert van Dorth.
22/215. Goswin van Raesfelt,
tr.
Bertha van HomoetK

Uit dit huwelijk:

a. Bitter van Raesfelt (?)2, zie Eindreeks 215, generatie 23 (pag. 276).
b. Johan II van Raesfelt, zie Eindreeks 130, generatie 25 (pag. 122).
c. Goswin van Raesfelt, zie Eindreeks 131, generatie 25 (pag. 125).

1. Zie voor nadere gegevens Beginreeks 130, generatie 24 (pag. 122).

2. Volgens de inzender van de hierna volgende Eindreeks 215 stamde deze Bitter van Raesfelt nier
uit het huwelijk met Bertha van Homoet, doch uit een relatie met een onbekende; hij verwijst
daartoe naar Nederland's Adelsboek 1950, pag. 72 (waar alleen het bestaan van 'een bas-
taardtak' wordt vermeld, dus niet speciaal met betrekking tot Bitter) en voorts naar het dossier-
Van Raesfeld. Anderzijds gaat van de opstelling in de Europaische Stammtafeln, Neue Folge
hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VIII, Tafel 85 de suggestie uit, dat toch ook Bitter een van
de (vele) wettige kinderen uit het huwelijk van Goswin van Raesfelt met Bertha van Homoet zou
zijn.
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EINDREEKS 215 (REICHARDT)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 215 bij:
22/215. Goswin van Raesfelt.

Waarschijnlijk uit een buitenechtelijke verhouding met een onbekende:

23/215. (bast.) Bitter van Raesfeld, geb. ca. 1480, vermeld 1505, overl. vóór
1524,
tr.
Geertruid TV., zij ontvangt, na een proces te hebben gevoerd, goederen van de
bisschop van Munster 1531.

24/215. Johan Bitters van Raesfeld,
tr.
Catharina Vlemingh, als weduwe vermeld 1575.

25/215. Christina van Raesfeld, vermeld Arnhem 1568, Utrecht 1596, overl. na
4-1-1602,
tr. Deventer 'a festo Paschae' 1568
Herbert Dapper, lid van de Gezworen Gemeente Deventer voor de Norenberg-
sestraat 1572-79 en 1582-87, 'Bergenvaerder', bouwt aan de Brink te Deventer
het huis 'De Drie Haringen' 1575, overl. vóór 4-6-1596; zn. van Johan Dapper
en Aalt je N.

26/215. Jaspar Dapper, gemeensman voor de Norenbergsestraat te Deventer
1615-31, raad 1631 en schepen 1632-36 ald., provisor Voorster Gasthuis, overl.
Deventer (?) 6-8-1636,
tr. Deventer 2-9-1604
Geesteen Arentsen (Greven?), overl. na 10-5-1638; dr. van mr. Arent Gerritsen
Greven, burgemeester van Zwolle, en Elisabeth Albers.

27/215. Christina Dapper, geb. Deventer 12-2-1615, begr. ald. (Lebuïnuskerk)
3-1-1689,
tr. (2) Deventer 3-6-1638
Jan van MarckeU, ged. Deventer 30-5-1613, gemeensman voor de Assenstraat
ald. 1638-46, schepen en raad 1646-61 ald., overl. Deventer 1-4-1661; zn. van
Hendrik van Marckell, schepen van Deventer, en Bartha van Limbergen.

28/215. Bartha van Marckell, ged. Deventer 30-10-1639, overl./begr. ald. 2/6-
3-1714,
tr. Deventer 17-1-1658
Arent van Suchtelen, ged. Deventer 11-3-1638, gemeensman voor de Polstraat
ald. 1675-1702, schepen en raad ald. 1674-1702, rentmeester van het kapittel,
provisor van het Grote Gasthuis en Burgerweeshuis, lakenkoopman, overl./
begr. Deventer 9/13-11-1722; zn. van Abraham van Suchtelen, schepen van
Deventer, en Hermarina van der Cruysse.
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29/215. Mr. Abraham van Suchtelen, ged. Deventer 4-9-1664, schepen en raad
van Deventer 1710-27, overl./begr. ald. 22/27-11-1727,
tr. Deventer 22-11-1687
Hester van Diest, geb. Harderwijk 30-10-1665, belijdenis te Deventer 29-6-
1687, overl./begr. ald. 7/11-6-1718; dr. van Samuel van Diest, hoogleraar
theologie aan de Hogeschool, resp. Athenaeum te Duisburg, Harderwijk en
Deventer, en Lucretia de Hochepied.

30/215. Catarina Clasina van Suchtelen, ged. Deventer 14-11-1695,
tr. Gorssel 26-3-1724
Augustus Friedrich van Heldorph; zn. van N. van Heldorph en (Dorothea?)
Krause.

31/215. Hester Dorothea van Heldorf, ged. Deventer 18-2-1725, koopt voor 12
goudguldens het kleinburgerschap van Deventer 2-8-1745, lidmaat op belijdenis
(geref.) te Olst, Kerstmis 1754, woonachtig te Deventer 1766, overl./begr.
Breda 4/7-11-1795,
tr. (stadsondertr. Deventer 30-11) Olst 16-12-1765
Johann Georg Reichard(t), ged. Neesbach (Hessen) 7-12-1729, wachtmeester
resp. bij compagnie ruiters van Wilhelm van Hessen-Philipsthal en regiment
cavallerie lt.gen. de Famars, verlaat de militaire dienst Breda ca. 1782, presi-
dent-ouderling van de Lutherse gemeente ald., overl./begr. Breda 30-12-1803/
2-1-1804; zn. van Johann Jacob Reichert en Elisabeth Catharina Becker.

32/215. Jacob Friedrich Reichardt, ged. 's-Hertogenbosch (Luth.) 25-10-1767,
poorter van Breda 14-4-1794, schrijnwerker te Amsterdam, Breda en Rot-
terdam, overl. Rotterdam 21-9-1832,
tr. Amsterdam (Nw. Kerk) 26-11-1793
Elisabeth van Siebergen, ged. Breda 24-2-1771, overl. Rotterdam 6-5-1835; dr.
van Johannes van Siebergen, meester-vleeshouwer, en Eva Schevers.

33/215. Carel Theodorus Reichardt, ged. Breda (geref.) 2-7-1801, schrijn-
werker te Rotterdam en Zaltbommel, overl. Zaltbommel 11-9-1880,
tr. (1) Rotterdam 5-11-1828
Catharina Adriana de Groot, geb. Heukelum 28-8-1801, overl. Schiedam 6-9-
1840; dr. van Pieter de Groot en Neeltje Duyster.

34/215. Jacob Fredrik Reichardt, geb. Rotterdam 19-1-1833, schrijnwerker te
Zaltbommel en 's-Gravenhage, overl. 's-Gravenhage 18-5-1890,
tr. 's-Gravenhage 16-5-1860
Betjen Rietman, geb. Bronkhorst 6-2-1831, overl. 's-Gravenhage 24-12-1903;
dr. van Toon Rietman, dienstknecht, en Lamberdina Lenderink.

35/215. Jacob Fredrik Reichardt, geb. 's-Gravenhage 10-1-1865, meubel-
maker, woninginrichter en verhuizer ald., overl. Voorschoten 7-1-1949,
tr. 's-Gravenhage 6-6-1888
Cornelia Adriana Wendel, geb. Leiden 6-11-1862, winkelierster, overl. 's-Gra-
venhage 20-1-1915; dr. van Johannes Coenraad Wendel, huisverver, en Hen-
drica van Dijk.

277 597



36/215. Jacob Bastiaan Reichardt, geb. 's-Gravenhage 12-11-1891, chef-boek-
houder bij N. V. de Bataafse Petroleum Mij ald., overl. 's-Gravenhage 17-7-
1966,
tr. (1) 's-Gravenhage 1-9-1915 (echtsch. vonnis Arr. Rechtbank ald. 16-10-
1945)
Maria Josephine Nicoletta Emma Seepers, geb. Singapore 30-4-1893, overl.
's-Gravenhage 26-6-1983; dr. van Cornelis Abraham Seepers, gezagvoerder
Kon. Pakketvaart Mij., en Maria Sergeevna Grigorieff.
37/215. Cornelis Adriaan Reichardt, geb. 's-Gravenhage 16-11-1917, huisarts
te Willemstad/NB 1948-50, districtsschoolarts te Franeker 1950-54 en te Rijssen
1954-76, jeugdarts te Almelo 1976-80,
tr. 's-Gravenhage 1-4-1949
Pietertje Neeltje Herweijer, geb. 's-Gravenhage 20-3-1924, verpleegkundige;
dr. van Arie Herweijer, huis- en decoratieschilder, en Lodewijka Johanna
Kleijn.

Uit dit huwelijk:

1. Carolina Louise Reichardt, geb. Leiden 26-4-1953, psych. drs., sales-
manager,
tr. Leiden 1-6-1978
Gerrit Johan Slot, geb. Almelo 18-10-1953, automatiseringsdeskundige,
directeur Softools b.v. te Nijmegen; zn. van Egbert Slot, elektromonteur, en
Tjitske Vos.
Uit dit huwelijk:
a. Pauline Louise Slot, geb. Nijmegen 25-2-1980.
b. Yvonne Marline Slot, geb. Nijmegen 10-5-1982.

2. Mr. Yolande Reichardt, geb. Hengelo (O) 3-4-1956, advocaat en procureur
Arrondissement Almelo.
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BEGINREEKS 217 (VON MUNSTER)

In Gens Nostra 23 (1968) publiceerden wij op pag. 357 de gemeenschappelijke afstamming van
enkele NGV-leden van graaf Otto II van Dale. De daar aangegeven afstammingslijn was in de
oudste generaties weinig gedetailleerd (minder althans dan ook toen toch reeds mogelijk zou zijn
geweest), maar juist.

In jaargang 41 (1986) kwam de redactie in zekere zin hierop terug door toen, zonder nader
overleg, een inzending van ir. M. J. Nix te plaatsen die qua uiteindelijke conclusie dan wel niet
onjuist was, maar die toch bepaald gebrekkig moest heten; hij had die gegevens, via-via, van ons
medelid mevrouw Beeke gekregen, maar bij dat indirect ontlenen waren er kennelijk gaandeweg wel
wat onvolkomenheden ingeslopen. Dat de auteur zijn generaties met letters in plaats van cijfers en
in omgekeerde volgorde nummerde, was lastig, maar nog overkomelijk. Hij vergat daarbij echter
tussen k en 1 een generatie, terwijl voorts Heinrich von Munster (in 1968 en ook hierna generatie 21,
bij hem generatie k) lachwekkend genoeg als echtgenote een 'von Bodil-Schüring' toebedeeld kreeg.
De naam von Bodelschwingh is, niet alleen in de theologie en de Duitse geschiedenis, maar ook in
de genealogie toch bekend genoeg. En tenslotte verwees hij naar het Gothaisches Genealogisches
Taschenbuch der Graflichen Hauser 1914, waar ten aanzien van de stamreeks - von Munster wel
de oudere jaargang 1894 werd gecorrigeerd, maar zonder zich te realiseren dat de von Münster's
nadien (1928-29) nogmaals uitbreiding ondergingen in een afzonderlijk boek, dat direct na ver-
schijnen werd aangekocht door het Genootschap en dat dus al meer dan een halve eeuw hier te lande
beschikbaar is (sinds 1985 dus voor een ieder toegankelijk op het Centraal Bureau). Kortom: een
genealogisch bedrijfsongeval.

Onze Werkgroep had zich dan ook voorgenomen in de nu lopende publikatie daarop terug te
komen en had, in een vroeg stadium, aan de te plaatsen 'correctie-reeks Nix' bij voorbaat het
nummer 216 toegedacht. Bij bestudering der binnengekomen inzendingen bleek echter dat het door
ons beoogde overzicht samenvalt met de reeksen 215 en (vooral) 217, zodat wij een afzonderlijke
reeks 216 konden laten vervallen.

Als richtsnoer bij dit nu lopende project hebben wij, evenals in 1968, aangehouden dat alleen die
huwelijken vermeld worden via welke de afstammingslijn verloopt; voorafgaande of volgende
andere huwelijken worden dus in het algemeen niet vermeld. Bij generatie 18/217 (een geval van een
gecompliceerd ketting-huwelijk) hebben wij die andere huwelijken wèl vermeld; niet slechts om
daarmee een vollediger beeld te schetsen en te demonstreren hoe men dan (ook uit al bestaande
literatuur) nog wel méér te weten komt, maar vooral ook omdat in generatie 19/217 kinderen uit
die verschillende huwelijken (maar onderling dus niet bloedverwant) met elkaar huwen. De bemoei-
ingen van de Werkgroep hebben zich bij deze afstammingslijn uitgestrekt tot en met generatie 25,
vandaar dat we met generatie 26 de Eindreeks doen aanvangen.

v. E.

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 215 bij:
17/215 Otto II graaf van Dale, tr. Kunigunde van Bronckhorst.

Lit.:
(generatie 18-21)
- Men zie de werken genoemd voor generatie 13-17 van Beginreeks 215, en voorts:
- Graf Hermann zu Munster, Münster-Palmsche Ahnen, mit Quellenangabe und Herkunft der

128 Ahnen [na het overlijden van de auteur op 21-1-1928 werd dit werk, op verzoek van zijn
broer, verder voor de druk.gereed gemaakt door W. von Boetticher]. Görlitz ( C A . Starke)
1928-29;

- Johann Dietrich von Steinen, Westphalische Geschichte, III. Theil. Lemgo (Joh. Heinrich
Meyers Witwe) 1757, pag. 960 e.v.;

- Geschiedenis der graven van Limburg Stirum, 3 delen [in negen banden]. Assen (Van Gorcum)
en Munster i. W. (Aschendorff) 1962-1976, waarvan in Teil II, Band 1 regesten, verzorgd door
G. Aders, pag. 1 e.v. [tweede paginering van die band], alsmede in Teil I, Band 1 de bijdragen
van E. Quadflieg, pag. LXVII e.v. en die van A. L. Hulshoff, speciaal pag. 82 e.v..

(generatie 22-24)
- O. D. J. Roemeling, De afstamming van Aline Oving (t 1632), in: De Nederlandsche Leeuw 85

(1968), kol. 201-217 en 86 (1969), kol. 157-174;
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- A. N. baron de Vos van Steenwijk, Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van de
geschiedenis van de Drentse adel. 's-Gravenhage (Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en
Wapenkunde) 1976;

- H. L. Hommes, Het geslacht van Munster in Drenthe en Groningen van de 15e -17e eeuw, in:
De Navorscher 97 (1958), speciaal pag. 25;

- J .C . van der Muelen, Geslacht Muien, in: Maandblad van het Genealogisch-heraldiek genoot-
schap 'De Nederlandsche Leeuw', 3 (1885), pag. 38-42 en 96-97; speciaal pag. 40-41.

18/217. Ermgardis van Dale, erfgename van goederen in het graafschap Dahl1,
vermeld 1312-28; schenkt als weduwe, tot memorie van haar (eerste) echtgenoot
en diens ouders, een hoeve onder Recklinghausen aan het klooster Flaesheim
21-2-1312; overl. na 14-7-1328, vóór 24-2-13332, begr. Selm,
tr. (1)
Hermann Droste von Lüdinghausen, overl. vóór 21-2-1312; zn. van Bernhard
(Albertuszn.) Droste von Lüdinghausen en Elisabeth N.
tr. (2) vóór 21-1-1317
Hermann [V] von Munster zu Meinhövel, heer te Botzlar, Selm, Ottmarsboc-
holt, Geisbeck, Ickerade; vermeld 1284-1343, als ridder vanaf 1306; drost 1317;
overl. na 18-1-1343, begr. Selm; zn. van Hermann [IV] von Munster zu
Broekhof en diens eerste echtgenote Jutta von Ahaus.

Hermann V tr. (1) (contract Telgte 28-4-1297)
Margaretha von Meinhövel, erfgename van Meinhövel; vermeld 1295-
1315; overl. na 23-7-1315 en vóór 21-1-1317, begr. Selm; dr. van3 Gott-
fried von Meinhövel en Sophia N.
Hermann V tr. (3) 1328/29, althans vóór 24-2-1333
Elsabe gravin van Limburg, vermeld 1333-1358; overl. na 2-4-1358, begr.
Selm; dr. van4 Dietrich II graaf van Limburg uit het Huis Hohenlimburg
a.d. Lenne en diens eerste echtgenote Irmgard von Greifenstein.

Uit het eerste huwelijk:

1. Niet het hele graafschap, want dat was tijdens haar leven in bezit van haar broer Wilhelm. Na
zijn dood verkochten zijn dochter Kunigunde en haar (tweede) echtgenoot Willem van Cuijck
in 1330/31 het graafschap Dahl en de heerlijkheid Diepenheim aan diens oom Jan van Diest,
bisschop van Utrecht (1322-40), die zich daartoe zwaar in de schulden stak.

2. Aldus de jaartallen in de Münster-Palmsche Ahnen die, voor zover ze althans teruggaan op
oorkonden die gepubliceerd werden in het Westfalisches Urkundenbuch, geheel met de daar
gegeven datering in overeenstemming zijn. Aders dateert in zijn regesten enkele daarvan, b.v.
in zijn regest 298 (overeenkomend met WUB VIII, nr. 1127) precies één jaar later, zonder aan
te geven waarom. Het bisdom Munster volgde vanaf 1313 de jaardagstijl (jaarbegin op 1
januari); reden om hier annunciatiestijl (jaarbegin op 25 maart) of paasstijl te veronderstellen,
lijkt niet aanwezig.

3. Aldus de stamreeks-von Munster in het Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Grafli-
chen Hauser 87 (1914), pag. 653.

4. Aldus in Geschiedenis der graven van Limburg Stirum Bd. 1/1 A.L. Hulshoff op pag. 82 e.v.
(en schema op pag. 95), alsmede E. Quadflieg ibidem pag. LXXXV, zulks als afsluiting van een
langdurige discussie over de splitsing in deze graven van Limburg.
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19/217. Elisabeth (Elsebe) Droste von Lüdinghausen, vermeld 21-2-1312, als
een der erfgerechtigden van Hermann von Munster en Gotfridus de Meinhovele
wanneer bisschop Ludwig van Munster hun een hoeve verkoopt 4-6-1321;
voorts vermeld tot 1340, begr. Selm,
tr. na 21-1-1317 en vóór 14-11-1321
Hermann [VI] von Munster zu Botzlar, geb. na 28-4-1297; vermeld vanaf 16-6-
1309, als knape sinds 1317; overl. na 1340, vóór 8-5-1342, begr. Selm; zn. van
Hermann [V] von Munster zu Meinhövel en diens eerste echtgenote Margaretha
von Meinhövel.

20/217. Hermann [VII] von Munster te Meinhövel, Botzlar, Selm, Geisbeck en
Ickerade; vermeld (als kind) 17-12-1324; maakt het huis Dahl tot een open huis
voor de graaf van de Mark 1343; voorts vermeld als ridder 1346-1359; overl.
vóór 31-12-1368,
tr. vóór 13-12-1346
Oda N. (waarschijnlijk: von Lüdinghausen gen. Wolff), vermeld 1346-51.

21/217. Heinrich von Munster, te Meinhövel, Botzlar, Selm; vermeld 1349-
1419 (als knape sinds 1373); overl. vóór 11-2-1425,
tr. vóór 31-10-1371
Elisabeth (Elsebe) von Bodelschwingh, vermeld 1371-1419; mogelijk dr. van
Gerlach von Bodelschwingh te Westhusen (drost te Bochum 1346-1384) en
Elske N.

22/217. Berend von Munster, te Meinhövel; vermeld 1415-14425; overl. vóór
21-4-1457,
tr. 11-2-1425
Johanna van Ruinen, erfdochter van Ruinen (daarmee beleend 1411); vermeld
1441'; overl. vóór 3-6-1478; dr. van Jan IV heer van Ruinen2 en Mechtelt
Mulert3.

23/217. Elsabe van Munster,
tr. 1458
Wolf van Ittersum, geb. Zwolle ca. 1430; vermeld 1442-1478; overl. vóór of in
1484; zn. van mr. Johan Roelofszn. van Ittersum; I.U. L.; heer van 't Hof te

1. Aldus A.N. baron de Vos van Steenwijk, a.w., pag. 137. Het Gothaisches Genealogisches
Taschenbuch der Graflichen Hauser 67 (1894), pag. 718 geeft als vermeldingsjaren 1425-56.

2. Het genealogisch schema-Van Ruinen bij A. N. baron de Vos van Steenwijk, a.w., geeft vermel-
ding aan vanaf 1395 tot zijn overlijden in 1411..Volgens O.D. J. Roemeling (zie lit.-opg.) stierf
hij tussen 17-7 en 9-11-1410.

3. Volgens Roemeling, a.w., kol. 173, was zij Mechtelt Gerritsdr. Mulert, volgens baron de Vos
van Steenwijk (a.w., pag. 128, maar vooral pag. 161) een Mechtelt Egbertsdr. Mulert. Hun
huwelijk vond plaats in 1404 (pag. 102 ald.). Zij wordt op 20-2-1426 samen genoemd met haar
dochter Johanna vrouwe van Ruinen en haar schoonzoon Berent van Munster, aldus Roeme-
ling, kol. 171.
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Zwolle, Werckeren, Voorst en 't Nijenhuis; scheidsrechter tussen de stad Gro-
ningen en de keizer en het Rijk (1419); raad van de bisschop van Utrecht (1420);
schout van Deventer (1425); rentmeester van Salland (1437-43); burgemeester
van Zwolle (1439), en diens tweede echtgenote Nese van Kamferbeke.

24/217. Mechteld van Iltersum, vermeld 1506; overl. 3-7-1533,
tr. in of vóór 1506'
Johan Mulert, tot Voorst en den Ordel; vermeld vanaf 1501; landrentmeester
van Salland 1504-18 en 1525-33; schout van Zwolle 1524; raad van de bisschop;
overl. 19-12-1533; zn. van Geert Mulert tot den Doorn, Voorst, den Ordel en
(beleend 1493:) de Marsch; rentmeester van Utrecht (1461); maarschalk van
Over-enNedersticht (1466); landrentmeester van Salland (1482), en diens eerste
echtgenote Mechteld Godertsdr. de Coninck.

25/217. Johan Mulert tot Voorst2; bewaart in naam van de keizer het slot Jever
in Oost-Friesland ten behoeve van de gezusters van Jever 1532; kastelein van
Kuinre en deelt met zijn broeders 1535; bezit de Voorst bij Zwolle; overl.
18-9-1538,
tr.
Theodora (Derrica) van Dedem, geb. na 26-7-1504; vermeld als weduwe 1543;
dr. van Johan Arendszn. van Dedem en Alijdt Dirksdr. Ripperbant.

Uit dit huwelijk:

a. Anna Mulert, zie Eindreeks 217, generatie 26 (pag. 283).

1. Uit dit huwelijk eveneens:
Hendrik Muien tot den Ordel, dijkgraaf van Salland, overl. na 1575, tr. Johanna van Apel-
doorn, overl. na 1590.
Dit echtpaar werd in Gens Nostra 23 (1968), pag. 357, abusievelijk vermeld (zie correctie in Gens
Nostra 24 (1969), pag. 256).

2. Zie de correctie in Gens Nostra 24 (1969), pag. 256.
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EINDREEKS 217 (DINKLA)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 215 bij:
17/215. Otto II van Oale, tr. Kunigunde van Bronckhorst.

LiU:
- K.J. Ritzema van Ikema, Het nageslacht van Jacob Sybolts, landbouwer te Warffum, en

Geertruid Cornelis, Groningen 1925 (1ste druk), z.pl. 1957, 1961 (2de druk, 2 dln.);
- De Nederlandsche Leeuw 85 (1968), k. 201-217;
- Boerderijen en hun bewoners, Gron. Mij. van Landbouw, afd. Beerta;
- M.J .B. Starke, Kwartierstaat Starke, in: Gruoninga 14C jg. (1969).
(generatie 24-26)
- Fritz Lindenberg, Von Mulert, Chronik seit 1280, Ein Beitrag zur Adelgeschichte, in:

Niederlandisch-Deutschen Grenzraum, Grabenstadt 1975.
(generatie 35-38)
- Kwartierstaat Dinkla, in: Kwartierstatenboek afd. Gooi- en Eemland, NGV (1989), pag. 50-51.

26/217. Anna Mulert, geb. ca. 1535,
tr. vóór 1563
Thomas Knoppert 'de Olde', geb. ca. 1515-20, schepen en richter te Zwolle,
overl. vóór 5-4-1595.

27/217. Johanna Knoppert, geb. ca. 1560, overl. vóór 27-6-1629,
tr. ca. 1582
Johan Ovingh, geb. Crailo ca. 1550, overl. vóór 27-6-1629.

28/217. Alina Ovingh, geb. 1584, overl. Farmsum 7-7-1632,
tr. Ruinen 1610
Patrocles Rome/ing, geb.'Quakenbrück maart 1576, pastor, overl. 30-4-1647;
zn. van Koenraad Romeling en Hedwig Hedemann.

29/217. Theodoricus Romeling, geb. 1627, student theologie te Leiden en
Utrecht, schoolmeester, overl. Farmsum 2-10-1667,
tr.1

Catharina Jans; dr. van Jan Bonnes.

30/217. Wilhelm Romeling, geb. Farmsum ca. 1657, schoolmeester resp. te
Oostwold en Finsterwolde, later landbouwer en wedman te Finsterwolde, overl.
ald. tussen 2-3 en 5-5-1703,
tr. Finsterwolde tussen 18-8 en 23-11-16812

Froutje Jans, overl. na 9-3-1704; dr. van Jan Derks en Remke Edtzkens.

1. Uit dit huwelijk eveneens:
Bonno Roemeling, tr. (2) Anna Maria Beckering.
Zie voor hen en de voortzetting van die reeks nader Gens Noslra 23 (1968), p. 358-359.

2. Uit dit huwelijk eveneens:
Jan Roemetingh, tr. Grietje Jans.
Zie voor hen en de voortzetting van die reeks nader Gens Nostra 23 (1968), p. 359-361..
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31/217. Theodoricus Römelingh, geb. Finsterwolde ca. 1683, wedman te Fin-
sterwolde, overl. ald. juli 1719,
tr. 1705
Elsien Ebens, ged. Midwolda 18-9-1681, overl. tussen 27-3-1752 en 8-7-1755;
dr. van Ebo Autiens, schoolmeester te Finsterwolde en Midwolda, en Anna
Jans.

32/217. Anje Römelingh, geb. Finsterwolde,
tr. Finsterwolde 27-1-1732 (huw. contr. 20-2-1732)
Harmen Meinderts, ged. Finsterwolde 14-3-1706, heibaas-timmerman, overl.
(tussen 3-4 en 3-6-)1760; zn. van Meindert Tyes, heibaas, en Renske Aelders.

33/217. Tye Harms, ged. Finsterwolde 4-1-1745, kuiper,
tr. Finsterwolde 25-7-1779
Sijtske Alofs, ged. Bellingwolde 3-7-1752; dr. van Alof Tiesen en Trijntje
Berents.

34/217. Anna Tyes (Kuiper), geb./ged. Finsterwolde 4/26-10-1794, overl. ald.
16-2-1857,
tr. Finsterwolde 13-4-1815
Pieter Eitjes Principaal, ged. Woldendorp 28-10-1788, bakker, overl. Finster-
wolde 27-6-1830; zn. van Eltjo Hindriks (Principaal) en Doetje Jans.

35/217. Pieter Eltjo Principaal, geb. Finsterwolde 25-11-1825, boerenknecht,
overl. ald. 26-5-1888,
tr. Finsterwolde 17-5-1861
Antje Geerts Huizinga, geb. Midwolda 7-5-1831, overl. Finsterwolde 13-3-
1911; dr. van Geert Eves Huizinga en Hillechien Wessels Scheve.

36/217. Pieter Eltjo Principaal, geb. Finsterwolde 25-2-1862, landbouwer,
overl. Wedderbergen (gem. Wedde) 4-2-1927, begr. Woldendorp,
tr. Finsterwolde 7-1-1887
Mettina Meijer, geb. Ekamp (gem. Finsterwolde) 27-4-1865, overl. Wolden-
dorp 24-1-1911; dr. van Christiaan Hendriks Meijer en Free Ufkes.

37/217. Frederika Principaal, geb. Finsterwolde 24-8-1894, overl. Wedde 15-4-
1974,
tr. Wedde 1-7-1920
Henderk Robert Dinkla, geb. Meeden 27-1-1898, landbouwer, overl. Win-
schoten 30-3-1967; zn. van Jacob Dinkla en Teelke Thomas Geertsema.
Uit dit huwelijk:
1. Teelke Dinkla, geb. Groningen 18-10-1920.
2. Pieter Eltjo Dinkla, geb. Wedderveer 14-3-1922, tr. Bellingwolde 8-2-1949

Neeltje Albertje Lutter, geb. Bellingwolde 20-3-1926; dr. van Hinderikus
Harmannus Lutter en Sietske Kuilman.

3. Jacoba Henderika Dinkla, geb. Wedderveer 11-11-1924.
4. Thomas Mettinus Dinkla, geb. Wedderveer 21-12-1926.
5. Mettina Frederika Dinkla, geb. Wedderveer 25-9-1934.
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BEGINREEKS 218 (ROUCY - RAMERUPT - CHINY - KLEEF)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 213 bij:
7/213. Alberada van Lotharingen, tr. Ragenold van Roucy.

Lit.:
(generatie 8-10)
- Chronologie historique des comtes de Rouci, in: L'Arl de vérifier les dates, d\. 12. Paris (Patris)

1818, pag. 280 e.v.;
- H. Moranvillé, Origine de la maison de Roucy, in: Bibliothèque de l'Écoie des Chartes 83 (1922),

pag. 11-42;
- Michel Bur, Laformation du comté de Champagne. Nancy 1977 (= Mémoires des Annales de

l'Esl, Université Nancy II, 54), speciaal pag. 134-137 en 178-181;
- Bernard Guenée, Les généalogies entre l'histoire et la politique: la fierté d'être capétien, en

France, au Moyen Age, in: Annales (Économies - Sociétés - Civilisations) 33 (1978), pag.
450-477;

- H. d'Arbois de Jubainville, Les premiers seigneurs de Ramerupt, in: Bibliothèque de l'Écoie des
Chartes 22 (1861), pag. 440-458.

(generatie 11-12)
- Hyppolite Goffinet, Les comtes de Chiny, étude historique, in: Annales de l'lnstitut

Archéologique du Luxembourg, delen 8 (1874) tot en met 12 (1880); een reprint van dit lange
vervolgartikel verscheen Bruxelles (Editions Culture et Civilisation) 1981.

(generatie 13)
- Alphonse Wauters, Godefroid Ier, in: Biographie Nationale de Belgique, dl. 7. Bruxelles (Bruy-

lant-Christophe) 1880-85, kol. 842-854;
- C. Knetsch, Das Haus Brabant; Genealogie der Herzoge von Brabant und der Landgrafen von

Hessen. Darmstadt (Historischer Verein für das Grossherzogtum Hessen) z.j. [ca. 1922];
- Walther Kienast, Der Herzogstitel in Frankreich und Deutschland (9. bis 12. Jahrhundert).

München-Wien (R. Oldenbourg) 1968, speciaal pag. 395-397 en 424-426;
- H. H. W. van Eijk, kwartierstaat Hendrik I van Brabant, in: Gens Nostra 40 (1985), pag. 56-61

[met bibliografie].
(generatie 14-19)
- Otto Merckens, Die Ahnenstamme 'von Cleve' und 'von Heinsberg' der Maria von Bon-

gard X 1554 Otto von Bylandt-Rheydt. Wuppertal-Elberfeld (Martini und Griittefien) 1943.
( = Beihefte zu den Jülich-Bergischen Geschichtsblattern, Heft 3);

- Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VI. Marburg (J. A.
Stargardt) 1978, Tafel 21 (Die Grafen von Kleve);

- Dieter Kastner, Die Terriorialpolitik der Grafen von Kleve. Düsseldorf (L. Schwann) 1972
(= Veróffentlichungen des Hislorischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere das alte
Erzbistum Köln, 11);

- Dieter Kastner, Die Grafen von Kleve und die Entstehung ihres Territoriums vom II. bis 14.
Jahrhundert, in: Land im Mittelpunkt der Machte; die Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg [ten-
toonstellingscatalogus Kleve en Düsseldorf, 1984/85], pag. 53-62 [met uitgebreide literatuurop-
gave] .

(generatie 16)
- O. Oppermann, Fontes Egmundenses. Utrecht (Kemink) 1933, pag. 184 (= Werken uitgegeven

door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 3e serie, nr. 61);
- A.C.F. Koch, Oorkondenboek vun Holland en Zeeland tot 1299, dl. I. 's-Gravenhage (Mar-

tinus Nijhoff) 1970, nrs. 230 en 261.
(generatie 17)
- Otto Posse, Die Wettiner; Genealogie des Gesamthauses Wettin ernestinischer und albertini-

scher Linie, mit Einschluss der regierenden Hauser von Grofibritannien, Belgien, Portugal und
Bulgarien, im Auftrage des Gesamthauses hrsg. von —. Leipzig (Giesecke u. Devrient) 1897.
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8/218. Giselbert van Roucy, geb. vóór 956; vermeld als getuige bij een schen-
king van koning Lotharius 10-5-974; graaf van Roucy; is vicomte van Reinis
(waarvan hij na 985 de helft aan de abdij Saint-Remi schenkt); nog vermeld
tijdens de synode van Saint-Basle 991; overl. 19-4 van een onbekend jaar vóór
1000, begr. Saint-Remi,
tr.
N.N.

9/218. Ebalus van Roucy, graaf van Roucy 997; wordt, nadat zijn huwelijk
(waaruit dan reeds twee dochters zijn geboren) wegens onderlinge verwant-
schap' gescheiden is, mogelijk2 aartsbisschop van Reims 1021-33 en alsdan
overl. 11-5-1033,
tr.
Beatrix van Henegouwen, wordt als weduwe door haar schoonzoon Hilduin van
Ramerupt uitgehuwelijkt aan zijn broer Manasses; dr. van Reinier IV graaf van
Henegouwen en Hedwig van Frankrijk3.

10/218. Adelheid van Roucy, overl. kort na 1068,
tr. vóór 1031
Hilduin V van Ponthieu-Monldidier, heer van Ramerupt4, Arcis en Breteuil;
wordt samen met twee zoons (Manasses en Hilduin) vermeld 1031; volgt zijn
schoonvader op als graaf van Roucy 1033; verscheidene malen vermeld in oor-
konden van graaf Eudes I van Champagne (overl. 1037); is aanwezig bij de
kroning van koning Philips I van Frankrijk te Reims 23-5-1059; sticht voor de
abdij Marmoutier een priorij te Roucy 1060; overl. 1063; zn. van Hilduin IV van
Ponthieu, graaf van Montdidier (etc), en Lesseline de Turqueville5.

11/218. Adelheid van Ramerupt,
tr.
Arnulfl (II) van Chiny, graaf van Warcq 1055-64; graaf van Ivoix 1068; noemt
zich vanaf 1071 graaf van Chiny; stichter van Orval 1097; overl. als monnik te
Saint-Hubert 16-4-1106; zn. van Lodewijk II, graaf van Warcq en Ivoix, en
Sophie van Verdun.

12/218. Otto II van Chiny, voor het eerst vermeld in 1097; graaf van Chiny
1106-25; vestigt een college van kanunniken in de abdij Orval; monnik vanaf
28-4-1125, overl. vóór 1131,

1. Verwant in de vierde canonieke graad, en dat zelfs langs twee wegen: elk hunner telde zowel
Hendrik I 'de Vogelaar' x Mathilde, als Reginar I x Alberada onder de betovergrootouders.

2. Volgens Moranvillé, pag. 39-41, niet identiek, volgens Bur, pag. 159-161, wèl.

3. Zie Beginreeks 226, generatie 8 (pag. 324).

4. Ramerupt: dept. Aube, arr. Arcis-sur-Aube.

5. Gegevens overeenkomstig een antwoord in de vragenrubriek van Héraldique et Genealogie 12
(1980), pag. 331 e. v. De nummering der achtereenvolgende Hilduins is verschillend: bijd'Arbois
de Jubainville is de gemaal van Adelheid: Hilduin II, bij l'Arl de vérifier les dates, pag. 284:
Hilduin IV.
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tr. ca. 1083
Adelheid van Namen, dr. van Albert III graaf van Namen en (vermoedelijk) Ida
van Saksen'.

13/218. Ida van Chiny, geb. ca. 1088; overl. na 1117, vóór 1121,
tr. ca. 1105
Godfhed I van Leuven, bijgenaamd 'met de Baard'2, geb. ca. 1060; graaf van
Leuven ter opvolging van zijn broer Hendrik III welke zonder zoons na te laten
in febr. 1095 overleed; steunt de Duitse koning Hendrik V in diens strijd tegen
zijn vader keizer Hendrik IV en wordt (in plaats van de graaf van Limburg)
aangesteld tot hertog van Neder-Lotharingen (Godfried V) en markgraaf van
Antwerpen op de rijksdag van Worms Pinksteren (13-5) 1106; is ook nadien een
trouw aanhanger van Hendrik V; erkent na diens dood (1125) eerst Lotharius
van Supplinburg als opvolger, maar kiest daarna toch voor de Staufen en wordt
door Lotharius afgezet als hertog 1128 (vóór 13-6), maar blijft de hertogstitel
voeren en behoudt Antwerpen; voogd van o.a. Afflighem, Gembloers en
Nijvel; heeft (ondanks de in zijn tijd populair wordende Praemonstratensers)
een duidelijke voorkeur voor de Benedictijner orde voor welke hij niet slechts
Afflighem sterk begunstigt, maar ook een groot aantal nieuwe priorijen en
kloosters sticht, alsmede als oratorium Notre-Dame de la Chapelle te Brussel
20-12-1134; overl. 25-1-1139, begr. Afflighem3; zn. van Hendrik II graaf van
Leuven4 en Adela van de Betuwe.

14/218. Ida van Leuven, overl. 27-7 vóór 1162,
tr. ca. 1128
Arnold I van Kleef, graaf van Kleef ca. 1120, voogd van Xanten en Zyfflich;
overl. 20-2 na 1147; zn. van Dietrich III/I graaf van Kleef5.

15/218. Dietrich IV/II van Kleef, geb. ca. 1129; herhaaldelijk getuige in oor-
konden van keizer Frederik I 'Barbarossa'; overl. 1172,
tr. ca. 1155

1. Zie Beginreeks 233, generatie 10, sub a (pag. 365).

2. Deze bijnaam is vermoedelijk wel contemporain, hij komt voor het eerst voor in een oorkonde
tijdens zijn zoon en opvolger.

3. Deze Benedictijnerabdij (gemeente Hekelgem, bij Aalst) was in 1083 gesticht en gold qua rang-
orde als eerste van Brabant. Zoals de 'oriflamme' in Saint-Denis, werd hier de Brabantse
oorlogsvlag bewaard. De graftombe van Godfried met de Baard, midden voor het hoofdaltaar,
was in 1603 nog aanwezig, zij het na alle plunderingen in de 16de eeuw sterk beschadigd. Het
kloostercomplex werd in 1678 herbouwd, maar in de Franse tijd vrijwel geheel verwoest.

4. Zie voor een Karel-de-Grote-afstamming van Hendrik II van Leuven Gens Nostra 23 (1968),
pag. 249.

5. De nummering van de zo vaak gelijknamige graven van Kleef loopt uiteen al naar het aantal
generaties dat men aanneemt. De 'hoge' nummering is beslist foutief, maar is nu eenmaal
ingeburgerd; zie de in de literatuur-opgave genoemde publikaties van Kastner.
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Adelheid van Sulzbach\ geb. 1135/40; overl. 12-2-1189; dr. van Gebhard III
van Sulzbach en Mathilde van Beieren.

Uit dit huwelijk:

a. Dietrich V/III van Kleef, zie nader hieronder.
b. Arnold III/II van Kleef, zie Beginreeks 224, generatie 16 (pag. 310).

16/218. Dietrich V/III van Kleef, vermeld vanaf 1172; overl. 1200,
tr. Lisse 1182
Margaretha van Holland, geb. ca. 1164; vermeld als getuige te Lisse 1198 en in
een op 1203 te dateren oorkonde van haar (4-11-1203) overleden broer graaf
Dirk VII van Holland; dr. van Floris III graaf van Holland2 en Aleida van
Schotland.

17/218. Dietrich VI Nust van Kleef, vermeld als minderjarig 22-6-1202, doch
meerderjarig 1208; overl. na 13-5 en vóór 26-6-1260,
tr. (2) ca. 1226
Hedwig van Meissen, overl. lang vóór 2-2-1249, begr. Bedburg; dr. van Dietrich
'der Bedrangte', markgraaf van Meissen en Jutta van Thüringen3.

Uit dit huwelijk:

a. Dietrich VII 'van Meissen', zie nader hieronder.
b. Dietrich Luf I 'van Saarbrücken', zie Beginreeks 222, generatie 18 (pag.

301).

18/218. Dietrich VII van Kleef, incidenteel (1242, 1252) bijgenaamd 'van
Meissen'; geb. ca. 1226; volgt op als graaf van Kleef 1260; overl. 1275,
tr. ca. 22-11-1255
Aleidis van Heinsberg, erfgename van Hülchrath en Saffenberg, vermeld tot
1293; dr. van Heinrich graaf van Sponheim-Blankenberg, graaf van (half) Saf-
fenberg en heer van Hülchrath, door huwelijk heer van Heinsberg, en Agnes
van Heinsberg en Valkenburg (uit het Huis Kleef)4-

Uit dit huwelijk:

19/218. Dietrich Luf II van Kleef, zie nader Eindreeks 218 hierna.

1. Zie voor haar Beginreeks 228, generatie 14 (pag. 341).

2. Zie voor een Karel-de-Grote-afstamming van Floris III van Holland Beginreeks 150, generatie
14 (pag. 16).

3. Zie voor een Karel-de-Grote-afstamming van Jutta van Thüringen Beginreeks 232, generatie 16
(pag. 361).

4. Agnes van Heinsberg en Valkenberg was n.l., in mannelijke opgaande lijn, een achterklein-
dochter van Dietrich IV/II van Kleef en Adelheid van Sulzbach, hierboven genoemd als gene-
ratie 15/218.
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EINDREEKS 218 (COBBEN)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 218 bij:
18/218. Dietrich VII van Kleef, tr. Aleidis van Heinsberg.

LU.:
(generatie 19-20)
- Zie opgave bij Beginreeks 218 (gen. 14-19).
(generatie 20)
- Baron Ryckman de Betz et vicomte Fernand de Jonghe d'Ardoye, Amorial et biographies des

chanceliers et conseillers de Brabant, in: Recueil des Tabletles de Brabant 1-2, Hombeek 1956.
(generatie 21-23)
- A. P. van Schilfgaarde, De heren en graven van Bronckhorst, in: De Nederlandsche Leeuw 74

(1957), k. 67-88 en 217, speciaal k. 71 ald.;
- Europaische Stammtafeln, Neue Folge VI, hrsg. von Detlev Schwennicke, Marburg (J.A. Star-

gardt) 1978, Tafel 44 (Die Herren von Bronckhorst in Bronckhorst und in Batenburg).
(generatie 23)
- Europaische Slammtafeln, Neue Folge VIII, hrsg. von Detlev Schwennicke, Marburg (J.A.

Stargardt) 1980, Tafel 84 (Die Herren von Gemen).
(generatie 25-28)
- Hans J. Domsta, Geschichte der Fürsten von Merode int Miltelalter, Band I en II (= Beitrage

zur Geschichte des Dürener Landes, Band 15 en 16, 1981);
- E. Richardson, Geschichte der Familie Mérode, Prag 1877-1881.

19/218. Dietrich Luf II van Kleef, geb. ca. 1260, voor het eerst vermeld 1-10-
1285; heer van Tomburg 1285-1303; heer van Grevenbroich 1286; sinds 1290
heer van Kervenheim; heer van Hülchrath 1285/87 en graaf van Hülchrath
sinds 1296, overl. na 23-3-1308 en vóór 8-5-1309,
tr. (2) na 1-10-1285 en vóór 18-3-1286
Lisa (van Virneburg?/, nog vermeld 2-1-1304, doch overl. vóór 6-9-13-4,
weduwe van graaf Heinrich van Kessel.

Uit dit huwelijk:

a. Dietrich Luf III van Kleef, graaf van Hülchrath, overl. 1332,
tr. (1)
Jolanda N.
Uit dit huwelijk:
- Elisabeth van Kleef-Hülchrath, overl. 1347,

tr. (2) 1336
Willem IV van Horn, zie Eindreeks 212, generatie 19 (pag. 253).

b. Agnes van (Kleef-)HüIchrath, zie nader hieronder.
c. Elisabeth van Kleef-Hülchrath, zie nader Eindreeks 220, generatie 20 (pag.

294).

20/218. Agnes van (Kleef-)Hülchrath, overl. 17-5-1338, begr. Brussel (Sinte-
Goedele),
tr. (2?; alsdan na 14-8-1312)

1. Volgens NF VI, Tafel 21 heet Dietrichs echtgenote Lisa van Virneburg; zij komt echter niet voor
in de tabellen Virneburg (NF VIII, Tafel 144) en Kessel (NF VI, Tafel 62b).
Kastner, Die Territoria/politik, p. 190, noemt haar 'Lisa von Kessel' en vermeldt: 'Sie ent-
stammte vielleicht der Familie der Herren v. Issum'.
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Rogier van Leefdael, burggraaf van Brussel, kanselier van het hertogdom Bra-
bant; ridder; heer van Leefdael, Oirschot, Hilvarenbeek, enz.; overl. 29-1-1333,
begr. Brussel (Sinte-Goedele), zn. van Lodewijk van Leefdael en Beatrix Santin.

21/218. Catharina van Leefdael, overl. 13-4-1361,
tr. vóór 1344
Gijsbert van Bronckhorst, heer van Bronckhorst bij toedeling door zijn moeder
26-10-1328; heer van Batenburg 1351; ridder, overl. 1356; zn. van Willem van
Bronckhorst, ridder, heer van Bronckhorst, en Johanna van Batenburg, vrouwe
van Batenburg.

22/218. Dirk van Bronckhorst, heer van Batenburg 1364; ridder 1377; raad van
de hertog van Gelre 1378, overl. tussen 1406 en 27-9-1407,
tr. aug. 1362
Elisabeth van Utenhove, vermeld 1383-1392; dr. van Johan van Utenhove en
N. van Herlaer.

23/218. Gijsbert van Bronckhorst, heer van Batenburg en (door huwelijk) van
Anholt 1402; knape 1419; ridder 1425; raad van de hertog van Gelre, overl.
1429, begr. Batenburg,
tr. (huw. voorw. 12-4-1388)
Margaretha van Ghemen, erfgename van Anholt, vermeld 1383-1412, begr.
Keulen (Sankt Kunibert); dr. van Herman van Gemen te Rönne en Anholt, en
Gerberga van Zuylen, erfgename van Anholt.

24/218. Hermanna van Bronckhorst-Batenburg, overl. na 1439,
tr. (huw. voorw. 1415)
Willem van Gulik, heer van Wachtendonk, overl. na 1439, door keizer Sigis-
mond per decreet van 13-12-1416 gelegitimeerd als zn. van Reinald IV, hertog
van Gelre en Gulik.

25/218. Hermanna van Wachtendonck, overl. 1490,
tr.
Willem Scheiffart van Merode, heer van Limbricht en Hemmersbach, ridder
1457, overl. 28-7-1510, begr. kl. Bottenbroich; zn. van Johan Scheiffart van
Merode, ridder, heer van Hemmersbach, en Catharina van Welckenhausen,
erfdochter van Limbricht en Clermont-sur-Berwinne.

26/218. Johan Scheiffart van Merode, heer van Limbricht en Hemmersbach,
overl. 18-10-1530,
tr. vóór 25-1-1513
Maria van Pütz (van Putte).

27/218. Willem Scheiffart van Merode, heer van Limbricht, overl. (tussen 8-2
en26-8-)1545,
tr. (1) na 15-8-1540 (gescheiden 1560)
Elisabeth Voss van Holtum, overl. na 1560; dr. van Jan Voss van Holtum en
Loef van Issum, erfvrouwe van Hoenselaar.
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28/218. Maria Scheiffart van Merode, verheft de heerlijkheid Limbricht voor
het Leenhof Valkenburg 14-5-1590, overl. vóór 27-6-1614,
tr. (huw. voorw.) Kuckelweert 30-9-1560
Johan van Savelant de Jonge, overl. mogelijk 13-9-1589, begr. Susteren; zn.
van Johan Savelant de Oude en Elisabeth Rombouts.

29/218. Maria van Savelant,
tr.
Johannes Housmans.

30/218. Margaretha Housmans, overl. Roermond 6-9-1679, begr. Roosteren,
tr. ca. 1630
Johan van den Bergh, landbouwer, schatheffer 1643, sequestor 1666 en ont-
vanger van de landlicenten 1667/68 te Roosteren, overl. Maastricht 22-11-1675,
begr. Roosteren; zn. van Arnd van den Bergh en Jaecksken Leetgens.

31/218. Maria van den Bergh,
tr. Roosteren 4-6-1652
Johannes Henricus Geeten, schepen van Echt, Roosteren en Maasbracht 1673-
98, stadhouder ald. 1691-98, burgemeester van Echt, overl. Echt 2-11-1698.

32/218. Maria Geeten, ged. Echt 27-1-1655, begr. Roosteren 9-6-1690,
tr. Roosteren 15-5-1675
Adamus Smeets, ged. Echt 31-1-1647, overl. Roosteren 11-3-1712; zn. van
Adamus Smeets en Joanna Damen.

33/218. Joannes Smeets, ged. Roosteren 5-1-1681, overl. ald. 17-7-1751,
tr.
Mechtildis Kiebechs (Kibeke).

34/218. Joannes Reinerus Smeets, ged. Roosteren 13-1-1720, landbouwer,
overl. Roosteren 10-7-1804,
tr. Roosteren 16-6-1754
Joanna Christina Geelen, ged. Roosteren 5-5-1733, overl. ald. 2-12-1804; dr.
van Gerardus Geelen en Catharina Vossen.

35/218. Maria Agnes Smeets, ged. Roosteren 27-2-1772, overl. ald. 27-1-1796,
tr. Roosteren 16-4-1793
Wilhelmus Loomans, ged. Roosteren 27-10-1766, akkerman, overl. ald. 10-3-
1823; zn. van Hermanus Loomans en Judith Cuylkens.

36/218. Maria Agnes Loomans, ged. Roosteren 27-1-1796. overl. ald. 30-7-
1879,
tr. Roosteren 16-4 (kerk. 18-6)1816
Joannes Josephus Graus, ged. Roosteren 22-11-1792, landbouwer/grondeige-
naar, lid gemeenteraad, assessor en burgemeester 1836-39 te Roosteren, overl.
ald. 27-7-1859; zn. van Joannes Graus en Anna Beatrix Bouten.
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37/218. Anna Beatrix Hubertina Graus, geb. Roosteren 7-4-1817, overl. Beek
(L) 26-8-1901,
tr. Roosteren 29-4-1844
Johannes Lambertus hemmens, geb. Beek 9-3-1821, bouwmeester, burge-
meester van Beek 1855-84 en Elsloo, lid gemeenteraad Beek 1855-84 en gemeen-
tesecretaris ald. 1866-84, overl. Beek 5-5-1884; zn. van Henricus Lemmens en
Maria Agnes Lemmens.

Uit dit huwelijk:

a. Josephus Hubertus Lemmens, zie nader hieronder.
b. Arnoldus Hubertus Lemmens, zie nader Eindreeks 219, generatie 38

(pag. 000).

38/218. Josephus Hubertus Lemmens, RNL, geb. Beek 25-10-1846, burge-
meester van Beek 1884-1914 en Ulestraten, en gemeentesecretaris 1884-1914 te
Beek, overl. Maastricht 24-3-1926,
tr. Beek 28-4-1869
Maria Catharina Hubertina Peters, geb. Beek 4-7-1845, overl. ald. 27-1-1888;
dr. van Jan Hendrik Peters en Anna Catharina Lemmens.

39/218. Henri Joseph Hubert Lemmens, geb. Beek 5-2-1878, winkelier (schil-
dersbedrijf), overl. Sittard 15-2-1959,
tr. Beek 26-11-1912
Maria Catharina Crombag, geb. Beek 4-4-1881, overl. ald. 15-9-1947; dr. van
Johannes Jacobus Crombag en Petronella Hubertina Voncken.

40/218. Johanna Catharina Hubertina Lemmens, geb. Beek 22-8-1918,
tr. Beek 27-7-1950
Hubertus Antonius Nicolaas Cobben, geb. Beek 19-7-1922, winkelier-uniform-
kleermaker; zn. van Pieter Hubert Nicolaas Cobben en Maria Josephina Catha-
rina Rosa Janssen.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Petrus Marie Cobben, geb. Beek 5-5-1951, hoofd afd. onroerend
goed Dienst Stadsontwikkeling gem. Heerlen.

2. Maria-Goretti Petra Cornelia Cobben, geb. Beek 16-9-1954, groepslerares
basisonderwijs.
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EINDREEKS 219 (B.M.P. LEMMENS)

Zie voor de oudere schakels eerst Eindreeks 218 bij:
37/218. Anna Beatrix Graus, tr. Johannes Lambertus Lemmens.

38/219. Arnoldus Hubertus Lemmens, geb. Beek 5-12-1856, winkelier,
gemeente-ontvanger van Valkenburg 1892-1903, overl. Maastricht 15-1-1903,
tr. Valkenburg 17-10-1888
Maria CatharinaFrancisca Cerfontaine, geb. Valkenburg 28-8-1854, overl. ald.
11-3-1931; dr. van Egidius (Gillis) Cerfontaine en Francisca Hubertina Janssen.

39/219. Henricus Franciscus Hubertus Emile Lemmens, geb. Valkenburg 1-10-
1890, hoofdambtenaar/inspecteur, hoofd Bureau Duitse Zaken Raad van
Arbeid Nijmegen, overl. Nijmegen 25-6-1968,
tr. Valkenburg 23-9-1919
Anna Maria Lewe (Leve), geb. Rheda (Westfalen) 6-11-1886, overl. Nijmegen
15-4-1975; dr. van Heinrich Lewe en Maria Anna Elisabeth Hilkendreis.

Uit dit huwelijk:

1. Henrica Francisca Alexandra Maria Elisabeth Lemmens, geb. Nijmegen 12-
9-1921, orthoptiste, overl. Nijmegen 5-12-1984.

2. Bernhard Maria Paul Lemmens, geb. Nijmegen 9-10-1923, referendaris afd.
Comptabiliteit Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting gem. Nijmegen.
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EINDREEKS 220 (DE ROOY)

Zie voor de oudere schakels eerst Eindreeks 218 bij:
19/218. Dietrich Luf II van Kleef, tr. (2) Lisa (van Virneburg?).

LH.:
(generatie 20-26, alsmede generatie 22-26 van Eindreeks 221)
- Henri Obreen, Bijdragen tol de kennis der middeleeuwse geslachten van Holland en Zeeland:

De Heeren van Teylingen en Brederode, in: De Nederlandsche Leeuw 44 (1926), speciaal kol.
239-241.
Merkwaardig genoeg waren de auteurs van de diverse artikelen Brederode in het Nieuw Neder-
landsen Biografisch Woordenboek, dl. 10 (1937) blijkbaar onbekend met dit genealogisch
fundamentele artikel.
Hoewel Obreen aan Beatrix van Valkenburg (zie 21/220) geen voetnoot wijdt, blijkt de juistheid
van deze opstelling uit de door Van Mieris, II, p. 635 gepubliceerde oorkonde;

- A. W. E. Dek, Genealogie der Heren van Brederode, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor
Genealogie 13 (1959), speciaal p. 110-111;

- Dieter Kastner, Die Territoria/politik der Grafen von Kleve. Düsseldorf (L. Schwann) 1972
(= Veröffentlichungen des Historischen Vereins fiir den Niederrhein, insbesondere das alle
Erzbistum Köln, 11), speciaal pag. 193; <

- H.J .J . Scholtens in Nieuw Nederlandsen Biografisch Woordenboek, dl. X. Leiden (A.W.
Sijthoff) 1937, kol. 128 en 136-137;

- Henk Schoorl, 't Oge (...). Hillegom 1979 ( = Hollandse Studiën, Y\; uitg. Historische Vereni-
ging Holland); " •

- Th. W. J. Driessen en R J. van den Brand, 1000 Jaar Gennep. Nijmegen ('Historie') z.j. [1975],
speciaal pag. 43-52;

- H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Zutphen (Walburg Pers)
1982;

- Aart Bijl, De Arkelse oorlog. Gorinchem (Stichting Merewade) 1986;
- M. J. Waale, De Arkelse oorlog 1401-1412; een politieke, krijgskundige en economische ana-

lyse. Hilversum (Verloren) 1990(= Middeleeuwse studies en bronnen, 17; ook verschenen als
proefschrift Leiden, 1990).

20/220. Elisabeth (Elsabee) van (Kleef-)Hülchrath, door haar eerste echtgenoot
getocht met Voshol; abdis van het door haar tweede echtgenoot (Konrad van de
Mark) in 1339 gestichte Clarissenklooster Clarenberg (bij Horde) 1344, overl.
21-3-1361, begr. kl. Clarenberg,
tr. (1) (contract 14-12-1311)
WUlem van Brederode, overl. 1316 (vóór 26-12); zn. van Dirk 'de Goede', 3de
heer van Brederode, en Maria van der Lecke.

21/220. Dirk I van Brederode, wordt door de graaf van Holland aangewezen als
leenvolger bij zoonloos overlijden van zijn oom Hendrik 18-10-1333, 10-10-
1339 en 21-4-1340; ridder 30-9-1337; heer van Voshol; volgt zijn oom op als 5de
heer van Brederode 1345; lid van de grafelijke raad; kiest openlijk de zijde van
gravin Margaretha 20-1-1351 en is leidend lid van het verbond van Hoeken;
gevangen genomen 23-10-1351; vrijgelaten 24-7-1354; verkrijgt amnestie en
wordt wederom beleend met 'die heerscappie van Brederode' als recht leen
8-2-1355; opnieuw lid van de grafelijke raad febr. 1356; baanderheer, overl.
sept. 1377, begr. Haarlem (Carmelieten),
tr. vóór 21-4-1340
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Beatrix van Valkenburg1, wordt door graaf Willem IV van Henegouwen-Hol-
land 'onse lieve nichte' genoemd 21-4-1340, overl. (28-11 of 28-12-)1354, begr.
abdij Rijnsburg; dr. van Reinoud van Valkenburg en Maria van Boutershem.
Uit dit huwelijk:
a. Reinoud 1 van Brederode, zie nader hieronder.
b. Walraven van Brederode, zie Eindreeks 221, generatie 22 (pag. 298).

22/220. Reinoud I van Brederode, Hoeks edele in hart en nieren; wordt door
hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland, aangesteld tot baljuw van
Kennemerland (in plaats van de Kabeljauwsgezinde Jan van Bloemestein) 1358,
waarna een (mislukte) moordaanslag op hem wordt gepleegd Castricumerzand
okt. 1358 die tot herleving van de partijstrijd in Holland leidt; wordt voor zijn
vrouw beleend met enkele hoeven en een wijnberg te Linz door de hertog van
Gulik 1370; fervent aanhanger van hertogin Mechtild van Gelre in de periode
dec. 1371-juli 1379; voorts 6de heer van Brederode door de dood van zijn vader
sept. 1377, overl. 1390,
tr. vóór 1368
Jolanda van Gennep, vrouwe van Gennep en van der Eem; verkoopt samen met
haar zuster Margaretha dit laatste aan hun neef Jan van Polanen 1373; bestuurt
als weduwe Gennep alleen, overl. 1413; erfdr. van Gerard, (sinds 20-7-1356:
rijksonmiddelbaar) heer van Gennep, en Johanna Both van der Eem.

23/220. Walraven I van Brederode, neemt deel aan de tocht van hertog Albrecht
van Beieren naar Friesland 1396; wordt 8ste heer van Brederode wanneer zijn
broer Jan als convers intreedt in het Karthuizerklooster te Zeelhem bij Diest
1402; strijdt met de landsheer tegen Jan van Arkel, doch wordt bij het beleg van
Gorinchem gevangen genomen 1402 en blijft gevangene tot 1409; weet met list
zijn vrijheid te herkrijgen en steunt de graaf weer in de Arkelse oorlog; gesn. als
bevelhebber der troepen van gravin Jacoba in de straten van Gorinchem 1-12-
1417, begr. Vianen,
tr. 1414
Johanna van Vianen, overl. (in kraambed) 18-4-1418, begr. Vianen; erfdr. van
Hendrik II, heer van Vianen, en Hadewij van Herlaer, erfdr. van Ameide.

24/220. Gijsbrecht van Brederode, geb. 1416, kanunnik ten Dom 11-3-1435;
domproost te Utrecht 29-11-1437; ook proost van Sint-Servaas te Maastricht en
van Sint-Donaas te Brugge, waardoor tevens erfkanselier van Vlaanderen sept.
1438; bisschop van Utrecht 7-4-1455 tot 6-8-1456, doch verdreven door zijn
tegenstander David van Bourgondië; gevangene 1470-74; moet zijn dom-
proostdij afstaan en wordt verbannen, overl. Breda 15-8-1475, begr. Geertrui-
denberg (Karthuizers).
Heeft meerdere buitenechtelijke relaties; uit één van deze:

25/220. (bast.) Anthony van Brederode, neemt onder zijn neef Jonker Frans
van Brederode deel aan de verovering van Rotterdam door de Hoeksen 28-11-

1. Zie voor een Karel-de-Grote-afstamming van Beatrix van Valkenburg nader Eindreeks 224, gen.
19, onder a (pag. 311).
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1488 en met zijn broer Walraven, bastaard van Brederode, aan de vergeefse
aanval op Schiedam 1489; door zijn neef Walraven II van Brederode beleend
met slot Rijnesteijn 1490 (dit gaat na zijn dood over op zijn achterneef Reinoud,
bastaard van Walraven II 22-6-1527); benoemd tot testamenteur en voogd over
de kinderen van zijn neef Walraven 14-2-1507, overl. vóór 22-6-1527.
Uit een buitenechtelijke verhouding met een onbekende:

26/220. (bast.) Gijsbert van (Brederode-)Rijnesteijn, kanunnik van Sinte-
Marie te Utrecht, overl. 3-1-1562.
Uit een buitenechtelijke verhouding met een onbekende:

27/220. (bast.) Heylwich van (Brederode-)Rijnesteijn, begr. Utrecht 1-9-1593,
tr.
Huijbert Both (Buth), wijntapper, raadslid van Utrecht 1577 en 1586, overl.
1587; zn. van Jan Buth, uit Culemborg, en Anna Geurt Lutgensdr.

28/220. Geertruijt Buth, begr. Utrecht 7-8-1603,
otr./tr. Amersfoort/Utrecht 27-1/6-2-1593
Cornelis Wttewaal, geb. Amersfoort?, pander van de Staten van Utrecht; bezit
land te Soest, begr. Utrecht 27-12-1605; zn. van Jacob Jansz. Wttewaal en
Gerritje Goertsdr. Vlug.

29/220. Gerarda/Geertruijt Wttewaal, begr. Utrecht 1-4-1673,
tr. Utrecht 19-10-1617
Nicolaas van Hoboken, ammunitiemeester, overl. Utrecht 20-7-1668; zn. van
Jan Adriaensz. van Hoboken, koopman, en Engeltje Claesdr. Weijman.

30/220. Geertruijt van Hoboken, ged. Utrecht 6-10-1629, begr. ald. 29-4-1718,
tr. Utrecht 19-4-1659
Nicolaas van Ostië, ged. Utrecht 20-3-1637, chirurgijn, overl. Utrecht 27-3-
1671; zn. van Nicolaas Claesz. Ostië, uit Hamburg, bontwerker, en Lijsbeth
Hendriksdr., uit Woerden.

31/220. Nicolaas Osti(ë), ged. Utrecht 21-10-1663, overl. ald. 2-6-1738,
tr. Utrecht 6-9-1687
Barbara Cubes, ged. Utrecht 15-7-1656, begr. ald. 1-1-1732; dr. van Thomas
Jansz. Cubes, uit Leiden, en Greetje Hermans.

32/220. Nicolaas Osti(ë)/Hosti, ged. Utrecht 27-6-1688, wolkammer en blauw-
verver, begr. ald. 29-2-1728,
tr. Utrecht 23-5-1713
Maria van Loo, ged. Leiden 7-12-1685, begr. Utrecht 6-3-1760; dr. van
Abraham van Loo en Hester Minne.

33/220. Cornelia Osti, ged. Utrecht 4-5-1714, begr. ald. 17-6-1782,
tr. Utrecht 3-5-1733
Anthony van der Monde, ged. Weesp 13-11-1706, chirurgijn en apotheker,
begr. Utrecht 14-5-1781; zn. van Goosen Philipsz. van der Monde(n) en Har-
mina Gerritsdr. ter Schiphorst.
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34/220. Gosuinus van der Monde, ged. Utrecht 31-8-1734, apotheker te Am-
sterdam en Rotterdam, begr. Utrecht (Jacobikerk) 2-2-1805,
otr. Amsterdam 31-5-1765
Elisabeth Wiel, ged. Amsterdam 28-10-1742; dr. van Jacob Isaacse Wiel en
Lamberta Hendrikse Smi(d)t.

35/220. Cornelia van der Monde, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 27-7-1766,
overl. Utrecht 22-6-1797,
tr. Utrecht 6-9-1790
Anthony Deyer, ged. Sas van Gent 5-2-1764, luitenant bij de artillerie; zn. van
Lodewijk Dirksz. Deyer en Jacoba Adriaanse.

36/220. Lodewijk Deyer, ged. Utrecht 25-12-1790, tjalkschipper, kapitein op
de grote vaart, overl. Charleston (South Carolina, USA) 9-10-1850,
tr.
Jacoba Brink, geb./ged. Groningen 4/5-9-1794, slijtster te Rotterdam, overl.
ald. 28-7-1855; dr. van Kobus Brink en Japekien (Geertruid) Jans.

37/220. Cornelia Deyer(s), geb. Woudsend 24-1-1816, overl. Delfshaven 11-1-
1886,
tr. Rotterdam 18-7-1838
Teunis Drukker, geb./ged. Amsterdam 13/28-10-1810, stuurman op de grote
vaart, overl. (op zee) 19.-12-1872; zn. van Josias Drukker en Antje Boon.

38/220. Jacobina Cornelia Drukker, geb. Rotterdam 15-10-1850, overl.
's-Gravenhage 9-2-1933,
tr. Rotterdam 8-5-1872
Carel Pieter Hel(le)mann, gek Haarlem 4-9-1844 (geëcht 9-3-1855), musicus,
overl. Rotterdam 11-2-1921; zn. van.Carl Antonisse Hell(e)mann en Catharina
Janse Miezerius.

39/220. Jacobina Cornelia Heiman, geb. Barneveld 16-5-1890, overl. Leid-
schendam 14-9-1981,
tr. Rotterdam 19-9-1912 (echtsch. vonnis 's-Gravenhage 18-2-1925)
Dirk Maximiliaan MatthiasdeRooy, geb. Utrecht 18-9-1888, arts, overl. Breda
1-8-1968; zn. van Hendrik Jacob de Rooy, koopman, en Anne Marie Francoise
Cayaux.

40/220. Ferdinand Carel de Rooy, geb. Barneveld 9-6-1919, dr. litt., leraar
Frans,
tr. 's-Gravenhage 24-8-1955
Paulina Maria Antonia Vorst, geb. Lhok Seumawe (Atjeh) 3-8-1922; dr. van
Johan Dirk Laurens Vorst en Gosina van der Vlies.

Uit dit huwelijk:

1. Gosina Paulina Marie de Rooy, geb. 's-Gravenhage 29-8-1957.
2. Carel Ferdinand Frederik Hubertus de Rooy, geb. 's-Gravenhage 19-12-

1960.
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EINDREEKS 221 (VELTKAMP) ,

Zie voor de oudere schakels eerst Eindreeks 220 bij:
21/220. Dirk van Brederode, tr. Beatrix van Valkenburg.

LU.:
- Zie de opgave bij Eindreeks 220 (pag. 294), alsmede
- Gens Nostra 23 (1968), p. 314.
- Werkgroep Brederode onder redactie van o.a. J.T. van der Ham (secr.), publikaties 1 t/m 4.

22/221. Walraven van Brederode, overl. juli 1369, begr. Haarlem (Carme-
lieten), tr. (huw. voorw. 13-12-1360) Baerte van Egmond (dr. van Jan I van
Egmond en Guyote van Usselstein), welk huwelijk echter kinderloos was.
Uit een buitenechtelijke verhouding met een onbekende:

23/221. (bast.) Dirk Walraven van Brederode.

24/221. Walraven Dircksz. van Brederode, overl. vóór 1501.

25/221. Dirck Walravensz. van Brederode, leeft in 1501.

26/221. Jan Dircksz. van Brederode.

27/221. Dirck Jansz. van Brederode, van de Stroet, woont te Hargen 1617,
overl. vóór 11-4-1628.

28/221. Allert Dircksz. van Brederode, 'buyrman' van Hargen 1617, pachter
van de zandmennerij te Schoorl 1637, overl. tussen 1637 en 1640,
tr. (1)
Trijn Hendriks;
tr. (2) Schoorl (huw. voorw. 21-11-) 1632
Mar rit je Jans.
Uit één van deze huwelijken:

29/221. Hendrik Allertsz. Brederode, geb. ca. 1613, 'buyrman' te Hargen, leeft
nog 25-6-1677,
tr. NN.

30/221. Aldert Hendricksz. (van) Brederode, herbergier in "t Huys te Brede-
rode' te Schoorl, overl. vóór of in 1694,
tr. Maartje Joost en.

31/221. Gerrit Aldertsz. van Brederode, ged. Schoorl 5-9-1688, overl. (aan-
gegev.) De Zijpe 10-5-1765, (tr. (2) De Zijpe 17-6-1731 Dieuwer Sijmons),
tr. (1) De Zijpe 4-3-1714' Aryaantje Pieters.

1. Uit dit huwelijk eveneens:
Hendrik van Brederode, tr. (2) Elisabeth Zeemans.
Zie voor de voortzetting van die reeks nader Gens Nostra 23 (1968), p. 314-315.
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32/221. Jonker Jan van Brederode, ged. De Zijpe 17-1-1717,
tr. (3) De Zijpe 25-7-1751
Jannetje Janse Glas.

33/221. Aa/je Brederode (ook: Breederoe), ged. Kolhorn 28-1-1753,
tr.
Cornelis Kos.

34/221. Reinoutje Cornelis Kos, ged. Nieuwe Niedorp 19-10-1777,
tr.
Jan Jacobsz. Bras.

35/221. Helena (Leentje) Bras, geb. Nieuwe Niedorp 17-11-1809, overl. Den
Helder 16-12-1886,
tr.
Cornelis Lammert Dekker, geb. Schagen 20-10-1807, overl. Den Helder 24-2-
1847.

36/221. Jan Dekker, geb. Schagen 24-4-1833, overl. Den Helder 17-11-1875,
tr. Den Helder 12-9-1861
Geertruida Wessels, geb. Gent 16-6-1840, overl. Haarlem 25-7-1913; dr. van
Cornelia Wessels (ongeh. overl. Texel 26-12-1877).

37/221. Jansje Dekker, geb. Den Helder 28-3-1866, overl. Haarlem 19-11-1945,
tr. Den Helder 16-2-1888 "'
JohannesPieter Bos, geb. Den Helder 9-7-1863, overl. Haarlem 16-11-1934; zn.
van Pieter Hermanus Bos eri Adriana Jacoba Antheunissen.

38/221. Jan Bos, geb. Den Helder 3-10-1896, overl. Haarlem 14-3-1962,
tr. Haarlem 6-12-1923
Gezina Johanna Witkamp, geb. Haarlem 27-12-1901; dr. van Jacobus Wit-
kamp en Wilhelmina Gezina Schouten.

39/221. Wilhelmina Gezina Bos, geb. Haarlem 27-4-1926,
tr. Haarlem 18-4-1946
Bastiaan van der Sluis, geb. Haarlem 28-11-1909, overl. ald. 5-12-1988; zn. van
Bastiaan van der Sluis en Johanna Tazelaar.

40/221. Johanna Wilhelmina Gezina van der Sluis, geb. Haarlem 6-12-1947,
tr. Heemstede 25-8-1972
Johannes Jacobus Veltkamp, geb. Amsterdam 2-9-1924, gemeente-ambtenaar,
zn. van Johannes Jacobus Veltkamp en Arnoldina Pieternella Rikke.

Uit dit huwelijk:

1. Frank Simon Veltkamp, geb. Haarlem 4-11-1973.
2. Esther Josine Veltkamp, geb. Haarlem 13-9-1977.
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EINDREEKS 222 (VAN DER HEIJDEN)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 218 bij:
17/218. Dietrich VI van Kleef, tr. (2) Hedwig van Meissen.

LU.:
(generatie 18-19)
- Zie de opgave bij Beginreeks 218 en voorts:
(generatie 18)
- Albert Ruppersberg, Geschichte des Saargebietes, Saarbrücken (Saarbrücker Druckerei) 1923,

speciaal p. 30-31.
(generatie 19)
- Europaische Stammtafeln, Neue Folge VII, hrsg. von Detlev Schwennicke, Marburg (J.A.

Stargardt) 1979, Tafel 132 (Die Herren von Dollendorf, Eifel);
- Ulrich Lenhart, Teilnehmer der Schlacht bei Worringen, in: Der Tag bei Worringen 5. Juni

1288, hrsg. von Wilhelm Janssen und Hugo Stehkampfer, Köln-Wien (Böhlau) 1988 (= Mittei-
lungen aus dem Stadtarchiv von Köln, 72);

- Handbuch der historischen Statten Deutschlands, Bd. 3 (Nordrhein-Westfalen), Stuttgart
(Alfred Kröner) 1963, op het trefwoord Dollendorf.

(generatie 20)
- Europaische Stammtafeln, Neue Folge, hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VII. Marburg (J. A.

Stargardt) 1979, Tafel 112 (Die Herren von Houffalize und die Herren von Bolland II, in
Bolland und in Gesves, aus den Hause Gronsfeld-Houffalize); geeft de hierna vermelde Jean de
Houffalize als vader van Arnold I aan, onder verwijzing naar:

- Oeuvres de Jacques de Hemricourt, II, publ. par. C. de Borman et Edouard Poncelet, Bruxelles
(Académie Royale de Belgique) 1925, p. 163. Het aldaar voorkomende schema (van de hand van
Jules Vannérus) geeft echter als vader diens neef Guillaume de Bolland, sire dé Rollé, aan.
Mogelijk biedt een oplossing:

- Amedée de Ryckel, Histoire de la seigneurie de Bolland, in: Bulletin de la Société d'art et
d'histoire de Liége, 22 (1930), p. 79-104, dat ons echter niet meer tijdig bereikte.
Het jeugdwerk van deze auteur:

- Amedée de Ryckel, Les communes de la province de Liége; notices historiques (aanvankelijk
verschenen als aflevering in de Gazette de Liége; in boekvorm Liége (Demarteau) 1892, reprint
Bruxelles (Culture et Civilisation) 1979, p. 108-111, is voor deze vraag onvoldoende gedetail-
leerd.

(generatie 21)
- Oeuvres de Jacques de Hemricourt (als boven), p. 163 (Bolland) en p. 292-293 (Looz-Agimont).
(generatie 22-25)
- Jules Vannérus, Genealogie de Brandenbourg, in: Annuaire de la Noblesse Beige 1924-1933 (van

welke artikelenreeks tevens een gezamenlijke overdruk verscheen) waarvan uit 1932 speciaal:
p. 5-18 (Frederik 1II/1), p. 22-30 (Dirk II), p. 53-57 (Frederik III) en p. 57-59 (Marie);

- Europaische Stammtafeln, Neue Folge, hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VII. Marburg (J.A.
Stargardt) 1979, Tafel 37 (Die Herren und Barone von Brandenburg II); uiteraard beknopter
dan de hiervoor genoemde genealogie, maar helaas niet geheel nauwkeurig in zijn samenvatting.

(generatie 23)
- Europaische Stammtafeln, Neue Folge, hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VII. Marburg (J.A.

Stargardt) 1979, Tafel 103 (Die Glymes in Brabant I).
(generatie 25)
- A. A. Vorsterman van Oyen, Notices généalogiques et historiques sur la familie Eynatten, in:

Annuaire généalogique des Pays-Bas, Maestricht 1874, p. 93-162, speciaal p. 106.
(generatie 27-31)
- W. Wijnaendts van Resandt, De voorouders van de Haarlemse familie Van Amstel, in: Jaar-

boek van het Centraal Bureau voor Genealogie 37 (1983), p. 71-96.
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18/222. Dietrich Luf (I) van Kleef, later bijgenaamd 'de grote Loef', geb. ca.
1228, vermeld vanaf 25-4-1242, tr. (1) kort vóór 13-12-1252 Lauretta, erfge-
name van Saarbrücken1; hij wordt weldra uit Saarbrücken verdreven en keert
terug naar de Nederrijn, maar blijft om zijn aanspraken te handhaven de titel
'graaf van Saarbrücken' voeren (zo nog op 13-4-1259); heer van Wezel, Kranen-
burg, Malden en andere Kleefse gebieden 1255, overl. (na 7-4, vóór 20-7-)1277,
tr. (2) kort na sept. 1271
Elisabeth N., overl. vóór 2-2-1275.

19/222. Richardis van Kleef-Saarbrücken, vermeld 1300-1326, te Gladbach
1311,
tr. ca. 1285
Gerlach II van Dollendorf, vermeld 1260-1307; neemt als bondgenoot van
hertog Jan I van Brabant deel aan de slag van Woeringen 5-6-1288; heer van
Dollendorf 1289 en van Kranenburg 1306; voert jarenlang een steeds wisse-
lende, agressieve politiek waaraan eerst een einde komt wanneer de aartsbis-
schop van Keulen en de graaf van Luxemburg gezamenlijk tegen hem optreden
1307; overl. vóór 1325; zn. van Gerlach I van Dollendorf en Kranenburg,
stichter van Frauenkron, en Mechtild van Isenburg-Grenzau, erfgename van
Gladbach.

20/222. Richardis van Dollendorf, overl. 13-12 na 1353,
tr.
Arnold I van Bolland, heer van Bolland; ridder; vermeld 1312-1349; mogelijk
zn. van Jean de Houffalize, heer van Bolland, Gronsveld en Rijckholt, en
Lutgarde N.

21/222. Arnold II van Bolland, heer van Bolland en Rollé, door huwelijk heer
van Stolzembourg en Chateau-Thiéry; vermeld van 1,353 tot 14-6-1368; overl.
vóór 28-10-1372,
tr.
Marie de Looz, verheft als erfgename van haar vader Chateau-Thiéry en de
voogdij van Hastière-dela-FEau 21-1-1374; herhaaldelijk vermeld als vrouwe
van Stolzembourg vanaf 6-9-1384, als vrouwe van Reifferscheid 26-2-1390;
voor het laatst vermeld wanneer zij haar dochter Kunigunde en haar schoon-
zoon Frederik van Brandenbourg het voordien aan haar zoon Arnold (overl.
3-4-1397) behorende deel van Stolzembourg afstaat 12-5-1398; dr. van Jacques
de Looz (uit het huis der graven van Looz-Agimont), ridder, heer van Chateau-
Thiéry, Warcq-les-Mézières en Balatre, luitenant en gouverneur van het graaf-
schap Rethel, en Cunégonde de Birbourg, vrouwe van Stolzembourg.

1. Laurette van Saarbrücken, dr. van Simon III, graaf van Saarbrücken, en Laurette van Lotha-
ringen, wordt na de dood van haar vader aangewezen als erfdochter 4-4-1252 en regeert zelf-
standig als gravin van Saarbrücken vanaf 12-12-1253, testeert 24-9-1271, overl. enkele dagen
daarna, begr. abdij Wadgassen.
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22/222. Kunigunde van Bolland, erfgename van Bolland, Stolzembourg en
Chateau-Thiéry; verkrijgt (samen met haar echtgenoot) van haar moeder het
voordien aan haar broer toebehorende deel van Stolzembourg en de hof te
Hosingen 12-5-1398; verheft wijngaarden te Hastière 14-7-1405; verkeert als
weduwe herhaaldelijk in financiële moeilijkheden, waartoe zij (met toestem-
ming van haar kinderen) de helft van het kasteel Bolland met bijbehoren in pand
geeft aan haar oom Thierry de Petersheim, heer van Haaren, 24-4-1406 en de
helft van het kasteel Stolzembourg aan haar verwant Everard de la Marck, heer
van Arenberg en Neufchateau, 2-3-1408; overl. na 1410/11,
tr. vóór 10-1-1396
Frederik III/I van Brandenbourg, voor het eerst vermeld (als heer van Betzdorf
en een deel van Bourscheid) 11-3-1384, als jonker 23-3-1385, alsécuyer (knape)
30-1-1386; verheft Hubinne en de voogdij van Marloie bij de bisschop van Luik
18-12-1390; verkrijgt door huwelijk Bolland, Stolzembourg en Chateau-Thiéry
(als zodanig Frederik I); erkent de hertog van Orléans als gouverneur van
Luxemburg Thionville 11-10-1402; overl. (na 19-2 en vóór 14-7-)1405; zn. van
Frederik II', heer van Brandenbourg (uit het huis Sponheim-Vianden) en Elisa-
beth van Bourscheid, vrouwe van Hubinne.

23/222. Dirk II van Brandenbourg, mede-heer van Stolzembourg, heer van
Bolland en Hubinne; verheft de wijngaarden te Hastière 17-10-1413, Hubinne
26-10-1413 en Bolland maart 1414 (doch feitelijke inbezitstelling eerst kort na
21-6-1415); ziet zijn rechten op (een deel van) Stolzembourg erkend 23-11-1419;
vermeld onder de edelen van het graafschap Namen 1429-30; treft een regeling
met de hertog van Brabant betreffende zijn rechten in Saint-Paul-sous-Wavrin
1436; wordt door hertog Philips de Goede van Bourgondië aangesteld tot kaste-
lein, burggraaf en drost van Limburg 1-5, alsmede tot zijn raad en kamerheer
7-5-1439; overvalt en berooft echter een Engels gezelschap dat (met vrijgeleide
van de hertog!) door Limburg reist 2-2-1440, wat hem (na jarenlange gevangen-
schap in Calais, later in Rupelmonde) op een hoge boete komt te staan 9-6-1444,
waarna hij geen rol van betekenis meer speelt; is aanwezig bij de huldiging van
Philips de Goede als hertog van Luxemburg 25-10-1451; voor het laatst vermeld
28-8-1452; waarschijnlijk overl. einde 1453,
tr. vóór 23-11-1419

Agnes de Glymes, vrouwe van Saint-Paul-sous-Wavrin, dr. van Jean II de
Glymes, heer van Glimes en Tourinhe, en Isabeau de Grez, vrouwe van Thorem-
brisoul.

24/222. Frederik III van Brandenbourg, genaamd van Bolland, vermeld vanaf
30-11-1450; verkrijgt bij deling met zijn broers de heerlijkheid Chateau-Thiéry
(met de daaraan verbonden voogdijen van Hastière, Blaimont, Falmignoul en
Anseremme) en de wijngaarden van Hastière 27-1-1454; schenkt 30-1-1480 aan
zijn zoon Dirk ter gelegenheid van diens huwelijk Chateau-Thiéry en wijst als
diens erfdeel voorts de voogdij van Hastière en 2/3 van de wijngaarden aldaar
aan; draagt Chateau-Thiéry over 8-5-1480, doch met behoud van vruchtge-
bruik, overl. na 4-9-1489 en vóór 14-4-1492,
tr. (huw. voorw. 2-4-1456) vóór 6-12-1457
Cathérine de Crupet dite de Hun, dr. van Gilles de Crupet, heer van Crupet, en
Cathérine de Longchamps.
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25/222. Marie van Brandenbourg, vrouwe van Bolland en Julémont; ziet als •
weduwe het haar toebehorende kasteel Bolland bezet worden door haar neef
Dirk (V) van Brandenbourg, waartoe zij bij herhaling bijstand inroept en toege-
zegd krijgt: van de landvoogdes 11-5-1511, van Karel V 9-6-1516 en nogmaals
(thans met het gewenste gevolg) 19-8-1517; wijst een jaarlijkse rente toe aan het
door haar echtgenoot in de kerk van Bolland gestichte altaar der H.H. Nico-
laas, Barbara en Catharina 2-5-1519; overl. 28-1-1534, begr. Bolland,
tr. (contract 1471) kort vóór 8-1-1485
Johan van Eynatten, heer van Neubourg, Gulpen en Margraten; lid van de
ridderschap van het bisdom Luik en graafschap Loon; verheft het hem bij
huwelijkscontract geschonken Vz gedeelte der wijngaarden te Hastière voor het
feodaal hof van de bisschop van Luik 8-1-1485; verheft het kasteel Bolland (dat
hem krachtens testament van Johan van Brandenbourg, oom van zijn echtge-
note, was toegevallen) voor het feodaal hof van Brabant 29-4-1492, overl. begin
1510 (of 1519?), begr. Bolland; zn. van Johan van Eynatten, heer van Neu-
bourg, Gulpen en Margraten, en diens tweede echtgenote Alide Bock, erfge-
name van de Lichtenberg (op de Sint-Pietersberg bij Maastricht).

26/222. Hendrik van Eynatten, ridder en commandeur Duitse Orde in Gemert,
heer van Gemert, overl. Gemert 17-7-1544,

Uit een buitenechtelijke verhouding met Maria van Handel, dr. van Jan
Evertsen van Handel en Sophie van Lanckveld:

a. (bast.) Sophia van Eynatten, zie nader hieronder.
b. (bast.) Jenneke van Eynatten, zie nader Eindreeks 223, generatie 27 (pag.

306).

27/222. (bast.) Sophie van Eynatten, geb. Gemert, overl. na 12-12-1579,
tr. vóór 12-12-1551
Peter Adriaensz. van Weert alias van Amstel, geb. Weert ca. 1520, meester-
glasmaker te Helmond en Gemert, heilige-geestmeester te Gemert 1568-78,
schepen ald. 1579, overl. tussen 12-12-1579 en 30-1-1580; zn. van Adriaen Jan
Goyardsz. alias de Scrinewerker, en Lucia Henricks Stoven.

28/222. Wijnand van Amstel, geb. Gemert ca. 1555, glasmaker te Helmond,
overl. na 15-7-1630,
tr.
Mariken Cornelisse, overl. 10-11-1626, dr. van Cornelis Marcelissen.

29/222. Jan van Amstel, overl. na 5-2-1644,
otr./tr: (1) Helmond 23-8/19-9-1623
Maria van den Broeck, dr. van Jan van den Broeck.

30/222. Wijnand van Amstel, molenaar te Aarle-Beek 1672,
tr. vóór 19-6-1663
Mary van den Bogaart, ged. Berlicum 6-3-1640; dr. van Jan Eijmbers van den
Bogaart en Grietje Jacobs van Hedel. •-•
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31/222. Maria van Amstel, overl. vóór 5-2-1703,
tr. Berlicum 24-10-1688
Jan van Hannen, (uit Den Dungen), zn. van Peter Wouters van Hannen.

32/222. Anna Maria van Hannen, ged. Den Dungen 17-10-1690, overl. Ber-
licum 28-2-1730,
tr. Berlicum 18-10-1711
Joseph Tibosch, ged. Berlicum 14-7-1684, kastelein en landbouwer, overl. Ber-
licum 28-11-1754; zn. van Peter Tibosch en Elisabeth Jacobs Otten.

33/222. Petrus Tibosch, ged. Berlicum 10-11-1728, herbergier en landbouwer,
overl. Berlicum 5-12-1783,
tr. Berlicum 6-11-1757
Petronella Smulders, ged. Berlicum 17-2-1735, overl. ald. 13-3-1770; dr. van
Petrus Smulders en Dingena van Grinsven.

34/222. Maria Tibosch, ged. Berlicum 30-1-1759, overl. ald. 25-12-1794,
tr. Berlicum 22-2-1784
Petrus Langenhuijzen, ged. Berlicum 25-12-1753, landbouwer, overl. Berlicum
1-4-1820; zn. van Huijbert Langenhuijzen en Mechel van Deurzen.

35/222. JohannesLangenhuijzen, ged. Berlicum 3-11-1788, landbouwer, overl.
Berlicum 16-4-1864,
tr. Dinther 18-1-1838
Joanna Suijskens, geb. Dinther 15-2-1811, overl. ald. 20-9-1889; dr. van Leo-
nardus Suijskens en Sophia van den Heuvel.

36/222. Catharina Langenhuijzen, geb. Berlicum 20-4-1844, overl. Nistelrode
26-11-1900,
tr. Berlicum 18-2-1876

Cornelius van der Cammen, geb. Schijndel 4-11-1847, landbouwer, overl.
Vught 17-12-1914; zn. van Antonius van der Cammen en Maria Elisabeth de
Jong.

37/222. Johannes van der Cammen, geb. Heesch 28-10-1883, slager, overl.
Veghel 26-10-1960,
tr. Nistelrode 19-1-1905
Joanna Schippers, geb. Oss 27-12-1881, overl. Nistelrode 23-8-1944; dr. van
Rudolphus Schippers en Anna Maria School.

38/222. Catharina van der Cammen, geb. Nistelrode 25-10-1905,
tr. Nistelrode 13-9-1933
Petrus ErnestusMaria Huijbers, geb. Beugen 11-5-1908, bakker; zn. van Anto-
nius Huijbers en Antonia Cruijsen.
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39/222. Cornelia Johanna Maria Huijbers, geb. Nistelrode 31-8-1935,
tr. Nistelrode 13-8-1957
Johannes Albertus van der Heijden, geb. Heesch 17-11-1927, leraar; zn. van
Antonius van der Heijden en Maria Ruijs.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Antonius Franciscus van der Heijden, geb. Hollandia (Ned. Nw.
Guinea) 5-12-1958.

2. Anna Maria Catharina van der Heijden, geb. Hollandia 24-10-1960.
3. Paulus Edmar van der Heijden, geb. Geleen 21-5-1965.
4. Catharina Cornelia Clara van der Heijden, geb. Geleen 20-1-1967.
5. Alexander Albert van der Heijden, geb. Geleen 24-9-1968.
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EINDREEKS 223 (G. W. C. LEMMENS)

Zie voor de oudere schakels eerst bij Eindreeks 222 bij:
26/222. Hendrik van Eynatten, bij Maria van Handel.

Lit.:
(generatie 27-29)
- H. M. Brokken en W. M. Lindeman, Inventaris van hel Archief van de Kommanderij van de

Duitse Orde te Gemert 1249-1795, Inv. reeks nr. 19, 's-Hertogenbosch, p. 17, nr. 61;
- Rijksarchief Noord-Brabant, Gemertse Protocollen, Reg. 112, f. 33-34 en 58.
(generatie 31-40)
- Kwartieren van Heren Der, II, uitg. NGV-afd. Kwartier van Nijmegen, Zoetermeer/Nijmegen

1983, p. 77.

27/223. (bast.) Jenneke van Eynatten, overl. in of na 1587,
tr.
Jan Wijf Iets van den Bogaert (van de Hazeldonk), overl. vóór 1587; zn. van
Walraven Lucasz. van den Bogaert, schepen van Gemert 1553-59, en Diereken
van Gerwen.

28/223. Dirck van den Bogaert, schout van Gemert, koopt uit een nalatenschap
'huys en brauhuys staande aen de steenen brugge'1 te Gemert 29-3-1601,
tr.
Agnes N.

29/223. Walraven van den Bogaert, schout van Gemert, vermeld (o.a.) 28-1-
1608,
tr.
Catharina van den Heuvel (van Haenel), dr. van Albrecht van Haenel en Jen-
neke N.

30/223. Anna van den Bogaert, geb. 1602,
tr. Gemert 4-6-1626
Willem Stayackers, geb. ca. 1600, begr. Gemert 17-9-1677; zn. van Willem
Lucasse Stayackers en Jenneke N.

31/223. Joannes Stayackers, ged. Gemert 16-7-1648, begr. ald. 4-12-1716,
tr.
Maria de Bruyn, ged. Gemert 18-4-1643, begr. ald. 24-6-1694; dr. van Arnoldus
Jan Aerts den Brouwer (de Bruyn) en Aleydis Lambert Willems (van Elssen).

32/223. Joanna Stayackers, ged. Gemert 5-5-1676, begr. ald. 11-7-1720,
tr. Gemert 2-3-1699
Johannes van den Broek, ged. Gemert 24-3-1674; zn. van Daniel van den Broek
en Joanna Willems.

1. RA 's-Hertogenbosch, Gemert, R. 112, fol. 33 en 34
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33/223. Arnoldus van den Broek, ged. Gemert 11-6-1710,
tr.
Ida Petronella Heselaers, ged. Gemert 5-8-1704; dr. van Joachimus Jacobsz.
Heselaers en Mechtildis Aertsdr. Verperssen.

34/223. Adriana van den Broek, ged. Gemert 16-2-1738,
tr. Gemert 7-5-1758
Mathias Manders, ged. Gemert 27-4-1732, landbouwer, begr. Gemert 26-3-
1786; zn. van Joannes Mathijs Manders en Emerentiana Hendrix vaneden
Heuvel.

35/223. HendrikusManders, ged. Gemert 13-6-1775, landbouwer, begr. Over-
asselt 1-3-1805,
tr.
Geertrui Hendricks, ged. Overasselt 1-3-1766, overl. ald. 16-1-1828; dr. van
Hendrik Janse en Joanna Gerrits.

36/223. Mathijs Manders, ged. Overasselt 11-10-1796, landbouwer, overl.
Overasselt 15-2-1887,
tr.Gassel 11-6-1820
Catharina Christiaan (van Dijck), ged. Gassel mei 1793, overl. Overasselt 10-4-
1872; dr. van Johannes Christianus (van Dijck?) en Hendrina Siemons van den
Heuvel.

37/223. Arnoldus Manders, geb. Overasselt 24-9-1833, boer/boerenarbeider,
overl. Neerbosch (gem. Nijmegen) 17-4-1921,
tr. Overasselt 10-8-1865
Johanna Verbruggen, geb. Mill 7-2-1840, overl. Neerbosch 16-7-1923; dr. van
Johannes Verbruggen en Maria Catharina van den Broek.

38/223. Catharina Maria Manders, geb. Overasselt 20-10-1871, overl. Nij-
megen 9-4-1943,
tr. (2) Hatert 20-9-1900
Johannes Gerardus Lemmens, geb. Hatert 26-2-1872, landbouwer, hotel-
houder, overl. Nijmegen 14-3-1942; zn. van Antoon Lemmens, smid, en Anna
Clementina van de(r) Poel.

39/223. Adrianus Johannes Lemmens, geb. Hatert 24-3-1904, koopvaardij-
officier, overl. Hengelo 27-6-1990,
tr. Nijmegen 7-11-1929
Gertruida Catharina Geutjes, geb. Millingen aan de Rijn 28-8-1909, dr. van
Gerardus Geutjes, koopman, en Anna Katharina Zimmermann, koopvrouw.

40/223. Gerardus Wilhelmus Charles Lemmens, geb. Soerabaja 24-4-1940,
tropisch-landbouwkundig ingenieur, directeur en mede-firmant Lemmens Hes-
selberger Ltd.,
tr. Edinburgh 7-12-1968
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Gillian Lesley Macleod (der baronnen Macleod), geb. Edinburgh 18-10-1945;
dr. van dr. John George Macleod, internist en editor Davidson's Textbook of
Medicine, en Nancy Elisabeth Clark.

Uit dit huwelijk:

1. Michael Adriaan Mc. Gillivray hemmens, geb. Edinburgh 3-1-1970, student
mediastudies.

2. Claire-Louise Catharina Lemmens, geb. Mechelen 4-11-1971, studente psy-
chologie.

3. Hamish Johan Lemmens, geb. Ashford, Kent 20-7-1977, leerling The King's
School, Canterbury.
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BEGINREEKS 224
(HEINSBERG - VALKENBURG - HEUKELOM - PIECK)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 218 bij:
15/218. Dietrich IV/II van Kleef, tr. Adelheid van Sulzbach.

LiU:
(generatie 16-19)
- E. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop, De heeren van Valkenburg en hun wapen, in: De

Nederlandsche Leeuw 41 (1923), kol. 218-232;
- J .M. van de Venne, Geschiedenis van het kasteel van Valkenburg, zijn heren en drossaarden

(uitg. Stichting Kasteel van Valkenburg) 1951;
- A. P. van Schilfgaarde, Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre,

graven van Zutphen. Arnhem (Gouda Quint) 1967 [= Werken, uitg. door 'Gelre', nr. 33], pag.
89-90;

- Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VI. Marburg (J. A.
Stargardt) 1978, Tafel 22 (Die Herren von Valkenberg a.d. H. der Grafen von Kleve);

- Severin Corsten, Die Herren von Valkenburg (ca. 1000-1364), in: Publications de la Société
historique et archéologique dans Ie Limbourg 120 (1984), pag. 162-200.

(generatie 20-21)
- Eberhard Quadflieg, Katharina, Frau von Randerath (1291-1307) und Katharina, Frau von

Bom und Sittard (1334-1364), in: Mitteilungen der Westdeutschen Gesel/schaft für Familien-
kunde 41 (1953), kol. 177-190; [vermeerderd met een uiteenzetting over het grafmonument in de
kerk te Heinsberg door de auteur opnieuw uitgegeven in zijn Genealogische Forschungen zur
Reichs- und Territorialgeschichte, Heft 3. Aachen (Selbstverlag) 1954];

- J. M. van Winter, Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen, 2 dln. Arnhem (Gouda
Quint en Brouwer) 1962 [= Werken, uitg. door 'Gelre', nr. 32], pag. 353-354;

- H. J. J. Vermeulen, Jan van Valkenburg; heer van Born en Sittard, Herpen en Uden, ridder;
1314-1356. Nijmegen (uitgeverij 'Historie') 1980;

- recensie van Arnold Berg van voorgaand werk, in: Genealogie 30 (1981), pag. 495-496. Deze
recensie bevat, met opgave van de daartoe strekkende bronnen, een bewijsvoering dat Otto
Herberensz. van Heukelom (21/224) met een dochter van Jan van Valkenburg en Catharina van
Voorne gehuwd was, zoals door Berg reeds werd aangegeven in de door hem verzorgde tabel 92
van Band V der Europaische Stammtafeln [lichtblauwe reeks], verschenen Marburg (J .A.
Stargardt) 1978. Merkwaardig genoeg is dit echter geheel buiten beschouwing gelaten in Band
V van de Neue Folge der Europaische Stammtafeln [groene reeks] Marburg (J .A. Stargardt),
Tafel 169, welke in 1988 verscheen. Wanneer men dan de voor die tabel gegeven bibliografie
controleert, blijkt die ten aanzien van deze tak der Arkel's de opgegeven publikaties (b.v. die van
A. W. E. Dek, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Arkel, in: De Nederlandsche
Leeuw 83 (1966); voor generatie 21 speciaal: kol. 288-290 en 324-326) nauwelijks verwerkt te
hebben, terwijl de door Berg genoemde publikatie van Quadflieg, die ook reeds tot de hier
gegeven filiatie concludeerde, zelfs geheel ontbreekt.

(generatie 21-23)
- A. P. van Schilfgaarde, Het archief der heeren en graven van Culemborg, dl. 2. 's-Gravenhage

(Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 1949, speciaal regesten nrs. 237-239,
3O3den311a;

- J. W. Groesbeek, Van Herlaer; de afstamming van de Noord-Hollandse van Herlaer's uit het
oude adellijke geslacht van die naam, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 20
(1966), speciaal pag. 87-89;

- A. W. E. Dek, Bijdrage tot de genealogie van hel geslacht Van Arkel, bewerkt naar aanteke-
ningen van wijlen J. P. de Man, in: De Nederlandsche Leeuw 83 (1966), speciaal kol. 324-326.

(generatie 23-25)
- ms. Snouckaert van Schauburg nr. 3414 (coll. Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage);
- W. de Haas, Het geslacht Pieck, in: Heraldieke Bibliotheek. Nieuwe Reeks, dl. 4, pag. 127-189

[dit opstel werd, blijkens de ondertekening, door de auteur voltooid in 1880 en verscheen in een
aflevering welke blijkens het titelblad 'Nieuwe Reeks, tweede deel' heet en werd uitgegeven door
Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage in datzelfde jaar. Merkwaardig genoeg was dit blijkens de
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omslag van die aflevering 'Nieuwe Reeks, vierde deel, tweede aflevering' in 1881. Dat vierde deel
werd, met een gecombineerde derde en vierde aflevering, in 1882 voltooid, welk jaartal het
Genealogisch Repertorium voor dit opstel aanhoudt];

— J. J. S. baron Sloet en A. H. Martens van Sevenhoven, Register op de leenaktenboeken van het
vorstendom Gelre en graafschap Zutphen; het Kwartier van Nijmegen. Arnhem (Gouda Quint)
1924 [het beste te raadplegen via L. F. van Gent, Index op de leenaktenboeken van het vor-
stendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem (Gouda Quint) 1937];

- E. Pieck en J.C. A. van der Lubbe, Fragmentgenealogie Pieck-Piek. Sittard-Bodegraven 1987.

16/224. Arnold Hl van Kleef, door huwelijk heer van Heinsberg, vermeld
1188-98; overl. 1199,
tr.
Adelheid van Heinsberg, vermeld 1190-1217; erfgename van Heinsberg; begr.
Praemonstratenserklooster ald.; dr. van Gottfried van Heinsberg en Sophie N.

17/224. Dirk l van (Kleef-)Heinsberg, vermeld (kennelijk nog zeer jeugdig)
1207; heer van Valkenburg vóór of in 1212; houdt met hertog Hendrik III van
Limburg (de vader van zijn eerste gemalin) aanvankelijk de zijde van Otto IV
en neemt mogelijk deel aan de slag bij Bouvines (27-7-1214), maar kiest daarna
alsnog de zijde van Frederik II en is aanwezig bij diens kroning tot Duits koning
Aken 25-7-1215; doet herhaaldelijk schenkingen aan het Mariaklooster te
Heinsberg; overl. 4-11-1227,
tr. (2) in of kort na 1220
Wildgravin Beatrix; vermeld vanaf 1215; bestuurt zolang haar oudste zoon
(Dirk II) nog minderjarig is Valkenburg als 'vrouwe van Valkenburg' 1230-36;
dr. van wildgraaf (comes silvester) Gerhard II van Kyrburg-Dhaun en Agnes
N.1

Uit dit huwelijk:

a. Dirk II van Valkenburg, zie nader hieronder.
b. Agnes van Heinsberg-Valkenburg, zie nader Beginreeks 225, generatie 18,

pag. (317).

18/224. Dirk H van Valkenburg; zelfstandig vermeld als heer van Valkenburg
1237; is aanwezig bij de kroning van Richard van Cornwall tot Duits koning,
Aken Hemelvaartsdag (18-5) 1257 en dus waarschijnlijk anti-Staufisch gezind,
maar laat zich meer door veten en regionale twisten leiden dan door de rijkspo-
litiek; voert jarenlang (tegen betaling) de burgerij van Keulen aan in hun strijd
tegen aartsbisschop Konrad van Hochstaden, maar houdt nadat zijn broer
Engelbert tot aartsbisschop is gekozen (2-10-1261) nadrukkelijk diens zijde;
onderneemt (nadat deze op 18-10-1267 verslagen en gevangen genomen is) een
heimelijke aanslag op de stad Keulen, maar wordt daarbij gedood bij de Ulrep-
forte2 in de nacht van 14 op 15-10-1268,
tr. (2) na 11-1-1246

1. Zie Excurs A (pag. 369).

2. Deze mislukte overrompeling wordt herhaaldelijk fout gedateerd, zelfs door Corsten (a.w. pag.
182) die wel de dag goed heeft herleid, maar zich een jaar vergist.
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Bartha van Limburg-Monschau, vermoedelijk overl. 20-4-1254 (kraambed?);
dr. van Walram V 'de Lange' hertog van Limburg, heer van Monschau, Sittard
en Poilvache, en Elisabeth van Bar.

19/224. Walram 'de Rossige' van Valkenburg, geb. ca. 1254; heer van Valken-
burg 1268; erft van zijn oom Walram (VI) van Limburg (overl. 5-2-1266) Mon-
schau, Bütgenbach en Sittard, alsmede Arrancy en Marville; verkoopt dit
laatste, om althans een deel van de door zijn vader nagelaten schulden te delgen,
aan graaf Hendrik 'de Blonde' van Luxemburg 18-11-1269, door wie hij voorts
beleend wordt met Sankt Vith, Amblève en Neundorf 2-4-1271; draagt Hou-
them in leen op aan hertog Jan I van Brabant 15-11-1274, doch keert zich tegen
deze in de strijd die van 1283 af om de Limburgse successie ontbrandt en die tot
wederzijdse, telkens door korte wapenstilstanden onderbroken militaire acties
leidt; behoort tot de verliezende partij in de beslissende slag bij Woeringen
5-6-1288, waar hij in het gezicht gewond raakt, maar men hem Iaat ontkomen;
zet daarna de strijd nog voort tot de scheidsrechterlijke uitspraak van de Franse
koning Parijs 16-10-1289, waarna hij hertog Jan I als hertog van Limburg
huldigt en door hem beleend wordt met zijn Limburgse lenen; is ook nadien nog
herhaaldelijk in krijgstochten tegen anderen verwikkeld, doch speelt (behou-
dens aanwezigheid bij de koningskroningen van Adolf van Nassau 24-6-1292 en
Albrecht I van Habsburg 24-8-1298) geen rol in de rijkspolitiek; overl. 5-9-1302,
waarschijnlijk begr. Sittard (St.-Martinus),
tr. vóór 30-5-1275

Philippa van Gelre; ontvangt van haar broer (graaf Reinoud I van Gelre en
Zutphen) Susteren met Diederen in levenslang vruchtgebruik 26-4-1276 en
wordt door haar gemaal begiftigd met Bütgenbach als douarie 1276; overl. na
21-6-1294; dr. van Otto II graaf van Gelre en Zutphen en diens tweede gemalin
Philippa van Dammartin1.

Uit dit huwelijk:

a. Reinoud van Valkenburg, vermeld vanaf 1294; volgt na de dood van zijn
oudere broer Dirk III (16-7-1309) op in Monschau en Valkenburg; overl.
12-7-1332,
tr. vóór 1306 (ca. 1303)
Maria van Boutershem, vermeld 1322-25; dr. van Hendrik V van Bou-
tershem en Marie de Hemricourt.
Uit dit huwelijk:
Beatrix van Valkenburg, tr. Dirk I van Brederode2.

b. Elisabeth van Valkenburg, vermeld 1303-34,
tr. 1303
Simon II/III van Sponheim in Kreuznach, vermeld 1291-1337; zn. van
Johann I graaf van Sponheim in Kreuznach en Adelheid van Leiningen.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth van Sponheim1, tr. (2) 1340 Lodewijk landgraaf van Hessen.

1. Zie voor dit echtpaar Beginreeks 213, generatie 16 (pag. 266).

2. Zie voor dit echtpaar Beginreeks 220, generatie 21 (pag. 294-295).

3. Zie voor haar Beginreeks 211, generatie 19 (pag. 245).
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c. Jan I van Valkenburg, zie nader hieronder (20/224).

20/224. Jan I van Valkenburg, geb. 1280/81; wordt vermeld vanaf 1314; is
(waarschijnlijk alleen in theorie) proost van St.-Marie te Aken van 3-3 tot
3-7-1314 en vervolgens kanunnik in Luik, doch doet daarvan afstand vóór
6-10-1317; koopt vervolgens van zijn bloedverwant Arnold van Stein de heer-
lijkheid Born en wordt daarmee beleend door graaf Arnold van Loon; is ridder
en heer van Born 13-3-1321; is ook heer van Heerlen 1325-34 en (op grond van
zijn eerste huwelijk, met Marina van Kuijc) heer van Herpen vanaf 25-5-1325;
verwerft voorts de heerlijkheid Sittard vóór 9-11-1336 en (aanvankelijk in
vruchtgebruik, na 1340 als erfelijk leen) Susteren; wordt na het overlijden van
zijn neef hertog Reinoud II van Gelre een van de voogden over diens minderja-
rige kinderen 1343; raad en overste rentmeester van Gelre 1344; overl. 3-3-1356,
tr. (2) ca. 1336 (pauselijke dispensatie verleend 12-1-1339)
Catharina van Voorne (zich altijd noemende: van Voorneburg); verpandt huis
en burcht van Acquoy aan Otto heer van Arkel 18-6-1364 die haar 3600 schilden
leent, om daarmee Otto Herberensz. van Heukelom te kunnen betalen; behoudt
echter andere goederen en rechten in Acquoy en treft daartoe een erfenisdeling
onder haar kinderen; overl. vóór 3-7-1371; dr. van Hendrik van Voorne, ridder,
heer van Acquoy, en Aleydis van Kuijc1.

21/224. N. van Valkenburg2,
tr. (waarschijnlijk vóór 8-6-1364)
Otto Herberensz. van Heukelom; vermeld als minderjarige onder voogdij van
zijn oom Otto heer van Asperen 1333, daarna van zijn stiefvader (Johan de
Cocq van Waardenburg) met wie hij in 1340 en 1343 wordt vermeld; zegelt
27-1-1336; wordt (als ridder) beleend met grond onder Beesd 28-5-1353 en door
zijn neef Otto heer van Arkel met een korentiende te Borchmalsen en een
koppeltiende te Buurmalsen 10-11-1363; is leenman van Mechteld vrouwe van
Valkenburg en Voorne 30-6-1369; koopt van Godert van Loen, heer van Heins-
berg, de heerlijkheid Acquoy 15-8 (die zich daarop echter het losrecht voorbe-
houdt) en wordt daarmee door Mechteld van Valkenburg tot recht erfleen
beleend 20-8-1371; sluit met andere belanghebbenden een overeenkomst tot
afwatering via de Zijdewinde in de Lek bij Ameide 8-4-1377; verkrijgt van zijn
zwagers de hun nog resterende rechten in Acquoy 6, 17 en 18-8-1382; overl. vóór
3-5-1384; zn. van Herberen van Heukelom en Agnes van Mirlaer.

22/224. Walraven van Heukelom en Acquoy, vermeld 2-11-1376; draagt
(evenals zijn stiefmoeder en zuster) wat hem onder Acquoy is aanbestorven over
op zijn oudere broer Herbaren 3-5-1384; wordt beleend met het goed dat zijn
schoonvader in het land van Heusden in leen placht te houden 's-Gravenhage
27-8-1391 (met lijftocht voor zijn schoonmoeder); ontvangt een rente van 20
schilden jaars ten behoeve van zijn vrouw (na zijn dood te vererven op zijn

1. Zie voor dit echtpaar Eindreeks 214, generatie 16 sub b (pag. 269).

2. Zie Excurs B (pag. 369-370).
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oudste zoon, Otto) 19-6-1398; zegelt samen met zijn broer voor de heer van
Arkel 21-6-1402; bezit het Blauwe Huis te Beesd, doch draagt dit eveneens over
aan zijn broer Herbaren 1403; krijgt vrijgeleide in Holland van 16-9-1403 tot
11-2-1404; wordt vermeld i.v.m. landbezit in Altena 13-1-1405; overl. na 1407,
vóór 20-4-1411,
tr. tussen 1386 en 1391
Johanna van der Merwede; beleend door de abt van Sint-Paulus te Utrecht met
de grove en smalle tienden van Zevenhuizen in Noord-Holland 15-8-1386; erft
van haar vader de ambachtsheerlijkheid Muilkerk; ontvangt een rente van 20
schilden jaars 19-6-1398; is nog in het bezit van drie-vierde van de tienden van
Zevenhuizen wanneer hertog Willem VI oorkondt n.a.v. een twist die geweest
is ter zake van het delven van veen in Zevenhuizen 10-9-1407; hertrouwt (vóór
20-4-1411) Jan van Herlaer van Meerwijk; wordt opnieuw door de abt van
Sint-Paulus te Utrecht met de tienden van Zevenhuizen beleend 28-9-1424; dr.
van Willem van der Merwede en diens tweede echtgenote Neele de Cocq van
Neerijnen, vrouwe van Houweningen1.

23/224. Wilhelmina van Heukelom van Acquoy; wordt getocht 1429; erft van
haar (vóór of in 1428 kinderloos overleden) neef Jan Herbarensz. van Heu-
kelom van Acquoy het Blauwe Huis (= 'het Huis op den Wiel') te Beesd en door
hertog Arnold van Gelre beleend met huis en hofstede te Beesd, diverse grond-
stukken aldaar, alsmede de grote tiend te Borchmalsen, de koppeltiend in het
land van Buren en de wind te Enspijk 19-9-1428; beleend met de tienden te
Everdingen en den Hage te Hagestein; transporteert de molen te Enspijk aan
haar zoon Walraven en (met behoud van lijftocht) de uiterwaard van Beesd
'daer Walravens huys op staet' (= het Blauwe Huis) en diverse andere stukken
grond te Beesd op haar (blijkbaar dan nog minderjarige) zoon Otto 1442;
transporteert de tiende in Rumpt aan haar schoonzoon Godert van Erp 29-12-
1450; overl. na 1458,
tr. vóór 14242

Gijsbert Pieck, bijgenaamd 'de Goede', heer van het Hoge, Lage en Blauwe
Huis te Beesd; is overste rentmeester van Gelre wanneer hij als erfgenaam van
zijn vader beleend wordt met een-derde van alle tienden te Renoy en een hof-
stede 1413; raad en overste rentmeester van Gelre 1414-16; treedt (als zovele
Gelderse edelen) in dienst van hertog Jan van Beieren bij het herleven van de
Hoekse en Kabeljauwse twisten in Holland; wordt met zijn broers te Gorinchem

1. Volgens A. W. E. Dek (in: Spiegel der Historie I/1I (1966/67) pag. 34-35) was Johanna van der
Merwede een dochter uit het eerste huwelijk van Willem van der Merwede met een onbekende
vrouw. Reeds in 1358 gaat hij echter een tweede huwelijk aan, met Neelle de Cocq van Neerijnen
(zie A. P. van Schilfgaarde, Het archief der huizen Waardenburg en Neerijnen, I (Arnhem, 1980)
pag. 71, nr. 558; zo ook reeds ras. Snouckaert van Schauburg nr. 923, coll. Hoge Raad van Adel,
's-Gravenhage).

Daar anderzijds Johanna ook uit haar tussen 10-9-1407 en 20-4-1411 gesloten tweede huwelijk
nog kinderen had (zie de in de literatuur-opgave genoemde publikatie van Groesbeek), kan zij
bezwaarlijk een dochter uit het eerste huwelijk van haar vader zijn.

2. Anders dan bij Dek(a.w., kol. 326) was zij al in 1424 gehuwd (Leenkamer van Gelre en Zutphen,
inv. nr. 2, RA Arnhem).
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gevangen genomen 1417 doch wordt financieel schadeloos gesteld door Jan van
Beieren 1-4-1418; is diens raad 1419 en fungeert als tresorier van Holland; is
aanwezig bij het beleg van Leiden en is een van diens gemachtigden bij de
overgave van de stad en afzetting van Philips van Wassenaar als burggraaf
17-8-1420; pacht de tol te Gorinchem 29-10-1421 en ontvangt het geleiderecht
van Holland 1422 en 1423; is vanaf 1423 echter weer in Gelderse dienst (vermeld
als raad van hertog Arnold in 1423, 1428 en 1434); koopt van Willem van Buren
het slot (Hoge Huis) te Beesd 1424 en wordt beleend met tal van landerijen en
tienden onder Beesd 1424; koopt de heerlijkheid Wolfsweerd (onder Wage-
ningen) 1427; wordt 'toekomende rentmeester der landen van Gelre' genoemd
in 1430, welke benoeming door het verzet der steden echter niet doorgaat; krijgt
van hertog Arnold de tiende van Rumpt in pand 1434; beleend met het Hoge,
Lage en Blauwe Huis te Beesd 1434; overl. vóór of in 1436; zn. van Arnt Pieck,
raad en overste rentmeester van Gelre (beleend met o.a. het Hoge Huis te Beesd)
en Ida van Buren.

24/224. Otto Pieck, heer van Tienhoven en het Blauwe Huis van Beesd; ont-
vangt (waarschijnlijk nog minderjarig) van zijn moeder huis met hofstede en
gronden binnen- en buitendijks bij Beesd, met lijftocht voor haarzelve, 1442
(met nieuwe beleningen 1468, 13-10-1473, 9-7-1481 en 1493); ontvangt van zijn
broer Arnt de tiende te Deil en een-derde deel van de oude tiende te Enspijk 1442
(met hernieuwing in 1468, waarbij hij zijn vrouw Johanna van Vianen daaraan
tocht); is schepen van Beesd 1458; door transport van zijn moeder beleend met
de tiende te Everdingen 1458; koopt goederen te Deil 1473; ontvangt van zijn
zuster Walravina (met tocht voor haar, haar man, en zijn eigen vrouw) de helft
van de korentiende te Geldermalsen, alsmede de koppeltiende te Buurmalsen
9-7-1481; verkoopt, samen met zijn vrouw, Jaarsveld aan Willem de Cocq van
Neerijnen 1483; overl. vóór 3-6-1515,
tr. vóór 1468
Johanna van Vianen van Jaarsveld, overl. na 1483; dr. van Hendrik de Rover,
heer van Vianen, en Celije van Herlaar.

25/224. Hendrik Pieck, heer van Tienhoven en het Blauwe Huis van Beesd;
ontvangt als (mede-)erfgenaam van zijn broer Arnt een huis met de uiterwaard
te Beesd 14-7-1519; beleend met het recht van de wind te Beesd 1529; ontvangt
de tienden van Everdingen 1530; bezegelt mede het tractaat tot aanneming van
de hertog van Kleef en Gulik als hertog van Gelre 27-1-1538; overl. na 12-3-1540
en vóór 27-1-1543.

Hij was gehuwd met Hadewich van Goor1; uit een buitenechtelijke relatie met
Marya Corstensdr. sproot:
Gijsbert Pieck, zie Eindreeks 224, generatie 26 (pag. 315).

1. Zie voor haar Beginreeks 231, generatie 27 (pag. 358).
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EINDREEKS 224 (VAN DER LUBBE)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 224 bij:
25/224. Hendrick Pieck, bij Marya Corstensdr.

26/224. (bast.) Gijsbert Pieck, komt herhaaldelijk voor in de loofsignaten van
Beesd (voor het eerst 9-10-1539), wordt daarin o.a. 5-12-1540, 6-5-1541 en
30-12-1542 genoemd als een natuurlijke zoon van Hendrik Pieck, overl. vóór
3-5-1584,
tr.
Margriet Crijns, overl. vóór 3-5-1584; dr. van Crijn Andriesz. en Margriet
Crijnen.

27/224. Otto Pieck, voor de eerste maal vermeld in de loofsignaten van Beesd
25-12-1572; secretaris van Beesd en Renoy; koopt een huis en hof achter de kerk
van Beesd 3-5-1584, overl. tussen 5-1-1621 en 18-5-1623,
tr.
NN, overl. na 18-5-1623.

28/224. Jan Pieck, voor het eerst vermeld in de loofsignaten van Beesd 18-5-
1623; secretaris van Beesd, overl. tussen 20-9-1668 en 12-10-1669,
tr.
Catharina Dirckx de Cocq 'mede Poortmans genaempt', overl. (vermoedelijk)
na mei 1677.

29/224. Dirck Pieck, voor het eerst vermeld in de loofsignaten van Beesd 31-12-
1665; secretaris van Beesd, collecteur van de verpondingen ald., overl. tussen
22-4-1700 en 20-12-1702,
otr./tr. (1) Utrecht 17-8/5-9-1662
Helena van Abcou(de), van Vianen, wonende te Culemborg, overl. tussen 8-3-
1672 en 22-11-1684.

30/224. Jan Piek, voor het eerst vermeld in de loofsignaten van Beesd 20-12-
1702, overl. Beesd 13-6-1753, begr. in de kerk ald.,
tr.
Grietje Tusschenbroek, overl. vóór april 1722; dr. van Aert Gerritse Tusschen-
broek en (Margarita Korstens?).

31/224. Arnoldus Piek, geb. Beesd 21-1-1699, overl./begr. ald. 25/28-8-1781,
tr. Enspijk 1-3-1722
Hendrina Johanna (van) Tilburgh, overl. vóór 17-1-1754; dr. van Johan
Antony (van) Tilburgh, secretaris en landsrichter van Beesd, en Catharina van
Sley.

32/224. Jan Piek, ged. Beesd 28-11-1730, winkelier, overl. na 5-10-1782,
otr./tr. Culemborg 20-5/4-6-1765
Johanna van der Veer, ged. Culemborg 6-5-1737, overl. na 5-10-1782; dr. van
Cornelis van der Veer en Machtildis van Geffen.
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33/224. CornelisPiek, ged. Culemborg 28-1-1767, werkman, overl. Culemborg
10-2-1812,
tr.
Hilligje de Weerd, ged. Culemborg 5-3-1775, begr. ald. (Johanskerk) 15-2-
1811; dr. van Arie de Weerd en Jannigje Vermeulen.
34/224. Jannigje Piek, geb./ged. Culemborg 31-12-1804/1-1-1805, pottenwin-
kelierster, overl. Amsterdam 5-4-1850,
tr. (1) Amsterdam (recht.) 1-10-1834
Jean Joseph Stapper(s), geb. Venlo 4-9-1802, broodbakkersknecht, bakker,
kramer, sjouwer, waagdrager, werkman, overl. Amsterdam 13-8-1870; zn. van
Wilhelmus Stappers en Catharina Janszen.

35/224. Wilhelmus Hendrikus Stappers, geb. Amsterdam 12-9-1838, bediende,
werkman, kruier, overl. Venray 12-7-1909,
tr. Amsterdam 8-5-1861
Hendrika Maria Sophia van Asseler, geb. Amsterdam 9-11-1828, overl. ald.
22-5-1911; dr. van Johan Herman Ludgerus (van) Asseler en Alida Maria van
Dongen.

36/224. Anthonius Franciscus Stappers, geb. Amsterdam 10-1-1867, werkman,
koopman, overl. Amsterdam 25-7-1931,
tr. Amsterdam 16-5-1888
Catharina van As, geb. Amsterdam 17-10-1863, dienstbode, overl. ald. 22-6-
1922; dr. van Johannes van As en Christina Elisabeth Lubbers.

37/224. Henhetta Sophia Maria Stappers, geb. Amsterdam 27-6-1890, overl.
ald. 10-8-1945,
tr. Amsterdam 4-9-1913
Thimotheus Franciscus Maria van der Laan, geb. Nieuwer Amstel 4-3-1890,
timmerman, overl. Amsterdam 14-4-1973; zn. van Petrus van der Laan en
Maria Elisabeth Wijnhof.

38/224. Theodora Maria van der Laan, geb. Amsterdam 8-7-1922, gemeente-
ambtenaar, overl. Alkmaar 8-6-1984,
tr. Amsterdam 26-1-1950
Johannes Cornelis van der Lubbe, geb. Amsterdam 20-7-1920, algemeen
bedrijfsleider; zn. van Johannes Cornelis van der Lubbe en Johanna Maria
Geertruida van Dillen.

39/224. Dr. ir. Johannes Cornelis Adelbertus van der Lubbe, geb. Alkmaar
25-6-1953, universitair docent,
tr. Breda 7-8-1978
Af ra Divera Maria van der Peet, geb. Alkmaar 31-7-1954; dr. van Lourens van
der Peet en Catharina Wester.

Uit dit huwelijk:

1. Hieronymus Johannes Lourentius van der Lubbe, geb. Breda 14-9-1980.
2. Sophia Catharina Theodora Maria van der Lubbe, geb. Zwolle 7-5-1982.
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BEGINREEKS 225 (HEINSBERG - LOON EN CHINY)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 224 bij:
17/224. Dirk I van (Kleef-)Heinsberg, tr. Wildgravin Beatrix.

LU.:
(generatie 18-22)
— Europaische Stammlafeln, hrsg. von Frank Baron Freytag von Loringhoven, Bd. IV [licht-

blauwe reeks], 2e dr. Marburg (J. A. Stargardt) 1968 (herdrukt 1975), Tafel 13;
— Europaische Stammlafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VI [groene reeks].

Marburg (J.A. Stargardt) 1978, Tafel 24. In plaats van de daar bovenaan de tabel gegeven
verwijzing naar Band IV, Tafel 2, leze men: Band VI, Tafel 22;

— Jean Bertholet, Histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg et comté de Chiny, 8
dln. Luxembourg (André Chevalier) 1741-43 [reprint: Bruxelles (Éditions Culture et Civilisa-
tion) 1973] speciaal t. 6, pag. 248-267;

— Hippolyte Goffinet, Les comtes de Chiny; étude historique, in: Anna/es de Vlnstitut
Archéologique du Luxembourg 8 (1874) tot en met 12 (1880), waarvan speciaal laatstgenoemde
jaargang pag. 5-40. Van dit vervolgartikel verscheen onder de aangegeven titel een reprint
Bruxelles (Éditions Culture et Civilisation) 1981;

— J. Baerten, Het graafschap Loon (llde-14de eeuw). Assen (Van Gorcum) 1969 [= Maaslandse
monografieën, nr. 9], speciaal pag. 134-150. Voor de diverse graven van Loon raadplege men
ook de door dezelfde auteur op de trefwoorden Arnold, Geraard en Lodewijk verzorgde biogra-
fische schetsen in het Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. 2. Brussel (Kon. Vlaamse Aca-
demie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België) 1966;

— Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, vert. doorE. Lavigne, 2c deel (1138-1558). Leeuwarden-
Assen (Eisma) 1988;

— A. P. van Schilfgaarde, Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre,
graven van Zutphen. Arnhem (Gouda Quint en Brouwer) 1967 [= Werken uitgegeven door
'Gelre', nr. 33], speciaal pag. 93.

18/225. Agnes van Heinsberg- Valkenburg; erfgename van Heinsberg; overl.
1267,
tr. ca. 1230
Heinhch von Sponheim, door huwelijk heer van Heinsberg; vermeld vanaf
1227; overl. 1258; zn. van Godfried III graaf van Sponheim en Adelheid van
Sayn.

19/225. Dietrich I van Sponheim, vermeld vanaf 1250; heer van Heinsberg en
Blankenberg; koopt Millen 1282; overl. 26-7-1303,
tr. ca. 1253
Johanna van Gaasbeek, vermeld 1253; overl. 1291; dr. van Godfried van
Leuven, heer van Baucignies, Leeuw en Gaasbeek, en Maria van Oudenaarde1.

20/225. GottfriedI van Heinsberg, vermeld vanaf 1298; volgt zijn vader op als
heer van Heinsberg 1303; tevens heer van Blankenberg ca. 1308; verwerft Was-
senberg; overl. 2-11-1331,
tr. vóór 1299

1. Zie voor dit echtpaar Beginreeks 212, generatie 16 (pag. 252).
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Mechtild van Loon, vermeld vanaf 1299; vrouwe van Vogelsang (dat tot haar
bruidsschat behoorde); overl. 20-5-1313; dr. van Arnold V graaf van Loon en
Chiny', en Margaretha van Vianden.

21/225. Dirk II van Heinsberg, vermeld vanaf 1320; heer van Heinsberg en
Blankenberg 1331; wordt door zijn kinderloze oom, graaf Lodewijk2 van Loon
en Chiny, tot erfgenaam aangewezen; voorkomt mogelijke tegen-aanspraken
van zijn neef Arnold van Rummen, door hem en zijn moeder het domein
Vogelsang te schenken 1335; aanvaardt na het overlijden van zijn oom (22-1-
1336) zonder moeite het bewind in Chiny, doch kan vooreerst geen belening met
het graafschap Loon verkrijgen omdat de grondeigenaar (het kathedraal-
kapittel van Luik) geen leenovergang in vrouwelijke linie wil erkennen; verbindt
zich met hertog Jan III van Brabant tot wederzijdse hulpverlening 19-12-1337
en schaart zich, tegen geldelijke vergoeding, aan de Engelse kant in de te ver-
wachten strijd met Frankrijk; voelt zich onvoldoende gesteund in de strijd om
Loon en richt zich dan tot Jan de Blinde, graaf van Luxemburg en koning van
Bohemen, die van hem de proostdijen Ivoix, Virton en la Ferté koopt 11-11-
1340 en een gunstige scheidsrechterlijke uitspraak voor hem verkrijgt, waar het
kapittel zich echter niet bij neerlegt; zoekt opnieuw toenadering tot Jan III die
Wassenberg in pand krijgt, alsmede de voogdij over de stad Luik en de kasselrij
Montenaken, waarna verscheidene steden, het Luikse patriciaat en ook het
kapittel (uit vrees dat het graafschap Loon aan Brabant zal komen) zich neer-
leggen bij een nieuwe scheidsrechterlijke uitspraak te zijnen gunste 11-6-1346;
doet leenhulde aan de nieuwe bisschop van Luik (Englebert de la Marck) 18-6-
1346 die hij helpt de Luikse burgers te verslaan bij Waleffe juli 1347; brengt zijn
financiën weer op orde door verpanding van Montenaken (dat hij inmiddels van
Brabant gelost had) aan de bisschop; draagt de heerlijkheid Lewenberg3 over
aan zijn neef Hendrik van Dalenbroek en het feitelijk bestuur van Chiny aan
zijn broer Godfried; wijst nadat ook zij zijn vooroverleden, zijn neef Godfried
(II) van Dalenbroek als erfgenaam aan 1350; overl. Stockem 19 of 21-1-1361,
begr. Hasselt (Augustijnerklooster)4,
tr. vóór 1320

Kunigunde van der Mark5, geb. vóór 22-3-1294; overl. na 25-2-1343, vóór 1357;
dr. van graaf Eberhard I van der Mark en diens eerste gemalin Irmgard van
Berg.

1. Aldus de nummering volgens Baerten; het verschil met Eur. Stammt. NF VI, Tafel 60 (die één
rangcijfer lager nummert) ontstaat doordat hij deinde jaren 1078/79 tot 1138/41 voorkomende
Arnold in twee generaties splitst.

2. Bedoelde Lodewijk wordt als graaf van Loon door Baerten Lodewijk IV genoemd, door Eur.
Stammt. NF VI, Tafel 60 Ludwig V. Goffinet nummert uiteraard als graaf van Chiny en komt
zodoende tot Louis VI.

3. Ten zuidoosten van Bonn; afkomstig uit de bruidsschat van zijn betovergrootmoeder Adelheid
van Sayn (zie bij 18/225).

4. Overleden op 19 januari volgens het grafschrift (dat kennelijk eerst later werd aangebracht, zie
Goffinet, a. w., pag. 39); op 21 januari volgens de Kroniek van de abdij van Sint-Truiden (ed.
Lavigne), dl. II, pag. 200; het daar gegeven jaartal 1360 zal wel paasstijl-datering zijn.

5. Zuster van Adolphe de la Marck (bisschop van Luik 1313-1344) en tante van diens opvolger
Englebert de la Marck (bisschop van Luik 1345-1363; aartsbisschop van Keulen 1363-1368).
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22/225. God/ried van Loon, geb. 1321; huwt Mechtild van Gelre' nov. 1336;
heer van Millen en Maaseik 1338; neemt aan Brabantse kant direct deel aan de
strijd om zijn vader ook door het kapittel van Saint-Lambert tot graaf van Loon
te doen erkennen en verwoest dan vijf aan het kathedraalkapittel toebehorende
dorpen of hoeven 1339; ridder; krijgt door zijn schoonvader schadevergoeding
toegezegd wanneer hij evenals deze aan Engelse zijde zal deelnemen aan de
strijd om de Franse successie; maakt bij testament legaten voor zijn natuurlijke
zoon Godfried en voor de kerk van Maaseik; overl. (gesneuveld in Pruisen?2)
kort vóór 16-10-1342, begr. Mechelen (Minderbroedersklooster).

1. Dochter van graaf (sinds 1339: hertog) Reinoud II van Gelre, zie 18/213 (pag. 267).

2. Het in Gens Nostra 23 (1968) pag. 304 aangegeven sterfjaar 1347 kwam overeen met de in dat
jaar verschenen 2e druk der Eur. Stammtafeln, Bd. IV [lichtblauwe reeks], Tafel 13, welk deel
ongewijzigd werd herdrukt in 1975. Een jaar eerder had Van Schilfgaarde, o. w. pag. 99, aan de
hand van de hertogelijke rekening over 1342/43 echter als sterfjaar 1342 (kort vóór 16 oktober)
aangewezen, wat door Baerten, pag. 146, werd overgenomen en er ook toe leidde dat Aders in
1978 in de door hem geconcipieerde Tafel 24 der toen verschenen Eur. Stammt. NF Bd. VI
[groene reeks] tot 1342 overging.

Bij controle blijkt Bertholet (a. w., band 6, pag. 264) dat dan al te hebben aangegeven, ja zelfs
met verwijzing naar de bron: 'Ie jeune prince ( . . . ) mourut a la fleur de sa jeunesse, n'étant agé
que de vingt-un ans. La Chronique de St. Tron marque sa mort a l'année 1342'. Haalt men dan
de Kroniek van Sint-Truiden erbij (die in de recente vertaling van Lavigne en met annotatie van
Jappe Alberts nu voor een ieder gemakkelijk toegankelijk is) dan leest men op pag. 168: 'In
hetzelfde jaar sneuvelde in de strijd tegen de heidenen Godfried, enige zoon van Diederik, heer
van Heinsberg, toekomstige graaf van Loon' (cursivering van mij, v. E.). Aannemend dat dit
contemporaine bericht juist is, dan ligt de veronderstelling voor de hand dat hij gesneuveld is
in de strijd van de Duitse Orde tegen de Litauers.
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EINDREEKS 225 (GOOSSENS)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 225 bij:
22/225. Godfried van Loon.

LU.:
(generatie 21)
- W. Wedekind, Einführung in die Geschkhte der Grafen von Limburg Stirum, in: De graven van

Limburg Stirum, deel l / l , Tafel 1, p. LXXXVIII.
(generatie 23-24)
- Zie Gens Nostra 23 (1968), pag. 304.
(generatie 24-30)
- P. A. J. van den Brandeler, De Dordrechlse tak van het geslacht van Mewen, in: De Nederland-

sche Heraut (1886).

23/225. (bast.) Godfried van Chiny (bastaard), geb. ca. 1340, vermeld 1365-
1411, heer van Gruitrode, overl. 1415.
Uit een buitenechtelijke verhouding met een onbekende:

24/225. (bast.) Godfried van Chiny, schout van Bree 1429-1447, overl. ca.
1465,
tr. vóór 1416
Margaretha van den Berghe, dr. van Willem van den Berghe.

25/225. Catharina van Chiny, overl. vóór 22-1-1474, begr. Bree (kerk),
tr. 1441
Hendrik van Mewen (Meeuwen), schout van Bree 1447-60, overl. vóór 24-4-
1468; zn. van Gerard van Mewen en Elisabeth Kuyskens.

26/225. Goert van Meeuwen, schepen in de Hoge Justitie van Loon; woont te
Bree in de 'Royen Leuwe'; beleend met goederen te Diepenbeek 4-12-1475 en
met Boshuysen onder Tongerlo 26-11-1479, overl. 2-8-1488,
tr. 1472
Margaretha van Elsrack, overl na 1488; dr. van mr. Jan van Elsrack en Ida
Scouteten Aertsdr.

27/225. Goert van Meeuwen, geb. ca. 1485, schout van Maaseik 1520-40,
schepen ald. 1541-55; beleend met Boshuysen 26-3-1514, overl. 1557,
tr. ca. 1510'
Clara van Tongerloo, overl. vóór 13-3-1561; dr. van Matthijs van Tongerloo,
burgemeester van Maaseik, en Clara Bex.

28/225. Jacob van Mewen, overl. Maaseik 8-11-1588,
tr.
Margaretha Gelijs (Gielis), dr. van Johan Gelijs en Margaretha Tsyongen.

1. Uit dit huwelijk eveneens:
Geertruij van Meeuwen, tr. Tielman van Nederhoven.
Zie voor hen en de voortzetting van die reeks nader Gens Nostra 23 (1968), p. 304.
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29/225. Johan van Mewen, geb. Maaseik 1550, overl. Dordrecht 24-5-1608,
tr. Dordrecht 11-6-1577
Alida van Beveren, geb. Dordrecht 1552, overl. ald. 11-1-1606; dr. van Cornelis
van Beveren Pietersz. en Maria van de Valck Gijsbrechtsdr.

30/225. Jacob van Mewen, raad en gecommitteerde ten beleide te Dordrecht,
overl. ald. 24-8-1625,
tr. Dordrecht 6-5-1601
Machteld van Scharlaken, overl. Dordrecht 16-5-1638; dr. van Cornelis van
Scharlaken Gijsbrechtsz. en Lucretia Oem Jacobsdr.

31/225. Johan van Mewen, geb. Dordrecht febr. 1610, burgemeester, schepen
en raad ald., gedeputeerde in de Staten van Holland en West-Friesland, overl.
Dordrecht 22-2-1666,
tr. Dordrecht 2-10-1635
Catharina van Beverwijck, geb. Dordrecht maart 1613, overl. ald. 7-9-1691; dr.
van Philips van Beverwijck Apersz. en Angelica van der Burch Jansdr.

32/225. Philips van Mewen, geb. Dordrecht sept. 1647, schepen ald., mansman
in de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, overl. Dordrecht 23-1-1684,
tr. Dordrecht 15-10-1680
Margaretha Repelaer, ged. Dordrecht 26-2-1655, overl. ald. 26-4-1721; dr. van
Hugo Repelaer Anthonisz. en Margaretha Cools Johansdr.

33/225. Margaretha Johanna van Mewen, geb. Dordrecht 6-3-1682, overl. ald.
3-7-1743,
tr. Dordrecht 7-9-1706
Mr. Johan van den Brande/er, geb. Dordrecht 2-4-1667, acht, schepen,
oudraad, veertigraad en burgemeester ald., zeventien maal gedeputeerde in de
Staten van Holland en West-Friesland, raad ter admiraliteit op de Maze en die
van Zeeland, overl. Dordrecht 10-2-1755; zn. van Frangois van den Brandelaer
en Margaretha Crillaerts.

34/225. Mr. Frangois van den Brandeler, geb. Dordrecht 16-3-1708, acht,
oudraad, veertigraad en burgemeester ald., negen maal gedeputeerde in de
Staten van Holland, gecommitteerde ter Admiraliteit op de Maze, enz., overl.
Dordrecht 17-4-1771,
tr. Dordrecht 6-4-1734
Anna Sophia Repelaer, geb. Dordrecht 21-9-1714, overl. ald. dec. 1793; dr. van
Balthazar Repelaer en Sophia Bout.

35/225. Anna Sophia van den Brandeler, geb. Dordrecht 2-5-1752, overl. ald.
28-8-1807,
tr. Dordrecht 8-3-1778
Mr. Boudewijn de Roo, geb. Dordrecht 13-9-1739, heer van Wulverhorst,
Cromwijk en Linschoterhaar; schepen, raad, advocaat 1761, veertigraad 1767
te Dordrecht, overl. ald. 7-6-1785; zn. van mr. Jan Henrick de Roo, heer van
Westmaas, Groep, Wulverhorst (door koop van de familie Bartholotti van den
Heuvel 1736), Cromwijk en Linschoterhaar, en Johanna Onderwater.
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36/225. HenhëtteHester Constantiade Roo, geb. Dordrecht 26-10-1782, overl.
Velp 23-6-1855,
tr. Dordrecht 12-3-1803
Roberlus Joan Castendijk, geb. Dordrecht 12-11-1783, overl. Velp 8-4-1852;
zn. van Joan Castendijk en Maria Besemer.

37/225. Gerard Robertus Castendijk, geb. Zutphen 26-7-1828, luitenant-ter-
zee, overl. Velp 29-9-1903,
tr. Dordrecht 9-11-1860
Cornelia Johanna Antonetta den Bandt, geb. Dordrecht 16-2-1835, overl. Velp
9-12-1920; dr. van Johannes Anthony den Bandt en Johanna Heylina van der
Kaa.
38/225. Mr. Hendrik Hester Constantijn Castendijk, geb. Rotterdam 4-6-1864,
directeur Standaard Hypotheekbank te Rotterdam, overl. ald. 1-7-1935,
tr. Rotterdam 18-5-1893
Antoinette Louise Delphine Marie van Lede, geb. Rotterdam 14-10-1872, overl.
Wassenaar 14-6-1940; dr. van Cornelis Antonius Eduard van Lede en Johanna
Leonarda Maria van Kerckhoff.

39/225. Johanna Cornelia Pauline Castendijk, geb. Rotterdam 10-6-1894,
overl. ald. 8-8-1970,
tr. Rotterdam 30-4-1914
Jan Karel Willem Frederik Goossens, geb. Rotterdam 22-2-1889, koopman; lid
der firma Goossens & Van Rossem te Rotterdam, overl. ald. 3-9-1926; zn. van
Eduard Hendrik Hubert Goossens en Maria Johanna Alijda Deurvorst.

40/225. Mr. Hendrik Eduard Hubert Goossens, geb. Oosterbeek 9-8-1920,
koopman; lid der firma Goossens & Van Rossem te Rotterdam,
tr. Wassenaar 1-6-1945
Yvonne He/dring, geb. Londen 20-8-1921, dr. van Johann Gottlieb Heidring en
Jkvr. Augusta Maria Hubertine Gerardine van Aefferden.
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BEGINREEKS 226 (HENEGOUWEN)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 213 bij:
5/213. Reginar I, tr. Alberada N.

L/V.;
- C. Knetsch, Das Haus Brabant; Genealogie der Herzoge von Brabant und der Landgrafen von

Hessen. Darmstadt (Historischer Verein für das Grossherzogtum Hessen) z.j. [ca. 1922];
- Léon Vanderkindere, Regnier I" - Regnier IV, in: Biographie nationale f.. .) de Belgique,

t. 18. Bruxelles 1905, kol. 870-881;
- C. A. A. Linssen, Lotharingen 880-1010, in: [nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden,

dl. 1. Haarlem (Fibula - Van Dishoeck) 1981, pag. 305-353; herdrukt in zijn Historische
opstellen over Lotharingen en Maastricht in de Middeleeuwen. Assen-Maastricht (Van Gorcum)
1985, pag. 1-66.

6/226. Reinier II graaf van Henegouwen, geb. ca. 880; vermeld vanaf 18-1-916
wanneer hij aanwezig is in de palts te Herstal wanneer koning Karel III het
klooster Prüm herstelt in het bezit van de abdij Susteren1; werkt samen met zijn
broer Giselbert voor de hervorming van de abdij Saint-Ghislain; geeft zijn
kinderen in gijzeling aan zijn zwager graaf Berengarius van de Lommegouw
(Namen) als borg voor zijn broer 924, maar krijgt nog datzelfde jaar ruzie met
Giselbert die daarop Henegouwen plundert; overl. na 932 en vóór 940,
tr.
N.N.2

7/226. Reinier III 'Langhals', geb. ca. 920; graaf van Henegouwen sinds 932 en
in de Luihgouw waarschijnlijk na de dood van zijn oom Giselbert (939); moet
het gezag van Otto I erkennen, maar is anderzijds ook een der 'fideles' van
Lodewijk IV 'van Overzee' en herneemt daarmee de schommelpolitiek waar-
door zijn geslacht berucht is; moet zich opnieuw aan Otto I onderwerpen Aken
944, woont dan ook de rijksdag te Nijmegen bij 947 en dient hem eerst tijdens
de opstand van Koenraad de Rode 951 e.v. (die daarop de Hongaren te hulp
roept, die ook Henegouwen plunderen 954), maar gaat vrijelijk zijn gang tijdens
de dan in Lotharingen feitelijk bestaande anarchie; weet zijn nog minderjarige
neefje Balderik bisschop van Luik (956-959) te maken die hem in alles steunt en
die hem de abdij Lobbes schenkt; vergrijpt zich echter ook nog aan het weduwe-
goed dat de koningin-moeder Gerberga van haar eerste gemaal (zijn oom Gisel-
bert) had ontvangen, die zich daarop zowel tot haar broers (Otto I en aartsbis-

1. Meest recente editie van deze oorkonde: A.C. F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zee-
land tot 1299, dl. 1. 's-Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1970, pag. 40-43; hij wordt daar (Rein-
herus comes) direct na graaf Dirk I van Holland vermeld.

2. Vanderkindere achtte het niet uitgesloten, dat Reinier II met een afstammelinge van graaf
Wigeric gehuwd was; Knetsch dat zij een dochter (Adelheid?) van hertog Richard van Bour-
gondië geweest zou zijn. Enige bron voor deze veronderstellingen is er echter niet, vandaar dat
Werner (en na hem Rösch en jkvr. Van Winter) met N. N. volstaan; voor de genealogische
constructies van Aders (in: Die Grafen van Limburg Stirum, deel 1/1, Assen etc. 1976, met name
pag. 40-41) zij men met nadruk gewaarschuwd.
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schop Brun van Keulen) als haar zoon-uit-het-tweede-huwelijk (de Westfranki-
sche koning Lotharius) wendt, door wier geconcentreerde actie hij wordt inge-
sloten; wordt opgeroepen in Saint-Sauve (bij Valenciennes) voor aartsbisschop
Bruno te verschijnen, maar kan of wil geen borgstelling voor zijn trouw geven,
waarop zijn bezittingen geconfisceerd worden en hij verbannen wordt naar
Bohemen 958; overl. ald. 973,
tr.
Adela N.; wordt met haar kinderen door een Westfrankisch detachement in
Bergen (Mons) gevangen genomen tijdens de actie van 958, maar nadien vrijge-
laten en begeeft zich met hen naar West-Francië.

Uit dit huwelijk:

a. Reinier IV van Henegouwen, zie nader hieronder.
b. Lambert I van Leuven, zie Gens Nostra 23 (1968), pag. 249.

8/226. Reinier IV van Henegouwen, geb. ca. 950; groeit na 958 op in West-
Francië en doet van daar uit samen met zijn broer Lambert herhaaldelijk (973,
974, 976) aanvallen op Lotharingen, doch steeds zonder succes; krijgt van
keizer Otto II (die de steeds vanuit West-Francië dreigende coalities uiteen wil
spelen) Henegouwen (doch zonder Bergen) terug 977, maar blijft ook daarna
nog op Frankrijk georiënteerd; krijgt eindelijk ook Bergen terug en is pas
daarmee feitelijk graaf van Henegouwen 998; overl. 1013,
tr. ca. 996
Hedwig van Frankrijk, geb. ca. 972; overl. na 1013; dochter van Hugo Capet,
koning van Frankrijk1, en Adelheid van Poitou.

Uit dit huwelijk:

Beatrix van Henegouwen,
tr. (1)
Ebalus van Roucy, zie Beginreeks 218, generatie 9 (pag. 286).

1. Voor zijn stamreeks zie H.H.W. van Eijk, Luxemburg, in: Gens Nostra 19(1964), speciaal pag.
278-281.
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BEGINREEKS 227 (WEST-FRANCIÉ - BRUNSWIJK - BENTHEIM)

Zie voor de oudere schakels eerst pag. 4 en 188-189 bij:
2/100. (c.q. 2/203) Lodewijk de Vrome, tr. (2) Judith (Welf).

Lit.:
(generatie 3-7)
- Erich Brandenburg, Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935 [reprint: Frankfurt am

Main (Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte) 1964);
- Karl Ferdinand Werner, Die Nachkommen Karls des Grossen bis um das Jahr 1000, in: Karl der

Grosse, Bd. 4 [Das Nachleben), hrsg. von Wolfgang Braunfels und Percy Ernst Schramm.
Düsseldorf (L. Schwann) 1967 [geeft alleen argumentatie voor zover hij van Brandenburg
afwijkt];

- Siegfried Rösch, Caroli Magni Progenies, Pars 1. Neustadt an der Aisch (Degener) 1977 [hand-
zamer formaat dan Werner, doch met weglating van de argumentatie. Geeft nuttige verwij-
zingen naar andere descendentie-overzichten, o.a. naar Gens Nostra 1968];

- Pierre Riché, Les Carolingiens; une familie qui fit l'Europe. Paris (Hachette) 1983 [met uitge-
breide literatuur-opgave];

- Reinhold Rau, Quellen zur karolingische Reichsgeschichte. 3 Bde. Darmstadt (Wissenschaft-
liche Buchgesellschaft) 1977-82 [= Freiherr vom Stein Gedachlnisausgabe, Bde V, VI en VII].

(generatie 3)
- Theodor Schieffer, Karl II. der Kahle, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 11. Berlin (Duncker

und Humblot) 1977, pag. 175-181 [met bibliografie van bronnen en literatuur].
(generatie 5)
- Auguste Eckel, Annales de l'hisloire de France a l'époque carolingienne: Charles Ie Simple.

Paris 1899 [= Bibliothèque de l'École des Hautes Etudes, fase. 124].
(generatie 6)
- Ph. Lauer, Le règne de Louis IVd'Outremer. Paris 1900.
(generatie 7)
- René Poupardin, Le royaume de Bourgogne (888-1038). Paris 1907 [ = Bibliothèque de l'Ecole

des Hautes Etudes, fase. 163].
(generatie 8)
- P. Stalin, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 12. Leipzig (Duncker und Humblot) 1880,

pag. 154-155;
- Paul Leidinger, Untersuchungen zur Geschichte der Grafen von Werl; ein Beitrag zur

Geschichte des Hochmittelalters. Paderborn (Verein für Geschichte und Altertumskunde West-
falens, Abteilung Paderborn) 1965 [= Studiën und Quellen zur westfalischen Geschichte, Bd.
5];

- Otto G. Oexle, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 8. Berlin (Duncker und Humblot) 1969, pag.
641-642.

(generatie 9, betreffende Bruno van Brunswijk)
- Hans-Joachim Freytag, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 2. Berlin (Duncker und Humblot)

1955, pag. 684-685 [op het trefwoord 'Brunonen'; voor publikaties betreffende keizerin Gisela
zie de literatuur-opgave bij Beginreeks 229];

- Ruth Schölkopf, Die Sachsischen Grafen (919-1024). Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht)
1957 [= Studiën und Vorarbeiten zum Historischen Atlas Niedersachsens, Heft 22], speciaal
pag. 104-111;

(generatie 9, betreffende Ernst van Oostenrijk)
- Th. Henner, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 6. Leipzig (Duncker und Humblot) 1877,

pag. 318-319;
- Karl Schmid, Ernst I. en Ernst II., in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 4. Berlin (Duncker und

Humblot) 1959, pag. 623-624;
- Karl Lechner, Die Babenberger; Markgrafen undHerzoge von Österreich 976-1246. Wien-Köln-

Graz (Böhlau) 1976 [samenvattend boekwerk van een lange reeks publikaties van deze auteur
over dit onderwerp];
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- 1000 Jahre Babenberger in Öslerreich, hrsg. von Erich Zöllner und Karl Gutkas. Wien 1976
[ = Kalaloge des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge, Nr. 66; catalogus van de,
in dat jaar in Stift Lilienfeld gehouden herdenkingstentoonstelling; houdt ten aanzien van de
strikte genealogie de opstelling van Lechner aan, maar plaatst deze in wat ruimer verband en
geeft, in tal van bijdragen, ook bibliografisch aanvullende informatie];

(generatie 9, betreffende Gisela en Konrad II)
- Zie de literatuur-opgave bij Beginreeks 229.

(generatie 10-13)
- Europaische Slammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VIII. Marburg (J. A.

Stargardt) 1980, Tafel 131a [men zij voorzichtig met de aldaar voor Bruno I aangegeven verbin-
ding met oudere generaties; de samensteller van die tabel verbond hen aan de Billunger, maar
de specialist voor dat geslacht (Freytag, zie a.w.) doet dat niet; anderzijds ziet Schölkopf (a. w.)
deze en oudere Brunonen als zijtak van de Saksische dynastie der Liudolfinger];

- Heinz Renn, Das erste Luxemburger Grafenhaus (963-1136). Bonn (Röhrscheid) 1941 [ = Rhei-
nisches Archiv, Bd. 39], speciaal pag. 158-161;

- Jules Vannérus, Les comtes de Salm en Ardenne, in: Bulletin de l'lnstitut Archéologique de
Luxembourg 50 (1919).

(generatie 15-21)
- In het algemeen heeft de Werkgroep er ernstig naar gestreefd bij de uitwerking der Beginreeksen

niét te volstaan met weergave van wat de Europaische Stammtafeln en soortgelijke tabellen-
werken aan gegevens bieden, maar deze ten minste te controleren door terug te grijpen op
detailpublikaties, ja soms zelfs tot de oorspronkelijke bronnen zoals oorkonden en kronieken.
Een frappant voorbeeld van het 'andere beeld' dat dan ontstaat, vormt in deze reeks b.v.
generatie 13/227.

Ten aanzien van de generaties 15-21 moesten wij er echter mee volstaan uit te gaan van Dek
(die hier niet uitsluitend, maar toch wel in belangrijke mate terugging op Möller), maar dan
enkele details te corrigeren aan de hand van Eur. Stammt., NF VIII, Tafel 81, welke tabel werd
verzorgd door wijlen Arnold Berg; in zijn verantwoording achterin dat deel verwijst ook deze
naar Dek, maar voorts naar ten dele ongepubliceerde regesten. Eén blik in Friedrich Uhlhorn
und Walter Schlesinger, Die deutschen Territorien (Miinchen, Deutscher Taschenbuch Verlag,
1974, DTV WR 4213; in feite een herdruk van Bruno Gebhardt's Handbuch der deutschen
Geschichte, 9. Aufl., Bd. II, par. 128-160) leert op pag. 81 (noot 3 aldaar) dat er kennelijk nog
heel wat publikaties voor raadpleging in aanmerking komen. Enkele steekproeven wezen echter
uit dat deze hier te lande in het algemeen niet voorradig zijn; geïnteresseerden in juist deze
Beginreeks zij derhalve een gang naar het Stadtarchiv Bentheim of de universiteitsbibliotheek
in Munster aanbevolen. Afgezien van de correctie die wij in Excurs C hebben verantwoord, werd
door ons dus uitgegaan van:

- Johann Caspar Möller, Geschichte der vormaligen Graf schaft Bentheim von den allesten Zeilen
bis auf unsere Tage. Lingen a.d. Ems 1879 [reprint: Osnabrück (Wenner) 1975];

- A. W. E. Dek, Genealogie der graven van Holland, 4e dr. Zaltbommel (Europese Bibliotheek)
1979 [oorspr. diss. Amsterdam 1954; 3e dr. 's-Gravenhage (Excelsior) 1956], pag. 18-19;

- Europaische Stammtafeln, Neue Folge hrsg. von Detlev Schwennicke, Bd. VIII. Marburg (J. A.
Stargardt) 1980, Tafel 81 (Die Grafen von Bentheim a.d. H. der Grafen von Holland); idem, Bd.
IV (1981), Tafel 1 (Die Herren von Götterswick; met uitgebreide bibliografie), alsmede idem,
Bd. VII (1979), Tafel 157 (Die Herren von Reifferscheid; in de verantwoording achterin beroept
men zich ten dele op publikaties, maar deels ook op 'mündliche Korrekturen' van wijlen dr.
Günter Aders).

(generatie 22-23)
- A. W. E. Dek, De adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen, stammende uit de heren

van Bosinchem, alsmede de uit de Van Culemborgs spruitende heren Van Boxmeer, in: De
Nederlandsche Leeuw 92 (1975), speciaal kol. 93-94;

- A. P. van Schilfgaarde, Het archief der heeren en graven van Culemborg, 3 dln. 's-Gravenhage
(Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 1949; tal van regesten betreffende
generatie 23;

- E. Dösseler und F. W. Oediger, Die Lehnsregister des Herzogtums Kleve. Siegburg (Respublica
Verlag) 1974 [= Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf undseine Besiande, Bd. 8];
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- A . Fahne, Geschichie der Kölnischen, Jülichschen und Bergischen Geschlechter (...), 2 Bde.
Köln und Bonn 1848-53 [reprint: Osnabrück (Otto Zeiler) 1965], speciaal Bd. I, pag. 6-7;

- J. W. des Tombe en C. W. L. van den Boetzelaer, Het geslacht Van den Boetzetaer. Assen (Van
Gorcum) 1969, speciaal pag. 118-120.

3/227. KarellI 'deKale', geb. Frankfort a.d. Main 13-6-823; vormt reeds vanaf
829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem (in strijd met de als
definitief bedoelde Ordinatio Imperii) een eigen rijk te bezorgen; door zijn
vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Maine, Quierzy sept.
838 en van Aquitanië 13-12-838; strijdt na de dood van zijn vader samen met
zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I, welke
zij verslaan bij Fontenoy (bij Auxerre) 25-6-841; verkrijgt West-Francië bij het
verdelingsverdrag van Verdun aug. 843; wordt na jarenlang verzet van de aris-
tocratie in het hem toebedeelde rijksdeel alsnog door 'bijna alle' wereldrijke en
geestelijke groten van Aquitanië tot koning gekozen en door de aartsbisschop
van Sens gezalfd en gekroond, Orléans 848; weet echter (o.a. door de voortdu-
rende Noormannen-invallen) pas vanaf 860 een zekere consolidering te
bereiken; schaart zich van dan af, samen met Lodewijk de Duitser, aan de zijde
van Theutberga wier huwelijk met hun neef Lotharius II kinderloos is1, wat dus
tot een komende verwerving, althans deling van het middenrijk kan leiden; laat
zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8-8-869) tot koning van Lotha-
ringen wijden Metz 9-9-869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan
Lodewijk de Duitser bij het verdrag van Meersen 8-8-870; laat zich na de dood
van zijn neef Lodewijk II door paus Johannes VIII tot keizer kronen, Rome
25-12-875; geacclameerd door een Italiaanse rijksverzameling als 'protector et
defensor' (en daarmee feitelijk tot koning) Pavia febr. 876; tracht na de dood
van Lodewijk de Duitser (28-8-876) via een bliksemveldtocht naar Aken alsnog
het hele middenrijk te verwerven, maar wordt door Lodewijk de Jonge bij
Andernach verslagen 8-10-876; treft op een rijksverzameling te Quierzy (waar
voor de duur van zijn afwezigheid de erfelijkheid van lenen per cartularium
wordt afgekondigd 14-6-877) voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen
te hulp te komen, maar ziet daartoe in Italië geen kans; overl. in een alpenhut
te Avrieux (bij de Mont Cenis) 6-10-877, begr. klooster Nantua, later Saint-
Denis,

tr. (1) Quierzy 13-12-842
Ermentrudis, geb. ca. 830; overl. 6-10-869; dr. van graaf Odo van Orléans.

Uit dit huwelijk:

a. Judith van West-Francië, zie nader Beginreeks 100, generatie 3 (pag. 5).
b. Lodewijk II 'de Stamelaar', zie nader hieronder.

4/227. Lodewijk II van West-Francië, bijgenaamd 'de Stamelaar' (Ie Bègue),
geb. 1-11-846; door zijn vader aangesteld tot koning in Maine 856 en, als
gedesigneerd opvolger, tot (onder-)koning van Aquitanië 867; gaat zodra hij de
dood van zijn vader heeft vernomen tal van kloosters, graafschappen en
domeinen wegschenken om aanhang te winnen, wat de koninklijke macht

1. Zie Beginreeks 203, generatie 4 (pag. 191).
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natuurlijk verkleint en bijna tot een burgeroorlog leidt met de uit Italië terugke-
renden; wordt na bemiddelend optreden van aartsbisschop Hincmar van Reims
door deze gekroond, Compiègne 8-12-877; wordt ook door paus Johannes VIII
gekroond (met uitzicht op een latere keizerskroning in Rome), Troyes 7-9-878;
bevestigt op een samenkomst met zijn neef Lodewijk de Jonge van Oost-Francië
het verdrag van Meersen te Voeren (Fouron) 1-11-878; bereidt (voordat een
verdergaande samenwerking met de overige Karolingische vorsten wordt
bereikt) een veldtocht voor tegen het opstandige zuiden van zijn rijk, doch
(ziekelijk als hij is) overl. Compiègne Goede Vrijdag (10-4) en begr. ald.
(klooster Notre-Dame) 11-4-879,
tr. (2) ca. 875 (of in 878?)'
Adelheid, geb. 855/60; overl. 18-10 kort na 901; dr. van paltsgraaf Adalhard
(omstreeks 885 waarschijnlijk graaf van Parijs) en NN.

5/227. KarelIIIvan West-Francië, later bijgenaamd 'deEenvoudige' (de Onno-
zele, der Einfaltige, Ie Simple), geb. 17-9-879; door aartsbisschop Fulco van
Reims tegenover de toen als koning regerende graaf Odo van Parijs gekroond
tot koning (van West-Francië) Reims 28-1-893; wordt eerst algemeen erkend
nadat deze hem op zijn sterfbed ook als koning heeft gedesigneerd 1-1-898;
moet in 911 de Seine-monding aan de Noormannen afstaan, maar verkrijgt in
datzelfde jaar ook de steun van de meeste magnaten in Lotharingen na het
uitsterven der Oostfrankische Karolingen; intituleert vanaf dat moment koning
der Franken; ziet achtereenvolgens als tegenkoningen tegenover zich Odo's
broer Robert (922-23) en vervolgens diens schoonzoon Rudolf van Bourgondië
(Raoul de Bourgogne, 923-36); ten dienste van deze laatste gevangen genomen
door de Karoling Heribert II van Vermandois 923; vertoeft eerst te Chateau-
Thierry, van 924 af te Péronne2 in gevangenschap; overl. ald. 7-10-929, begr.
Péronne (Saint-Fursy),
tr. (2) na 10-2-917, vóór 919
Eadgyfu van Engeland, geb. 896; vlucht in 923 met haar zoontje naar haar
broer, koning Aethelstan van Engeland; keert terug 936; abdis van Notre-Dame
te Laon; overl. na 951; dr. van Edward I the Elder, koning van Engeland, en
diens tweede gemalin Aelfleda van Bernicia.

6/227. Lodewijk IV van West-Francië, geb. tussen 10-9-920 en 10-9-921; na de
nederlaag van zijn vader in 923 door zijn moeder naar Engeland in veiligheid
gebracht; wordt na de dood van koning Rudolf van Bourgondië door de groten
o.l.v. Hugo de Grote, graaf van Parijs, teruggeroepen (vandaar later bijge-
naamd 'van Overzee' ('Transmarinus', 'd'Outremer') en gekroond tot koning
van West-Francië Laon 19-6-936; moet Hugo de Grote echter naar Parijs volgen
en verheffen tot 'dux Francorum' 25-7-936 die daarmee een soort hofmeierspo-
sitie verwerft; ontsnapt aan diens hof 937 waarna enkele jaren van interne strijd
volgen; tracht aanvankelijk ook Lotharingen te herwinnen, maar sluit dan in
nov. 942 met Otto I (Duits koning 936-973; keizer sinds 962) een verdrag te Visé
aan de Maas, waarbij hij van Lotharingen en een deel van Bourgondië afziet;

1. Zie Excurs C (pag. 370).

2. Volgens Riché (o. w., pag, 240) te Saint-Quentin.
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wordt in de voortgaande strijd met Hugo de Grote gevangen genomen door
Vikingen te Rouen 13-7-945 en uitgeleverd aan Hugo de Grote, uit welke gevan-
genschap hij onder militaire druk van Otto I wordt bevrijd 1-7-946; vestigt zich
dan niet meer in de gebruikelijke Karolingische residentie Laon, maar trekt zich
terug in de palts te Compiègne totdat een definitieve vrede met Hugo tot stand
komt 950; overl. aan de gevolgen van een val van zijn paard Reims 10-9-954,
begr. ald. (Saint-Remi),
tr. einde 939
Gerberga van Saksen, geb. Nordhausen 913/14; doet als weduwe van haar
eerste gemaal (Giselbert van Lotharingen1) schenkingen aan het klooster Ech-
ternach 939; als gemalin van haar tweede echtgenoot gezalfd tot koningin der
Franken Reims einde 939; speelt herhaaldelijk een actieve rol tijdens diens
regering (zij wordt belast met de verdediging van Laon in 941 en die van Reims
in 946; zij vergezelt hem op veldtochten naar Aquitanië in 944 en Bourgondië
in 949); roept de gewapende hulp van haar broer Otto I in om de vrijlating van
Lodewijk uit diens gevangenschap 945-946 te bewerken; verkrijgt van hem de
abdij Notre-Dame de Laon 951; kan na zijn dood de verheffing van hun dan pas
13-jarige zoon Lotharius tot Westfrankisch koning (Reims 12-11-954) slechts
bereiken met toestemming van Hugo de Grote die hij dan (evenals eerstijds zijn
vader) naar Parijs moet volgen en die hij dan ook nog tot hertog van Aquitanië
en van Bourgondië moet aanstellen; ondervindt in haar moeilijke positie als
formeel regentes o.a. steun van haar schoonzoon Ragenold van Roucy; gaat na
de dood van Hugo de Grote (16-6-956), die dan zijnerzijds nog slechts minder-
jarige zoons nalaat, samen met diens weduwe (haar zuster Hedwig) en in nauw
overleg met hun broers Bruno (aartsbisschop van Keulen en hertog van Lotha-
ringen) en Otto I, zowel de Karolingische als de Robertijnse belangen in West-
Francië besturen; abdis van Notre-Dame de Soissons 959; overl. Reims 5-5-984,
begr. ald. (Saint-Remi); dr. van Hendrik I (later bijgenaamd 'de Vogelaar'),
hertog van Saksen en Duits koning, en diens tweede gemalin Mathilde van
Westfalen.
Uit dit huwelijk:

a. Mathilde van West-Francië, zie nader hieronder.
b. Karel van Lotharingen, zie Beginreeks 233, generatie 7 (pag. 362).

1/221. Mathilde van West-Francië, geb. 948; vergezelt haar gemaal naar de
rijksdag van Otto II Rome Pasen (27-3) 981; overl. 26 of 27-1 van een onbekend
jaar nadien, vóór 992, begr. Vienne (Saint-André-le-Haut),
tr. na 23-3-963, vóór 10-8-966
Conrad I van Bourgondië1, later bijgenaamd 'Ie Pacifique', geb. ca. 922;
gekozen en gekroond tot koning van Bourgondië (Arelatisch rijk) Lausanne

1. Voor Giselbert van Lotharingen zie Beginreeks 213, generatie 6 (pag. 260).

2. Van hem is bijzonder weinig bekend, vermoedelijk door gebrek aan bewaard gebleven mate-
riaal; misschien is het dit gebrek aan informatie dat (in de 18de eeuw) heeft geleid tot het beeld
dat zijn regering zo vreedzaam zou zijn geweest. De nauwkeurige herkomst van zijn bijnaam
(voor het eerst vermeld door Planche in 1739 en Mille in 1773) is onbekend. Poupardin (zie
lit.-opg.) doet niet veel meer dan vermelden op welke rijksdagen hij is geweest.
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937; regeert aanvankelijk onder toezicht van Otto I; zelfstandig vanaf maart
943; overl. 19-10-993, begr. Vienne (Saint-André-le-Haut); zn. van Rudolf II
koning van Opper-Bourgondië en Provence, en Bertha van Zwaben.

8/227. Gerberga (= Gepa) van Bourgondië\ geb. 965/66; doet (nog vanwege
haar eerste huwelijk, met Herman I graaf van Werl) in Westfalen alsnog een
schenking aan het Werler familieklooster Meschede 29-9-997 en sticht het
klooster Oedingen (Sauerland) vóór 18-5-1000; begunstigt in Zwaben Marchtal
(Elzas) en het klooster Einsiedeln; is gevangene van aartsbisschop Heribert van
Keulen 1016-18; overl. 7-7 omstreeks 1020,
tr. (2) 986/88
Herman II van Zwaben, geb. ca. 965; hertog van Zwaben 997 (na 20-8); behoort
niet tot de naaste omgeving van keizer Otto III, maar neemt wel deel aan diens
Italië-tocht 997-99; wordt na diens dood (23/24-1-1002) door de meeste bij de
begrafenis (april 1002) in Aken aanwezigen ondersteund en is dan de meest
kansrijke kandidaat voor het Duitse koningschap, doch moet wijken voor de
intimidatie van hertog Hendrik van Beieren (= Hendrik II, gekroond Mainz
juni 1002); onderwerpt zich aan deze Bruchsal 1-10-1002; overl. 4-5-1003; waar-
schijnlijk zn. van hertog Konrad van Zwaben.

9/227. Gisela van Zwaben2, geb. ca. 990; overl. 1043,
tr. (1)
Bruno, mogelijk identiek met de Bruno die in 990 deelneemt aan de veldtocht
om hertog Miseco van Polen tegen hertog Boleslaw te steunen3; probeert (als
'pinceps') na de dood van Otto III (1002) Duits koning te worden, maar verliest
het van hertog Hendrik van Beieren die door bisschop Bernward van Hildes-
heim gesteund wordt, welke laatste hij daarop zoveel mogelijk schade berok-

1. De hier voor dit echtpaar vermelde gegevens vormen een aanvulling (en ten dele ook wijziging!)
op wat in Gens Nostra 23 (1968), pag. 267 ten aanzien van hen werd vermeld. Lange tijd heeft
men gesteld dat Herman II van Zwaben mogelijk een zoon was van hertog Konrad van Zwaben,
doch waarschijnlijker van een van diens broers. De discussie die in de laatste jaren is gevoerd
rondom Kuno von Oehningen tendeert er echter toe deze identiek te achten met Konrad van
Zwaben en inderdaad als vader van Herman II te beschouwen. Zie als laatstverschenen publi-
katie dienaangaande (met uiteraard verwijzingen naar de overige studies) Eduard Hlawitschka,
Untersuchungen zu den Thron wechseln der ersten Half te des II. Jahrhunderts und zur Adelsge-
schichte Süddeutschlands, zugleich klarende Forschungen urn 'Kuno von Öhningen'. Sigma-
ringen (Jan Thorbecke Verlag) 1987 [= Vortrage und Forschungen hrsg. vom Konstanzer
Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Sonderband 35].

2. Aangezien van haar drie huwelijken het laatste (dat met keizer Konrad II) niet slechts het langste
geduurd heeft, maar ook verreweg het belangrijkste is geweest, zie men voor meer details en
bijbehorende bibliografie Beginreeks 229 (pag. 342).

3. Aldus Schölkopf, a. w., pag. 106. De laatste uitgever van de kroniek van Thietmar von Merse-
burg (Werner Trillmich in de Freiherr vom Stein Gedachtnisausgabe, Bd. IX). Darmstadt
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1985, pag. 127 noot 55) aarzelt echter: de daar genoemde
Bruno kan de zoon van Liudolf van Brunswijk zijn, maar zou ook een zoon van Ekbert der
Einaugige (dus een Billunger) kunnen zijn.
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kent; bezit grote goederen rondom Brunswijk en wordt kort na zijn dood als
'graaf van Brunswijk' aangeduid1; overl. (wellicht door moord2) ca. 1012/14;
zn. van graaf Ludolf.
tr. (2)
Ernst van Oostenrijk; voor het eerst vermeld als begeleider van hertog Otto van
Karinthië op de (mislukte) veldtocht naar Italië 1002; neemt deel aan de opstand
van zijn neef markgraaf Heinrich van de Nordgau tegen keizer Hendrik II,
wordt gevangen genomen bij het beleg van de burcht Creussen (bij Bayreuth)
en ter dood veroordeeld, doch begenadigd; wordt na het kinderloos overlijden
van zijn zwager (Hermann III) door keizer Hendrik II aangesteld tot hertog van
Zwaben 1012; overl. 31-5-1015, begr. Würzburg; zn. van Luitpold I van Baben-
berg, markgraaf van de Beierse Oostmark (Oostenrijk) en Richwara van Suala-
feld.
tr. (3) vóór jan. 1017

Konrad van Frankenland, geb. ca. 990; Duits koning en keizer; overl. 10393.

Uit het eerste huwelijk:

a. Liudolf, zie nader hieronder.

Uit het tweede huwelijk o.a.:
b. Hermann IV, hertog van Zwaben, zie nader Beginreeks 228, generatie 10

(pag. 339).

Uit het derde huwelijk o.a.:

c. Hendrik III, Duits koning en keizer, zie nader Beginreeks 229, generatie 10
(pag. 344).

10/227. Liudolf van Brunswijk; graaf in de Derlingau ca. 1031 of later; mark-
graaf van Friesland; overl. 23-4-1038,
tr.
Gertrud van Egisheim, overl. 21-7-1077; dr. van Hugo VI graaf in de Nordgau
en in Egisheim, en Heilwig van Dagsburg.

W/221. Ekbert I van Brunswijk, geb. ca. 1036; graaf in de Derlingau; voorkomt
samen met zijn broer Bruno een aanslag op keizerin-regentes Agnes (waarbij
Bruno sneuvelt en hij zwaar gewond raakt), waarna hij in Bruno's lenen Oos-
tergo, Westergo, Staveren en Isselgo mag opvolgen 1057; oefent ook feitelijk
gezag uit in Hunsingo en Fivelingo waar hij in 1057 de aartsbisschop van
Bremen als leenheer moet erkennen (maar tegen afdracht van een vijfde der

1. Zo door de Annalista Saxo op het jaar 1026.

2. Thietmar von Merseburg (Chronicon, boek 6, hoofdstuk 6; ed. Trillmich, pag. 359) verhaalt,
schrijvend over het jaar 1014, dat Bruno enige tijd daarvoor in zijn eigen woning door een zekere
Milo vermoord werd. Ook hier staat niet absoluut vast, dat dit bericht op Bruno van Brunswijk
slaat, al zou het in de chronologie van Gisela's huwelijken goed passen en wordt het door
Hlawitschka pag. 139-140 zonder meer aanvaard.

3. Voor gedetailleerde beschrijving zie Beginreeks 229 (pag. 342).
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grafelijke inkomsten zelf de grafelijke rechten blijft uitoefenen); voert strijd
met de dan tegen het keizerlijk gezag opstandige graaf Floris I van Holland; is
betrokken bij de kidnapping van de jonge Hendrik IV die onder leiderschap van
aartsbisschop Anno van Keulen plaatsvindt te Kaiserswerth 1062; wordt mark-
graaf van Meissen 1067; overl. 11-1-1068,
tr. 1058
Irmingard van Susa, overl. 1078 (vóór 29-4); dr. van Manfred II markgraaf van
Susa (Turijn) en Bertha van Este.

12/227. Gertrud van Brunswijk, geb. ca. 1058; overl. 9-12-1117,
tr. (2) na 1085
Heinrich 'der Fette', graaf van Northeim en in Friesland; gesn. 1101; zn. van
Otto I van Northeim, hertog van Beieren, en Richenza N.

13/227. Gertrud van Northeim, weduwe van de Lotharingse paltsgraaf Sieg-
fried van Ballenstedt (overl. 1113); wordt in 1154 als gravin van Bentheim
vermeld; overl. vóór 1165,
tr. (2) ca. 1115
Otto van Salm, wordt in contemporaine bronnen gewoonlijk naar zijn burcht
Rheineck (bij Andernach) genoemd (doch in 1125 ook 'van Salm'); maakt
erfaanspraken op de burcht Treis (bij Cochem) wanneer in 1120 Bertolf van
Trihis zonder nakomelingen sterft en bouwt daar dan een tweede burcht waaruit
hij door keizer Hendrik V, die Treis als een opengevallen rijksleen beschouwt,
met geweld wordt verdreven 1121; verkrijgt echter uitstekende contacten aan
het hof wanneer zijn zwager Lotharius (III) van Supplinburg tot diens opvolger
wordt gekozen 1125 en tot keizer wordt gekroond 1133; verkrijgt van hem
kennelijk Bentheim (waarvan deze in 1116 de oorspronkelijke burcht had ver-
woest) waar vóór 1148 een nieuwe burcht wordt gebouwd; verschijnt tijdens
diens regering herhaaldelijk als getuige aan het hof en voert dan (naast zijn
stiefzoon Willem van Ballenstedt) de titel van paltsgraaf 1134-37; vergezelt zijn
zwager op diens Italië-tocht 1136; valt na Lotharius' dood (1137) echter weer
in ongenade bij diens opvolger koning Konrad III die in 1142 de oude vijand der
Rheinecks, Herman van Stahleck, tot paltsgraaf aanstelt, die dan ook Treis
verkrijgt en tijdens de voortgaande vete Otto's gelijknamige zoon (Otto van
Bentheim) gevangenneemt en op de Schönburg (bij Oberwesel) laat wurgen
1149; overl. 1150; zn. van Herman van Salm (Duits tegen-koning van Hendrik
IV in de jaren 1081-88) en Sofie N.

14/227. Sophia van Rheineck, overl. 26-9-1176'
tr. vóór 1135 (vermoedelijk in 1131)
Dirk VI graaf van Holland, overl. 5-8-1157.

15/227. Otto IV/I van Bentheim; verkrijgt als erfgenaam van zijn grootmoeder
Bentheim; vermeld vanaf 1166; begeleidt zijn moeder op haar (tweede) reis naar
het H. Land in 1173; neemt deel aan de (vijfde) Italië-tocht van keizer Frederik

1. Voor meer gedetailleerde beschrijving zie Beginreeks 150, generatie 13 (pag. 15).
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Barbarossa en treedt als getuige op wanneer deze de rechten van de stad Cre-
mona vernieuwt Pavia 29-7-1176; is (wederom met zijn broer graaf Floris III
van Holland) getuige aan het keizerlijk hof te Mainz 23 en 27-5-1182; wordt
burggraaf van Coevorden 1187; neemt deel aan de Derde Kruistocht 1189; is
getuige wanneer zijn neef Dirk VII van keizer Hendrik VI de tol van Geervliet
ontvangt Mainz 20-10-1195; moet Coevorden met Drenthe weer afstaan 1196;
ondersteunt verklaringen die in 1207 aan de Engelse koning worden afgegeven
dat het huwelijk van Ada van Holland (dochter van Dirk VII) met Lodewijk II
van Loon wettig is; overl. 1208/09,
tr. vóór 1172
Alveradis van Arnsberg, erfgename van Malsen; overl. na 1205; dr. van God-
fried I van Kuyc, door huwelijk graaf van Arnsberg, en Ida1 van Werl-Arns-
berg.

16/227. Boudewijn I van Bentheim, vermeld vanaf 27-3-1203; graaf van Bent-
heim 1209; burggraaf van Utrecht; neemt deel aan de verovering van Damiate
1219; regent voor Floris IV graaf van Holland na 1222; overl. maart 1247 en
vóór 9-5-1248,
tr.
Jutta N., overl. na 23-4-1246 en vóór 9-5-1248.

Uit dit huwelijk:

a. Otto II van Bentheim, zie nader hieronder.
b. Bertha van Bentheim, tr. Hendrik graaf van Dale, zie Beginreeks 215, gene-

ratie 16 (pag. 274).

M/221. Otto Uvan Bentheim, vermeld vanaf 1234; volgt zijn vader op als graaf
van Bentheim 1248 en zijn schoonvader als graaf van Tecklenburg 1264; burg-
graaf van Utrecht; treedt toe tot de Duitse Orde 1277; overl. in of na 1279,
tr. (1) vóór 23-4-1246
Heilwig van Tecklenburg, vermeld 1246-64; erfdochter van Otto II graaf van
Tecklenburg-Lingen en Mechtild van Holstein.

18/227. Egbertlvan Bentheim, geb. vóór 18-3-1253; vermeld vanaf 1264; graaf
van Bentheim 5-6-1277; vermeld tot en met 1309; overl. vóór 1311,
tr. vóór 5-6-1277
Hedwig van Oldenburg, overl. na 7-11-1295; dr. van Johan I graaf van Olden-
burg en Richza van Hoya.

19/227. Johan II van Bentheim, vermeld vanaf 1283; graaf van Bentheim 1305;
sticht het slot Dinkelrode te Neuenhaus; verkoopt het burggraafschap van
Utrecht aan Ghysebrecht Uten Goye (kort vóór) 8-6-1307 en zijn bezittingen in
Drenthe en het Sticht (waaronder het kasteel te Duurstede en tienden te Rhenen)

1. Zie Excurs D (pag. 371).
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aan Jan van Diest, bisschop van Utrecht, 15-4-1328'; overl. na 6-1-1332 en vóór
21-7-1333,
tr. na 1306 doch vóór 1317 (vóór 3-8-1310?)
Mechtild van Lippe, overl. na 15-4-1328; dr. van Simon I, edele heer van Lippe,
en Adelheid van Waldeck.

20/227. Hedwig van Bentheim, overl. na 1371,
tr. vóór 7-3-1347
Everwin IVvan Götterswick, vermeld vanaf 1334; ridder; Kleefs Amtmann van
Wesel, Dinslaken en Schermbeek 1365; overl. 1378 (vóór 29-8); zn. van Everwin
III van Götterswick en Lisa N.

21/227. Arnold III van Götterswick, vermeld vanaf 1367, te Döringen vanaf
1391; overl. 9-5-1403,
tr. vóór 13-7-1369
Mechtild van Reifferscheid, vermeld 1369-1426; dr. van Reinhard heer van
Reifferscheid en Gladbach, Amtmann van Zülpich, en Maria van Loon.

22/227. Aleid van Götterswick, overl. 3-6-1448,
tr. (huw. voorw. 18-7-1415)
Johan III van Culemborg; koopt Acquoy 1417; heer van Culemborg ter opvol-
ging van zijn oudere broer Hubert III (welke zonder wettige kinderen na te laten
15-8-1422 overleed), waarmee beleend door Arnold van Gelre 31-8-1423; heeft
ook aanspraken op de heerlijkheid van de Lek; verwerft Beusichem (waarmee
beleend 4-6-1434); overl. 1-4-1452; zn. van Gerrit I, heer van Culemborg,
ridder, en Bertha van Egmond.

23/227'. Mechtild van Culemborg, vermeld in de Culemborgse rekeningen 1435
en 1438; overl. 19-5-1492,
tr. (1) (huw. voorw. 12-6-1449)
Elbert van Alpen; ontvangt een renteleen ten laste van de tol te Büderich 8-1-
1422; is raad van de hertog van Kleef 8-12-1422; heer van Hönnepel; landdrost
van Kleef 1423; ontvangt als drost te Gennep volmacht als leenstadhouder
11-12-1445; beleend met de Homoitse molen in de Duffel bij Griethausen (door
Gelre, door Adolf van Kleef 1445/48 en 17-3-1452; zijn kinderen in 1457 weer
door Gelre); beleend met hof en tiende van Mehr in de Duffel 3-12-1444 en
17-3-1452; krijgt van zijn zwager Gerard heer van Culemborg een rente van 175
gulden als bruidsschat voor Mechteld 12-12-1449; tocht haar aan het huis Zelm
(kerspel Mehr) 5-5-1453; overl. 19-7-1455; zn. van Johan van Alpen, heer van
Hönnepel, ridder, en Wessela van den Boetzelaer.

1. De oorkonde (gepubliceerd bij Van Mieris, Groot Charterboek, II, pag. 453-454) is gedateerd
'1328 feria sexta (= vrijdag) post dominicam Quasimodo'. Aangezien zondag Quasimodo in
1328 op 10 april viel, geschiedde de verkoop dus op 15 april; in het kopregest bij Van Mieris is
de datum dus fout herleid. Bij de verkoop waren ook aanwezig Jans echtgenote Mechtildis en
hun zoons Simon en Otto. Volgens Eur. Stammt. NF VIII, Tafel 81, zou zij pas in of na 1366
zijn gestorven.
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EINDREEKS 227 (VAN DER LEEUW)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 227 bij:
23/227. Mechteld van Culemborg, tr. Elbert van Alpen.

Lit.:
(generatie 24)
- Nederland's Adelsboek 42 (1949) (Van Palland).
(generatie 25)
- H. Ruland, Die Familie Krummei von Eynotten zu Ruyff und Flamersheim von 1380 bis 1535,

in: Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Band 28, Heft 6 [met
huwelijksvoorwaarden echtpaar Van Palland-Crummel].

(generatie 26-28)
- Ms. genealogie Van Utenhove, Hoge Raad van Adel, coll. Van der Lely van Oudewater, inv. nr.

1220;
- J. Decavele, De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520-1565), Brussel 1975, p. 77 e.v.
(generatie 28-29)
- Nederland's Adelsboek 39 (1941) (Van Eek);
- Ms. Van Eek, Hoge Raad van Adel, coll. Snouckaert van Schauburg, inv. nr. 1300.
(generatie 30-33)
- H. J. A. van Son, Geschiedenis van het geslacht Van Son, eertijds geheten Van Broechoven,

Dordrecht 1946-1955.
(generatie 31)
- Johan E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Haarlem 1903-05, herdruk N.

Israël, Amsterdam 1963, (Deel I, p. 504).

24/227. Adriana van Alpen, vrouwe van Zeelhem,
tr. (huw. voorw. 8-4-1464)
Werner van Palland, heer van Breidenbend, ambtman en pandheer te Boslar en
Wassenberg, overl. tussen 1496 en 1508; zn. van Carsilius van Palland en Agnes
van Hoemen.

25/227. Gerard van Palland, overl. vóór 1546,
tr. (huw. voorw. 6-10-1517)
Jeanne Crummel van Eynatten, geb. (na 1501?), vrouwe van Teuffen, overl. ca.
1563; dr. van Johan Crummel van Eynatten en Sophia Brandt.

26/227. Adriana van Palland,
tr. Keulen 1569
Adriaan van Utenhove, heer van Teuffen en Nijengeld; zn. van Karel van
Utenhove en Anna de Grutere.

27/227'. Johan Karel van Utenhove, heer van Teuffen, Nijengeld en Kellenberg,
hofmeester aan het hof van de keurvorst te Heidelberg, overl. vóór 1619.
tr.
Sophia von Schönberg, overl. ca. 1619-38; dr. van Jonas von Schönberg en
Catharina von Quadt zu Lantscroon.

335 655



28/227. Adriana Sophia van Utenhove, geb. ca. 1616, overl. 5-10-1700',
tr. Emmerich 20-8-1651
Lubbert van Eek, geb. Wageningen 12-10-1598, heer van Nergena, Iuitenant-
kolonel, gouverneur van Emmerich 1654, overl. Emmerich 24-5-1667; zn. van
Diederik van Eek en Josina van Sallant.

29/227. Lubbert van Eek, geb. Emmerich 21-5-1655, heer van Nergena en
Overbeek, generaal-majoor der cavalerie, overl. Namen juni 1706 (aan zijn
verwondingen opgelopen in de slag bij Ramillies),
tr. januari 1689
Jeanette de Lannoy, ged. Deventer 30-6-1661, vrouwe van Overbeek, overl.
Zutphen 14-8-1725; dr. van Samuel de Lannoy en Cornelis Glas.

30/227. Jan Care! van Eek, ged. Nijmegen 7-8-1692, ritmeester, overl. Maas-
tricht 4-3-1777,
tr. Maastricht 30-12-1728
Susanna Thomas (de Bruijn?), geb. Maastricht 21-12-1705, overl. ald. 26-12-
1781; dr. van Pierre Thomas en Jeanne Thomas.

31/227. Jacoba Geertruid C/ara van Eek, geb.2 5-5-1735, overl. Amsterdam
15-6-1817,
tr. Amsterdam 11-8-1768
Augustinus van Son, ged. Amsterdam 13-9-1722, advocaat; secretaris van de
representanten van Zijne Hoogheid bij de Oost-Indische Compagnie ter Kamer
van Amsterdam; advocaat van de VOC ald. 1755-67; commissaris van de Deso-
late Boedelkamer van Amsterdam 1768-89; heemraad (1777) en dijkgraaf
(1786) te Nieuwer-Amstel, overl. op zijn buitenplaats in de Bovenkerkerpolder
10-8-1789; zn. van Matthijs van Son en Anna Maria Abo.

32/227. Jan Carel van Son, ged. Amsterdam 6-10-1769, advocaat; baljuw en
schout van Assendelft 1795-1806; bank van lening-houder te Amsterdam, overl.
ald. 23-9-1831,
otr./tr. Amsterdam 25-7/17-8-1800
AnnaMagdalena Gonzal, ged. Amsterdam 3-11-1777, overl. ald. 12-4-1862; dr.
van Salomon Gonzal en Sytje Teunis Smit.

33/227. Anna Elisabeth van Son, geb./ged. Amsterdam 31-12-1808/8-1-1809,
overl. Zwolle 6-10-1878,
tr. Amsterdam 4-4-1828

1. Volgens de inzender hebben de opmerkingen in het Neder/and's Adelsboek 39 (1941) inzake haar
overlijden en begraven, alsmede het tweede huwelijk betrekking op haar zuster Anna Magda-
lena.

2. De inzender merkt hierbij op:
Haar doop is niet gevonden; het regiment van haar vader lag ten tijde van haar geboorte te
Doornik. Volgens haar overlijdensakte is zij in Gelderland geboren.
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Petrus Johannes Smit, geb. Zwolle 5-10-1803, commies ter provinciale griffie
van Overijssel, overl. Zwolle 21-5-1875; zn. van Gerardus Smit en Petronella
Buisman.

34/227. Anna Magdaleha Smit, geb. Zwolle 3-3-1829, overl. ald. 15-12-1866,
tr. Zwolle 3-4-1856
Hendrik Baarslag, geb. Zwolle 20-5-1823, horlogemaker, overl. ald. 4-4-1889;
zn. van Harm Jan Baarslag en Trijntje Sallings Haytema.

35/227. Anna Elisabeth Baarslag, geb. Zwolle 26-4-1861, overl. Eindhoven
24-7-1918,
tr. Zwolle 11-1-1883
Johannes Kolkman, geb. Zwolle 5-8-1859, behanger-stoffeerder, overl. ald.
13-10-1913; zn. van Derk Jan Kolkman en Catharina Burgman.

36/227. Anna Elisabeth Kolkman, geb. Zwolle 5-9-1891, overl. Bosch en Duin
15-2-1983,
tr. Zwolle 13-6-1916
dr. Ekko Oosterhuis, geb. Zetten 20-10-1886, natuurkundige; promoveert
1911; onderdirecteur Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven, overl.
Zwolle 26-1-1966; zn. van ds. Gerrit Oosterhuis en Korneliske Wolters.
37/227. Anna Elisabeth Oosterhuis, geb. Tongelre 8-7-1917, lerares,
tr. Eindhoven 21-6-1944
Jacobus van der Leeuw, geb. 's-Gravenhage 5-9-1918, personeelschef; zn. van
Jacobus van der Leeuw en Zwaantje Martina de Reede.

Uit dit huwelijk:

1. Bart van der Leeuw, geb. Eindhoven 18-3-1945, kwartstechnoloog,
tr. Eindhoven 7-3-1974
Wilhelmina Josepha Maria Giezenaar, geb. Veldhoven 21-5-1951, directiese-
cretaresse, dr. van Adrianus Gertrudus Josephus Giezenaar en Albertha
Christina Schulte.
Uit dit huwelijk:
a. Lisa van der Leeuw, geb. Geldrop 28-9-1980.
b. Christine van der Leeuw, geb. Geldrop 25-7-1982.
c. Wilbert van der Leeuw, geb. Geldrop 10-11-1989.

2. Maria van der Leeuw, geb. Eindhoven 18-8-1947, apothekersassistente,
tr. Hattem 15-12-1970
Eric Cecil baron van Heeckeren van Molecaten, geb. Hattem 27-7-1916,
reserve-ritmeester, overl. Hattem 15-6-1984, zn. van Evert Walraven baron
van Heeckeren van Molecaten en jkvr. Adolphine Agneta Groeninx van
Zoelen.
Uit dit huwelijk:
a. Agneta Elisabeth barones van Heeckeren van Molecaten, geb. Hattem 10-12-1971.
b. Menno Robert baron van Heeckeren van Molecaten, geb. Hattem 23-5-1974.
c. Alexandra Pauline barones van Heeckeren van Molecaten, geb. Hattem 6-7-1978.

3. Ekko van der Leeuw, geb. Eindhoven 12-2-1950, verkoopingenieur,
tr. Heerde 18-6-1976

337 657



Derkje Nijhof, geb. Heerde 19-8-1950, kleuterleidster, dr. van Gerard
Nijhof en Reiniera Wilhelmina van Heil.
Uit dit huwelijk:
a. Reiniera Wilhelmina van der Leeuw, geb. Wijhe 1-2-1981.
b. Anna Elisabeth van der Leeuw, geb. Wijhe 3-4-1984.

4. Michiel van der Leeuw, geb. Hattem 10-11-1957, jurist,
tr. Barneveld 28-11-1985
Marianna Lam, geb. Hilversum 25-2-1959, juriste; dr. van Wilhelm Hen-
drikus Lam en Jannetje Bijlsma.
Uit dit huwelijk:
a. Diego Sebastian van der Leeuw, geb. Bogota (Colombia) 1-1-1988.
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BEGINREEKS 228 (SULZBACH)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 227 bij:
9/227. Gisela van Zwaben, tr. (2) Ernst van Babenberg.

Lit.:
- Josef Moritz, Stammreihe und Geschichte der Grafen von Sulzbach, in: Abhandlungen der

historischen Klasse der königlich baierischen Akademie der Wissenschaften (1883), Bd. II,
speciaal pag. 121-158;

- E. Klebel, Die Grafen von Sulzbach als Hauptvögte des Erzbistums Bamberg, in: Mitteilungen
des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 41 (1926), pag. 109 e.v.'

- Karl Bosl, Das Nordgaukloster Kasll (Gründung, Gründer, Wirtschafts- und Geislesge-
schichte), in: Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg 89 (1939),
pag. 3-186;

- Max Piendl, Herzoglum Sulzbach, Landrichteramt Sulzbach, in: Historischer Atlas von
Bayern, Teil Oberbayern, Heft 10. München 1957;

- Franz Tyroller, Die Herkunft der Kastler Klostergründer, in: Verhandlungen des historischen
Vereins von Oberpfalz und Regensburg 99 (1958), pag. 77-163;

- Franz Tyroller, Genealogie des altbayerischen Adels im Hochmittelalter, [afzonderlijk ver-
schenen, maar ook als onderdeel van: Wilhelm Wegener, Genealogische Tafeln zur mittel-
europaischen Geschichte}. Göttingen (Heinz Reise Verlag) 1962-69, pag. 192-204;

- Handbuch der historischen Statten Deutschlands, Bd. Vil (Bayern), hrsg. von Karl Bosl. Stutt-
gart (Alfred Kröner Verlag) 1961 [met name voor generatie 13 en 14 op de trefwoorden: Mar-
quardtstein, Berchtesgaden, Flossenbürg, Ebrach en Baumberg a.d. Alz].

10/228. Herman IV van Zwaben, geb. ca. 1007'; wordt op voorspraak van zijn
moeder in plaats van zijn opstandige broer Ernst II door hun stiefvader (keizer
Konrad II) aangesteld tot hertog van Zwaben op de rijksdag te Ingelheim Pasen
(29-3) 1030; na het overlijden van zijn schoonvader op aandrang van zijn
schoonmoeder tevens beleend met het markgraafschap Susa 1036; tijdens de
tweede veldtocht van keizer Konrad II in Italië gestorven aan de pest 28-7-1038,
begr. Trento,
tr. ca. 10272

1. Wipo, Gesta Chuonradi II imperatoris, ca. 25 (ed. Trillmich pag. 582; men zie voor deze editie
de bibliografie bij Beginreeks 229, generatie 9) vermeldt, dat Herman bij zijn aanstelling tot
hertog van Zwaben onder de hoede werd geplaatst van bisschop Warmann van Konstanz (1029-
47). Wilhelm von Giesebrecht (Geschichte der deutschen Kaiserzeit, II, pag. 264) meent wegens
minderjarigheid, hetgeen Brandenburg (Die Nachkommen Karls des Grossen, generatie X, 28)
er kennelijk toe bracht, als geboortejaar 'wohl 1015' te vermelden. Tyroller (Genealogie des
altbayerischen Adels im Hochmittelalter, Tafel 14A, nr. 1) meent, dat die commendatio
geschiedde omdat Herman broer Ernst II toen nog te bestrijden viel, en veronderstelt als geboor-
tejaar circa 1007.

2. Rudolf Buchner meldt in noot 219 van zijn uitgave van Hermann von Reichenau 'Manfred II
von Turin war 1034 oder 1035 gestorben. Seine alteste fóchter heiratete nach seinem Tod
Hermann von Schwaben'. Tyroller (a.w., Tafel 14A, nr. 2) dateert de geboorte van Richwara
(dochter van Herman IV en Adelheid van Susa) echter op ca. 1028, daar zij 28-11-1043 met
'Pardo' (= Berthold I van Zahringen) werd verloofd of trouwde. Een kinderhuwelijk kan men
in dat geval niet aannemen, want Richwara's zoon Herman komt reeds 1050 met zijn vader als
getuige voor. Het huwelijk van Herman IV van Zwaben zal derhalve ca. 1027 vallen.
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Adelheid van Susa; bestuurt na het overlijden van Herman IV, naar het schijnt
samen met haar moeder, het markgraafschap Susa tot haar hertrouwen (vóór
29-1 -1041)' met Hendrik van Montferrat; overl. 19-12-1091; dr. van Odelrico
Manfredo II markgraaf van Susa en Bertha van Este.

11/228. Gebhard I van Sulzbach, geb. ca. 1030; vermeld vanaf 28-11-1043
wanneer hij samen met zijn moeder drie dorpen aan koning Hendrik III
opdraagt; vermeld als 'graaf van Sulzbach' nadat hij door koning Hendrik III
niet is aangesteld tot hertog van Zwaben, maar als compensatie het koningsgoed
Sulzbach als allodium heeft ontvangen 1045; nog vermeld als 'graaf van Sulz-
bach' in de (echte) getuigenrij van de (vervalste) stichtingsoorkonde van het
klooster Banz, april 1071,
tr.
een dochter van een in 1007 en 1015 vermelde graaf Berengarius.

12/228. Gebhard II van Sulzbach, uitsluitend (kennelijk kort tevoren over-
leden) vermeld 1085; bouwer van de burcht Sulzbach,
tr. na 7-8-1078
Irmingard van Rott, vermeld (als moeder van kinderen) in de stichtingsoor-
konde van Rott 1086; overl. 14-6-1101, begr. Kastl; dr. van Kuno I van Rott en
Vohburg, paltsgraaf, stichter van het klooster Rott, en Uta van Diessen.

13/228. Berengarius II van Sulzbach, geb. ca. 1080; vermeld vanaf 30-4-1099
als graaf van Sulzbach; verwerft bij zijn eerste huwelijk (met Adelheid van
Lechsgemünd, weduwe van Markwart van Marquardtstein en nadien van
Ulrich van Putten) de burcht Marquardtstein ca. 1100; is een van de stichters
van Kastl 12-5-1102; sticht voorts het klooster Berchtesgaden 1102-05; is ver-
vanger van zijn verwant Ekbert II van Vornbach in het graafschap Neuburg a.d.
Inn 1115; bouwt de Flossenburg en doet rijke schenkingen aan het klooster
Baumburg a.d. Alz ca. 1121 waar hij zijn 24-2 ca. 1112 gestorven eerste gemalin
laat bijzetten; doet samen met zijn tweede gemalin belangrijke schenkingen aan
het door hun schoonzoon koning Konrad III sterk bevorderde Cisterciënser-
klooster Ebrach; overl. Michelsberg 3-12-1125, begr. Kastl,
tr. (2) ca. 1113
Adelheid van Wolfratshausen, overl. (kraambed) 11-1-1126; dr. van Otto II van
Wolfsratshausen, graaf van (o.a.) Diessen, en Adelheid van Regensburg.

Uit dit huwelijk:

a. Gebhard III van Sulzbach, volgt direct hierna.
b. Lutgardis van Sulzbach, zie Gens Nostra 23 (1968), pag. 250 en 40 (1985),

pag. 56.

1. Tyroller (a.w., Tafel 14A, nr. 1) wijst erop, dat Hendrik als markgraaf in 1041 en 1044 aan
Adelheids zijde verschijnt; zo ook haar derde gemaal (Otto van Savoye) met wie zij in 1057 reeds
een aantal jaren gehuwd is en dan twee zoons en verscheidene dochters uit dat huwelijk heeft.
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14/228. GebhardIII van Sulzbach, geb. ca. 1114; voor het eerst (samen met zijn
ouders) vermeld begin 1125 en zelfstandig als graaf van Sulzbach juli 1129; als
voogd van Kastl ca. 1130; deelvoogd van Michelfeld 1137; voogd van Nie-
dermünster te Passau 1140; voogd van Regensburg en Berchtesgaden 3-11-
1156; voogd van Mondsee ca. 1160; van Niedermünster ca. 1165; van de goe-
deren van Waldsassen in de streek van de Schwarzach 1177; noemt zich vaak
graaf van Floss; overl. als laatste mannelijk lid van dit geslacht 28-10-1188,
begr. Kastl,
tr. 1129 (vóór 24-10)
Mathilde van Beieren, overl. 16-3-1183; dr. van Hendrik IX 'de Zwarte', hertog
van Beieren (uit het Huis der Welfen) en Wulfhilde van Saksen.

Uit dit huwelijk:

Adelheid van Sulzbach, overl. 12-2-1189,
tr. ca. 115
Dietrich IVVII van Kleef, overl. 1172; zie Beginreeks 218, generatie 15 (pag.
287-288).
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BEGINREEKS 229 (SALISCHE DYNASTIE - BEIEREN)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 227 btj:
9/227. Gisela van Zwaben, tr. (3) Konrad van Frankenland.

Ut.:
Wanneer men zich de enorme omvang realiseert die het Duitse rijk in de loop van de 1 lde en 12de
eeuw had (in hedendaagse termen: van de Deense grens tot voorbij Rome en vanaf het oostelijke deel
van het huidige Frankrijk tot aan Polen en Hongarije), dan begrijpt men dat de historische litera-
tuur hierover zéér omvangrijk is. Temeer daar de toenmalige Duitse koningen/keizers, hoe verschil-
lend onderling ook, stuk voor stuk markante figuren waren, terwijl de problemen waarvoor zij zich
gesteld zagen (binnenlandse oppositie, maar later ook nog de Investituurstrijd) groot waren.

Wie zich voor een bescheiden bedrag een voortreffelijke toegang (met uitgebreide bibliografieën)
tot deze periode wil verschaffen, zij met nadruk de aanschaf van de volgende Taschenbiicher
aanbevolen:
- Josef Fleckenstein und Marie Luise Buist, Begründung und Aufstieg des deutschen Reiches.

München (Deutscher Taschenbuch Verlag) 1973 [DTV WR 4203]. Dit komt overeen met de door
hen geschreven paragrafen 48-78 van de laatste (9e) druk van Bruno Gebhardt, Handbuch der
deutschen Geschichte, Band 1;

- Karl Jordan, Investiturstreit und frühe Stauferzeit. Idem, [WR 4204], overeenkomend met de
paragrafen 79-127; en tenslotte

- Egon Boshof, Die Salier. Stuttgart etc. (Kohlhammer) 1987 (Urban Taschenbiicher, nr. 387).
Vervolgens zij dan gewezen op:

(generatie 9-11)
- Karl Hampe, Deutsche Kaisergeschichte in der Zeit der Salier und Staufer; oorspronkelijk

verschenen Leipzig (Quelle und Meyer) 1909; vanaf de 7e druk (1937) tot en met de 12e druk
(1969) telkens bijgewerkt door Friedrich Baetgen; reprint: Darmstadt (Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft) 1985;

- Neue Deutsche Biographie. Berlin (Duncker und Humblot) 1953-heden; is thans tot halverwege
het alfabet gevorderd, maar biedt zodoende reeds korte biografieën (met literatuur) van ieder
der vorsten en vorstinnen dezer generaties;

- Wilhelm Karl Prinz von Isenburg, Die Ahnen der deutschen Kaiser, Könige und ihrer Gemah-
linnen. Görlitz (C. A. Starke) 1932; geeft (voor zover mogelijk) kwartierstaten van 32 kwartieren
vanaf keizer Otto III (verantwoording der gegevens achterin, met literatuurlijst);

- Mittelalterliche Herrscher in Lebensbildern; von den Karolingern bis zu den Staufern, hrsg. von
Karl Rudolf Schnith. Graz-Wien-Köln (Styria Verlag) 1990; geeft exacte genealogische gegevens
per gezin, met telkens een kenschets van enkele bladzijden van de koning/keizer in kwestie.

(generatie 9)
- Eduard Hlawitschka, Untersuchungen zu den Thronwechseln in der ersten Halfte des II. Jahr-

hunderts und zur Adelsgeschichte Süddeutschlands. Sigmaringen (Jan Thorbecke Verlag) 1987
[= Vortrage und Forschungen hrsg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche
Geschichte, Sonderband 35]. Bevat op pag. 132-144 een weergave van de in 1900 losgebarsten,
maar nu wel afgeronde discussie aangaande de geboortedatum en de volgorde der huwelijken
van Gisela. Minder gedetailleerd in verwijzingen en citaten, maar beter leesbaar is eenzelfde
overzicht te vinden in:

- Hansmartin Schwarzmaier, Von Speyer nach Rom; Wegstationen und Lebensspuren der Salier.
Sigmaringen (Jan Thorbecke Verlag) 1991, pag. 50-58 [een van de vele publikaties van deze
uitgeverij met betrekking tot de voor dit jaar geprojecteerde, maar op het allerlaatste moment
(wéér!) afgelaste Salier-tentoonstelling in Spiers];

- J. F. Böhmer, Regesta Imperii III, 1 (Die Regesten des Kaiserreiches unter Konrad II., 1024-
1039), neubearbeitet von Heinrich Appelt. Graz (Böhlau) 1951. Zet alle informatie betreffende
Konrad II, ook die betreffende Gisela's huwelijken, chronologisch uit de bronnen bijeen;
Wipo, Gesta Chuonradi II imperatoris; de belangrijkste verhalende bron, met nevenstaande
Duitse vertaling uitgegeven door Werner Trillmich. Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft) 1978 [= Freiherr vom Stein Gedachtnisausgabe, Bd. XI];

- Herman Schreibmüller, Die Ahnen Kaiser Konrads II. und Bischof Brunos von Würzburg, in:
Herbipolis jubilans (...)• Würzburg 1952, pag. 173-247 [= Würzburger Diozesan-
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Geschichtsblatter 14/15 (1952/53)]; geeft in feite alleen een stamreeks en laat zich niet uit over
Konrads moeder,

(generatie 10)
- Rudolf Schieffer, Heinrich III. (1039-1056), in: Kaisergeslalten des Miltelallers, hrsg. von

Helmut Beumer. München (C. H. Beek) 1984, pag. 98-115.
(generatie 11)
- Harald Zimmermann, Heinrich IV. (1056-1106), in: Idem, pag. 116-134;
- Karl Hampe, Herrschergestalten desdeutschen Mitte/alters [oorspronkelijk verschenen 1927, 6e

druk (met name in de literatuuropgave) bijgewerkt door Hellmut Kampf. Heidelberg (Quelle
und Meyer) 1955; reprint Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1978], pag. 102-146.

(generatie 12-13)
- Hansmartin Decker-Hauff, Das Staufische Haus, in: Die Zeit der Stau/er [tentoonstellingscata-

logus Stuttgart 1977], Band 3, pag. 339-374. Geeft een zeer exacte genealogie, maar geen verant-
woording der gegevens aan de hand van de bronnen. Van betekenis daarnaast blijft derhalve:

- Erich Maschke, Das Geschlecht der Staufer. München (F. Bruckmann) 1943 [reprint: Aaien
(Scientia Verlag) 1977];

- P. Stahlin, Friedrich von Staufen, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 8. Leipzig (Duncker
und Humblot) 1878;

- Hansmartin Schwarzmaier, Friedrich V., in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 5. Berlin (Duncker
und Humblot) 1961, pag. 588-589;

- Die Kunstdenkmaler des Kónigsreichs Bayern, Abt. II (Oberpfalz und Regensburg), Heft 5
(Bezirksamt Burglengenfeld), bearb. von Georg Hager. München 1906, speciaal pag. 23-27.

(generatie 14-16)
- Max Spindler, Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. II. München (C. H. Beek) 1974, pag.

15-21 [met uitgebreide bibliografie, ook op genealogisch gebied];
- Nikolaus Orlop, Von Garibaid bis Ludwig III.; Herzöge, Kurfürslen und Könige in Bayern.

München (Hugendubel) 1979;
- Christian Haeutle, Genealogie des erlauchten Stammhauses Wittelsbach von dessen Wiederein-

setzung in das Herzogthum Bayern (11. Sept. 1180) bis herab aufunsere Tage. München (Her-
mann Manz) 1870, pag. 1-2;

- Siegmund Riezler, Otto von Wittelsbach, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 24. Leipzig
(Duncker und Humblot) 1887, pag. 643-646;

- Kamillo Trotter, Die Grafen von Scheyern, Dachau, Valley, Wittelsbach, Pfalzgrafen und
Herzóge von Bayern, in: Otto [v.] Dungern, Genealogisches Handbuch zur bairisch-ósterreichi-
schen Geschichte. Graz (Leuschner und Lubensk) 1931, pag. 29-36;

- Franz Tyroller, Die Grafen von Scheyern und Wittelsbach, Pfalzgrafen und Herzöge von
Bayern (...), in: Wilhelm Wegener, Genealogische Tafeln zur mitteleuropaischen Geschichte.
Göttingen (Heinz Reise Verlag) 1962-69, pag. 246-256.
Tyroller's omvangrijke nalatenschap vormt het leeuwendeel van het werk van Wegener, maar
werd ook (met eigen paginering) afzonderlijk uitgegeven als Genealogie des altbayerischen
Adels im Hochmittelalter [pag. 202-212 aldaar]. Zowel Trotter als Tyroller verantwoorden
(anders dan Haeutle) ieder gememoreerd feit met verwijzing naar de bronnen; verschil in visie
treedt tussen hen pas op bij de alleroudste generaties, n.l. de afstamming van de overgrootvader
van de in 1180 tot hertog van Beieren benoemde Otto (generatie 15);

- Wittelsbach und Bayern, Bd. 1/1 en 1/2: Die Zeit derfrühen Herzöge, von Otto I. biszu Ludwig
dein Bayern, hrsg. von Hubert Glaser. München (Hirmer Verlag) en München-Zürich (R. Piper
Verlag) 1980.

Dit zijn de eerste twee delen van de in totaal zes delen omvattende catalogus der tentoonstel-
ling waarmee in 1980 in Beieren herdacht werd, dat het toen 800 jaar geleden was dat de
Wittelsbach's, onafgebroken tot 1918, over Beieren gingen regeren. Met betrekking tot de
Middeleeuwse periode werd deze expositie op Burg Trausnitz in Landshut gehouden en voor wat
de latere perioden betreft in München (voornamelijk in de Residenz). Band 1/1 bevat een reeks
belangwekkende verhandelingen waarvan verscheidene rechtstreeks de genealogie betreffen,
terwijl Band 1/2 de eigenlijke catalogus der Middeleeuwse periode vormt, ook hier echter telkens
weer met uitgebreide toelichtingen en literatuuropgaven.

Al na enkele jaren ging deze nog lang van belang blijvende uitgave in Duitsland in de ramsj;
of bij de uitgevers, danwei bij de (daartoe hierboven met opzet aangegeven) musea voor nabe-
stellingen wellicht nog een klein restant aanwezig is, is mij niet bekend (v. E.).

343 663



9/229. Gisela van Zwaben, geb. (mogelijk 11-11) ca. 990; bereikt na de dood
van haar tweede gemaal, dat keizer Hendrik II haar dan nog minderjarige zoon
uit dat huwelijk benoemt tot hertog van Zwaben (Ernst II) en haar, naast de
voogdij, het feitelijk bestuur van Zwaben opdraagt juni 1015; wordt na haar
(mogelijk door ontvoering tot stand gekomen?) huwelijk met Konrad, met wie
zij binnen de (door Hendrik II extreem gehandhaafde) verboden kanonieke
graden verwant was, door Hendrik II als voogdes èn als regentes afgezet; wordt
(vanwege die verwantschap?) bij de koningskroning van Konrad door de aarts-
bisschop van Mainz niet méégekroond, waarop de aartsbisschop van Keulen
haar in zijn kathedraal alsnog tot koningin kroont 21-9-1024 en daarmee het
recht tot koningskroningen (gewoonlijk in Aken) bereikt; vergezelt haar gemaal
op de (eerste) tocht naar Italië en wordt tot keizerin gekroond Rome 26-3-1027;
bewerkt dat haar oom Rudolf III van Bourgondië haar gemaal (en zo nodig hun
jonge zoon Hendrik) als erfgenaam van dit koninkrijk designeert Basel aug.
1027; is dieper religieus voelend dan haar gemaal en heeft grote invloed op
(kerkelijke) benoemingen; treedt herhaaldelijk in oorkonden op als inter-
veniënte; bereikt verscheidene malen voor haar telkens tegen zijn stiefvader in
opstand komende zoon Ernst vergiffenis, doch laat hem uiteindelijk vallen (hij
sneuvelt 17-8-1030); vergezelt haar gemaal ook op diens tweede tocht naar Italië
1037-38 en bezoekt dan (anders dan hij) nogmaals Rome ter verering der
apostelgraven; treedt nadat zij weduwe is geworden nog vrij vaak als inter-
veniënte op in de oorkonden van haar zoon Hendrik III, maar heeft met hem1

toch een moeilijker verhouding; overl. Goslar 15-2-1043, begr. Spiers (Dom),
tr. (3) na 31-5-1015, uiterlijk jan. 1017

Konrad van Frankenland1, geb. ca. 990; gekozen tot Duits koning Kamba 4-9,
gezalfd en gekroond (Konrad II) tot Duits koning Mainz 8-9-1024 (met daarop
volgende intronisatie te Aken); gekroond tot koning van Italië Milaan maart
1026; door paus Johannes XIX gekroond tot keizer Rome Pasen (26-3) 1027;
volgt Rudolf III van Bourgondië na diens dood (6-9-1032) op; gekozen en
gekroond tot koning van Bourgondië Payerne (Peterlingen) 2-2-1033, algemeen
erkend door huldiging te Genève 1-8-1034; overl. Utrecht 2de Pinksterdag (4-6)
1039, begr. in de door hem in 1030 gestichte domkerk te Spiers; zn. van Hendrik
graaf van Worms en Adelheid van Metz.

10/229. Hendrik III van Duitsland, geb. 28-10-1017; gedesigneerd tot Duits
koning Augsburg febr. 1026; hertog van Beieren juli 1027 (tot 1042); gekozen,
gezalfd en gekroond als mederegent tot Duits koning (door de aartsbisschop van
Keulen) Aken Pasen (14-4) 1028; hertog van Zwaben 18-7-1038 (tot 1045); door
zijn vader aangesteld tot koning van Bourgondië Solothurn sept. 1038; volgt op
als Duits koning 1039; vervult ook zelf de functie van hertog van Karinthië

1. De enige van de zoons uit haar drie huwelijken die haar overleefde.

2. De benaming Saliërs voor Konrads geslacht is pas uit het begin der 12de eeuw; men wilde
(gedachtig de 'Salische Franken' uit de vroege Middeleeuwen) ermee tot uiting brengen dat het
hier een echt-Frankisch geslacht betrof.
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vanaf 20-7-1039 tot 1047; noemt zich reeds in 1040 rex Romanorum; zet de in
Rome elkaar bestrijdende pausen af, benoemt bisschop Suidger van Bamberg
tot paus (Clemens II) en wordt door deze gekroond tot keizer en geproclameerd
tot patricius Romanorum 25-12-1046; overl. kasteel Bodfeld (Harz) 5-10-1056,
begr. in de domkerk van Spiers 28-10-1056 (het hart in de Ulrichskapelle van de
palts te Goslar),
tr. (2) Ingelheim eind nov. 1043
Agnes van Poitou, geb. ca. 1025; gekroond tot Duits koningin Mainz okt. 1043,
tot keizerin Rome 25-12-1046; regentes van het Duitse rijk 1056-1062; begeeft
zich naar Rome 1063; overl. ald. 14-12-1077, begr. Rome (St.-Pieter, kapel van
de H. Petronella); dr. van Guillaume V/III van Poitou, hertog van Aquitanië,
en Agnes gravin van Bourgondië-Ivrea1.

11/229. Hendrik IV van Duitsland, geb. Goslar (?) 11-11-1050; erkend als
troonopvolger Tribur nov. 1053; gekroond tot Duits koning Aken 17-7-1054;
volgt op als Duits koning (mogelijk met nieuwe intronisatie te Aken) 1056,
aanvankelijk onder voogdij en regentschap van zijn moeder; daaraan door een
ontvoering te Kaiserswerth onttrokken april 1062; regeert zelfstandig vanaf zijn
meerderjarigheidsverklaring naar Salisch recht 1065; is van 1075 af met paus
Gregorius VII (en diens opvolgers) in de z.g. Investituurstrijd gewikkeld; doet
hem afzetten Worms 24-1-1076 en wordt daarop door hem in de ban gedaan
Rome 15-2-1076; door de Duitse vorsten in de uitoefening van de koninklijke
macht gesuspendeerd Tribur okt. 1076; begeeft zich heimelijk met klein gevolg,
midden in de winter, via Bourgondië over de Alpen naar Italië en verkrijgt
opheffing van de ban Canossa 28-1-1077, waarmee hij zich als in functie her-
steld beschouwt; wordt opnieuw in de ban gedaan Rome 7-3-1080, doet Grego-
rius andermaal afzetten Brixen eind juni 1080 en stelt een tegenpaus aan (Cle-
mens III); door deze tot keizer gekroond Rome Pasen (31-3) 1084; door zijn
zoon koning Hendrik V gevangen gezet en tot afstand gedwongen Ingelheim
31-12-1105; weet te ontsnappen febr. 1106; overl. Luik 7-8-1106, eerst na ophef-
fing van de ban begr. te Spiers (Dom) 7-8-1111,
tr. (1) (verloofd 1056) Tribur juli 1066

Bertha van Susa, geb. 21-9-1051; vertoeft sinds 1055 aan het Duitse hof; verge-
zelt haar gemaal op de tocht naar Canossa; gekroond tot keizerin Rome 31-3-
1084; overl. Mainz (?) 27-12-1087, begr. Spiers (Dom); dr. van Otto, graaf van
Savoye, en Adelheid markgravin van Susa (Turijn).

12/229. Agnes van Waiblingen (in sommige bronnen ook Adelheid genaamd),
geb. zomer 1072 - begin 1073; draagt door haar huwelijk de oud-Salische
familieaanduiding 'van Waiblingen', samen met de palts en de daarbij beho-
rende plaats, over op de Staufen; overl. in Oostenrijk 24-9-1143, begr. samen
met haar tweede gemaal (Leopold III de Heilige, markgraaf van Oostenrijk,
overl. 15-11-1136) in het door hem gestichte Klosterneuburg,
tr. (1) (verloofd Regensburg 24-3-1079) ca. 1086/begin 1087

1. Zie voor dit echtpaar Beginreeks 213, generatie 9 (pag. 262):
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Frederik van Staufen, geb. ca. 1047/48; graaf (in een Frankisch graafschap of
in de Riesgau?) 1069; standvastig aanhanger van keizer Hendrik IV; hertog van
Zwaben door belening met dat hertogdom Regensburg Pasen (24-3) 1079 en
toen verloofd met diens nauwelijks 7-jarige dochter; moet bijna 20 jaar strijden
tegen de tegenstanders van Hendrik IV in Zwaben (de aanhangers van de paus,
de Welfen en de Zahringen) alvorens zijn gezag algemeen erkend wordt door het
terugtreden van hertog Berthold IV van Zahringen in 1098; bouwt waarschijn-
lijk reeds sinds ca. 1070, in alle geval echter sinds 1080, de burcht Staufen; sticht
het klooster Sancta Fides in Schlettstadt 1094; maakt van zijn vroegere burcht
op de berg boven Lorch het Benedictijnerklooster Sankt Peter (gewijd na 1097,
vóór 1102; overgedragen als pauselijk eigen-klooster 3-5-1102); medestichter
van Sankt Walburgis bij Hagenau (Elzas); noemt zich in zijn laatste levensjaren
'hertog der Zwaben en der Franken'; overl. 1105 (vóór 21-7), begr. klooster
Lorch; zn. van Frederik 'van Buren', graaf in de Riesgau, en Hildegard van
Bar-Mousson.

Uit dit huwelijk:

a. Heilica van Staufen, zie nader hieronder.
b. Frederik II van Zwaben, bijgenaamd 'de Eenogige', zie Beginreeks 231,

generatie 13 (pag. 352).

13/229. Heilica van Staufen, geb. ca. 1087/88; overl. na ca. 1110, begr. Ens-
dorf,
tr. na 1101/02
Friedrich II graaf van Lengenfeld, geb. ca. 1070; vermeld in oorkonden 1091-
1119; vat het plan op een klooster te stichten te Ensdorf in het Vilstal, doch vóór
de realisering daarvan overleden kort na 1119, vóór 1121, later begr. te Ensdorf;
zn. van Rüdiger (Ruotger) van Veltheim, van Hopfenoe en Lengenfeld, en
Heilica erfdochter van Lengenfeld.

14/229. Heilica van Lengenfeld, vermeld als dochter van Friedrich en gemalin
van paltsgraaf Otto 23-5-1121; overl. 13 of 14-9-1170, bijgezet in het graf van
haar gemaal te Ensdorf,
tr. vóór 13-7-1116
Otto (IV) van Scheyern; voor het eerst vermeld bij de wijding van Eisenhofen
einde 1104; neemt deel aan de Romzug van (keizer) Hendrik V in 1110-1111 en
is een dergenen die op 12-2-1111 paus Paschalis II met de kardinalen gevangen
neemt; voogd van Eisenhofen 1111-1112; vermeld als voogd van Freising 5-9-
1114; wordt voor het eerst aangeduid als Otto van Wittelsbach (Witilinesbac)
1-11-1115; sticht (als 'paltsgraaf Otto') in opdracht van paus Calixtus II, tot
boetedoening voor zijn deelname aan de Romzug van 1110-1111, een Augustij-
nerklooster te Indersdorf 25-6-1120 (gewijd 1128); begint 23-5-1121 tevens met
de bouw van het door zijn schoonvader geplande Benedictijnerklooster te Ens-
dorf en voltooit dit als zijn schoonzoon en erfgenaam (gewijd 1123); voorts
vermeld als voogd van Sankt Ulrich in Augsburg ca. 1125 en van Kühlbach
30-1-1127; voor het laatst vermeld op 3 en 4-5-1156 wanneer keizer Frederik I
'Barbarossa' Pinksteren doorbrengt op een burcht van paltsgraaf Otto; overl.
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4-8-1156, begr. Ensdorf (of Indersdorf?)1; zn. van Otto II graaf van Scheyern
(voogd van Fischbachau en, sinds ca. 1103, van Freising), en Richardis van
Weimar-Orlamünde.

Uit dit huwelijk:

a. Otto VI/I van Wittelsbach, zie nader hieronder.
b. Hedwig van Wittelsbach, zie Beginreeks 230, generatie 15 (pag. 348).

15/229. Otto van Wittelsbach, geb. ca. 1120; neemt samen met zijn vader deel
aan de Tweede Kruistocht 1147-49 en wordt, hetzij reeds dan, hetzij wanneer
hij in 1151 aan koning Konrad III in gijzeling wordt gegeven, bevriend met diens
neef en opvolger; verschijnt zodra deze in 1152 koning is geworden (Frederik I
'Barbarossa') onder diens voornaamste raden en legeraanvoerders; neemt deel
aan Barbarossa's eerste Italië-tocht 1154-55 (waarbij hij op de terugweg het
keizerlijk leger uit een hinderlaag bij de Veroneser Klause weet te bevrijden);
volgt zijn vader op als paltsgraaf (Otto V) van Beieren en voogd van Freising,
Obermünster in Regensburg etc. 4-8-1156; neemt deel aan de veldtocht in Polen
1157 en aan de rijksdag in Besancon 1157 waar hij, opvliegend als hij kan zijn,
de pauselijke legaat aanvalt wanneer deze het keizerschap als een door de paus
verleend beneficium (weldaad, maar ook: leen!) kenschetst; vervalt daarop (tot
1179!) in de kerkelijke ban, maar wordt door de keizer toch als gezant naar
Rome gezonden 1158 ter voorbereiding van de tweede Italië-tocht 1158-62 tij-
dens welke hij herhaaldelijk stoutmoedige militaire operaties onderneemt;
neemt ook nog deel aan het begin van de vierde (1166-67) en de vijfde Italië-
tocht (1174-78) maar dan toch op een minder opvallende wijze; onthoudt zich
van deelname aan het proces tegen Hendrik de Leeuw, maar wordt door de
keizer voor zijn vele diensten beloond door aanstelling tot hertog van Beieren
Altenburg (in Thüringen) 16-9-1180; neemt deel aan de strijd tegen Hendrik de
Leeuw in Saksen zomer 1181; begeleidt de keizer voor vredessluiting met de
Lombardische steden naar Konstanz, maar overlijdt op de keizerlijke burcht
Pfullendorf bij Konstanz 11-7-1183, begr. Scheyern,
tr. ca. 1157

Agnes van Loon, overl. te Wartenberg of Kelheim 26-3-1191, begr. Scheyern;
dr. van Lodewijk I graaf van Loon, burggraaf van Mainz en graaf van Rieneck,
en Agnes van Metz.

Uit dit huwelijk:

a. Richardis van Beieren, zie Beginreeks 213, generatie 14 (pag. 264).
b. Sophia van Beieren, zie Beginreeks 232, generatie 15 (pag. 360).

1. Zowel Ensdorf (ca. 12 km ten zuidoosten van Amberg, in het Vilstal) als Indersdorf (ca. 10 km
ten noordwesten van Dachau) pretenderen het graf van hun stichter en diens gemalin te bevatten.

In Ensdorf werd de aanvankelijk houten kerk reeds in de jaren 1179-80 vervangen door een
monumentale kruisbasiliek, die vanaf 1695 plaats maakte voor de ook nu nog aldaar aanwezige
barok-kerk. In de jaren 1715-21 werd aan de noordzijde van het hoofdaltaar een Stifterkapelle
gebouwd met een grafmonument waarin een oude, romaanse grafsteen, met opnieuw aange-
brachte inscriptie, werd opgenomen.

In Indersdorf heeft de kerk het karakter van een romaanse pijlerbasiliek nog bewaard, maar
werd in de jaren 1754-59 in barokstijl versierd. Ter gelegenheid van de 600-jarige sterfdag werd,
voor het hoofdaltaar, een grafsteen aangebracht.
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BEGINREEKS 230 (ANDECHS)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 229 bij:
14/229. Heilica van Lengenfeld, Ir. Oüo IV van Scheyern (Wittelsbach).

Lit.:
- Freiherr Edmund Oefele, Geschichle der Grafen von Andechs. Innsbruck (VVagner'sche Uni-

versitats-Buchhandlung) 1877 [met name vanwege de daaraan toegevoegde regesten nog steeds
van belang];

- Georg Herlitz, Geschichle der Herzoge von Meran aus dein Hause Andechs. [diss.] Halle/Saale
1909;

- Kamillo Trotter, Das Haus der Grafen von Andechs, in: Otto [v.] Dungern, Genealogisches
Handbuch zur bairisch-österreichischen Geschichle. Graz (Leuschner und Lubensk) 1931, pag.
10-28;

- Joseph Gottschalk, St. Hedwig, Herzogin von Schlesien. Köln-Graz (Böhlau) 1964. [Hedvvig
was een jongere zuster van Agnes (generatie 17) en werd heilig verklaard in 1267. Dit herden-
kingsboek bevat ook uitgebreide, genealogisch gerichte informatie over haar familie van vaders-
en moederszijde en bevat, zoals alle hier genoemde publikaties, omvangrijke literatuur-
opgaven];

- Franz Tyroller, Die Grafen von Andechs, in: Wilhelm Wegener, Genealogische Tafeln zur
milteleuropaischen Geschichle. Göttingen (Heinz Reise) 1962-69, pag. 148-164 [onder de titel
Genealogie des altbayerischen Adels im Hochmittelalter ook afzonderlijk uitgebracht, pag.
104-120 ald.];

- Johannes Kist, Die Nachfahren des Grafen Berlhold I. von Andechs, in: Jahrbuch für franki-
sche Landesforschung 27 (1967), pag. 41-240 [bestrijkt 9 generaties afstammelingen; beknopte
gegevens, maar ondanks alle omvang toch nog onvolledig in de descendentie];

- Karl Bosl, Europaische Adel im 12./13. Jahrhunderl; Die internationalen Verflechtungen des
bayerischen Hochadelsgeschlechtes der Andechs-Meranier, in: Zeitschrift für bayerische Lan-
desgeschichte 30 (1967), pag. 20-52;

- Karl Bosl, Andechs-Meranier, in: Biographisches Wörlerbuch zur deutschen Geschichte, 2.
Aufl., bearbeitet von Karl Bosl, Günther Franz und Hanns Hubert Hofmann, Bd. 1. München
(Francke Verlag) z.j. [ca. 1974], kol. 94-102.

15/230. Hedwig van Wittelsbach1, vermeld in 1153, 1157, omstreeks 1160 en in
1161;overl. 16-7-1176,
tr.
Berthold 11/V van Andechs; voor het eerst vermeld (samen met zijn vader
Bertholdus comes de Diezzen, zijn moeder Sophia en zijn broer Poppo) ca.
1125; voor het eerst zelfstandig vermeld als graaf van Plassenburg 25-5-1137;
neemt deel aan de (tweede) tocht naar Italië van keizer Lotharius III (van
Supplinburg) 1136-37; samen met zijn broer Poppo en diens zoon Hendrik
beleend met Giech en Lichtenfels mei/juni 1143; samen met Poppo vermeld als
graaf van Andechs febr. 1147; neemt deel aan de Tweede Kruistocht en is

1. Het argument om (anders dan Oefele en Trotter deden) Hedwig als een dochter van paltsgraaf
Otto van Wittelsbach te beschouwen, is gelegen in het testament van diens zoon Frederik, dat
deze in 1168 voor zijn vertrek naar Jeruzalem maakte; zie teksteditie bij Friedrich Hektor Graf
Hundt, Urkunden des Klosters lndersdorf, in: Oberbayerisches Archiv 23 (1863), pag. 10-13,
nr. 18 (oudere editie in Monumenta Boica, vol. 10, Monachi 1768; reprint 1964); hierbij sloot
zich aan Heinrich Appelt, Berthold III. Graf von Andechs, in: Neue Deutsche Biographie, Bd.
2. Berlin (Duncker und Humblot) 1955, pag. 151.
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aanwezig bij het overleg te Palma [tussen Tyrus en Acco] van de koningen
Konrad III van Duitsland, Lodewijk VII van Frankrijk en Boudewijn III van
Jeruzalem op 24-6-1148; neemt deel aan de beraadslagingen over de keuze van
Frederik I'Barbarossa' tot Duits koning 1152 en aan diens eerste (1154), tweede
(1158-62), derde (1175) en zesde (1184-85) tocht naar Italië; vermeld als voogd
van Benediktbeuren 1148, als graaf in de Retenzgau juni 1149 en van Stain
1154/61; verkrijgt dóór erfenis de goederen van de graven van Wolfratshausen
1157, die van de graven van Neuburg in het Inn- en Donaugebied en bezittingen
van zijn moeder in Krain en in de mark Karinthië; verkrijgt door zijn broer Otto
(elect van Brixen) het graafschap in het benedendal van de Inn en de voogdij
over het bisdom Brixen en het kapittel van Neustift; verenigt zodoende naast
zijn Frankische nog zes Beierse graafschappen in zijn hand, waarbij zijn bezit-
tingen zich uitstrekken van Frankenland en Beieren, over Tirol, Karinthië en
Krain, tot aan de Adriatische zee; vermeld als markgraaf einde 1173; als mark-
graaf van Istrië 31-5-1174; is aanwezig bij het proces tegen Hendrik de Leeuw
1179 en verkrijgt voor zijn oudste zoon, Berthold, de titel van hertog van
Dalmatië 1180; voor het laatst vermeld 5-10-1188; overl. 14-12-1188, begr.
Diessen (Sankt Georg); zn. van Berthold I/IV van Diessen, graaf van Andechs,
en Sophia van Istrië.

16/230. Berthold 111/VI van Andechs, geb. ca. 1153; voor het eerst vermeld
(samen met zijn vader, maar ook zelfstandig) omstreeks 1170; vermeld als 'de
jonge markgraaf van Istrië' samen met zijn gemalin Agnes omstreeks 1175; na
de afzetting van Hendrik de Leeuw (op de rijksdag te Altenburg 16-11-1180),
waarschijnlijk als tegenwicht tegen de toen tot hertog van Beieren aangestelde
Otto VI/I van Wittelsbach, door keizer Frederik I 'Barbarossa' verheven tot
(titulair) hertog van Dalmatië en Kroatië; als zodanig vermeld 9-1-1181 en einde
1182; voert weldra echter voornamelijk de titel hertog van Meranië' zulks om
Hongarije, dat naast Venetië hier grond bezit, te ontzien; vermeld als voogd van
Vornbach ca. 1185; volgt zijn vader na diens overlijden op als graaf van
Andechs en Plassenburg, markgraaf van Istrië; herhaaldelijk aan het keizerlijk
hof; aanvoerder van het derde contingent op de Derde Kruistocht 1189-91;
vermeld als voogd van Tegernsee ca. 1195; verzet zich met vele andere Duitse
vorsten op de rijksdag van Würzburg (augustus 1196) tegen plannen van keizer
Hendrik VI om van Duitsland en Italië één, erfelijke monarchie te maken en alle
rijksvorsten dan eveneens wel erfelijkheid (zo nodig zelfs in de zijlinie) toe te
staan, maar toch als vazallen te blijven beschouwen; blijft echter Staufisch
gezind en houdt de partij van Philips van Zwaben na de dubbelkeuze van
8-3-1198; overl. 12-8-1204, begr. Diessen (Sankt Georg),
tr. ca. 1170, althans vóór ca. 1175

1. Onder Meranië verstond men het noordelijk deel van de Dalmatische kust; in Duitse literatuur
trad vroeger herhaaldelijk verwarring op, doordat men hierin de (in het Duits eveneens 'Meran'
genoemde) Italiaanse stad Merano zag (die overigens wel binnen het feitelijk machtsgebied van
deze Andechsers viel!). Een afzonderlijke studie hierover is die van Erwin Hermann, Die Grafen
von Andechs und der ducatus Meraniae, in: Archivfür Geschichte von Oberfranken 55 (1975),
pag. 5-35.
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Agnes van Groitzsch, samen met haar gemaal vermeld ca. 1175; overl. 25-3-
1195, begr. Diessen (Sankt Georg); dr. van Dedo V graaf van Groitzsch, heer
van Rochlitz (huis Wettin), markgraaf van de Niederlausitz, en Mathilde van
Heinsberg.

Uit dit huwelijk:

a. Agnes van Andechs-Meranië, geb. ca. 1180; overl. kasteel Poissy 20-7-1201,
begr. Saint-Correntin-lès-Mantes,
tr. 1-6-1196
Philips II 'Augustus' van Frankrijk, geb. Parijs 21-8-1165; koning van
Frankrijk 18-9-1180; overl. Mantes 14-7-1223.
(zie verder Gens Nostra 23 (1968), pag. 264).
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BEGINREEKS 231 (STAUFEN - BRABANT - POLANEN)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 229 bij:
12/229. Agnes van Waiblingen, tr. Frederik van Staufen.

Lit.:
(generatie 13-16)
- Hansmartin Decker-Hauff, Das Staufische Haus, in: Die Zeit der Staufer [tentoonstellingscata-

logus Stuttgart 1977], Bd. III, pag. 339-374. Men houde er rekening mee dat de genealogie van
de Hohenstaufen die in Bd. I van de Neue Folge der Europaische Slammlafeln in 1980 (dus toch
ruim na de grote herdenkingstentoonstelling in Stuttgart) werd gepubliceerd, in hoge mate
incompleet is. Decker-Hauff biedt veel meer en is exacter, doch publiceerde nimmer de bronver-
wijzingen waarop de door hem aangegeven vermeldingen teruggaan. Vandaar dat naast zijn
publikatie toch van belang blijft:

- Erich Maschke, Das Geschlecht der Staufer. München (Bruckmann) 1943 [reprint: Aaien
(Scientia Verlag) 1977]. Voor het historisch overzicht zie men:

- Karl Jordan, Investiturstreit und frühe Stauferzeit (zie literatuuropgave bij Beginreeks 203,
generatie 15) dat de periode tot en met Frederik Barbarossa behandelt en, via tientallen voet-
noten en gedetailleerde bibliografie, verwijst naar de tot 1970/75 verschenen bronnen en spe-
ciaalstudies;

- Herbert Grundmann, Wahlkönigtum, Territoria/politik und Ostbewegung im 13. und 14. Jahr-
hundert. München (Deutscher Taschenbuch Verlag) 1973. DTV WR 4205; komt overeen met de
door hem geschreven paragrafen 128-190 van Bruno Gebhardt, Handbuch der deutschen
Geschichte, 8. Aufl. Stuttgart (Union Verlag) 1954 en 9. Aufl. ibidem 1970. Het nieuwste
wetenschappelijke overzicht biedt:

- Odilo Engels, Die Staufer, 4. Aufl. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz (Kohlhammer) 1989 [Urban
Taschenbücher, Bd. 154].

(generatie 16-20)
- C. Knetsch, Das Haus Brabant (zie literatuuropgave bij Beginreeks 211, generatie 15-16).
(generatie 17)
- Alphonse Wauters, Henri III, duc de Brabant, in: Bulletin de /'Académie Royale de Belgique,

2e serie, vol. 38-40(1874-75).
(generatie 18)
- Alphonse Wauters, Le duc Jean 1" et Ie Brabant sous Ie règne de ce prince, in: Mémoires

couronnés (.. .)par I'Académie Royale (...) de Belgique, coll, in-8°, tome 13. Bryuxelles 1862;
- P. Avonds, Brabant en Limburg 1100-1403, in: [nieuwe] Algemene Geschiedenis der Neder-

landen, dl. 2. Haarlem (Fibula - Van Dishoeck) 1982, pag. 452-482 [met bibliografie op pag.
558-559];

- Alphonse Wauters, Jean I", Jean II, Jean III, in: Biographie Nationale (. ..) de Belgique. t. 10.
Bruxelles 1888-89, kol. 201-274;

- P. C. Boeren, Een Nederlandse wacht aan de Rijn; Jan de Eerste, hertog van Brabant. Amster-
dam (Amsterdamse Boek- en Courantenmaatschappij) 1942.

Van de vele publikaties die in 1988 rondom de toen te Keulen, Düsseldorf, 's-Hertogenbosch
en Leuven gehouden herdenkingstentoonstelling over de slag bij Woeringen (1288) het licht
zagen, zij in dit verband vooral gewezen op:

- Paul de Ridder, Brabant onder de Regering van Hertog Jan (1267-1294), Overwinnaar van
Woeringen, in: Der Name der Freiheit 1288-1988 [Handbuch zur Ausstellung des Kölner Stadt-
museums ( . . . ) , hrsg. von Werner Schafke], pag. 224-232;

- Der Tag bei Worringen, 5. Juni 1288, hrsg. von Wilhelm Janssen und Hugo Stehkamper.
Köln-Wien (Böhlau) 1988 [= Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, 72. Heft];

- Vera Torunsky, Worringen 1288; Ursachen und Folgen einer Schlacht. Köln (Rheinland
Verlag) 1988 [= Landesverband Rheinland; Archivheft 20].

(generatie 21-23)
- J .H . Ackema, De afstamming van Hendrik van de Leek, heer van Heeswijk en Dinther, 'm: De

Nederlandsche Leeuw 91(1974), kol. 278-280;
- A. W. E. Dek, Het nageslacht van Philips van Duivenvoorde, eerste heer van Polanen, in: Ons

Voorgeslacht 38 (1983), pag. 97-134, speciaal pag. 106-108;
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- H. P. H. Janssen, De Bredase Nassaus, in: Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
(onder red. van C. A. Tamse), Alphen aan den Rijn (A. W. Sijthoff) 1979, speciaal pag. 18-21;

- H. M. Brokken, Hel ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Zutphen (De Walburg
Pers) 1982, speciaal deel III, hoofdstuk IV (pag. 219-252) en pag. 567.

(generatie 23-25)
- L. F. van Gent, Heer Arend van Gent; een middeleeuwse/! ridder in hel kader van zijn tijd.

's-Gravenhage 1941;

- R. Fruin, De leenregisters van Bewesten Schelde 1470-1535. 's-Gravenhage (Martinus Nijhoff)
1911; regesten 75, 246 en 1169.

13/231. Frederik II van Zwaben, bijgenaamd 'de Eenogige' (monoculus), geb.
op een burcht aan de zuidelijke rand van de Ries 1090; hertog van Zwaben 1105;
werkt steeds nauw samen met zijn broeder Konrad, zowel in het bestuur van de
Staufische huisgoederen, als wanneer zij door hun oom keizer Hendrik V aange-
steld worden tot regent van het Duitse Rijk 1116; bouwt in de Elzas talrijke
burchten; neemt na de kinderloze dood van Hendrik V (Utrecht 23-5-1125)
keizerin Mathilde in bescherming en maakt zich meester van de rijksinsignia,
maar wórdt niet tot diens opvolger gekozen; voert samen met Konrad een
jarenlange strijd tegen keizer Lotharius III; onderwerpt zich echter aan deze
Bamberg 17-3-1135; bewerkt na Lotharius' dood (1137), dat Konrad tot diens
opvolger wordt gekozen (Konrad III); overl. Alzey 4 of 6-4-1147, begr. in het
door hem gestichte Benedictijnerklooster Sankt Walburg te Hagenau (Elzas),
tr. ( l )ca . 1119/21
Judith van Beieren (Welf), geb. ca. 1100; overl. 22-2 na 1130 of 1131, begr.
klooster Lorch (het hart waarschijnlijk in Sankt Walburg); dr. van Hendrik IX
'de Zwarte', hertog van Beieren, en Wulfhilde van Saksen;
tr. (2) ca. 1132/33
Agnes van Saarbriicken, geb. ca. 1115; overl. waarschijnlijk in 1147, begr.
Sankt Walburg; dr. van graaf Frederik I van Saarbriicken en Gisela van Lan-
genselbold-Gelnhausen.

Uit het eerste huwelijk:

a. Frederik III/I 'Barbarossa', zie nader hieronder.

Uit het tweede huwelijk:

b. Judith van (Hohen)Staufen, zie Beginreeks 232, generatie 14 (pag. 359).

14/231. Frederik III (I) van Staufen, bijgenaamd 'Barbarossa', geb. ca. 1122/
24; volgt zijn vader op als hertog van Zwaben 1147 (tot 1152); neemt onder
leiding van zijn oom keizer Konrad III deel aan de Tweede Kruistocht 1147-48;
na diens dood gekozen tot Duits koning, Frankfort 4-3 (Friedrich I) en
gekroond Aken 9-3-1152; door paus Hadrianus IV tot keizer gekroond Rome
18-6-1155; doet de Duitse suzereiniteit erkennen door Denemarken (Merseburg,
Pinksteren 1152), Polen (Maagdenburg 1157) en het tot koninkrijk verheven
Bohemen (1158); gekroond tot koning der Langobarden Monza 15-9-1158; doet
het gebeente van Karel de Grote opgraven en hem met instemming van paus
Paschalis III door de aartsbisschop van Keulen heilig verklaren Aken 30-7-
1165; gekroond tot koning van Bourgondië Arles 30-7-1178; onderneemt de
Derde Kruistocht mei 1189; verdronken in de Salef (Cilicië) 10-6-1190, begr.
Antiochië, Tarsus en Tyrus,
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tr. (2) Würzburg 10/16-6-1156
Beatrix van Bourgondië, geb. ca. 1144; erfdochter van het graafschap Bour-
gondië (met Pontarlier, Salins, Besancon en Döle); gezalfd tot keizerin Rome
1167; regeert vaak zelfstandig in Bourgondië; overl. 15-11-1184, begr. Spiers
(Dom); enige dochter van Rainald III van Bourgondië en Macon, en Agatha van
Lotharingen.

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik VI, Duits koning en keizer; zie Gens Nostra 23 (1968), pag. 272.
b. Philips van Zwaben, zie nader hieronder.

15/231. Philips van Zwaben, geb. in boven-Italië 1176 of zomer 1177; bestemd
voor de geestelijke stand, leerling in Keulen; proost van het Maria Stift te Aken
1189 (vóór 26-4); elect van Würzburg okt. 1190 tot uiterlijk jan. 1192; treedt in
de lekenstand terug mei/juni 1193; hertog van Tuscië (Toscane) 1195; van
Zwaben 1196; gekroond tot Duits koning Mainz 8-9-1198; opnieuw gekroond
Aken 6-1-1205; vermoord (door paltsgraaf Otto van Wittelsbach) Bamberg
21-6-1208, begr. ald. (Dom) naast koning Konrad III 22-6-1208, later door zijn
neef, keizer Frederik II, overgebracht naar Spiers en ald. bijgezet 25-12-1213,
tr. Bari (Dom of San Nicola?) 2/3-4-1195
Irene van Byzantium (in Duitsland ook Maria genoemd), geb. Constantinopel
1181 (of reeds einde 1180?); overl. (kraambed) burcht Hohenstaufen 27-8-1208,
begr. klooster Lorch; dr. van Izaak II keizer van Byzantium (uit het Huis
Angelos) en Irene van Byzantium (uit het Huis der Comnenen).

16/231. Maria van Staufen, geb. (waarschijnlijk Arezzo) maart/april 1196;
overl. (in Brabant) 1235,
tr. (verloofd Gelnhausen 9-2-1207) ca. 1210/11
Hendrik II hertog van Brabant, waarschijnlijk reeds geboren 1193/942; geeft
bij zijn testament zijn onderdanen een aanzienlijk betere positie door afschaf-
fing van het recht van mainmorte, het toestaan van vermogensbeschikkingen
door lijfeigenen en bastaarden, beperking van de hertogelijke rechtsmacht tot
de halsmisdrijven en door vaststelling van beden slechts mogelijk te maken in
overleg met zijn 'goede lieden', vandaar bijgenaamd 'de Grootmoedige', 'Ie
Magnanime'; overl. Leuven 1-2-1248.

17/231. Hendrik III van Brabant, bijgenaamd 'de Zachtmoedige', 'Ie Débon-
naire', geb. 1231(7); volgt zijn vader op als hertog van Lotharingen en Brabant
1248; ridder 1253; treedt eerst na de dood van zijn neef de Rooms-koning

1. Voor zijn buitenlandse politiek en verdere gegevens zie men Beginreeks 211, generatie 16 (pag.
243).

2. Knetsch (Das Haus Brabant, gen. XII, 24) ontleende het geboortejaar '1207' aan de Annales
Parchenses (annalen van de Praemonstratenserabdij Park bij Leuven, geschreven 1139 e.v.,
uitg. door Pertz in MGH, SS XVI, pag. 598-608) maar voorzag dat toch al van een vraagteken.
Decker-Hauff (Das Slaufische Haus, nr. 80, pag. 360) veronderstelt een geboorte omstreeks
1193/94.
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Willem II van Holland (1256) op de voorgrond; steunt bij de volgende konings-
keuze de kandidatuur van Alfons van Castilië; wordt belast met het handhaven
van de vrede en de bescherming van de vazallen en steden des Rijks tussen
Brabant en de Rijn waarmee een precedent wordt geschapen voor latere aan-
spraken; heeft een levendige belangstelling voor kunst en schrijft ook zelf enkele
(Franstalige) hoofse gedichten; breidt in zijn testament de door zijn vader
gegeven rechten nog verder uit door beperking van de buitengewone beden tot
enkele standaardgevallen (landsverdediging, dienst aan de keizer, huwelijk van
zijn kinderen en ridderslag van zijn zoons) met nadrukkelijke erkenning dat
overige extra-ordinaris beden slechts met toestemming van de standenvertegen-
woordiging vastgesteld en geheven mogen worden; overl. Leuven 28-2-1261,
begr. ald. (Dominicanen),
tr. ca. 1251 (na 21-7)
Adelheid (Alix) van Bourgondië; wordt wanneer zij met vier minderjarige kin-
deren achterblijft als regentes loyaal gesteund door de Brabantse steden die zich
in bilaterale verdragen onderling verbinden; schakelt eerst de oppositie uit van
Hendrik van Leuven (heer van Gaasbeek, neef van Hendrik II) met behulp van
Gelre en de bisschop van Luik; speelt vervolgens die twee tegen elkaar uit; acht
haar oudste zoon (Hendrik IV) wegens diens mentale staat ongeschikt om te
regeren en laat diens medestanders verslaan; weert een nieuwe actie van de
bisschop van Luik (die Mechelen belegert en zich de alleenheerschappij over
Maastricht toeëigent) af met steun van de aartsbisschop van Keulen en de heren
van Heinsberg, Valkenburg en Kleef; laat dan in aanwezigheid van vertegen-
woordigers van adel en steden Hendrik officieel afstand doen (kort vóór) 25-5-
1267 ten gunste van haar tweede zoon Jan (bekrachtigd door de Rooms-koning
Richard van Cornwall 3-6-1267) en staat hem daarna, vanwege zijn jeugdige
leeftijd, nog één jaar terzijde; overl. 23-10-1273, begr. naast haar gemaal; dr.
van Hugo IV hertog van Bourgondië, Pair de France, en diens eerste gemalin
Yolande de Dreux.

18/231. Jan I van Brabant, bijgenaamd 'de Overwinnaar', 'Ie Victorieux', geb.
Brussel 1252 of 1253; volgt op als hertog van Lotharingen en Brabant 1267 en
voert reeds op 29-6-1267 die titel; is aanwezig bij de kroning van Rudolf van
Habsburg te Aken 24-10-1273 en wordt dan in het bezit van de Brabantse lenen
bevestigd, doch gedraagt zich nadien als een onafhankelijk vorst waarbij hij kan
rekenen op de steun van zijn (tweede) schoonvader, de machtige Vlaamse graaf;
grijpt tijdens de strijd tussen de aartsbisschop van Keulen en de graaf van Gulik
die voor de Brabantse handel veel nadeel oplevert, met een krachtige militaire
actie in en verbindt zich met Keulen, Kleef en Gelre 1279; koopt het opvolgings-
recht in Limburg van graaf Adolf II van Berg en beschouwt zich vanaf 13-9-
1283 tevens als hertog van Limburg, dat hij blijvend verwerft door zijn overwin-
ning bij Woeringen 5-6-1288 (vrede gesloten door koning Philips IV 'de Schone'
te Parijs, tussen Brabant en Gelre, 15-10-1289); door de Duitse koning Adolf
van Nassau aangesteld tot diens plaatsvervanger tussen Brabant en de Rijn, van
de Moezel tot aan de zee, 1292; overl. (aan de gevolgen van een zware verwon-
ding opgelopen in een tournooi) Bar-le-Duc 3-5-1294, begr. in de kathedraal van
Reims 7-5 en het gebeente nadien te Brussel naast dat van zijn (tweede)
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gemalin',
tr. (2) aug. 1273
Margaretha van Vlaanderen, overl. 3-7-1285, begr. Brussel (Minderbroeders);
dr. van Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, en diens eerste gemalin
Mathilde van Béthune.

19/231. Jan II van Brabant, bijgenaamd 'de Vreedzame', 'Ie Pacifique', geb.
27-9-1275; volgt zijn vader op als hertog van Brabant en Limburg 1294; ridder;
voert een vredelievende politiek tegenover de omliggende vorstendommen,
maar heeft met ernstige sociale onrusten in de eigen gewesten te maken; verslaat
de in opstand gekomen Brusselse ambachtslieden bij Vilvoorde 1-5-1306; geeft
(beladen met zware schulden) zijn onderdanen het 'charter van Kortenberg'
waardoor een permanente raad van vier ridders en tien burgers wordt ingesteld
27-9-1312; overl. Tervueren 27-10-1312, begr. Brussel (St.-Michael en Ste.-
Goedele),
tr. (verloofd 31-1-1279) Westminster Abbey 9-7-1290
Margaretha van York, geb. Windsor Castle 11-9-1275; overl. na 11-3-13332,
begr. naast haar gemaal; dr. van koning Edward I van Engeland en Eleonore
van Castilië.

20/231. Jan III van Brabant, geb. 1300; wordt (na pauselijke dispensatie d.d.
23-10-1308 wegens verwantschap in de derde kanonieke graad) per contract
uitgehuwelijkt aan Maria van Evreux (nicht van de Franse koning Philippe IV
'Ie Bel') kort vóór 19-7-1311 en verblijft bij het overlijden van zijn vader met
haar waarschijnlijk nog aan het Franse hof; keert terug mei 1313 in Brabant
waar wegens zijn jonge leeftijd twee regenten het bewind voeren, die echter geen
ernst maken met de financiële crisis die is ontstaan door de vele schulden die Jan
II had nagelaten; ziet zijn publiekrechtelijke minderjarigheid met zes jaar ver-
lengd door een staatsgreep van de steden die een extra bede ter schulddelging
opbrengen, maar dan een eigen regentschapsraad instellen die hem (met name
op juridisch en financieel gebied) in feite onder curatele stelt bij het Waals en
Vlaams Charter 12-7-1314; gaat pas persoonlijk regeren vanaf 1320(intituleert:
'hertog van Lotharingen, van Brabant en van Limburg', waaraan hij vanaf 1339
nog toevoegt: 'markgraaf van het Heilige Rijk'); heeft herhaaldelijk te strijden
tegen Reinoud van Valkenburg (van wie hij Sittard en Heerlen inlijft); verwerft
door koop Grave en het land van Cuijk 1323; weerstaat in de jaren 1332-34 een
grote alliantie die gevormd was door zijn neef Jan ('de Blinde') van Luxemburg

1. Knetsch (gen. XIV, 5 op pag. 33) vermeldt terecht Brussel als begraafplaats van het gebeente,
Boeren (a. w., pag. 204) daarentegen Leuven: hetzelfde verschil komt men tegen bij De Ridder
en Avonds, zie de lange voetnoot 29 van De Ridder in zijn opstel in Der Name der Freiheit, pag.
231-232. Maar reeds in 1862 zette Wauters (zie lit.-opg.) aan de hand van de bronnen gedetail-
leerd zijn sterven en begraven (de vlees-partijen in Reims, het gebeente in Brussel) uiteen, alsook
de geschiedenis van zijn grafmonument (a. w., pag. 217-220).

2. Aldus Knetsch, a. w., pag. 35 (generatie XV, 16) onder verwijzing naar de oorkonden gepubli-
ceerd door Wauters in zijn Charles el diplómes de la Belgique, dl. IX, pag. 230 en 455; hoe
Burke's Guide lo the Royal Family, pag. 197, dan 1318 als sterfjaar heeft, is onbegrijpelijk.
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die als kleinzoon van Jan I een deel van Brabant opeist, doch weet vrijwel alles
te behouden bij de door Franse bemiddeling tot stand gebrachte vrede van
Amiens augustus 1334; kiest bij het uitbreken van de Honderdjarige Oorlog
aanvankelijk partij voor Edward III tegen een geldleen en op voorwaarde dat
deze de Engelse wolstapel in Antwerpen zal vestigen, maar kiest wanneer Jacob
van Artevelde in 1340 de wolstapel voor Brugge herkrijgt, de Franse zijde;
verslaat de Luikenaren die Limburg aanvallen bij Waleffe 21-7-1347 en ver-
krijgt in dat jaar ook (na tal van conflicten in de voorafgaande jaren) het
voordien Luikse Mechelen; breidt de Raad van Kortenberg nog uit met verdere
vertegenwoordigers van de steden en staat hem toe, jaarlijks het beleid van zijn
ambtenaren (baljuwen, drossaards, ammans, schouten, meiers enz.) te contro-
leren; verkrijgt van de Duitse koning Karel IV de Gouden Bul van Brabant
(1349) waarbij aan geestelijke en wereldlijke vorsten van het Rijk, alsmede aan
de rechterlijke rijksinstanties elke rechtsmacht over Brabanders wordt ontzegd;
verkrijgt van hem bovendien (omdat zijn drie zoons allen vóór hem zijn over-
leden) toestemming aan zijn oudste dochter (Johanna, gehuwd met Wenceslaus
van Luxemburg, Karel IV's halfbroer) zijn hertogdommen na te laten onder
geldelijke compensatie voor zijn beide andere dochters en doet deze regeling
goedkeuren door de afgevaardigden van 38 steden en rechtskringen van Brabant
Leuven 8-3-1354; overl. Brussel 5-12-1355, begr. in de Cisterciënserabdij Vil-
lers.

Hij was in buitenechtelijke verhouding o.a. vader van:

21/231. (bast.) Machteld van Brabant1; blijft zich als weduwe van haar eerste
echtgenoot 'vrouwe van Rotselaer' noemen; ontvangt voor haar tweede huwe-
lijk van haar vader een bruidsschat van 8000 goudgulden; getocht aan de
tienden van Almonde en Dubbelmonde (bevestigd door ruwaard Albrecht 4-12-
1359); overl. 12-8-1366,
tr. (2) tussen 1-4 en 20-11-1353
Jan II van Po/anen, geb. ca. 1324; ridder; pandt met zijn vader de heerlijkheid
Breda 9-12-1339; koopt van graaf Willem IV de omvangrijke (minstens tien
ambachten omvattende) heerlijkheid van de Lek 27-4-1342 voor 12.400 pond
zwarte tournooisen; volgt zijn vader op, ook in de grafelijke raad, 1342; staat
op goede voet met de graaf, met wie hij afreist naar het H. Land 8-8-1343 en die
hij vergezelt op diens tocht naar Pruisen van 7-12-1344 tot 31-3-1345; huldigt
samen met zijn puissant-rijke bastaard-oom Willem van Duvenvoorde ('Snicke-
rieme')2 keizerin Margaretha bij haar aankomst in Henegouwen, maart 1346,
die bij herhaling verklaart hem in het bezit van de heerlijkheid van de Lek te
zullen steunen tegenover de zich gaandeweg aftekenende (Kabeljauwse) adel-
soppositie; verkrijgt (vermoedelijk buiten voorkennis van graaf Willem V) van
zijn oom het burggraafschap Geertruidenberg benevens Almonde en Dubbel-
monde 25-3-1347, maar verzet samen met zijn oom de bakens door tezamen

1. Knetsch, a. w., pag. 42, noemt haar Maria; zie echter Ackema, a.w.

2. Zie Gens Nostra 45 (1990), pag. 22.
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voor 43.000 gouden hallingen de heerlijkheid Breda te kopen van hertog Jan III
van Brabant 1-4-1350; legt daar direct de eerste steen voor de bouw van een
kasteel 10-5-1350 en zet de aanleg van stadsmuren voort; verkrijgt het buiten-
poorterschap van Brussel 26-4-1350; fungeert voor het laatst als Hollands
raadslid 13-5-1350 en zweert met andere Hoekse edelen trouw aan keizerin
Margaretha 5-9-1350; neemt nauwelijks deel aan de dat jaar aanvangende bur-
geroorlog waarin ook zijn kasteel Polanen en het door hem in Holland als
domicilie bewoonde kasteel te Heemskerk verloren gaan juni 1351, zijn Hol-
landse bezittingen worden geconfisceerd en hijzelf 'voor eeuwig' uit het graaf-
schap wordt verbannen; wijkt daarom uit naar Breda en concentreert zich nu
op zijn positie in het hertogdom Brabant; is de voornaamste erfgenaam wanneer
zijn oom overlijdt aug. 1353; wordt lid van de Brabantse hertogelijke raad 1354
en blijft tot de vooraanstaande raadsleden behoren tijdens de regering van
Johanna en Wenceslaus; deelt wanneer graaf Willem V na de dood van zijn
moeder naar verzoening streeft in de amnestie 5-12-1356 en wordt verheven tot
baanderheer begin 1357, doch wordt pas door ruwaard Albrecht heropgenomen
in de grafelijke raad aug. 1358 en krijgt zijn heerlijkheid van de Lek eerst terug
na uitspraak van een onderzoekscommissie op 19-9-1358; neemt daarna actief
deel aan zowel de Hollandse als de Brabantse politiek, maar versterkt zijn
positie tussen beide machten door (tegen een jaarlijkse beloning van 200 mark)
leenhulde te doen aan koning Edward III van Engeland 8-10-1369; koopt de
goederen in Rijswijk, Wateringen en Monster die wijlen zijn zuster als huwe-
lij ksgift had meegekregen van haar zoon Jan van Noordeloos terug 11-6-1370;
vecht met hertog Wenceslaus mee in de rampzalig verlopen slag bij Baesweiler1

tegen Gulik en Gelre 22-8-1371, wordt gevangen genomen waarna zijn losgeld
door een extra-ordinaris bede door het land van Breda moet worden opge-
bracht; wordt (evenals Daniel van de Merwede) door ruwaard Albrecht aange-
steld tot zijn stadhouder in de Grote Waard; overl. 3-11-1378 of korte tijd later2,
begr. Breda (Grote of O. L. Vrouwekerk); zn. van Jan I van Duvenvoorde, heer
van Polanen, en Catharina van Brederode.

22/231. Dirk van de Lek; deelt met zijn broeders de bezittingen van hun over-
leden vader en verkrijgt daarbij de dorpen Castricum en Heemskerk met de
hofstad Haarlem 8-2-1379; is ridder 2-11-1383; wordt (met vele anderen) 12-11-
1393 verbannen i.v.m. de moord op Willem Cuser en Aleid van Poelgeest;
wordt opgeroepen voor de tocht naar Friesland 3-5-1398 en 1401; belooft 22-3-
1404 met twee van zijn broers bijstand aan graaf Engelbrecht van Nassau toen
deze door huwelijk Breda had verworven; wordt door graaf Willem VI opge-
roepen in de strijd tegen Arkel april 1405 en 12-10-1407; zweert trouw aan de
toekomstige gravin Jacoba 15-8-1416 en is aanwezig bij het verdrag van Wou-
drichem 13-2-1419; voor het laatst vermeld 29-4-1419,
tr. 1388

1. In de Selfkant (Kreis Heinsberg), even ten noordoosten van de grens bij Sittard.

2. Dek, a. w., pag. 107, houdt 3-11-1378 als sterfdatum aan, opgrond van S. W. A. Drossaers, Het
archief van de Nassausche Domeinraad; Brokken, a.w., pag. 414 (voetnoot 139 bij pag. 227)
wijst erop dat hertogin Johanna pas op 3-2-1379 het hof verliet om zijn begrafenis bij te wonen
en acht een zo lang tijdsverloop tussen overlijden en begrafenis niet aannemelijk.
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Gillisje van Cralingen; dr. van Ogier heer van Cralingen, Honingen en West-
IJsselmonde, en van Slaerne van Haernen.

23/231. Machteld van der Lek; getocht 1416 en (aan de mindere helft van alle
tienden in Spanbroek, Opmeer, Opdam en Hensbroek) 10-10-1430,
tr. 1416
heer Arend van Gent; neemt deel aan de tocht tegen de Friezen 1398; benoemd
tot dijkgraaf beoosten Yerseke 20-8-1411; beleend met Hardinxveld, Nieuw-
kerk, Giessendam enz. 14-4-1412; raad van gravin Jacoba 1429-32; baljuw van
de Alblasserwaard 1432; overl. na 14-5-1455 en vóór 10-1-1462/63; zn. van
Willem van Gent en Agnes van Doornick.

24/231. Machteld van Gent; wordt door haar (eerste) echtgenoot getocht 18-9-
1440,
tr. (1)
Wolfert van de Maelstede heer Florisz.; bedijker van gorzen en uitdieper van
verzande havens in Zeeland; ontvangt goederen (o.a. te Kloetinge) uit de nala-
tenschap van Simon van de Maelstede 3-8-1417; overl. kort vóór 4-11-1443; zn.
van Floris Wolfertszn. van de Maelstede en Haze heer Willemsdr. van Naald-
wijk.

25/231. Hadewy van de Maelstede; samen met haar zuster jkvr. Mergriete
beleend met 15 gemeten tienden te Emelisse1, Capelle en Kloetinge, hun aange-
komen bij dode van Wolfert heer Florisz. van der Maelstede, hun vader, 4-11-
1443; overl. vóór 8-11-1470,
tr.
Jan van Goor; overl. na zijn echtgenote, doch eveneens vóór 8-11-1470.

26/231. Wolfert van Goor; samen met zijn broer Jan beleend met 7 gemeten 150
roeden tienden te Kapelle en Kloetinge, hun aangekomen bij dode van jkvr.
Hadewy Wolfaertsdr. van der Maelstede, hun moeder, 8-11-1470; overl. vóór
21-8-1510,
tr. N. van Herwijnen.

27/231. jkvr. Hadewy van Goor; beleend met 3 gemeten 225 roeden tienden te
Kloetinge, haar aangekomen bij dode van Wolfaert van Goor, haar vader,
21-8-1510,
tr. na 21-8-1510
Hendrik Pieck, heer van Tienhoven en het Blauwe Huis van Beesd2; ontvangt
de tienden van Everdingen 1520 en het recht van de wind te Beesd 1529; overl.
vóór 27-1-1543; zn. van Otto Pieck, heer van Tienhoven, en Johanna van
Vianen, vrouwe van Jaarsveld.

1. Voormalig dorp op Noord-Beveland, door de overstromingen van 1530 en 1532 te gronde
gegaan.

2. Zie voor Hendrik Pieck Beginreeks 224, generatie 25 (pag. 314); de in Beginreeks 133, generatie
25 (pag. 133) genoemde Janna had blijkens het huwelijkscontract van 2-2-1520 inderdaad
Hendrik Pieck tot vader, maar of Hadewy van Goor ook haar moeder was, laat zich moeilijk
strikt bewijzen, al zijn er zeker aanwijzingen in die richting.
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BEGINREEKS 232 (THÜRINGEN)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 231 bij:
13/231. Frederik II 'de Eenogige' van Zwaben, Ir. (2) Agnes van Saarbrücken.

Lit.:
- Hansmartin Decker-Hauff, Das Staufische Haus [zie lit.-opg. bij Beginreeks 231];
- Hans Patze, Die Entstehung der Landesherrschaft in Thüringen, 1. Teil. Köln-Graz (Böhlau)

1962 [= Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 22);
- Handbuch der historischen Slatten Deutschlands, Bd. IX {Thüringen), hrsg. von Hans Patze.

Stuttgart (Alfred Kröner) 1968; passim;
- Otto Posse, Die Wettiner; Genealogie des Gesamthauses Wettin ernestinischer und albertini-

scher Linie, mit Einschluss der regierenden Hauser von Grossbritannien, Belgien, Portugal und
Bulgarien. Leipzig und Berlin (Giesecke und Devrient) 1897;

- Konrad Sturmhoefel, Illustrierte Geschichte der Sachsischen Lande und ihrer Herrscher, 1.
Band, 1. Abteilung. Zittau (PahFsche Buchhandlung) 1898, speciaal pag. 385-436.

14/232. Judith van Hohenstaufen1, geb. ca. 1133/34; overl. 7-7-1191, begr.
klooster Reinhardsbrunn,
tr. (verloofd 1140) in 1150
Ludwig II 'der Eiserne' van Thüringen, geb. ca. 1128; door koning Konrad III
op de rijksdag van Worms (hoewel nog minderjarig) beleend met het landgraaf-
schap van Thüringen 2-2-1140; is voogd van het klooster Reinhausen (ten
zuiden van Göttingen) 16/17-10-1144; bezoekt tijdens de regering van Konrad
III verscheidene rijksdagen, maar treedt terughoudend op in de rijkspolitiek en
neemt niet deel aan de Tweede Kruistocht (1147-49); raakt echter meer in de
politiek betrokken wanneer zijn zwager Frederik I 'Barbarossa' koning (1152)
en keizer (1155) is geworden; neemt deel aan diens veldtocht tegen Polen 1157
en is aanwezig bij de rangsverhoging van zijn zwager Wladislaw II van Bohemen
tot koning, Regensburg 1158; neemt deel aan de tweede Italië-tocht van Barba-
rossa met de grote rijksdag van Roncaglia 1158 en het beleg van Milaan gedu-
rende het voorjaar van 1161; bezoekt daarna herhaaldelijk rijksdagen (o.a.
sept. 1171 te Nijmegen); neemt deel aan de tweede veldtocht tegen Polen, maar
wordt ziek op de terugweg; overl. op de Neuenburg2 14-10-1172, begr. in het
door zijn grootvader Ludwig 'der Springer' ten zuidwesten van Gotha gestichte
Benedictijnerklooster Reinhardsbrunn; zn. van Ludwig I landgraaf van
Thüringen en Hedwig van Gudensberg.

1. Haar doopnaam Judith leidde tot de koosnaam Jutta of Guda, welke dan (aldus Decker-Hauff)
gelatiniseerd werd tot Clementia. De grote geschiedschrijver Otto von Freising (bisschop van
Freising 1137-58) noemt haar in zijn Gesta Frederici (boek I, cap. 22) Claricia. Otto von Freising
was een zoon uit het tweede huwelijk dat Agnes van Waiblingen (12/229) in 1106 aanging, met
markgraaf Leopold de Heilige van Oostenrijk; hij was dus een oom van Frederik Barbarossa
(14/231) en Judith/Claricia. Haar zoon Hermann (15/232) noemt zijn moeder echter Judith; zie
Regesta diplomatica necnon historiae Thuringiae, hrsg. von O. Dobenecker , Bd. II . Jena 1900,
nr. 1040.

2. Bij Freyburg aan de Unstrut, d.w.z. ca. 5 km ten noorden van Naumburg.
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15/232. Hermann I van Thühngen, geb. op de Wartburg (?) ca. 1152; palts-
graaf van Saksen 1181; volgt zijn broer Ludwig III (welke zonder kinderen na
te laten op terugreis van de Derde Kruistocht 16-10-1191 was overleden) op als
landgraaf van Thüringen; verklaart zich bereid tot deelname aan de door keizer
Hendrik VI geprojecteerde kruistocht Gelnhausen 1195; bevindt zich met het
kruisvaardersleger voor Akko, legt dan de eed af op Frederik II wanneer daar
de dood van Hendrik VI (Messina 28-9-1197) bekend wordt en is aanwezig bij
de stichting van de Duitse Orde aldaar; keert terug juli 1198; wisselt in de weldra
uitbrekende strijd tussen Staufen en Welfen zes keer van partij, wat tot gevolg
heeft dat Thüringen in die jaren onder tal van veldtochten, belegeringen en
verwoestingen heeft te lijden, totdat hij uiteindelijk (nogmaals) Frederik II tot
koning kiest Frankfort 5-12-1212 en is aanwezig bij diens kroning Mainz 9-12-
1212; is anderzijds echter een groot beschermer van dichters als Wolfram von
Eschenbach en Walther von der Vogelweide die op zijn voornaamste burcht (de
Wartburg bij Eisenach) als gast vertoeven; overl. k. Grimmenstein bij Gotha
25-4-1217, begr. Reinhardsbrunn,
tr. ( l )ca. 1182

Sophie van Sommerschenburg, (weduwe van de 30-8-1181 overleden Heinrich
von Wettin); overl. in de herfst van 1195, begr. Reinhardsbrunn; dr. van palts-
graaf Friedrich van Sommerschenburg;
tr. (2) op de Wartburg voorjaar 1196
Sophia van Beieren, geb. Kelheim (?) ca. 1170; overl. Eisenach 15-7-1238; dr.
van Otto I van Wittelsbach, hertog van Beieren, en Agnes van Loon'.

Uit het eerste huwelijk:

a. Jutta van Thüringen, zie 16/232 hieronder.

Uit het tweede huwelijk:

b. Lodewijk IV 'de Heilige' van Thüringen, geb. 28-10-1200; volgt zijn vader
op als landgraaf van Thüringen 1217; geraakt vanwege de bezittingen in
Hessen bij herhaling in strijd met de aartsbisschop van Mainz; neemt voor
zijn minderjarige neef Heinrich 'der Erlauchte' het bestuur van Meissen en
de Ostmark over 1221, waarbij hij zich bij diens eventueel kinderloos over-
lijden reeds bij voorbaat als erfgenaam doet erkennen wat tot een felle strijd
met zijn (halQzuster Jutta leidt; wil als trouw medestander van keizer Fre-
derik II hem (doch voor een groot deel op diens kosten) vergezellen op zijn
kruistocht, doch wordt na vertrek uit Brindisi ziek en overl. Otranto 11-9-
1227, begr. in Reinhardsbrunn 1228 waar hij nadien als heilige wordt vereerd
(hoewel nooit officieel heilig verklaard),
tr. (verloofd 1211) 1221
Elisabeth van Hongarije, geb. Saros-Patak 1207; wordt direct na de verlo-
ving naar de Wartburg gebracht om aan het kunstminnende hof aldaar
verder opgevoed te worden, maar toont al vroeg streng-ascetische neigingen;
wordt na de dood van haar gemaal door diens broer Heinrich Raspe met haar
kinderen verdreven, maar later in het bezit van haar douarie gesteld; volgt

1. Zie Beginreeks 229, generatie 15 (pag. 347).
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haar biechtvader naar Marburg 1229 waar zij, gescheiden van haar kinderen,
zich geheel aan ascese, liefdadigheid en ziekenverpleging wijdt; overl. in het
aldaar door haar gestichte hospitaal 19-11-1231 en begr. in de door haar ter
ere van Franciscus van Assisi gebouwde kapel; door paus Gregorius IX heilig
verklaard 1235, waarna haar zwager landgraaf Konrad te harer ere over haar
graf in Marburg de Sankt Elisabethkirche doet bouwen; dr. van koning
Andreas II van Hongarije en diens eerste gemalin Gertrud van Andechs-
Meranië1.
Uit dit huwelijk:
Sophia van Thüringen, tr. Hendrik II hertog van Brabant, zie Beginreeks
211, generatie 16 (pag. 243-244).

16/232. Jutta van Thüringen, geb. ca. 1183; krijgt bij haar (eerste) huwelijk de
burcht Beichlingen als morgengave; voert als weduwe een hardnekkig verzet
tegen haar halfbroer Lodewijk IV die als voogd voor haar zoon zich Meissen en
Lausitz wil toeëigenen; sluit om dat te voorkomen een tweede huwelijk (met
Poppo van Henneberg), doch moet toezien hoe Lodewijk haar land militair
volkomen bezet en zich door keizer Frederik II met Meissen laat belenen, zomer
1226; overl. 6-8-1235, waarschijnlijk begr. klooster Vessra,
tr. (1) (verloofd 1191/92) vóór 24-6-1195 of 5-1-1197
Dietrich 'der Bedrangte' van Meissen; verkrijgt na de dood van zijn vader
uitsluitend het graafschap Weissenfels; maakt zich na de dood van zijn broer
Albrecht 'der Stolze' (24-11-1195) met geweld meester van de hem door keizer
Hendrik VI onthouden en door diens stadhouder bestuurde mark Meissen;
wordt daarmee alsnog door Philips van Zwaben beleend 11982; erft na de dood
van markgraaf Konrad (1210) diens bezittingen (Niederlausitz, Groitzsch en
Eilenburg); overl. 17-2-1221, begr. in het door zijn vader gestichte Cis-
terciënserklooster Zella (Altenzelle) onder Nossen3; zn. van Otto 'der Reiche',
markgraaf van Meissen, en Hedwig van Brandenburg.

Uit dit huwelijk:

Hedwig van Meissen, overl. lang vóór 2-2-1249,
tr.
Dietrich VINust van Kleef, overl. na 13-5 en vóór 26-6-1260;
zie Beginreeks 218, generatie 17 (pag. 288).

1. Gertrud was een volle zuster van Agnes van Andechs-Meranië (genoemd als 17/230 op pag. 350).
Zij maakte zich gehaat door haar herhaaldelijke ingrijpen in de landspolitiek van Hongarije, het
bevorderen van de Duitse invloed aldaar en door haar geldzucht. Toen haar gemaal wegens een
veldtocht afwezig was, werd zij in 1213 door Hongaarse edelen vermoord, zoals diverse Oosten-
rijkse, Boheemse en Zuid-Duitse bronnen (zie opgave bij Oefele, a. w., pag. 36) ons melden op
'IV Kalendas Octobris', dus 28 september. Eur. Stammt., NF VIII, Tafel 155 heeft 8-9 (waar-
schijnlijk een drukfout; in de voorafgaande lichtblauwe reeks stond terecht 28-9); de Winkler
Prins Encyclopedie, 6e dr., dl. 2 pag. 45 heeft het onbegrijpelijk 24-9.

2. Aldus Patze, a.w. pag. 252, op grond van de Annales Pegaviensis (d.w.z. Pegau bij Merseburg);
Posse die zijn strikte bronnenverantwóording (zie a.w. pag. 48-49) beperkt tot de genealogica,
volstond ten aanzien van dit politieke feit met een 'wohl Weihnachten 1199'.

3. Ca. 18 km ten zuidwesten van Meissen en ca. 30 km ten westen van Dresden.
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BEGINREEKS 233 (NAMEN)

Zie voor de oudere schakels eerst Beginreeks 227 bij:
6/227. Lodewijk IV van West-Francië, tr. Gerberga van Saksen.

Lit.:
(generatie 7)
- Richer de Reims, Histoire de France (888-995), ed. Robert Latouche, 2 dln. Paris (Les belles

lettres) 1937 [= Les classiquesdel'histoirede France au Moyen Age, vol. 13 et 17; latijnse tekst
met Franse vertaling en uitgebreide annotatie; herdrukt 1964];

- Ferdinand Lot, Les derniers Carolingiens: Lothaire, Louis V, Charles de Lorraine (954-991).
Paris (Champion) 1891 [= Bibliothèque de PÉcole des Hautes Études, 4me section];

- Ferdinand Lot, Études sur Ie règne de Hugues Capet et la fin du Xe siècle. Paris (Champion)
1903 [ = Bibliothèque de PÉcole des Hautes Études, 4me section];

- J. M. van Winter, 'Uxorem de militari ordine sibi imparem', in: Miscellanea Mediaevalia in
memoriam Jan Frederik Niermeyer. Groningen (Wolters) 1967, pag. 113-124;

- Claude Carozzi, Le dernier des Carolingiens: de l'histoire au mythe, in: Le Moyen Age; Revue
d'Histoire et de Philologie 82 (1976), pag. 453-476;

- Theodor Schieffer, Karl, Herzog von Niederlolhringen, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 11.
Berlin (Duncker und Humblot) 1977, pag. 229-230;

- C. A. A. Linssen, De Karolingische hertogen in Lotharingen en de traditie van hun begraven in
Maastricht, in: Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de Middeleeuwen.
Assen-Maastricht (Van Gorcum) 1985 [= Maaslandse monografieën, dl. 41], pag. 67-81.

(generatie 8-12)
- Jules Borgnet, Histoire du comté de Namur. Bruxelles (A. Jamar) z.j.; pag. 20-38 [ca. 1870; de

tekst bij P.H. Witkamp, Geschiedenis der zeventien Nederlanden, deel II. Amsterdam (Gebr.
Cohen) 1882, pag. 91-100 blijkt, zonder dat dit wordt aangegeven, een vrijwel letterlijke verta-
ling daarvan te zijn];

- Félix Rousseau, Actes de comtes de Namur de la première race, 946-1196. Bruxelles (Académie
Royale) 1936. [Bevat, zoals in Belgische oorkonden-uitgaven gebruikelijk, uitsluitend de oor-
konden die van deze vorsten zijn uitgegaan, dus niet de door anderen uitgevaardigde stukken
waarin zij, b.v. als getuige, voorkomen. Met uitvoerige, ook op genealogische kwesties gerichte
inleiding];

- J .F . Niermeyer, in [oude] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 2. Utrecht (De Haan)
en Antwerpen (Standaard Boekhandel) 1950, speciaal pag. 50-51 en 95;

- Félix Rousseau, Namur, ville mosane, 2e dr. Bruxelles (La Renaissance du livre) 1958;
- C. A. A. Linssen, Lotharingen 880-1106, in: [nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden,

dl. 1. Haarlem (Fibula — Van Dishoeck) 1981, pag. 305-353 herdrukt in zijn Historische
opstellen [zie boven], pag. 1-66.

7/233. Karel van Lotharingen^, geb. Laon zomer 953; neemt deel aan de ver-
geefse poging van Reinier IV van Henegouwen2 en diens broer Lambert I van
Leuven hun vaderlijk erfdeel terug te veroveren 976; wordt verbannen door zijn
broer Lotharius IV nadat hij diens gemalin Emma beschuldigd had van een
verhouding met de 16-1-977 aangestelde bisschop van Laon, Adalbero3; wendt

1. !n Gens Nostra 23 (1968), pag. 249 werden abusievelijk de beide Adalbero's tot één persoon
verklaard, wat correctie (en dan tevens nadere detaillering en verwerking van nieuwere publika-
ties) gewenst maakte.

2. Zie Beginreeks 226, generatie 8 (pag. 324).

3. Hij werd in de wandeling ook wel Ascelinus genoemd, bisschop van Laon 977-1030. Er zijn in
die tijd, in drie generaties, niet minder dan zeven bisschoppen met de naam Adalbero; voor hun
onderlinge genealogische samenhang zie Heinz Renn, Das erste Luxemburger Grafenhaus (963-
1136). Bonn (Röhrscheid) 1941 [ = Rheinisches Archiv, nr. 39], pag. 9.
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zich dan tot keizer Otto II die hem aanstelt tot hertog in Lotharingen Dieden-
hofen/ThionvilIe mei 977 (en daarmee, evenals met het herstel van Reinier en
Lambert) een dam wil opwerpen tegen Westfrankische aanspraken op het Karo-
lingische stamland); neemt deel aan de vergeldingsactie van de keizer tegen
West-Francië 978; wordt daarbij (zonder dat zulks veel gevolgen heeft) door
bisschop Theudebert van Metz tot koning van Lotharingen geproclameerd,
maar treedt in de eerste jaren daarna niet meer naar voren; bouwt tussen twee
armen van de Zenne een versterkt kamp met aangrenzend bestuurscentrum en
geldt daarmee als grondlegger van de stad Brussel; wisselt tijdens de troonstrijd
die in het Duitse rijk na de dood van Otto II (7-12-983) uitbreekt herhaaldelijk
van partij, waarop het Duitse hof hem laat vallen en hij van die kant voor zijn
Westfrankische aspiraties geen enkele steun meer krijgt; wordt mede daardoor
na de plotselinge dood van zijn neef Lodewijk V (21-5-987) niet gekozen tot
diens opvolger tijdens een door aartsbisschop Adalbero van Reims te Senlis
geleide vergadering; neemt na de verkiezing van Hugo 'Capet' tot Frans koning
(gekroond 3-7-9871), zich beroepend op erfrecht, de strijd op en krijgt door zijn
bastaard-neef Arnulf de koningsstad Laon in handen gespeeld mei 988 (waar hij
zijn schoonzuster, de koningin-weduwe Emma, en bisschop Adalbero van Laon
gevangen neemt) en weet deze stad te behouden; krijgt door Arnulf ook nog de
kroningsstad Reims in handen (989) die hem op Palmzondag (29-3) 991 onder
ede nogmaals trouw belooft, maar in de daarop volgende nacht uitlevert aan
Hugo Capet die hem, met zijn gezin, gevangen zet in Orléans; overl. ald.,
tr. (eventueel als tweede huwelijk) vóór 987
AdelheidN.

Uit dit huwelijk, danwei uit een eventueel daaraan voorafgaand huwelijk met
een dochter (Agnes?) van de 980/84 gestorven Heribert2 van Vermandois, graaf
van Méaux en Troyes:

a. Gerberga van Neder-Lotharingen, tr. Lambert I van Leuven;
zie Gens Nostra 23 (1968), pag. 249.

b. Ermengarde van Lotharingen, zie nader hieronder.

8/233. Ermengarde van Lotharingen, overl. na 1047, waarschijnlijk in 1049,
tr.
Albert I graaf van Namen; vermeld vanaf 981; wordt door Otto III belast met
de bescherming van de abdij Brogne 31-3 of 30-4-992 (eerste voorkomen van de
titel graaf van Namen, 'comes Namuci'); overl. kort vóór 1011; zn. van Robert
I graaf in (een deel van?) de Lommegouw en Ermengarde van Verdun.

1. Zie Jean-Marie Lemarignier, Autour de la date du sacre d'Hugues Capet (I" juin ou 3 juillet
987?), in: Miscellanea Mediaevalia in memoriam Jan Frederik Niermeyer. Groningen (Wolters)
1967, pag. 125-135; men vergelijke echter de (gedeeltelijke) kritiek daarop van Karl Ferdinand
Werner in de door hem verzorgde paragraaf 114 van Handbuch der europaischen Geschichte,
hrsg. von Theodor Schieder, Bd. I. Stuttgart (Klett-Cotta) 1976 [onveranderd herdrukt 1979],
met name pag. 752-755 en voetnoot 11 ald.

2. Deze Heribert wordt bij Brandenburg vermeld als generatie Vil/6, bij Werner als VII/4 en bij
Rösch als VI/4. Zij gaan aan het door Lot, Les derniers Carolingiens, pag. 209 e.v. geopperde
voorafgaande huwelijk voorbij, doch Schieffer (zie lit.-opgave) wil de mogelijkheid daarvan
toch niet uitsluiten.
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9/233. Albert II van Namen, geb. ca. 1000; graaf van Namen ter opvolging van
zijn oudere (in 1018 voor het laatst vermelde) broer Robert II; is aanwezig bij
de stichting van de kapittelkerk Saint-Barthélemy te Luik en wordt in de daarop
betrekking hebbende oorkonde onder de leke-getuigen als tweede (direct na
hertog Gozelo I van Lotharingen) vermeld 1031; is eveneens aanwezig bij de
wijding van het klooster Saint-Laurent te Luik 3-11-1034 en wordt dan belast
met de voogdij van het daaraan geschonken grote, oud-karolingische domein
Wasseiges; neemt waarschijnlijk met zijn schoonvader deel aan de slag bij
Bar-le-Duc tegen graaf Eudes van Champagne 15-11-1037; is voogd van
Andenne; sticht de collegiale kerk van Saint-Aubin te Namen 1047, waaraan hij
na het overlijden van zijn moeder zijn domein van Glons-sur-le-Geer schenkt;
voor het laatst in een oorkonde vermeld 1062; overl. tussen juli 1063 en juli
1064,
tr. vóór 10-8-1035
Regelindis van Lotharingen; brengt als bruidsschat het allodium (later: graaf-
schap) Durbuy aan; doet als weduwe tal van schenkingen aan Saint-Aubin;
overl. na 1064; dr. van Gozelo I hertog van Neder-Lotharingen (en later ook
Opper-Lotharingen) en N. N.

10/233. Albert III van Namen, voor het eerst (kennelijk nog zeer jeugdig)
vermeld 10-8-1035, vervolgens vanaf 1062; graaf van Namen einde 1063 of
begin 1064; wordt (direct na zijn oom, hertog Godfried II 'met de Baard' van
Neder-Lotharingen) vermeld onder de leke-getuigen bij de inwijding van de
Notre-Dame te Hoei 24-8 en het aan de inwoners van Hoei verleende stadsrecht
25-8-1066; verwerft bij zijn huwelijk de gebieden die later als apanage het
graafschap Laroche vormen; is een der getuigen wanneer de gravin-weduwe
Richildis Henegouwen in leen opdraagt aan de bisschop van Luik Fosses 1071
en neemt ook deel aan de rampzalig verlopen veldslag die zij in haar voort-
gaande strijd tegen Robrecht de Fries daarna levert bij Brocqueroie ('la Haie des
Morts'); wordt na de dood van zijn neef hertog Godfried 'met de Bult' (26-2-
1076) aangesteld tot (opper-)voogd van Stavelot-Malmédy en als onder-hertog
van Lotharingen (intituleert: vice:dux) ter bescherming van dat hertogdom als
waarnemer voor Hendrik IV's dan pas tweejarige zoontje Konrad; raakt dan in
een jarenlange strijd gewikkeld met de door Godfried III bij testament als
universeel erfgenaam aangewezen neef Godfried IV (van Boulogne), vooral om
het door deze, ondanks zijn jonge leeftijd, energiek verdedigde (allodiale) kas-
teel van Bouillon, waarop hij (via zijn moeder Regelindis) nadere erfrechten
meent te hebben; wordt onder kerkelij k-Gregoriaanse invloed beleend als burg-
graaf en stadsgraaf van Verdun, maar weet Godfried 'van Bouillon' dan
evenmin te verdrijven uit Stenay van waaruit deze het gebied van Verdun telkens
bedreigt; verzoent zich onder bemiddeling van de bisschop van Luik met hem
Saint-Hubert omstreeks 1081; bevordert de uit Frankrijk doordringende Gods-
vrede-beweging om de talloze gewelddaden te beperken door het tot stand
brengen van een 'Tribunal de Ia Paix' te Luik 1082; ontheven van zijn hertoge-
lijke functies (ten bate van Godfried van Bouillon) Aken 30-5-1087; koopt het
in Frankrijk gelegen graafschap Chateau-Porcien bij het huwelijk van zijn zoon
Godfried (1087); voorts door de bisschop van Luik beleend met het graafschap
Brunigerode (Brugeron) 1099; door keizer Hendrik IV aangesteld tot voogd van
Andenne Aken 1-6-1101; overl. 22-6-1102,
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tr. (waarschijnlijk tweede huwelijk1) 1066/67
Ida van Saksen; overl. 31-7-1102, met haar gemaal (waarschijnlijk) begraven
Namen (Saint-Aubin); weduwe van de op 28-8-1065 gestorven graaf Frederik
van Luxemburg (hertog van Neder-Lotharingen 1046-65); dr. van Bernhard II
hertog van Saksen (uit het Huis Billung) en Eilika van Schweinfurt.

Uit een eventueel voorafgaand, of uit dit huwelijk:

a. Adelheid van Namen, tr. Otto II van Chiny; zie Beginreeks 218, generatie 12
(pag. 287).

Uit dit huwelijk:

b. Godfried van Namen, zie nader hieronder.

11/233. Godfried van Namen, geb. 1067/68; vermeld vanaf 1080 en als graaf
van Chateau-Porcien 1097 (zulks op grond van zijn eerste huwelijk, ca. 1087,
met Sybille van Chateau-Porcien die hem ca. 1103 echter verlaat en die in
concubinaat gaat samenleven met Enguerrand de Boves, sire de Coucy, waarna
hij dit huwelijk alsnog ongeldig doet verklaren); volgt zijn vader op als graaf
van Namen 1102; steunt zijn broer Frederik wanneer deze tot bisschop van Luik
gekozen wordt (1119) ook gewapenderhand, maar uiteindelijk zonder succes,
tegen de tegenkandidaat Alexander van Gulik die o.a. gesteund wordt door de
hertog van Brabant aan wie hij dan het grootste deel van Brunigerode verliest;
verwerft echter anderzijds een groot deel van de Haspengouw (Hesbaie), de
Condroz en Famenne ten koste van Luik, vermoedelijk tijdens het episcopaat
van zijn neef en gunsteling Adalbero II (van Chiny, bisschop sedert 1136); sticht
samen met zijn tweede gemalin de Norbertijnen-abdij Floreffe 27-11-1121;
associeert zijn zoon en opvolger Hendrik 'de Blinde' in het bestuur van Namen;
neemt nog deel aan de rijksdag van koning Konrad III in Luik juni 1139, maar
trekt zich dan terug in Floreffe, overl. ald. 19-8-1139,
tr. (2) kort vóór of in 1109
Ermesinde van Luxemburg, erfdochter van Longwy; overl. Floreffe 24-6-1141;
dr. van graaf Konrad I van Luxemburg en dementia van Gleiberg2.

Uit dit huwelijk:

a. Adelheid (Alice) van Namen, tr. Boudewijn IV van Henegouwen.
Zie nader Beginreeks 100, generatie 13 (pag. 9).

1. Alberi III was dus de dertig reeds gepasseerd ten tijde van dit huwelijk. Léon Vanderkindere,
La formation territoriale des principautés belges au Moyen Age, t. II . Bruxelles (Lamert in)
1902, pag. 201, nam daarom aan dat er een ander huwelijk aan is voorafgegaan. Alle zoons zijn
echter, zeer waarschijnlijk, uit dit 'tweede' huwelijk; alleen voor de dochter Adelheid/Alice kan
men daaraan twijfelen, aldus Rousseau a.w., pag. LXXVI. Het is daarom merkwaardig dat de
Europaische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VII (1979) zich voor de daar afgedrukte Tafel 68 wel
beroept op Rousseau, maar Adelheid ('Alix') als jonger dan al haar broers voorstelt!

2. Zie Beginreeks 213, generatie 11 (pag. 263).
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EINDREEKS 240 (VOSDINGH BESSEM)

Zie voor de oudere schakels eerst Eindreeks 26 bij:
29/26. Helena Tillier, tr. Samuel Zehender.
{Gens Nostra 23 (1968), pag. 329)

Ut.:
— A.G. Vosdingh Bessem, Von Rodt, 'Ratsgeschlecht des Freistaals Bern', in: Gens Nostra 42

(1987), pag. 292-297.

30/240. Maria Zehender, geb. 1627,
tr. 1648
Emanuel Rodt, geb. 1626, secretaris van generaal Sigm. von Erlach in de Boe-
renoorlog 1653, secretaris Kleine Raad van Bern 1657, Landvogt van Aar-
wangen 1665, overl. 1675; zn. van Niklaus Rodt en Anna Koen.

31/240. Emanuel Rodt, geb. 1655, te Bern resp. secretaris Kleine Raad 1688, lid
Grote Raad 1691, verkozen door het gilde der kooplieden tot Sechszehner (lid
van het College van Zestien dat de leden van de Grote Raad kiest) 1692, secre-
taris Grote Raad 1693-1710, Senator (lid Grote Raad) 1710, Bauherr vom Rat
(hoofd 'Gemeentewerken') 1715, Landvogt van Sumiswald 1728, overl. 1728,
tr. 1677
Margaretha Willading, geb. 1657, overl. 1723; dr. van Niklaus Willading en
Magdelena Spyrer.

32/240. Emanuel Rodt, geb. 1682, te Bern resp. lid Grote Raad 1718, secretaris
Kleine Raad 1722, lid van de Diplomenkommission 1730, secretaris Grote Raad
1731, Landvogt van Romainmötier 1732, Sechszehner 1745, overl. 1747,
tr. 1706
Elisabeth Tillier, geb. 1684, overl. 1767; dr. van Samuel Tillier en (Anna)
Katharina Bucher.

33/240. Emanuel von Roth, geb. 1712, Landvogt van Morsee 1750, ereburger
van Begnin, Ampt Nyon (Waadt) 1757, Landvogt van Schwarzenburg 1765,
overl. 1799,
tr. 1747
Johanna Elisabeth Otth, geb. 1722, overl. 1757; dr. van Samuel Otth, officier
in Staatse dienst, en Maria Elisabeth Jenner.

34/240. Abraham von Rodt, geb. Morsee (Morges bij Lausanne) 7-8-1751,
vaandrig 1767, luitenant 1784-94 in het Regiment Stürler ('Zwitsers') in Staatse
dienst, legateert in een eigenhandig geschreven testament een jaargeld aan zijn
dochter Maria Magdelena 's-Hertogenbosch 21-1-1794, keert na de veldtocht
tegen Frankrijk naar Zwitserland terug 1794, overl. (ongehuwd) Nyon (Neuss)
14-10-1797, ald. met militaire eer begraven.
Uit zijn verhouding met
Helene (Magdelena Dubach, geb. Maastricht 2-6-1750; dr. van Jacob Dubach,
soldaat in het Regiment Stürler, en Anna Cornelia Snep:
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35/240. Maria Magdalena de Rodt, geb. Grave 20-1-1771, verkreeg van de
erfgenamen van haar vader een afkoopsom voor de legaten Bergen op Zoom
22-4-1801, overl. Goes 1-9-1807,
tr. Maastricht 8-4-1792
Marynus Standaar, ged. Bergen op Zoom 19-4-1769, mineur in de compagnie
onder kolonel De Veye 1792, trekt mee naar Frankrijk 1808 en neemt deel aan
veldtochten in Spanje (Burgos) en Portugal (Almeide)1, korporaal meester-
schoenmaker te Maastricht 1817, overl. Nijmegen 29-12-1840; zn. van Dirk
Standaar, 'musquetier in het 2e battelion van de Vorst van Nassau', en Maria
Govaerts.

36/240. Jacoba Maria Standaar, geb. Bergen op Zoom 30-10-1805, overl.
Arnhem 15-5-1898,
tr. Breda 20-10-1831
Barend Stevels, ged. Amsterdam 16-11-1792, ald. opgenomen in het Aalmoeze-
niersweeshuis mei 1808, als weesjongen ingevolge decreet van koning Lodewijk,
naar Koning's Kweekschool te Utrecht juli 1809, vanwaar ingedeeld bij het
Legioen Velesites (tirailleurs), als 'jager' in de Keizerlijke Garde 1811, overleeft
de slag bij de Berezina (Rusland) 1812, sergeant-majoor, overl. Arnhem 24-9-
1864; zn. van Johannes Stevels en Grietje Boesvelt.

37/240. Joanna Jacoba Stevels, geb. 's-Hertogenbosch ('in de gevangenis',
gevorderd als huisvesting voor militaire gezinnen) 26-10-1838, overl. Zutphen
29-12-1928,
tr. Arnhem 13-9-1865
Hendrik Antonie Bessem, geb. Zutphen 23-3-1838, meubelmaker en taxateur,
overl. Zutphen 15-6-1915; zn. van Hendrik Jan Bessem en Johanna Wilhelmina
Schoenzetter.

38/240. Johannes George Bessem, (RNL, OON, Officier Kroon-orde van
België), geb. Rotterdam 11-4-1881, adjunct-directeur Ned. Heide Mij te
Arnhem, hoofddirecteur Centraal Bureau voor de Landbouw (Cebeco-Han-
delsraad) te Rotterdam 1920-50, overl. 's-Gravenhage 26-3-1961,
tr. Zutphen 1-6-1915
Catharina Wichardina Vosdingh, geb. Gramsbergen 29-11-1884, overl. Loenen
(Vel.) 9-7-1949; dr. van Gerard Vosdingh en Antje Scholten.

39/240. Antonie Gerard Vosdingh Bessem (naamswijziging KB 1-5-1958), geb.
Arnhem 5-6-1917, economisch doctorandus, bedrijfseconoom Cebeco-Han-
delsraad,
tr. (1) Rijswijk 31-8-1944

1. De belevenissen van Marynus Standaar tijdens zijn veldtochten zijn uitvoerig beschreven door
P. F. H. Mascheck, Geschiedenis van hel korps Mineurs en Sappeurs (1853).
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Yke Johanna Hettema, geb. Soebang (Java) 23-9-1918, overl. 's-Gravenhage
4-7-1946; dr. van Symon Hettema en Anna de Mars.
tr. (2) Blaricum 20-7-1951 (echtsch. ingeschr. ald. 26-2-1970)
Maria de Vries Robbé, geb. Blaricum 31-3-1928; dr. van Herman de Vries
Robbé en Maria van Campen.
tr. (3) Rijswijk 4-8-1971
Petronella Maria Munzebrock, geb. Bandoeng (Java) 21-4-1931, eerstijds plv.
hoofd personeelszaken Rijks Geneeskundige Dienst; dr. van Herman August
Munzebrock en Maria Johanna Cornelia Brüggeman.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hans Symon George Vosdingh Bessem, geb. 's-Gravenhage 4-7-1946,
tr. 's-Gravenhage 19-2-1976 (echtscheiding ald. 18-9-1986)
Therese Maria Jacoba Pico, geb. Leiden 20-7-1953.
Zie nader Eindreeks 118, generatie 39 (nr. 2) (pag. 85).

Uit het tweede huwelijk:

2. Anja Catharina Vosdingh Bessem, geb. 's-Gravenhage 13-1-1953, beeld-
houwer.

3. Herman Antonie Vosdingh Bessem, geb. 's-Gravenhage 4-1-1957, jur. cand.

Uit het derde huwelijk:

4. Michiel Ahasverus Vosdingh Bessem, geb. Rotterdam 5-1-1974.
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EXCURS A: AGNES N. (zie 17/224; pag. 310)

Volgens Van de Venne(1951), pag. 74 was wildgravin Beatrix een dochter van wildgraaf Gerard van
Kyrburg-Dhaun en 'Agnes van Wittelsbach (am Donnersberg)' die na Gerards dood hertrouwde
met graaf Albert II van Eversteiri (bij Göttingen). Ten aanzien van die Agnes verwees Kamillo
Trotter (in: Otto [von] Dungern, Geneaiogisches Handbuch zur bairisch-österreichischen
Geschichte, Graz (Leuschner und Lubensk) 1931, pag. 36) ten dele naar een verhandeling van
Crollius (18de eeuw), ten dele naar de feitelijke bron, n.l. Alberic van Trois Fontaines (13de eeuw;
voortreffelijk uitgegeven door P. Scheffer-Boichorst in MGH, Scriptores Bd. XXIII, pag. 834
aldaar); zij was dan een dochter van de in 1189 gestorven paltsgraaf Otto van Beieren. Kennelijk
op gezag van Trotter werd Agnes dienovereenkomstig aangeduid door Freytag von Loringhoven in
Band III, 2. verbesserte Auflage, Tafel 144, van de Europaische Stammtafeln [lichtblauwe reeks]
welke hij in 1958 deed verschijnen. Maar kort daarna wees Franz Tyroller er in zijn Genealogie des
altbayerischen Adels im Hochmittelalter (in de jaren 1962-69 in afleveringen verschenen als
omvangrijk onderdeel van Wilhelm Wegener, Genealogische Tafeln zur mitteleuropaischen
Geschichte; Göttingen, Heinz Reise Verlag) niet slechts op, dat Alberic van Trois Fontaines bepaald
een 'trübe Quelle' is (dat wisten we allang), maar ook dat het toch volledig te achten necrologium
van het Wittelsbacher huisklooster Indersdorf haar niet vermeldt. Agnes moet dus als dochter van
paltsgraaf Otto vervallen.

Freytag von Loringhoven liet zich beleren: in de uit zijn nalatenschap in 1980 uitgegeven Band
I van de Neue Folge der Europaische Stammtafeln, hrsg. von Detlev Schwennicke [groene reeks]
komt zij op Tafel 23 dan ook niet onder de Wittelsbachers voor.

Ronduit verwarrend is dan niet slechts, dat dezelfde uitgever (Stargardt in Marburg) in 1976 de
lichtblauwe band uit 1958 ook wat dit betreft ongewijzigd liet herdrukken, maar ook dat Schwen-
nicke in 1980 niet verhinderde dat in de toen als Tafel 113 in Band IV der Neue Folge gegeven
genealogie (Die Grafen von Veldenz und die Wildgrafen) Agnes wéér als 'Pfalzgrafin von Bayern'
en als dochter van Otto verschijnt. Men zij dus gewaarschuwd!

H.H.W. VAN EIJK

EXCURS B: N. VAN VALKENBURG (zie 21/224; pag. 312)

Ter verdere toelichting op de publikatie van Vermeulen, genoemd in de literatuur-opgave van
Beginreeks 224 en de aldaar ook reeds gememoreerde recensie van Arnold Berg, diene het volgende:

Berg kent aan het echtpaar Jan van Valkenburg en Catharina van Voorne(burg) nog een dochter
toe, die geïdentificeerd wordt met de tot dusver onbekende eerste vrouw van Otto van Heukelom
heer van Acquoy, zulks ter aanvulling op genealogische verhoudingen die door Vermeulen in zijn
boek werden uitgewerkt en waarin met name de plaats van Catharina in de Voorne-familie als
dochter van Hendrik van Voorne(burg) en nicht van Mechteld van Voorne opvallend was; hij werd
daarin overigens reeds voorafgegaan door Laban J. van der Klooster in De Nederlandsche Leeuw
79 (1962), kol. 22.

Over de afkomst van Catharina van Voorne(burg) volgde nadien nog een polemiek in datzelfde
tijdschrift 100 (1983) tussen J .C. Kort (kol. 193-210) en J. Fox (kol. 553-559). Tenslotte volgde dan
nog in Ons Voorgeslacht 42 (1987), pag. 1-39: Een heel domme fout van de klerken van de graaf
van Holland? van H. J.J. Vermeulen, waarin hij zijn opvatting nogmaals uiteenzet.

Arnold Berg maakte voor zijn conclusie gebruik van enkele akten, verkort samengevat door Van
Schilfgaarde (Archief Culemborg, zie literatuur-opgave bij Beginreeks 224) en wel de nummers 209
d.d. 8-6-1364 (bij Vermeulen op pag. 69 een volledige transcriptie, gedateerd 18-6-1364), nr. 234
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d.d. 3-6-1371 (bij Vermeulen op pag. 69 een volledige transcriptie), nr. 237 d.d. 15-8-1371 en 239
d.d. 20-8-1371 (deze beide akten niet bij Vermeulen).

De akte van 18-6-1364 heeft volgens Berg betrekking op een aan Otto nog verschuldigde bruids-
schat. In de laatste akte (20-8-1371) omschrijft 'Mechteld van Valkenborch en Voirne, burggravin
van Zeeland' Otto van Heukelom als haar 'lieve zwager'; dit werd ook opgemerkt door Dek in zijn
Bijdrage lol de genealogie (...) Van Arkel (zie literatuur-opgave Beginreeks 224) kol. 324, die
voorzichtig concludeerde dat Otto's eerste vrouw misschien een (schoon)zuster van Mechteld van
Voorne was. De omschrijving 'onze lieve zwager' kan hier echter moeilijk anders worden uitgelegd
dan 'aangehuwd' (toen zeer gebruikelijk).

In de genoemde akten worden o.a. rechten op Acquoy overgedragen, die kinderen uit beide
huwelijken van Catharina van Voorne(burg) hadden geërfd. Dit geldt voor de bij Vermeulen op
pag. 155 en 165 verkort weergegeven akten van 6-5-1382 (Archief Culemborg, inv. nr. 1787, fol.
276v) en 18-8-1382 (Idem, inv. nr. 1787, fol. 276). Acquoy was al in het bezit van Hendrik van
Voorne (zie Laban van der Klooster), de vader van Catharina, en gaat met de overdrachten van 1371
definitief over naar de familie Van Heukelom, nadien genaamd 'Van Heukelom van Acquoy'.

De conclusie van Berg wordt versterkt door de introductie van één, mogelijk twee voornamen bij
deze Van Heukelom's: Walraven (uit het eerste huwelijk van Otto) herinnert aan de befaamde
Walram de Rossige, heer van Valkenburg (19/224), terwijl Jutte (eveneens uit dit eerste huwelijk)
vernoemd kan zijn naar Jutte van Nassau, vrouw van Jan van Kuijc (zie 16/214) en grootmoeder
van Catharina van Voorne(burg).

J .H.M. STRUBOS

EXCURS C: LODEWIJK II VAN WEST-FRANCIË (zie 4/227; pag. 327)

Lodewijk de Stamelaar was eerst in 862, zonder toestemming van zijn vader, met Ansgard van
Bourgondié getrouwd (van wie hij twee zoons, Lodewijk III en Carloman, en twee dochters had)
die hij later verstootte om Adelheid/Adelaide te huwen. In Gens Noslra 23 (1968), pag. 243 werd
deze, in navolging van Brandenburg gen. VI/17, als dochter van Bego II van Parijs aangegeven. In
het grote herdenkingswerk dat na de tentoonstelling te Aken (1965) begon te verschijnen, betoogde
Werner (zie lit.-opg.) echter, dat zij een dochter van de in en na Quierzy als paltsgraaf fungerende
Adalhard was geweest en zodoende een afstammelinge van Lodewijk de Vrome.

Opvallend is, dat aartsbisschop Hincmar van Reims, die zich eerder zo fel en onophoudelijk had
verzet tegen een scheiding van Lotharius II (Beginreeks 203, generatie 4, pag. 191) nu wèl wilde
meewerken, en dat zelfs voor een huwelijk binnen de verboden kanonieke graden! Paus Johannes
VIII (die in Troyes probeerde Lodewijk te bewegen tot een ingrijpen in Italië) berustte tot op zekere
hoogte hierin en was wel bereid tot een kroning van Lodewijk, maar weigerde toch óók Adelaide
te kronen.

Werner wil, voornamelijk om chronologische redenen, Lodewijks huwelijk niet later dan 875
stellen; Riché (a. w., pag. 205) echter handhaaft 878 (dus direct na de dood van Karel de Kale) wat
op zichzelf beschouwd wel zo waarschijnlijk is. Aangezien gedetailleerder dan de door Werner
aangehaalde kroniek van Regino van Prüm zijn voor de regering van Lodewijk de Stamelaar de z.g.
Annales Berliniani, d.w.z. de officiële Westfrankische rijksannalen die in deze jaren werden
geschreven door aartsbisschop Hincmar zelf die Adelheid wel noemt (eenmaal), maar — begrijpe-
lijk — niet ingaat op de huwelijkssluiting. Volgens de laatste uitgever dier annalen (Reinhold Rau
(a.w., Bd. II, pag. 267 noot 5) was Adelheid volgens Decker-Hauff een kleindochter van een broer
van keizerin Judith, wat eveneens een verwantschap in de zesde kanonieke graad betekent.

H.H.W. VAN EIJK
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EXCURS D: IDA VAN ARNSBERG (zie 15/227; pag. 332-333)

Graaf Frederik van Arnsberg (die vanwege de vele gewapende conflicten waarin hij betrokken was
later de bijnaam 'Friedrich der Streitbare' kreeg) had (minstens) twee dochters, die door Séibertz
in 1845 werden aangeduid als Sophia gehuwd met Godfried I graaf van Cuyk, en Jutta gehuwd met
Godfried II van Cappenberg; dit laatste huwelijk was kinderloos. Voor de naam 'Sophia', over wie
hij op pag. 106 komt te spreken, gaf hij geen bron aan. Maar zeker in die tijd was men nog geneigd
deze (eerste) uitgever van het Westfalisches Urkundenbuch op zijn woord te geloven.

In 1122 liet Godfried van Cappenberg zich bekeren door Norbert van Gennep (de stichter van de
Praemonstratensers) en maakte van zijn tegenwoordig volkomen verdwenen burcht en verder bezit
(waaronder natuurlijk ook de bruidsschat van zijn vrouw) een dubbel-klooster, waar niet alleen
hijzelf, maar na aandrang ook zijn gemalin, zijn broer Otto en zijn zusters intraden. De reacties
laten zich raden: enerzijds een woedende schoonvader die een belangrijk deel van het familiebezit
aan zijn verdere nageslacht zag ontgaan, anderzijds een dankbare Kerk die Godfried direct als heilig
ging beschouwen en hem nog geen dertig jaar later reeds als 'inestimabilem beneficiorum' ken-
schetste; voor opgave van edities, vertalingen en toelichtingen op de Vita S. Godefridi comitis
Cappenbergensis zie men Potthast pag. 1343-44.

De in 1930 verschenen Greifswalder dissertatie van Bollnow corrigeerde de genealogica: de oudste
dochter van Friedrich der Streitbare heet nu Ida (Tafel 1, nr. 13), waarbij hij op pag. 66 exact de
bronnen opgaf, waaronder ook de Annales Egmundenses. Deze werden kort daarna (1933) door
Oppermann in de Fontes Egmundenses opnieuw uitgegeven, waarbij zijn toenmalige assistent J. F.
Niermeyer o.a. het register verzorgde en haar daarin ter identificatie met cursief gedrukte toelichting
opnam als 'Ida (lees Sophia?) de Arnsberch; maritus: Godefridi Icomes; filius: Heinricus Icomes'.

In 1950 kwam ook Homberg in zijn grote verhandeling over de geschiedenis van de graafschappen
van het huis Werl over de dochters van Friedrich der Streitbare te spreken (met name op pag. 40-41,
maar vooral in de lange voetnoot 235 op pag. 81 -82); hij beschouwt Jutta gehuwd met Godfried van
Cappenberg als de 'wahrscheinlich alteste' dochter, en Ida, gehuwd met Godfried van Cuyk, als een
veel jongere; of zij nog een duidelijk jongere zuster Adelheid hadden, is wel waarschijnlijk, maar
toch minder zeker.

Dat dit alles ontgaan is aan Dek in zijn Amsterdamse dissertatie uit 1954 (derde druk (1956) pag.
7; vierde, verbeterde druk (1969) pag. 18) mag excusabel heten (het betreft, in zijn opzet, hier slechts
een zijspoor), maar het blijft toch te betreuren dat hij voor dit detail van de Bentheim's niets
nieuwers dan MóUer uit 1879 gebruikte, terwijl alle hierboven genoemde publikaties zich in de
Amsterdamse UB bevinden.

Opvallend en verheugend is dan, dat deze afstammingsgroep wèl correct werd weergegeven bij
Winkhaus (1950; aanwezig op het CBG) op de trefwoorden Arnsberg-Cuyk en Werl-Arnsberg, en
(met volgorde Ida - Jutta - Adelheid) bij het vanwege alle kritiek die er op mogelijk is, toch ook
wel eens onderschatte werk van Gewin uit 1962 (tabel C, alsmede pag. 106-107 en bronnenopgave
op pag. 151).

Vaak zal men geneigd zijn ter oriëntatie een der tabellenwerken op te slaan die onder de titel
'Europaische Stammtafeln' achtereenvolgens werden uitgegeven door Prinz von Isenburg, Freytag
von Loringhoven en Schwennicke. Maar controle blijkt dan toch, helaas, vaak nodig. Freytag von
Loringhoven (1965) geeft in deel I, Tafel 143a als dochters Jutta en Ida (de volgorde van Homberg
dus), maar maakt Adelheid - die ons hier verder nu niet interesseert - ineens tot dochtervan Ida,
hoewel hij in de literatuuropgave naar Homberg verwijst!

Maar goed, van dit prestigieuze seriewerk is een Neue Folge verschenen. Wie mocht denken dat
een nieuwer werk 'dus' wel beter zal zijn, komt bedrogen uit. Op Tafel 98b van de in 1980 ver-
schenen Band VIU heeft Friedrich der Streitbare nog maar één dochter, die als 'Jutta (Ida)' éérst
trouwt met Godfried II van Cappenberg, en na diens op 27-1-1127 gevolgde dood (als non dus, moet
men dan denken!) hertrouwd zou zijn met Godfried van Cuyk-Malsen. Zo ook op Tafel 37 aldaar,
waar zij dan Ida (Jutta) heet en Adelheid, in het voetspoor van Freytag, haar dochter is gebleven.
Kijkt men in het Literaturverzeichnis, dan ziet men dat (wijlen) dr. Günter Aders deze hutspot heeft
bereid. Dat deze tabellen zijn 'überprüft' door Leidinger, zegt me weinig, want diens voortreffelijke
werk (1965) betrof oudere generaties van de Werl's dan die welke hier aan de orde zijn.

Een ongetwijfeld goed bedoelde, maar mislukte poging om Ida en Judith tot één persoon te
maken, deed ook Coldeweij: op pag. 30 en 227 vermeldt hij de vrouw van Godfried van Kuyc als
'Ida (Juditha, Jutta) gravin van Arnsberg ( . . . ) , waarschijnlijk weduwe van graaf Godfried II van
Cappenberg'. Daarbij moet de vorm 'Juditha' (inderdaad een vorm van Judith) voor de lezer
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kennelijk de overgang tot Ida aannemelijk maken. Maar Ida is, taalkundig, een heel ander woord:
hetzij een verkorting van Alida, hetzij een zelfstandig voorkomende Germaanse naam. Hij heeft
zich kennelijk laten leiden door Aders (zie voetnoot 62 op pag. 32), maar heeft blijkens de door hem
opgegeven 'Bronnenpublicaties en literatuur' geen weet gehad van Bollnow, Homberg of zelfs maar
Winkhaus.

Een lang exposé om één voornaam te verantwoorden, zal men wellicht zeggen. Zeker, maar afgezien
van het algemeen belang om te demonstreren dat men publikaties kritisch dient te lezen, is hier ook
een meer specifieke kwestie in het geding. In de eerste plaats is dit natuurlijk van rechtstreeks belang
voor de hier gepubliceerde Bentheim-afstammingen. Aanzienlijk groter is echter nog de kring van
belanghebbenden, wanneer ik denk aan de in 1937 door De Groot aannemelijk gemaakte (en in 1954
door Groesbeek ondersteunde) genealogische samenhang van Bentheim met de oudste Arkel's.
Willen al die Arkel-afstammelingen niet slechts via Bentheim (en dus Holland) van Karel de Grote
afstammen, maar ook via Ida van Arnsberg, dan kan dat eveneens: men raadplege Leidinger (wiens
verhandeling zich uitstrekt tot en met de vader van Friedrich der Streitbare) en de andere hier reeds
genoemde publikaties.

H.H.W. VANEUK

Lit.:
- Joh. Suibert Seibertz, Diplomatische Familiengeschichte der alten Grafen von Westfalen in

Werl und Arnsberg. Arnsberg (A. L. Ritter) 1845;
- August Potthast, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europaischen Mittelalters bis 1500.

Berlin (W. Weber) 1896 [reprint: Graz (Akademischer Druck- und Verlagsanstalt) 1957. Dit
werk wordt, naar de rugtitel, vaak aangehaald als Bibliotheca historica Medii Aevi];

- Hermann Bollnow, Die Grafen von Werl; Genealogische Untersuchungen zur Geschichte des
10. bis 12. Jahrhunderts. Stettin (Ostsee Verlag) 1930 [diss. Greifswald 1930];

- O. Oppermann, Fontes Egmundenses. Utrecht (Kemink) 1933 [= Werken uitgegeven door het
Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, 3e serie, nr. 61];

- Albert K. Homberg, Geschichte der Comitate des Werler Grafenhauses, in: Westfalische Zeit-
schrift 100 (1950), pag. 9-133;

- A. W. E. Dek, Genealogie der graven van Holland, 4e dr. Zaltbommel (Europese Bibliotheek)
1969 [oorspr. diss. Amsterdam 1954];

- Johann Caspar Möller, Geschichte der vormaligen Graf schaft Bentheim von den altesten Zeilen
bisauf unsere Tage. Lingen a.d. Ems 1879 [reprint: Osnabrück (H.Th. Werner) 1975];

- Eberhard Winkhaus, Ahnen zu Karl dem Grossen und Widukind. Ennepetal-Altenvoerde
(Selbstverlag) 1950 [Hauptband] en Hagen i. Westfalen 1953 [Erganzungsband];

- J. P. J. Gewin, Die Herkunft der Grafen van Limburg Stirum. Assen (Van Gorcum) en Munster
(Aschendorff) 1962 [= De Graven van Limburg Stirum, 1/2];

- Paul Leidinger, Untersuchungen zur Geschichte der Grafen von Werl; ein Beitrag zur
Geschichte des Hochmittelalters. Paderborn (Verein für Geschichte und Altertumskunde West-
falens, Abt. Paderborn) 1965 [= Studiën und Quellen zur westfalischen Geschichte, Bd. 5];

- J. A. Coldeweij, De Heren van Kuyc 1096-1400. Tilburg (Stichting Zuidelijk Historisch Con-
tact) 1981 [= Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. 50].
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NAWOORD OF VERANTWOORDING

Nu Gens Nostra binnen ongeveer één jaar tijds ten tweede male een Karel de
Grote-aflevering doet verschijnen, past het de samenstellers een verantwoor-
ding van het initiatief en van de daaruit voortgesproten werkzaamheden af te
leggen.

Laat ons eerst nog even naar drieëntwintig jaar geleden terug gaan. Op of
omstreeks 6 december 1968 viel bij de ongeveer 2500 toenmalige leden van de
NGV het eerste Karel de Grote-nummer in de bus. Een werkgroep van vijf leden-
had het op zich genomen om de genealogen eens een aantal afstammingsmoge-
lijkheden van de beroemde Frankische vorst voor te zetten.

Aanvankelijk had de redactie geaarzeld. Zou een dergelijk omvangrijk werk-
stuk van toch wel heel specifieke aard wel in Gens Nostra passen? Zou niet het
verwijt worden gehoord dat de inhoud van een zo uitgebreide aflevering veel te
eenzijdig was uitgevallen? Zouden niet velen beweren dat alleen bepaalde fami-
lies zich tot de nakomelingen van Karel de Grote mochten rekenen, zodat de
meeste lezers geen enkele affiniteit met het onderwerp zouden hebben? Een
eerste blik in het blad zou overigens al voldoende zijn om tot andere gevolgtrek-
kingen te komen, maar toch...!

Gelukkig is naderhand gebleken dat het Karel de Grote-nummer van 1968 met
veel belangstelling is ontvangen en gelezen. Dat kon worden afgeleid uit de
reacties op het blad direct na verschijnen, maar ook nog na vele jaren. Ook de
talrijke nabestellingen getuigden van deze interesse. Destijds waren boven de
gebruikelijke oplage van het maandblad 500 extra exemplaren vervaardigd,
waarna sommige minder overtuigde NGV-ers waarschuwden dat een deel
daarvan misschien wel te eeuwigen dage op afnemers zou moeten wachten. Dat
liep anders. Omstreeks 1971 was de voorraad uitverkocht. Honderden aanvra-
gers hebben nadien nog een exemplaar besteld en slechts een fotokopie kunnen
verkrijgen, tot in 1990 een herdruk verscheen.

Hoewel ook vóór 1968 hier en daar afstammingsreeksen van Karel de Grote
waren gepubliceerd, lijkt het niet ondenkbaar dat bij velen eerst door het spe-
ciale Gens Nostra-nummer het besef ontstond dat een genealogisch afstam-
mingsbewijs van de misschien wel bekendste Middeleeuwer tot de mogelijk-
heden behoorde. Niettemin was kennelijk nog niet een ieder geheel overtuigd.
Immers, tijdens een bijeenkomst op 4 juni 1983 ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en
Wapenkunde konden de toehoorders nog uit de mond van één van de inleiders,
prof. dr. W. Th. M. Frijhoff, optekenen: 'Omdat alleen strikt biologische
afstamming wordt erkend, wordt elke mythevorming uitgebannen. Weg dus
met Dido en Aeneas, maar ook met Clovis en Karel de Grote als mythische
oervaders' (De Nederlandsche Leeuw 100 (1983), k. 544). Als men zulke
woorden verneemt, denkt men al gauw: dan maar weer opnieuw!

Niet echter de woorden van prof. Frijhoff, maar veeleer het succes van 1968
heeft - zij het wel eerst na twee decennia - tot nieuwe initiatieven geleid. Het
hoofdbestuur besloot tot de zojuist genoemde herdruk van het al lang uitver-
kochte Karel de Grote-nummer en in 1988 verscheen op initiatief van de redactie
van Gens Nostra een oproep van de Werkgroep Middeleeuwse Vorstenkwar-
tieren om inzending voor een tweede nummer. Was de oogst in '68 al royaal met
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ongeveer 35 reeksen, nu kwamen er meer dan 60 binnen. Ook nadat was komen
vast te staan dat enkele reeksen nog te weinig onderbouwd waren om als
'bewezen reeksen' door te gaan en deswege moesten afvallen, bleef er een
hoeveelheid over die onmogelijk in één dubbele aflevering van het maandblad
zou passen. In goed overleg met de redactie van Gens Nostra is daarom een
splitsing doorgevoerd, waarbij in najaar '90 een eerste, in najaar '91 een tweede,
afsluitende publikatie van reeksen zou plaatshebben.

Met veel genoegen kan worden vastgesteld dat de Werkgroep Middeleeuwse
Vorstenkwartieren in de loop van de jaren van ongewijzigde personele samen-
stelling bleef. Zo waren de bewerkers van de reeksen 1968 ook in '90-'91 nog
- het moge hier wel vermeld: als een vriendenclub - in actie, zij het uiteraard
op een wat meer gevorderde leeftijd!

Niet zelden treft men in verantwoordingen zinswendingen als: 'Hadden wij
tevoren beseft welke taak wij op ons namen, dan was dit werk niet tot stand
gekomen'. Succes derhalve, geboren uit onwetendheid. Als de werkgroep een
soortgelijke verzuchting slaakt, kan zij zich helaas niet eens erg geldig op onwe-
tendheid beroepen. Het was vooral de grote toevloed aan reeksen die ook weer
na de verschijning van het eerste deel op gang kwam, die haar voor problemen
stelde.

Graag nog enkele technische opmerkingen. Wie van Karel de Grote afstamt,
doet dat nooit langs één lijn, maar altijd langs vele. Zoveel mogelijk heeft de
werkgroep de lijnen aangehouden die de inzenders als voorkeursmogelijkheid
hadden aangegeven. In sommige gevallen kon dat echter niet worden gereali-
seerd. Ook moest het aantal afstammingslijnen in beginsel op één per inzender
worden gehouden, in het bijzonder ook gezien het grote aantal inzendingen.
Soms evenwel heeft toch enige ruimhartigheid de plaats ingenomen van een
rigide toepassing van bedoeld principe.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling om in deze aflevering mede op te nemen
de reacties op de aflevering van 1990. De bewerking daarvan nam echter meer
tijd in beslag dan eerst werd vermoed, terwijl duidelijk werd dat ook op de thans
gereedgekomen aflevering weer aanvullingen en verbeteringen zouden komen.
Daarom is besloten om de redactie van Gens Nostra, die wij uiteraard zeer
erkentelijk zijn voor het afstaan van zoveel ruimte, in 1993 nog eens te bena-
deren en dan met de vraag om nog eenmaal afsluitend op het onderwerp te
mogen ingaan.

De Werkgroep M. V. K. spreekt de hoop uit dat velen met belangstelling ook
dit nieuwste Karel de Grote-nummer zullen lezen en later nog eens herlezen.

De Werkgroep Middeleeuwse Vorstenkwartieren,
Mr. H.W. ENGELBRECHT, Utrecht

Drs. H.H.W. VAN EUK, Diemen
G. STAALENHOEF, Diemen

J .H.M. STRIJBOS, Lunteren
R.F. VULSMA, Amsterdam
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Aan de Karel-de-Grote-nummers (1990/1991) werkten mee:

C. Aleman, Heijermansplein 155, 3123 LG Schiedam.
P. Beishuizen, Diepe Vaart 15, 5663 AW Geldrop.
H. P. M. Cobben, Brugstraat 6, 6191 KC Beek.
P. E. Dinkla, Rotondeweg 26, 1261 BG Blaricum.
Mevr. D. Dragt-Walraven, Hemmemastins 53, 8925 GN Leeuwarden.
Prof. drs. C. van der Enden, Helmerslaan 79, 5615 JC Eindhoven.
Mr. H. W. Engelbrecht, Van Speijkstraat 16, 3572 XD Utrecht.
Drs. H.H.W. van Eijk, Julianaplantsoen 198, 1111 XW Diemen.
B. van der Feen de Lille, Van Beuningenlaan 4, 3818 JJ Amersfoort.
F. van Gemert, De Koppele 521, 5632 LR Eindhoven.

Drs. W. J. M. van Gent, Zwolseweg 94, 7412 AP Deventer.
Mr. H. E. H. Goossens, Boslaan 12, 1261 CB Blaricum.
J. A. van der Heijden, Vermeerstraat 5, 6165 AH Geleen.
J. H. Hoitingh, Beethovenlaan 72, 1411 HT Naarden.
J .M. Homs, Wilhelminastraat 9, 6921 ZL Duiven.
C. E. G. ten Houte de Lange, 'Koetshuis Valckenbosch' Boulevard 15, 3707 BK Zeist.
Mr. C. J. van Hunnik, Schoolstraat 20, 3581 PV Utrecht.
H. de Iongh, Broekweg 124, 3131 HG Vlaardingen.
Dr. R. P. W. C. Jonckers Nieboer, Hoofdstraat 113, 9355 TC Midwolde.
E. J. C. Kamerling, Ruurloseweg 25, 7251 LA Vorden.

J .M. Kluun, Ratelaarweg 17, 9753 BD Haren (Gr).
A. J. Konings, Dovenetel 3, 6081 CG Haelen (L).
Mevr. A. E. M. Landheer-Roelants, Prof. P. S. Gerbrandyweg 3, 2584 CA Scheveningen.
Mr. M. van der Leeuw, Fluitakker 21, 6721 ZE Bennekom.
Mr. P. S. van der Lely, Lupine-oord 1, 3991 VG Houten.
B. M. P. Lemmens, Dr. Jan Berendsstraat 8, 6512 HB Nijmegen.
G. W. C. Lemmens, Iridge Farmhouse, Silver Hill, Hurst Green, East Sussex UK.
Dr. ir. J. C. A. van der Lubbe, Hooijersdijk 4, 2411 ZV Bodegraven.
J. W. Lugard, J. C. van Oostzanenlaan 22, 2102 AX Heemstede.
Ir. G. L. Meesters (t) .

A. Moens, Van Diepenheim Scheltuslaan 36, 3832 EG Leusden.
Mr. H.G. Mos, Rue J .P . Sauvage 7, 2514 Luxemburg.
R. Murray Bakker Albach (t) .
Mevr. M. Noorderhaven-Rog, p/a Schout 30, 1412 NG Naarden.
M. van Nuffelen, Hofbeeklaan 38, 6715 EA Ede.
B. Prins, Robijnstraat 28, 2403 BR Alphen aan den Rijn.
Drs. S. E. Pronk, Generaal Spoorlaan 199, 2283 GG Rijswijk.
Drs. C. A. Reichardt, Burg. Knottenbeltlaan 63, 7461 PA Rijssen.
J .A.C. Riel, Fr. Schubertlaan 35, 2324 CN Leiden.
Ing. A. F. Rietveld, Eize Bosstraat 2, 9203 SN Drachten.

Dr. F.C. de Rooij, Barnsteenhorst 176, 2592 EN 's-Gravenhage.
Ds. V. E. Schaefer, De Dissel 5, 1251 ZA Laren (NH).
Mr. T. N. Schelhaas, p/a Gem. Arch. Leiden, Boisotkade 2A, 2311 PZ Leiden.
C. Sellenraad, Acacialaan 5, 5342 HK Oss.
Mevr. D. A. Simons-Overing, Ceintuurbaan 1, 7413 DA Deventer.
G. Staalenhoef, Speenkruid 11, 1112 NA Diemen.
Ir. E. Stapelveld, Vossenbergselaan 30, 5171 CC Kaatsheuvel.
J. H. M. Strijbos, Rogakker 8, 6741 ER Lunteren.
J. Veltkamp, Ramaerstraat 37, 2035 CX Haarlem.
Ir. H. A. E. de Vos tot Nederveen Cappel, Laan van Rijnwijk 1, Flat A 45, 3709 JL Zeist.
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Drs. A.G. Vosdingh Bessem, Haagweg 167, 2281 AJ Rijswijk.
Mevr. M. Vulsma-Kappers, Sarphatipark 94", 1073 EB Amsterdam.
R. F. Vulsma, Sarphatipark 94", 1073 EB Amsterdam.
J. Westerbrink, Schout 30, 1412 NG Naarden.
Mr. G . J . J . van Wimersma Greidanus, Willem Klooslaan 33, 5615 NK Eindhoven.
Mevr. E. A. van de Witte-van Altveer, Sint Annastraat 26, 1411 PH Naarden.
C. H. van Wijngaarden, Zwijnsbergenstraat 144, 4834 JP Breda.
J. W. Zondervan, Giessenburg 17, 4385 EM Vlissingen.

Zoals in het voorwoord van de 1990-aflevering al werd aangegeven (zie pag. / ) , draagt de Werk-
groep Middeleeuwse Vorstenkwartieren de verantwoording voor de Beginreeksen en zijn de inzen-
ders verantwoordelijk voor de juistheid der Eindreeksen.
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BOEKEN

De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de
NGV, Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. Er worden geen boeken
uitgeleend.

Bronbewerkingen
R. K. Vennik, The Rotterdam marriages. The marriages of English, Irish and Scottish mensioned
in the Parish registers of the town of Rotterdam in the Netherlands, 2 delen, Rotterdam 1987.

Een nuttig uittreksel van alle huwelijksinschrijvingen in de diverse Engelstalige kerken in Rot-
terdam. Vooral genealogen die in het land van oorsprong wonen, zullen met deze uitgave hun
voordeel kunnen doen. Wij hadden graag vooraf een duidelijk overzicht gezien van de bewerkte
registers met de inventarisnummers.

De auteur is van plan dergelijke registers van andere steden op dezelfde manier te bewerken. Een
lofwaardig voornemen!

C. W.

Familiegeschiedenissen
D. Meyer Timmerman Thijssen, Meyer Timmerman Thijssen, Bilthoven 1988.

Een geïllustreerde en gedocumenteerde familiegeschiedenis, door de auteur voor zijn kinderen
geschreven en nu gedrukt: drie delenïn een band en een afzonderlijk'vierde deel, terwijl een vijfde
in het vooruitzicht wordt gesteld. De familiegeschiedenis vangt omstreeks 1800 aan in Malakka. Het
eerste deel bevat o.m. hoofdstukken over Malakka, de VOC, Java en de Vorstenlanden die interes-
sante achtergrondinformatie verschaffen.

Deel II is getiteld 'De vlegeljaren van ' Walter Meyer Timmerman Thijssen en Charlotte
Meulman', een voor zichzelf sprekende titel. Dit deel bevat gegevens over de aangetrouwde familie
Meulman, aanvullingen op deel I en een naamregister op de delen I en II.

Deel III 'De Thuishaven' is autobiografisch getint. Ook dit deel bevat aanvullingen op de voor-
gaande delen en een namenregister. Band 1-I1I wordt besloten met genealogische schema's Meyer
Timmerman Thijssen en Meulman (oorspronkelijk Möhlmann).

Het afzonderlijke deel IV, getiteld 'Oorlog' beschrijft de lotgevallen van de familie in de periode
1939-1945 en bevat daarnaast aanvullingen en correcties op de eerste drie delen.

G . J . J . VAN WlMERSMA GREIDANUS

D'.. Meyer Timmerman Thijssen, Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka
1778-1823. Eigen uitgave van de auteur, Bilthoven 1991.

Een merkwaardig boek dat ik met grote belangstelling heb gelezen. Wanneer men'zich met de
hoofdpersonen en hun naasten enigszins vertrouwd heeft gemaakt, leest het als een spannende
roman. Die hoofdpersonen zijn: Abraham Couperus (1752-1813), gouverneur van Malakka (1790-
1795), raad van Indië, tr. 1781 Catharina Johanna Koek; Jan Hendrik Meyer (1762-1809), equipa-
gemeester te Malakka (1787-1795), tr. (1) 1783 Carolina Elisabeth Forster; tr. (2) 1801 Gesina
Couperus; Jan Samuel Timmerman Thijssen (1782-1813), gouverneur van Malakka (1818-1823), tr.
1809 Gesina Couperus.

Malakka was in de bloeitijd van de VOC een der belangrijkste handelsnederzettingen in het verre
oosten. De hoofdpersonen hebben aan den lijve het verval ondervonden tegen het eind van de 18de
eeuw. Vooral dankzij vele brieven, bewaard gebleven in het familiearchief Suringar, kon de auteur
putten uit een rijke bron van informatie door en over tijdgenoten. De brieven van 'tante Sophie'
spelen een grote rol. Zij was Sophia Elisabeth Thijssen (1755-1821), vrouw van Tjaard Nicolaas
Suringar, eerder weduwe van ds. Samuel Hubert, oom van moederskant van Jan Samuel Tim-
merman Thijssen. Bovendien was Suringar eerder (Leeuwarden 25 dec. 1759) getrouwd geweest met
Petronella Couperus, nicht van Abraham. De lotgevallen van al deze mensen, in een roerige tijd
trekkend van hot naar her, zijn door de auteur na diepgaand archiefonderzoek uitvoerig
beschreven.
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De uitgave is zeer goed verzorgd, geïllustreerd en voorzien van een genealogische tabel en een
index. De reprodukties in kleur zijn prachtig. Eén woord van kritiek: de verwantschapstabel (p. 9
en 10) is weinig overzichtelijk en onvolledig. Men moet deze beslist niet als genealogische bron
gebruiken. Het zou bovendien beter zijn geweest de personen, die een rol spelen in het boek, vet te
drukken.

< W . WlJNAENDTS VAN RESANDT

J. P. M. Sedelaar, De geschiedenis van de familie Teunissen, Lisse 1991.
Het gaat hier om de nakomelingen met de familienaam Teunissen van het echtpaar Klaas Teu-

nissen en Joanna Roest. Zij trouwden 1750 r.-k. te Eymeren en vestigden zich in Herveld. Het
boekje bevat veel achtergrondinformatie, illustraties, indices en een bronnenlijst.

Jammer is, dat een ander nummersysteem is toegepast dan het internationaal algemeen gebruike-
lijke. Nu ontstaan er aanduidingen als: Vllghaedf.

Adres van de samensteller: Burg. de Graafplein 10, 2162 AZ Lisse.

Genealogieën
P.J. Houter, Hel Westfriese geslacht Houler, Haarlem 1991.

Dit 30e deel in de serie 'Westfriese geslachten' is van de goede kwaliteit die we van deze serie
gewend zijn. De stamvader van deze familie is Pieter Tijmonsz., gehuwd met Niesje Reijers, uit welk
echtpaar tussen 1663 en 1683 kinderen worden gedoopt te Hem en Hoogkarspel.

Adres van de samensteller: Jan van Scorelpark 60, 1871 EZ Schoorl.

A. ter Maten e.a., Maal werk. Genealogische beschrijving van Stichtse en Gelderse families ter
Ma(a)ten/Ter Ma(a)ten/Terma(a)ten, Utrecht 1990.

De naam Ter Maten wordt en werd op meer dan 50 manieren geschreven en kwam reeds vóór 1400
voor. Er zijn meerdere families van die naam, die onderling geen aantoonbaar verband hebben.

Stamvader van de hier behandelde familie is Lubbert Gerritsz. van der Maete, die in 1720 als
jongman van Voorst trouwt met Elisje Hendriksdr. Naar vroegere voorouders is gezocht en er is een
interessante hypothese opgebouwd. Er is zoveel mogelijk achtergrondinformatie gegeven. Ook van
de vrouwelijke Ter Maten's zijn veelal de kinderen vermeld en ook in die gevallen is het niet gebleven
bij het vermelden van de primaire genealogische gegevens.

De gegevens over de état-présent (de nu levende personen) zijn opvallend volledig, terwijl het
verzamelen van die gegevens - zoals bekend - zeer tijdrovend is. Het boek is keurig uitgevoerd
en voorzien van een index op de familienamen van de aangetrouwden.

Adres van de genoemde samensteller: Theemsdreef 134, 3562 EH Utrecht.

H. de Noo, Genealogie de Noo. Een boerengeslacht uit de Bommelerwaard en de Tielerwaard,
Vught 1991.

Een publikatie waarin opvallend veel achtergrondinformatie over de vermelde personen is
gegeven. Het begint al bij de stamvader Gijsbert Gijsbertse de Noo, die als jongman van Zuilichem
tr. Kerkwijk 25 mei 1656 met Aartje Willems. Over hem en zijn echtgenoten wordt de verkorte
inhoud vermeld van een 37 akten uit het oud-rechterlijk archief van Zuilichem en andere plaatsen.
Toegevoegd is een genealogie De Noo, woonachtig vooral te Zaltbommel. Stamvader van die
familie is Johannes de Noo, die in 1609 werd ingeschreven als theologisch student aan de Leidse
universiteit, 34 jaar en afkomstig uit Brussel. Een goed stuk werk, waarin echter een namenindex
node wordt gemist.

Verkrijgbaar door overmaking van ƒ40,- (inclusief verzendkosten) naar postrekening 847726
t.n.v. de auteur, Klein Brabant 47, 5262 RL Vught.

C. W. DELFORTERIE

Oosterhof, Van Osterhof tot Ooslerhoff, Zwolle 1991.
Een familiegeschiedenis, waarvan de beschrijving begint rond het midden van de achttiende eeuw

met Johannes Hendriks Oosterhof, die in die periode kinderen laat dopen te Knijpe en Terwispel.
Aldus luidt de ondertitel van deze genealogie. De naam van de auteur ontbreekt op de titelpagina,
maar op blz. 14 prijkt zijn portret. Hij noemt zijn boek zelf een 'verzameling van genealogische
sprokkels'; niettemin worden tien (eigenlijk acht) generaties Oosterhof beschreven met als generatie
XI 'de generatie van de toekomst'. Met opzet heeft de auteur de in de genealogie voorkomende
personen niet genummerd, stellende dat zij namen hebben en geen nummers zijn. Moge deze kreet
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op zichzelf beschouwd niet onsympathiek klinken, de rechtgeaarde genealoog ziet niets denigre-
rends in een nummeringssysteem dat in de praktijk zijn nut heeft bewezen. Bij deze genealogie moet
het verband blijken uit de inhoudsopgave en de index, terwijl bovendien bij iedere behandelde
persoon de namen van zijn ouders genoemd worden.

Het boek vangt aan met een relativerende en van zelfkennis getuigende uiteenzetting over het doel
van de genealogie. Vervolgens is een paragraaf gewijd aan de geslachtsnaam in zijn verschillende
verschijningsvormen en wordt uitvoerig stilgestaan bij Friesland, de Friezen, de Friese taal en de
Friese Vrijheid. De opsomming van de benamingen van 28 generaties voorouders, beginnend met
1. vader en eindigend met 28. edelstamoudbetovergrootvader doet wat archaïsch aan: niet passend
in een moderne genealogie. Na een hoofdstuk over heraldiek en het familiewapen volgt de eigenlijke
genealogie, waarvan de generaties 1 en II gevoegelijk achterwege hadden kunnen blijven: zoals uit
de ondertitel al blijkt, begint de stamboom met Johannes Hendriks Oosterhof, die hier echter
generatie 111 genoemd wordt. Veel portretten, reprodukties van akten en advertenties en foto's van
huizen waar familieleden hebben gewoond wisselen de tekst af.

Het mooi uitgevoerde boek besluit met een interessant hoofdstuk over historische plaatsgegevens
waarin de verschillende plaatsen waar de familie gevestigd was aan bod komen, een hoofdstuk
'Oosterhoffen her en der' en een lijst van verklaringen van voorkomende geslachtsnamen. Tenslotte
een namenindex, een inhoudsopgave en een afzonderlijk bijgevoegd overzichtsschema.

Het boek kan worden besteld door overmaking van ƒ114,80 (inclusief verzendkosten) naar
postrekening 1008700 t.n.v. H. Oosterhof te Zwolle.

G . J . J . VAN WlMERSMA G R E I U A N U S

K. J. Slijkerman e.a., Het geslacht Coornneef (Koreneef enz.) te Rhoon, Oudenhoorn en Spijke-
nisse. Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 6, Rotterdam 1991.

De opzet van deze reeks is het uitgeven van een reeks monografieën van wisselende omvang,
waarin de stamvader vóór 1700 leefde.

In deze publikatie komen de oudst bekende generaties uitvoerig ter sprake. De uitwerking van de
fragmentgenealogie eindigt aan het einde van de zeventiende of begin achttiende eeuw. De stam-
vader van deze familie Coornneef is Cornelis Dircksz. Coornneef, schepen van Poortugaal (1614,
1627), vermoedelijk zoon van Dirck Cornelisz. Schoudt (Coornneef).

Het deeltje is verkrijgbaar door overmaking van ƒ13,- (inclusief verzendkosten) naar postreke-
ning 2330011 t.n.v. de genoemde auteur, Zegenstraat 73, 3082 XP Rotterdam.

J., D. en J. Stijnman, Tien generaties Stijnman, Voorburg 1989.
De genealogie vangt aan met Gerrit Jansz. Stijnman, die vermoedelijk omstreeks 1670 is geboren

te Heemstede. Er zijn takken te Haarlem (slechts drie generaties bekend), te Heemstede/Benne-
broek (met zijtakken te Stompwijk en Wassenaar), te Stompwijk (met een zijtak in Hillegom), te
Wassenaar/Leiden, te Hillegom en te Oudewater. Het geheel ziet er aantrekkelijk uit en er is een
behoorlijke verscheidenheid aan bronnen gebruikt. Veel illustraties en een index op echtgenoten
completeren het geheel.

Correspondentie over deze uitgave kunt u richten aan de heer J. P. N. Stallinga, Klaverweide 54,
2272 BV Voorburg.

Kwarlierstalen
J. L. de Vos, Kwartierstaat De Vos. Een Noord-Bevelands landbouwersgeslacht van Vlaamse oor-
sprong, Amsterdam 1991.

Vele beoefenaars van de genealogie zullen het niet eens zijn met de verzuchting van de schrijver:
' . . . dat ik niet in de gelegenheid ben geweest zelf onderzoek te doen bij het Rijksarchief Zeeland
te Middelburg. Het is gezien de grote verkeersdrukte in West-Nederland ondoenlijk per eigen
vervoer en ook per trein, voldoende tijd over te houden om uitgebreid in het archief aan het werk
te gaan . . . ' . Vooral gezien die beperking is het resultaat beter dan men zou verwachten, maar de
bronvermeldingen zijn vaak te summier. Een inventarisnummer van een bron wordt nergens ver-
meld.

De titel is wat ongelukkig gekozen. Een kwartierstaat betreft uiteraard geen geslacht en de
stamreeks De Vos in de kwartierstaat mag dan uit Vlaanderen afkomstig zijn, vele andere kwar-
tieren niet.

Adres van de samensteller: Het Hoocht 114, flat M, 1025 HC Amsterdam.
C. W. DELFORTERIE
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AANWINSTEN

D. P. Arnoldus e.a., De familie Martin Ie Haarlem, Oudkarspel/Den Hulst 1991.
A. G. Bakker-Groot, Chronologisch regisier op de weesboeken van Purnierend 1639-1815, Purme-
rend 1991.
H. Benninga, Hei geslacht Meedendorp, Zeist 1991.
C. Bienfait, Herinneringen aan onze moeder Johanna Sophia van Limburg Brouwer en haar
voorouders.
B. J. Bouwmeester, Het geslacht Boumei(y)ster(s), Boumeester, Bouwmeester, geref. uit Eibergen
en Amsterdam.
Idem, Het geslacht Em(p)ke, RK uit Cloppenburg, Amsterdam, 's-Gravenhage, Diemen en Edam.
Doopsgezind uil Elderstedt, Uit geest, Limmen, Heemstede en Haarlem.
Idem, Het geslacht Hassebroek uit Oldersum, Noordbroek, Onstwedde, Musselkanaal en Win-
schoten.
Idem, Het geslacht Koerls, Bouwmeester, Garnaal, Sleketee, van den Heuvel uit Einden, Amster-
dam en Dordrecht.
Idem, Het geslacht Nieuwenbrug te Leiden, Den Helder, Amsterdam en Canada.
Idem, Het geslacht Morlang.
J .H . Breukelaar, Volkstelling Huizen 1839, alfabetisch op naam en gesorteerd op huisnummer.
G.W. Brouwer-Verheijen, Leersum Hervormde Dopen/Huwelijken 1699-1812, begraven 1745-
1792 en 1796-1811, Utrecht 1990.
Idem, De Bilt, Hervormde Dopen 1672-1811, trouwen 1689-1814 en begraven 1793-1821, Utrecht
1991.
H. J. en M. J. M. Daniels, Daniels, de eerste bekende generatie en de tak van A rnoldus te Maasbree/
Venlo/'Nijmegen ca. 1685-1988, benevens een overzicht van het geslacht Sengers te Megen ca.
1570-1920, 2e editie, Leende/Amsterdam 1989.
Z. M. Deurvorst, Parenteel van Herman van der Hardt Aberson en Anna Elisabeth Engelina Ver
Huell, 's-Gravenhage 1991.
G. A. van der Flier, Familiearchief van der Flier, Doorn 1981.
P. Geskus, Genealogie Geskus/Geskes, verbeterde uitgave [zie Gens Nostra XLV (1990) p. 34],
Amsterdam 1991.
P.M. van Griethuijsen, De familie Moorrees, Moorees, Morees uil Eijsden aan de Maas,

- 's-Gravenhage 1990.
J. Hoeben, Zeven eeuwen Haarlem 11, westelijk deel van de oude stad, Haarlem z.j.
P. L. Leget-Kuijlen en J. N. Leget, Borgbrieven te Orthen, Oss 1991.
Idem, Borgbrieven uit de schepenbanken van Arendonk en Beerse en de kerkarchieven van Loen-
hout, Meerle, Meir, Merksplas, Weelde, Wortel en Zandhoven, Oss 1991.
Idem, Borgbrieven uit het schepenarchief van Hooge en Lage Mierde, Oss 1991.
Idem, Testamenten gepasseerd voor schepenen van Hooge en Lage Mierde, Oss 1991.
E.G. B. Lokerse, Het Zuid-Bevelandse geslacht van Watervliet.
O. Lunshof, Kwartierstaat van Jan Lunshof 1916-1985, zoon van Roelof Lunshof en Catharina P.
Noë, Middenbeemster 1990.
W. H. van Oordt, 'Kinderen van één vader', tegenwoordige staat van hel geslacht van Oordt t.g.v.
het WO-jarig bestaan van de Vereeniging der familie van Oordt, Zwolle 1986.
G. Timmerman, ' Waterschap De Groote Waard':
- Inventaris van het archief van de polder Sint-Anthonypolder gelegen onder de gemeente

Maasdam over de periode 1551-1974.
- Inventaris van de archieven van de voormalige polder Moerkerken gelegen onder de voormalige

gemeenten Heinenoord, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek, Westmaas over de periode
1547-1974.

- Inventaris van het archief van de Dijkage van Mijnsheerenland van Moerkerken, later geheten
Hoogheemraadschap Mijnsheerenland van Moerkerken gelegen onder de voormalige
gemeenten Heinenoord, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek, Westmaas over de periode
1381-1862(1867).

- Inventaris van de archieven van het waterschap Mijnsheerenland van Moerkerken 1862-1974.
- Inventaris van het archief van het waterschap Het Gemeenschappelijk Stoomgemaal te Putters-

hoek 1870-1974, alsmede dat van de Stichting Archiefbewaarplaats te Puttershoek 1950-1972.
P. J. van der Vliet, Andel, Doopboek Nederd. Geref. Kerk 1694-1811.
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J. G. en R. Voortman, Van zum Vorde tot Voorlman, deel 1 Delen zum Vorde, Zaandam 1988.
C. de Waan, Klapper op de Memorie van collaterale successie (20e penning) eiland Marken 1732-
1806, met alfab. register van de erflaters, Amstelveen 1991.
J. Wilschut, Supplement 'Mijn vader en voorvaderen en hun naaste familieleden' [zie Gens Nostra
XLV (1990) p. 573], Doorwerth 1991.
J. A. Zandvliet, Zandvliet Amsterdam-Lisse. >
A. van Zoest, Hendrik van Soest te Dordrecht 1574-1590.

Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832, deel 4: Koedijk, Oudorp en Sint Pancras, Haarlem
1991.
Genealogie van de familie de Graeffvan Polsbroek, uit echte bescheiden opgemaakt door Pieter de
Graeff, vrijheer van Zuid-Polsbroeck, Purmerlant en Ilpendam anno 1661. Later vervolgd door
Pieter de Graeff Gerritsz. en hunnen naneef Dirk de Graeffvan Polsbroek, Amsterdam 1882.
Naam- en ranglijst der officieren van de Kon. Landmacht en de Kon. Luchtmacht 1989, Arnhem
1989.
Aanwinsten Gemeentearchief Zaanstad: 3e en 4e kwartaal 1990.
Familie Baks 1845-1982.

Genealogieën
J .P . en J .D. Backer en H.J . Luth, Het geslacht Backer, nakomelingen van Hilmar Backer,
Dordrecht 1990.

Hilmar Becker/Backer alias Feger werd in 1702 te Holzhausen in Duitsland geboren. In 1725
vestigt hij zich te Dordrecht als suikerkoker en eigenaar van suikerraffinaderij 'Amsterdam'. Hij
huwde (1) 1733 Maria Elselijna Bomers, en (2) Margrieta van Galen. Uit deze huwelijken zijn zeven
kinderen geboren, waarvan vier zonen.

C. Buijs, De familie Over in West-Friesland, Huizen 1991.
Hendrik en Cornelis Aariens, zoons van Aarien Ricquers en Aafje Hendriks, geboren resp. 1689

en 1695, dragen reeds in 1720 en 1722 de naam 'Over' als zij tot lidmaten van de kerk te Oude
Niedorp worden aangenomen. Een overzicht van nazaten uit Oude Niedorp.

K. Terpstra, Genealogie van het geslacht Wiersma uit Brantgum, Veenwouden 1991.
Stamvader van dit geslacht Wiersma is Tjerk Jans die in 1715 te Nes huwde met Feitje Tjerks. De

naam Wiersma werd pas in 1811 aangenomen.

A.F. Visschedijk, Een brede kijk op Visschedijk, de naamdragers van bleker Jan Visschedijk
1740-1790, Enschede 1989.

Jan Visschedijk die ca. 1740/1743 te Zuid Berghuizen werd geboren, huwde in 1780 met Elisabeth
Schoppen. Hij was bleker op erve 'de Stadbleek' te Delden.

A.W. Withoos, Het geslacht Van de Moosdijk/Van de Moesdijk, parenteel van de hoofdtak
Laurentius van de Moosdijk en Johanna Maria van de Water, verbeterde voorlopige uitgave,
Eindhoven 1989.

Laurentius, gedoopt 1780 te Woensel, van beroep wever, huwt aldaar in 1804 met Johanna Maria
van de Water, gedoopt Zeelst 1777, dr. van Hendrik van de Water en Elisabeth van Doren.

Prae 1600 Club
Wij ontvingen van de Prae 1600 Club / NGV Afd. Zeeland weer diverse publikaties:
P. A. Harthoorn, Heinkenszand, overloper 1621 (ƒ13,-).
Idem, Overloper van de parochie van Eversdijk en de polder van Galgoort 1587, 1594, 1601, 1608,
1615 en 1622 (6 dln., ƒ7,50 per deel).
C. Hollestelle, Sim Maartensdijk, Rekeningen Ned. Herv. Kerk 1575-1613 (ƒ14,-).
M. P. Neuteboom-Dieleman, Wemeldinge, Overloper 1624 (ƒ13,50).
C.C. Scherer, Wemeldinge Weeskamer, weesacten 1701-1726 (ƒ7,50).
Idem, Wemeldinge, transporten 1697-1727 (J'17,50).
Bestellingen bij A. J. Witte, de Komme3, 4421 ES Kapelle. De tussen haakjes genoemde prijzen zijn
exclusief porto.

W. H. VAN DER HORST-HARKEMA
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PERIODIEKEN

De hieronder vermelde periodieken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek
van de NGV, Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. Periodieken
kunnen niet worden uitgeleend.

Jaarverslag Gewestelijk Documentatiecentrum VVFafd. Oostende-Kuststreek (12 pag.).
Deze afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde heeft een eigen centrum in Oostende

en beschikt aldaar o.a. over een interessante documentatieverzameling, waaronder kopieën van de
klappers van vele Westvlaamse parochieregisters uit de Rijksarchieven. Dit jaarverslag, dat in onze
bibliotheek ter inzage is, vermeldt hiervan de plaatsnamen en bevat daarnaast verdere informatie
over wat in dit centrum is in te zien. Ook de openingstijden van het centrum zijn vermeld.

Repertorium op de Limburgse Leeuw, samengesteld door M.W. Suijkerbuijk en G . M . J . P .
Voncken. Eigen uitgave, Maastricht 1991 (143 pag.).

In 1966 verscheen, na een bestaan van veertien jaar, de laatste aflevering van het tijdschrift 'De
Limburgse Leeuw'. De samenstellers van dit repertorium hebben met deze uitgave alle informatie
uit de veertien jaargangen (1744 pagina's tekst) van dit belangrijke genealogische tijdschrift via
meerdere ingangen toegankelijk gemaakt. Om van de uitgetrokken 72 zowel alfabetisch als geogra-
fisch geordende onderwerpen er enkele te noemen: brouwerijen, hoeven en hoven, huisnamen,
persoonsnamen (62 pag.), magistraten, wapens en zegels. Een belangrijke en ook tijdsbesparende
aanwinst!

Alle afleveringen van 'De Limburgse Leeuw' zijn in onze bibliotheek ter inzage.

Deutsches Geschlechterbuch, Band 198. Verlag C. A. Starke, Limburg a/d Lahn 1991; ondertitel:
Siegerlander Geschlechterbuch, Band 5 (680 pag., ill., registers).

Dit deel bevat de genealogieën tot 15 generaties van acht families met de naam Spies/SpieR, die
alle afkomstig zijn uit het gebied van de Stadt- und Landkreis Siegen en het aangrenzende Wittgen-
stein. Er is geen aanwijsbare verwantschap, maar alle families zijn door de eeuwen heen nauw
verbonden met de plaatselijke mijnbouw en ijzerindustrie. Enkele takken hebben uitlopers naar
Nederland (o.a. Moret, Jung) terwijl van vele - meer recente - dochtershuwelijken ook de
nakomelingen zijn opgenomen (o.a. Auler, Bender, Dietz, Gerhards, Moisel, Stracke, Muller).

DeutschesFamilienarchiv, Band 106. Verlag Degener& Co, Neustadt a/d Aisch 1991 (303 pag., ill.,
register).

De in zeven takken uitgewerkte genealogie van de familie Ha(a)rlos behandelt elf generaties. Van
oorsprong afkomstig uit Oberfranken en Taunus verspreidt de familie zich naar Breitscheid, Dach-
senhausen, het gebied van de Niederrhein, Erbach/Dichtelbach, Galicië, de Pfalz en het Saarge-
bied.

De samensteller begon in 1929 met deze genealogie, met nu als resultaat een uitvoerig en goed
toegelicht (o.a. locale en politieke achtergronden) werk.

Voorts ontvingen wij:
— Gemeentearchief Veere en Museum 'De Vierschaar', Verslag juni 1989.
- Stadsarchief Vlaardingen, jaarverslag 1990 [waarin opgenomen de archiefinventaris (1890-

1990) van het Stadsarchief].
J. THOMASSE
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TIJDSCHRIFTEN

Fotokopieën van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen en in de bibliotheek aanwezige tijdschriftartikelen kunnen worden aan-
gevraagd bij de Dienst Bestellingen, p/a Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC
Naarden. Er worden geen tijdschriften uitgeleend.

Nederland
Amstelodanum, 78e jg., nr. 4, juli/aug. 1991. H. L. Houtzager. Het Collegium Privatum Amstelo-
damense en de wetenschappelijke twist tussen Reinier de Graaf en Jan Swammerdam; /. H. van
Eeghen: De man en de waaier [o.a. Jean Leon (geb. 1705), Francois Savy (begr. 1688) en Menard
Vestieu (tr. 1753)].

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 106 (1991), afl. 2.
A.F. Salomons: De rol van de Amsterdamse burgerbeweging in de wetsverzetting van 1672.

Caert-Thresoor, 10e jg. (1991), nr. 2. M. Hameleers/E. Nijhoff Asser: De restauratie van Kaart-
boek-B uit het Archief van het Amsterdamse Burgerweeshuis: Het eerste in een reeks van zeventien.
Bijlage: Beschrijving van de zeventien kaartboeken.

Fries Museumbulletin, juni 1991. De inboedel van een tweede Antonis van Hees [overl. ca. 1652,
zoon van Ritske Jans, schepen van Leeuwarden]; De Postboot: 130 jaar veerdienst op Terschelling
[Tjerk Berends de Haan verzorgde van 1861-1885 de dienst met zijn botter].

Gelders Oudheidkundig Contactbericht, nr. 130, 1991/111. E.J. Th. A.M.A. Smit: Korte geschie-
denis van de overdracht (Huissen en de Liemers 175 jaar bij Nederland).

Genealogische bijdragen Leiden en omgeving, jg. 5, nr. 3, mrt. 1990. Verv. Kiezerslijst; Verv.
Leveranciers Cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst.

Idem, jg. 6, nr. 1, jan. 1991. W. Downer: Oude Rijn 90, geschiedenis van een Leids huis; Verv.
Genealogische aant. van Jan van Hout [o.a. Houbraecken, Van Wing, Madder, Bollen, Snijers];
CA. Reichardt: Kwst. van Johannes Coenraad Wendel (1829-1885) [-, Pelgrom, De Roode, Van
Maastrigt]; C. W. Delforterie: Chaudron in Sedan. Aanvullingen op de eerder gepubliceerde stam-
reeks [fragment, 17de eeuw]; J. P. van Brakel: Acht maal A en dwars door Rijnland [matrilineaire
reeks, beginnend bij Ariaantje Teunis Stout, tr. Noorden 1731 Frans van Eijk].

Idem, nr. 2, febr. 1991. C.J. Pelle: Iets uit de geschiedenis van het huis Gerecht 4-[plein van
's-Gravenstein]; B. Prins: Genealogische aantekeningen van Cornelis van Alckemade [1654-1737,
notaris, won. Rotterdam; Die Vrije, 16de eeuw; Van Nieuwenhoven, 16de-17de eeuw]; A.G. Wier-
deman Molendijk-van der Ploeg: Fragment-genealogie Van Pelt [17de-18de eeuw]; Idem: Aanvul-
ling kwst. Jolie [te Armentières]; T. W. Prins-de Haan: Stamreeks Paats (Delft, Leiden) [oorspr.
Van Dijck alias Paets; 17de-19de eeuw].

Idem, nr. 3, mrt. 1991. Verv. Geneal. aant. Cornelis van Alckemade (2) [Van Tetrode, Van
Stopenburg, Paats/Paets, Van Alkemade, Van Swanenburg/Van Zwanenburg]; W. Downer:
Korte geschiedenis van het pand Oude Vest 19; ^4. van Poelgeest: Leidse Van Wassenaers [16de
eeuw].

Idem, nr. 4, apr. 1991. B. Prins: Genealogische aantekeningen: Van Leyden [Jan van Leyden
stichtte een vicarie ca. 1559; o.a. Paets]; P. J. M. de Baar. Korte geschiedenis van het pand Apothe-
kersdijk 27 [Claes Jan Oom Claesz, van Amsterdam, verkocht het huis in 1577]; Idem: Stamreeks
Privé [ook Privent, Priver(re), Privez, niet te verwarren met Brevee; via Maastricht afk. van Sedan;
eind 17de-19de eeuw].

De Genealogische Bijdragen Leiden zijn nu ook gebonden verkrijgbaar a ƒ40,- per jaargang en
ƒ7,- bij verzending. Af te halen bij het Gemeentearchief Leiden of te bestellen door overmaking van
het juiste bedrag onder vermelding van het gewenste op postrekening 194276 van het Gemeentear-
chief te Leiden

Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 6, nr. 3, juli 1991. P. L. Leget-Kuijlen/J. N. Leget:
Passier, een slagersgeslacht te 's-Hertogenbosch [18de-19de eeuw]; Idem: 's-Hertogenbosch aan het
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einde van de 19de eeuw; J. Th. M. Melssen: De familie Roijmans uit Eersel [1620-1697]; A. C./M.
Neggers: De akte van gelofte. 1. Geldkrediet in de zeventiende en achttiende eeuw. 2. Een bijzondere
gelofte uit 1748 [door regenten van de vrije heerlijkheid Oirschot]; Verv. Kwst. Pijnenburg; M. J. H,
van Dooremolen: D.T. B.-gegevens te Erp over Son en Breugel [doop 1656-1661, 1663; huw.
1656-1663]; Verv. Astense tak Van Bussel; J. Th. M. Melssen: Op zoek naar erfgenamen [verklaring
door Maria en Lambert Freijs Claes, te Woensel 1680 betr. erfgenamen Frederick en Claes Bruijns
te Haarlem]; Idem: De geërfden te Middelbeers in 1569-1571; H. van den Brink: Huwelijken in het
Rechterlijk Archief Liempde [1655-1661].

Gens Data, 8ste jg., nr. 4, juli 1991. W.J. Scholl: Heraldiek en de computer; C.J.M. Smits:
Telefoneert uw computer ook al?; R. M. Malingré: GensData/90 [verfijningen]; Red.: Een back-up
maken van GensData-bestanden. Rectificatie een aanvulling; J. W. Pallada: Automatisering bij het
gemeentearchief Gouda [Database pakket AskSam].

Heemkunde Hattem, nr. 48, sept. 1991. Verv. Notulenboek Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Dep. Hattem, afl. 3 [1822-1826]; Verv. Geslacht Roseboom, afl. 2: Hendrik Roseboom (1804-1857)
en zijn gezin [19de-20ste eeuw]; Verv. Huizen in Hattems binnenstad, afl. 29.

Heemtijdinghen, 27e jg., no.2, juni 1991. C. Hamoen: Dominicus van Tol, een Bodegraafs kunste-
naar? [zoon van Simon van (der) Tol en Catharina Vechters, tr. Leiden 1630]; J. T. van Es: Hoeveel
inwoners had Woerden in 1372?; W. R. C. Alkemade: Een grensconflict in Driebruggen, 1828-1838;
M.S. Verweij: Woorden over Woerden. Een nabeschouwing op het boekje 'Het Kasteel te
Woerden' uit 1989.

Helmonds Heem, 17de jg., nr. 2, 1991. H. Beijers: een 'Slotje' op Klein Bruheze onder Vlierden
[met schema nazaten van Arnoldus Stamelart van Bruheze; 14de-16de eeuw; Die Lu, Van Erp, De
Bever]; C.A.M, van Zalinge-Spooren: De VOC in het archief Van der Bruggen van Croy. J.G.
Loten, aanklager in Java [1710-1789]; Verv. De Van Berlaers, Heren van Helmond 1314-1425.

Historische Kring Emmnes, jg. 13, nr. 2, juni 1991. H. van Hees: 60 Jaar 'De Witte Bergen'; Idem:
Hoe Barbara Otten weer boven water kwam [1823-1894, tr. Eemnes 1843 Jan Hilhorst]; Idem/B,
van Wijk-Blom: Korte geschiedenis van het geslacht Van Beijeren [rk-familie, afk. van Nieuwer-
Amstel].

Historische Kring Loosdrecht, nr. 83, 18e jg., juli 1991. Verv. Verheerlijkt Loosdrecht (3); S. Pos:
Het Ideaal [Claas Sijmens Pos, 1747 naar Oost-Indiè].

Holland, 23e jg., nr. 3, juni 1991: W. van Tuyl: Waar lag het beneficium van Dirk Bavenzoon?; R.
van Answaarden: Het dijkgraafschap van Medemblik in het geding. Holland als rechtsstaat anno
1509 [Dirick van Almonde: Thiman van Waveren];f/. L. Houtzager: Gelukkig geneesheer tot Delft.
Reinier de Graaf (1641-1673), 350 jaar geleden geboren.

De Indische Navorscher, jg. 4 (1991), nr. 3. /?.• Dessauvagie-ten Have/D, van Duijn: Genealogie van
de Indische familie Dessauvagie [De Sauvage, afk. van Tourcoing.via Leiden en Amsterdam naar
Batavia; 17de-20steeeuw]; P.A. Christiaans: Palm [afk. vari Quedlinburg; 18de-2Osteeeuw]; A.A.
Lutter: De Indische tak van de Zwitserse familie Altheer [Alther te Sankt Gallen, via Utrecht naar
Indië; 16de-20ste eeuw]; D. van Duijn: .Versfelt.[aanv;/corr. op NP. 74 (1990)]; Verv. Geschichte
eines kleinen Kontors der V.O.C, [in de noten o.a. gegevens Schrijver, Tielman en Wasmuth];
Verv. Indische fiches [Adriaenssens t/m Affelen van Saemsfoort].

Kondschap (Brederwiede), 7e jg., nr. 2, juni 1991. J. Mooijweer: Burgers en bestuur van de fortresse
Blokzijl inde 16e, 17e en 18e eeuw. Bijlage: Lijst van burgers van Blokzijl [1658-1811; bloemlezing:
1703 Hendr. Glastra, 1709 Margriete Hoogenhuysen wed.e Johannes Breedensteyn, 1712 Peter
Heyligers van Mastrigt, 1726 Herman Brummelbos, 1747 Jan Vonckenburg, 1764 Roelof Aber-
krom; en een negental joden]; losse kwst van Jacob Tuin [geb. Barsbeek 1928; -, Boes, Van
Benthem, Rook; voornl. Ambt/gem. Vollenhove].
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Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 19 (1991 )-2. J.H. Engelen: Proeve van een stamboom
Engelen [afk. van Kessel; 17de-20ste eeuw]; J.M.H. Mosmulier; Groenstraat, bevolkingslijst van
1796; M.J.H.A. Schrijnemakers: Een onbekende Amerikaanse tak van het Limburgse geslacht
Eussen; J.J. Kaldenbach: Ledenlijst Eiervereniging Leunen-Venray [1942-1965]; H.J.L.M.
Boersma: De kerkregisters van de RK Parochie H. Martinus te Breust (1670-1705); Verv. Kwst.
Bouvrie; N. Bos: Lijst van Nederlands-Limburgers (1839-1845) die kozen voor de Belgische natio-
naliteit [Van Aarsen t/m Collaes].

Marset Historia, 25e jg. nr. 3, mei/juni 1991. F. Einthoven: Loopbaan van C.J. Reisz, generaal-
majoor titulair der Artillerie [1791-1856].

Met gansen trou (Onsenoort), 41e jg., nr. 6/7, juni/juli 1991. G.M. van der Velden: Het abbatiaat
van Koenraat van Malsen van de Abdij van Berne van 1528 tot 1549 [van de 15 hoofdstukken van
dit artikel noemen wij De familie Van Malsen, Leden van de abdij (gegevens in de bijlage), Benoe-
mingen en De abt als leenheer].

Idem, nr. 8, aug. 1991. Verv. Geschiedenis mandenmakerij in Vlijmen (2).

Misjpoge, jg. IV, nr. 3, juli 1991. J. Hagedoorn: Genealogisch onderzoek in Tsjechoslowakije;
Idem: De burgerlijke gelijkstelling van de joden in 1796; /. B. van Creveld: Gezamenlijk werken aan
de geschiedschrijving van de Nederlandse joden; Bronnen voor joodse genealogie in de Nederlandse
archieven II; A.M. van der Woel: Het Rotterdamse Gemeente-archief; Verv. Joodse ingezetenen
in Friesland (1749) (slot).

Nieuwsbrief Gemeentelijke Archief- en Fotodienst Utrecht, jg. 1, nr. 0, okt. 1989 t/m jg. 2, nr. 1,
febr. 1991. In jg 1, nr. 3: De koperen grafplaat van Niclaes Basyns (overl. 1495) en in jg. 2 nr. 1:
Een archief vol weeskinderen [w.o. Nicolaas Jacobus van Sandwijck, geb. 1789].

Ons Voorgeslacht, no. 417, 46e jg., juni 1991. H.J. Luth: Parenteel van Christiaan/Corstiaen
Huijgensz van Noorden en Neeltgen Cornelisd., 16e en 17e eeuw [met Ruijcken, Noijkens, Van
Duffelen, Lipsius]; C. van der Leer: De oudere generaties van de familie Van der Leer [te Ridder-
kerk; 16de eeuw]; J.C. Kort: Cartularium van Gerard van Rhenoy, heer van Spijk, betreffende
Asperen en omgeving, 1442-1562; Antw. Van der Spek te Wateringen.

Idem, no. 418, juli/aug. 1991. A.I. Grabowsky: Genealogie Bogertman [te Gorinchem en Kedi-
chem; 16de-17de eeuw]; F.J. van Rooijen: Het register van het Kapittel van Sint Adriaan te Naald-
wijk [o.a. Van der Woert, Van Heemskerk; 14de-15de eeuw]; B. van Dooren: Man in 't Veld [te
Oudenhoorn, Oostvoorne; 17de eeuw]; S. M. Auwerda-Berghout: Een familie Plack in Nieuwpoort
[17de eeuw]; Aanv. Kwst. M.C. de Keyzer; J.C. Kort: Repertorium op de Grafelijke lenen in het
Land van Woerden en van de Hofstede Woerden, 1281-1650.

Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, jg. 8, nr. 3, aug. 1991. Th. Hart de
Ruyter: Wymelinck [verschillende niet-verwante families zullen behandeld worden; gegevens W. te
Zelhem; 15de-16de eeuw en W./Wiemelink te Vorden en Zutphen, 17de-18de eeuw]; Verv. Achter-
hoekse parentelen: nr. 3. Willem Eggink [alias Tankink; tr. Hengelo 1710 Aeltjen Langele; met
Enserink en Bretveld]; nr. 4. Geert Haveste alias Oonk [tr. Winterswijk 1664 Aeltchen Hofste; ook
Haveste alias Deunk en Deunk alias Grevers]; J. B. Keiholt: Lochem in het begin van de negentiende
eeuw [Kelholt]; Deelkwartierstaat Bijenhof en erve Schimmel [alias Grote Garmel][Maria Bijenhof,
ged. Vorden 1765; (op 't) Schimmel, (patr.), Voermaag, Groes]; Verv. Liemerse geslachten (7)
[kwst. Maria Christina Witjes, geb. Bergh 1875; -, Berendsen, Wezendonk, Van Es]; E.A.N, van
der Kuip-Zilvold: Op zoek naar Willem Lijftocht [aanv. op kwst. boek Ned. Leeuw 1983; terugge-
vonden onder de aliassen: Reurterink, Stapelkamp, Walgemoed en Egginghaar]; J. W.E. Post:
Deelkwartierstaat Post [Jan Post, geb. Varsseveld 1783; -, Colenbrander, Mutschard, Bedding]; R.
Spenkels-Liebrand: Aanzet tot een kwartierstaat van de pottenbakker Bernardus Rabeling [geb.
Isselburg 1814; -, Rademaker, Heister, NN]; Verv. Kwst. Ten Have [o.a. Stokkink].

Het Personeel Statuut, 42ste jg., nr. 4, juli/aug. 1991. W.G. H. M. van der Putten: De nieuwe Wet
op de lijkbezorging.

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel, jg. 7, nr. 2, juli 1991. Verv. Wie woonde
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waarin 1806/1807; M. van Dijk: Uit het gemeentearchief van Ouder-Amstel [betreft het afschaffen
van begraafplaatsen in kerken en het aanleggen van kerkhoven, 1808-1812]; Verv. Wie was wat in
de 18e eeuw (VI).

Streekmuseum Hoeksche Waard, Bulletin 56, aug. 1991. Red./secr.: Hofweg 13, 3274 BK Heinen-
oord. In de Vragenrubriek worden genealogische vragen en antwoorden opgenomen; o.a. beknopte
stamreeks Luijendijk [16de-17de eeuw]; Lijst aanv. fichescollectie, te raadplegen in de leeszaal van
het museum; P.G. Perneel: Historisch allerlei: Een pokkenepidemie (1883-1884).

Tabula Batavorum, jg. IX, no. 2, 1991. Verv. Een eeuw De Betuwe in Eist; E. C. (van) Kraaikamp:
Een schepenverkiezing in Tiel [1762; jhr. Jakob Derk Baron van Brakell contra Marcus Verkerk].

Tussen Rijn en Lek, jg. 25, nr. 2, juni 1991. L.M. J. de Keijzer: Het kapittel van St. Marie en de
tiendkaart van 't Goy en Houten uit 1640.

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 74, jg. XXVII, juni 1991. 5. van Doornmalen: Drielse hoeden-
vlechters (14e eeuw-19e eeuw); J.N.A. Groenendijk: De inboedels van een herbergier en een bier-
brouwer [Arien Peters van Lent, herbergier in 1693; David Hendriksz Timmer, bierbrouwer te
Gameren, overl. 1786].

Tweestromenland (Maas en Waal), nr. 68, 5. VII.1991. H.J. Kobossen: Enkele annotaties bij het
Kwartierstatenboek van Maas en Waal; H. Croonen ( t) : De Pastoors van Afferden vanaf 1500 t/m
1818; /. W. Loeffen: De naam Zwartjes in Maas en Waal [nageslacht van Arent Janssen, genaemt
Swartken, buurmeester in Beuningen 1601; Swartsen, Swartjes, Van Galen alias Swertiens,
Zwartje(n)s; 17de-18de eeuw].

Idem, nr. 69, 30. VIII. 1991. T. Tieten: Het Land van Maas en Waal in cijfers (1770); C. Harbers:
Onze molen [windmolen te Maasbommel met geschiedenis, eigenaars, w.o. de familie Coppens];
J.P.A. van Ingen: Een kwestie van 'worteltrekken' [verslag van onderzoek naar de familie Van
Ingen; tips voor beginnende genealogen].

Tijdschrift voorgeschiedenis, 104e jg., nr. 2, 1991. D. G. Nijman: Louis de Geer (1587-1652), vader
van de Zweedse industrie? [ijzerproductie, De Geers ondernemingen in Zweden, zeventiende eeuws
marktonderzoek].

Uit Eijsdens ver/eden, nr, 54, juni 1991. Verv. Kwst. van H. J. L. M. Boerma (deel 9) [kw. 36: Adam
Schillings, 1807-1889; - (te Mechelen), Janssen, Reijnders, Daniels].

Veluwse Geslachten, jg. 16, nr. 3, 1991. Verv. Kwst. De Greef; W.J.A. van 't Einde: Loogen, een
Veluwse legpuzzel [17de-18de eeuw]; Verv. Kwst. Bouw; U. f. Kommer-Schiemann: Kwartierstaat
Reijer Kommer [1928-1988; -, Van Malkenhorst, Huijsman, Nyhofl; C. Schrijver. Kwartierstaat C.
Schrijver [geb. Kampen 1920; -, Vinke, Haverkamp, Van Oene]; D.A. Wittop Koning: Koning
[aanv. op 25 (1939) met vier generaties; te Harderwijk en Nulde]; H.M. Aben-Nederpeld: De
katholieke Nijkerkse familie Meulekamp [18de eeuw]; Antw. Van den/der Poel te Veenendaal.

Werkgroep genealogisch onderzoek Duitsland, jg. 17, nr. 3, sept. 1991. F.C. Berkenvelder: Per-
soonlijke archieven in Duitsland; J.E. Wiegel: Duitse glasblazers in Nederland; D. Paetzel-Veen-
stra: Een Hollandganger-familie Walthaus [Wolting, Woltinck, Wolthus, Waltus; te Hollenstede/
Schwagstorf, Assen en Smilde; 18de-19de eeuw]; J. Ph. Lucassen: Op zoek naar voorouders Almoes
in Duitsland, gevolgd door tips voor onderzoek in Duitsland; Brief van Johann Philipp Dithmar
aan zijn broer Justus Christoph in Frankfurt/Oder, 1708; C. Sellenraad: De Grashoff's te Rot-
terdam uit Oost Duitsland [met 12 gen. Grashof te Quedlinburg; 14de-18de eeuw]; L. W.A. Beren-
broek: De Bezirksgruppe Kleve Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde Sitz Köln e.V.
(WGfF), 'Mosaik' Familienkundliche Vereinigung für das Kleverland e.V. en het 'Mosaik-Archiv'
in Kleve.

Westfriese families, 32e jg., no. 2, juni 1991. Verv. familie Koolhaas; P. J. C. Elema/T. T. de Boer:
Genealogie Stoppel (afkomstig uit Andijk) [17de-18de eeuw].
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Uil onze afdelingsbladen:
Hollands Noorderkwarlier, nr. 13, 6e jg., nr. 1, aug. 1991. J.P. Geus: St. Pancras, belasting op
trouwen en begraven [afschrift 1801-1805]; H. G. ten Berge: Een ervaring van een amateur-genea-
loog [betreft een tak van een familie Ten Berge te Oude Pekela; teruggevonden in Zunderdorp]; A.
de Reus-Vredenburg: Testamenten in het Oud Recht van Oterleek [in GA Alkmaar; klapper 1790-
1809].

Koggenland, jg. 6, 1991/2. Verv. Kwst. Van Vliet.
Idem, 1991/3. P. Kuiper: Kwartierstaat Kuiper [- (te Wieringerwaard), Buik, Blokdijk, Groot (te

Wijdenes en Venhuizen)].

Stichtse Heraut, nr. 13, aug. 1991. A.P.J. Kayser-van der Zee: Stamreeks Koele [Ko(u)le, Kolleers,
enz.; te Utrecht, 18de-19de eeuw]; Verv. Geboorteregister Ned. Israëlitische Gemeente (II).

Twente Genealogisch, 7e jaar, no. 3, juli 1991. R.F.A. Rorink: Enioge aspecten van de hofhorig-
heid in Twente; W. Kooiman: Genealogisch allerlei. 10. Militairen (slot); Beknopte kwstn. van
Andries Stenvers [zie kwst. Romein in GN 46 (1991), blz. 277] en Benjamin W. Blijdenstein [geb.
Enschede 1811; -, Schimmelpenninck, Ten Cate, Hoedemaker].

West Noord Brabant, 1991-3. L. Jonkhout: Stamreeks Luijsterburg [14 gen.; 16de-20ste eeuw];
H. M. v.d. Voort-Jongeneel: Familie van toen [Helena Koenraat, geb. Chaam 1852]; V. C. Wikaart-
Derkzen: Akten van indemniteit te Werkendam [1771-72]; J. Oostenrijk-Ranshuysen: Stamreeks
Goossens [aanv.; 18de eeuw, o.a. te Breda].

West-Overijssel, no. 17, sept. 1991. J. Arink: Een tweetal vastgelopen onderzoeken en de Genealo-
gische contactdag te Meppel [Arink o.a. te Gramsbergen en Arink o.a. te Dalen; 18de-19de eeuw].

Uit Familiebladen:
Archiv derKnop-Geschlechter. Mitteilungen zur Knop-Forschung, Folge 1 (Juli 1939) t/m Folge 10
(Febr. 1951). Kopie 1989. Hierin o.a. Siegel, Wappen, Hausmarken en Meisterzeichen van families
Knop, Knoep, Knuf, Knoupe, Knopf, Knobbe(rt), Knoop, enz. [in Folge 2 en 3; afbeeldingen in F.
6], Stammtafel 1. Herborner Geschlecht Knop (Cnopius) aus Unnai. W. [17de eeuw; F. 3], Stamm-
tafel 3. Bremisches Knop, -Knopff [16de-18de eeuw F. 4], Das Geschlecht Knip, Knyf oder Knif in
Oppershausen und Eicklingen [14de eeuw], Geschlechter Knop (Knopeke) in Nordwestdeutschland
von 1300 bis etwa 1600 (Kurze Übersicht) [F. 9]. Tevens ontvingen wij de tweede inhoudsopgave van
het Archiv voor geslachten Knop.

Brunja, nr. 32, aug. 1991. Dragers en draagsters van de naam Brongers geboren tussen 1741 en
1770; R. Brongers: Een onbekende Bronger(s)-tak [te Emden]; Idem: Migratie in onze familie
[gesprek met Bronger Brongers te Emmen].

Familiestichting Huyser, nr. 17, 4e jg. juli 1991. H.J. Huyser: Een eerste poging tot biografie
Quirinus Huyser, 1874-1959; Kwst. (5 gen) van Hendrik J. Huyser [geb. Kruiningen 1936; -,
Duinker (te Texel), De Bruijn (te Delft), Gaanderen (Zld); M. van Leeuwen-Huizen Op zoek in
militaire dagboeken [betreft Pieter Huizer, geb. Ridderkerk 1874].

Familietijdschrift van Horsting en Horstink, 2de jg. nr. 2, juni 1991. Nogmaals de HXC-stam uit
Hengelo Gld.: Sweer Horstinck [tr. 1653]; Stamreeks Horsting te Doetinchem en Silvolde.

Hofman-vertellingen, nr. 11, 1991. De inventaris van Derk Samuels [wiens eerste vrouw Elsje
Pieters Frutiger overleed 1780; in GA Groningen]; M.M. Hofman: Geschreven portretten II [Hin-
derkien Derks, geb. Groningen 1834, dr. van Derk Pieters en Geessien Mensinga]; Onze familie in
Noord-Amerika II.

Krige, nrs. 42, des. 1989; nr. 44, Julie 1990; nr. 45, des. 1990. In nr. 45 een verwantschapstabel
Krige-Bosman-De Villiers; 18de-19de eeuw.

Lampe Archiv, Sonderdruck 11/91. Corr. adres: Heinz Max Lampe, Davenstedter Strasse 43,
D-3000 Hannover 91, Vervolg en slot van de Toegang tot het familiearchief: de inhoudsopgaven per
ordner, sommige op plaats geordend, getuigen van een rijke collectie familiebescheiden, kwartier-
staten, foto's, correspondentie, enz.

Het Le(e)ver orgaan, jg. 9, nr . l , 1991. J. Lever: Duitse Le(e)vers in de republiek (18de eeuw);
Idem: Cornelis Lever (1703-1763), II: terug in Amsterdam.

Pors-Post. De familievereniging heeft ons verrast met een cassettebandje, waarop een toespraak
van de voorzitter en het Porsenlied te beluisteren zijn.
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De Schakel (Sinkeldam-Buschman), 3e jg., nr. 3, sept. 1991. De zaak Stolp, vervolg stamreeks
[17de eeuw]; Hilgond Jans Binnenblijf en haar voorgeslacht [geb. De Rijp ca. 1654, tr. Jan Stolp;
zes gen. Binne(n)blijf]; Uit notarieel archief Jisp- akten waarin de naam Ploeger wordt genoemd;
De voorouders van Cor Bruijn [Cornelis Pieter B., geb. Wormerveer 1883; schrijver van o.a. 'Sil
de strandjutter'; deelkwst. van grootouders].

De Spangenberger, 6e jg. (1981) t/m 15e jg. (1990). In deze afleveringen o.a. Spangberg afk. uit
Zweden, Spangenberg in Zuid Amerika, Spangenberg te Hann. Miinden en Bremen [jg. 13, nr. 1];
Kwst. Luise Eleonora Spangenberg [geb. Bremen 1828; -, Schulz, Eijting, Mitscherlich; 13e jg., no.
2]; ParenteelS. te Northeim [17de-19de eeuw, 13e jg., no. 3]; Huwelijken S. te Bad Frankenhausen.
Red. adres: Dr. Hermanslaan 36, 5348 JK Oss.

Van Meeken tot Mekke, 7e jg., no. 2, aug. 1991. Verv. Kwst.; Verv. familieboek; Het zoeklicht
op: Cornelis den Daas [geb. Utrecht 1875]; fragment Verroen [te Rotterdam; 18de-19de eeuw].

Vereeniging der Familie van Oordt. Gedenkboekje der familie, 1990, 101ste jaarverslag. Stam-
reeks, overgaand in parenteel, Van Oordt, 17de-19de eeuw; E. van Oordt-Meyer vertelt de geschie-
denis van de duitse tak, afstammend van Gregorius van Oordt [geb. Rotterdam 1759].

Wij vragen uw aandacht voor nog niet eerder in deze rubriek vermelde bladen:
Boissevain Bulletin, jg. 1, nr. 1, 1991. Secr. Ch.F.C.G. Boissevain, Parsifalstraat 34, 2555 WK
's-Gravenhage. De genealogie van deze familie werd gepubliceerd in NP. 72 (1988). In deze afleve-
ring aanv./corr. hierop en een inleiding van de secretaris over Boissevains in de vorige eeuw.

Brixius, Familietijdschrift voor alle afstammelingen en verwanten van Bressinck, Briessinck,
Brijs, Brijssinck, Brijssinckx, Brys, Bryssinck, enz. Wij ontvingen de nrs. 1 t/m 21, jg. 1 (1986) t/m
jg. 6, juli 1991. Uitg.: R. Bryssinck, Clementinastraat 39, B-2018 Antwerpen. Over vele afleveringen
verspreid gegevens en verwantschapstabellen; te Temse e.o. 14/15de eeuw t/m de état présent, In
de nrs. 12/14, 17 en 21 Briessinck/Bryssinck te Tielrode 16de-20ste eeuw.

Buijsenissen, nos. 25-31, 7e jg. (1990)-8e jg. (1991). Red.: F. Buijsen, Waterstraat 21, B-2860Sint
Katelijne-Waver. In dit blad worden gegevens opgenomen over de families Buijs(en), Buys(en),
Buijze(n), e.d. In afleveringen verschijnt de genealogie Buijsen te Steenbergen, Hoeven, Essen,
Wouw, e.o. • r

Driessen Niefujwsbericht, 31 juni 1991. Corr. adres: Roger Driessen, 648 Amaretto Ave., Picke-
ring, Ontario, Canada L1X 1M3. De heer Driessen (een 'eerste generatie-Canadees') zoekt contact
met naamgenoten, maar vooral met afstammelingen van Arnoldus Driessen, overl. Kekerdom 1761.

Frison-Magazine, nrs. 30, 48, 50, 53 en 60, 6de jg., 1. Trim., Mei/Mai 1991. Red.: Th. Frison,
Koning Albertstraat 34, B-2800 Mechelen (Walem). Een veeltalig blad over naamgenoten Frison,
die verspreid wonen in België, Duitsland, Frankrijk en Amerika. In afl. 60 een stamreeksje Frison
te Oberseebach [17de-20ste eeuw], Frison te Saint Ghislain [bij Bergen (Hen.); 17de-18de eeuw] en
een reeksje Freson/Frisson te Attenhoven [17de-20ste eeuw].

De Stijnman's kroniek, no. 2, aug. 1991. Corr.-adres: J .C. Stijnman, Albert Verweijlaan 43,
2182 PS Hillegom. J. Stijnman: Hoe de naam Stijnman ontstond.

België
GensBrabantica (VVF-Antwerpen), jg. XX, nr. 4, okt.-dec. 1990. Klapper op 20 jaar Gens Braban-
tica en de Jubileumuitgave.

Limburg, jg. LXX, afl. 1, jan.rmrt. 1991. J. Brouwers: Groot-Gelmen en het Sint-Maternuskapittel
te Luik [tienden, pastoors en beneficianten]; J. Stinissen: De heren van Peer, Guy de Brimeu
(1473-1477) en de Bourgondiërs (1500-1537).

Mensen van toen. Familiekundig tijdschrift uitgegeven door de heemkundige kring 'Het Land van
Nevele', jg. 1, mrt. 1991. A. Bollaert: Bij de kafttekening: De grafsteen van baljuw Gheerot de
Ruuter en zijn echtgenote; A. Marlens: Rente van drie ponden groten ten laste van de kerk van
Hansbeke, anno 1554 [met lijst van in de schuldbrief genoemde personen]; A. Janssens: Augustus
Caekaert, burgemeester van Nevele, 1861-1873; Kwst. (6 gen.) André Bollaert [geb. Deinze 1949;
-, Van Haver, De Wulf, Goethals].

Idem, afl. 2, juni 1991. A. Bollaert: Neringdoenders en ambachtslui in de baronie Nevele [17de-
18de eeuw; gegevens uit indices op staten van goed]; A. Janssens: De voorouders van wereldkam-
pioen wielrennen 1990, Rudy Dhaenens [beknopte stamreeks; 18de-2Oste eeuw]; Korte kenschets
van Documentatiecentra voor familiekunde te Nevele, Poeke, Melle, Handzame, Oostende en
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Antwerpen-Merksem; D. Maes: Uit de praktijk: dode punten zijn niet altijd onoplosbaar [voor-
beeld van naamdragers Blanchaert te Vinderhoute, die onder de naam De Witte teruggevonden
werden; 17de eeuw].

Idem, afl. 3, sept. 1991. Verv. Neringdoenders; A. Bollaert: Grondeigenaars en pachters te
Poesele anno 1670; Mini-kwst. Carlos Martens [1917-1990; -, De Vreese, De Grauwe, Vande
Reviere].

Oosivlaamse Zanten, 66e jg., nr. 2, apr.-juni 1991. A. K. L. Thijs: 'Pelgrimstekens' in de Zuidelijke
Nederlanden tijdens de contrareformatietijd. Jan en Peter Oris: producenten van 'tinnen vaantjes'
en andere devotionalia [Jan Oris/Orens, 1592 poorter van Antwerpen, poppenmaker, en familie].

Le Parchemin, no. 274, 56e année, juillet-aoüt 1991. Geheel gewijd aan een belangwekkende studie
van H. Douxchamps: Aux origines de la familie van der Straten-Waillet-Ponthoz [naast elkaar de
verschillende versies van de oudste generaties Van der Straten in de 12de-15de eeuw; huwelijken met
Gelderse families: v. Broekhuysen, v. Bylant; Pierre v.d. Straten, 1479-1533, . . . de waarheid over
zijn afstamming].
De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 1991, nr. 2, 30 juni. M. Maesen: Over de Rekemer familie
Vankan [18de eeuw te Meerssen, 19de eeuw te Rekem]; J. Maenen: Inventaris van handmerken te
Lanaken. Een toevallige vondst [akte te Brussel 1791 betr. Derieu te Nieuwerkerken (Land van
Luik)].

Vlaamse Stam, 27e jg., nr. 6, juni 1991. Verv. Status Animarum Gentse Sint-Niklaasparochie 1681;
K. Mannaerts: Over huwelijksbeletsels en dispensaties [met ca. 300 gevallen 1591-1800 uit de verza-
meling Vicariaat in het aartsbisschoppelijk archief te Mechelen]; J. Laporte: Kwartierstaat van
Maria Paulina Jeuris [1872-1900, missiezuster; -, Trekels, Thijs, Goossens]; Verv. Familiewapen
van de Brisinc-stam; L. de Backer: Proeve tot bibliografie van het Land van Waas voor familiekun-
digen; P. Donche: Genealogische gegevens in de rekeningen van het maalrecht [belastingplichtigen
1615-1619, als voorbeeld gezinnen te Kemmel]; Antvv. Lathouwers.

WH-info (Westhoek), jg. VII, afl. 2, juli 1991. J. Desreumaux: Veroordeelden tijdens de Bloedraad
in het arrondissement leper (1567-1572); Verv. Akten en kontrakten m.b.t. de Westhoek te Oude-
naarde (3) [1662-1694].

Duitsland
Der Archivar, 44. Jg., Heft 3, Juli 1991. Zum 62. Deutschen Archivtag: Archive in Aachen [Stadt-
archiv en das Bischöfliche Diözesanarchiv].

Diisseldorfer Familienkunde, 27. Jg., Heft 2, 1991. H. Lohausen: Der Name Friedrich Spee van
Langenfeld - eine chimare kleinbürgerlicher Adelsmystik; Verv. Genealogische Auswertung von
Gerichtsakten, Prozessakten, Kauf- und Erbungsbüchern (II); Verv. Heiratsregister Neukirchen-
Hülchrath [Cames t/m Krichels]; Kwst. (5 gen) van Henriette Karoline Giesen [geb. Düsseldorf
1875; -, Dreymann, Dorst, Kauhausen],

Idem, Mitgliederverzeichnis, 1. Januar 1991.

Der Eisenbahner-Genealoge, Bd. 3, Jg. 17, Folge 10, Dez. 1990. Verv. Einführung in die Heraldik
(25); D. Paulini: Auswanderer aus Pflummern (bei Riedlingen) [19de eeuw; Bez t/m Wörner]; A'.
Watjer: Die Geschichte des Klosters Lamspringe [Hannover]; Verv. Ortsfremde im Trauregister der
Kreise Rotenburg und Stade [1750-1851].

Genealogie, Bd. XX, 40. Jg., Heft 5/6, Mai-Juni 1991. G. Nebinger. Heiratskontaktezwischen Ulm
und süd-schwabischen Reichsstadten, insbesondere Kempten [uittreksels uit trouwboeken van Ulm
1561-1810 betreffende de herkomstpiaatsen: Kempten 1561-1809, Bregenz 1561-1684, lsny 1564-
1808, Kaufbeuren 1575-1801, Konstanz 1561-1790 en Leutkirch 1563-1799]; L. v. Lehsten: Das
Institut zur Erforschung historischer Führungsschichten; F. v. Schroeder: Zum Familienkreis des
Pfarrers Thomas Adler in Elbogen (Böhmen) [16de-17de eeuw].

Idem, Heft 7/8, Juli-Aug. 1991. F. W. Euler/L. v. Lehsten: Die geistigen Strömungen des 19.
Jahrhunderts im Licht der genealogische Beziehungen einiger ihrer wichtigsten hessischen Vertreter
[korte kwstn. van Christian Prinz(geb. Darmstadt 1801; -, Geyer, Lichtenberg, Malcomesius), Karl
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Liebknecht (geb. Leipzig 1871; -, Hirsch, Reh, Weidig), de kinderen van Friedrich L.A. Weidig
(geb. 1791; -, Liebknecht, Hoffmann (uit Braunfels), Liebknecht), Jakob L.Th. Reh (geb. Darm-
stadt 1801; tr. C.Th.L. Weidig; -, Nungesser, Draudt, Henry)en K. Georg Büchner(geb. Goddelau
1813; -, Verwerck, Reuss, Hermanni)]; A. Freiherr v. Pechmann: Die Familie der Freiherren v.
Pechmann in 300 Jahren bayerischer Geschichte [met schema's (v.) Pechmann en Wirich]; P.
Decker: Die isenburgischen Archive in Schloss Birstein und Schloss Büdingen; G. Nebinger.
Matrikel 1829-1844 der Studenten der Universitat Königsberg; A. Engelmann: Das Leben Carl
Mozarts in Mailand [1784-1858].

Der Herold, N.F.Bd. 13, 34. Jg., Heft 6, 1991. A. Weiland: Der Campo Santo Teutonico. Ein
Deutscher Friedhof im Vatikan [met grafzerken vanaf de 16de eeuw].

HessischeFamilienkunde, Bd. 20, Heft 6, Juni 1991. J.-C. Fuchs: Die Vorfahren von Anton Fuchs
(t 1771), Pfarrer zu Daisbach und Oberbrechen; H. Gensicke: Die Familien van Quernheim und
Quarrin-Quernheim; A. Schneider: Brabanter Handler in den Mainzischen Amtern Amöneberg
und Neustadt; K. Eidemüller. Breuberger Dehmregister 1614, 1618 und 1619 [dehm, van Latijn
'decima (pars)', een tiende deel]; F. Boss: Die Zeichner der Hessischen Wappenrolle; Hessische
Wappenrolle: Ritt, Seibt, Schafer, Belz, Egert, Horn [met stamreeksen].

Pfalzisch-Rheinische Famlienkunde, Bd. 12. XL. Jg., Heft 5, Juli 1991. Einwohner van Heiligen-
moschel 1600 und 1618; Verv. Genealogisches Streiflicht aus Hornbach 1580; Ein pfalzische Zeu-
genliste von 1590; Trauungen Auswartiger Kb aller Konfessionen vor 1872 in Handschusheim;
Verv. Namensregister Duchroth 1586/1711; Nachkommen des Zweibrückischen Reformators
Johannes Schwebel; Verv. Leibeigenen Unteramt Wolfstein 1723 [te Olsbrücken, Sulzbach, Oppen-
stein en Mehlbach]; Die Bediensteten des Pfalzgrafen Ludwig Phil ipp. . . , 1617-1670 [Alting t/m
v. Geisspitzheim]; Tiroler uns Allgauer im kath. Kb von Meisenheim 1688-1788 [o.a. Elgass, Gabel,
Honeck, Scholl]; Schweizer Einwanderer in der Pfarrei Offenbach/Queich [1617-1738].

Roland, Bd. 8, Jg. 25, Heft 11, 1991. E.-M. Holtkamp: Brockhaus im Kirchenbuch Methler
[Brockhaus alias Kieseier/Kieseheuer; 19de eeuw]; Verv. Ahnenliste Thiele (3) [Kloid t/m Loh-
mann]; W. Jungwirth: Die Familie Jungwirth aus dem Böhmerwald.

Südwestdeuische Blatter für Famiiien- und Wappenkunde, Bd. 20, Heft 2, Juni 1991. Th. Held:
Familie des Pfarrers Christoph Raff (Teil 1) [predikant te Degerloch 1566-91; voorgeslacht te
Nagold; 15de-16de eeuw]; M. Steinbaur: Ein oberpfalzischer Steinbauer in Pfedelbach [16de-18de
eeuw]; Heiraten Auswartiger in Kb von (6914) Rotenberg [1676-1689; 1677 Johann Heinrich
Artz(ing), schaapherder uit Fücht ex Brabantia, 1680 Adrian Theodor van Dünhoffen uit Bra-
bantia, 1683 Anna von Dünnhoffen d. v. Conrad, in Kirlach]; Das Schapbacher Wegkreuz [stam-
reeksHarder/HarterteSchapbach-Schmidsberg, 16de-20steeeuw]; K. Hahn: Lehmann aus Sulgau
(arm Homberg) in Wittendorf, Tumlingen und Leutersberg 1640-1900 [stamreeks Leh(e)mann];
Schweizer Einwanderer in ev. Kb Hockenheim und Reilingen [o.a. Altenberger, Kalkreuter/Kalten-
rieder, Kuntz/Kunz]; M. Otto: Die Herren von Wihingen und die stammverwandten Herren von
Remmigheim [samenvatting van een lezing].

Finland
Genos, Arg. 62, 1991-2. Artikelen betr. de families Sipila, Perander, Vidbom.Castreen/Castrenius,
Finnerus/Finér.

Frankrijk
Nord Genealogie, No. 110, 1991/3. M. Leleux: Quatre families de marins de Fort-Mardyck [1:
Lamour alias Lamoureux]; Kwst. Garras [voornl. te Solesmes en Schirmeck]; Le tronc commun
[verwantschapsschema's via Spriet, Raepzaet en Lepoutre]; Parenteel Philippe Carette [geb. Tour-
coing 1633]; Aanv. Delebecque [gepubliceerd in Travaux et Etudes No. 8].

Groot-Brittanië
The Coat ofArms, N. S. Vol. IX, No. 154, Summer 1991. J. Campbell-Kease: The arms of de Bryen
and de Moyon/Mohun [De Bryen ook: Briant, Brion(n)e, enz.; De Moyon ook: Moun, Mahoune,
Moiun, enz.]; Verv. Venal heralds and Mushrooms gentlemen; J. E. Titterton: The hatchments at
Marnhull Church.
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Genealogisis' Magazine, Vol. 23, No. 11, Sept. 1991. Medieval and Royal genealogy update 2.

The Scoltish Genealogist, Vol. XXXVIII, No. 2, June 1991. R. Mitchison: Kirk Session Registers
and their use to genealogists for Early Modern Scotland; J. Gilhooley: The Edinburgh Recorder
[1720-1840]; C.A.J. Elphinston: Sketch for an Elphinstone genealogy. Elphinstones in the North-
East 1500-1800; M.F. Brown: Charles Lyell [overl. 1796]; P.J. Lawrie: The Polsons or Siol Phail
of Clan Mackay [Polson, ook Poilson(e)].

Luxemburg
DeFamiljefuerscher, No. 27, 8. Jg., Juli 1991. J.P.A. Jung: Un soldat flamand mort dedysenterie
a Colmar-Berg en 1813 [Bernard Machtelincx]; E. Erpelding: Der Familienname Flammang; Antw.
Steichen; Lignes agnatiques: Schanen [oorspr. Tschann] en Waringo.

Oostenrijk
Frühneuzeit-Info (uitgave van het Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit), Jg. 1, Heft
1 +2 , 1990. Een inleiding door K. Vocelka (Gründungsgeschichte, Aufgaben und Zielsetzungen);
M. Reisenleiter: Wege zum Adel - Theoretische Zugange zur Kultur einer Elite; J. Wyaczka: Die
Bemühungen um die Konfirmation der Königsberger Universitat in den Jahren 1544-1560; Ver-
slagen van bijeenkomsten en tentoonstellingen, w.o. Bürgerliches Leben im Waldviertel 1500-1700,
Der Adel Mitteleuropas, Kurtisanen von Venedig 14.-18. Jahrhundert, en Die Zeit der polnischen
Wahlkönige.

Zwitserland
Maajan/Die Quelle, Heft 19, 1991/2, Juni. Verv. Familiengeschichte Braun-Kaufmann [schema
Kaufmann]; Verv. Mohelbuch Levaillant; F. Rom: Die jüdischen Mitbürger im Familienbuch der
Schweiz.

Noord-Amerika
TheBritish Columbia Genealogist, Vol. 20, No. 2, June 1991. £. A. Gray: Soyou've founda soldier
in your tree: soldiers and their wives of long ago.

Idem, Newsletter, Vol. 16, No. 3, May; No. 4, June 1991.

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 122, Nr. 3, July 1991. F.C. Pickard:
English ancestry of Barthlomew Pickard [Leicestershire; 16de-17de eeuw]; H. Macy: Sara (de
Planck) Monfort [geb. Amsterdam ca. 1615; fragmenten Deplancque/de Ie Plancque en Faucon-
nier; begin 17de eeuw]; Verv. Lutheran church marriages [1794-95].

Zuid-Afrika
Famiiia, Jg. XXVIII (1991), No. 1. Kwst. Johannes August Heese [1907-1990; -, Kindermann, De
Villiers, Du Toit]; N. Smith: 'n Tak van die familie Van Zijl [nageslacht van Willem van Zijl, Delft
1666-1727, tr. 1694 Christina van Looveren].

Idem, Nuusbrief, Nr. 41, Aug. 1990; Nr. 42, Mei 1991.

Gaarne danken wij voor de schenking van:
Almanak van het Amsterdamsen Studenten Corps voor het schrikkeljaar 1876, 45ste jg.
Amsterdamsch Studenten-Almanak voor het jaar 1939, jg. 108

Verder ontvingen wij:
Adresgids Geschiedbeoefening Noord-Holland 1991 (uitg. Culturele Raad Noord-Holland,
Postbus 5348, 2000 GH Haarlem).
Aldfaers-erf (Schol&nus), nrs. 3-26, 28-40, 50-54, 56, 69, 70, 73, 74, 76, 78-80, 82, 84, 108, 111.
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C/Krapels-krabbels, 10e jg., no. 1, mrt.; no. 2, mei 1990.
Descent (Australië), Vol. 10 (1980)-l t /m 4; Vol. 11 (1981)-1, 2, 4; Vol. 12 (1982)-1, 3; Vol. 16
(1986)-1; Vol. 21, No. 1, March 1991.
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Nieuwsbrief Rijksarchief in Friesland, jg. 4, nr. 1, 28 juni 1991.
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Nijmeegs Katern, jg. 5, nr. 3, juli 1991.
Olsthoorn kroniek, 5e jg., no. 3, juli 1991.
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Oud-Scherpenzeel, 3e jg., nr. 3, juni 1991.
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De Panne (Oudheidkamer Aalten), 1 lde jg., nr. 3, juni 1991.
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De Proostkoeher (Hist. Ver. 'De Proosdijlanden'), 6e jg., no. 2, juni 1991.
Ruychrock Fragmentaria, nr. 17, juli 1986.
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Vt desmidte fan de Fryske Akademy, 25ste jg., nr. 2, july 1991.
Van Est(e)ri(c)k, Nieuwsbrief van de Ver. 'Familie van Est(e)ri(c)k, jg. 4 (1988)-2, 3; jg. 5 (1988/89)-
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Vereniging Oud-Leiden, Med., jg. 13, no. 5, aug. 1991.
WiegelWetensWaardigheden, nr. 23, 6de jg., nr. 2, 1991.
Zeeuwse Familiepraet, 6de jg., nr. 2 (1991).
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienst van leden van de NGV, die met hun
onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wan-
neer is gebleken dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst van andere
genealogen kunnen worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek worden
gesteld.

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw telefoonnummer)
en antwoorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toege-
zonden aan mevrouw E. C. Notenboom, Kometenlaan 9, 4624 CP Bergen op
Zoom.

ANTWOORDEN

149. JOLIJN-KERFBUL (XLV (1990), p. 317)
George Jolin, van Delmina wordt 20-2-1721 poorter van Amsterdam. Hij otr. ald. 9-10-1722 als
George Jolijn met Anna Maria Kerfbijl. Als George Jolijn laat hij te Amsterdam de volgende
kinderen dopen: Michiel 19-5-1724, Simon 22-8-1725, Simon 4-9-1726, Sara Maria 9-11-1727 en
Cornelia Johanna 25-9-1729.

H. PRINS, Amsterdam

VRAGEN

366. ALTHUIS, KEUN, AISVELDE, DE VRIES, RUEGS
- Geert Jansz. uit Ravensberg tr. (als soldaat onder kol. luit. Van Hemminga) Leeuwarden

15-9-1639 Wendel Gijsberts. Op 12-4-1652 wordt hij als Gerrijt Janssen Althuis burger van
Leeuwarden, voor hem en zijn beide zonen Jan (oud 7 jr; de latere predikant Johannes
Althu(i)sius uit Deersum) en Meijnert (oud 6 jr.). Gerrijt overl. 1665/66, Wendel na 1680.
Gevraagd voorgeslacht en juiste datum van overlijden.

- In 1852 zeilt Johannes Antony Keun/Kuen, 52 jr., geb. Nieuwe Pekela, a/b van het schip de
'Pieter' Harlingen uit, richting Noorwegen, vergezeld van zijn 15- en 12-jarige zonen Hindrik
en Johannes. In trouwaktes van zijn kinderen staat dat van hem 'nooit meer enig narigt is
ontvangen'. Is er meer over hem bekend?

- Gevraagd voorgeslacht van Eye Wubbes, van Aisvelde, tr. Heeg 5-11-1741 Tjerk Johannes,
boer. Waar ligt Aisvelde?

- Sibbele Sipkes (nagesl. De Vries) tr. Koudum 21-3-1779 Sijmentje Sijnes. Verm. is hij zn. van
Sipke Wybes en Rink Dirks, maar die tr. pas in 1762. Wie heeft bewijzen?

- Gevraagd voorgeslacht van Caspar Ruegs, 'Switser en barbier van Leeuwarden', tr. (1) Jorwerd
1-6-1755 Ytje Simons.

Mevr. A. VELDHUIS, Veenwouden

367. DE LOOR-HAEGMAN
Gevraagd voorgeslacht en trouwgegevens van Jan Hermsen de Loor (Loor/van Loor/de Loer),
begr. Culemborg 12-2-1709 en Elisabeth Haegman, r.-k. echtpaar, waarvan de man 21-1-1660 het
burgerrecht van Culemborg kocht.

Dr. A. P. J. VAN DER BURG, Asperen

368. JURRIS/JURRISZEN/JURR1ENSEN/JURR1ANSEN
Gevraagd gegevens, herkomst en voorgeslacht van Hendrik Jurriszen, j .m. van 'Uslib'. (of IJsleb.).
Hij tr. (1) als soldaat in de comp. van heer capt. Olofsen, Hilletje Pieters, j .d . van Harderwijk
(hieruit Hendrijntje en Hendrik); tr. (2) als wedr., soldaat in de comp. van heer van Burmannia,
Judith Aartsen, j .d . van Harderwijk (hieruit o.a. Aart Hendriks(en), die later de familienaam
Aartsen aanneemt). Waar ligt Uslib.?
VAN DER WOLCK
Gevraagd gegevens, herkomst en nageslacht van:
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a. Frans Bastiaensen van der Wolck, wedr. van Marijtje Jacobs, tr. Utrecht (Geertekerk) 22-7-1655
Stijntjen Claes, wed. van Heyndrick Willemse.

b. Johannes Bastiaensen van der Wolck, broer van Frans, wedr. van Maritje Jans, tr. Utrecht
(Anthonie-gastkerk) 8-8-1671 Antoinetta Hodri, wed. van Jan Petersen; ook proclamatie in de
Franse kerk.

Is er mogelijk binding met Frans van der Wolke(n), tr. Utrecht 25-12-1723 Fennichje van Nim-
wegen? Waar komt de naam van der Wolck/Wolk/Wolke(n) vandaan?

J .C . AARTSEN, Gieten

369. RUFELAER-RIELS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Jan Rufelaer Jansz., meester-tapitsier van Oudenaerde, tr.
Gouda 12-10-1589 Geertruyt Riels, van Antwerpen. Jan tr. (1) ca. 1570, ws. te Oudenaerde,
Wijntge/Levijnte Penningwaerts.

M.P. DORISSEN-VAN VLAARDINOEN, Reeuwijk

370. BEKKERS-BOUWENS
Gevraagd doop en voorgeslacht van Gijsbertus Bekkers, geb. ca. 1755, overl. Druten 6-4-1806, tr.
Puiflijk (Maas en Waal) 7-5-1787 Tijske (Thecla, Mathea) Bouwens. Uit dit huwelijk zeven kin-
deren, allen in Druten geboren.

Mr. G. A. ENGELS, Heeze

371. VAN LINT
Gevraagd overl., evt. huwelijk en nageslacht van:
a. Johannes van Lint, ged. Utrecht (schuilkerk Cellebroedersstr.) 14-3-1719, overl. na 20-7-1774,

zn. van Hermanus van Lint en Maria Raling.
b. Lambertus van Lint, geb. Amersfoort 11-1-1821, overl. Nijkerk 21-11-1887, zn. van Johannes

van Lint (deze is oomzegger van bovengenoemde Johannes en overl. Amersfoort 21-2-1823) en
Catharina Elisabet Lens/Lentz. Volgens een memorie van successie bevond Lambertus zich in
1844 te Warmond; ald. echter niet aangetroffen.

C. VAN LINT, Utrecht

372. SIMONIS
In een not. akte van 30-8-1694 ('s-Gravenhage) worden Isbrant (Isibrandus), Anna, Magdalena en
Andreas (Andries) Simonis genoemd als 'kinderen ende erffgenamen van wijlen meester Matthijs
Simonis ende juffrouwe Maria van der Maersch (?, in akte onleesbaar), haerlieden respectieve vader
ende moeder zaliger'. Hoewel Matthijs zich ws. reeds in 1649 in Den Haag heeft gevestigd en de
huwelijken van de laatste drie kinderen plaatshebben in resp. 1676, 1681 en 1687, zijn hun dopen
ald. niet te vinden. Gevraagd:
- doop (r.-k.) van genoemde kinderen. (In 1678 wordt Andreas genoemd als 'patrinus' bij de doop

van een kind van ene E(d)mundus, die bij zijn huwelijk wordt vermeld als 'j.m. van Gulicker-
landt'.

- event. huwelijk en nageslacht van Isbrant Simonis, 'doctor medicinae'.
- huwelijk en voorgeslacht van de chirurgijn, meester Matthijs Simonis.

H. SIMONIS, Blaricum

373. VAN VREDEN/VAN VREEDE
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Johannes van Vreden/van Vreede, overl. Bergen
9-10-1809, 87 jr. oud. Ineen not. akted.d. 31-7-1776wordt vermeld, dat hij dan45 jr. oud is. Zijn
geb. datum zal dus tussen 1712 en 1721 liggen. Volgens het kerkboek Vaassen komt Johannes in
september 1759 'met attest, van Ermello na Egmont op den Hoef'.
Hij tr. (1) Maria Jans Bosch, overl. vóór febr. 1764 (hieruit Derk, ged. Vaassen 8-8-1762); tr (2)
Marijtje van Drissel, dr. van Arien Jansz. van Drissel en Marijtje Stout (kinderen: Dirk, Arien,
Maria, Cornelia, Dirk, Gosewijn). Tussen 1777 en 1794 wordt hij vermeld als geref. lidmaat te
Egmond aan den Hoef en is in 1791 woonachtig 'op de pampiermolen' ald. Ouders van Maria Jans
Bosch zouden kunnen zijn: papiermaker Jannes Hendriks Bosch (pachtte de Ottermolen in Hierden
1752-1758? en later de Cicedelse Molen 1758-1763?) en Aaltje Gerrits.

J .C . VAN VREDEVAN DER HOEVEN, Aerdenhout
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374. CHIRURGIJNSOPLEIDING
Frederik David Kan, geb. Groningen 31-3-1836, ging in 1860 scheep naar Zuid-Afrika. In de
Shippingslists staat, dat hij 'sirurgijn, heel-, genees- en vroedmeester' was. Noch in Groningen,
Amsterdam, Utrecht of Leiden staat hij als student ingeschreven. Ook in het Kweekelingenstam-
boek van de Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen (1823-1870) komt hij niet voor.
Vergeefs werd navraag gedaan bij het Medisch Encyclopedisch Instituut van de VU te Amsterdam.
Waar was halverwege de 19de eeuw de opleiding tot chirurgijn, heel-, genees- en vroedmeester?

E. WESSELDUK-BEDIJS, Nijmegen

375. DUURLAND
Niesje (Janse) Duurland, tr. (impost) Hilversum 25-4-1783 Steven (Barendse) Overhage, geb. Hil-
versum ca. 1754, overl. ald. 15-12-1830. Uit dit huwelijk geboren Maria Overhagen, ged. (r.-k.)
Hilversum 16-4-1784, overl. ald. 16-12-1823. Gevraagd geboorte en overlijden van Niesje Duurland
en event. voorgeslacht.

J .O . BRUGMANS, Oosterbeek

376. KERBERT, LEM-ODIJK, VAN SCHIJNDEL
Gevraagd voorouders en event. aanvullingen van:
- Teunis Hendrik Kerbert, j .m. uit 'Het Brandenburgse' (Westkilver), tr. (1) Maria Catharina

Keyzers; tr. (2) Haarlem 19-10-1755 Johanna Grim, ged. Breda 29-7- 1722, overl. Haarlem
15-7-1797.

- Wouter Gerritsz. Lem, j .m. van Woerden, overl. ald. 29-9-1736, tr. Woerden 18-4-1693 Eerland
(Airland) Hagen Odijk, j .d . van Woerden, overl. ald. 9-2-1748.

- Peter Jansz. van Schijndel. Hij heeft zoon Lambert Petersz. en Aert Peterz. van Schijndel, j .m.
van Schijndel (kwartier Peelland), in dienst bij Assuerus van Dijck, burger van Amersfoort
3-1-1687, overl. tussen 14-1-1713 en 1-4-1727. Hij was driemaal gehuwd.

Bovengenoemde Peter Jansz. kan zoon zijn (gezien de periode) van Jan van Schijndel en Maria
Adriaensdr. van Berlicum, welk echtpaar te Schijndel trouwt op 6-10-1628. Er lijkt geen ver-
wantschap te bestaan met de familie Van Schijndel, vermeld in 'Met Ganschen Trouw' 1969-1970.

H. DE IONCH, Vlaardingen

377. NOBACK
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Joh. Corn. Noback, die in 1804 een boekje publiceerde met
de titel 'Geldarbitrage'. Nadere gegevens over het boekje zijn evenmin bekend.

Drs. D. VAN DER WERF, Bussum

378. ROELOFSMA
Gevraagd gegevens en event. nageslacht van Johannes Franciscus Roelofsma, geb. 30-11-1871,
natuurlijke zoon van Maria Adolphina Roelofsma, geb. Breda 2-11-1839, overl. ald. 17-2-1893.
Maria tr. Breda 15-12-1875 Antonie Keulaars, geb. Breda 21-5-1821, overl. ald. 11-11-1894, wedr.
van J .C . van Katwijk. Maria was vanaf ca. 1866 dienstbode/huishoudster van Antonie Keulaars.
Verm. is Antonie Keulaars de natuurlijke vader van Johannes Franciscus, alhoewel daarvoor geen
bewijzen zijn te vinden. In het Bev. Reg. Breda staat bij Johannes Franciscus de aantekening, dat
hij in mil. dienst is gegaan op 16-12-1898; in de lotingsregisters 1888-1891 komt hij niet voor. Bij
het CBG is geen persoonskaart aanwezig, hij moet dus vóór ca. 1939 zijn overleden.

Mevr. H. ROELOFSMA, Ede

379. MARKERINK-RUITERS
Harmen Markerink en Ermgart Ruiters tr. Neede 3-7-1734 en laten ald. dopen Henderick (18-5-
1739) en Derk (9-6-1737). Gaarne voorgeslacht en event. andere kinderen. Woonde dit echtpaar op
'Erve Markerink' in Lochuizen ten noorden van Neede?
MARKERINK-POLMAN
Derk Markerink, j .m., zn. van Harmen Markerink, tr. Neede 20-6-17-61 Geertjen Polman, dr. van
Jan Polman, beiden onder Neede. Zij laten ald. dopen Egbert (9-12-1764) en Garrijt (21-12-1766).
Gaarne voorgeslacht en event. andere kinderen (is Derk zn. van bovengen. echtpaar Markerink-
Ruiters?).
MARKERINK(G)-SCHUURMAN
Egbert Marquerink (Markerink(g)), van Neede bij Burkelo, geref., geass. met Adriaen Klok, in de
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Lange Niezell, tr., oud 24 jaar, ouders dood, buiten de Raampoort, Amsterdam 13-3-1789 Elisabeth
Schuurman, van Oldenhove, geref., 27 jaar, in de Warmoesstraat, ouders dood, geass. met Elisa-
beth Hartman. Zij laten dopen Johannes, Johannes Rainier, Gerrit en Catharina Elisabeth. Op
28-11-1790 wordt in Amsterdam begraven een Dirk Markerink; is hij zoon van dit echtpaar, geen
doop gevonden. Egbert overl. Nieuwer Amstel 29-5-1809; Elisabeth overl. ald. 28-5-1806. Is Egbert
zn. van genoemd echtpaar Derk Markerink en Geertjen Polman? Elk gegeven Markerink is
welkom.
SCHUURMAN
Elisabeth Schuurman, ged. Oldehove 20-5-1759, dr. van Johannes Schuurman, van Groningen,
chirurgijn, en Trientje Uilersma. Grootouders van moederszijde: Uilersma-Vonck; van vaderszijde:
stiefgrootvader Timpinga en grootmoeder Elisabeth Gros. Gevraagd gegevens en voorgeslacht
Johannes Schuurman.

A.C. VAN AMERSFOORT, Barneveld

380. DE WILDE
- Gevraagd: overl. datum van Willemina de Wilde, geb. Zwartsluis 14-10-1829 als dr. van Roelof

Bartelds de Wilde en Vrouwkje Hendriks Ziel. Sinds het overlijden van haar vader in 1843 is
Willemina spoorloos.

- Gevraagd: geb. plaats van Gouke de Wilde, geb. 3-6-1855. Volgens de overl. akte en het bev.
reg., geb. in Zwartsluis, doch geen geb. akte gevonden. Zijn ouders, Hendrik de Wilde en
Roelofje Brouwers, waren schippers.

DETERMAN-SCHUIT
Gevraagd huwelijksgegevens van Geert Determan, geb. Lingen ca. 1780, en Aaltje Schuit, geb.
Zuidsleen ca. 1788. Op 15-3-1808 laten zij in Kampen als Gerardus Determan en Aleyda Schuyte
hun — wellicht eerste — kind Joanna Gertrudis dopen (r.-k.).

H. PRINS, Amsterdam

381. BEURTSCHIPPERS
Adrianus van Zijl, geb. Bunnik 1780, en zijn zoon Arnoldus van Zijl, geb. Bunnik 1825, zijn beiden
van beroep schipper/koopman. Waarschijnlijk wordt met 'schipper' bedoeld de z.g. beurtschipper,
die zijn vracht vervoerde met trekschuiten langs de Kromme Rijn. Zijn er publikaties of aanteke-
ningen over dit beroep, en zo ja, hoe en waar zijn deze te verkrijgen?

A. VAN ZIJL, Huntington Beach, California

382. BERLINGH/BERLIJN
Paulus Berlingh, geb. Leiden, droogscheerder, zn. van Paulus Berlingh, otr. Leiden 16-5-1710
Johanna Ligtvoet, geb. Leiden. Dopen in Leiden niet te vinden. Gevraagd doopgegevens, voor- en
nageslacht.
Tevens gevraagd voor- en nageslacht van Engelbertus Berlingh, j .m. van Varseveld (Gld.), tr.
's-Gravenhage 19-4-1722 Anna van Leeuwen, j .d. van Wageningen. In RA Arnhem geen dopen te
vinden.

J .A. BERLIJN, Beek Ubbergen

383. MICHIELS
Gezocht gegevens over Christoffel, Francis, Peter, Johan en Margriet Michiels, kinderen en in 1742
erfgenamen van Johannes Michiels. Laatstgenoemde was waarschijnlijk afkomstig uit Horst. In
Horst e.o. werden zij niet gevonden.
Matthijs Michiels, ged. Horst 1712, zn. van Andreas Michiels (1675-1767) en Elisabeth Brunghs
(1682-1759), is sedert 1733-1734 voortvluchtig wegens moord. Kent iemand zijn nageslacht?

J .H . HANSSEN, Venlo

384. WAGENAAR
Wie kan mij informeren over het beroep 'wagenaar'. Heeft het iets te maken met 'de Waag'; is het
iemand, die bij een 'waag' aangesteld is als weger?

J . A . C . GRIT, Oldemarkt
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