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Inleiding 
 
Op de volgende bladzijden wordt de kwartierstaat gepresenteerd van mijn kinderen Emma, Valentijn en Victo-
ria Roeling. Het doel van deze kwartierstaat was om met het samenstellen van een overzicht van alle voor-
ouders mijn kinderen bekend te maken met hun afkomst van zowel vaders als moeders zijde. Dankzij de 
mogelijkheid terug te kunnen vallen op eerder samengestelde genealogieën en kwartierstaten, alsook de grote 
hoeveelheid literatuur waarin voorouders worden beschreven, werd het mogelijk een kwartierstaat samen te 
stellen van maar liefst 59 generaties, een kwartierstaat die vele malen groter is geworden dan waar oorspronke-
lijk rekening mee werd gehouden.  

Door de omvang van de kwartierstaat en het aantal verschillende landen waar de vele voorouders vandaan 
komen, was het onmogelijk alle beschikbare gegevens volledig op juistheid te controleren. Ik heb mijn uiterste 
best gedaan onbetrouwbare bronnen te vermijden, bij twijfel wordt dit vermeld.  

Vooral het onderzoek naar niet vooraanstaande geslachten bleek een boeiende uitdaging te zijn, omdat over 
deze geslachten in het verleden weinig werd gepubliceerd. Vaak komen we bij deze geslachten beroepen tegen 
die tot de verbeelding van de lezer spreken en zodoende een interessante aanvulling betekenen voor de kwar-
tierstaat. Ook komt men, verrassend genoeg, via deze families veelal weer uit bij regentengeslachten. Zo trad 
Philippus Silo (zie: 3868) uit Delfshaven op 07-01-1723 als onderstuurman in dienst bij de Delftse kamer van 
de V.O.C. en voer dezelfde dag uit op het schip Delfland. Van 19-04 tot 01-05-1723 lag het schip bij Kaap de 
Goede Hoop om vervolgens op 01-07-1723 aan te komen in Batavia. Heyltje Adriaens van Driel (zie: 11855) 
verkocht op 24-03-1640 haar brouwerye de Druyff in de Hoochstraet te Rotterdam voor 21.000 gulden aan Jan 
Heyndricxz. van Krackouw. De Staeten Drucker Cornelis Vennekool (zie: 25128) werd op 20-12-1616 
begraven in de Nieuwe Kerk te Delft en Sijmon Heijndricxz. was halverwege de 16de eeuw welgeboren man 
van Rijnland en ambachtsbewaarder van Leiderdorp.  

In de kwartierstaat komen we meer welgeboren geslachten tegen als Sijmon Heijndricxz., zoals onder andere 
Par Wadding (van Raephorst), Schrama en van Dijck. Het is daarom de moeite waard om even stil te staan bij 
dit bijzondere fenomeen. De groep welgeborenen waren (zijn) een sociale laag van welgestelde boeren of 
verarmde adel die het zich kon permitteren een paard en wapenuitrusting te kopen. Welgeborenen zijn vooral 
geconcentreerd rond die plaatsen die reeds voor het jaar 1000 bestonden en stammen uit de Frankische tijd. 
Waar de stand der welgeborenen in de omringende landen opging in de boerenstand of de lagere adel, bleven 
de welgeborenen in Nederland lange tijd bestaan als aparte sociale laag met hun eigen privileges. Veelal 
bezaten zij een kleine leen, ontvangen van een heer, en kregen daardoor zitting in de vierschaar (het ge-
rechtelijk bestuur). Daarnaast waren zij schotvrij (vrij van het betalen van schot, de belasting die werd opge-
bracht door de derde stand). 

In Duitsland vinden wij Kaspar Klinger (der Jüngere) (zie: 65540), Hammerherr te Tännicht. Kaspar 
onderdrukte in 1525 de Boerenopstand in de Schönburgischen Landen. Volgens een sage liet Kaspar in 1515 
de St. Oswalds Kirche bouwen in het huidige Grünhain-Beierfeld (in de volksmond wordt deze de Dudels-
kirche genoemd) als boetedoening voor de moord op de Elterleiner Bergherrn Wolf Götterer. Bij de inwijding 
zou de kerk door een blikseminslag zijn getroffen, waarna alleen de ruïne overbleef die vandaag de dag nog 
bezocht kan worden. Vanaf 1462 werd Dirck Sijmonsz. Groenewegen (van Naeldwijck) vermeld als jeruza-
lemridder, een titel die men aannam nadat een succesvolle pelgrimstocht naar het Heilig Land was onder-
nomen. Later zou Dirck nog burgemeester van Delft worden (zie: 236160). 

In de jongere generaties treedt slechts enkele malen kwartierherhaling op, het verschijnsel waarbij eenzelfde 
persoon meerdere keren in de kwartierstaat voorkomt. Zo komt men in de eerste twintig generaties tien echt-
paren opnieuw tegen (van Haastrecht, von Elterlein, Arnold, van Ammerzoijen, Post, van Rijn, van Raephorst, 
Cool (Colen), de Bije en van Reygersbergh). De reden dat kwartierherhaling bij de jongere generaties niet 
veelvuldig voorkomt moet gezocht worden in het feit dat de vele voorouders niet allen uit dezelfde streek 
afkomstig zijn. Zo leken de voorouders van mijn grootmoeder (van moeders zijde) in eerste instantie afkomstig 
te zijn uit Kampen. Later bleek echter dat haar moeder afstamde van Sir Anthony Slingsby, 1st Bt., waarmee 
een verbinding was gelegd met de vele Engelse geslachten die in deze kwartierstaat voorkomen.  

Een grote kwartierherhaling treedt pas op bij de vorstenkwartieren, waar men door het gesloten karakter van 
de groep steeds weer dezelfde voorouders tegenkomt. Deze veelvoorkomende kwartierherhaling wordt mede 
veroorzaakt door het feit dat bij drie van de vier grootouders (Roeling, Alders én Fredriks) aansluiting gevon-
den kon worden met middeleeuwse geslachten, waaronder die van Karel de Grote.  
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Om herhaling van voorouders te voorkomen worden alleen de bekende ouders van een nog niet eerder op-
genomen persoon vermeld. Achter deze namen wordt aangegeven: “(dezelfde persoon als…)”, waardoor de 
kwartieren verder gevolgd kunnen worden. Personen waarvan geen ouders bekend zijn worden gemarkeerd 
met een *. 

Met zo veel voorouders bestaat het gevaar dat een publicatie al snel een onoverzichtelijk geheel aan data 
wordt die niet meer uitnodigend werkt deze in boekvorm ook daadwerkelijk door te nemen. In een poging dit 
enigszins te voorkomen heb ik ervoor gekozen de nodige afbeeldingen op te nemen in de hoop dat deze de 
nieuwsgierigheid naar de personen in de lijst aanwakkeren. Veelal staan deze personen enkele bladzijden terug 
vermeld in de kwartierstaat waardoor het dus nodig is op zoek te gaan naar de juiste persoon. Hierdoor komt 
men echter ook andere voorouders tegen die anders wellicht niet waren opgevallen. 

In de kwartierstaat kan men vele historische personen terugvinden met verhalen die tot ieders verbeelding 
spreken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Boudewijn V van Vlaanderen (graaf van Vlaanderen), Brian Boru 
(koning van Munster en High King van Ierland), Hendrik I van Saksen (de Vogelaar) (hertog van Saksen en 
koning van Oost-Frankenrijk), William Marshal (1st Earl of Pembroke en bekend als “de grootste ridder die 
ooit geleefd heeft”), Jan zonder Land (koning van Engeland), Jan van Brienne (koning van Jeruzalem en 
Latijns keizerlijk regent van Constantinopel), Boudewijn II van Jeruzalem (koning van Jeruzalem), Rodrigo 
Díaz de Vivar (El Cid, de Spaanse nationale held en de belichaming van ridderlijkheid en deugd), Otto I van 
Saksen (hertog van Saksen en keizer van het Heilige Roomse Rijk), Ruprecht III (der Streitbare) von Nassau 
(kruisvaarder en graaf van Nassau), Zalige Bernhard II zur Lippe (Edler Herr von Lippe), Lady Godiva 
(echtgenote van Earl  Leofric III of Leicestershire), Wladimir I van Kiev (grootvorst van Kiev en geheel 
Rusland), Godfried V (Plantagenet) van Anjou (graaf van Anjou, Maine en Tours), Hugo Capet (koning van 
Frankrijk), Humbert I (Withand) van Savoye (graaf van Savoye), Karel Martel (Frankische hofmeier), Clovis I 
(Merovingische koning van de Salische Franken) en de gepidische prinses Austricuse die volgens de over-
leveringen zou afstammen van Attila de Hun. In de laatste generaties vinden wij zelfs Romeinse voorouders 
terug zoals Flavius Felix, proconsul van Africa in 420 waardoor de kwartierstaat rijkt tot in de antieke wereld.   

In de appendices worden enkele stamreeksen opgenomen waarmee snel inzichtelijk wordt hoe bepaalde 
lijnen tot historische personen exact lopen, zoals de Karolingen, de graven van Holland en het Huis Nassau. 
Daarbij is ook de stamreeks opgenomen van Hathagat tot de Emma, Valentijn en Victoria. De daarbij opge-
voerde eerste 14 generaties zijn gebaseerd op de legende (en dus niet feiten) hoe de geslachten von Hagen en 
Rulico von Hagen verwant zijn aan elkaar en hoe zij afstammen van de legendarische Saksische hertog en 
krijger Hathagat. Deze Hathagat werd door Widukind von Korvei als vader des vaderlands omschreven en zou 
tijdens de Veldslag om Burgscheidungen reeds een oude man geweest zijn. Vanaf generatie 15 wordt de reeks 
gevolgd zoals deze is opgenomen in deze kwartierstaat en het boek: Het adellijk geslacht Röhling – Roeling – 
Rüling. 

Om de overige lijnen van een verre voorouder terug te voeren tot Emma, Valentijn, Victoria of een wille-
keurige andere persoon in de kwartierstaat (om bijvoorbeeld de eigen aansluiting met bepaalde geslachten te 
kunnen vinden) is het raadzaam een rekenmachine of reken-app op de smartphone te gebruiken.  
 
 
 
 

Jkr. Dr. S.E.M. Roeling 
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Kwartierstaat van Emma, Valentijn en Victoria Roeling 
 
Generatie I (kwartierdragers) 
 
1.1 Jkfr. Emma Isabella Sophie Roeling, geboren op 10-05-2008 om 18:46 uur te Rotterdam (Sint Fran-

ciscus Gasthuis). Een bijzondere geboortedag omdat haar moeder op dezelfde dag jarig is en precies een 
jaar eerder een miskraam heeft gehad. Geboortegewicht van Emma: 3800 gram, lengte: 51 cm.  

1.2 Jkr. Valentijn Thomas Julian Roeling, geboren op 20-03-2010 om 22:07 uur te Rotterdam (Sint Francis-
cus Gasthuis). Geboortegewicht van Valentijn: 4620 gram, lengte 53 cm.  

1.3 Jkfr. Victoria Catharina Margaretha Roeling, geboren op 19-05-2014 om 04:48 uur te Rotterdam (Sint 
Franciscus Gasthuis). Geboortegewicht van Victoria: 3484 gram, lengte 49 cm.  

 
Generatie II (ouders) 
 
2. Jkr. Dr. Dr.h.c. Sebastiaan Eduard Markus (Bas) Roeling, Cav. OSSML, cultureel antropoloog, genea-

loog en heraldicus, eerste medewerker handhaving Milieudienst Rijnmond van 2002-2008, Inspecteur 
Milieu en horeca-coördinator gemeente Delft 2008-2013, plaatsvervangend Hoofd Actiecentrum ram-
penbestrijding van 2010-2011, Officier van Dienst Bevolkingszorg Delft en Rijswijk 2011-2013, Senior 
toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden vanaf  2013, coördinator crisisorganisatie milieubeheer 
van 2014-2019, geboren op 14-08-1980 te Rotterdam (St. Franciscus). Gehuwd op 24-08-2007 te 
Livorno, Italië met: 

3. bc. Monique Margaretha Corine (Monique) Bergman, verpleegkundige van 2002 tot 2007, teamcoör-
dinator afdeling Orthopedie van St. Franciscus Gasthuis van 2007 tot 2008, coördinator Flexbureau van 
2008 tot 2011, projectmedewerkster arbodienst St. Franciscus Gasthuis van 2011 tot 2015, Adviseur 
Arbopreventie SFG Vlietland Groep van 2015 tot 2020, geboren op 10-05-1980 te Rotterdam (St. Fran-
ciscus Gasthuis), Rooms-Katholiek gedoopt op 08-11-1980 te St. Petrus’ Banden te Rotterdam-
Overschie (door pastoor de Bot, getuigen: Jan Broomans en Riet Willems). 

 
Generatie III (grootouders) 
 
4. Jkr. Jacobus Martinus Fernandus (Koos) Roeling (de Kolonel), ambtenaar douane, hoofdcommies 

belastingdienst, vastgoedeigenaar, oprichter Roeling Vastgoed Onderhoud, geboren op 10-03-1948 te 
Rotterdam-Overschie. Gehuwd (2) op 12-12-2012 te Gouda met Graciette Maria dos Reis, geboren op 
21-01-1950 te São Vicente (Kaapverdië, Portugal), Rooms-Katholiek gedoopt op 15-07-1953 (Nossa 
Senhora da Luz parochie door Padre Fernando de Sousa). Gehuwd (1) op 20-12-1978 te Rotterdam-
Overschie (gescheiden op 11-11-1993 te Rotterdam) met: 

5. Gracia Patricia (Gracia) Alders, geboren op 09-09-1956 te Rotterdam-Overschie. Verloofd (2) op 21-
07-2001 op de MS Millennium (Egeïsche zee). Gehuwd (2) op 25-05-2002 te Rotterdam-Blijdorp (dier-
gaarde Blijdorp) (getuigen bruidegom: Bas Roeling, Leo van Esch, getuigen bruid: Monique Bergman 
en Monique van Esch) met Hendricus Leonardus (Henk) van Esch, oprichter en directeur van IBS (Inter 
Business Systems) welke software ontwikkelde voor boekhoud-, verzekerings- en hypotheekkantoren, 
geboren op 28-07-1943 te Rotterdam-Delfshaven. Zoon van Adrianus Gerardus (Aad) van Esch en 
Aleida Antonia Elisabeth (Ada) van Houten. 

 
6. Cornelis Johannes (John) Bergman, bankwerker technische dienst Europlast Vlaardingen BV (toeleve-

rancier van Unilever), geboren op 10-01-1944 te Rotterdam. Gehuwd op 01-09-1972 te Rotterdam met: 
7. Johanna Carolina Francisca (Joke) Fredriks, kapster, verkoopmedewerkster modewinkels en manicure, 

geboren op 28-01-1947 te Rotterdam. 
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Generatie IV (overgrootouders) 
 
8. Kpl Jkr. Jacobus Martinus (Koos) Roeling MO, lid van de Aartsbroederschap der H. Mis van Eerherstel 

en lid van het Genootschap der Paaschcommunie van Eerherstel, veehouder, dienstplichtig korporaal 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, leverde strijd in de Peel, onderscheiden met Mobilisatie Oorlogskruis, 
controleur Vereeniging voor Melkcontrole Zuid-Holland, chef laboratorium Melkunie, geboren op 10- 
09-1918 te Overschie, overleden op 01-03-1991 te Rotterdam, begraven op 06-03-1991 te Rotterdam 
(Hofwijk). Gehuwd op 27-09-1945 te Rotterdam met: 

9. Germaine Henriette (Germaine) Steffens (Zus), coupeuse, geboren op 30-01-1920 te Kralingen (Jeri-
cholaan 19), overleden op 05-05-1974 te Rotterdam, begraven op 08-05-1974 te Rotterdam (Hofwijk). 

 
10. Philippus Johannes (Flip) Alders, sjouwer, arbeider en wedstrijdbokser, geboren op 02-08-1917 te Rotter-

dam, overleden 31-10-1997 te Rotterdam-Overschie om 14:45 uur, begraven op 04-11-1997 te 
begraafplaats Hofwijk te Rotterdam-Overschie. Gehuwd 22-11-1939 te Rotterdam:  

11. Johanna (Jo) Kuiper, arbeidster, eigenaar schoonmaakbedrijf, geboren op 06-10-1921 te Rotterdam, 
overleden op 25-08-2014 om 03:15 uur te Rotterdam-Overschie (verzorgingstehuis Stadzicht), begraven 
op 28-08-2014 te begraafplaats Hofwijk te Rotterdam-Overschie. 

 
12. Johannes Bergman, hofmeestersbediende en kelner Holland-Amerika Lijn en theater Odeon, geboren op 

23-08-1902 om 23:00 uur te Rotterdam, overleden op 27-03-1976 te Rotterdam, begraven op 31-03-
1976 op begraafplaats Hofwijk te Rotterdam. Gehuwd op 31-01-1923 te Rotterdam met: 

13. Cornelia Johanna van Oosterwijk, geboren op 12-05-1900 om 17:00 uur te Rotterdam, overleden op 08-
10-1987 te Rotterdam, begraven op 13-10-1987 op begraafplaats Hofwijk te Rotterdam. 

 
14. Sgt. Petrus Jozef (Piet) Fredriks HLBD, eigenaar smederij, lid van de vrijwillige luchtbeschermings-

dienst te Rotterdam, drager herinneringsmedaille luchtbeschermingsdienst, drager bijzonder onderschei-
dingsteken Oorlogsvrijwilliger Koninklijke marine, Sergeant Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL), chef werkplaats technische dienst Melkunie, geboren op 09-10-1918 te Rotterdam, overleden 
op 09-05-2009 om 11:00 uur te Rotterdam, H. Uitvaartmis op 14-05-2009 om 11:00 uur te St. Petrus’ 

Banden te Rotterdam-Overschie, Rooms-Katholiek begraven op 14-05-2009 om 12:00 uur te Rooms-
Katholieke begraafplaats te Rotterdam-Overschie. Gehuwd op 23-04-1946 te Overschie met: 

15. Grietje Martijntje (Gré) Willems, geboren op 19-11-1925 te Overschie, overleden op 09-01-2013 te 
woonzorgcentrum Den Hoogenban te Rotterdam-Overschie, H. Uitvaartmis op 12-01-2013 om 10:30 
uur te St. Petrus’ Banden te Rotterdam-Overschie, Rooms-Katholiek begraven op 12-01-2013 om 11:30 
uur te Rooms-Katholieke begraafplaats te Rotterdam-Overschie. 
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Huwelijksfoto van Koos Roeling Sr. en Germaine Steffens op 27-09-1945.  
 

 
Johanna (Jo) Kuiper en Flip Alders in 1996. 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johannes Bergman in Engels uniform kort na de Tweede Wereldoorlog en Cornelia Johanna van Oos- 
terwijk tijdens haar huwelijk op 31-01-1923. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gré Willems en Piet Fredriks. 
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Generatie V (betovergrootouders) 
 
16. Jkr. Martinus Arnoldus (Tinus) Roeling, veehouder, geboren op 25-01-1884 te Schiedam, overleden op 

10-10-1949 te Rotterdam-Overschie, begraven op 13-10-1949 op het R.K. kerkhof te Overschie, 
gehuwd op 03-05-1916 te Overschie met: 

17. Johanna Cornelia van Kouteren, geboren op 12-04-1891 te Achthuizen, overleden op 20-11-1958 te 
Rotterdam-Overschie, begraven op 25-11-1958 op het R.K. kerkhof te Overschie. 

 
18. Henri Joseph (Henri) Steffens (de Generaal), chef chocoladewerken bij Jamin, rentenier, amateur worste-

laar Grieks-Romeinse stijl, ontving op 02-05-1903 de zilveren medaille gewicht heffen en op 25-08-1906 
het Kruis van verdiensten voor Athleten van Vereeniging Vriendschap zij ons doel, geboren op 02-07-
1871 te Laken (België), overleden op 30-01-1948 te Noordwijkerhout, begraven op 04-02-1948 op het 
R.K. kerkhof te Overschie. Gehuwd (1) met Colette Emilie Charbonnier, geboren 07-11-1876 te St.Josse 
ten Noode, overleden 31-10-1901 te St. Josse ten Noode. Gehuwd (2) 08-04-1908 te Rotterdam met: 

19. Dina Spoorendonk, geboren op 01-08-1881 om 09:00 uur te Rotterdam (in een huis aan de 
Mauritsstraat), overleden op 27-10-1948 te Rotterdam, begraven op het R.K. kerkhof te Overschie. 

 
20. Theodorus Alders, sleepersknecht, arbeider (loswerkman), geboren op 13-09-1884 te Rotterdam, 

overleden op 07-01-1965 te Rotterdam-Overschie. Gehuwd op 16-10-1907 te Rotterdam met: 
21. Johanna Catharina van Greuninge, geboren 11-08-1885 Delfshaven, overleden 03-11-1971 Rotterdam. 
 
22. Gerrit Kuiper, behanger, uurwerkmaker, geboren op 30-10-1874 te Kampen, overleden op 15-06-1952 

te Deventer. Gehuwd op 27-03-1902 te Kampen met: 
23. Elsje Raucamp, geboren op 28-06-1883 te Kampen, overleden op 02-03-1955 te Rotterdam. 
 
24. Johannes Bergman, bootwerker, rangeerder Nederlandse Spoorwegen, geboren op 17-01-1868 om 

18:00 uur te Rotterdam (te zijnen huize), overleden op 30-01-1926 te Rotterdam (aan de gevolgen van 
een ongeluk op het spoor). Gehuwd op 22-03-1893 te Rotterdam met: 

25. Helena Joanna Jacoba van Nieuwenhuize, geboren op 17-05-1875 te Antwerpen, België, overleden op 
07-12-1938 te Rotterdam. 

 
26. Jacobus Cornelis van Oosterwijk BWM MMWM, zeeman (ketelbink, donkeyman, fireman, trimmer, 

pumpman, greaser en kolenwaker), drager van de British War Medal 1914-20 en de Mercantile Marine 
War Medal 1914-18, geboren op 29-04-1874 om 19:30 uur te Rotterdam aan de  Nieuwemarkt, 
overleden op 27-09-1956 om 01:00 uur te Rotterdam. Gehuwd op 02-08-1899 te Rotterdam met: 

27. Louisa Martina (Martha) Schluep, geboren op 18-12-1866 te Gorinchem, overleden op 16-04-1945 te 
Rotterdam. 

 
28. Cornelis Josephus Fredriks, smid, voorzitter tuinvereniging Exelcior, theaterbeheerder katholieke volks-

bond, pompbediende, geboren op 09-03-1885 om 23:00 uur te Overschie, overleden op 28-08-1969 te 
Overschie. Gehuwd (2) 19-11-1940 te Overschie met Elisabeth Josephine Grönefeld, geboren op 05-05-
1896 te Deventer, overleden op 02-08-1979 te Aardenburg. Gehuwd (1) 28-07-1914 te Overschie met: 

29. Johanna Carolina Francisca Vink, lid van de derde orde van St. Franciscus, geboren op 06-05-1883 te 
Overschie, overleden op 21-04-1940 om 07:00 uur te Overschie. 

 
30. Adrianus (Janus) Willems, motorrijtuigbestuurder, geboren op 26-02-1901 te Overschie, overleden op 

26-03-1974 te Rotterdam (aan de gevolgen van botkanker), gereformeerd begraven op 30-03-1974 te 
Rotterdam (begraafplaats Hofwijk). Gehuwd op 14-01-1925 te Rotterdam met: 

31. Geertruida Cornelia (Truus) Hilleman, geboren op 14-04-1900 te Rotterdam, overleden op 01-07-1991 
te Rotterdam (verpleeghuis Stadzicht), R.K. begraven op 05-07-1991 te Rotterdam (Hofwijk). 
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Martinus Arnoldus Roeling in circa 1945. Tot 
verbazing van veke Overschieënaren, ging 
Tinus aan het begin van de Tweede Wereld-
oorlog om half vijf gewoon naar het land om de 
koeien te melken, terwijl de luchtgevechten 
boven Overschie in volle gang waren en vlak 
nabij het land een Nederlandse soldaat was 
neergeschoten door de Duitsers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johanna van Kouteren, echtgenote van Mar-
tinus Arnoldus Roeling, met een jonge Jacobus 
Martinus Roeling in zijn doopjurk in circa 
1918/19. 
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Henri Joseph Steffens in 1946.  Dina Spoorendonk in circa 1935.  
 

Links: Theodorus Alders in circa 1955, midden: Johanna Catharina van Greuninge in circa 1970, rechts: 
Elsje Raucamp in circa 1940. 
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Links: Johannes Bergman in circa 1925, boven: 
Helena Joanna Jacoba van Nieuwenhuize met 
haar dochters Antonia en Rookje Cornelia Berg-
man in circa 1926, linksonder: Jacobus Cornelis 
van Oosterwijk in circa 1940, rechtsonder: Lou-
isa Martina Schluep in circa 1940. 
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Cornelis Josephus Fedriks in circa 1914.  Johanna Carolina Francisca Vink in circa 1914.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrianus Willems in circa 1925.    Geertruida Cornelia Hilleman in circa 1980. 
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Generatie VI (oudouders) 
 
32. Jkr. Martinus (Maarten) Roeling, veehouder, rentenier, lid feestcomité kroningsfeesten, bestuurder en 

later ook taxateur Nederlandsche Boerenbond afdeling Schiedam en Omstreken, mede-oprichter, 
bestuurslid en taxateur van de Coöperatieve Brandwaarborg Maatschappij Overschie en Omstreken, 
comitélid onafhankelijkheidsfeesten, voorzitter armbestuur Rooms-Katholieke kerk St. Petrus’ Banden, 
geboren op 11-03-1850 om 04.00 uur te Kethel en Spaland, overleden op 26-08-1934 om 09:00 uur te 
Overschie. Gehuwd (2) op 03-11-1920 te Overschie met Johanna Kouwenhoven, geboren op 10-03-
1870 te Zoetermeer, overleden op 20-10-1962 te Made. Gehuwd (1) op 03-11-1877 te Overschie met: 

33. Maria van der Moor, geboren op 18-11-1850 te Bergschenhoek, overleden op 29-05-1919 om 17:00 uur 
te Overschie (wijk B, nummer 60). 

 
34. Jacobus van Kouteren, landbouwer. Geboren op 17-03-1858 om 01.00 uur op huisnummer 98 te 

Nieuwe Tonge, overleden op 24-06-1945 te Rotterdam, begraven op 28-06-1945 op het R.K. kerkhof te 
Overschie. Gehuwd op 07-04-1883 te Ooltgensplaat met: 

35. Anthonia van der Made, geboren op 21-12-1857 om 20.00 uur op huisnummer 235 te Ooltgensplaat, 
overleden op 20-11-1940 om 12.30 uur te Ooltgensplaat, begraven op 23-11-1940 te Achthuizen. 

 
36. Eduard (Edouard) Steffens, stalknecht van het Koninklijk Hof (palefrenier de la cour royale) in het 

paleis te Laken onder koning Leopold II van België, geboren op 14-01-1840 te Eupen, Pruisen 
(tegenwoordig België), overleden op 09-11-1872 te Laken (nabij Brussel). Gehuwd met: 

37.* Marie Hubertine Ghislaine van der Perre (van der Perren), woonde in 1919 te Brussel, geboren op 06-
10-1842 te Edingen (Enghien), provincie Henegouwen, België, overleden ná 26-06-1919. 

 
38. Hermanus (Herman) Spoorendonk, zeeman, machinist, stoker op stoomboot en suikerbakker, geboren 

16-10-1846 te Rotterdam, overleden 05-12-1925 te Rotterdam. Gehuwd 10-11-1869 te Rotterdam met: 
39. Maria Catharina Massfeller, geboren op 10-10-1846 te Herschbach, overleden op 28-07-1921 te 

Rotterdam, begraven op 30-07-1921 te Rotterdam. 
 
40. Theodorus Alders, vrachtrijder, loswerkman, geboren op 14-01-1859 om 23:00 uur te Rotterdam 

(Levanesteeg 11), overleden op 15-03-1936 te Rotterdam. Gehuwd op 13-02-1878 te Rotterdam met: 
41 Louisa Sophia Willemina van Loon, geboren op 14-03-1860 te Rotterdam. 
 
42. Christiaan Hendrik van Greuninge, brandersknecht, geboren op 07-01-1854 te Delfshaven, nr.12, Wijk 

C, overleden op 14-12-1922 om 18:00 uur te Rotterdam (Oostervantstraat 17). Gehuwd (2) op 20-09-
1905 te Delfshaven met Neeltje Onder de Linde. Gehuwd (1) op 03-10-1878 te Delfshaven (ondertrouw 
op 24 en 29-09-1878 te Delfshaven) met: 

43. Johanna Francina Romer, geboren in circa 1848 te Rotterdam, overleden op 24-07-1902 om 13:00 uur 
te Rotterdam (in een huis aan de Voorstraat). 

 
44. Jacob Kuiper, sigarenmaker, geboren op 02-11-1833 te Kampen, overleden op 01-02-1902 te Zutphen. 

Gehuwd (1) met Maria Lemmerman, geboren op 17-10-1830 te Kampen, dochter van Johannes 
Lemmerman, arbeider, en Hanna Christina de Bruin. Gehuwd (2) op 20-11-1873 te Kampen met: 

45. Aaltje Groen, geboren op 17-03-1836 te Kampen, overleden op 08-10-1893 te Zutphen. 
 
46. Kpl Adrianus Slingsbie Raucamp, soldaat-hoornblazer op 10-06-1880, muzikant op 27-03-1902, korpo-

raal infanterie op 04-02-1909, muzikant, geboren op 23-02-1856 te Koedijk (volgens regionaal archief 
Alkmaar) of in circa 1856 te Druten. Gehuwd 10-06-1880 te Kampen:  

47. Klaasje Jongbloed, geboren in circa 1857 te Blokzijl, overleden in 1910 te Kampen. 
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48. Louis Bergman, sjouwer, geboren op 01-02-1839 te Rotterdam, overleden op 05-12-1888 om 06:00 uur 
te Rotterdam (aan de Baan). Gehuwd op 27-01-1864 te Rotterdam met: 

49. Hendrina Hendrika Bijster, geboren op 20-12-1841 om 19:00 uur te Rotterdam, overleden op 25-05-
1919 om 18:00 uur te Rotterdam (Breedestraat 28 A). Gehuwd (2) op 22-01-1890 te Rotterdam met 
Adrianus Wilmze, geboren op 01-01-1843 te Rotterdam. Zoon van Arie Wilmze en Jannetje van der 
Sloot. Adrianus was weduwnaar van Aartje Cornelia de Zanger. 

 
50. Jacob (Jakob) van Nieuwenhuize (van Nieuwenhuijze), veegeleider, geboren in circa 1845 te 

Brouwershaven, overleden op 21-06-1902 om 11:00 uur te Rotterdam (Lange Frankenstraat). Gehuwd 
op 08-07-1869 te Brouwershaven met: 

51. Martina (Martine) de Wit, geboren in circa 1837 te Zierikzee, overleden op 29-12-1910 om 01:00 uur te 
Rotterdam (Lange Frankenstraat 27 B). 

 
52. Adriaan van Oosterwijk, bediende, geboren op 16-02-1832 te Teteringen, overleden op 24-12-1876 te 

Rotterdam. Gehuwd op 16-08-1871 te Rotterdam met: 
53. Jannetje Visser, werkster, geboren op 09-11-1841 om 09:00 uur te Kralingen, overleden op 01-02-1895 

om 14:00 uur te Rotterdam (in een huis aan de Coolsingel). Gehuwd (2) op 19-02-1879 te Rotterdam 
met Cornelis de Vos, geboren op 02-10-1841 te Rotterdam, overleden op 12-05-1884 te Rotterdam.  

 
54. Johannes Schluep, sjouwer, loswerkman, geboren 08-03-1828 te Gorinchem (erkend bij huwelijk), 

overleden op 09-11-1895 te Rotterdam (als Schleup). Gehuwd op 04-08-1855 te ’s Hertogenbosch met: 
55. Hendrika Antonetta Martens, geboren 06-09-1831 ’s Hertogenbosch, overleden 07-08-1896 Rotterdam. 
 
56. Gerardus Fredriks, scheepmaker, koster, geboren op 06-04-1856 om 12:00 uur te Overschie, overleden 

op 13-07-1925 om 22:00 uur te Overschie (Delftweg nr. 5). Gehuwd op 19-05-1881 te Overschie met: 
57. Klazina Theodora Dries, dienstbode, geboren op 08-10-1854 om 10:00 uur te Overschie, overleden op 

29-09-1927 om 00:00 uur te Overschie. 
 
58. Pieter (Peter) Vink, smid, geboren op 06-07-1839 te Sambeek, overleden op 01-01-1919 te Overschie. 

Gehuwd op 07-08-1876 te Maarhees en Overloon met: 
59. Antonia Petronella Francisca Bonants, geboren op 08-03-1847 te Maarhees en Overloon (Maarheeze), 

overleden op 04-10-1896 te Overschie.  
 
60. Willem Willems, bouwman, geboren op 31-08-1856 te Overschie, overleden op 22-10-1919 te 

Overschie. Gehuwd op 12-01-1878 te Overschie met: 
61. Grietje Martijntje van Vliet, geboren op 20-01-1857 te Overschie, erkend door haar moeder op 24-12-

1874, overleden op 07-08-1940 te Overschie. 
 
62. Johannes Hilleman, koetsier, geboren 04-08-1868 om 16:00 uur te Delfshaven, overleden 16-10-1905 

om 22:00 uur te Rotterdam (in een huis aan het Piet Heynsplein). Gehuwd op 27-11-1895 te Rotterdam:  
63. Maria van Beek (Beck), geboren op 02-12-1868 te Delfshaven (woonhuis 129, wijk B), overleden op 

28-09-1953 te Portugaal. 
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Jkr. Martinus Roeling. Het portret is ge-
maakt na het overlijden van Martinus 
waarbij de foto ter gelegenheid van de 
oprichting van de Coöperatieve Brand-
waarborg Maatschappij als voorbeeld 
werd gebruikt. 
 

Eduard Steffens in circa 1871.    Marie Hubertine Ghislaine van der Perre in circa 1885. 
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Hermanus Spoorendonk (1895).  Maria Catharina Massfeller (1906).  Gerardus Fredriks (1910).  

Klazina Theodora Dries (1910).  Pieter Vink in circa 1910.  Antonia Petronella Francisca  
  Bonants in circa 1910. 

v.l.n.r. Geertruida Cornelia Hilleman (zie ook: 31), Maria van Beek, Johannes Hilleman en nog een dochter en 
zoon van Johannes en Maria. Foto uit circa 1908. De foto van de toen reeds overleden Johannes Hilleman is 
toegevoegd met een blauwe gloed. 
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Generatie VII (oudgrootouders) 
 
64. Jkr. Theodorus (Dirk) Röling, veehouder, geboren op 03-11-1818 om 21.00 uur te Kethel en Spaland, 

overleden op 28-12-1894 om 08.00 uur te Kethel en Spaland. Gehuwd op 30-04-1847 te Zouteveen met: 
65. Cornelia Stolk, geboren op 03-09-1814 te Zouteveen, overleden op 16-04-1886 om 20.00 uur te Kethel 

en Spaland. 
 
66. Petrus van der Moor, bouwman, geboren op 01-03-1800 te Bergschenhoek, Rooms-Katholiek gedoopt 

op 01-03-1800 te Hillegersberg, overleden op 02-06-1863 te Bergschenhoek. Gehuwd (2) op 01-02-
1850 te Veur (Leidschendam) met: 

67. Petronella den Hollander, geboren op 10-01-1818 te Wassenaar (Veur volgens overlijdensakte), 
overleden op 23-11-1897 te Overschie. 

 
68. Johannes van Kouteren, arbeider, geboren op 04-02-1832 te Nieuwe Tonge, overleden op 22-02-1902 te 

Oude Tonge. Gehuwd op 02-05-1857 te Oude Tonge met: 
69. Johanna Camfens, geboren op 24-03-1834 te Oude Tonge, overleden op 01-03-1902 te Ooltgensplaat, 

begraven op 03-03-1902 te Achthuizen. 
 
70. Adrianus van der Made, arbeider, wonende te Ooltgensplaat, geboren op 22-11-1830 te Ooltgensplaat, 

overleden op 30-03-1916 te Ooltgensplaat. Gehuwd op 19-07-1856 te Ooltgensplaat met: 
71. Cornelia Rubbens (Reubbens), arbeidster, geboren in 1826 te Ooltgensplaat, overleden op 21-05-1881 

om 22.00 uur te Ooltgensplaat. 
 
72. Johann Mathias (Joannes Matthias) Steffens, woonde te Eupen. Zijn broer Mathias Hubert was geboren 

op 03-11-1809 te Eupen en van beroep Spinner. Rooms-Katholiek gehuwd op 24-04-1836 te Montjoie 
(Monschau), Rheinland (getuigen: Joannes Call en Hubertus Steffens) met: 

73. Anna Margaretha Heep, had een tien jaar jongere halfzus met dezelfde voornamen, geboren in circa 
1807, overleden op 15-12-1875 te Monschau. 

 
76.* N.N. 
77. Maria Elizabeth of Maria Catharina Spoorendonk, wonende Coolsingel 15-298 te Rotterdam, geboren 

op 04-10-1820 om 01:00 uur te Rotterdam, overleden op 03-11-1848 om 04:00 uur te Rotterdam 
(Coolsingel 15-297). 

 
78. Peter Massfeller, koopman, geboren in circa 1812 te Herschbach, Duitsland, overleden op 22-09-1879 

te Rotterdam. Gehuwd met: 
79. Maria Catharina Kohl, vroedvrouw, geboren circa 1813 te Herschbach, overleden 13-01-1873 Rotterdam 
 
80. Mens Alders, poulier, sjouwer, geboren op 25-09-1824 om 02:00 uur te Rotterdam, overleden op 12-03-

1905 om 23:00 uur te Rotterdam (Hoogstraat). Gehuwd op 11-12-1844 te Rotterdam met: 
81. Catharina van Amen, fruitvrouw, koopvrouw, geboren op 30-05-1822 te Roterdam (als van Namen), 

overleden op 29-12-1908 om 19:00 uur te Rotterdam (Lange Frankenstraat 51). 
 
82. Philippus Johannes van Loon, sjouwer, geboren op 11-10-1824 te Rotterdam, overleden op 18-02-1877 

te Rotterdam. Gehuwd op 06-05-1846 te Rotterdam met: 
83. Hendrika Geisman, werkster, geboren op 25-09-1824 te Rotterdam, overleden op 31-10-1909 om 14:00 

uur te Rotterdam (Lange Lijnstraat 49). 
 
84. Christiaan van Greuninge, sjouwer, schrijnwerker, geboren in augustus 1816 te ‘s Gravenhage, wonende 

te Delfshaven, overleden op 30-04-1873 te Delfshaven. Gehuwd op 28-12-1845 te Delfshaven met: 
85. Adriana Breevoort, dienstbode, huisvrouw, geboren op 18-02-1818 te Delfshaven, overleden op 22-05-

1894 om 05:00 uur te Rotterdam (Nieuwe Binnenweg). 
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Theodorus Rohling in 1852, Theodorus, of 
Dirk, werd vernoemd naar zijn vroegtijdig 
overleden oom die zich samen met zijn vader 
vanuit Duitsland in Kethel had gevestigd, maar 
slechts een half jaar later was verdronken in de 
Delftsche Schie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Catharina Kohl in circa 1872. Maria, 
vroedvrouw van beroep, overleed in 1873 en 
dat maakt het mogelijk dat deze foto de oudste 
is in deze kwartierstaat. 
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86. Jan Romer, pakhuisknecht, geboren op 22-01-1819 te Rotterdam, overleden op 05-05-1870 om 16:00 
uur te Delfshaven (huisnr. 38 Wijk A). Gehuwd op 08-01-1845 te Rotterdam met: 

87. Johanna Catharina Engelfriet, geboren op 11-05-1821 te Rotterdam, wonende te Delfshaven, overleden 
op 11-02-1885 te Delfshaven. 

 
88. Gerrit Kuijper, timmerman, geboren op 08-05-1803 te Kampen, overleden op 30-03-1867 te Kampen.  

Gehuwd op 21-02-1833 te Kampen met: 
89. Jannigje (Jannetje) van Aarst, geboren op 02-11-1806 te Kampen, overleden op 19-10-1887 te Kampen. 
 
90. Albert Jan Groen, mandenmaker, geboren op 09-02-1803 te Kampen, overleden in 1879 te Kampen 

(aangiftedatum 00-00-1879). Gehuwd (2) op 16-10-1873 te Kampen met Dirkje Buisman, geboren in 
circa 1823 te Kampen, dochter van Martinus Buisman en Jannigjen Schaltenberg en weduwe van 
Johannes Schoonmade. Gehuwd (1) op 15-11-1827 te Kampen met: 

91. Willemina de Wit, dienstbode, geboren op 27-02-1803 te Kampen, overleden vóór 16-10-1873 
(mogelijk in 1870, aangifte van een Willemina de Wit uit Kampen op 00-00-1870). 

 
92. Johan Jacob Raucamp, arbeider, ambtenaar, gereformeerd gedoopt op 17-05-1807 te Eersel, overleden 

op 31-12-1884 te Heerde. Gehuwd met: 
93. Cornelia Margaretha Spaan, geboren in circa 1816 te Piershil, overleden op 15-04-1894 te Heerde. 
 
94. Johannis Jongbloed, arbeider, geboren in circa 1830 te Blokzijl. Gehuwd op 15-08-1856 te Blokzijl met: 
95. Elsje Kempen, geboren in circa 1834 te Blokzijl, mogelijk overleden in 1899 te Kampen. 
 
96. Jan Bergman, opperman, zakkendrager, gereformeerd gedoopt op 20-04-1806 te Capelle aan den IJssel, 

overleden 31-10-1853 om 16:00 uur te Rotterdam (Baansteeg 11). Gehuwd 19-06-1828 te Rotterdam: 
97. Johanna (Anna) (van) Lieshout, geboren op 05-09-1806 te Rotterdam, Rooms-Katholiek gedoopt op 06-

09-1806 te Rotterdam (getuigen: Pieter van Lieshout en Hendrijntje van Lieshout), overleden op 26-04-
1874 te Rotterdam. 

 
98. Johannes (Joannes) Bijster, scheepstimmerman, Rooms-Katholiek gedoopt op 08-01-1797 in de 

Kuipersteeg te Leiden (getuigen: Joannes Gijsen en Petronilla Damans), overleden op 06-01-1874 te 
Rotterdam. Gehuwd op 10-09-1828 te Rotterdam met: 

99. Petronella Wamsteker, Rooms-Katholiek gedoopt op 14-02-1800 te Rotterdam (Leeuwenstraat) (getui-
gen: Joannes Piter de Haan en Joanna van Haren), overleden op 24-06-1875 om 06:00 uur te Rotterdam. 

 
100. Stoffel van Nieuwenhuijze, geboren in circa 1806 te Brouwershaven, overleden vóór 02-05-1887. 

Gehuwd op 26-03-1828 te Brouwershaven met: 
101. Jacoba Speelman, geboren in circa 1810 te Brouwershaven, overleden op 02-05-1887 te Brouwershaven. 
 
102. Jan Dirk de Wit, geboren op 15-07-1798 te Zierikzee, overleden vóór 17-11-1896. Gehuwd (2) op 05-

12-1860 te Zierikzee met Louisa Adriana de Graaff (Jaapje van de Graaf), geboren op 13-04-1816 te 
Scherpenisse, overleden op 17-11-1896 te Brummen. Dochter van Lieven de Graaff en Anna Martina de 
Moor. Gehuwd op 17-08-1826 te Middelburg met: 

103. Helena Johanna Messer, geboren in circa 1802 te Middelburg, overleden vóór 05-12-1860.  
 
104. Cornelis van Oosterwijk, werkman, geboren 26-02-1805 te Breda. Gehuwd 12-02-1831 te Teteringen:  
105. Dimphena Buijs, geboren op 15-10-1800 te Teteringen, overleden op 29-02-1832 te Teteringen. 
 
106. Jacobus Visser, schippersknecht, sjouwer, scheepstimmerman, schutter 5de compagnie, 2de bataljon, 4de 

afdeling Zuid Hollandsche Schutterij, mogelijk deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht van 1831, 
wonende in de Warmoesierslaan te Kralingen, geboren in circa 1802 te ’s Gravendeel, overleden op 03-
05-1865 te Rotterdam. Gehuwd op 16-02-1832 te Puttershoek met: 

107. Cornelia Blankenaar, naaister, geboren mei 1805 te Puttershoek, overleden op 26-11-1872 te Rotterdam. 
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108. Johannes Schluep, militair in Zwitsers regiment (waarschijnlijk nr. 29), geboren in circa 1802 te Bern 
(Zwitserland). Gehuwd op 17-07-1829 te Gorinchem met: 

109. Johanna Maria (Joanna) de Brouwer, geboren in circa 1806. 
 
110.* N.N.  
111.* Anna Maria Martens, wonende te ’s Hertogenbosch (?). 
 
112. Cornelis Fred(e)riks, melkschipper, wonende wijk 3 nummer 43 te Overschie, geboren op 04-03-1826 

om 05:00 uur te Overschie (letter O, nummer 274), overleden op 14-10-1906 om 04:00 uur te Overschie 
(wjk B nummer 22 a). Gehuwd op 19-05-1854 te Overschie met: 

113. Aplonia Joerling, geboren op 20-05-1832 om 08:00 uur  te Overschie (letter x nummer 51), overleden 
op 15-05-1901 om 23:00 uur te Overschie (wijk B nr. 159). 

 
114. Cornelis Dries, brandersknecht, wonende wijk 4 nummer 10 te Overschie, geboren op 04-07-1827 te 

Hazerswoude, overleden op 14-03-1885 te Overschie. Gehuwd op 27-08-1853 te Overschie met: 
115. Helena Bakker (Bak), geboren op 20-05-1824 te Overschie, overleden op 15-03-1887 te Overschie. 
 
116. Lambertus (Albertus) Vink, landbouwer, wonende te Sambeek, op 09-04-1886 werd de erfenis verdeeld 

bestaande uit vele percelen bouwland en hooiland te Sambeek, alsmede een huis met schuur en erf, met 
tuin, bakhuis en bouw- en weiland, geboren op 25-03-1806 te Boxmeer, gedoopt op 25-03-1806 te 
Sambeek, overleden op 13-06-1885 te Sambeek. Gehuwd op 23-11-1832 te Beugen en Rijkevoort met: 

117. Johanna Jacobs, landbouweres, geboren in 1810 te Vierlingsbeek, overleden op 17-11-1885 te Sambeek. 
 
118. Martinus (Martin) Bonants, bouwman, geboren op 20-11-1790 te Vierlingsbeek (Holthees), overleden 

op 30-05-1864 te Maarhees en Overloon. Gehuwd op 16-05-1829 te Maarhees en Overloon met: 
119. Josephina Wilhelmina Hendrika Laden (Maria Josephina Wilhelmina Henrietta Laden of Maria 

Josephina Wilhelmina Henrica of Jozefina Rade), geboren op 29-11-1806 te Brüggen, Duitsland, 
overleden op 27-01-1887 te Holthees. 

 
120. Pieter Willems, opperman, geboren op 18-08-1828 te Overschie, overleden op 16-05-1897 te Overschie. 

Gehuwd op 22-05-1850 te Overschie met: 
121. Jannetje Richert (Riekert), geboren op 09-12-1823 te Maassluis, overleden op 05-08-1884 te Overschie. 
 
122.* N.N. 
123. Margje van Vliet, werkster, mogelijke ouders zijn in deze kwartierstaat verder uitgewerkt, er zijn echter 

meerdere Margje’s geboren rond 1830 die in aanmerking komen als moeder van Grietje Martijntje van 
Vliet, vermoedelijk geboren op 13-02-1829 te Hillegersberg, overleden op 05-07-1916 te Overschie. 
Gehuwd op 09-08-1871 te Schiebroek met Jacobus Kruit, geboren in circa 1824 te Leiden. Zoon van 
Simon Kruit en Judith Neuteboom. Jacobus was weduwnaar van Jannetje Höhle. 

 
124. Jan Gerrit Hilleman, (boeren-)arbeider, geboren op 22-03-1836 te Delfshaven, overleden op 01-03-1904 

om 13:00 uur te Rotterdam (in een huis aan de Coolsingel). Gehuwd op 15-11-1863 te Delfshaven met: 
125. Johanna Geertruida (Anna Geertruij) van Zuilen, geboren op 24-02-1833 om 10:30 uur te Delfshaven 

(wijk D), overleden op 26-05-1874 om 22:00 uur te Delfshaven (huis nr. 125 wijk B). Tweelingzus van 
Cornelis van Zuilen, geboren om 10:00 uur. 

 
126. Johannes van Beek, arbeider, gemeentereiniger, woonde in woonhuis 129, wijk B Delfshaven, geboren 

28-12-1828 te Nootdorp, overleden 14-06-1916 te Rotterdam. Gehuwd 09-05-1860 te Rotterdam met: 
127. Adriana Borsboom, geboren op 20-03-1838 te Schipluiden, overleden op 09-08-1914 te Rotterdam. 
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Generatie VIII (oudovergrootouders) 
 
128. Jkr. Herman Hendrik Röling, veehouder aan de Harreweg te Kethel, Rooms-Katholiek gedoopt op 15-

08-1777 te Thuine, graafschap Lingen (getuige: Hermannus Henricus Wess[mann]), overleden op 09-
04-1855 te Kethel en Spaland. Gehuwd op 27-05-1810 te Kethel met:  

129. Jacoba Schenkeveld, geboren op 09-03-1777 te Hof van Delft, Rooms-Katholiek gedoopt op 10-03-
1777 te Hof van Delft, overleden op 24-12-1850 te Kethel en Spaland. 

 
130. Martinus Cornelis (Maarten) Stolk, geboren op 05-05-1781 te Kethel, overleden op 23-04-1863 te 

Vlaardingen. Gehuwd op 01-05-1809 te Schipluiden met: 
131. Maria (Marijtje) van Haastrecht, geboren op 22-02-1786 te Veur, Rooms-Katholiek gedoopt op 23-02-

1786 te Veur, overleden op 07-03-1835 te Zouteveen. 
 
132. Jan (Joannes, Johan Hendriks) van der Moor, bouwman in de Oosteindsche Polder te Bergschenhoek 

met perceelnummers 374-378 met huis, schuur, erf, boomgaard, weilanden en watering, Rooms- 
Katholiek gedoopt op 19-04-1766 te Delft (St. Josephparochie), overleden op 14-11-1847 te 
Bergschenhoek. Gehuwd in mei 1799 te De Lier met: 

133. Antje Klaasze van den Bos, Rooms-Katholiek gedoopt op 01-07-1768 te Schipluiden, overleden op 05-
12-1816 te Bergschenhoek. 

 
134. Thomas den Hollander, tuinder, landbouwer te Oostveur (aan het Buitenwater en de Duivenvoordsche- 

polder), Rooms-Katholiek gedoopt op 18-01-1784 te Amsterdam (r.k. kerk de Posthoorn), overleden op 
15-08-1859 te Veur. Gehuwd op 05-11-1811 te Wassenaar met: 

135. Maria Barendsdr. van der Voort, gedoopt op 04-07-1785 te Lisse, overleden op 28-01-1839 te Veur. 
 
136. Jacob(us) van Kouteren, Rooms-Katholiek gedoopt 28-02-1794 te Nieuwe Tonge, overleden op 29-03-

1839 te Nieuwe Tonge om 15.00 uur, op huisnummer 78. Gehuwd (2) 03-06-1830 te Nieuwe Tonge: 
137. Geertruy Sala, arbeidster, Rooms-Katholiek gedoopt 04-06-1804 te Sommelsdijk, overleden 14-12-1852. 
 
138. Adrianus Camfens, kleermaker, geboren op 27-06-1797 te Oude Tonge, overleden op 18-01-1856 te 

Oude Tonge. Gehuwd op 13-08-1830 te Oude Tonge met: 
139. Eva van der Par, dienstbode en arbeidster, Rooms-Katholiek gedoopt op 25-10-1800 te Steenbergen 

(getuigen: Jacobus van der Par en Helena Bavek), overleden op 01-12-1862 te Oude Tonge. 
 
140. Daniel van der Made, geboren in circa 1788, overleden op 02-12-1847 te Ooltgensplaat. Gehuwd met: 
141. Anthonia Hinke, geboren in circa 1794, overleden op 04-09-1856 te Ooltgensplaat (62 jaar oud), 

begraven op 06-09-1856 te Achthuizen. 
 
142. Adrianus Rubbens, geboren op 04-04-1797 te Poppelen, overleden op 22-02-1847. Gehuwd op 05-04-

1833 te Ooltgensplaat met: 
143. Johanna Zoete(ns), geboren op 06-05-1798 te Den Bommel, begraven op 13-03-1886 te Achthuizen. 

Woonde volgens de overlijdensakte van haar dochter Cornelia Rubbens in 1881 nog te Ooltgensplaat. 
 
144.* Thomas Steffens, geboren in circa 1780, overleden op 04-01-1818 te Eupen. Gehuwd met: 
145.* Catharina Gertrud Goh (Gau). 
 
146.* Joannis Matthias Heep, bouwondernemer, overleden op 14-07-1854 te Monchau. Relatie met Maria 

Catharina Brioch (kreeg met haar een buitenechtelijke dochter (illegitima) met de naam Anna 
Margaretha, Rooms-Katholiek gedoopt op 02-06-1817 te Monschau. Gehuwd vóór 1808 met:  

147.* Maria Theresia Eichelmann. 
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Portret van Herman Hendrik Röhling op 60 
jarige leeftijd. Het behoorlijk gehavende mi-
niatuurportret is gesigneerd ML 1837. Het is 
13 x 18 cm maar was vermoedelijk groter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacoba Schenkeveld in circa 1810, echtgenote 
van Herman Hendrik Röhling en zodoende 
stammoeder van de Kethelse Roelingen. Deze 
miniatuur aquarel werd waarschijnlijk door 
Hendrik meegenomen tijdens zijn bezoek aan 
zijn ouders in Duitsland om zijn verloofde (of 
echtgenote) voor te stellen en te vertellen dat 
hij zich permanent in Holland zou vestigen. 
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154. Gerrit (Gerardus) Spoorendonk (Sporendonk), wijnkopersknecht, wonende Coolsingel 18 te Rotterdam, 
Rooms-Katholiek gedoopt op 19-11-1795 te Rotterdam, overleden op 17-07-1838 te Rotterdam. 
Gehuwd op 22-07-1818 te Rotterdam met: 

155. Maria Christina Joannes Erkens (Erkers), Rooms-Katholiek gedoopt op 22-02-1795 te Rotterdam 
(getuigen: Joannies Levels en Maria Christina Erkers), overleden op 14-02-1876 om 11:00 uur te 
Rotterdam (Raampoortlaan).  

 
156.* Bernard Massfeller, wonende te Herschbach. Relatie met: 
157.* Maria Lutharina Zeitz. 
 
158.* Peter Kohl, wonende te Herschbach, Duitsland. Relatie met: 
159.* Maria Francina Schinz. 
 
160. Mens (Mensch) Alders, sjouwer, gereformeerd gedoopt op 17-12-1789 te Rotterdam (getuige: Maria de 

Vos), overleden op 12-04-1882 om 18:00 uur te Rotterdam (in een huis aan de Schiedamschendijk). 
Gehuwd (2) op 03-11-1853 te Rotterdam met Krijna van Erk (van Erck). Gehuwd (1) op 13-04-1811 te 
Cool, op 15-02-1844 alsnog ingeschreven te Rotterdam, met: 

161. Anna Johanna Roomers (Romer(s), Robers), geboren op 10-09-1790 te Rotterdam, gereformeerd gedoopt 
op 14-11-1790 te Rotterdam (wonende in de Lombartstraat), overleden op 20-08-1852 te Rotterdam. 

 
162. Dirk Hendrik van Amen (gedoopt als van Namen), sjouwer, geboren op 02-01-1800 te Rotterdam 

(Schrijnwerkersteeg), gereformeerd gedoopt op 05-01-1800 te Rotterdam (getuige: Pieternella 
Ravesteijn), overleden op 03-03-1853 te Rotterdam. Gehuwd op 30-12-1818 te Rotterdam met: 

163. Geertruij Dalmeijer (Dolmeijer), geboren op 05-10-1797 te Rotterdam, gereformeerd gedoopt op 08-10-
1797 te Rotterdam (getuige: Jannetie de Vriend, geb. De Neeff), overleden op 10-05-1877 om 08:00 uur 
te Rotterdam (Jufferstraat). 

 
164. Philippus van Loon, geboren op 17-04-1797 te Rotterdam, overleden op 22-12-1839 te Rotterdam. 

Gehuwd op 10-06-1818 te Rotterdam met: 
165. Frederika Christina Elizabeth Muller, geboren in circa 1793 te Nijmegen, overleden op 14-03-1884 te 

Rotterdam. 
 
166. Gerrit Frederik Geisman (Gerardus Frederik Gijsman), wonende te Rotterdam, geboren in circa augustus 

1794 te Amsterdam, overleden op 04-03-1860 te Rotterdam. Gehuwd op 25-08-1824 te Rotterdam met: 
167. Frederika Louisa Wilhelmina Zwijs (Frederica Louisa Willemina Swijs, ook wel Sweijs), geboren in 

circa 01-1796 te ’s Gravenhage, overleden op 26-07-1862 te Rotterdam. 
 
168. Hendrik van Greuningen, wonende te ’s Gravenhage en Amsterdam, gedoopt op 13-08-1760 te 

Amsterdam, overleden vóór 08-03-1826. Gehuwd op 11-11-1812 te Amersfoort met: 
169. Petronella (Pieternella) van Zutphen, schoonmaakster, wonende te ’s Gravenhage, geboren in circa 1792 

te Utrecht, leefde op 28-12-1845 (huwelijk zoon). Gehuwd (2) op 08-03-1826 te ’s Gravenhage met 
Louis Pieter Kalf, geboren in circa 1796, zoon van Dirk Kalf en Willemina van Rijswijk.  

 
170. Pieter Breevoort (Breevoord, Brevoort), wonend te Delfshaven, gereformeerd gedoopt op 08-09-1776 te 

Delfshaven (getuigen: Jannetje Hofman en Fulpus Hofman), overleden op 05-09-1840 te Delfshaven. 
Pro deo gehuwd (ondertrouw op 17-05-1805 te Delfshaven) met: 

171. Maria Veldhof (Velthof, Veldhof, Velthoff), winkelierster, jongedochter wonend te Delfshaven, 
Rooms-Katholiek gedoopt op 24-03-1782 te Rotterdam (getuigen: Laurentius Olig en Maria Sijbilla 
Olig), overleden op 13-03-1875 te Delfshaven. 

 
172. Frans Romer (Roomer), geboren op 06-01-1794 te Rotterdam (op het Stinksloot), gereformeerd gedoopt 

op 12-01-1794 te Rotterdam (getuige: Fransijntie Pieterson), overleden op 17-05-1838 te Rotterdam. 
Gehuwd op 18-10-1815 te Rotterdam met: 

173. Adriana Mouthaan, geboren op 19-12-1782 te Amsterdam, overleden op 05-12-1843 te Rotterdam. 
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174.* N.N. 
175. Johanna Engelfriet (Johanna Fransina), van haar kinderen is geen vader bekend, op de geboorteakte van 

haar zoon Joannes, geboren op 07-08-1823 te Rotterdam werd vermeld: “naamsverandering moeder op 
19-06-1847; kind heette hiervoor Johannes Engelfiet en moeder Johanna Engelfiet.”, geboren omstreeks 
06-02-1789 te Hellevoetsluis, overleden op 30-01-1845 te Rotterdam. 

 
176. Jacob Jacobsz. Kuijper, zaagmolenaarsknegt, later molenaar, wonende te Kampen, geboren op 14-11-

1774 te Zaandam, Evangelisch-Luthers gedoopt op 20-11-1774 te Westzaandam (getuige: Duijfje 
Andries Kwerl), overleden op 16-12-1851 te Kampen. Gehuwd (2) ná 04-07-1807 met Marigjen 
Willems Kamphof, geboren omstreeks 1784, overleden op 18-03-1814 te Kampen. Gehuwd (3) op 11-
11-1814 te Kampen met Catharina Louise Wolters, gedoopt op 20-12-1767 te Kampen, overleden op 
08-08-1849 te Kampen. Weduwe van Hendrik Wilderdijk. Dochter van Johan Mathijs Wolters, 
visscher, en Anna Gerits. Gehuwd (1) op 05-03-1797 te Westzaandam met: 

177. Marretje Claas Moestert, Den 16 Oktober 1807: “De personen van Johannes Fugge en Reijn Jans 
worden mits deze geautoriseerd tot voogden over de zes minderjarige kinderen van Jacob Kuiper bij 
wijlen Maretje Moestert in echte verwekt, met name Jacob, Klaas, Severijn, Grietje, Gerrit en Dirk, 
welke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen, Z.A. Coram: Bundes en Herweijer.” 
[kantlijn: Bij rekwest was geschreven op de zegel van 10 en de acte van aanstelling op een zegel van 12 
stuivers, in fidem], Evangelisch-Luthers gedoopt op 21-07-1771 te Westzaandam, overleden op 04-07-
1807 te Kampen. 

 
178.* Aart Gerrits van Aarst. Gehuwd met: 
179.* Hendrikje van ’t Veen. 
 
180.* Gerrit Groen, hovenier, wonende te Kampen, geboren in circa 1780. Gehuwd met: 
181.* Aaltje van der Heijne, wonende te Kampen, geboren in circa 1785. 
 
182.* Jan Dirks de Wit, wonende te Kampen, geboren in circa 1780. Gehuwd met: 
183.* Geertjen Jan, wonende te Kampen, geboren in circa 1785. 
 
184. Ds. Johan Christiaan (Christian) Raucamp, het archief van de  Nederlands Hervormde Gemeente Sint 

Michielsgestel vermeld: “18 Juni Jean Bonnet met attestatie van Eersel in dato 13 Mei 1813 getekend 
J.C. Raucamp V.D.M. [verbi divini minister, oftewel: dienaar van het Goddelijke Woord]“, geboren in 
circa 1770, overleden op 27-01-1817 te Eersel. Gereformeerd gehuwd op 21-06-1794 te Geldrop met: 

185. Urselina Phillipina Slingsbie, geboren in circa 1772, overleden op 17-02-1823 te Eersel. 
 
186. Jacob Spaan, geboren in circa 1774 te Dordrecht. Gehuwd op 21-08-1814 te Goudswaard met: 
187. Ida Anna Hildegonda Masman (Yda), gereformeerd gedoopt op 29-06-1783 te Delfshaven (getuige: 

Maria Lambrecht, huisvrouw van Ds. Takens). 
 
188. Jan Johannes Jongbloed, schippersknecht wonende te Leeuwarden, geboren in circa 1797 te 

Leeuwarden, overleden op 23-11-1876 te Blokzijl. Gehuwd op 22-09-1823 te Blokzijl met: 
189. Klaasje Grijpsma, arbeidster wonende te Blokzijl, geboren in circa 1796. 
 
190. Hendrik Kempen, schippersknecht, geboren in circa 1802. Gehuwd op 17-02-1826 te Blokzijl met: 
191. Uilke (Uiltje) Helder, naaister wonende te Blokzijl, geboren in circa 1804. 
 
192. Willem Cornelisse Bergman, gereformeerd gedoopt op 01-05-1746 te Hillegersberg (getuige: Maria 

Lans), overleden op 16-02-1807 te Capelle aan den IJssel, begraven op 18-02-1807 te Capelle aan den 
IJssel. Gereformeerd gehuwd op 12-11-1791 te Capelle aan den IJssel (ondertrouw op 06-12-1791) met: 

193. Neeltje Overijnder (Overijnden), geboren op 23-10-1775 te Nieuwerkerk aan den IJssel, overleden op 
04-09-1826 te Rotterdam. 

 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

194. Antoni (Anthonij, Antonius) van Lieshout (Lieshout, van Lushout), jongeman van Cralinge wonend 
Agter ‘t Klooster, tijdens zijn huwelijk wonende in de Leeuwenstraat te Rotterdam, Rooms-Katholiek 
gedoopt op 28-10-1771 te Kralingen (getuige: Joanna Speelmans), overleden op 25-04-1835 te 
Rotterdam. Gehuwd op 12-05-1799 te Rotterdam (ondertrouw op 27-04-1799)(pro deo) met: 

195. Maria van den Bo(o)gaart (van den Boogaert, van den Bogaert), jongedochter van Oudewater wonend 
Agter ’t Klooster, geboren in circa april 1772  te Oudewater, overleden op 26-03-1840 te Rotterdam. 

 
196. Johannes (Joannis, Joannes) Bijster, patriot die in de herfst van 1787 Nederland ontvluchtte en zich 

vestigde in Noord-Frankrijk (velen kwamen terug ná 1795), Rooms-Katholiek gedoopt op 16-02-1764 
in de Kuipersteeg te Leiden (getuigen: Petrus Franken en Catharina Wesbus), overleden op 10-01-1846 
te IJsselmonde. Gehuwd in circa 1791 te Duinkerken (Frankrijk) met: 

197.* Maria Petronella Francisca Polijns (Maria Françoise Polijn), geboren in circa 1772 te Duinkerken, over-
leden op 10-01-1841 te IJsselmonde (in 1822 woonde het gezin Bijster-Polijns reeds in IJsselmonde). 

 
198. Gerardus Jacobus Wamsteker, geboren op 26-08-1834 te Waalwijk, overleden op 08-11-1834 te Rotter-

dam. Gehuwd (stadstrouw, pro deo) op 26-05-1799 te Rotterdam (ondertrouw op 11-05-1799) met:  
199. Maria Elizabeth van der Linden, Evangelisch-Luthers gedoopt 17-04-1775 Rotterdam (get.: Hermanus 

de Bruyn, Maria Elizabet Bous), wonende Fransewater te Rotterdam, overleden 05-01-1858 Rotterdam. 
 
200. Olivier van Nieuwenhuijze, drooger, geboren in circa 1771, overleden op 27-12-1813 in de buiten 

meestoof C 28 te Brouwershaven. Gehuwd met: 
201. Jacomina Jansdr. bij de Vate (van de Vate), arbeidster, geboren in circa 1770 te Duivendijke, overleden 

op 27-04-1844 te Brouwershaven. Gehuwd (2) op 06-03-1818 te Brouwershaven met Willem Matthijs, 
arbeider, geboren in circa 1774 te Brouwershaven, overleden op 29-11-1828 te Brouwershaven. Willem 
was weduwnaar van Klara Pelle. 

 
202.* Jacob Speelman, wonende te Brouwershaven. Gehuwd met: 
203.* Klara Daaze (Daze), dagloner, geboren in circa 1783, overleden op 09-11-1825 te Brouwershaven. 

Gehuwd (2) met Adriaan de Jonge. 
 
204.* Jan de Wit, wonende te Zierikzee. Gehuwd met: 
205.* Elizabeth Paarlings. 
 
206.* Pieter Messer, wonende te Middelburg. Gehuwd met: 
207.* Anna Souwels. 
 
208. Johannis van Oosterwijk (Oisterwijk), geboren op 19-05-1782 te Breda, overleden op 02-01-1817 te Breda. 

Ondertrouw op 16-04-1803 te Princenhage (getuigen: Adriaan van Genk en Carel Oomen met functie van 
schepenen). Gehuwd op 01-05-1803 te Princenhage (getuigen: Adriaan van Genk en J. Nooren) met: 

209.* Adriana Peeter Maas, geboren te Princenhage. 
 
210. Adriaan Buijs, wonende te Teteringen, overleden op 18-10-1830 te Teteringen. Gereformeerd gehuwd 

op 02-05-1790 te Gilze en Rijen (ondertrouw op 17-04-1790) met:  
211. Hendrina Knops (Kloops, Knoops), overleden op 19-05-1844 te Princenhage. 
 
212. Gerrit Visser, schipper, geboren in circa 1754, overleden op 04-02-1823 te ‘s Gravendeel. Gehuwd met: 
213.* Cornelia Huige (Visser), geboren in circa 1774, overleden op 24-04-1814 te ‘s Gravendeel. 
 
214. Pleun Cornelisz. Blankenaar, wagenmaker, geboren in circa 1770 te Puttershoek. Gehuwd op 19-06-

1789 te Puttershoek met: 
215. Jopje de Graaf, geboren op 04-09-1768 te Puttershoek, overleden op 03-01-1832 te Puttershoek. 
 
216. Samuel Schluep, voorouders van Samuel zijn gebaseerd op familysearch.org, geboren op 06-07-1783 te 

Arch, Bern, Zwitserland. Gehuwd op 04-12-1801 te Leuzigen, Bern met: 
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217.* Catharina Friedlij (Friedli), geboren op 19-01-1777 te Bannwil, Bern, overleden op 12-01-1833. 
 
218.* Wilhelmus de Brouwer, wonende te Gorinchem. Gehuwd met: 
219.* Dorothea van Mullekom. 
 
224. Gerardus (Gerrit) Fred(e)riks, scheepmakersknecht, melkschipper, wonende te Overschie (letter O, 

nummer 274), geboren op 24-06-1797 te Kethel en Spaland, overleden op 27-10-1873 om 01:30 uur te 
Overschie (wijk B nummer 37). Gehuwd op 04-05-1823 te Kethel en Spaland met: 

225. Maria Berkel, geboren op 21-03-1802 te Schiedam, overleden op 06-06-1874 om 03:00 uur te 
Overschie (wijk B nummer 37). 

 
226. Theodorus Jansz. Joerling (Jurling, Jürling, Zoerling), smid, wonende letter x nummer 51 te Overschie, 

geboren te Overschie, Rooms-Katholiek gedoopt op 19-04-1797 te Schiedam (getuigen: Joannes en  
Cornelia Plasmeijer), overleden op 21-07-1849 te Overschie. Gehuwd op 27-04-1823 te Overschie met: 

227. Johanna (Joanna) van der Zeijden, Rooms-Katholiek gedoopt op 05-12-1801 te Overschie, overleden op 
14-07-1866 te Overschie. 

 
228. Joris Dries (van) (Driessen), arbeider, wonende te Hazerswoude, geboren op 15-04-1791 te Oudshoorn, 

gedoopt te Aarlanderveen, overleden op 09-06-1849 te Bergschenhoek. Gehuwd (1) met Jannigje 
Groenendijk. Gehuwd (2) op 22-04-1824 te Reeuwijk met: 

229. Klazina van Wouw, gedoopt op 12-11-1796 te Zoetermeer, overleden op 26-07-1866 te Bergschenhoek. 
 
230. Arnoldus Bakker, gedoopt op 28-11-1797 te Schiedam, overleden op 27-05-1852 te Overschie. Gehuwd 

op 11-12-1816 te Overschie met: 
231. Theodora (Dorothea) Kerver (Kurvers), gedoopt op 09-09-1788 te Moordrecht, overleden op 26-04-

1873 te Overschie. 
 
232. Oswaldus (Oswaldi) Vinck, gedoopt op 27-12-1747 te Boxmeer, overleden ná 1806. Gehuwd (1) op 11-

05-1783 te Sambeek met Joanna Gertrudis Vermeer, gedoopt op 25-11-1761 te Boxmeer, overleden op 
13-02-1800 te Sambeek. Gehuwd (2) op 21-10-1804 te Boxmeer (Sambeek) met: 

233. Joanna Maria (Annemie) Jacobs, gedoopt 21-03-1775 te Deurne, overleden op 21-03-1845 te Sambeek. 
 
234. Willem Jacobs, gedoopt op 11-02-1783 te Vierlingsbeek, overleden op 25-08-1860 te Wanssum. 

Gehuwd op 10-09-1809 te Vierlingsbeek met: 
235. Joanna Catharina van Gemert, gedoopt op 18-11-1788 te Vierlingsbeek, overleden op 29-06-1855 te 

Wanssum. 
 
236. Sebastianus Bonants, wonende te Vierlingsbeek (Holthees), gedoopt op 19-07-1735 te Vierlingsbeek, 

overleden op 09-01-1803 te Vierlingsbeek. Gehuwd met: 
237. Agnes Jansen, gedoopt op 19-08-1756 te Vierlingbeek, overleden op 29-07-1827 te Maashees en 

Overloon. Gehuwd (2) op 11-09-1803 te Vierlingsbeek met de 47 jarige Anthoon Theunissen. 
 
238. Peter Mathijs Laden (Peter Mathias), burgemeester van Brüggen, geboren op 05-03-1765 te Brüggen, 

Duitsland. Gehuwd met: 
239. Anne Catharine Martine Bovens, geboren op 07-06-1769 te Urmond, overleden op 29-07-1813. 
 
240. Pieter (Petrus) Willems(e), Rooms-Katholiek gedoopt 05-11-1801 te Delft (getuigen: Joannes Willemse 

en Joanna Willemse), overleden op 20-06-1877 te Overschie. Gehuwd op 25-08-1824 te Overschie met: 
241. Johanna Cornelia de Haas, geboren op 27-11-1802 te Overschie, gereformeerd gedoopt op 01-12-1802 

te Overschie (getuige: Neeltje Silo), overleden op 27-01-1879 te Overschie. 
 
242. Friedrich Wilhelm Richert, boerenarbeider, geboren op 23-12-1798 te Gestringen, Duitsland, overleden 

op 22-01-1877 te Delfshaven. Gehuwd op 19-10-1827 te Vlaardingen met: 
243. Maartje Post, werkster, gedoopt op 22-07-1794 te Vlaardingen, overleden op 12-10-1851 te Delfshaven. 
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246. Leendert van Vliet, geboren op 12-06-1797 onder Schiebroek, geregistreerd te Overschie, gereformeerd  
gedoopt op 18-06-1797 te Overschie (getuige: Margie Nood), overleden op 20-01-1872 te Schiebroek.  
Gehuwd op 25-08-1822 te Hillegersberg met: 

247. Maria Vermeij, geboren op 24-11-1805 te Rotterdam, gereformeerd gedoopt op 01-12-1805 te 
Rotterdam (getuige: Maria van Driel), overleden op 10-06-1891 te Schiebroek. 

 
248. Johan Cord Heinrich Hillman (Hendrik Hilleman of Hulleman of Hilman), arbeider, bouwmansknecht, 

wonende te Delfshaven, geboren in 1793 te Warmsen, Duitsland, overleden ná 1845. Gehuwd (2) op 
16-01-1842 te Delfshaven met Anna Maria Sasse(n), geboren in 1809 te Schapen, Duitsland, overleden 
op 11-11-1859 te Delfshven. Dochter van Jan Jurgen Sasse(n) en Maria Catharina Husig. Gehuwd (1) 
op 17-06-1827 te Delfshaven met: 

249. Maria (Anna Maria) Eldering (Eilering), keetmeid, geboren in 1801 te Venhaus, Duitsland, overleden 
op 08-01-1840 te Delfshaven. 

 
250. Johannes van Zuilen (van Zuijlen), arbeider, sjouwer, wonende in Wijk D te Delfshaven, Gereformeerd 

gedoopt op 21-07-1799 te Rotterdam (getuige: Eeclesia) overleden op 27-02-1881 om 11:00 uur te 
Rotterdam (in huis aan de Lange Torenstraat). Gehuwd op 27-02-1831 te Delfshaven met: 

251. Lena Klaverkamp, geboren op 10-07-1799 te Delfshaven, Rooms-Katholiek gedoopt op 10-07-1799 te 
Delfshaven (getuigen: Jacob Loomans en Lena van Kessel), ten tijde van haar huwelijk wonende te 
Schoonderloo, overleden op 26-02-1866 om 08:00 uur te Delfshaven (nr. 45 Wijk C). 

 
252. Johannes van Beek, metselaarsknecht, geboren op 18-11-1795, overleden op 19-11-1858 te Delft. 

Gehuwd op 18-12-1816 te Nootdorp met: 
253. Wilhelmina (Willemijntje) Pijnacker, geboren op 19-08-1798 te Overschie, Gereformeerd gedoopt op 

26-08-1798 te Overschie, overleden op 20-12-1870 te Delft. 
 
254. Cornelis Borsboom, geboren op 14-08-1802 te Kethel en Spaland, overleden op 03-04-1875 te 

Schipluiden. Gehuwd op 05-10-1837 te Hof van Delft met: 
255. Maria (Marijtje) Kamps, geboren op 28-02-1818 te Pijnacker, overleden op 10-04-1895 te Rotterdam. 
 
Generatie IX (oudbetovergrootouders) 
 
256. Jkr. Henricus (Hendrik) Röling, veehouder op de Hollenhorst, geboren op 28-10-1743 te Thuine, 

Rooms-Katholiek gedoopt op 03-11-1743 te Thuine, graafschap Lingen (getuigen: Ludovicus Rolinck  
en Anna Margareta Velbers uit Thuine). Gehuwd op 05-02-1774 te Thuine met: 

257. Anna Adelheid (Aaltje) Wessman(n), geboren op 19-07-1751 te Baccum-Kirchspiel, Rooms-Katholiek 
gedoopt op 20-07-1751 te Baccum (getuige: Aleida Pipers), overleden op 05-06-1821 te Thuine. 

 
258. Adrianus Schenkeveld, Rooms-Katholiek gedoopt op 01-11-1746 te Kethel. Gehuwd op 28-04-1776 te 

Schipluiden met: 
259.* Jannetje (Johanna) Leenderse van Duikeren. 
 
260. Cornelis Dirksz. Stolk, gedoopt op 21-04-1732 te Kethel, overleden op 06-08-1793 te Zouteveen. 

Gehuwd op 25-04-1762 te Kethel met: 
261. Maria Cornelisse Berkel, gedoopt op 15-10-1738 te Kethel, overleden op 22-10-1808 te Kethel. 
 
262. Cornelis Jaspersz. (Jasse) van Haastrecht, Rooms-Katholiek gedoopt op 05-08-1754 te Veur, overleden 

op 10-06-1828 te Veur. Gehuwd op 30-04-1781 te Veur met: 
263. Pieternelletje Sijmens Lunenburg, Rooms-Katholiek gedoopt op 07-09-1756 te Veur, overleden op 16-

11-1828 te Veur. 
 
264. Henricus Cornelisse van der Moor, gedoopt op 30-05-1738 te Delft (getuige: Anna Ruijghrock), 

begraven omstreeks 24-10-1784 te Monster. Gehuwd (ondertrouw op 27-08-1761 te Monster) met: 
265. Gertrudis (Geertje Jansd.) Reijersbergen (Reijgersbergh), overleden op 11-10-1811 te Delft. 
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266.  Klaas (Nicolaas) Theunisse van den Bos(ch), overleden vóór 30-03-1770. Rooms-Katholiek gehuwd op 
21-05-1761 te Schipluiden (ondertrouw op 15-05-1761 te De Lier) (impost ieder f 15,-) met: 

267.*  Cornelia Janse Gordijn (Gerdijn, Gardijn). Gehuwd (2) met Pieter Onderwater (ondertrouw op 30-03-
1770 te De Lier (bruidegom wonend te De Lier. Impost ieder f 6,-). 

 
268. Jeroen (Johannes) den Hollander, gedoopt op 02-03-1742 te Noordwijkerhout, overleden in circa 1796.  
269.* Jannetje Janze Ruigrok (Ruijgrok, Ruijgrock, Reugrok). 
 
270. Barend Jansz. van der Voort, gedoopt op 16-01-1739 te Oegstgeest. Gehuwd (1) op 04-05-1779 te Lisse 

met Lijsbeth Jansdr. Erfoort. Gehuwd (2) op 27-01-1782 te Lisse met: 
271.* Ariaantje van Heastert, mogelijk dochter van Jan Cornelisz. van Haastert en Marijtje Dirkse Persoon. 
 
272. Wilhelmus (Willem) van Kouteren, gedoopt op 19-07-1767 te Melissant, begraven op 06-03-1803 te 

Noordwelle, begraven op 06-03-1803. Gehuwd (2) met Josina de Jong. Ondertrouw (1) op 04-10-1793, 
gehuwd (1) op 27-10-1793 met: 

273. Johanna (Jannetje) Reijke, geboren op 07-05-1773, begraven op 26-09-1811 te Nieuwe Tonge. 
 
274. Jacobus Anthonij (Jacob) Sala, in de liste civique vermeld als maçon (metselaar), gedoopt op 13-06-

1767 te Roveredo (Zwitserland), overleden op 09-07-1818 te Sommelsdijk. Gehuwd op 03-10-1803 te 
Goedereede (aankondiging: 27-08-1803 te Nieuwe Tonge) met: 

275.* Maria Catharina Driessen (Drisen), arbeidster, jongedochter, geboren in circa 1778 te Frankfurt Hessen 
(Duitsland), overleden op 29-08-1846 te Sommelsdijk. 

 
276. Johannes Camfens (Joannes Campfens), gedoopt op 27-03-1764 te Halsteren, overleden in 1817. 

Gehuwd op 23-05-1786 te Oude Tonge met: 
277. Johanna Nieuwland, geboren te Oude Tonge. 
 
278. Henricus van der Par, gedoopt op 07-11-1753 te Steenbergen, overleden op 21-01-1806 te Steenbergen. 

Ondertrouw op 28-12-1799 te Steenbergen. Gehuwd op 12-01-1800 te Steenbergen met: 
279.* Johanna Ribbens. 
 
280.* Cornelis van der Made, wonende te Ooltgensplaat (?). Gehuwd met: 
281.* Barbera van der Par (van der Pas). 
 
282.*  Anthonij Hinke, geboren in circa 1770, overleden vóór 1835. Gehuwd met: 
283.* Adriana Roeland(s), geboren in circa 1775, overleden vóór 1835. 
 
284.* Dingeman Rubbens, wonende te Poppelen (?). Gehuwd met: 
285.* Cornelia van Gastel. 
 
286. Hermanus Johannisz. Zoetens, gedoopt 17-10-1773 te Sommelsdijk. Gehuwd 17-08-1794 Den Bommel: 
287.* Jannetje Schaap. 
 
308. Antonius (Antonij) Spoordon(c)k, arbeider, Evangelisch-Luthers gedoopt op 26-08-1761 te Rotterdam, 

overleden op 01-12-1827 om 07:00 uur te Rotterdam. Gehuwd op 18-11-1787 te Rotterdam met: 
309. Elizabeth Lodders (Lobbers), geboren in augustus 1758 te ’s-Hertogenbosch (den Ouden Bosch), 

overleden op 16-05-1825 te Rotterdam. 
 
310. Joannes Arnoldus Erkens (Johannes Arnoldus Erkers), jongeman van Overhoven bij Maastricht wonend 

o/d Coolsingel onder Cool, Rooms-Katholiek, geboren op 16-06-1775 te Overhoven, overleden op 29-
05-1834 te Rotterdam. Gehuwd (ondertrouw op 13-04-1793 te Cool) met: 

311. Maria Catharina Levels (Leevels, Levens), jongedochter van Neer wonend o/d Coolsingel onder Cool, 
Rooms-Katholiek, geboren in circa april 1765 te Neer, overleden op 11-12-1848 te Rotterdam. 
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320. Mens (Mins) Alders, gereformeerd gedoopt op 15-02-1763 te Rotterdam (getuige: Martyen van der 
Kamp), overleden op 19-08-1798 te Cool, pro deo begraven op 22-08-1798 in de Prinsenkerk te Rotter-
dam. Ondertrouw op 16-10-1785 te Rotterdam, gereformeerd gehuwd op 01-11-1785 te Rotterdam met: 

321. Jannetje Bosberge(n) (Bosburgen), geboren op 29-05-1753, gereformeerd gedoopt op 02-06-1754 te 
Rotterdam (getuigen: Cornelis Bosberge en Sophia Swaneburg), overleden op 13-11-1843 te Rotterdam. 

 
322.* Adrianus Ro(o)mer(s), jongeman van Rotterdam wonend in de Lombertstraat, huwelijk tussen Adrianus 

en Jannetje vond plaats kort ná de geboorte van hun dochter Anna Johanna, overleden vóór 15-10-1844. 
Gereformeerd gehuwd op 09-11-1790 te Rotterdam (stads ondertrouw op 23-10-1790 te Cool, pro deo, 
en gereformeerd op 24-10-1790 te Rotterdam) met: 

323. Jannetje van der Linden, jongedochter van Rotterdam wonend in Catshoek Binnen De Ambachte Van 
Blommersdijk, geboren op 12-03-1762 te Rotterdam, gereformeerd gedoopt op 14-03-1762 te Rotterdam 
(getuige: Jannetie den Oorlog)(wonend op de Buijten Rotte), overleden op 15-10-1844 te Rotterdam. 

 
324. Dirk van Amen (Dirk Hendrik van Namen), wonende aan de Schiedamsendijk en later de Schrijnwer-

kersteeg te Rotterdam, gedoopt op 01-01-1765 te Leerdam (volgens overlijdensakte overleden op 77 
jarige leeftijd, dus geboren in circa 1755), overleden op 29-07-1832 te Rotterdam. Ondertrouw op 25-
02-1797 te Rotterdam. Gehuwd (stadstrouw) op 12-03-1797 te Rotterdam, gereformeerde ondertrouw 
op 26-02-1797 te Rotterdam, gereformeerd gehuwd op 12-03-1797 te Rotterdam met: 

325. Elisabeth (Lijsbet, Elizabet) van Oudheusden (Outheusen, Outhuisen), wonende Schrijnwerkersteeg te 
Rotterdam, gedoopt op 12-01-1766 te Gorinchem, overleden op 08-09-1833 te Rotterdam. 

 
326. Hendrik Rudolph Dalmeijer (Hendrik Roeloff Jan, Dolmeijer), Evangelisch-Luthers gedoopt op 19-06-

1768 te Rotterdam. Ondertrouw op 05-03-1791. Kerkelijk huwelijk op 06-03-1791 te Rotterdam. 
Gehuwd op 20-03-1791 te Rotterdam (pro deo) met: 

327. Kaatje (Catharina, Kaatje Mees) de Klerk, geboren “Op den Schiedamschen Dijk”, gereformeerd 
gedoopt op 05-07-1767 te Rotterdam (getuige: Anna de Klerk), overleden op 22-10-1845 te Rotterdam. 

 
328. Hend(e)rik van Loon, wonende Prinsenstraat te Rotterdam, gereformeerd gedoopt op 27-07-1755 te 

Rotterdam (getuigen: Henderik van Steenbeek en Jannetje Beurman), overleden op 23-01-1832 te 
Rotterdam. Gereformeerd gehuwd op 13-04-1783 te Rotterdam (ondertrouw op 30-03-1783) met: 

329. Susanna Trout (Trouw, Traut), wonende Prinsenstraat Rotterdam, gereformeerd gedoopt op 19-08-1764 
te Rotterdam (wonende in de Wijnstraat bij de Luterschekerk), overleden op 15-07-1847 te Rotterdam. 

 
330.* Friedrich Muller. Gehuwd met: 
331.* Eva Nieset. 
 
332. Johannes Frederik Gijsman, geboren circa 1740 Amsterdam, overleden 21-10-1821 Rotterdam. Gehuwd: 
333. Maria Oortkras (Anna Maria Oorkras), geboren op 22-12-1757 (?) te Amsterdam, overleden op 18-07-

1833 te Rotterdam. 
 
334.* Pieter Swijs (ook wel: Zwijs of Swees), wonende in ’s Gravenhage (en Rotterdam?), overleden op 28-

07-1807 te Rotterdam (Lange Lijnstraat), begraven op 31-07-1807 te Rotterdam. Gehuwd met: 
335.* Catrina Christina Laquet (Catharina Loket of Laket). 
 
336. Cornelis van Greuningen, gereformeerd gedoopt op 23-07-1731 te Amsterdam, begraven op 30-06-1775 

te Amsterdam. Gehuwd met:  
337. Johanna Staats, gereformeerd gedoopt op 14-04-1737 te Leiden, overleden circa 06-1781 te Amersfoort. 
 
338.* Pieter van Zutphen(t), wonende te Utrecht. Gehuwd met: 
339.* Hendrina van Veen. 
 
340. Willem Breevoort (van Brevoort, van Brevoord), jongeman, gereformeerd gedoopt op 06-09-1739 te 

Delfshaven (getuigen: Willem van Brevoort en Cornelia van Brevoort), waarschijnlijk begraven op 24-
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02-1806 te Delfshaven (Schoonderloo) (oud 66 jr, gereformd, nalatende 3 kinderen uit een huwelijk, te 
begraven op Schoonderloo). Gereformeerd gehuwd op 20-03-1763 te Delfshaven (ondertrouw op 04-
03-1763 te Delfshaven, pro deo, en ook voor de kerk op 06-03-1763 te Delfshaven) met: 

341. Adriana (Ariaantje) Reijnsdorp, jongedochter, gereformeerd gedoopt op 18-11-1739 te Delfshaven 
(getuigen: Anna Abramsen Malefijt en Adolphus Rasvelt), overleden op 28-01-1814 te Delfshaven. 

 
342.* Jurgen Hendrik Velthoff, jongeman van Vrolinden (Frolinde oftewel Frankfurt). Ondertrouw op 12-05-

1779. Pro deo gehuwd op 30-05-1779 te Rotterdam met: 
343.* Anna Geertruij Olij, jongedochter van Aen De Krip. 
 
344.* Jan Romer (Roomer), wonende in “de Swanesteeg agter het Klooster” te Rotterdam. Eerst werd gedacht 

dat dit de zoon was van Bastiaen Roomer en Janntje van Duijl, gereformeerd gedoopt op 27-03-1766 te 
Rotterdam “in de Swanesteeg agter het Klooster” te Rotterdam (getuige:Dirkje van Duijl). Dit omdat Jan 
en zijn echtgenote Elisabeth later ook woonachtig waren in de Zwanesteeg, meerdere kinderen Dirkje 
noemden en Dirkje van Duijl tevens getuige was bij de gereformeerde doop van hun dochter Dirkje op 
15-02-1784 te Rotterdam, overleden op 26-05-1812 te Rotterdam. Echter deze Jan was gereformeerd 
gehuwd op 09-11-1790 (ondertrouw op 24-10-1790) te Rotterdam met Gerritje Bolk (beide wonende in 
de Schuddevischsteeg). Dit kan dus niet onze Jan zijn, omdat hij bij zijn overlijden nog altijd gehuwd 
was met deze Gerritje en onze Jan in ieder geval in 1796 gehuwd was met Elisabeth). Gehuwd met: 

345. Elisabeth Pieterson (Pietersen, Pieterzen, van Pieterson), huisvrouw, geboren op de Stinksloot, gerefor-
meerd gedoopt op 25-11-1760 te Rotterdam (getuige: Elijsabet Kloos), overleden op 13-03-1796 op de 
Stinksloot, “overledene liet na 3 minderjarige kinderen”, begraven op 17-03-1796 te Rotterdam. 

 
346. Bastiaan Mouthaan, gereformeerd gedoopt op 13-05-1753 te Capelle. Ondertrouw op 23-06-1780 te 

Capelle. Gereformeerd gehuwd op 09-07-1780 te Capelle met: 
347. Dora (Theodora) van Kleeff (van Cleef), gereformeerd gedoopt op 25-08-1754 te Capelle. Beide 

wonende te Amsterdam en Capelle (Noord-Brabant). 
 
350.* Jan Frederik Engelfrie(n) (Engelfrit), geboren te Schondorf (van Duijdsland), wonende te Hellevoet-

sluis. Met Schondorf kunnen de volgende plaatsen bedoeld worden: 1. Schöndorf (an der Ruwer) in de 
Duitse deelstaat Rijnland-Palts, 2. Schöndorf (bij Schleiz), in de Duitse deelstaat Thüringen en 3. 
Schondorf am Ammersee in de Duitse deelstaat Beieren. Het lijkt erop dat het gezin Engelfiet-Schuur-
mans zich in Hellevoetsluis vestigde, daar hun dochter in deze plaats geboren werd en Jan Frederik op 
16-07-1814 vermeld werd in een Notariële akte van notaris H.M. van Andel. Op 16-07-1814 kocht Arij 
Ruijghaver namelijk een huis te Hellevoetsluis voor 1000 gulden onder borgtocht van Jacob van Putten 
en Jan Frederik Engelfrit elk voor 500 gulden, overleden ná 16-07-1814. Gehuwd (1) met Rebecca 
Schalk, overleden vóór 05-02-1786. Evangelisch-Luthers gehuwd (2) op 05-02-1786 te Rotterdam 
(Stadstrouw op 19-02-1786 te Rotterdam voor 3 gulden, ondertrouw op 01-02-1786) met: 

351.* Anna Catharina Schuurmans, jongedochter van Eberfeld/ Erbervelt (oftewel Elberfeld, thans stadsdeel 
van de stad Wuppertal in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen), wonende te Rotterdam. 

 
352. Jacob Jacobsz. Kuijper, schipper, Evangelisch-Luthers gedoopt op 24-03-1745 te Westzaandam, 

begraven op 29-08-1775 te Westzaandam. Evangelisch-Luthers gehuwd op 27-11-1772 te 
Westzaandam: 

353. Grietje Andries Querl (Kwerl), Evangelisch-Luthers gedoopt op 12-11-1747 te Westzaandam, overleden 
op 06-02-1815 te Zaandam. Gehuwd (2) op 01-02-1778 te Westzaandam met Severijn Dirksz. Sibie. 

 
354. Claas Gerritsz. Moester, Evangelisch-Luthers gedoopt op 15-11-1733 te Westzaandam (getuige: Neeltie 

Adams), begraven op 20-08-1778 te Westzaandam. Gehuwd op 24-09-1768 te Westzaandam met: 
355. Neeltje Melcherts Bading, Evangelisch-Luthers gedoopt op 21-06-1739 te Westzaandam, Evangelisch-

Luthers begraven op 21-07-1776 te Westzaandam. 
 
368.* Johan Christiaen Raucamp. Gehuwd met: 
369.* N.N. 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

370. Ds. Johan Jacob Slingsbie, ingeschreven als student theologie te Harderwijk op 03-10-1757 als 
Gemertha-Brabantinus (zijn vader was 8 jaar predikant geweest te Gemert), kandidaat in 1762, laatste 
predikant te Geldrop en Riel vanaf 1763. Voor hij in Geldrop kon beginnen moest hij een examen 
afleggen en enige teksten uit de bijbel voordragen, het oude testament in het Hebreeuws en Grieks 
kunnen lezen en belangrijke vragen goed en kort oplossen. De klassikale vergadering was erg tevreden. 
Op 16-10-1763 werd hij door zijn vader in de dienst ingezegend. Johan Jacob woonde in de voormalige 
pastorie van de Commanderie van Aldenbiesen aan de Kleine Heuvel te Geldrop. In zijn tijd woonde 
zijn katholieke collega, heimelijk maar toch algemeen bekend, op de ruïne van het kasteel van Geldrop. 
In de nacht van 11 op 12-02-1779 werd bij de predikant ingebroken. Johan Jacob wist naderhand exact 
wat er gestolen was, waaronder een zilveren beker, die aan de kerk van Geldrop en Riel toebehoorde. 
De goederen werden nooit meer teruggevonden en de dader was spoorloos verdwenen. Omdat de zaak 
te lang duurde eiste predikant Slingsbie dat de inwoners van Geldrop en Zesgehuchten hem tot op de 
laatste penning zouden terugbetalen. Het bestuur Van Geldrop was in die tijd grotendeels protestants, 
zodat Slingsbie het klaar kon spelen om een extra belasting in te stellen om de schade van de inbraak 
terugbetaald te krijgen. Hij taxeerde de gestolen goederen twee jaar later op exact f 389-18-0. De 
katholieke bevolking verdacht de voormalige vorster en dienaar van het gerecht Roelof van Tongeren 
van deze inbraak. Zijn verhoor volgde pas jaren later. Kort daarop werd de zaak voorgoed in de doofpot 
gedaan. Gedurende zijn ambtsperiode was Johan Jacob actief in het kopen en verkopen van huizen. Hij 
kocht zijn onroerend goed bijvoorbeeld als “huijs, agterhuijs en het uit de erfenis van Francis van 
Paesschen” en verkocht datzelfde pand anderhalf jaar later als “een groot welgeleegen en commodieus 
huijs, spatieusen hof, stal en aangelag”. Na zijn overlijden was een opvolger moeilijker te vinden mede 
vanwege de verwoede pogingen van de Franse troepen om de Generaliteitslanden te veroveren, na 1795 
was de protestantse gemeente te Geldrop opgeheven, geboren in circa 1744 te Gemert, overleden op 02-
09-1793 te Geldrop, begraven op 06-09-1793 te Geldrop. Gehuwd op 04-05-1766 te Deurne met: 

371. Arnolda Sluijter, gereformeerd gedoopt op 20-11-1746 te Deurne, overleden op 19-08-1780 te Geldrop 
(in het kraambed), begraven op 23-08-1780 te Geldrop. 

 
372.* Cornelis Spaan, wonende te Dordrecht (?). Gehuwd met: 
373.* Margrieta Florijn. 
 
374. Ds. Gerhardus Masman, student theologie te Franeker in 1764, te Groningen in 1767, hulppredikant te 

Amsterdam in circa 1769, predikant te Ommeren in 1770, Sprang 1775, Giessen-Nieuwkerk 1781, 
Delfshaven 1782, Haarlem 1783 en Utrecht vanaf 1792. Gerhardus stond bekend als een veelzijdig en 
begaafd predikant die baanbrekend werk heeft gedaan op het terrein van zending en evangelisatie, 
medeoprichter van het Ned. Zendelinggenootschap. Op voorstel van Gerhardus zou het zijn werkzaam-
heid ook uitstrekken over “de grote menigte van ongelukkige armoedigen in ons Vaderland, die van 
God en Zijn dienst geheel onkundig daarheenleefden.” Hij was diep verontrust over de met zedelijk ver-
val gepaard gaande ontkerstening van zijn volk in die jaren, zoals ook blijkt uit zijn in 1800 gegeven 
verklaring van Openb. 2 en 3. Als honorair lid van de Zeister Zendings-Sociëteit behoorde hij tot een 
kring van actieve vrienden van de Zeister Broedergemeente. Met J.L. Verster, H.J. Krom e.a. wilde hij 
in 1797 en predikantenconferentie of “Hartensgemeenschap” stichten tot opbouw van de kerk. In Haar-
lem en Utrecht hield hij kinderkerk voor de kinderen der diakonaal ondersteunde ouders. Zijn gedrukte 
kinderpreken muntten uit door een voor het kind verstaanbare taal. Gerhardus toonde zich een man van 
karakter door zijn optreden tegen het Comité van publiek onderwijs, dat in 1795 ongevraagd stem en 
zitting opeiste in de vergadering van het college van regenten der Utrechtse diakoniescholen. Gerhardus 
verklaarde als voorzitter dat hij het comité niet op de vergadering kon toelaten, zonder de kerkeraad ge-
hoord te hebben. Het daarop volgende bevel, om als vergadering uiteen te gaan, volgde Gerhardus pas 
op, toen het comité met een deurwaarder en gewapende macht verscheen. Gerhardus werd daarop ge-
schorst van maart tot augustus 1795. Gerhardus maakte deel uit van de Commissie voor de Evange-
lische Gezangen. Hij was praeses van de Utrechtse synode in 1796, 1798 en 1802. In 1797 riep hij de 
Utrechtse coetus bijeen, geboren op 17-08-1749 te Meppel, gereformeerd gedoopt op 20-08-1749 te 
Meppel, overleden op 28-11-1812 te Utrecht. Gereformeerd gehuwd op 17-07-1774 te Groningen met: 

375. Jacobijna Uden, gereformeerd gedoopt 27-07-1754 te Oostwold, overleden 25-04-1822 te Rotterdam. 
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376.* Jan Meinders Jongbloed. Gehuwd met: 
377.* Grietje Jans Meijer. 
 
378.* N.N. 
379.* Metje Grijpsma. 
 
380. Jan Willems Kempen, schipper, overleden op 19-04-1814 te Blokzijl. Gehuwd met: 
381. Elsjen Pieters Person, arbeidster, geboren in circa 1773, overleden op 02-02-1819 te Blokzijl. 
 
382.* Pieter Helder, overleden vóór 13-12-1820, mogelijk in 1814 te Raalte. Gehuwd met: 
383. Willempje Arends Veen, geboren in circa 1772 overleden op 13-12-1820 te Blokzijl. 
 
384. Cornelis Jorisz. Bergman, gereformeerd gedoopt op 20-04-1721 te Hillegersberg (getuige: Maria Berg-

man), overleden op 27-04-1777 te Capelle aan den IJssel, gereformeerd begraven op 03-05-1777 te Ca-
pelle aan den IJssel. Gehuwd op 12-02-1741 te Capelle aan den IJssel (ondertrouw op 20-01-1741) met: 

385. Willemina Lans (Land(t)s), geboren in circa 1721, overleden op 07-07-1790 te Capelle aan den IJssel. 
 
386.* Jan Overrijnder, wonende te Nieuwerkerk, overleden ná 03-06-1813. Gehuwd met: 
387.* Emmetje Schoon, geboren in crica 1741, overleden op 03-06-1813 te Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 
388. Hendrik (Henricus) (van) Lieshout, jongeman van Kralingen, Rooms-Katholiek gedoopt op 03-01-1737 

te Rotterdam (getuigen: Wouter Speelmans en Peeternel van Lieshout. Gehuwd op 11-10-1769 te Kra-
lingen (aangetekend op 26-09-1767, attestatie Rotterdam gegeven om te trouwen op 11-10-1769) met: 

389.* Steintje (Hendryntje, Hendrina) van Dijk, van Rotterdam, overleden op 10-07-1795, begraven op 14-07-
1795 te Rotterdam (overledene liet na 6 minderjarige kinderen; Agterklooster Baan bij de Vest). 

 
390.* Willem van den Bogaard, wonende te Oudewater (?). Gehuwd met: 
391.* Johanna Blokland. 
 
392. Michael Jansz. Bijster, woonde met Maria Franken aan de Oude Volmolengracht te Leiden, Rooms- 

Katholiek gedoopt op 23-10-1714 te Leiden (getuigen: Joannes Hanart en Maria Bijster), overleden ná 
1781. Gehuwd (1) met Maria Blijhie (Blei, Blije). Gehuwd (3) op 19-05-1781 te Leiden (ondertrouw op 
04-05-1781) met Marijtje de Bie. Gehuwd (2) op 30-04-1763 te Leiden (ondertrouw op 15-04-1763) met: 

393. Maria Franken (Franke), woonde ten tijde van haar huwelijk op de Oranjegracht te Leiden, Rooms- 
Katholiek gedoopt op 08-12-1732 te Leiden (RK kerk De Zon, getuigen: Johannes Rooselaar en Maria 
de Pré), overleden vóór 1781. Getuigen bij het huwelijk: Joseph Bijster en Catharina Wesbus. 

 
396.* Jo(h)annes Wamsteeker, wonende te Nieuwendam. Gehuwd met: 
397.* Pieternella Bartels. 
 
398.* Jan (Johannes) van der Linde(n), jongeman van Mastricht, wonende te Rotterdam, begraven op 20-06-

1786 te Rotterdam (overledene liet na 4 minderjarige kinderen; 7 Huysteeg Houttuijn). Gehuwd 
(stadstrouw) op 08-05-1763 te Rotterdam (pro deo, ondertrouw op 21-04-1763 te Rotterdam) met: 

399.* Joanna (Johanna) van Haren, jongedochter van Nimmegen, wonende te Rotterdam. 
 
400.* Jacob van Nieuwenhuizen, overleden vóór 24-07-1818. Gehuwd met: 
401.* Tannetje Stoffelse (van de Velde), geboren in circa 1748, overleden op 24-07-1818 te Brouwershaven. 
 
402.* Jan bij de Vate, wonende te Duivendijke. Gehuwd met: 
403.* Cornelia Doezelaar. 
 
416. Cornelius Jansen van Oosterwyck, geboren op 24-10-1737 te Oosterhout. Gehuwd op 30-07-1780 te 

Ginneken-Bavel met: 
417.* Petronella Ansems, geboren te Alphen. 
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420.* Henricus Buijs. Gehuwd met: 
421.* Maria Graafmans. 
 
422.* Hendrik Knoops. Gehuwd met: 
423.* Maria Ernst. 
 
424.* Maarten Visser. Gehuwd met: 
425.* Judith den Hartog. 
 
428.* Cornelis Blankenaar. Gehuwd met: 
429.* Jannigje Luijendijk. 
 
430.* Jacob de Graaf. Gehuwd met: 
431.* Cornelia den Heldt. 
 
432. Joseph Schlup, overleden op 31-05-1812. Gehuwd op 17-07 of 12-09-1767 te Leuzigen (Bern) met: 
433. Maria Schwab, geboren op 06-11-1746 te Leuzigen, Bern, Zwitserland, overleden op 01-01-1804. 
 
448. Joannes Bernardus Freriks (Johannes Barend Frederiks, Joannes), arbeider, Rooms-Katholiek gedoopt 

op 09-09-1764 te Thuine, Duitsland (getuigen: Joannes Winkel en Maria Rölders), overleden op 01-05-
1825 te Kethel en Spaland. Rooms-Katholiek gehuwd op 26-04-1795 te Kethel en Spaland met: 

449. Helena van Mild (Mil/Milt), Rooms-Katholiek gedoopt op 08-10-1768 te Voorburg (getuigen: Pleuntje 
van der Zalm en Leendert van der Lans), overleden op 01-02-1832 te Delft. 

 
450. Cornelis Govertse Berkel, arbeider, Rooms-Katholiek gedoopt op 02-09-1766 te Voorburg, overleden 

op 28-03-1836 te Kethel en Spaland. Gehuwd op 14-11-1796 te Kethel en Spaland met:  
451. Johanna van Bilzen (Bulsen), geboren op 04-09-1765 te Rhoon, overleden op 27-11-1840 te Pijnacker.  
 
452. Joannes Theodorus Dirksz. Jurling (Joerling, Jürling), meester smid, geboren in 1755 te Thuine, 

Duitsland, overleden op 23-10-1827 te Overschie. Gehuwd op 23-05-1790 te Overschie met: 
453. Anna Plasmeijer, gedoopt op 20-06-1773 te Overschie, overleden op 20-01-1823 te Overschie. 
 
454. Gerrit van der Z(e)ijden (Seyden), veenman, turfschipper en koopman, Rooms-Katholiek gedoopt op 

28-03-1768 te Bergschenhoek (getuigen: Maria Gerrits Tempel en Arij van der Zijden), overleden op 
13-12-1843 te Overschie. Gehuwd op 19-05-1799 te Overschie (ondertrouw op 03-05-1799) met: 

455. Apolonia (Pleuntje) van Leeuwen, geboren circa 1773 te Stompwijk, overleden 01-01-1829 Overschie. 
 
456.* Evert Driessen, bouwman, geboren in circa 1759 ‘clouster Clagalt Onder ‘t Graafschap Reij’, overleden 

op 04-12-1826 te Oudshoorn. Gehuwd op 21-09-1783 te Oudshoorn met: 
457. Petronella de Jong (Theuntje Jorisdr. de Jong), geboren in circa 12-1747 te Bodengraven, gedoopt op 

03-12-1747 te Nieuwkoop, overleden op 01-12-1827 te Boskoop. Gehuwd (1) met Willem Tax. 
 
458. Nicolaas van Wou(w) (Claes Cornelisz.), gedoopt op 02-04-1762 te Wassenaar, overleden op 29-04-

1819 te Zegwaart. Gehuwd op 05-05-1793 te Zoeterwoude met: 
459. Pieternella van Vliet, geboren 02-09-1764 te Bloemendaal, overleden 21-07-1829 te Berkel en Rodenrijs 
 
460. Arnoldus (Arie) Bakker, gedoopt op 23-10-1763 te Hazerswoude, overleden op 16-11-1833 te 

Overschie. Gehuwd op 04-10-1795 te Overschie met:  
461. Catharina (Kaatje) van der Goes, geboren circa 1767 te Overschie, overleden 23-12-1844 te Overschie. 
 
462. Jacobus Kervers (Kurvers), gedoopt op 08-03-1748 te Gouda, overleden op 08-01-1822 te Moordrecht. 

Gehuwd op 03-02-1788 te Moordrecht met:  
463. Helena (Lena) Verkley(n), RK gedoopt 24-05-1760 te Moordrecht, overleden op 11-05-1796 te Gouda. 
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464. Leopoldus Vinck, overleden tussen 1757 en 1762. Gehuwd op 06-07-1726 te Boxmeer met: 
465. Anna (Geurts) Ebben, gedoopt 28-03-1705 te Boxmeer, overleden 12-06-1788 te Beugen en Rijkevoort. 
 
466. Petrus (Pieter) Wilhelmi Jacobs, Rooms-Katholiek gedoopt op 08-01-1740 te Deurne, overleden op 10-

06-1810 te Deurne. Gehuwd op 21-02-1773 te Vlierden met: 
467. Henrica Martini (Hendrina) van Bree (Breij), Rooms-Katholiek gedoopt op 10-03-1752 te Deurne, 

overleden op 07-01-1828 te Deurne en Liessel. 
 
468.* Jacobus Jacobs, overleden op 14-12-1811 te Vierlingsbeek. Gehuwd vóór 1780 met: 
469.* Gertrudis Tijssen, overleden op 27-01-1823 te Vierlingsbeek. 
 
470. Cornelis van Gemert, gedoopt op 28-05-1762 te Vierlingsbeek, overleden op 04-05-1829 te 

Vierlingsbeek. Gehuwd op 20-05-1787 te Vierlingsbeek met: 
471. Anna Margaretha Claessen, gedoopt op 06-02-1762 en overleden op 18-02-1830 te Vierlingsbeek. 
   
472. Martinus Bonants, gedoopt 01-07-1707 Vierlingsbeek, overleden 06-06-1757 Vierlingsbeek. Gehuwd:  
473. Maria van den Hergrave, gedoopt 25-06-1709 te Vierlingsbeek, overleden 31-07-1785 te Vierlingsbeek. 
 
474.* Peter (Petrus) Jansen, overleden op 07-08-1758 te Vierlingsbeek. Gehuwd met: 
475. Elisabeth Verplackt, geboren 30-04-1719 te Vierlingsbeek, overleden op 24-01-1794 te Vierlingsbeek. 
 
476.* Joannis Jacobi Laden. Gehuwd op 02-02-1750 te Brüggen, Duitsland met :  
477.* Ceaciliae Heinen.  
 
478. Carolus Bovens, schepen van Urmond, geboren op 10-01-1728 te Urmond, overleden op 24-12-1799 te 

Urmond. Gehuwd op 07-11-1751 te Urmond met:  
479. Elisabeth Peters, geboren op 04-07-1729 te Bergh, overleden op 07-08-1807 te Urmond. 
 
480. Petrus (Pieter) Willemse, militair, Rooms-Katholiek, overleden op 03-01-1810 te Gorinchem 

(ziekengasthuis). Gehuwd met: 
481.* Elizabeth(a) Wassenaar, protestants, geboren in november 1770 te Leiden, overleden op 21-10-1842 te 

Delft (aangegeven door de “vader in het Oude mannen en vrouwenhuis der Roomsch Catholijken”) . 
 
482. Arnoldus de Haas, jongeman onder de poorterij der stad Rotterdam, gereformeerd gedoopt op 28-04-

1774 te Rotterdam (wonende in de Breestraat, getuigen: Arnoldus de Haas en Anna van der Maas), 
overleden op 23-09-1845 te Overschie. Ondertrouw op 18-06-1798 te Overschie. Gehuwd met: 

483. Adriana Jongeneel, jongedochter Rottedam, wonend onder de poorterij der stad Delft, gereformeerd  
gedoopt op 18-08-1780 te Rotterdam in de Zuiderkerk (wonende op de Schie, getuige: Adriana Silo  
Geb. Van Der Veer), overleden op 22-12-1849 te Overschie. 

 
484.*  Diederich Wilhelm Richert, dagloner. Gehuwd met: 
485.*  Anna Maria Charlotta Wehrmann. 
 
486.  Willem Jansz. Post, boerenarbeider, bouwman, gereformeerd gedoopt op 17-11-1765 te Schipluiden, 

overleden op 17-10-1807 te Vlaardingen, begraven op 21-10-1807 te Vlaardinger Ambacht en 
Babberspolder. Gehuwd op 19-04-1792 te Vlaardingen met: 

487.  Johanna (Jannetje) Vellekoop, naaister, geboren op 08-02-1767 te Rotterdam, gereformeerd gedoopt op 
19-02-1769 te Rotterdam (wonende op de Schie, getuige: Weijntje Vellekoop), overleden op 01-10-
1860 te Vlaardingen.  

 
492.* Leendert van Vliet, jongeman Rotterdam, wonende binnen Schiebroek, geboren in circa 1760 te Rotter-

dam, begraven op 28-03-1807 te Schiebroek, ondertrouw (1) op 20-04-1787 te Hillegersberg en op 21-
04-1787 te Overschie, ‘attestatie gegeven om te trouwen naar Hillegersberg, 6 Mei 1787’. Gereformeerd 
gehuwd (1) op 06-05-1787 te Hillegersberg met Dijna (Dina) Breedveld (Breedvelt), jongedochter 
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Schiebroek, begraven op 10-06-1794 te Schiebroek. Ondertrouw (2) op 19-08-1794 te Overschie en op 
19-09-1794 te Schiebroek (samen f 6,00), gereformeerd gehuwd op 05-10-1794 te Overschie met: 

493. Lena van Dijk, geboren te Overschie, wonende te Schiebroek, waarschijnlijk gereformeerd gedoopt op 
22-03-1772 te Overschie (getuige: Neeltje van Dijk). 

 
494. Jan Vermeij, jongeman van Overschie wonend binnen ambacht Cool, geboren op 28-01-1780 te 

Overschie, gereformeerd gedoopt op 02-02-1780 te Overschie (getuige: Trijntje Vermeij), overleden op 
30-10-1824 te Hillegersberg. Gehuwd (ondertrouw op 30-10-1801 te Cool, ieder f 6,00) met: 

495. Jannetje Klijweg (Kleiweg), jongedochter van Cool wonend binnen ambacht Cool, gereformeerd gedoopt 
op 05-01-1772 te Overschie (getuige: Neeltje van der Schans), overleden op 28-05-1833 te Rotterdam.  

 
496.* Friedrich Wilhelm Hillmann, geboren in circa 1758. Gehuwd met: 
497.* Anna Maria Elisabeth Döbke. 
 
498.* Gerardus Eilering (Eldering). Gehuwd met: 
499.* Gesina Heuking. 
 
500. Cornelius van Zuijlen, Rooms-Katholiek gedoopt op 10-02-1743 te Rotterdam, begraven op 25-11-1808 

te Delft. Gehuwd (1) op 08-07-1764 te Rotterdam met Catharina Denker (Dienkers), overleden in 1788. 
Gehuwd (2) op 17-02-1798 te Rotterdam met: 

501. Elisabeth van der Linden, gereformeerd gedoopt op 30-09-1755 te Rotterdam, begraven op 24-12-1814 
te Delft. In de overlijdensakte van haar zoon Johannes staat vermeld dat Maria Zevens de moeder is, dit 
is echter zijn schoonmoeder (zie: 503). Gehuwd (1) op 08-02-1778 te Rotterdam met Jacobus Spaenkel-
huizen (Spra(e)nkhuijsen), geboren te Leidschendam (Veur), begraven op 17-04-1779 te Rotterdam. 

 
502.* Hendrik Klaverkamp, geboren in circa 1745, jongeman van Twello, wonend te Schoonderloo, begraven 

op 10-01-1811 te Delfshaven. Gehuwd op 09-05-1790 te Delfshaven (ondertrouw op 23-04-1790) met: 
503. Maria Catharina Zevens (Zeevens, Sevens), gedoopt op 19-04-1769 te ’s-Hertogenbosch, overleden op 

22-07-1854 te Delfshaven, jongedochter van “s Bosch, wonend te Delfshaven. 
 
504. Gerardus (Gerrit) van Beek, meester metselaar, wethouder van Nootdorp, testeerde te Nootdorp op 28-

09-1809, hij ziek, zijn echtgenote en zijn zeven kinderen zijn erfgenamen, Rooms-Katholiek gedoopt op 
08-02-1770 te Leende, overleden op 31-08-1847 te Nootdorp. Gehuwd op 07-07-1793 te Nootdorp met: 

505. Geertruij van Mierlo, geboren te Nieuweveen, Rooms-Katholiek gedoopt op 12-06-1772 te Nootdorp, 
overleden op 10-03-1850 te Pijnacker. 

 
506. Arij Pleunz Pijnacker, timmerman, geboren in 1766 te Maasland, overleden op 17-02-1803 te 

Overschie. Gehuwd op 31-01-1796 te Overschie met: 
507. Pieternelletje Tempel, Rooms-Katholiek gedoopt op 13-12-1774 te Bergschenhoek, overleden op 07-12-

1812 te ’s-Gravenhage. 
 
508. Petrus (Pieter) Borsboom, Rooms-Katholiek gedoopt op 10-01-1766 te Delfgauw, overleden op 13-07-

1848 te Kethel en Spaland. Rooms-Katholiek gehuwd op 29-04-1798 te Kethel en Spaland met: 
509. Adriana Cornelisse van Dijk, Rooms-Katholiek gedoopt op 07-11-1771 te Nieuwland, overleden op 19-

07-1853 te Kethel en Spaland. 
 
510. Hubert (Huijbert) Kamps, arbeider, Rooms-Katholiek gedoopt op 03-04-1774 te Berkel en Rodenrijs 

(ouders woonden aan het Noordeinde), overleden op 18-03-1863 te Pijnacker (Katwijkse buurt). Ge-
huwd (1) met Jaapje van Eijk, Rooms-Katholiek gedoopt 17-01-1780 te Bergschenhoek, overleden 08-
03-1807 te Pijnacker. Gehuwd (2) met Adriaantje Landzaat, Rooms-Katholiek gedoopt op 02-05-1784 
te Benschop, overleden 16-12-1808 te Pijnacker. Rooms-Katholiek gehuwd (3) 26-11-1809 te Pijnacker: 

511. Adriana (Jaantje) Gouweleeuw, geboren op 05-01-1787 te Hof van Delft, Rooms-Katholiek gedoopt op 
07-01-1787 te Delft (St. Josephparochie), overleden op 25-09-1864 te Schiedam (Dwarsstraat). 
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Generatie X (stamouders) 
 
512. Jkr. Bernardus Albertus (Berend) Rö(h)ling, veehouder op de Hollenhorst, geboren in circa 1715, 

overleden vóór 05-02-1774. Rooms-Katholiek gehuwd op 31-12-1741 te Thuine met: 
513. Gesina Hegemans. 
 
514. Johann Wessmann, Rooms-Katholiek gedoopt 29-08-1693 te Baccum. Gehuwd 25-01-1731 te Baccum: 
515.* Adelheid Aalefs uit den Broekhuysen [Brockhausen]. 
 
516. Philip Jacobse Schenkeveld, geboren op 26-07-1685 te Rijnsaterwoude, gedoopt op 27-07-1685 te Ter 

Aar, begraven op 25-03-1766 te Kethel. Gehuwd op 22-04-1731 te Kethel met: 
517. Jaapje Pieters van Swet, geboren ná 1705 te Schipluiden, begraven op 06-12-1790 te Kethel. 
 
520. Theodorus (Dirk) Cornelissen Stolk, gedoopt op 28-07-1697 te Kethel, overleden ná 31-05-1756 te 

Ambacht Kethel. Gehuwd op 25-05-1727 te Ambacht Kethel met: 
521. Grietje Hendricks Lansbergen, gedoopt op 14-06-1703 te Nieuwland, begraven op 09-02-1779. 
 
522. Cornelis Albregtse Berkel (Cornelis Aalbregtsz. Berckel), jongeman wonend te Kethel, geboren in circa 

1713. Ondertrouw op 20-04-1737 te Delft met: 
523. Maria Jacobs Suijker, jongedochter wonend te Vrijenban, geboren in circa 1713 te Schipluiden. 
 
524. Jasper (Jasse) Cornelisse van Haastrecht, bouwman, vanaf december 1777 eigenaar van Laanzicht te  

Veur, begraven op 22-03-1782 te Voorschoten. Rooms-Katholiek gehuwd op 03-05-1750 te Veur 
(getuigen: Marijtje Corn. van Haastrecht en Willempje Janze van den Bosch) met: 

525. (He)lena Reijerse Sonneveld, geboren in circa 1730 te Veur, begraven op 02-11-1784 te Voorschoten. 
 
526. Sijmon Coerte Luijnenburgh, gedoopt op 21-08-1721 te Veur, overleden op 06-06-1813 te Veur.  

Gehuwd op 01-08-1751 te Stompwijk met: 
527. Johanna (Jannetje) Jasse van Haastrecht, Rooms-Katholiek gedoopt op 09-02-1729 te Veur, begraven 

op 07-02-1762 te Veur. 
 
528. Corneli(us) van der Moor, gedoopt op 27-06-1683 te Voorburg, begraven op 04-02-1749 te Pijnacker. 

Gehuwd (gerecht) op 25-04-1728 en in de Oude Kerk op 10-04-1728 te Delft met: 
529. Maria van Winden, gedoopt op 25-04-1700 te Hof van Delft, begraven circa 03-10-1746 te Pijnacker. 
 
532.*  Teunis (Antonius) Pietersz. van den Bosch, jongeman van De Lier, geboren te De Lier, overleden op 

22-10-1757 te Loosduinen. Gehuwd op 29-05-1712 te Schipluiden (ondertrouw op 15-05-1712 te De 
Lier) (getuigen: Arie Arckestijn en Pieter Teunisse van den Bosch, impost ieder f 3,-) met: 

533.  Willemtje Dirkse van der Valck, jongedochter van De Lier, geboren vóór 1693 te De Lier. 
 
536. Cornelis Cornelisse den Hollander, geboren te Noordwijk, overleden vóór 12-05-1756. Gehuwd met: 
537.* Trijntje Jans Vink. 
 
540.* Jan Jansz. van der Voort, overleden vóór 02-1755. Gehuwd op 30-12-1730 te Oegstgeest met: 
541.* Dirkje Cornelisdr. (van) Heijko(o)p. Gehuwd (2) 02-1755 te Oegstgeest met Arij Simonse Westgeest. 
 
544.* Pieter Johanneszn. van Koutere(n), geboren in circa 1735. Gehuwd (1) op 01-05-1763 met: 
545.* Pieternella Stasic(s) of Thijsse. 
 
546.* Jacob Reijke. Gehuwd met: 
547.* Josina de Groot. 
 
548. Jacobus (Antonis Simon) Sala, geboren op 22-09-1731 te Roveredo (Zwitserland). Gehuwd op 05-07-

1760 te Roveredo met: 
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549.* Maria Francisca Angela Bonalini. 
 
552. Adrianus Campfens, gedoopt op 01-08-1721 te Huijbergen, overleden op 25-04-1807 te Halsteren. 

Gehuwd op 29-10-1752 te Halsteren met: 
553.* Cornelia Ruts, geboren in circa 1728 te Chaam, overleden in 1809. 
 
554.* Cornelis Nieuwland, geboren in circa 1726. Gehuwd op 19-04-1751 te Oude Tonge met : 
555. Aldegondis Terwoert (Aaltje Terwoerd) , gedoopt op 27-10-1724 te Oude Tonge. 
 
556. Joannis Alexander van der Par, geboren te Steenbergen (Oudland), gedoopt op 21-09-1724 te Halsteren, 

overleden vóór 17-04-1768 te Steenbergen. Gehuwd op 29-07-1747 te Steenbergen (ondertrouw op 29-
07-1747 te Steenbergen, gehuwd op 31-08-1747 voor de kerk te Halsteren) met: 

557. Hendrina van der Leest, geboren te Wouw (Leguijt), gedoopt op 06-09-1729 te Wouw (getuigen: 
Joannes Brouwers en Wilhelmina Capers). 

 
572. Johannes Soete, gedoopt op 25-12-1744 te Oude Tonge. Gehuwd op 27-04-1766 te Den Bommel met: 
573.* Jacoba Berkhof. 
 
616. Antonie (Antonij) Spoordonk (Spoordonck), geboren in circa 1730 te Lieshout, overleden op 09-12-

1800 in de Mostertsteeg bij de Wagestraat te Rotterdam, begraven op 11-12-1800 te Rotterdam. 
Gehuwd op 07-07-1760 te Rotterdam (ondertrouw op 21-06-1760, pro deo) met: 

617.* Johanna de Bruijn, geboren in circa 1740 te Ravestijn (Ravenstein). 
 
618.* Gerrit Lodders (Löbbers), zeereizende. Gehuwd met: 
619.* Cornelia van Kampenhout. 
 
620.* Johannes Hendrikus Erkens, wonende te Overhoven. Gehuwd met: 
621.* Maria Bus. 
 
622.* Johannes Gerardus Levels (Lijffels), wonende te Neer. Gehuwd met: 
623.* N.N. 
 
640. Aldert Aldertsz. (Aldertsen, A(e)lderse), gereformeerd gedoopt op 05-05-1722 te Rotterdam (getuigen: 

Anna van Roijen, Maertje Reuvers), begraven op 31-01-1772 te Cool. Ondertrouw op 29-10-1752 te 
Rotterdam, gereformeerd gehuwd op 14-11-1752 te Rotterdam met: 

641. Maartje (Maertje of Maartie) Bakker (Backer), gereformeerd gedoopt op 09-05-1723 te Rotterdam 
(getuigen: Dammus Vormer en Maertje van der Kemp), begraven op 30-11-1771 te Cool. 

 
642.* Pieter Bosbergen, jongeman van Oudewater, wonend te Rotterdam achter ’t Clooster. Gereformeerd  
 gehuwd op 08-08-1752 te Rotterdam (ondertrouw op 23-07-1752 te Rotterdam) met: 
643. Cornelia van Dorp, jongedochter van Rotterdam, wonend in de Prinsestraat, gereformeerd gedoopt op 

11-02-1720 te Rotterdam (wonende in de Prinsestraet, getuigen: Jan Reboseth en Cornelia Gidions), 
begraven op 26-04-1777 te Rotterdam (overledene liet na 1 minderjarig kind; Vissersdijk naas Blom). 

 
646.* Johannes (Jan) van der Linden (van der Leijnde), jongeman van Rotterdam wonend Op De Rotte onder 

Blommersdijk. Gereformeerd gehuwd op 13-11-1759 te Rotterdam (stads ondertrouw op 25-10-1759 te 
Cool (pro deo), gereformeerde ondertrouw op 28-10-1759 te Rotterdam) met: 

647. Margrieta (Grietje) Veltman, jongedochter van Rotterdam wonend Binnenweg onder Cool, gerefor-
meerd gedoopt op 23-07-1733 te Rotterdam (getuigen: Frans van den Oorlog, Jannetje van der Velde). 

 
648. Dirk van Namen, gedoopt op 16-12-1736 te Leerdam. Gehuwd (2) op 29-03-1767 te Leerdam met 

Willemijntje van Riedt (van Ree, van Rindt). Gehuwd (1) op 26-05-1762 te Leerdam met: 
649.* Marijtje (Marrigje, Maria) Vink. 
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650. Cornelis van Oudheusden, gedoopt op 16-07-1734 te Gorinchem. Gehuwd (2) op 30-01-1782 te 
Gorinchem met Dora Visscher. Gehuwd (1) op 09-11-1755 te Gorinchem met: 

651.* Adriana de Hoogh, geboren te Gorinchem, overleden op 19-08-1779 te Gorinchem. 
 
652.* Jan Hendrik Dalmeijer, geboren te Tekelenburg, wonende in de Jaap Quakersteeg. Ondertrouw op 29-

12-1762 te Rotterdam. Gereformeerd gehuwd op 04-04-1763 te Rotterdam met: 
653.* Geertruij de Jongh, jongedochter van Rotterdam, wonende in de 4 Windestraat. 
 
654. Mees Cornelis de Klerk (de Clerck), jongeman van Delfshaven, wonende “Op den Schiedamschen 

Dijk”, gereformeerd gedoopt op 07-09-1732 te Delfshaven (getuigen: Jannetje de Klerk en Pietertje 
Schouten), begraven op 24-05-1770 te Rotterdam (overledene liet na 2 minderjarige kinderen; Dijk 
onder Helderson). Ondertrouw op 20-10-1765 te Delfshaven. Gereformeerd gehuwd  met: 

655. Jantje (Jannetje, Jannetie) de Neef(f), jongedochter van Rotterdam, gereformeerd gedoopt op 17-10-
1745 te Rotterdam (wonende in de Schrijnwerkersteeg), overleden op 01-04-1820 te Rotterdam. 
Gereformeerd gehuwd (2) op 16-06-1772 te Rotterdam (ondertrouw op 31-05-1772 te Rotterdam) met 
Wouter de Vries, jongeman van Rotterdam, wonende in de Vierwindestraat, geboren in circa 1746 te 
Rotterdam, overleden op 03-09-1815 te Rotterdam. Zoon van Wouter de Vries en Maria. 

 
656.* Christiaan van Loon, wonende aan de Hoogstraat Oostende te Rotterdam, begraven op 27-08-1790 te 

Rotterdam (liet na: twee meerderjarige kinderen bij de Prinsestraat bij ’t stinksloot). Ondertrouw op 04-
05-1738 te Rotterdam. Gereformeerd gehuwd op 20-05-1738 te Rotterdam met: 

657.* Johanna Steenbeek (van Steenbeek), wonende aan ’t Hang te Rotterdam, ten tijde van overlijden aan de 
Prinsestraat, overleden op 14-12-1796 te Rotterdam, begraven op 19-12-1796 te Rotterdam. 

 
658.* Jean Pierre (Jan Pieter, Pieter) Traut (Trauwt, Trout), afkomstig van Hanau (25 km. ten oosten van 

Frankfurt am Main), begraven op 13-06-1782 te Rotterdam (overledene liet na 3 minderjarige kinderen,  
Prinsenstraat). Waals gehuwd (1) op 22-04-1759 te Rotterdam met Catherinne Justimer. Gereformeerd 
gehuwd (2) op 02-05-1762 te Rotterdam (ondertrouw op 18-04-1762) met: 

659.* Susanna (Zusanna) Vorster (Vosters), jongedochter van Duitlinge wonende in de Jufferstraat, geboren 
in circa 1728 te Tuttelingen (Tuttlingen, Zwitserland), overleden op 20-12-1815 te Rotterdam. 

 
664.* Coenraad Frederik Gijsman, wonende te Amsterdam (?). Gehuwd met: 
665.* Maria Dikke. 
 
666.* Hermanus Oorkras, wonende te Amsterdam (?). Gehuwd met: 
667.* Anna van Egmond. 
 
672. Hendrik van Greuningen, gedoopt op 10-03-1700 te Amsterdam. Gehuwd met: 
673. Anna Kanter, gedoopt op 21-04-1707 te Amsterdam. 
 
674. Isaak Jacob (Yzak) Staats, burger van Amersfoort. Burgerrechtverlening op  01-03-1745 in het 

Burgerboek van Amersfoort: “Afkomstig van gebooren te Leijden. Bijzonderheden neffens desselfs 
twee dogters, bij sijn overleedene huijsvrouw Johanna Gilleman in echte verwekt, met naamen Jannitje, 
oud omtrend 8 jaaren en Cornelia Staats, oud 2½ jaar, beijde tot Leijden gebooren.”, gereformeerd 
gedoopt op 24-11-1717 te Leiden, overleden in circa 1775. Gereformeerd gehuwd (2) op 09-07-1745 te 
Amersfoort (ondertrouw op 11-06-1745) met Maria Hart(s)hoorn, jongedochter uit Amersfoort, 
overleden in circa 1775. Gereformeerd gehuwd (1) met: 

675. Johanna Gilleman, gereformeerd gedoopt op 06-02-1714 te Leiden (getuige: Arent Raek, Annetje Janse 
en Gijsje Gilleman), overleden vóór 1762. 

 
680.* Arij (Arie) Willemsz. van Brevoort (Brevoort, van Breevoort, van Bree), jongeman, gereformeerd 

begraven op 18-05-1765 te Delfshaven (buiten de kerk 1.10.0 gld, voor het luiden 3.8.0 gld.). 
Gereformeerd gehuwd op 21-12-1738 te Delfshaven (ondertrouw op 07-12-1738 te Delfshaven) met: 

681.* Marija Jacobs van ’t Hoen (van Thoen), jongedochter, begraven op 25-11-1757 te Delfshaven. 
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682.* Eldert Reijnsdorp (Eldert Jacobs van Rijndorp), Eldert was ten tijde van zijn huwelijk met Janna 
weduwnaar, overleden op 26-05-1768 te Delfshaven, gereformeerd begraven op 27-05-1768 te 
Delfshaven (buiten de kerk 1.10.0 gld.; voor het luiden 3.8.0). Gereformeerd gehuwd (2) op 10-06-1737 
te Delfshaven (ondertrouw op 26-05-1737 te Delfshaven) met: 

683.* Janna Huibers van den Tij (Johanna Huibertsdr. van der Fijt, van der Fije, van der Vij), gereformeerd 
gedoopt op 17-05-1717 te Delfshaven (getuigen: Pieter Jansz., Janna Kriek, Jannetje Tijssen), 
gereformeerd begraven op 27-03-1753 te Delfshaven. 

 
690. Pieter van Pieterson, wonende op de Stinksloot (tijdens zijn eerste huwelijk wonende: Botersloot), 

waarschijnlijk gedoopt op 14-03-1723 te Rotterdam (getuige: Grietje Jongbloedt) met zijn geboorte 
wonende op ‘t Oostende. Mogelijk gereformeerd gehuwd (1) op 05-05-1744 te Rotterdam (ondertrouw 
op 19-04-1744) met Trijntje van ter Thoolen (van Tertoolen), wonende in de West Wagestraat, 
begraven op 17-01-1758 te Rotterdam (overledene liet na 4 minderjarige kinderen; Lange Lijnstraat aan 
’t Ent.). Gereformeerd gehuwd (2) op 19-09-1758 te Rotterdam (ondertrouw op 03-09-1758) met: 

691.* Cornelia Kloos, jongedochter van Rotterdam, wonende in de Pannekoekstraat, geboren in circa 1730. 
 
692. Bastiaan Mouthaan, gereformeerd gedoopt op 12-05-1704 te Capelle, overleden op 03-10-1778 te  

Capelle. Gereformeerd gehuwd op 22-11-1733 te Sprang (ondertrouw op 06-11-1733) met: 
693. Anneke Leempoel, gereformeerd gedoopt op 13-11-1707 te Sprang, overleden op 23-10-1778 te Capelle 
 
694.* Wijnand van Kleef, wonende te Capelle, geboren op 12-07-1711 te Capelle, overleden op 16-04-1791 

te Capelle. Gehuwd op 03-03-1737 te Capelle met: 
695. Adiaantje Paans, gedoopt op 18-11-1714 te Capelle, overleden op 06-11-1773 te Capelle.  
 
704.* Jacob Maartensz. Kuijper, jongeman wonende Papepad, geboren in circa 1715 te Westzaandam, 

Evangelisch-Luthers begraven op 10-01-1792 te Westzaandam. Evangelisch-Luthers gehuwd op 12-11-
1741 te Westzaandam met: 

705.* Antje Jacobs, jongedochter wonende op de Rozegracht. 
 
706.* Andries Andriesz. Querl (de Smit), geboren in circa 1715, lidmaat Evangelisch-Lutherse gemeenschap 

Westzaandam sinds 05-07-1739: “Andreas Querle, afkomstig van Waldek met attestatie”, begraven op 
23-08-1786 te Westzaandam. Gehuwd vóór 1745 met: 

707.  Krijntjen Pieters Jonker, gedoopt op 01-01-1718 te Oostzaandam. 
 
708. Gerrit Claasz. Moester (Mostert), Evangelisch-Luthers gedoopt op 02-01-1707 te Westzaandam, 

Evangelisch-Luthers gehuwd op 12-10-1732 te Westzaandam met: 
709. Maartje Severijns Anker, Evangelisch-Luthers gedoopt op 15-02-1713 te Westzaandam. 
 
710. Melchert Frederiksz. Bading, Evangelisch-Luthers gedoopt op 05-07-1702 te Westzaandam, 

Evangelisch-Luthers begraven op 28-06-1763 te Westzaandam. Evangelisch-Luthers gehuwd op 29-06-
1732 te Westzaandam met: 

711. Aagje Harders Man, Evangelisch-Luthers gedoopt op 06-03-1712 te Westzaandam, Evangelisch-
Luthers begraven op 12-05-1774 te Westzaandam. 

 
740. Ds. Adriaen Slingsbie, predikant te Gemert in 1736, Bergeijk, Riethoven en Westerhoven in 1744, 

gereformeerd gedoopt op 15-12-1713 te Heusden, overleden op 29-04-1768, begraven op 04-05-1768. 
Ondertrouw op 22-06-1736 te Krimpen a/d Lek met: 

741. Susanna van Drunen, gereformeerd gedoopt op 30-03-1704 te Krimpen aan de Lek, begraven op 09-01-
1784 te Geldrop. 

 
742. Ds. Hendrik Sluijter (Sluiter), predikant te Deurne op 12-03-1741, Liessel en Vlierden, emeritus in 

1780, voor 1/3 deel eigenaar van het Klein Kasteel te Deurne via zijn echtgenote, gereformeerd gedoopt 
op 09-07-1713 te Maarheze (getuigen: Petrus Morning, Chr. Sluiter), overleden op 06-05-1782, 
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begraven op 10-05-1782 te Deurne. Gereformeerd gehuwd door Ds. J. Sterk, predikant te Heze, op 10-
02-1743 te Deurne (ondertrouw 21-01-1743) met: 

743. Ursulina Philippine de Cassemajor, geboren te ’s Hertogenbosch, overleden op 22-02-1748 te Deurne, 
gereformeerd begraven op 02-03-1748 te Deurne. 

 
748.* Joachimus Christoffer Masman. Gehuwd met:  
749.* Margrietje Ottama. 
 
750. Ds. Henricus Uden, vanaf 29-01-1744 student theologie aan de Universiteit Groningen, eerste 

standplaats als predikant in Oostwold vanaf 21-05-1751, waarna hij op 15-10-1758 naar Vlagtwedde 
vertrok, geboren in circa 1727 te Oosterwijtwerd, Groningen, overleden op 08-12-1760 te Groningen. 
Gereformeerd gehuwd op 12-04-1752 te Oostwold, Groningen met:  

751. Anna Reneman, gereformeerd gedoopt 22-10-1734 te Groningen, overleden 01-03-1766 te Groningen. 
 
760.* Willem Kempen. Gehuwd met: 
761.* Trijntje Petten, geboren in circa 1743, overleden op 08-10-1828 te Blokzijl. 
 
762.* Pieter Person. Gehuwd met: 
763.* Trijntje Spijker. 
 
766.* Arend Veen. Gehuwd met: 
767.* Joltje Sipkes. 
 
768. Joris Berghman, veenman, gereformeerd gedoopt op 15-11-1676 te Hillegersberg (getuigen: Cornelis 

Huijsman en Marijtie Joris), gereformeerd begraven op 26-11-1722 in de kerk te Hillegersberg in kleed 
van 4 gulden. Gereformeerd gehuwd (1) op 14-02-1706 te Hillegersberg (ondertrouw 22-01-1706) met 
Anna Vranken Arij Reijmen, gereformeerd begraven op 12-08-1716 in de kerk te Hillegersberg in 
nieuw kleed. Gereformeerd gehuwd (2) op 14-02-1717 te Hillegersberg (ondertrouw 29-01-1717) met: 

769.* Marijtie/Maria Pietersz. Slobbe.  
 
770. Willem Willems Lans, zalmvisser, broodbakker, jongeman van Strompolder onder Ouderkerk aan den 

IJssel, wonende in Keeten onder Capelle aan den IJssel gedoopt op 06-02-1678 te Ouderkerk aan den 
IJssel, overleden vóór 17-02-1739. Gereformeerd gehuwd op 09-06-1710 te Capelle aan den IJssel 
(ondertrouw op 04-05-1710 en 18-05-1710 te Rotterdam) met: 

771.* Margrieta Willemsdr. Roos, jongedochter van Capelle a/d IJssel, gewoond hebbende op de Botersloot. 
 
776. Antonie (Jan) van Lieshout, meerderjarige jongeman, van Meierij van ‘s Hertogenbosch, wonende te 

Kralingen, overleden vóór 12-10-1780. Gehuwd op 27-02-1724 te Kralingen met: 
777.* Joanna (Jannetje) Speelman(s), jongedochter van Kralingen, begraven op 12-10-1780 te Kralingen. 
 
784. Jan Beyster, textielwever, wonende te Koenesteegh, geboren in circa 1680 te Leiden. Gehuwd op 03- 

08-1709 te Leiden (getuigen: Johannes Byster, zijn neef, en Groetje Hanna, haar stiefzus) met: 
785. Maria Hannaert (Hanna), Rooms-Katholiek gedoopt op 12-04-1687 te Leiden (op de hoek 

Haerlemstraat-Bakkerssteeg). Gehuwd (2) op 28-05-1718 te Leiden met Jacobus van der Hoef, 
rokjeswever. 

 
786. Pieter Franken (Frank, Franquer), lakenwever, wonende in de Backersteeg bij de Haarlemstraat, Rooms-

Katholiek gedoopt 21-12-1702 te Leiden (Utrechtse Veer, getuigen: Paulus Kriek en Anna Breijne), 
overleden ná 04-1768. Gehuwd 15-04-1724 te Leiden (ondertrouw 25-03-1724, getuigen bij het 
schepenhuwelijk: Jan bart, behuwd vader bruidegom, Catharina van Ommedorp, moeder bruid, Haven, 
getuigen bij het kerkelijk huwelijk: Catharina Cuypers en Cecilia van der Ruyt) met: 

787. Catharina Wesbus (Westbuys, Wysburg, Wisbesch, De Bois), wonende in de Haven, Rooms-Katholiek 
gedoopt 15-06-1701 te Leiden (RK kerk De Zon, getuigen: Robertus van Wesbus en Anna Claes). 
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832. Johannis Michaelis van Oisterwyck, geboren op 08-06-1703 te Chaam. Ondertrouw op 29-01-1735 te 
Oosterhout. Gehuwd op 13-02-1735 te Oosterhout met: 

833.* Elisabeth Henrici Beesems (Besums of Besems), geboren te Oosterhout, overleden op 18-03-1749. 
 
864. Steffan (Stephan) Schlupp, gehuwd op 05-01-1748 te Arch, Bern, Zwitserland met: 
865. Anna Muelchi. 
 
866. Benedikt Schwab, gehuwd op 17-03-1741 te Leuzigen, Bern, Zwitserland met: 
867.* Elsbeth Suter, geboren te Schnottwil-Oberw, Zwitserland, overleden op 13-03-1756. 
 
896.* Meinardi Freriks, wonende te Thuine (Duitsland). Gehuwd met: 
897.* een zekere Anna Margaretha. 
 
898. Gerardus Huijbertse van Mil, geboren 05-08-1736 te Rhoon, overleden op 27-08-1778 te Voorburg. 

Ondertrouw 08-04-1763 te Wassenaar. Rooms-Katholiek gehuwd op 24-04-1763 te Wassenaar met: 
899. Cornelia van der Lans, Rooms-Katholiek gedoopt 01-06-1735 te Wassenaar (getuigen:  Willem 

Cornelis van der Lans en Marijtje Cornelisse van der Lans), overleden op 09-11-1795 te Loosduinen. 
 
900. Govert Berkel, arbeider, Rooms-Katholiek gedoopt 03-12-1737 te Schipluiden, overleden 13-01-1823 

Schiedam. Gehuwd (2) 09-05-1784 te Kethel met Lena de Leede.Gehuwd (1) 11-05-1766 te Voorburg: 
901. Marijtje van Kuijck, Rooms-Katholiek, overleden in 1783. 
 
902.  Joannes Baltesz Segers (Jan) van Bilsen, overleden circa 1830 te Rhoon. Gehuwd 1759 te Rhoon met: 
903. Anna (Antje) Hilgersom, geboren op 23-08-1726 te Stompwijk, overleden ná 1794. 
 
904.* Dirk Joerling, wonende te Thuine, Duitsland. Gehuwd met: 
905.* Alida Menger. 
 
906. Dirk Plasmeijer, wonende te Overschie, gedoopt op 16-11-1745 te Bergschenhoek, overleden op 20-

07-1817 te Overschie. Gehuwd op 10-02-1769 te Overschie met: 
907. Cornelia Stolk, gedoopt op 11-04-1745 te Overschie, overleden op 29-04-1815 te Overschie. 
 
908. Sijmon van der Zeijden, geboren te Schiebroek, Rooms-Katholiek gedoopt op 06-05-1733 te 

Bergschenhoek (getuigen: Martijntje Sijmonsdr. Vermeulen en Arie Sijmonsz. Versijden), begraven 
op 23-03-1805 te Overschie. Gehuwd op 21-09-1762 te Overschie (ondertrouw op 03-09-1762) met: 

909. Apolonia (Pleuntje Gerritsdr.) Tempel, Rooms-Katholiek gedoopt op 09-08-1738 te Bergschenhoek, 
begraven op 22-03-1803 te Overschie. 

 
910.* Ary Willemse van Leeuwen, geboren in circa 1730 te Eijkenduinen. Rooms-Katholiek gehuwd (1) op 

08-09-1754 te Stompwijk met Apolonia Jansse Houwniet, overleden op 23-07-1765 te Stompwijk. 
Rooms-Katholiek gehuwd (2) op 26-11-1769 te Stompwijk met: 

911.* Jannetje (Johanna) van den Binker (van Veen), geboren te Voorburg. 
 
914.* Joris Herdriksz. de Jong, geboren te Woerden. Rooms-Katholiek gehuwd (ondertrouw op 19-03-1723 

te Bodegraven) met: 
915.* Cornelia Cornelisdr. Verhaar. 
 
916.  Cornelis Claesz. van Wouw, gedoopt 14-05-1732 Wassenaar. Rooms-Katholiek gehuwd (2) 28-07-

1765 Wassenaar met Josijntje van Duijnen. Rooms-Katholiek gehuwd (1) 02-04-1758 Wassenaar: 
917.  Joosje Elliasdr. van Liemde, gedoopt 13-05-1726 Wassenaar, begraven op 15-10-1764 te Wassenaar. 
 
918. Simon Jansz van Vliet, geboren 09-01-1714 Moordrecht, overleden 30-03-1790 te Bloemendaal. Ge-

huwd (1) met Lena Kerkhof, overl.11-12-1741 Hazerswoude. Gehuwd (2) 25-11-1759 Bloemendaal: 
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919. Antje Jans van der Sterre, gereformeerd, geboren op 07-06-1739 te Waddinxveen, overleden op 23-
08-1776 te Bloemendaal. 

 
920. Arij Bakker, gedoopt op 12-01-1710 te Moerkapelle, begraven op 03-10-1787 te Hazerswoude. 

Gehuwd (1) op 12-09-1757 te Hazerswoude met Marijtje Krijnen van der Zijde, geboren te Moer-
kapelle, begraven op 12-09-1757 te Hazerswoude. Gehuwd (3) op 26-09-1779 te Hazerswoude met 
Gerritje van der Preijn, geboren te Hazerswoude. Gehuwd (2) op 07-06-1761 te Hazerswoude met: 

921.* Ariaantje de Koningh, geboren te Bergambacht, begraven op 22-10-1776 te Hazerswoude. 
 
922. Arie (Arij) van der Goes, jongeman van Ouerschie, Rooms-Katholiek gedoopt op 16-12-1735 te 

Bergschenhoek (getuige: Huig van der Goes), overleden op 22-04-1820 te Overschie. Gehuwd  
(Ambachtstrouw) op 21-01-1765 te Hillegersberg (ondertrouw op 05-01-1765 te Overschie) met: 

923. Klazina (Klaasje) Velthoven, jongedochter, wonend te Hillegersbergh, mogelijk Rooms-Katholiek 
gedoopt als Catharina op 23-04-1733 te Rotterdam (getuigen: Cornelis van der Zijde en Elisabeth van 
der Werf), overleden op 05-01-1809 te Overschie, begraven op ’t kerkhof, minste kleed, ½ uur geluid. 

 
924. Hendrik Kurvers (Henricus Korvers), gedoopt op 09-10-1710 te Grevenbicht, Limburg, begraven op 

16-06-1777 te Gouda. Gehuwd op 23-07-1741 te Rotterdam met: 
925.* Johanna Hendriksdr. van Asten, geboren circa 1710 Glabbeek (België), begraven 25-05-1797 Gouda. 
 
926.  Johannes Cornelisz. Verkleij, Rooms-Katholiek gedoopt op 09-07-1733 te Waddinxveen. Gehuwd op 

16-03-1760 te Moordrecht met: 
927. Christina Steyntje Oudvliet, gereformeerd gedoopt op 17-10-1734 te Moordrecht. 
 
928.* Oswaldus (Oswolt) Jansz. Vinck, overleden ná 1742. Gehuwd op 16-04-1698 te ‘s-Heerenberg met: 
929.* Wendelina Loomans, overleden ná 1738. 
 
930. Godefridus Arts Ebben, Rooms-Katholiek gedoopt op 23-07-1665 te Beugen en Rijkevoort, begraven 

op 29-01-1709 te Sambeek. Rooms-Katholiek gehuwd (1) op 06-11-1688 te Sambeek met Catharina 
Peeters, overleden 11-07-1693 te Sambeek. Rooms-Katholiek gehuwd (2) op 29-10-1695 te Sambeek:  

931. Barbara Tijssen Jans. van Osch, Rooms-Katholiek gedoopt op 21-05-1671 te Sambeek, Rooms-
Katholiek begraven op 25-12-1729 te Sambeek. 

 
932. Wilhelmus Jacobs, Rooms-Katholiek gedoopt op 15-11-1702 te Liessel, begraven op 21-04-1766 te 

Deurne. Gehuwd op 21-11-1734 te Deurne met: 
933. Elisabeth Petri Hikspoors, Rooms-Katholiek gedoopt 18-02-1709 Deurne,begraven 13-01-1781 Deurne 
 
934. Martinus (Marten Janse) van Brey (Bree, Breij), Rooms-Katholiek gedoopt op 07-08-1713 te Deurne, 

begraven op 12-05-1788 te Vlierden. Gehuwd op 06-02-1746 te Deurne met: 
935. Catharina (Gerardi) Manders, Rooms-Katholiek gedoopt op 05-08-1718 te Deurne, begraven op 18-

09-1790 te Vlierden. 
 
940.* Hendrikus van Gemert, overleden op 17-12-1791 te Vierlingbeek. Gehuwd met: 
941. Hendrina van den Wollenberg, gedoopt 24-03-1718 Vierlingsbeek,begraven 31-03-1790 Vierlingsbeek 
 
942. Johannes Claessen, gedoopt op 26-03-1724 te Vierlingsbeek, begraven op 01-11-1801 te Mil en Sint 

Hubert. Gehuwd (2) 18-05-1793 Vierlingsbeek met Johanna Claassens. Gehuwd (1) met: 
943. Clara Huijbers, gedoopt op 10-04-1721 te Vierlingsbeek, begraven op 08-09-1792 te Vierlingsbeek. 
 
944.* Bastiaen Bonant(s), begraven op 11-02-1720 te Vierlingsbeek. Gehuwd met: 
945.* Petronella Jans, begraven op 25-02-1723 te Vierlingsbeek. 
 
946.* Ernestus van den Hergrave(n), begraven op 11-02-1718 te Vierlingsbeek. Gehuwd met: 
947.* Marthia van Eijnt, begraven op 09-10-1740 te Vierlingsbeek. 
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950.* Petrus Verplack(t), overleden op 21-12-1750 te Vierlingsbeek. Gehuwd met: 
951.* Henrica Nillese, overleden op 26-12-1722 te Vierlingsbeek. 
 
956.* Wilhelmus Bovens, geboren op 21-04-1672 te Urmond, overleden 28-04-1750 te Urmond. Gehuwd: 
957.* Maria Clejans, overleden op 17-11-1769 te Urmond. 
 
958.* Theodorus Peters, geboren op 08-05-1694, overleden op 11-03-1768 te Bergh. Gehuwd met: 
959.* Anna Wolffs, geboren in circa 1690, overleden op 11-08-1759 te Bergh. 
 
960.* Joannes Wilms. Gehuwd met: 
961.* N.N. 
 
964. Cornelis de Haas, jongeman Rotterdam, wonend: Op De Blauwe Molen Aan De Vest te Rotterdam 

(korenmolen), wellicht vernoemd naar de nabij de Schiekade gelegen molen De Haas, Gereformeerd 
gedoopt op 24-02-1737 te Rotterdam, begraven op 29-08-1808 te Overschie. Gereformeerd gehuwd 
op 02-04-1769 te Rotterdam (ondertrouw op 19-03-1769 te Rotterdam) met: 

965. Johanna Adriana de Hees, jongedochter Rotterdam, wonend: Breedstraat, gereformeerd gedoopt op 
01-01-1750 te Rotterdam (wonend: Breestraat, getuigen: Geertruij de Hees en Cornelia van Dorp), 
overleden op 07-02-1823 te Rotterdam. 

 
966. Jacob Jongeneel, gereformeerd gedoopt op 20-10-1733 te Rotterdam (wonend buijte d’Oossepoort, ge- 

tuigen: Jan Jongeneel en Catarina Jongeneel), overleden op 19-10-1814 te Delft. Gereformeerd 
gehuwd (ondertrouw op 26-07-1778) met: 

967. Neeltje Silo, gereformeerd gedoopt op 19-01-1755 te Delfshaven (getuigen: Philippus Silo, Zwaantje 
Silo en Wijntje van der Veer), jongedochter van Delft, overleden op 29-08-1820 te Delft. 

 
972.  Jan Post, gedoopt op 20-05-1731 te Pijnacker (getuige: Klaasje Gerrits Holierhoek). Gehuwd op 16-

05-1762 te Wateringen (ondertrouw op 29-04-1762) met: 
973.  Jannetje Willemdr. Opstal, gedoopt op 04-12-1735 te ’s Gravesande.     
 
974.  Cornelis Cornelisse Vellekoop, molenaar, jongeman van de Ketel, gereformeerd gedoopt op 28-05-

1741 te Kethel als zoon van Cornelis Vellekoop en Jannetje Stout, overleden op 26-08-1828 te  
Schiedam. Gereformeerd gehuwd op 30-10-1768 te Overschie (ondertrouw op 11-10-1768 te Cool, 
pro deo, en 14-10-1768 te Overschie) met: 

975.  Maartje Pieterse van (der) Slot (’t Slot), jongedochter van Overschie, wonende aan de Beukelsdijk, 
gereformeerd gedoopt op 13-09-1744 te Overschie, overleden op 08-11-1831 te Schiedam. 

 
986.* Arij (Arie) van Dijk, jongeman Berkou (Berkenwoude). Gereformeerd gehuwd op 12-05-1771 te 

Overschie (ondertrouw op 26-04-1771) met: 
987. Ariaentje (Jaantje) Jacobsdr.Verboon (Verboom), wonende in “de Ketel”. 
 
988.* Johannes (Jan) Vermeij, jongeman wonend Oud Mathenesse. Gehuwd (ondertrouw op 06-09-1777 te 

Overschie, attestatie gegeven om te trouwen naar de Kethel 21 Sept. 1777) met:  
989.* Jannetje Corn Ruigenhaven (Ruijghaver), van Hoogvliet wonend de Kethel. 
 
990. Jacobus (Jacob Kornelisz.) Kleijweg, jongeman wonend Beukelsdijk, gereformeerd gedoopt op 13-02-

1724 te Overschie (getuige: Trijntje Arijsdr. Kleiweg), begraven 28-10-1775 te Cool (aen Beukelsdijk; 
5 kinderen minderjarig). Gereformeerd gehuwd 30-04-1758 te Overschie (ondertrouw 14-04-1758): 

991. Maria (Marijtie) Hendrikse van Driel, jongedochter van Overschie. Gereformeerd gedoopt op 21-11-
1734 te Overschie (getuige: Anna van Driel). 

 
1000. Gerardus van Zuijlen, RK gedoopt op 03-01-1712 te Rotterdam (Oppert), overleden in circa 1751. 
1001. Gertrudis Commeselen, geboren op 16-02-1713 te Rotterdam (Oppert), begraven op 12-06-1779 te 

Rotterdam (Oppert). 
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De Goudsesingel bij de Blauwe Molen waar Cornelis de Haas woonde en werkte, met op de achtergrond de 
Hofpoort en de Delftse Poort in 1818. 
 

 
Rotterdamse Schiekade westzijde met korenmolen De Haas in 1904. Mogelijk is Cornelis hiernaar vernoemd. 
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1002.* Cornelis van der Linden, overleden circa 1781 te Rotterdam. Gehuwd 31-10-1752 te Rotterdam met: 
1003. Catharina Korthagen, gedoopt op 09-07-1730 te Rotterdam, begraven op 26-09-1782 te Rotterdam. 
 
1006.* Johannes Sevens, wonende te ’s-Hertogenbosch, begraven 04-07-1800 te Delfshaven. Gehuwd met: 
1007.* Anna Geertruij (Gertrudis) van Kessel, begraven op 27-02-1795 te Delfshaven. 
 
1008. Jacobus van Beek, Rooms-Katholiek gedoopt op 01-07-1743 te Leende, overleden op 03-01-1818 te 

Dordrecht. Rooms-Katholiek gehuwd op 28-05-1769 te Leende met: 
1009. Elisabeth van Roy, gedoopt op 18-05-1738 te Budel, begraven op 02-12-1794 te Leende. 
 
1010. Jan van Mierlo, tuinman, bij huwelijk wonende te Nieuweveen, kort daarvoor te Voorburg, Rooms-

Katholiek gedoopt op 19-09-1737 te Leende. Gehuwd op 30-04-1768 te Leiden met: 
1011. Cornelia Gaffia, woonde aan de Delfsche Schie te Leiden, bij huwelijk geassisteerd door haar moeder 

Marijtje van Kempen, Rooms-Katholiek gedoopt op 14-01-1735 te Leiden. 
 
1012. Pleun Pijnacker, meester timmerman, gedoopt op 14-05-1733 te Maasland, begraven op 13-11-1775 

te Maasland. Gehuwd op 30-06-1759 te Maasland met: 
1013. Neeltje van den Berg, gedoopt op 25-12-1739 te Delft, begraven op 15-10-1807 te Maasland. 
 
1014. Gerrit Gerritsz. Tempel, gedoopt 31-12-1744 te Bergschenhoek. Gehuwd 30-01-1774 Bergschenhoek:  
1015. Willemijntje Willems Janssen (Janson), gedoopt op 09-04-1746 te Bergschenhoek. 
 
1016. Jacobus Borsboom, geboren op 10-12-1731 te ’s-Gravenhage, overleden op 02-11-1807 te Delft. 

Gehuwd op 01-02-1761 te Delft met: 
1017. Marijtje Cornelisdr. van der Valk, geboren onder Vrijenban, begraven op 10-11-1802 te Pijnacker. 
 
1018. Cornelis van Dijk, gedoopt op 16-04-1718 te Kethel en Spaland, begraven op 23-12-1793 te Kethel 

en Spaland. Gehuwd met: 
1019. Johanna Dries, gedoopt op 11-06-1744 te Schiedam, overleden op 25-06-1813 te Schiedam. 
 
1020. Theodorus (Dirk) Huibertse Kamps, gedoopt op 22-03-1734 te Goch, Rijnland, overleden op 19-06-

1795 te Pijnacker, begraven op 20-06-1795 te Pijnacker. Gehuwd op 03-10-1765 te Pijnacker met: 
1021. Maartje Alderts van Leeuwen, geboren te Pijnacker, gedoopt op 15-01-1741 te Zoetermeer, overleden 

op 20-09-1802 te Pijnacker, begraven op 21-09-1802 te Pijnacker. 
 
1022. Pieter Teunisse Gouweleeuw, Rooms-Katholiek gedoopt op 24-08-1756 te Pijnacker, overleden op 

08-06-1807 te Pijnacker. Gehuwd met:  
1023. Maria Jasse Vogelaar, Rooms-Katholiek gedoopt op 25-10-1759 te Nootdorp, overleden op 19-06-

1837 te Pijnacker (bij dochter Adriana in de Katwijkse buurt). 
 
Generatie XI (stamgrootouders) 
 
1024. Jkr. Johann Heinrich (Henrik) Röhling, veehouder, geboren op 19-09-1694 te Neustädtel, overleden 

vóór 31-12-1741. Rooms-Katholiek gehuwd op 07-10-1714 te Thuine, graafschap Lingen, met: 
1025. Griete Egberts. 
 
1026.* Geerd (Geert) Hegeman. Rooms-Katholiek gehuwd op 30-01-1702 te Thuine met: 
1027.* Grete Dyssel. 
 
1028.* Bernhard (Berendt, Bernd) Wessmann (Weβman, Wersman). Gehuwd (1) vóór 1680 met Catharina 

Wessmann, geboren vóór 1660, overleden op 15-04-1689 te Baccum-Kirchspiel. Rooms-Katholiek 
Gehuwd (2) op 03-01-1690 te Baccum (ondertrouw op 18-12-1689 te Baccum en Thuine) met: 

1029.* Margaretha Brinker, geboren te Thuine-Venslage. Baccum 18-12-1689: Berndt Wesman en Marga-
retha Brinckman. Thuine 18-12-1690(!): Bernd Wersman van Baccum, wedenaar van sal. Tryne 
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Wersman, en Grete Brinkers van Fenslage, op attest na. St.Antonius, Trauzeugen: D. Joes Nicol. 
Bergott et Virgo Maria Elizabeth Ham. 

 
1032.* Jacob Jansz. Schenkeveld, geboren in circa 1655 te Oudshoorn. Gehuwd (1) op 06-12-1671 te 

Oudshoorn met Weijntje de Heer. Gehuwd (2) op 24-10-1684 te Rijnsaterwoude met: 
1033.* Aegje, geboren in circa 1660. 
 
1034.* Pieter Cornelisz. van Sweth, molenaar buiten de Ketelpoort. Ondertrouw op 05-02-1689 te Delft met: 
1035. Arentge Jansdr. van Diest, geboren vóór 1676. 
 
1040. Cornelis Leendertsz. Stolck, geboren te Kethel, overleden in circa 1723 (te Kethel?). Gehuwd met: 
1041.* Maria Maartensdr. Berkhout. 
 
1042. Hendrick Leendertz. Lansbergen, gedoopt 08-08-1670 te Nieuwland. Gehuwd 14-11-1694 te Kethel:  
1043. Crijntje Leenders van Meurs, gedoopt op 07-02-1672 te Kethel, overleden ná 24-12-1709 te Kethel. 
 
1044.* Aalbregt Cornelisse Berkel, geboren Kethel, overleden 05-1739 Kethel. Gehuwd 06-02-1689 Kethel: 
1045.* Maartje Jans Koppert, geboren in circa 1665 te Kethel. 
 
1046. Jacob Arentsz. Suijker, geboren in circa 1690. Gehuwd op 07-09-1710 te Schipluiden (getuigen: 

Gerrit Janse van der Horst en Claas Pieterse Keerom) met: 
1047. Annetge Dirckse Nieuwenbroek, geboren in circa 1691 te Schipluiden. 
 
1048. Cornelis Jasparsz. van Haastrecht, Rooms-Katholiek, geboren in circa 1685, begraven op 09-01-1751 

te Leiden. Gehuwd op 17-04-1711 te Veur met: 
1049.* Wilhelmina Leenderts Raaphorst, overleden te Veur, begraven op 29-09-1724 te Voorschoten. 
 
1050. Reinier Pieterse Sonnevelt (Sollevelt), afkomstig van Voorschoten in 1720 wonende Veur, van circa 

1714 tot 1742 pachter van “op den Heuvel” te Veur, geboren in circa 1685 te Voorburg. Gehuwd op 
21-04-1709 te Veur met: 

1051. Margrieta Willemse (Grietje) Oosterveen, wonende te Voorschoten, geboren in circa 1689 te Voorburg. 
 
1052.* Conrad Janse Lunenburg, geboren in circa 1690 te Veur. Gehuwd op 08-05-1717 te Veur met: 
1053.* Petronella Symonse van de Pluijn, geboren te Veur. 
 
1054. Jasper Cornelisse van Haastrecht, Rooms-Katholiek, geboren in circa 1695 te Veur, begraven op 01-

12-1735 te Veur. Gehuwd op 04-04-1723 te Stompwijk met: 
1055. Maria Louwens (Louris) van Rijn, gedoopt op 20-07-1699 te Stompwijk. 
 
1056. Dirk Jacobsze van der Moor, geboren in circa 1640 te Voorburg of Rozenburg, overleden in circa  

maart 1720. Rooms-Katholiek gehuwd met: 
1057. Kniertje Warrebouts van Reijgersbergh, geboren te Voorburg in circa 1650. 
 
1058.* Adrianus (Arij, Arien) Willemsz. van Winden, wonende te Delft. Gehuwd met: 
1059.* Sebastiana (Bastiaentje Barents) van Sweth (Aen ’t Sweth, van Swedt, van der Sweth), begraven op 

24-09-1751 in de Oude Kerk te Delft. 
 
1066.* Dirck Framken van der Valck, geboren vóór 1693te De Lier. Gehuwd met: 
1067.  Trijntje Claas van Cleijweght, geboren in circa 1665. Gehuwd (2) op 01-11-1693 te De Lier (ondertrouw 

16-10-1693) met Arij Maartensz. Arkesteijn, geboren op 07-12-1665 te Rijswijk (jongeman woonach-
tig binnen het ambacht van Rijswijk, weduwe van Dirk Vranke van der Valck, wonende te De Lier). 

 
1072.* Cornelis den Hollander. Gehuwd met: 
1073.* Martijntje Maartensdr. 
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1096.* Johannes (Antony) Sala, Sala Comacina is een gemeente in Italië (regio Lombardije). Gehuwd met: 
1097.* Maria Martha Bologna. 
 
1104. Nicolaus Norbertus Campfens, geboren circa 1683, overleden in 1728. Gehuwd in 1701 te Kalmthout:  
1105.* Catharina Adrianus Lauryssens, geboren in circa 1690. 
 
1110.* Cornelis Jansz. Terwoert, wonende te Oude Tonge, geboren in circa 1690. Gehuwd met: 
1111.* Johanna Kuijpers, geboren in circa 1695. 
 
1112. Alexander Artse van der Par, gedoopt 28-04-1697 te Halsteren. Gehuwd 07-02-1718 te Halsteren:  
1113.* Eve Pieterse Boerman. 
 
1114.* Hendrik Jorisse Leest (van der Leest), geboren te Poortvliet, wonende onder Wouw. Ondertrouw op 

22-03-1727 te Wouw. Hervormd gehuwd op 27-03-1727 te Wouw met: 
1115.* Cornelia Brouwers, geboren te Heerle, wonende onder Wouw, overleden op 30-01-1809 te Borgvliet, 

begraven te Heerle. 
 
1144.* Cornelis Soete. Gehuwd op 08-11-1739 te Oude Tonge met: 
1145.* Beligje Zweers. 
 
1232.* Antony Spoordonk (Spoordonck), geboren in circa 1700, overleden vóór 07-12-1732. Gehuwd met: 
1233.* Tryntien Dirx, geboren in circa 1700, begraven op 07-12-1732 te Lieshout. 
 
1280.* Mens (Ments) Aldertsz. (Alderts(e), Aldersen), geboren in circa 1695, afkomstig uit Oost Vriesland, 

ondertrouw op 27-07-1721 te Rotterdam, gereformeerd gehuwd op 12-08-1721 te Rotterdam met: 
1281. Annetje (Annetie of Ametje) van Raije (van Raeijen of Raijen of Raje of Roijen), remonstrants 

gedoopt op 16-04-1689 te Rotterdam (getuigen: Jacob van Raije, Annetje Farbij en Anna van Raije). 
 
1282.* Johannes (Jan) Backer (Bakker), jongeman van Rotterdam, wonend op de Schotse Dijk, overleden 

vóór 02-02-1775. Gereformeerd gehuwd op 08-09-1722 te Rotterdam (ondertrouw op 23-08-1722) met: 
1283.* Marijtje (Marijtie, Marija) van de(r) Kemp, jongedochter van Rotterdam, wonend op de Schotse Dijk, 

begraven op 02-02-1775 te Rotterdam (Visserdijk bij de Keijserstraat, Prinsenkerk, overledene liet na 
4 meerderjarige kinderen). 

 
1286.* Pieter van Dorp (van Durp), jongeman van Rotterdam, in 1716 wonende in de Pannekoekstraat te 

Rotterdam, in 1720 wonende in de Prinsestraet te Rotterdam. Gereformeerd gehuwd op 25-02-1716 te  
Rotterdam (ondertrouw op 09-02-1716 te Rotterdam) met: 

1287.* Cornelia Braexs (Braaks), geboren in circa 1683, weduwe van Dirk van der Meede, van Rotterdam, 
wonende in de Princestraet, begraven op 15-11-1770 te Cool (op de Schie onder Cool). Gereformeerd 
gehuwd (1) op 16-05-1708 te Rotterdam, ondertrouw op 29-04-1708 te Rotterdam met Dirk van der 
Meden, jongeman van Rotterdam, wonende in de Breestraat. Cornelia woonde ten tijde van haar 
huwelijk in de Heerestraat te Rotterdam. 

 
1294.* Dirk Veltman (Vellemans), jongeman van Rotterdam wonend Op De Dijk, later wonende in de 

Brandsteeg te Rotterdam, mogelijk begraven op 21-11-1769 te Rotterdam (Raamstraat Niewegang). 
Gereformeerd gehuwd op 05-09-1730 te Rotterdam (ondertrouw op 20-08-1730) met: 

1295.* Elisabet (Lijsbeth Jans) van der Velde, jongedochter van Rotterdam wonend Op De Dijk. 
 
1296. Dirk van Namen, gedoopt op 10-11-1700 te Leerdam. Gehuwd op 17-11-1726 te Leerdam met: 
1297.* Maria (Maijke) van de Vliet. 
 
1300. Jacobus van Oudheusden, gedoopt op 08-09-1706 te Gorinchem, begraven op 13-02-1764 te 

Gorinchem. Gehuwd op 20-11-1725 te Gorinchem met: 
1301. Grietje Gijsemans, begraven op 22-09-1780 te Gorinchem. 
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1308. Cornelis de Klerk (Kornelis Willemsen de Klerk), weduwnaar, wonende te Delfshaven, gereformeerd 
gedoopt op 03-01-1700 te Delfshaven (getuigen: Maartje Cornelis, Aeltje Cornelis en Pieter Post), 
begraven op 26/28-04-1766 te Delfshaven (buiten de kerk 1.10.0 gld., voor het luiden 3.8.0 gld.). 
Gereformeerd gehuwd (ondertrouw op 01-01-1730 te Delfshaven) met: 

1309.* Meijnsje (Mensje, Mensie, Meijsje) Paling, jongedochter, wonende te Helvoetsluijs, begraven op 04-
05-1772 te Delfshaven (buiten de kerk 1.10.0. gld., voor het luiden 3.8.0. gld. 

 
1310.* Huig(o) de Neef(f) (Huijbert(us)), weduwnaar van Krimpen, wonende in de Bierhaven, later Schrijn- 

werkersteeg te Rotterdam, waarschijnlijk overleden op 02-08-1760 aan boord van ’t schip van Com-
mandeur Maarten de Milde, aangegeven door Jillis van Doon. Gereformeerd gehuwd op 12-09-1741 
te Rotterdam (ondertrouw op 27-08-1741 te Rotterdam) met: 

1311. Kaatie Klem, jongedochter van Rotterdam, wonende aan de Vissersdijk, gereformeerd gedoopt op 20-
08-1716 te Rotterdam (getuigen: Berbera Klem en Geertruij Jans), wonende in de Schrijnwerkersteeg), 
begraven op 31-05-1763 te Rotterdam (Zuiderkerkhof, overledene liet na 3 minderjarige kinderen). 

 
1344.* waarschijnlijk: Hendrick van Groeninge. Gehuwd met: 
1345.* Anna Cartois. 
 
1346. Cornelis Jans Kanter, geboren in circa 1673 te ’s Gravenhage, overleden ná 03-03-1724. Gehuwd ná 

06-05-1702 te Amsterdam met: 
1347. Aeltje Fransz. Buijk, geboren in circa 1676 te Dungerdam, overleden ná 03-03-1724. 
 
1348. Tobias Staats, schoolmeester. Opmerkingen bij de ondertrouw: Bruidegom Tobias Staats, Leyden, 

wonend: Oude Vest, schoolmeester. Bruid Jannetge Smith, Leyden, wonend: Oude Vest. Getuigen 
bruidegom: Tobias Staats vader Oude Vest, Getuigen bruid: Lijsbeth Akerval moeder Oude Vest. 
Gereformeerd gehuwd (ondertrouw op 11-07-1705 te Leiden) met: 

1349. Jannetje de Smet. 
 
1350.* Arent Gilleman. Gehuwd met: 
1351.* Kornelia Willeis. 
 
1366.* Huijbert Tijsz. van der Fijt (van der Vij, van der Fije, van der Fij). Gereformeerd gehuwd (ondertrouw 

op 08-05-1716 te Delfshaven, trouwgaarder, pro deo, en 10-05-1716 te Delfshaven (voor de kerk) met: 
1367.* Ariaantje Pietersdr. van Malta (Ariaentje), overleden vóór 09-11-1738 (?), jongedochter, wonend: 

Delfshaven. Gehuwd (2) op 22-02-1737 te Delfshaven met Adolph Raadsvelt. Adolph was eerder 
gehuwd met Maria de Parand. Op 09-11-1738 huwde Adolph te Delfshaven met Jannetje Abrams. 

 
1380.* waarschijnlijk: Arije (Arie) van Pieterson, jongeman van Hedel (Gelderland of Noord-Brabant?), 

wonend: Hoogstraat, geboren in circa 1695. Gereformeerd gehuwd op 14-05-1720 te Rotterdam 
(ondertrouw op 28-04-1720) met: 

1381.* Jannetje Jongbloedt (Jongbloet), jongedochter van Rotterdam, wonende in de Raamstraat. 
 
1384. Gerrit Jacobse Mouthaan, gereformeerd gedoopt op 05-06-1645 te Capelle (getuige: Neeltgen Gerrits), 

belijdenis op 10-04-1678 te Capelle, overleden in circa 1710 te Capelle. Gereformeerd gehuwd (1) op 
02-01-1678 te Capelle met Dingena Peters Timmer (ondertrouw op 16-12-1677 te Capelle). 
Gereformeerd gehuwd (2) op 25-09-1701 te Capelle (ondertrouw op 08-09-1701 te Capelle) met: 

1385. Maria Bastiaanse Verduijn, gereformeerd gedoopt op 09-10-1667 te Capelle. Gereformeerd gehuwd 
(2) in 1713 (Ondertrouw (2) op 02-05-1713 te Waspik) met Wouter Bacx, geboren circa 1683. 

 
1386. Frans Jansen Leempoel, gereformeerd gedoopt op 11-07-1666 te Sprang. Ondertrouw op 08-02-1704 

te Sprang. Gereformeerd gehuwd op 02-03-1704 te Capelle met: 
1387. Willemken Aarts Cus (Kues), gereformeerd gedoopt op 22-09-1669 te Capelle. 
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1390.  Ariën Jansen Paans, borgemeester van ‘s Grevelduin Capelle in 1717 (samen met Adriaan Pistorius)  
en dus verantwoordelijk voor de gehele financiële dorps- heerlijkheidsadministratie), gedoopt op 17-
12-1679 te Capelle, overleden ná 1742. Gehuwd op 08-02-1711 te ‘s Grevelduin Capelle met: 

1391.  Johanna Ockers, gedoopt op 19-02-1690 te Capelle, overleden op 09-12-1776 te Capelle.  
 
1414. Pieter Fransz. Jonker, Evangelisch-Luthers gedoopt op 22-09-1686 te Zaandijk. Gehuwd in 1711 met: 
1415.* Grietje Baltus. 
 
1416. Claas Gerritsz. Moester, Evangelisch-Luthers gedoopt op 06-06-1677 te Westzaandam. Evangelisch-

Luthers gehuwd op 16-12-1703 te Westzaandam met: 
1417.* Vroutje Marselius, Evangelisch-Luthers begraven op 31-07-1735 te Westzaandam. 
 
1418. Severijn Laurensz. Anker, geboren in circa 1718 te Buiksloot. Evangelisch-Luthers begraven op 25-

11-1749 te Westzaandam. Gehuwd met: 
1419.* Neeltje Adams de Jonge, geboren te Edam, Evangelisch-Luthers begraven op 04-01-1749 te 

Westzaandam. 
 
1420.* Frederik Melchertsz. Bading, geboren te Mullum. Evangelisch-Luthers gehuwd (2) op 07-10-1736 te 

Westzaandam met Stijntje Dirks Koster. Evangelisch-Luthers gehuwd op 09-10-1701 te 
Westzaandam met: 

1421.* Cornelia Sweeris, Evangelisch-Luthers begraven op 11-06-1721 te Westzaandam. 
 
1422. Harder Dirksz. Man, Evangelisch-Luthers gedoopt op 26-12-1675 te Westzaandam. Evangelisch-

Luthers begraven 08-12-1720 te Westzaandam. Evangelisch-Luthers gehuwd (1) 02-09-1696 te West-
zaandam met Aagje Cornelis. Evangelisch-Luthers gehuwd (2) op 25-03-1708 te Westzaandam met: 

1423.* Neeltje Willems. 
 
1480. Adriaen Slingsbie, schepen te Heusden 1723, 1727, 1728, burgemeester te Heusden 1724-1726, 

regent van de kerk 1727, 1728, lid van het Collegie van Oude Schutters van den voetboog van St. Joris 
te Heusden 1705, gereformeerd gedoopt op 16-08-1665 (of 1663) te Heusden overleden op 05-04-
1733. Gehuwd (1) op 12-11-1690 te Heusden met Lucia Pontanus, gereformeerd gedoopt op 26-03-
1664 te Breda, dochter van Johannes Pontanus en Mettien Sasseraet. Ondertrouw (2) op 13-05-1694 
te Delft (attestatie op Delfshaven 30-05-1694, attestatie voor het huwelijk gegeven op 30-05-1694 te 
Heusden) met Maria de Kort, gereformeerd gedoopt op 15-04-1660 te Delft, dochter van Hercules 
Jonasz. de Kort en Lysbeth Samuels van Thienen. Ondertrouw (3) op 14-12-1707 te Heusden met: 

1481. Josina van Walraven, gereformeerd gedoopt 29-11-1676 te Heusden, overleden 11-02-1735 Heusden. 
 
1482. Ds. Johan Jacob van Drunen. Gehuwd vóór 1701 met: 
1483.* Alida Verhoeven. 
 
1484. Ds. Arnoldus Sluyter, predikant te Maarheeze op 22-01-1702, afgezet in 1733, gereformeerd gedoopt 

op 05-01-1673 te Zwartsluis, overleden op 08-10-1747 te Deurne. Gehuwd met: 
1485. Catharina Elisabeth Morning, gereformeerd gedoopt op 26-10-1679 te Bruchem. 
 
1486. Pero de Cassemajor, drossaart van Heusden, notaris te ’s-Hertogenbosch, schout van de heerlijkheid 

Deurne (1720-1744) in opvolging van zijn broer Johan, secretaris van Deurne (1719-1744), in 1715 
koning van het Sint-Jorisgilde (schutterij) te Deurne, kocht in 1728 het Klein Kasteel te Deurne van 
Gerardus Sulyard, heer van Deurne. Op 22-09-1738 kocht Pero de hoeve genaamd het Kerkhof in een 
eeuwige erfpacht voor 1000 gulden, waarvan de jaarlijkse pacht berekend werd op 4%. Op 12-02-
1740 verhuurde Pero zijn hoeve gelegen bij de kapel te Vlierden met bijbehorende percelen aan Peter 
Verhees en Jan van de Moosdijk. Op 24-02-1740 eiste vorster Michiel van Schaijk 10 gulden van 
Pero omdat hij “met zijn kar en peert naar de galge is gevaren met twee manspersonen en twee 
vrouwspersonen daarop die op 22 oktober 1736 op verzoek en order van de heer Cassemajor, drost 
alhier, veroordeeld waren tot de strop.” Op 29-09-1745 werd een uitgebreide staat van nagelaten 
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goederen opgemaakt door de erfgenamen met o.a. zilverwerk, schilderijen en textiel. In Deurne werd 
als belangrijkste bezitting genoemd “het cleijn casteel met de 2 hoeven en landderijen in den 
wasberg”, geboren op 14-02-1679 te ’s Hertogenbosch, overleden op 08-08-1745 op het kasteel, 
begraven op 12-08-1744 in de Sint-Willibrorduskerk te Deurne. Gehuwd met: 

1487. Joanna Catharina Muller, gereformeerd gedoopt in circa 1670, overleden vóór 25-08-1742. 
 
1500. Ds. Martinus Uden, vanaf 24-02-1699 student theologie Universiteit Groningen, studeerde bij prof. P. 

Hulsius, legde op 16-04-1703 zijn proponentsexamen af voor de Classis Appingedam, na zijn candi-
daatsexamen te Holwierde steun van zijn oude vader. Hij kreeg zijn eerste standplaats op 20-10-1708 
in Oosterwijtwerd, op 28-09-1738 Oostwold, Hooge en Lage Meeden, alwaar hij tot zijn dood 
werkzaam was, gereformeerd gedoopt op 25-12-1682 te Tolbert, Groningen, overleden (opgenomen 
in de Boekzael der Geleerde Wareldt) op 13-03-1750 te Oostwold, Groningen. Gehuwd met:  

1501.* Jacobje Hendriks Nauta. 
 
1502. Ds. Johannes Hinrik Reneman, vanaf 1719 student theologie te Groningen. In 1737 burger van Gro-

ningen, aangesteld op 19-02-1752 en twee dagen later beëdigd in de rang van hopman als krijgsmacht-
predikant. Als wapen voerde hij: in zilver op een groen terras een rood springend rood hert met een 
kort rechtopstaand gewei, o.a. te vinden in een van de gebrandschilderde ramen van de Martinikerk, 
geboren in circa 1700 te Woltersum, Groningen, overleden in 1770 te Groningen, begraven op 19-05-
1770 te Groningen in de Martinikerk. Gereformeerd gehuwd op 12-08-1730 te Groningen met: 

1503. Hillegje Dijckema, begraven op 24-09-1781 te Groningen. 
 
1536.* Cornelis Jorisz. Berg(h)man (Barghman), gereformeerd begraven op 04-01-1708 te Hillegersberg 

(aangegeven door zoon Joris). Gereformeerd gehuwd (2) op 04-02-1687 te Rotterdam (ondertrouw op 

17/19-01-1687 te Hillegersberg) met Trijntje Robbrichts de Groot, gereformeerd begraven op 03-01-
1707 te Hillegersberg. Eerder gereformeerd gehuwd op 28-11-1677 te Rotterdam (ondertrouw op 14-
11-1677) met Cornelis Santbeek (Sandbeeck), jongeman van Rotterdam wonend: Delfsevaert (opmer-
kingen: Naar Hillegersberg 28-11-1677, Getrouwd voor ’t gerechte van Cool 28-11-1677). 
Gereformeerd gehuwd (1) (ondertrouw op 01-12-1675 te Rotterdam) met: 

1537. Marijtje Cornelis Huijsman, overleden vóór 1687. 
 
1540. Willem Engelen Lans, broodbakker, jongeman van Gouderak, wonende te Strompolder in 1675, later 

wonende te Capelle aan den IJssel, heemraadt op 27-03-1700, college van schepen in 1701, geboren 
in circa 1646 te Gouderak, overleden in circa 1701 te Capelle aan den IJssel. Gehuwd (1) op 02-02-
1670 te Gouderak (ondertrouw op 13-01-1670 te Capelle aan den IJssel) met Marytje Heijndricks, 
jongedochter uit Keeten onder Capelle aan den IJssel, begraven op 31-03-1674 te Ouderkerk aan den 
IJssel. Gehuwd (2) op 27-11-1675 te Capelle aan den IJssel met: 

1541. Leentje Willemsdr. Vonk, jongedochter wonende in Stormpolder, geboren in circa 1655 te Krimpen 
aan den IJssel, overleden op 03-07-1725 te Krimpen aan den IJssel.  

 
1568.* waarschijnlijk: Tieleman Byster, wever, geboren te Kempen (Duitsland). Gehuwd (stadshuwelijk) op  

17-09-1667 te Leiden (getuige: haar moeder Annetje Symons) met: 
1569.* Maria (Marijtje) Franse, geboren te Leiden. 
 
1570. Johannes Hannaert, spinder, wonende aan de Middelste gracht te Leiden, geboren in circa 1665 te 

Leiden. Gehuwd (2) op 05-05-1692 te Leiden (ondertrouw op 25-04-1692 te Leiden) met Catharina 
Jans, weduwe van Willem Jansz. van der Berg, Catharina was de zuster van zijn eerste echtgenote. 
Gehuwd (1) op 01-09-1686 te Leiden (ondertrouw op 16-08-1686 te Leiden (getuigen: zijn vader 
Michiel Hannaert en haar moeder Annetje Vink) met: 

1571.* Barbara Vink, geboren in circa 1665 te Buijvelik, dochter van Annetje Vink. 
 
1572.* Johannes Jorissen (Hans Jurrie) Franken (Francke), lakenwever, ten tijde van zijn huwelijk was hij 

woonachtig op de Oranjegragt te Leiden, geboren in circa 1670 te Dingslaken, begraven in 10-1720. 
Gehuwd op 23-10-1695 in de Jorissteeg te Leiden (ondertrouw op 01-10-1695 te Leiden) met:  
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1573. Anna Puts (Anna Pats), vóór haar huwelijk woonachtig in de Langestraet te Leiden, Rooms-Katholiek 
gedoopt op 19-05-1673 te Leiden (kerk Bakkersteeg, getuigen: Herman Diepelhoven en Joanna Jans 
van Ketenis), begraven op 20-05-1732. Opmerkingen bij het huwelijk: Matrimonio nuncti: Johannes 
Joriss. Francken et Anna Puts. Testes:Cornelia Nierhoff et Cornelia Vauder sijb. Dezelfde vrouwen 
treden vaker op als getuige bij huwelijken. Beroepsgetuigen? Getuigen bij het Schepenhuwelijk: 
Maerten Maertensz., bekende bg, Kerksteegh en Marytje Robberts, moeder bruid, Verwerstraet. Ge-
huwd (2) op 09-11-1720 te Leiden (ondertrouw op 25-10-1720) met Jan Bartholomeus Linsen, wo-
nende aan de Orangiegragt te Leiden (getuigen: Paulus Broekhuysen, bekende bg, Orangiegragt en 
Anna Breyne, bekende b, Bolwerckstraet en Eva van Leen, bekende b, Waartgragt). 

 
1574. Petrus (Pieter) Wesbus (Westbus, van Wisbus), lakenwever, wonende in de Korte Langestraet te 

Leiden, geboren te Leiden. Hervormd gehuwd (ondertrouw op 09-05-1687 te Leiden) met:  
1575. Catharina van Ommendorp, ten tijde van haar huwelijk woonachtig op de Zuytcingel te Leiden, 

geboren te Leiden, overleden ná 03-1724. Getuigen huwelijk: Pieter van Wesbus, vader bruidegom, 
wonende Langestraet; Maertie Thomas, moeder bruid, wonende Zuytcingel. 

 
1664.* Johanis Michaelis van Oisterwyck(Oosterwyk), overleden op 05-12-1741 te Oosterhout. Gehuwd:  
1665.* Joanna Christianus Schellekens, geboren in circa 1675, overleden op 12-03-1745 te Chaam. 
 
1728. Albrecht Schlupp, gehuwd op 08-02-1705 te Arch, Bern, Zwitserland met: 
1729.* Margaretha Langenbach, overleden op 30-10-1743. 
 
1730. Hanns Muelchi, gehuwd op 21-09-1699 te Leuzigen, Bern, Zwitserland. Gehuwd met: 
1731.* Magdalena Sollberger. 
 
1732. Benedikt Schwab, geboren op 27-05-1683 te Leuzigen, Bern, Zwitserland, overleden op 15-12-1749. 

Gehuwd op 14-02-1716 met: 
1733.* Barbara Rytz. 
 
1798. Johannes Cornelisz. van der Lans, gedoopt op 27-01-1706 te Eijckenduijnen, overleden op 07-07-

1792 te Wassenaar. Gehuwd op 11-08-1726 te Wassenaar (ondertrouw op 25-07-1726 te Wassenaar) 
en gehuwd voor de kerk te ’s Gravenhage (kerk Oude Molstraat) met: 

1799. Helena Leenderse van der Cleij, gedoopt op 29-04-1705 te Wassenaar, begraven op 02-02-1760 te 
Wassenaar. 

 
1800. Cornelis Cornelisse Berkel, Rooms-Katholiek gedoopt op 03-10-1711 te Schipluiden. Gehuwd op 16-

09-1731 te Schipluiden met: 
1801. Cornelia Govertsdr. Olierhoek (Holieroek), Rooms-Katholiek gedoopt op 03-04-1709 te Schipluiden. 
 
1802.* Cornelis van Kuijck. Gehuwd met: 
1803.* Lijsbeth Lagerberg, geboren in 1688 te Wassenaar. 
 
1804.* Baltus Gerritsz van Bissen, wonende te Rhoon. Gehuwd met: 
1805.* Johanna Jans de Jongh.  
 
1806. Johannes Roelen (Jan) Hilgersom, Rooms-Katholiek gedoopt op 17-10-1682 te Stompwijk, overleden 

op 24-08-1748 te Stompwijk. Gehuwd op 24-06-1714 te Stompwijk met:  
1807.* Reijmpje Jaspers van de Velde, dochter van Jasper Jansz van de Velde. 
 
1812.* Jan Philip Plasmeijer, geboren in 1720 te Oldenbrugge in het land van Munster, begraven op 06-06-

1794 te Overschie. Gehuwd op 20-01-1743 te Hillegersberg met: 
1813. Cornelia Dirksdr. Agthoven, gedoopt op 05-05-1722 te Zegwaart, begraven op 16-06-1788 te 

Hillegersberg.  
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1814. Jacobus (Koos) Stolk, gedoopt op 18-09-1707 te Overschie, begraven op 04-11-1757 te Overschie. 
Gehuwd op 16-08-1739 te Overschie met: 

1815. Annetje Cornelis Tempel, gedoopt op 16-12-1713 te Bergschenhoek, begraven op 07-04-1797 te 
Overschie. 

 
1816.  Cornelis Ariensz. Versijden (van der Zeijden), herbergier te Schiebroek, geboren in Berkel, Rooms- 

Katholiek gedoopt op 28-01-1701 te Berkel (getuigen Jan Sijmensz. Versijden en Jannetje Sijmensdr.  
Versijden). Gehuwd op 19-09-1727 te Schiebroek (ondertrouw op 10-08-1727 te Bergschenhoek) met: 

1817. Adriana van der Berg, Rooms-Katholiek gedoopt op 18-10-1708 te Kralingen (getuigen: Condaert 
Jacobsz. van den Berg en Mietje Jacobs van den Berg), begraven op 24-12-1773 te Overschie. 

 
1818.  Gerrit Jansz.Tempel, j.m. van Schiebroek, begraven op 28-11-1791 te Overschie. Rooms-Katholiek 

gehuwd op 06-02-1735 te Bergschenhoek (ambachtstrouw 23-01-1735 te Overschie, ondertrouw 22-
01-1735 te Schiebroek voor f3,=) met: 

1819.  Pieternelletje Cornelisse Oudshoorn (Outshoorn), jongedochter van Sestienhoven, begraven op 06-12-
1775 te Overschie. 

 
1832. Claes Govertsz van Wouw, Rooms-Katholiek gedoopt op 19-12-1693 te Voorschoten, overleden op 

12-07-1744. Gehuwd op 23-05-1719 te Wassenaar met: 
1833. Agnes Joosten Noordover, Rooms-Katholiek gedoopt op 25-11-1699 te Wassenaar, overleden op 19-

04-1759 te Wassenaar. 
 
1834.  Elias Ariensz. van Liemde (Linden), Rooms-Katholiek gedoopt op 13-12-1695 te Wassenaar, 

overleden op 18-08-1748 te Wassenaar. Rooms-Katholiek gehuwd op 25-05-1722 te Wassenaar met: 
1835.  Kniertje Leendertsdr. Cortecaes (Kortekaas), gedoopt op 11-04-1682 te Wassenaar, overleden op 04-

04-1750 te Wassenaar. Rooms-Katholiek gehuwd (1) op 01-06-17-7 te Wassenaar met Claas Claasz. 
van Abswoude, overleden op 21-03-1720 te Wassenaar. 

 
1836.* Jans Janse van Vliet. Gehuwd op 02-10-1701 te Reeuwijk met: 
1837.* Aeltie Sijmense Kievit, geboren te Boskoop. 
 
1838.* Jan Gerritsz van der Sterre, geboren in 1701 te Waddinxveen, overleden op 18-04-1778 te 

Waddinxveen. Gehuwd met: 
1839.* Barber Aarts Koster, geboren op 09-10-1701 te Waddinxveen.  
 
1840.* Jan Claesz. Bakker. Gehuwd met: 
1841.* Dirkje Daniels van der Kol. 
 
1844. Claas (Claes) van der Goes, RK, jongeman van Overschie, begraven op 21-08-1783 te Overschie. 

Gehuwd (ambachtstrouw) op 22-11-1733 te Stompwijk (ondertrouw 06-11-1733 te Overschie) met: 
1845. Cijtje (Sijtje, Cijtie Jacob) Groenewege(n), jongedochter van Stompwijk, gedoopt op 22-02-1709 te 

Stompwijk, begraven op 20-02-1795 te Overschie. 
 
1846.* mogelijk: Cornelis Cornelisse van (Meer)Veldhoven, jongeman van de Meijerije van ’s Hertogenbos, 

Rooms-Katholiek gedoopt op 21-10-1691 te ‘s-Hertogenbosch. Gehuwd (1) (ambachtstr) op 26-04-
1716 te Hillegersberg met Annitje Pieters van Swet, gedoopt op 22-12-1689 te Delft, begraven 24-03-
1732 te Hillegersberg als vrouw van Cornelis van Veldhoven. Dochter van Pieter Cornelisze van 
Swet en Arentie Jans. Gehuwd (2) op 01-10-1732 te Hillegersberg met: 

1847. Aeffie van der Seijden (Zijde), Rooms-Katholiek gedoopt op 07-03-1698 te Bergschenhoek, begraven 
op 01-02-1773 te Bergschenhoek. Rooms-Katholiek gehuwd (1) op 15-04-1722 te Bergschenhoek 
met Cornelis Sneeuwater, overleden in 1730. 

 
1848.* Henricus Korvers, wonende te Grevenbricht, geboren in circa 1680. Gehuwd met: 
1849.* Johanna Nijssen, gedoopt op 16-02-1674 te Grevenbricht. 
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1852. Cornelis Willems Verkleij, geboren op 18-06-1688 te Kort, Haarlem, overleden op 18-02-1765 te 
Haastrecht. Gehuwd (2) met Alida Cornelisse de Ridder, begraven op 16-11-1764 te Haastrecht. 
Gehuwd (1) op 30-12-1720 te Waddinxveen met: 

1853.* Grietje Pieterse van Deken, geboren te Waddinxveen, overleden in circa 1735 te Haastrecht. 
 
1854. Hendrik Huijbertsz Oudvliet, gereformeerd gedoopt op 25-12-1707 te Moordrecht. Gehuwd op 10-

02-1732 te Moordrecht met: 
1855. Lena Willemsz van Leeuwen, gereformeerd gedoopt op 15-03-1705 te Moordrecht, overleden op 08-

06-1748 te Moordrecht. 
 
1860. Arnoldus Aert Ebben, geboren in circa 1625 te Beugen en Rijkevoort. Gehuwd met: 
1861. Anna Jans (Hanneke) Heijskens. 
 
1862.* Joannes Thijssen (van Osch), geboren circa 1638 te Sambeek, begraven op 19-01-1702 te Sambeek.  
1863.* Margareta Heijsen, begraven op 06-09-1702 te Sambeek. 
 
1864. Jacobus Dirkx Franssen, gedoopt op 02-11-1670 te Bakel en Milheeze, overleden in 1712 te Deurne. 

Gehuwd op 13-01-1700 te Deurne met: 
1865. Godefrida Henrici van der Sande, geboren te Deurne. 
 
1866.* Petrus Godefridi Hicspoor, overleden ná 1723. Gehuwd op 20-05-1707 te Deurne met: 
1867.* Maria Nicolai van Doerne, geboren in circa 1680 te Deurne. 
 
1868.* Joannis Wilhelmi van Brey (Bree, Breij). Gehuwd met: 
1869.* Petronilla (Petra) Philippi. 
 
1870.* Wilhelmus Corstiani Manders, gedoopt 25-04-1685 Bakel en Milheeze. Gehuwd 26-08-1714 Deurne: 
1871.* Joanna Henrici Colen, begraven op 01-05-1741 te Deurne. 
 
1882.* Johannes van den Wollenberg, begraven op 11-12-1720 te Vierlingsbeek. Gehuwd met: 
1883.* Gertrudis Gudde, begraven op 14-01-1769 te Vierlingsbeek. 
 
1884.* Joannes Claessen, begraven op 23-08-1749 te Vierlingsbeek. Gehuwd met: 
1885.* Catharina Vogels, begraven op 18-11-1782 te Vierlingsbeek. 
 
1886.* Wilhelmus Huijbers (Hubers), begraven op 12-12-1761 te Vierlingsbeek. Gehuwd met: 
1887.* Margaretha Henskens, begraven op 01-08-1756 te Vierlingsbeek. 
 
1928. Isaack de Haas, gedoopt op 28-11-1709 te Rotterdam, begraven op 11-12-1794 te Rotterdam. Ge-

huwd (2) op 15-05-1743 te Rotterdam met Josina Veer, begraven op 04-04-1807 te Rotterdam. 
Gehuwd (1) op 11-05-1732 te Rotterdam met: 

1929. Grietje Kooimans, gedoopt op 02-01-1711 te Rotterdam, begraven op 13-10-1742 te Rotterdam. 
 
1930. Paulus (Poulus) de Hees, jongeman van Rotterdam, wonend: Breestraat, gereformeerd gedoopt op 07-

09-1721 te Rotterdam (wonende Aghter ’t Clooster, getuigen: Jannetie Buijs, Wolfer Zarpezel en 
Catarina van Dorp), begraven op 31-01-1759 te Rotterdam in de Nieuwe Kerk. Gereformeerd gehuwd 
op 25-02-1742 te Rotterdam (ondertrouw op 11-02-1742 en op 06-02-1742 te Cool) met: 

1931. Geertruij van der Wint, gedoopt op 18-10-1722 te Rotterdam, wonend: Buiten De Schiedamsepoort 
(onder de ambacht van Cool). Gehuwd voor f 3,-, begraven op 11-03-1795 te Rotterdam. 

 
1932. Laurens Jongeneel, touwslager, wonende in de Nieuwehaven, gedoopt op 21-04-1709 te Oudewater, 

begraven 18-03-1779 te Rotterdam. Gereformeerd gehuwd 07-07-1733 te Rotterdam (otr 21-06-1733): 
1933.* Geertruij van der Mark (van der Merk), jongedochter Rotterdam wonende in de Hoogstraat, begraven 

op 18-08-1795 te Overschie. 
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1934. Pieter Silo(o), gereformeerd gedoopt op 23-06-1727 te Delfshaven (getuigen: Laurens Silo, Marijtje 
Wolfers van der Korper en Marijtje Wiggers van Capelle), mogelijk begraven op 07-09-1786 te 
Delfshaven. Gereformeerd gehuwd op 07-12-1749 te Delfshaven (ondertrouw op 23-11-1749) met: 

1935. Adriana van der Veer, jongedochter van Schoonerloo (dorpje tussen Delfshaven en Rotterdam). Zoon 
Cornelis trad op 11-05-1774 als matroos in dienst van de V.O.C. en vertrok op 11-05-1774 met het 
schip Pauw van de Delftse kamer, van 31-07 tot 30-08-1774 verbleef hij in de Kaap, hij overleed op 
19-09-1775, het schip kwam op 25-10-1774 aan in Batavia. Zijn ouders waren begunstigden van zijn 
inkomsten. In de archieven wordt melding gemaakt van Cornelis Silo uit Delfshaven die in de functie 
van bosschiete (fuselier, zeesoldaat) op Kaap de Goede Hoop aan boord ging van het schip Stavenisse, 
volgens deze melding was hij uit Nederland vertrokken met het schip Pauw in het jaar 1774. De Sta-
venisse lag echter in de Kaap van 13-11 tot 13-12-1774, twee maanden ná het overlijden van Cornelis. 

 
1944. Sijmen Pietersz. (Simon) Post, jongeman van Pijnacker, gereformeerd gedoopt op 08-06-1692 te 

Overschie (getuigen: Jacob Adamss Bijlevelt en Neeltje Dirx van der Schans), begraven op 07-04-
1741 te Pijnacker. Gehuwd (2) op 18-09-1740 te Pijnacker met Sanderijntje Korse Blommert. 
Gehuwd (1) op 05-03-1713 te Pijnacker (afkondiging ook in Vlaardingen) met: 

1945. Dirkje Leenders (Dirckje Leenderts) van Es, jongedochter afkomstig uit Vlaardinger Ambacht, 
gedoopt op 10-10-1688 te Vlaardingen, begraven op 07-03-1738 te Pijnacker. 

 
1946. Willem Ariens Opstal, geboren op 22-10-1706 te Naaldwijk. Gehuwd (1) met: 
1947. Lijsbeth Bruinsdr. van Dorp, geboren in april 1707 te Vlaardingen, overleden op 01-06-1745 te ’s-

Gravesande. 
 
1948. Cornelis Vellekoop, watermolenaar, gereformeerd gedoopt 14-02-1706 te Overschie, begraven op 27-

08-1783 te Kethel en Spaland. Gehuwd op 01-05-1729 te Kethel en Spaland met: 
1949. Jannetje Cornelis Stout, gereformeerd gedoopt op 17-01-1706 te Overschie, begraven op 09-11-1787 

te Kethel en Spaland. 
 
1950. Pieter van der Slot, jongeman van Streefkerk wonende aan de Beukelsdijk, geboren in circa 1720 te 

Streefkerk. Gehuwd (2) op 12-03-1758 te Hillegersberg met Teuntie Neef, weduwe van Caspar 
Roelofze.Gereformeerd gehuwd (1) op 09-02-1742 te Overschie (getuige: des bruids vader) met: 

1951. Geertruij Koppert, geboren op 19-07-1722 te Maasland, overleden op 27-07-1754 te Hillegersberg.  
 
1974.* Jacob (Jacobus) Verboom, wonende te Oudt Matenesse ten tijde van zijn huwelijk. Gereformeerd 

gehuwd op 01-12-1743 te Overschie (ondertrouw op 16-11-1743) met: 
1975. Marijtje (Maria) Leendertsdr. Hogenbael, wonende te Berkel en Rodenrijs. Dat dit de ouders van 

Ariaentje blijkt uit het feit dat de enige Jacob Verboom in Overschie meerdere kinderen kreeg met 
zijn echtgenote Maria Hoogenbaal en een zekere Ariaentje Maan vaak getuige was bij hun doop. 

 
1978. Hubregt (Hubertus) Tomisse (Teunisse) van Mil, geboren op 04-06-1707 te Mill. Gehuwd op 07-02-

1727 te Poortugaal met: 
1979. Pieternelletje Gerrits Zegers van Bilsen, geboren te Albrantswaart. 
 
1980. Kornelis Arijsz. Klei(j)weg(t), gereformeerd gedoopt 29-01-1690 te Overschie (getuigen: Dirk Ariens 

van Schie en Marijtje Arienss van Schie), begraven op 13-11-1764 te Cool (overledene: oud 74 jaar, 
aan Beukelsdijk. Gereformeerd gehuwd op 26-03-1719 te Overschie (ondertrouw op 09-03-1719):  

1981.* Marijtje Huige Kopper(t), jongedochter van Ketel, wonend beukeldijk onder Overschie, geboren circa 
1689, begraven 20-04-1747 te Cool (oud omtrent 58 jaar, aan Beukelsdijk; 3 mondige kinderen). 

 
1982.* Hendrik Aalbregtsz. van Driel, jongeman wonend te Ouwerschie, overleden vóór 05-01-1781. 

Gereformeerd gehuwd op 18-02-1725 te Overschie (ondertrouw op 02-02-1725) met: 
1983.* Cornelia Jongste, uit Ouwersachie, begraven 05-01-1781 Overschie (‘t beste kleed, 1 uur geluid). 
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2000.* Cornelius van Zuijlen, geboren in circa 1680 te Utrecht, begraven op 19-04-1727 te Rotterdam. 
Gehuwd op 23-05-1705 te Utrecht met: 

2001.* Agatha (Aagje) van der Vliet, geboren 17-01-1684 te IJsselstein, begraven 10-02-1730 te Rotterdam. 
 
2002.* Adamus Comisseele, geboren te Gorinchem. Gehuwd (2) op 14-04-1721 te Rotterdam met Maritie 

Moot. Gehuwd (1) op 26-06-1712 te Rotterdam met: 
2003.* Getrudis Pieters, geboren op 05-07-1663 te Rotterdam, begraven op 19-11-1718 te Rotterdam. 

Gehuwd (1) met Jurriaen Pieters. 
 
2006.* Mathias Korthage, geboren in circa 1701 te Duisburg, begraven op 13-12-1770 te Cool. Gehuwd op 

28-06-1729 te Rotterdam met: 
2007. Elisabeth Poelman, gedoopt op 02-09-1708 te Rotterdam, begraven op 15-02-1783 te Rotterdam. 
 
2016.* Wijnandus Corsten van Bee(c)k, begraven op 06-10-1786 te Leende. Gehuwd (2) op 01-05-1757 te 

Leende met Guilielma Belien, gedoopt op 22-10-1723 te Leende, begraven op 22-12-1791 te Leende. 
Gehuwd (1) op 13-12-1733 te Leende met: 

2017. Gertrudis Putters, gedoopt op 28-08-1706 te Leende, overleden ná 1749. 
 
2018.* Joannes Jansen van Roij, gedoopt 10-10-1711 te Sint-Oedenrode. Gehuwd 24-12-1735 te Budel met: 
2019. Maria Joannes van Reecom, gedoopt op 02-10-1717 te Budel, begraven op 26-05-1762 te Budel. 

Gehuwd (2) met Mattijs Geerits. 
 
2020. Joannes van Mierlo, Rooms-Katholiek gedoopt op 20-09-1707 te Leende. Gehuwd met: 
2021.* Joanna Gilens. 
 
2022. Jan Gaffia (Gaffiaer, Gavejaard), brouwersgast, wonende in de Molesteeg, geboren te Leiden, begra-

ven op 1/8-10-1768. Gehuwd (gerecht, getuige bruidegom: Gerrit v.d. Ros, getuige bruid: Grietje 
Hensbergen) op 08-05-1728 en Rooms-Katholiek (St. Jorissteeg) op 09-05-1728 met: 

2023. Maria van Kempen, wonende aan de Delftse Vliet te Leiden, Rooms-Katholiek gedoopt op 13-04-
1703 te Zevenaar, begraven op 10-11-1781 te Leiden.  

 
2024. Arie Pleunen Pijnacker, gedoopt op 04-12-1707 te Pijnacker, begraven op 02-12-1762 te Maasland. 

Gehuwd op 10-08-1732 te Maasland met: 
2025. Meijnsje Ariens Groenewegen. Gedoopt 26-02-1708 te Maasland, begraven 14-09-1781 te Maasland. 
 
2026. Willem Ariensz van den Berg, gereformeerd gedoopt op 28-10-1708 te Schipluiden. Gehuwd met: 
2027. Maria Poot, gedoopt op 23-07-1713 te Kethel en Spaland, begraven op 22-11-1748 te ’t Woudt. 
 
2028. Gerrit Janze Tempel (dezelfde persoon als 1818). Gehuwd met: 
2029. Pieternelletje Cornelis Outshoorn (dezelfde persoon als 1819). 
 
2030.* Willem Janson, begraven 08-05-1777 te Hillegersberg. RKatholiek gehuwd 11-04-1739 te Overschie: 
2031.* Henderijntje (Hendrina) Roodbol, begraven op 20-05-1789 te Bergschenhoek. 
 
2032.* Hermanus Borsboom, gedoopt op 27-04-1704 te Rijswijk, begraven op 25-03-1768 te Wassenaar.  
2033.* Swaantje Mulder, geboren te ’s-Gravenhage, begraven op 13-08-1738 te ‘s –Gravenhage. 
 
2034.* Cornelis Jacobsz. van der Valk, gedoopt op 01-02-1699 te Delft. Gehuwd met: 
2035.* Cornelia Cornelisdr Oosterlee. 
 
2036.* Teunis Pietersz van Dijk. Gehuwd met: 
2037.* Magdaleentje Pleunsdr van Dijck 
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2038.* Hendrik (Heinrich) Dries, gedoopt 29-10-1700 te Tecklenburg, begraven op 19-01-1751 te Schiedam.  
2039.* Johanna Meesse Leeuwenschilt, gedoopt 18-01-1706 Oud-Mathenesse,begraven 28-06-1771 Schiedam 
 
2040. Hubertus (Huibert) Kamps (Camps), gedoopt op 08-01-1702 te Goch, Noord-Rijnland Westfalen, 

Duitsland. Gehuwd op 05-08-1727 te Asperden, Noord-Rijnland Westfalen, Duitsland met:  
2041. Aleida (Aaltje) Kocken (Köcken), gedoopt in februari 1704 te Hülm, Noord-Rijnland Westfalen. 
 
2042. Aldert (Allert) Sijmonzn. van Leeuwen, gereformeerd gedoopt op 22-07-1714 te Zegwaart, 

gereformeerd begraven op 15-03-1749 te Pijnacker. Gereformeerd gehuwd op 25-09-1735 te  
Pijnacker (ondertrouw op 09-09-1735) met: 

2043. Maartje Maartens Olijman, gedoopt 14-06-1716 te Zoetermeer, begraven op 15-03-1749 te Zegwaart. 
 
2044. Teunis Willemse Gouweleeuw, jongeman van Berkel, Rooms-Katholiek gedoopt op 26-07-1720 te 

Berkel en Rodenrijs, Rooms-Katholiek begraven op 01-06-1798 te Berkel en Rodenrijs. Rooms-
Katholiek gehuwd op 05-11-1747 te Overschie met: 

2045. Adriana Huijberts van Breemen, jongedochter van Kralingen, wonende te Overschie, Rooms-Katho-
liek gedoopt op 02-08-1719 te Moordrecht, Rooms-Katholiek begraven op 13-09-1797 te Pijnacker. 

 
2046. Jasper Andriesse Vogelaar, RK gedoopt 22-04-1742 te Pijnacker. Gehuwd 08-07-1758 te Nootdorp: 
2047. Maria Gerrits van der Murve (Merwe, Marrenen), Rooms-Katholiek gedoopt 22-02-1734 Nootdorp. 
 
Generatie XII (stamovergrootouders) 
 
2048. Jkr. Johannes Heinrich Röhling, Handelsmann en Seifensieder te Neustädtel, vlak voor zijn overlijden 

was hij tevens Schießmeister (schietmeester) en Gerichtsschöppe (schepen, oftewel wethouder) te 
Neustädtel, geboren op 02-03-1654 te Schwarzenberg, Evangelisch-Luthers begraven op 14-01-1722 
te Neustädtel. Evangelisch-Luthers gehuwd op 11-11-1684 te Schneeberg met: 

2049. Rosina Richter, geboren op 08-07-1669 te Schneeberg, overleden op 14-09-1737 te Neustädtel. 
 
2050. Berend (Bernd) Egber(t)s, overleden vóór 07-10-1714. Mogelijk RK gehuwd (2) in 09-1707 te 

Thuine (vrij off Eygen tesyn segt hy niet teweten) met Jannetje van der Vlyet, dochter van Simon van 
der Vlyet, met een Botter (vissersboot), ingeschreven te Simonshaven (Bernisse). Gehuwd (1) met: 

2051.* N.N. 
 
2070.* Jan Ariens van Diest, geboren in circa 1630. Gehuwd met: 
2071.* Lijsbeth Jans, geboren in circa 1635. 
 
2080. Leendert Dirckzn. Stolk, begraven op 22-09-1681 te Kethel. Gehuwd op 02-12-1645 te Kethel met: 
2081.* Trijntje Cornelis, overleden op 08-12-1691 te Kethel. 
 
2084. Leendert Hendricksz. Lansbergen, gedoopt op 22-03-1634 te Nieuwland, begraven op 05-02-1713 te 

Nieuwland. Gehuwd op 11-04-1665 te Kethel met: 
2085. Grietje Corssen Koppert, gedoopt op 01-02-1645 te Schiedam, begraven op 31-05-1701 te Kethel. 
 
2086. Leendert Gerritsz. Meurs, geboren in circa 1642 te Kethel, begraven op 30-12-1696 te Kethel. 

Gehuwd op 11-11-1669 te De Lier met:  
2087. Jannetje Michiels de Hoog, geboren in circa 1647 te De Lier, overleden ná 08-02-1672 te Kethel. 
 
2092.* Ary Suijker, geboren in circa 1665. Gehuwd met: 
2093.* Annetje Maartense Boer, geboren in circa 1665. 
 
2094.* Dirk Nieuwenbroek. Gehuwd met: 
2095.* Annettie Leendertsdr. van Velsen. 
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2096. Jasper Cornelisz. van Haastrecht, Rooms-Katholiek. Gehuwd op 28-05-1675 te Wassenaar met:  
2097. Trijntje Pieters van Raaphorst, geboren in circa 1695. 
 
2108. Cornelis Jasse van Haastrecht, bouwman, Rooms-Katholiek, geboren in circa 1655 te Stompwijk, 

begraven op 21-10-1720 te Veur. Gehuwd op 02-11-1681 te Stompwijk met: 
2109. Neeltje Janse van der Kooij, begraven op 05-08-1737. 
 
2110. Louris (Laurens) Willemsz. van Rijn, kocht op 08-05-1692 van Jan Vrancken een partij teelland van 2 

morgen 2 hond en 68 ? roeden in de Damhouderspolder onder Stompwijk, belend ten O Dirck van der 
Horst, Z. De Stompwijckse Wateringe, W. Ary Pieters van der Werff c.d. en N. Willem Jansz van der 
Werff, belast met erfpacht van 10 stuivers per jaar aan de Hooglandse Kerk te Leiden, voor 4100 gul-
den, 1000 gld. ineens en de rest in 6 jaarlijkse termijnen. Gehuwd op 02-05-1684 te Stompwijk met:  

2111.* Dieuwertje Cornelisdr. van Kolen (van Cole). 
 
2112.* Jacob Pietersz. van der Moor, geboren te Blankenburgh, Rozenburg. Gehuwd in circa 1672 met:  
2113. Roockje Bastiaans ’t Hart (Ter Hart), geboren te Blankenburgh, gedoopt op 01-03-1648 te 

Zwartewaal. Gehuwd (2) op 25-10-1679 te Maassluis met Jacob Sijmonsz.  
 
2114. Walraeve Maertensz. van Reygersbergh, wonende te Voorburg, geboren in circa 1598 te Reygers-

berch te Wassenaar. Vernoemd naar heer Walraven van Brederode, eigenaar van de hofstede die de 
familie dan reeds lange tijd huurde van de heren van Brederode. Rooms-Katholiek gehuwd met: 

2115.* N.N. 
 
2134.* Claes Sijer van Cleijwecht, had op 11-11-1672 te Schipluiden: 18 koeien, 3 vaarsen, 4 pinkvaarsen,  

4 hokkelingen en 45 voeren hooi. Gehuwd met: 
2135.* N.N.  
 
2208. Joannes Campfens, overleden in circa 1685. Gehuwd in 1678 te Kalmthout, België met: 
2209.* Dymphna Wijnants, geboren in circa 1657, overleden in 1690. 
 
2224. Arnoldus Adriaense Paer, gedoopt op 29-02-1652 te Halsteren, overleden op 06-01-1708 te Tholen. 

Gehuwd (2) op 15-08-1693 te Halsteren met: 
2225.* Judoca Sanderse van den Meulenbroek. 
 
2562.* Matthijs Jacobse van Raije (van Roije), jongeman uit de Kipstraat. Gereformeerd gehuwd op 23-07-

1684 te Rotterdam (ondertrouw op 06-07-1684 te Hillegersberg en 09-07-1684 te Rotterdam) met: 
2563. Judith Huberts Sterckman(s) (Sterkman), wonende Hooge Heul te Hillegersbergh. Gereformeerd 

gehuwd (1) op 10-05-1682 te Hillegersberg (ondertrouw op 17-04-1682) met Albert Ravensburg(h) 
(Aldert Ravensberg), jongeman onder de Parochie van Hilgersberg, overleden vóór 09-07-1684. 

 
2592. Gijsbert Antonis van Namen. Gehuwd op 19-10-1692 te Leerdam met: 
2593.* Maijken Dirks Rich (Riek). 
 
2600. Johannes van Oudheusden, gedoopt op 09-07-1679 te Gorinchem, begraven op 06-04-1714 te 

Gorinchem. Gehuwd op 24-11-1705 te Gorinchem met: 
2601. Trijntje van Aken, geboren op 22-11-1680 te Gorinchem. 
 
2602.* Cornelis (Geseman) Gijsemans, soldaat. Gehuwd op 14-05-1700 te Gorinchem met: 
2603. Jenneke Penning. 
 
2616. Willem Cornelisse de Klerk (de Clerck), jongeman van Delfshaven, gereformeerd gedoopt op 30-01- 

1696 te Delfshaven (getuigen: Aernout Jansz. de Hont, Pieter Jacobsz. Herman, Trijntje Harmans en 
Willemtje Claes). Gereformeerd gehuwd op 13-11-1695 te Delfshaven met: 

2617.* Jannetje Huijbrechts van der Woude (Jannetje Huiberts), jongedochter van Delfshaven. 
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Gezicht op de “Reede van de Kaap de Goede Hoop”, ets vervaardigd door Simon Fokke naar een tekening 
van Hendrik Kobell uit 1783. De gebeurtenissen hier rondom Cornelis Silo(o) zijn nog altijd een mysterie. 
 

 
Huis Reigersbergen zoals het er in latere jaren uitzag, het buiten van Walraeve Maertensz. van Reygersbergh. 
In 1855 getekend door Petrus Josephus Lutgers. 
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2622.* Heijnderik Janse Klem (Henderik Janze Klem), jongeman van Rotterdam, wonende aan de Vissers-
dijk. Gereformeerd gehuwd op 19-11-1715 te Rotterdam (ondertrouw op 03-11-1715) met: 

2623.* Annetie Dirckx (Anna Dirkx, Dircks), jongedochter uit de Schrijnwerkersteeg te Rotterdam. 
 
2692.* Jan Cornelis Kanter. Gehuwd met: 
2693.* N.N. 
 
2694.* Frans Buijk. Gehuwd met: 
2695.* Geertje Dirkx Groot. 
 
2696.* Tobias Staats, wonende te Leiden op de Oude Vest. Gehuwd met: 
2697.* N.N. 
 
2698.* Isaak Pietersz. de Smeth (Isak de Smit), timmerman, wonende in de Nieuwesteech. Gereformeerd 

gehuwd (ondertrouw op 16-01-1671 te Leiden, getuigen bruidegom: Pieter van den Broucke oom 
Langegragt, Getuigen bruid: Jannetgen Pieters moeder, Backersteech) met:  

2699. Elysabeth Claes van Aeckervall (als getuige bij diverse dopen aangehaald als Lysbet Akerval). 
 
2768. Jacob Jansz. Mouthaan, geboren in circa 1620 te Loon op Zand. Gehuwd in circa 1642 met: 
2769. Maeijcken Gerritsdr. (Snijder), gereformeerd gedoopt op 27-12-1626 te Capelle (getuigen: Maeijcken 

Pieters en Maijcken Bartrams). 
 
2770. Bastiaen Peters (Verduin), woonde in de Nieuwstraet te Capelle, in 1672 aan de Loonse dijk, 

gereformeerd gedoopt op 06-05-1635 te Capelle (Getuige: Pieterken Ghijsbrechts). Gehuwd met: 
2771. Jenneken Eliasse Paenacker (de Jonge), jonge dochter van Loon, geboren in circa 1635. 
 
2772. Jan Peterse Theunissen Leempoel, gereformeerd gedoopt op 26-11-1623 te Sprang. Ondertrouw op 

04-12-1654 te Sprang. Gereformeerd gehuwd op 20-12-1654 te Sprang met: 
2773. Theunisken Leenhouwer, geboren in circa 1625 te Sprang. 
 
2774. Aert Adriaenss. Kus (Cues), op 14-06-1651: “compareerde Cornelis Peeterss. Ockers wonende in de 

Vrijhoeven ende Jan Peeterss. Ockers wonende tot Hedichuijsen als broeders ende erffgenamen van 
Henrick Peeterss. ende hebben samen verkocht aen Aert Adriaenss. Cues wonende tot Cappel een 
geseet”, gereformeerd gedoopt op 13-11-1627 te Capelle (getuigen: Jaepgen Gerits en Neeltgen 
Louris). Ondertrouw op 30-10-1649 te Capelle. Gereformeerd gehuwd op 21-11-1649 te Capelle met: 

2775. Anneken Gemichs (Gemans), geboren in circa 1625 te Capelle. 
 
2780. Jan Jacobs Paans, borgemeester ‘s Grevelduin Capelle in 1701 (met Bartholomeus van der Hoeven), 

gedoopt op 08-01-1648 te Capelle, overleden 31-01-1719 te Capelle. Gehuwd 30-06-1675 te Capelle: 
2781. Catelijn Ariëns van Tilborgh, gedoopt op 01-02-1645 te Capelle, overleden vóór 1711.  
 
2782. Adriaan Peterse Ockers, geboren te Capelle. Gehuwd op 02-02-1681 te Sprang-Capelle met: 
2783.* Adriaantje Cornelissen, geboren te Capelle. 
 
2828.* Frans Willemz. Jonker, geboren in circa 1640. Gehuwd met: 
2829.* Hillegont Pieters. 
 
2832.* Gerrit Gerritsz. Moester, Evangelisch-Luthers gehuwd op 19-01-1669 te Westzaandam met: 
2833.* Jannetje Claas. 
 
2836.* Laurens Jansz. Anker, geborenin circa 1660. Gehuwd met:  
2837.* Stijntje Severijns, geboren in circa 1660. 
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2844.* Dirk Willemsz. Man, geboren in circa 1650. Gehuwd met: 
2845.* Jannetje Harders, geboren in circa 1650. 
 
2960. Joris Slingsbie, soldaat onder sergeant-majoor Wittepol (Whitepool), lid van het Collegie van jonge 

Colveniersschutters te Heusden 1672, gereformeerd gedoopt op 15-11-1633 te Zutphen, overleden op 
15-05-1702 te Heusden, begraven op 22-05-1702 te Heusden. Gehuwd op 24-01-1653 te Heusden met: 

2961.* Margaretha Caspers Marsbach (Misbagh), Waals Hervormd, geboren op 08-01-1629 te Crevecoeur, 
Oise, Picardië (Frankrijk), overleden in 1722 te Heusden. 

 
2962. François van Walraven. Gehuwd met: 
2963. Debora Pipardus, gedoopt op 18-01-1654 te Drunen (getuigen: Divernen van Driel en Debora van 

Dam, overleden ná 06-02-1723. 
 
2964.* Jacob Jansen van Drunen, geboren in circa 1650. Gehuwd op 04-02-1674 met: 
2965.* Anneke Adriaens van den Elshout. 
 
2968.* Christoffel Sluijter, wonende te Zwartsluis. Gehuwd met:. 
2969.* Machtelt Vollenhooven. 
 
2970.* Ds. Henricus Morning, predikant te Bruchem en Kerkwijk, begraven op 09-03-1706 te Bruchem 

(grafnr. 60). Gehuwd (1) vóór 1662 met Jannetge Wadde (aangenomen als lidmaat Bruchem 13-04-
1661 Jannetje Walle huisvrouw van D. Moringh, obiit den 4 maert 1671). Gehuwd (3) vóór 1685 met 
Maria van Beusekom. Gehuwd (2) op 05-05-1672 te Well met: 

2971. Adriaentje Pieters Loenen, gereformeerd gedoopt op 08-04-1646 te Well. 
 
2972.* Johan (Johannis) de Cassemajor, jongeman van Den Bosch. Gehuwd (ondertrouw op 11-02-1666 te  

Wijk bij Duurstede, met att. naar Den Bosch) met: 
2973.* Christijntje Jans (Christina) van Muijswinckel. 
 
2974.* Georgius Justus Muller. Gehuwd met: 
2975.* N.N. 
 
3000.* Ds. Beno Uden, vanaf 19-03-1657 student theologie Universiteit Groningen, waarna hij als candidaat 

te Weenermohr beroepen werd in 1661. Op 01-07-1675 trok hij naar Tolbert en vandaar op 01-11-1682 
naar Holwierde, geboren op 23-05-1637, gereformeerd gedoopt op 27-05-1637 te Emden, overleden 
op 21-11-1718 te Holwierde, Groningen. Gereformeerd gehuwd op 06-12-1679 te Emden met: 

3001. Geertruid Eeckhout, geboren op 08-10-1654 te Hemsvoort, overleden op 16-04-1723 te Groningen. 
 
3004. mogelijk: Ds. Wesselius Reneman, vanaf 1678 student theologie Universiteit Groningen. Op 24-04-

1684 beroepen te Woltersum en op 13-07-1684 predikant aldaar, geboren op 23-04-1660 te Wierum, 
overleden op 24-01-1703 te Woltersum, Groningen. Gereformeerd gehuwd (1) op 23-08-1684 te Gro-
ningen met Aurelia Tilikinck, geboren op 02-07-1667 te Leegkerk, Groningen, gereformeerd gedoopt 
(als Aafke) op 07-07-1667 te Leegkerk, overleden op 15-12-1693 te Woltersum. Dochter van Ds. 
Alexander Tilikinck en Margrieta Pott. Gereformeerd gehuwd (2) op 29-12-1695 te Woltersum met: 

3005.* Aaltje Alberts Jansen, geref. gedoopt 06-09-1674 te Woltersum, overleden 07-03-1728 te Woltersum. 
 
3006.* Willem Jans Dijckema. Gehuwd met: 
3007.* Anna Hiltjes. 
 
3074.* Cornelis Corneliss Huijsman (Huysman) De Oude, jongeman van Hillegersberg, begraven op 19-04-

1713 te Hillegersberg (aangegeven door den zoon, zal testament brengen, 9 juli 1713 Seclusie van de 
Weestkamer ontv.). Gereformeerd gehuwd op 25-10-1643 (ondertrouw op 10-10-1643) met: 

3075.* Maertgen Jans van der Leeuw, jongedochter van Hillegersberg. 
 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

3080. Engel Leendertsz. Lans, wonende aan de Kattendijk onder Gouderak in 1658, geboren in circa 1600 
te Gouderak, overleden ná 19-03-1671. Gehuwd in circa 1630 te Berkenwoude met: 

3081.  Dircksgen Dircksdr. Stam, geboren in circa 1600, begraven op 28-09-1670 te Gouderak. 
 
3082.*  Willem Jansz.Vonck, steenbakker/landbouwer te Stormpolder en Ouderkerk aan den IJssel.Gehuwd met: 
3083.*  Grietje Jacobsdr. 
 
3138.* Frans. Gehuwd met: 
3139.* Annetje Symons. 
 
3140. Michiel Hannaert, lakenwerker, vertrok in circa 1660 met zijn broer Petrus Josephus naar Leiden waar 

de lakenhandel zijn hoogtepunt beleefde, gedoopt op 30-01-1638 te Brussel. Gehuwd (2) op 27-01-1685 
te Leiden (otr op 12-01-1685, getuigen: Maertus Remak, Trijntje Vennekool en Maria Jans) met IJda 
Chaerle, weduwe van Jan Gerrits. Gehuwd (1) 30-09-1663 te Leiden (otr op 14-09-1663 te Leiden): 

3141. Marijtje Vennekool, geboren in circa 1640. 
 
3146.* Johannes (Jan) Put(s), lakenwerker, geboren in circa 1640 te Duyren, begraven op 19-08-1677 te 

Leiden, ten tijde van zijn huwelijk was hij woonachtig aan de Oude Chingel te Leiden. Rooms- 
Katholiek (Bakkersteeg) gehuwd op 04-02-1662 te Leiden (ondertrouw op 20-01-1662 te Leiden, 
getuigen schepenhuwelijk: Baerent Hardy, neef bg, Langegragt; Belytgen Pieters, bekende b, Oude 
Chingel, getuigen kerkelijk huwelijk: Sacharias Vest en Jacobus Adams, getuigen bruidegom) met: 

3147. Margriet Robberts (Margaretha, Robertsen), geboren circa 1642 te Leiden, begraven op 01-10-1695 te 
Leiden. Woonde tijdens haar huwelijk in de Groenesteech. Gehuwd (2) op 04-09-1677 te Leiden (otr 
op 19-08-1677 te Leiden, getuigen: Wijnant Maertensz, broer bg, Langegragt; Jannetge Robberts, 
zuster b, Oude Cingel, Jannetge Langevelt, bekende b, Heeregragt, Nieuwe) met Maerten Maertensz 
Klonckaert, lakendrapier, geboren Leiden, woonde tijdens huwelijk in de Uytterscheveer te Leiden. 

 
3148.* Pieter van Wesbus, aanwezig bij het huwelijk van zijn zoon Petrus, woonde destijd in de Korte 

Langestraet, overleden ná 05-1687. Gehuwd met: 
3149.* N.N.  
 
3150. Christiaen Caspers van Ommendorp, lakenwerker, woonachtig in de Oude Voorstadt te Leiden, 

Rooms-Katholiek gedoopt 05-11-1623 te Leiden (Jezuïetenstatie, getuigen: Dirck Jacobs en Jannigje 
Fijne). Hervormd gehuwd (2) (otr op 20-11-1682, getuigen: Gerrit Beckers, Annetge Jans en Marytge 
Benjamijns) met Maertge Thomas, wonende in de Westhavestraet te Leiden, overleden ná 05-1687. 
Maertge huwde Hervormd (1) te Leiden (otr op 13-01-1672) met Abraham Daniëls. Cristiaen Caspers 
huwde Hervormd (1) te Leiden (otr op 19-09-1648, getuigen: Matthijs Claesz, zwager bruidegom, 
Cathalyntgen Caspers, toekomstig moeder van bruid, wonende Langegragt) met: 

3151.* Jannetge Oliviers, woonde ten tijde huwelijk aan de Langegragt te Leiden, overleden vóór 11-1702. 
 
3456. Albrecht Schlupp, gehuwd op 07-03-1642 te Leuzigen, Bern, Zwitserland met: 
3457.* Barbara Raenfer. 
 
3460. Stephan Muelchi. Gehuwd op 01-02-1670 te Leuzigen, Bern, Zwitserland met: 
3461.* Maria Kurs. 
 
3464. Michel Schwab, geboren 05-03-1658 te Leuzigen, Zwitserland, overleden 03-02-1732. Gehuwd met: 
3465.* Barbara Rusttiger. 
 
3596. Cornelis Pietersz. van der Lans, gedoopt op 14-04-1673 te ’s Gravenhage. Gehuwd met: 
3597.* Deborra Danielsdr van Keuls. 
 
3598. Leendert Aresz. van der Cleij, overleden ná Marijtje. Gehuwd 13-05-1696 Wassenaar (otr 28-04-1696) 
3599. Marijtje Pietersdr. van der Loos, gedoopt 16-03-1677 te Wassenaar, overleden 16-03-1744 Wassenaar. 
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3600. Cornelis Cornelisz. Berckel. Op 09-03-1711 werd een akte opgemaakt dat Louweris Hendricxsz. de 
Haes 500 car. gld. uit zaak van geleende penningen schuldig was aan Cornelis, wonende onder de 
jurisdictie van Mathenesse. Gehuwd met: 

3601. Grietje Louweris de Haes, geboren te Maasland. 
 
3602. Govert Gerritsz. Olierhoek (Holierhoek), geboren in circa 1675 te Zouteveen. Gehuwd met: 
3603. Maria (Maertje) Janse de Vette, begraven op 28-03-1761 te Schipluiden. 
 
3612.* Roel Jansz Hilgersom, Rooms-Katholiek gedoopt op 27-08-1645 te Zoetermeer, overleden op 20-07-

1721 te Stompwijk. Gehuwd op 24-04-1679 te Stompwijk met:  
3613.* Maertje Gabrielsdr Gouda, overleden op 29-01-1722. 
 
3626. Dirk Klaas Agthoven, geboren in 1697 te Hazerswoude, begraven op 10-03-1760 te Zegwaart.  

Gehuwd op 11-02-1720 te Pijnacker met: 
3627.* Jannetje Janse Vlasveld, mogelijk de dochter van Jan Vlas en Maria Vosmaar. 
 
3628. Pleun Jansz Stolck, gedoopt op 15-03-1676 te Rotterdam, begraven op 01-07-1756 te Overschie. 

Gehuwd op 20-02-1701 te Overschie met: 
3629. Aagje Teunis Vellekoop, gedoopt 14-04-1675 te Wateringen, begraven op 02-06-1751 te Overschie. 
 
3630.* Cornelis Arentz Tempel, geboren in circ a1665 te Schiedam, begraven op 18-08-1741 te Overschie. 

Gehuwd op 03-12-1698 te Overschie met: 
3631. Maritie Jansdr. Wensveen, gedoopt op 10-02-1669 te Schiebroek, begraven op 27-03-1746 te 

Overschie. Dochter van Jan Wensveen en een zekere Geertje. 
 
3632.  Arie (Adrianus) Sijmonsz. Versijden (van der Seijde), meesterbakker te Schiebroek, geboren in circa 

1667 te Schiebroek, Rooms-Katholiek, overleden op 16-11-1735 te Bergschenhoek, begraven op 23-
11-1735 te Hillegersberg. Gehuwd (2) op 25-03-1721 te Schiebroek met Geertje Andriesse van der 
Speck, begraven 13-01-1724 te Bergschenhoek. Gehuwd (1) op 15-02-1700 te Bergschenhoek met:  

3633. Trijntje (Trientje) Crijnsdr. van der Helm, wonende onder de Leijsdam en te Schiebroek, gerefor-
meerd gedoopt op 16-10-1672 te Bleiswijk (getuigen: Dirck Claesse en Andries de Kat), overleden op 
12-09-1720 te Bergschenhoek, begraven op 17-09-1720 te Hillegersberg. Gehuwd (1) op 06-01-1697 
te Bergschenhoek met Arent Maertense van Oosten, begraven op 13-07-1699 te Hillegersberg. 

 
3634.* Pieter Jacobsz. van den Berg, jongeman van Kralingen, wonende te Schiebroek, Rooms-Katholiek 

begraven op 06-07-1722 te Kralingen. Gehuwd op 24-10-1706 te Hillegersberg met: 
3635. Martijntje Sijmonsdr. Vermeulen, Rooms-Katholiek gedoopt op 02-06-1681 te Kralingen (getuigen: 

Pleun Leendertsz. Vermeulen, Maritie Maertens Vermeulen), begraven 26-11-1735 te Bergschenhoek. 
Gehuwd (2) op 27-10-1724 te Bergschenhoek met Arij Sijmenze van der Sijde (Verseijde). 

 
3636. Jan Arense Tempel, overleden ná 1743. Gehuwd (1) op 21-01-1704 te Bergschenhoek met Machteld 

Joppe van Ooste. Gehuwd (3) op 26-01-1721 te Bergschenhoek met Cornelia Sijmens van der Scheer, 
begraven op 28-10-1757 te Hillegersberg. Gehuwd (2) op 05-06-1707 te Bergschenhoek met: 

3637. Mari Jans Braverswijk, begraven op 27-03-1720 te Bergschenhoek. 
 
3638.* Cornelius Gerritse Outshoorn, gedoopt op 20-11-1673 te Stompwijk, begraven op 18-03-1749 te 

Overschie. Gehuwd op 22-01-1697 te Stompwijk met: 
3639.* Leuntje Jans Koijmans, gedoopt op 20-11-1677 te Stompwijk, begraven op 12-10-1753 te Overschie. 
 
3664. Govert Claesz van Wouw, geboren te Zoeterwoude, overleden 1751 te Voorschoten. Gehuwd (2) 19-

10-1704 te Voorschoten met Annetje Corsdr van der Sman. Gehuwd (1) 09-05-1688 te Voorschoten: 
3665. Leuntje Jansdr van Swieten, geboren in circa 1655, overleden in 1704. 
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3666. Joost Christiaensz Noordover, geboren in circa 1669, overleden op 16-03-1746 te Wassenaar. 
3667. Quirina Crijntje Baertshoutsdr van der Clauw, Rooms-Katholiek gedoopt op 03-06-1672 te 

Wassenaar, overleden op 12-03-1744 te Wassenaar. 
 
3668.  Arij Eliasz. van Liemde, gedoopt op 23-08-1670 te Wassenaar, begraven op 18-10-1702 te 

Wassenaar. Gehuwd op 15-05-1695 te Wassenaar met: 
3669.  Lijsbeth Jansdr. van Diemen, geboren te Rijnsaterwoude, begraven op 25-01-1701 te Wassenaar. 
 
3670.  Leendert Fransz. Coppe (Cortecaes), geboren op 25-11-1646 te Wassenaar. Gehuwd met: 
3671. Joosje Jacobsdr. Hooghwerf, begraven op 14-12-1722 te Wassenaar. 
 
3688.* Arij Claasen van der Goes, begraven op 05-01-1720 te Bergschenhoek. Gehuwd met: 
3689.* N.N. 
 
3690. Jacobus Claesz. Groenewegen, geboren in circa 10-1666 te Stompwijk, overleden op 05-08-1722 te  

Stompwijk. Gehuwd (1) op 24-01-1690 te Stompwijk met Cijtge Teunisdr. Vlas, overleden vóór 20-
06-1706. Dochter van Teunis Vlas en Grietie van de Werff. Gehuwd (3) op 19-02-1719 te Stompwijk 
met Apolonia Lelieveld. Dochter van Jacob Lelieveld. Gehuwd (2) op 23-06-1706 te Stompwijk met:  

3691.* Wijntje Cornelisdr. Bijsterveld, geboren in circa 1671, begraven op 13-12-1715 te Stompwijk. 
 
3694.* Claas Jeroene van der Seijde, geboren in circa 1670 te Hillegersberg, Rooms-Katholiek begraven op 

23-11-1734 te Bergschenhoek. Gehuwd op 18-04-1694 te Bergschenhoek met: 
3695. Mensje Cornelisse van Adrichem, geboren te Bergschenhoek, overleden ná 26-04-1741, Rooms-

Katholiek begraven te Berkel en Rodenrijs. 
 
3704. Willem Cornelisse Verkleij, geboren circa 1658 Reeuwijk, begraven 29-06-1713 te Stein. Gehuwd: 
3705.* Maria Aartsdr. Verheij, begraven op 29-04-1723 te Stein. 
 
3708.* Huijbert Jansz Oudvliet, geboren te Moordrecht, begraven op 03-05-1751 te Moordrecht. Gehuwd op 

15-08-1700 te Moordrecht met: 
3709.* Ariaantje Maartens Goor, geboren te Moordrecht, begraven op 12-12-1733 te Moordrecht. 
 
3710.* Willem Maartens van Leeuwen, begraven 10-05-1740 Moordrecht. Gehuwd 18-03-1695 Moordrecht: 
3711.* Stijntje Jans Kors. 
 
3720. Egbertus Gerits, geboren in circa 1590 te Beugen en Rijkevoort. Gehuwd met: 
3721. Judith Graet. 
 
3722.* Joannes Huiberts (Joes) Heijskens, geboren in circa 1600. Gehuwd met: 
3723.* N.N. 
 
3728. Theodorus Franssen, geboren in circa 1630, overleden op 03-09-1706 te Bakel en Milheeze. Gehuwd 

(1) Johanna Joosten. Hehuwd (2) op 02-11-1669 te Deurne met: 
3729.* Jenneke Lenaerts, geboren in circa 1645 te Deurne, overleden in circa 1683 te Deurne. 
 
3730.* Henricus Adriani van der Sande. Gehuwd met: 
3731.* N.N. 
 
3856.* Aert Aertse de Haes, begraven op 12-04-1732 te Rotterdam. Gehuwd met: 
3857.* Jannetje Ysacks van Houten, begraven op 27-12-1735 te Rotterdam. Gehuwd (2) op 31-03-1733 te 

Rotterdam met Jan Kuijlenborgh. 
 
3858.* Adriaen Kooijmans, geboren te Strijense Zas. Gehuwd op 20-05-1709 te Rotterdam met: 
3859.* Hendrina van Latum, geboren te Doesburg, begraven op 04-09-1759 te Rotterdam. 
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3860. Gerret (Gerrit) de Hees, jongeman Rotterdam, wonend: Breestraat, gereformeerd gedoopt op 10-05- 
1699 te Rotterdam (getuigen: Adrinus Bax en Maddelena v.d. Huiswel), begraven op 01-03-1768 te  
Rotterdam (overledene liet na 2 minderjarige kinderen en 1 meerderjarig kind; Breestraat bij de stal  
Schooft). Gereformeerd gehuwd op 22-09-1720 te Rotterdam (onderrouw op 25-08-1720) met:  

3861. Cornelia (Kornelia) van Dorp, wonend in de Breestraat, ten tijde van haar tweede huwelijk in de 
Baanstraat. Gereformeerd gehuwd (1) op 12-09-1719 te Rotterdam (ondertrouw op 27-08-1719) met 
Michiel van Ackem (Achem), jongeman van Rotterdam wonend: Oosteinde, wonend Baanstraat. 

 
3862.* Nicolaas Cornelisse van der Windt, geboren te Kralingen, begraven op 28-05-1760 te Rotterdam. 

Gehuwd op 16-03-1716 te Delfshaven met: 
3863. Martijntje Willems van der Valk, gedoopt 06-02-1694 te Bergschenhoek, begraven 28-02-1758 te Cool. 
 
3864. Jakobus Laurensz Jongeneel, marktschipper, koopman, touwslager, gedoopt op 21-10-1682 te 

Oudewater, begraven op 13-12-1754 te Woerden. Gehuwd op 13-06-1706 te Schiedam met: 
3865. Catharina Belhiel, begraven op 14-09-1758 te Woerden. 
 
3868. Philippus Silo (Sijloo), schipper (vermeld in de Amsterdamse zeebrief van 07-04-1717 en 05-04-1718 

als schipper uit Delfshaven varende op “de 5 Goede Vrunden”), jongeman wonende te Delfshaven. 
Op 07-01-1723 als onderstuurman in dienst van de V.O.C., Delftse kamer en voer die zelfde dag uit 
op het schip Delfland, van 19-04 tot 01-05-1723 in Kaap de Goede Hoop, op 01-07-1723 aankomst in 
Batavia, in 1725 uit dienst (Klarabeek, gerepatrieerd), waarschijnlijk gereformeerd gedoopt op 24-05-
1691 te Delfshaven als Philps Sijlo, zoon van Laurens Sijlo en Cornelia Schoonemans, getuigen wa-
ren: Adam Sijlo, Femmetie Pieters en Annetje Schijn, gereformeerd begraven op 08-01-1759 te Delfs-
haven (eigen graf, kerkrecht 6.0.0 gld., voor het luiden 3.8.0 gld.). Gereformeerd gehuwd op 07-11-
1717 te Delfshaven (ondertrouw op 12-10-1717 waarbij ieder 3 gld. betaalde en op 24-10-1717) met: 

3869. Neeltje Cornelis van der Korper (van den Corper), jongedochter wonende te Delfshaven, gereformeerd 
gedoopt op 13-10-1694 te Delfshaven (getuigen: Bouwen Huijgense, Neeltje Huijgen en Maertje Wig-
ger), begraven op 27-06-1763 te Delfshaven (eigen graf, kerkrecht 6.0.0 gld.voor het luiden 3.8.0 gld).  

 
3870.* Cornelis van der Veer, geboren te Maassluis, begraven op 02-09-1775 te Schoonderloo. Gehuwd op 

09-04-1724 te Delfshaven met: 
3871.* Wilhelmina van der Dussen, begraven op 28-10-1773 te Schoonderloo. 
 
3888.  Pieter Jacobsz. Post, bouwman, bij zijn tweede huwelijk vermeld als weduwnaar uit Beukelsdijk, ge-

doopt op 28-05-1662 te Kralingen, begraven op 27-01-1745 te Pijnacker. Gehuwd (1) op 25-11-1685 
te Kralingen (ondertrouw op 02-11-1685 te Pijnacker) met Geertje Ariensdr. Schippers, overleden 
vóór mei 1687. Gehuwd (3) op 21-08-1701 te Overschie (ondertrouw op 05-08-1701) met Neeltje Hui-
gen van Buysen, geboren in circa 1675 te Pijnacker, overleden op 05-03-1754 te Pijnacker. Dochter 
van Huig Corneliszn. van Buysen en Maartjen Samuels. Gehuwd (2) op 04-05-1687 te Overschie met: 

3889.*  Neeltje Jacobs., geboren in circa 1658 te Overschie, overleden vóór 1701. Volgens sommige bronnen 
een dochter van Cornelis Jacobs en Maartje Jans, maar anderen voeren Jacob Simonsz van der 
Wateringh en Leentje Cornelisdr Stout op. 

 
3890. Leendert Cornelisz. van Es, geboren op 05-08-1646 te Pijnacker, overleden in circa 1724 te 

Vlaardingen. Gehuwd (1) met N.N. Gehuwd (2) op 24-12-1667 te De Lier met: 
3891. Jannetje Jansdr. van Dijk, gedoopt op 26-11-1645 te De Lier, begraven in 10-1691 te Vlaardingen. 
 
3892. Adriaen Dirksz. Opstal, geboren 17-05-1682 te Naaldwijk. Gehuwd 01-03-1705 ’s-Gravenzande met: 
3893. Elisabeth Areinsdr. Roodenburg, geboren in circa 1685. 
 
3896. Cornelis Vellekoop, geboren in 02-1682 te Overschie, begraven op 19-12-1761 te Kethel en Spaland. 

Gereformeerd gehuwd op 01-12-1704 te Overschie met: 
3897. Cornelia Aarte Langerak, geboren in circa 1678 te Overschie, begraven op 23-08-1738 te Overschie. 
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De V.O.C. werf te Delfshaven eind 18de eeuw, Philippus Silo voer op het V.O.C. schip Delfland naar Batavia. 
 

 
Gezicht op Batavia door Johannes Vingboons in 1665. 
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3898. Cornelis Jansz Stout, gedoopt op 27-05-1674 te Delft, begraven op 23-01-1740 te Overschie. Gehuwd 
op 01-08-1700 te Bergschenhoek met: 

3899. Betje Jansz Uijtenbroeck, gedoopt 02-10-1672 te Bergschenhoek, begraven 12-12-1736 te Overschie. 
 
3900.* Cornelis van der Slot. Gehuwd met: 
3901.* Eva 
 
3902. Jacob Huijge Koppert, geboren in circa 1685 te Vlaardingen, begraven op 16-09-1752 te Maasland. 

Gereformeerd gehuwd op 07-05-1719 te Maasland met: 
3903. Maartje Nanning van Bentvelde, gereformeerd gedoopt op 27-05-1696 te Zuidland. 
 
3950. Leendert Claesse Hogenbael, mogelijk overleden op 22-10-1776 te Delft en begraven in de Oude 

Kerk, jongeman wonende te Berkel. Gehuwd voor f 3.= op 13-04-1715 te Berkel en Rodenrijs met: 
3951. Ariaentje Alewijns Maen, wonende te Pijnakker (aangenomen wordt dat zij de ouders zijn van Marijtje 

Hogenbael, daar Ariaentje Maan meerdere malen getuige was bij de doop van haar kleinkinderen). 
 
3956. Henrici Teunisse, geboren op 06-01-1670 te Mill. Gehuwd met: 
3957.* Maria, geboren omstreeks 1670. 
 
3958.* Gerrit Zegers van Bilsen. Gehuwd met: 
3959.* Aleijdis. 
 
3960. Arij Gerritss Kleijweg, bouwman, begraven op 08-1727 te Overschie. Gereformeerd gehuwd op 01-

01-1668 te Overschie met: 
3961. Jannetje Arienss van Schie, gereformeerd gedoopt op 12-08-1646 te Overschie, overleden circa 1690. 
 
4014.* Hendrick Poelman, geboren te Keulen. Gehuwd op 02-11-1700 te Rotterdam met: 
4015.* Magdalena Francken, begraven op 10-06-1756 te Rotterdam. 
 
4034. Remigius Potters, gedoopt op 22-09-1680 te Leende, begraven op 20-08-1720 te Leende. Gehuwd op 

26-02-1702 te Leende met: 
4035. Cristina Jacobus Dielis, gedoopt op 22-12-1681 te Leende. 
 
4038.* Joannes van Rekus. Gehuwd met: 
4039.* Maria Dirx. 
 
4040.* Johannis van Mierlo, wonende te Leende. Gehuwd op 03-02-1697 te Leende met: 
4041.* Elisabeth Daems, overleden in circa 1729 te Leende. 
 
4044.* Johannes Schaffjaer, geboren te Lonu bij Maastricht.Gehuwd (ondertrouw 28-12-1693 te Leiden) met: 
4045.* Maria Goblo(t), met huwelijk geassisteerd door haar moeder Trijntje Goblo(t), geboren te Leiden. 
 
4046.* Derck van Kempen. Gehuwd op 17-02-1699 te Zevanaar met: 
4047.* Geertruidt Willhelmssen. 
 
4048. Pleun Pieters Pijnacker, gedoopt op 16-02-1676 te Pijnacker, overleden in circa 1712. Gehuwd op 04-

05-1704 te Pijnacker met: 
4049. Maria Jacobs Brants, gedoopt op 19-02-1679 te Pijnacker. Gehuwd (2) op 11-09-1712 te Pijnacker 

met Pieter Merlijn, geboren te Leiden. 
 
4050. Arij Leenderts Groenewegen, geboren circa 1669 te Bergschenhoek, gereformeerd begraven 24-03-

1757 Maasland. Gereformeerd gehuwd (1) 19-04-1693 te Maasland met Meijnsje Pieters Goutappel, 
gedoopt 08-12-1669 te Maasland, overleden. Gereformeerd gehuwd (2) 20-05-1703 te Maasland met: 

4051. Dirkje Jacobs de Jongh, gereformeerd gedoopt op 16-08-1665 te Maasland. 
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4052. Ary Gerritsz van der Bergh, gedoopt 06-04-1676 te Schipluiden. Gehuwd 14-04-1697 te Vlaardingen: 
4043. Neeltje Willemsdr van der Burg, gedoopt op 12-11-1673 te Maasland, begraven op 14-03-1745. 
 
4054. Dirk Pietersz. Poot, bouwman te Kethel, geboren in circa 1685, overleden ná 1731. Gehuwd op 29-

02-1711 te Kethel en Spaland met: 
4055. Cornelia van der Chijs, gedoopt op 02-05-1685 te Vlaardingen, overleden ná 1747. 
 
4080.* Theodori Kamps, geboren in circa 1662 te Weeze, Duitsland. Gehuwd met: 
4081.* Hellenae (Hildegundis) in Sijp(ingen), gedoopt op 08-1662 te Hulm, Duitsland. 
 
4082.* Floris Kocken (Köcken). Gehuwd met: 
4083.* Gritje Willems. 
 
4084.* Sijmon Alderts van Leeuwen, geboren in circa 1694 te Bleiswijk, begraven op 18-03-1740 te 

Pijnacker. Gehuwd op 09-01-1710 te Bleiswijk met: 
4085. Helena Jacobse Wensveen, remonstrants gedoopt op 11-05-1687 te Zevenhuizen (getuigen: Cornelis 

Dirkse Spit, Maria Jans van der Bijl). Gehuwd (2) (ondertrouw op 06-01-1712 te Zevenhuizen) met 
Claas Arents Uitenbroek, geboren te Hillegersberg. 

 
4086. Maarten Pieters Olijman, geboren in circa 1683 te Zegwaart, gedoopt op 23-11-1670 te Zoetermeer, 

begraven op 26-05-1742 te Pijnacker. Ondertrouw op 23-12-1707. Gehuwd op 15-01-1708 met: 
4087. Cornelia Leenderts van der Kraan, geboren in circa 1685 te Zoetermeer, overleden ná 1738. 
 
4088. Willem Cornelisz. Gouweleeuw, Rooms-Katholiek gedoopt 27-09-1683 te Berkel en Rodenrijs, over-

leden 10-07-1760 te Berkel en Rodenrijs. Rooms-Katholiek gehuwd 14-09-1710 te Waddinxveen: 
4089.* Ingetje Cornelisse Langejan (Jongejan), begraven op 19-12-1759 te Berkel en Rodenrijs. 
 
4090. Huijbert Dirks van Breemen, baggerman, schepen Kralingen, Rooms-Katholiek gedoopt op 07-04- 

1680 te Kralingen, begraven op 24-08-1734 te Kralingen. Gehuwd (2) op 03-01-1727 te Pijnacker 
(ondertrouw op 03-01-1727 te Pijnacker) met Trijntje Reijers Leliveld, begraven op 17-08-1750 te 
Schiebroek (na het overlijde van Huijbert huwde zij met Jan Gerrits Ruigrok). Gehuwd (1) op 19-02-
1713 te Capelle aan den IJssel en Rooms-Katholiek gehuwd op 19-02-1713 te Kralingen met: 

4091. Neeltje Dignars Robben, Rooms-Katholiek gedoopt op 23-11-1689 te Kralingen, begraven op 04-09-
1726 te Kralingen (overleden in kraambed). 

 
4092. Andries Jaspersz. Vogelaar, gedoopt op 17-06-1714 te Zegwaard, begraven op 26-06-1778 te 

Pijnacker. Gehuwd op 27-12-1738 te Pijnacker met: 
4093. Jaapje Claasdr. Slootweg, gedoopt op 09-07-1713 te Pijnacker, begraven op 19-11-1773 te Pijnacker. 
 
4094. Gerrit Willemsz. van Murve (Merwe), bleker, Rooms-Katholiek gedoopt op 20-11-1695 te Nootdorp, 

begraven 27-05-1758 te Nootdorp. Gehuwd 07-02-1717 te ’s Gravenhage (r.k. Oude Molstraatkerk): 
4095. Maria Pauwels Verhage (van Hage), Rooms-Katholiek begraven op 01-08-1758 te Nootdorp. 
 
Generatie XIII (stambetovergrootouders) 
 
4096. Jkr. Friedrich Röhling, Stadtrichter te Schwarzenberg en Hammerherr te Erla, geboren op 22-02-1614 

te Elterlein, overleden op 16-10-1666. Evangelisch-Luthers gehuwd (1) op 02-08-1640 te Schwarzen-
berg met Margarethe Georgius, kinderloos overleden op 14-01-1643 te Schwarzenberg. Margarethe 
was weduwe van Christoph Georgius, Bürgermeisters van Schwarzenberg. Evangelisch-Luthers ge-
huwd (2) op Montag p.dom.XVII p.Trin.1644 te Schwarzenberg met Susanne Wagner, overleden 25-
08-1645 te Schwarzenberg. Evangelisch-Luthers gehuwd (3) 13.Trinit.1646 te Schwarzenberg met: 

4097. Anna Maria Eberwein, geboren in circa 1625 te Crottendorf, overleden op 20-04-1716 te Schneeberg, 
Evangelisch-Luthers begraven op 24-04-1716 te Schneeberg. 
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4098. Christian Richter, Bürger, Handelsmann, Fleischers en Richter te Schwarzenberg, geboren op 02-10-
1629 te Schneeberg, overleden op 13-04-1714 te Schneeberg, Evangelisch-Luthers begraven op 16-
04-1714 te Schneeberg. Evangelisch-Luthers gehuwd op 22-05-1654 te Schneeberg (St. Wolfgang): 

4099. Katharina Pöhner, geboren in circa 1634 te Schneeberg, overleden op 25-01-1692 te Schneeberg. In 
het trouwboek 1654 staat vermeld: Maius 22 Erat der Montag nach der Heiligen Treifaltigkeit Chris-
tianus Richter ein Fleischer Meister und Jungergesel Christianus Richter eins Fleischers und Bürgers 
Sohn mit Jf. Chatharina H. Johann Böhners eins Vornehmen Handelsman Bürger und Gemeiner 
Vorsteher eheleibliche Tochter. Der Herr George Blumbergk die Predig. 

 
4100.* Albert Egbers, overleden vóór september 1707. Gehuwd met: 
4101.* N.N. 
 
4160. Dirk Pieterse Stolk, geboren in circa 1600. Gehuwd in 1623 te …wijk met: 
4161.* Leentgen Dirxsen, geboren in circa 1600, begraven op 03-1672 te Kethel. 
 
4168. Hendrick Hendricksz. Lansbergen, geboren te Nieuwlandse Polder. Gehuwd (2) in 1647 te Schiplui-

den met Neeltge Jansdr. van Oosten, geboren te Schipluiden. Gehuwd (1) in circa 1628 te Kethel met: 
4169. Neeltje IJsbrantsdr. de Vette, geboren te Nieuwlandse Polder, overleden vóór 31-03-1647 te Kethel. 
 
4170. Cors Cornelis Koppert (Coppert), herbergier, wonende te Vijfsluizen, geboren in circa 1621 te 

Schiedam, overleden vóór augustus 1659. Gehuwd op 21-05-1644 te Vlaardingen met: 
4171. Meartje Arentdr., geboren in circa 1619 te Kethel. Gehuwd (2) op 13-05-1656 te Vlaardingen met Jan 

Arents van der Bregge, geboren in circa 1626. 
 
4172.* Gerrit Leendertsz. Meurs, geboren in circa 1610 te Kethel, begraven op 21-03-1661 te Kethel. Zoon 

van Leendert Gerritsz. Meurs. Gehuwd vóór 1634 te Kethel met: 
4173. Neeltje Sierendr. van Cleijwecht, geboren te Maasland, begraven op 03-01-1683 te Kethel.   
 
4174.* Michiel de Hoog, geboren in circa 1615, overleden in 1650 te De Lier. Gehuwd met: 
4175.* Lijsbeth Dammis. 
 
4192. Cornelis Jaspersz. van Haastrecht, geb. ca 1601 te Veur, RK begraven op 26-07-1669 te Voorburg. 
4193. Leentje Pieters Groen, geboren in circa 1606, begraven op 22-10-1674 te Voorburg. 
 
4194. Pieter Cornelisz. (van) Raephorst, in 1663 werd landgoed Reigersbergen door Anna van Renesse, 

vrijvrouwe van Assendelft, overgedragen aan Cornelis van der Hooch (rentmeester, notaris) en Pieter 
Cornelis Raephorst. In 1671 werd Pieter volledig eigenaar. Voorheen was Reigersbergen van zijn 
schoonvader, begraven op 17-05-1680 te Wassenaar. Katholiek gehuwd op 29-04-1642 te Wassenaar: 

4195. Helena (Lijntie Dirxsdr.) van Wouw, begraven op 03-10-1679 te Wassenaar. 
 
4216. Jasper Jacobszoon van Haastrecht, bouwman, woonde in de Starrevaartse Polder aan de Vliet in de 

banne van Stompwijk, Rooms-Katholiek, geboren in circa 1630 te Voorburg, overleden in 1668 te 
Voorburg. Gehuwd op 08-05-1661 te Voorburg met: 

4217.* Gertruida Cornelisdr. Suijderbosch, geboren te Voorburg, begraven op 11-03-1671 te Voorburg, 
dochter van Cornelis Gijsen Suijderbosch. 

 
4218.* Jan Gerrits Coyman, begraven 06-09-1714 te Stompwijk. Gehuwd op 11-11-1681 te Stompwijk met: 
4219. Maartje Cornelisdr. van Eijck, gedoopt op 22-05-1650 te Stompwijk. 
 
4220.* Willem Cornelisz. van Rijn. Gehuwd met: 
4221.* Claasje Maartensdr. van Alphen. 
 
4226. Bastiaan Cornelisz. Vernel (’t Hart), geboren in circa 1625, overleden ná 1664. Gehuwd met: 
4227.* Neeltge Jans, geboren in circa 1625 te Blankenburgh, overleden ná 1664. 
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De eisenwerk te Erla zoals deze er in 1840 uitzag. Uit: Album der Sächsischen industrie van Louis Oeser. 
 

 
De eisenwerk te Erla zoals deze er in 1850 uitzag. De Eisenwerk Erla was eens eigendom van Friedrich 
Röhling en zijn zoon Christianus Röhling. 
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4228. Maerten Maertensz. van Reygersbergh, bouwman, geboren circa 1570 te Reygersberch, Wassenaar. 
Gehuwd (2) 1607 met Jaapje Gijsbrechtsdr. van den Bosch. Rooms-Katholiek gehuwd (1) met: 

4229. Leuntge Jans, geboren in circa 1570, overleden in 1606.  
 
4416.* Nikolaas Campfens, overleden in 1655. Gehuwd met: 
4417.* Catlijne Adriaenssens, overleden in 1654. 
 
4448.* Adriaen Adriaensen Paer, overleden op 04-12-1673 te Steenbergen. Gehuwd vóór 03-03-1655 met: 
4449. Cornelia Marinussen. 
 
5126.* Hubert Sterckman. Een zekere Hubert Pietersen Sterckman, wonende ’t Hang te Rotterdam ging 

gereformeerd in ondertrouw op 02-11-1659 te Rotterdam met Heindrina Servaes van der Broek, 
wonende Keisersgragt te Rotterdam. Een andere Hubert Pietersen Sterckman ging op 16-12-1660 in 
ondertrouw en huwde op 02-01-1661 te Rotterdam met Lijsbet Cornelis Westhoeck. Onduidelijk of 
het hier dezelfde Hubert betreft en of deze Hubert de vader is van Judith Sterckman. Gehuwd met: 

5127.* N.N. 
 
5184. Antonie Jaspers van Namen, gedoopt op 27-09-1637 te Oirschot. Gehuwd (1) met Heiltje Aarts van As-

peren, gedoopt op 21-10-1633 te Gorinchem, overleden op 14-07-1658 te Gorinchem. Gehuwd (2) met: 
5185.* Aeltgen Aarts. 
 
5200. Jacob Aelberts van Oudheusden, gedoopt 29-06-1644 Gorinchem. Gehuwd 13-06-1671 Gorinchem: 
5201.* Anneke Wouters, gedoopt op 15-08-1653 te Braake. 
 
5202. Heijbert Roelofs van Aken, gedoopt 01-01-1638 te Gorinchem. Gehuwd 23-09-1657 te Gorinchem: 
5203.* Hilleken Cornelisdr., ten tijde van haar huwelijk wonende te Schoonhoven. 
 
5206. Johannes Pietersz. Penning, gedoopt 29-01-1642 Gorinchem. Gehuwd 20-02-1664 te Gorinchem met: 
5207.* Grietje Everts Weerdenburgh, van Gorinchem. 
 
5232.* Cornelis Cornelisse de Clerck, wonende te Delfshaven. Gehuwd vóór 1669 met: 
5233.* Brechtje. 
 
5398.* Claes Cornelisz. van Ackerval, witmaker, wonende “Buyten de Zijlpoort” Gereformeerd gehuwd 

(ondertrouw op 12-09-1630 te Leiden) (getuigen bruidegom: Huybert Cornelisz broer Clocksteech.  
Getuigen bruid: Lijsbeth Gerwersdr moeder, Leyden) met: 

5399. Jannetgen Pietersdr., wonende te Leiden. 
 
5536. Jan Willemsz. Mouthaen, woonde in de Nieuwstraet te Capelle, geboren in circa 1580 te Capelle, 

overleden vóór 1631. Gehuwd met: 
5537.* Jenneken Lenaertsdr., geboren in circa 1580, overleden vóór 1631. 
 
5538.* Gerardt Heijnricx (Havaert), snijder, woonde in 1617 te Roosendaal, woonde in 1626 aan het einde 

Nieuwstraet en in 1628 aen ‘t bruggetje te Capelle, geboren in circa 1595. Gereformeerd gehuwd (1) 
met Maijcken (Maricken) Willemsdr. (ondertrouw op 16-09-1617 te Capelle). Ondertrouw (2) op 24-
01-1626 te Sprang. Gereformeerd gehuwd (2) op 22-02-1626 te Sprang met: 

5539.* Aentgen (Ariaenke) Rutten, belijdenis op 04-04-1627 te Capelle. 
 
5540.* Pieter Barents (Bernaerts), woonde in de Heij 1627, 1632 en 1642, aan de Hogevaert 1629 en 1640,  

overleden in circa 1652. Ondertrouw op 08-03-1624 te Capelle. Gereformeerd gehuwd met: 
5541.* Maeijcken Peters, woonde ten tijde van haar eerste huwelijk aan de Nieuwevaert. Gehuwd (2) met 

Pieter Gerrits (ondertrouw op 02-06-1652 te Capelle.  
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5542.* Elias Geert Jan Adriaenssen, geboren circa 1598, overleden tussen 06-01-1645 en 02-04-1661. Gere-
formeerd gehuwd (2) op 26-11-1648 te Sprang met Pleungen Peters (ondertrouw op 14-11-1648 te  
Sprang. Rooms-Katholiek gehuwd (1) op 18-02-1620 te Loon op Zand met: 

5543.* Anthonisken Jan Hendricxssen Verduijn, geboren in circa 1600, overleden vóór 14-11-1648. 
 
5544.* Peter Theunissen Leempoel, jongeman van Sprang. Gereformeerd gehuwd (2) op 21-05-1626 te 

Sprang met Peterken Peters (ondertrouw op 14-04-1626 te Sprang). Gereformeerd gehuwd (3) op 
07-05-1651 te Sprang met Dingen Adriaens (ondertrouw op 15-04-1651 te Sprang). Ondertrouw (1) 
op 22-11-1614 te Sprang. Gereformeerd gehuwd (1) op 14-12-1614 te Sprang met: 

5545. Dircxken Jansdr. Willems (Oerlemans), geboren te Sprang, overleden vóór 14-04-1626 te Sprang. 
 
5546. Frans Hendricksen Frantsen Leenhouwer (Kleijn), jonggezel van Sprang, geboren in circa 1590. 

Ondertrouw op 18-01-1619 te Sprang. Gereformeerd gehuwd op 07-02-1619 te Sprang met: 
5547.* Gijsbertien Wouters, jongedochter van Berckhaech, geboren in circa 1599. 
 
5548.* Adriaen Aertsz. Metser, metselaar, overleden vóór 1630 te Capelle. Gehuwd met:  
5549.* Lijnken Peters, geboren in circa 1575, overleden in circa 1625. 
 
5550. Gheman Fransen, jongegezel van Capelle, belijdenis 19-09-1610, Heilige Geestmeester 1628 en ouder-

ling te Capelle 1629/1630, 1642/43 en 1651-1653, woonde aan de Hogevaert, geboren in circa 1590, 
begraven op 08-03-1669 te Capelle. Gereformeerd gehuwd (2) (ondertrouw op 20-12-1635 te Capelle) 
met Maeijken Goijerts. Gereformeerd gehuwd (1) (ondertrouw op 29-01-1612 te Capelle) met: 

5551. Maiken Willemse, lidmaat te Capelle 19-04-1620, overleden in circa 1634 te Capelle. 
 
5560. Jacob Huijberts Paans, vervener, gedoopt op 19-12-1610 te ‘s Grevelduin Capelle. Gehuwd op 03-04- 

1633 te ’s Gravenmoer (ondertrouw op 19-03-1633) met:  
5561. Aentgen Tonisdr. Praet, geboren in circa 1610 te ’s Gravenmoer, overleden vóór 30-09-1683. 
 
5562.* Arin Wouters van Tilborgh, wonende te Capelle (?). Gehuwd met: 
5563.* Theunisken Cornelisse Zeeuw. 
 
5564. Peter Ockers (de Baron), mulder (molenaar), overleden op 26-04-1658 te Sprang. Gehuwd met: 
5565.* Jenneken Krijnen. 
 
5920. Sgt. Joris Slingsbie, sergeant onder den Commandeur Slingsby te Zutphen in 1626, lidmaat te 

Zutphen 1650, overleden op 29-11-1667 te Heusden. Gehuwd op 26-11-1626 te Zutphen met:  
5921.* Anna Cluwarf (Cluart), overleden op 29-11-1664 te Heusden, weduwe van Willem Batty. 
 
5924. Tileman Fransse van Walraven, begraven op 03-06-1669 te Heusden. Gehuwd ná 04-07-1642 met: 
5925.* Lijsbeth Jansse van Elshout, begraven op 23-04-1672 te Heusden. 
 
5926. Ds. Casparus Pipardus, student te Groningen in 1643, predikant op de schansen Isabella en Antonia in 

1648, predikant te Drunen en Nieuwkuik in 1651, geboren in 1623 te Kampen, overleden in 01-1673 te 
Heusden, begraven te Drunen. Gereformeerd gehuwd op 25-05-1649 te ’s-Hertogenbosch met: 

5927. Josina van Dam, gereformeerd gedoopt op 23-01-1629 te Rotterdam (getuigen Isaak van Damme, 
Josijntje Aerts, Dievertje Dirks), overleden tussen 11-1671 en 01-1673. Werd op 21-07-1666, bij 
notaris Philips Basteels, opgenomen in het testament van haar tante: “Alida van Driel, vrouw van 
Pieter Blanckert, oud-president schepen, praelegateert aan Josina van Dam, nagelaten dochter van 
Helena van Driel zaliger, haar comparantes zuster, bij haar verwekt door Leonard van Dam, al haar 
comparantes kleren, het goud, zilver en juwelen. Tevens aan Adrianus van Dam, nagelaten zoon van 
haar comparantes voorn. zuster, het bedrag van 200 gulden…” 

 
5942.* Pieter Jans Loenen. Gehuwd vóór 1630 met: 
5943.* Gijsbertje Jans. 
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6002.* Albertus Eeckhout, wonende te Hemsvoort (?). Gehuwd met: 
6003.* Annigjen. 
 
6008. Ds. Christianus Carolusz. Reneman, vanaf 10-04-1648 student Philosophie Universiteit Groningen, 

afkomstig uit de Ommelanden. Pastor te Dorquers, later Dorkwerd, Hoogkerk en Vierverlaten. Vanaf 
1656 predikant te Wierum, geboren in circa 1627 te Krewerd, Delfzijl, Groningen, overleden op 20-
05-1676 te Wierum. Gereformeerd gehuwd op 28-02-1657 te Wierum met: 

6009.* Aleida Wesselia. 
 
6160.*  Leendert Jansz Lans, wonende te Gouderak, testeert met zijn echtgenote te Gouda op 28-10-1621,  

aangeslagen voor het hoofdgeld in 1622, leenman van Hinderstein voor de gemene buren van het 
Kattendijksblok in 1607, gezworene van Gouderak in 1616-17, geboren in circa 1562, overleden vóór 
11-02-1628. Gehuwd in circa 1590 te Gouderak met: 

6161.  Niesken Engelsdr., geboren te Gouderak, overleden ná 28-10-1621. 
 
6162.*  Dirk Claes Stam, wonende te Berkenwoude. Gehuwd met: 
6163.*  Annichen (Anna) Aelbertsdr.  
 
6280. Gillis (Gielis) Hannaert, gedoopt op 15-12-1613 te Brussel. Gehuwd op 19-06-1932 te Brussel met: 
6281.* Johanna Rosemont. 
 
6282. Jacob Isaakszn. Vennekool, lakenbereider, geboren te Delft. Gehuwd (2) op 27-04-1659 te Leiden 

(ondertrouw op 09-04-1659 te Leiden, getuigen: Maximiliaen Vennecool, zijn broer, en Hilletgen 
Heyndricx, haar bekende) met Annetgen Augustijns Woestijn, weduwe van Joris de Haes. Gehuwd 
(1) op 06-05-1636 te Leiden (ondertrouw op 17-04-16636 te Leiden, getuigen: Maximiliaan Venne-
kool, zijn broer, en Vrijntgen Jans, haar tante) met: 

6283. Geertge Cornelisdr. Noorda. (van Noorta), geboren te Leiden. 
 
6294.* waarschijnlijk: Robbert Willemsz. van Beuter, geboren te Erkelens en wonende aan de Langegragt te 

Leiden. Gehuwd op 21-04-1631 te Leiden (ondertrouw op 02-04-1631 te Leiden, getuigen schepenhu-
welijk: bg Jacob Wolff bekende won. Nieuwe Vollersgragt, en Corsgen Huyberts, schoonzuster b, 
wonende Op de houck van de Santstraet) met: 

6295.* Sara Reyniers, geboren te Leiden, met haar huwelijk woonachtig aan de Nieuwe Vollersgragt.  
 
6300.* Casper (Jasper) van Ommendorp, Boratmaker (wolgaren met korte vezel), geboren te Aecken. Gere-

formeerd gehuwd (ondertrouw op 07-08-1615 te Leiden, getuigen: Andries Colve, huismeester van de 
bruidegom en Matthijs Crans bekende, en Marytgen Jans, toekomstig schoonzuster van de bruid) met: 

6301.* Catharina Gerrits (Catalyntgen Caspers; Cathalijna Joosten, Cathalyna Gerryts), geboren te Kempen, 
ten tijde van haar huwelijk woonachtig aan de Middelstegragt te Leiden. 

 
6912. Adrian Schlupp, geboren ca 1575 te Arch, Bern, Zwitserland. Gehuwd 18-05-1597 te Leuzigen, Bern: 
6913.* Barbara Muelchi. 
 
6920. Jeremias Muelchi, gehuwd op 06-10-1634 te Leuzigen, Bern, Zwitserland met: 
6921.* Maria Wyss. 
 
6928. Benedikt Schwab, geboren op 26-07-1626 te Leuzigen, Zwitserland. Gehuwd op 23-08-1647 met: 
6929.* Anna Hottenberg. 
 
7192.* Pieter Engelsz. van der Lans, ondertrouw op 27-09-1665 te ’s Gravenhage met: 
7193.* Maria Cornelisdr. van den Brull. 
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7196. Arijen Willemsz. van der Cleij, geboren in circa 1638, overleden op 19-10-1716 te Wassenaar, 
begraven op 21-10-1716 te Wassenaar. Gehuwd met: 

7197.* Anna Mouwsdr. van der Cock, overleden 27-03-1721 Wassenaar, begraven 01-04-1721 te Wassenaar. 
 
7198. Pieter Pietersz. van der Loos, begraven 05-02-1687 te Wassenaar. Gehuwd 26-04-1676 te Wassenaar:  
7199. Maertje Cornelisdr. Hillenaer, geboren in circa 1641, begraven op 08-02-1684 te Wassenaar. Gehuwd 

(1) op 25-05-1666 te Wassenaar (ondertrouw op 08-05-1666) met Cornelis Hendriksz. van Brederode, 
zoon van Heijndrich Cornelisz. van Brederode en Jannetje Leenderts van der Cleij. 

 
7200. Cornelis Pouwelsz Berckel, kocht op 30-05-1671 voor fl. 5.930 contant geld van Dirck Pleunen 

Jongste een huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met een kamp land verongeld voor 3 morgen in 
de Hargpolder, te weten: 1 morgen in Kethel en 2 morgen in Spaland, geboren op 05-03-1637 te 
Berkel en Rodenrijs, overleden ná 1700. Gehuwd op 09-01-1661 te Hof van Delft met: 

7201.* Neetlge Theunisdr, geboren omstreeks 1640 te Kethel en Spaland, overleden ná 1681 
 
7202.  Laurus Heijndricxsz de Haes, bouwman, geboren omstreeks 1635 te Maasland, overleden op 26-02-

1713 te Maasland. Gehuwd (2) op 13-05-1682 met Maertjen Arijensdr. Gehuwd (1) met: 
7203.  Annetje Cornelisdr Vlieger, op 13-10-1681: Comp. [voor Glaude van der Tol not. te Maasland] de 

eerzame Louweris Hendricksz. de Haas bouwman en de eerbare Annitge Cornelisdr. Vliegers 
echtelieden wonende in de Commandeurspolder van Maasland bij de Nieuweweght, zij ziekelijk van 
lichaam te bedde leggende en hij kloek en gezond. Stellen de langstlevende tot voogd. 

 
7204.* Gerrit Cornelisz Olierhoek (Holierhoek), geboren in circa 1640 te Maasland, begraven op 30-01-1710 

te Maasland. Gehuwd op 12-01-1670 te Schipluiden met: 
7205.* Ariaantje Pietersdr van der Vaart, geboren te Schipluiden. 
 
7206.* Jan Jacobs de Vette. Gehuwd met: 
7207.* Trijntje Simonsdr van den Bosch 
 
7252.* Claes Janse Agthoven. Gehuwd op 22-01-1696 te Hazerswoude met: 
7253.* Ariaantje Leenderts Koevoet. 
 
7256. Jan Cornelisz. Stolck, geboren te Kralingen, begraven op 23-06-1711 te Overschie. Gehuwd 06-10-

1669 te Kralingen:  
7257. Maertie Pleune Roos, geboren te Schiedam, begraven op 20-05-1733 te Overschie. 
 
7258. Teunis Pietersz Vellekoop, zandschipper, geboren in circa 1651 te Wateringen. Gehuwd met: 
7259.* Sara Jacob Claessens van Leijden, geboren in circa 1648 te Wateringen, begraven op 02-07-1711 te 

Overschie. 
 
7262. Jan Wensveen, geboren in circa 1643. Gehuwd op 17-12-1664 met: 
7263.* Geertje. 
 
7264.* Sijmon Cornelisz. Versijden (Verseijde, van der Zijden), geboren in circa 1640 te Schiebroek. 

Gehuwd op 17-01-1666 te Hillegersberg met: 
7265.* Aaltje Ariensdr. Keet, geboren in circa 1645 te Hillegersberg. 
 
7266.* Krijn Cornelisse van der Helm, wonende te Bleiswijk (?). Gehuwd met: 
7267.* N.N. 
 
7270.* Symon Leendertsz. Vermeulen, jongeman van Hillegersberg, begraven op 14-03-1716 te 

Hillegersberg. Gehuwd (Ambachtstrouw) op 15-02-1669 te Hillegersberg met: 
7271. Cuniertje (Konijertgen) Jans Klijnckert, jongedochter Hillegersberg, geboren 04-1649 te Zevenhuizen, 

begraven op 28-04-1727 te Hillegersberg. 
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7272.* Arent Jansse Tempel, begraven op 01-01-1713 te Bergschenhoek. Gehuwd (2) op 11-10-1702 te 
Berkel en Rodenrijs met Marijtje Pietersdr Koning. Gehuwd (1) op 02-02-1674 te Overschie met: 

7273.* Annetje Jans Berkhout, overleden in circa 1701. 
  
7274.* Jan Thomas Braberswijck. Gehuwd met: 
7275.* Niesje (Angenietgen) Cornelis van der Moot, gedoopt op 06-10-1641 te Pijnacker. 
 
7328. Claes Willemsz van Wouw, overleden in 1673. Gehuwd in 1650 te Zoeterwoude met: 
7329.* Huijbertgen Govertsdr van der Meer. 
 
7330.* Jan Huijchsz van Swieten. Gehuwd met: 
7331.* Maartje Miesdr van Langevelt. 
 
7332. Christiaen Jocobsz Noordover, geboren op 26-10-1642 te Wassenaar. Gehuwd met: 
7333.* Annegie Joostdr Winckels, geboren in circa 1642. 
 
7334. Baerthout Cornelisz van der Clauw, geboren in circa 1645 te Wassenaar, overleden op 05-11-1731 te 

Wassenaar. Gehuwd (2) op 01-05-1685 te Wassenaar met Neiltje Sijmens van Leeuwen, overleden op 
29-09-1730 te Wassenaar. Gehuwd (1) op 21-05-1669 te Wassenaar met: 

7335. Anna Willemsdr Heemskerk, overleden in januari 1682 te Wassenaar. 
 
7336.* Elias Ariensz van Liende, Rooms-Katholiek gehuwd op 13-05-1661 te Wassenaar met: 
7337.* Anna Pietersdr van der Ruijt, geboren in circa 1638 te Ouderkerk aan den IJssel.  
 
7338.* Jan Maertensz van Diemen. Gehuwd met: 
7339.* N.N. 
 
7340. Frans Jacobz. Coppe (Cortecaes), in 1698 werd hij door zijn weduwe bij een transportakte Cortecaes 

genoemd. Daarvoor heette hij Frans Jacob Coppe of Coppen, geboren in circa 1615 te Wassenaar,  
overleden in april 1698 te Wassenaar. Gehuwd op 08-07-1640 te Wassenaar met:  

7341. Willempje Arijensdr. Haesbrouck, geboren in circa 1615, overleden in circa 1698. 
 
7342.*  Jacob Jansz. Hooghwerf. Gehuwd met: 
7343.  Maertie Teunisdr., overleden op 22-01-1715 te Wassenaar. 
 
7380.  Claes Groenewegen, overleden vóór 1699. Gehuwd op 07-05-1658 te Stompwijk met: 
7381. Martijntje van Worckum, geboren in circa 1633, overleden op 11-02-1705 te Stompwijk. 
 
7390. Cornelis Meyndertsz. van Adrichem, geboren in circa 1633, begraven in januari 1714 te 

Bergschenhoek. Gehuwd op 13-01-1658 te Berkel en Rodenrijs met: 
7391.* Crijntje Leendertsdr., Rooms-Katholiek gedoopt op 28-12-1636 te Berkel en Rodenrijs, begraven op 

02-08-1717 te Bergschenhoek. 
 
7408. Cornelis Cornelisse Verkleij (de Jonge), geboren in circa 1628 te Bloemendaal. Gehuwd met: 
7409.* N.N. 
 
7440.* Gerardus Gerits, geboren in circa 1560. Gehuwd met: 
7441.* N.N. 
 
7442.* Hendricus Graet, geboren in circa 1550. Gehuwd met: 
7443.* Barbara. 
 
7456.* Franciscus Jacobi Franssen, begraven op 22-04-1677 te Bakel en Milheeze. Gehuwd met: 
7457.* Anneke Goort Aerts, begraven op 09-10-1675 te Bakel en Milheeze. 
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7720.* Aert Willemsz. de Hees (van Hees), bij eerste huwelijk wonende in de Nieuwehaven en jongeman 
Driel, bij 2e en 3e huwelijk weduwnaar wonende in de Breestraat, geboren circa 1650. Gereformeerd 
gehuwd (1) 03-05-1671 te Rotterdam (ondertrouw 19-04-1671) met Aeltje Frans, weduwe van Olivier 
Jansz. Feestes en wonende in de Breestraat. Gereformeerd gehuwd (2) 25-07-1677 te Rotterdam 
(ondertrouw 11-07-1677) met Annetien Hendriks de Valk, jongedochter Rotterdam en wonende in de 
Jufferstraat. Gereformeerd gehuwd (3) 14-03-1691 te Rotterdam (ondertrouw 25-02-1691) met: 

7721.* Neeltje (Neeltie) Baks (Bax, Backx), jongedochter Gorkum, wonend: Hooftsteeg, geboren in circa 
1670, begraven op 15-12-1712 te Rotterdam op het Zuiderkerkhof. 

 
7722. Pouwels Pietersz van Dorp, gedoopt op 15-01-1675 te Rotterdam, begraven op 27-10-1701 te 

Rotterdam. Gehuwd op 19-06-1695 te Rotterdam met: 
7723.* Janneke Jans Buijs, geboren te Oosterhout. 
 
7726. Willem Engelbregtsz van der Valk, geboren in circa 1667, begraven op 17-10-1742 te Cool. Gehuwd 

op 26-04-1693 te Rotterdam met: 
7727.* Aeltje Hendricks van Vliet, geboren in november 1666 te Capelle, begraven op 22-09-1730 te Cool. 
 
7728.* Laurens Maertensz Jongeneel, geboren in circa 1645 te Zevenhuizen, begraven op 15-04-1717 te 

Zevenhuizen. Gehuwd op 04-02-1674 te Zevenhuizen met: 
7729.* Roockesje Cornelisdr Hofland, gedoopt 02-11-1653 Bleiswijk, begraven 12-05-1694 te Oudewater. 
 
7730.* Johan Pieterse Belhiel, hoedemaker, geboren te Muiden. Gehuwd met: 
7731.* Aaghje Cornelisse Hogervorst. 
 
7736.* Laurens (Lourens) Sijlo (Silo, Sijloen), jongeman van Delfshaven, gereformeerd begraven op 24-03-

1728 te Delfshaven (binnen de kerk in een eigen graf 6.0.0 gld.; voor het luiden 3.8.0 gld.). 
Gereformeerd gehuwd op 12-11-1684 te Delfshaven met:  

7737.  Cornelia Philps Scho(o)neman(s), jongedochter van Delfshaven, gereformeerd gedoopt op 18-04-
1661 te Delfshaven (getuigen: Pieter Jacobse Coninck, Machtelt Dircks en Trijntje Pieters), 
gereformeerd begraven op 28-09-1722 te Delfshaven. 

 
7738. Cornelis Wolpherse (Wolphertz.) van den Corper (Kerper), jongeman van Delfshaven, gereformeerd  

gedoopt op 24-08-1659 te Delfshaven (getuigen: Cornelis Wolffertse, Herman Janse en Lijsbeth 
Claes), begraven op 03-11-1710 te Delfshaven. Gereformeerd gehuwd 06-05-1685 te Delfshaven met: 

7739.* Swaentje Cornelis, geboren in circa 1675 te Delfshaven, begraven op 01-11-1722 te Delfshaven. 
 
7776.  Jacob Pietersz. Verpost (Post), jongeman van Kralingen, geboren in circa 1635 te Kralingen, 

begraven op 18-05-1671 te Kralingen. Gereformeerd gehuwd op 23-03-1653 te Kralingen met: 
7777.  Maartje Ariens (Maertgen Aerjens) Floren, jongedochter van Kralingen, overleden in 1701 te 

Kralingen. Gehuwd (2) op 19-08-1677 te Kralingen met Pieter Conradi Swemmer, geboren te Venlo. 
 
7780.* Cornelis Cornelisz. van Es. Gehuwd met: 
7781.* Maergen Leenaerts. 
 
7782. Jan Adamse van Dyck, begraven op 06-04-1685 te De Lier. Gehuwd vóór 29-06-1636 met: 
7783. Aaltje Jansdr. Viverberg, overleden ná 23-01-1637. 
 
7784.* Dirk Willemsz. Opstal. Gehuwd met: 
7785.* N.N. 
 
7786.* Arij Ijsbrandsz Rodenburg, geboren op 08-07-1663 te De Lier, overleden op 01-10-1710 te De Lier. 

Gehuwd op 18-11-1685 te De Lier met: 
7787.* Trijntje Simonsdr ’t Hart, geboren in circa 1664 te Naaldwijk, overleden op 10-12-1732 te Naaldwijk. 
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7792. Cornelis Ariensz Vellekoop, watermolenaar, geboren in circa 1635 te Wateringen, begraven op 13-
02-1711 te De Lier. Gehuwd (1) in 1658 met Neeltie Cornelisse. Gehuwd (2) op 06-05-1668 met: 

7793.* Wijntie Cornelisse. 
 
7794.* Aart Bastiaanse Langerak, geb. ca.1645 te Langerak. Gereformeerd gehuwd 24-09-1673 te Overschie: 
7795.* Annitje Jans. Gehuwd (2) met Sijmon Michiele.  
 
7796.* Jan Cornelisz Stout, gedoopt 07-07-1640 te Overschie, begraven 06-01-1696 te Delft. Gehuwd met: 
7797.* Maritje Cornelisdr van der Laen, gedoopt op 13-11-1642 te Delft, begraven op 18-05-1680 te Delft. 
 
7798.* Jan Maartense Uijtenbroeck, begraven 16-05-1725 Hillegersberg.Gehuwd 22-09-1669 Bergschenhoek 
7799.* Ariaentje Davids Koole. 
 
7804. Huijg Jacobsz. Coppert, geboren in 1646 te Maasland, begraven op 14-06-1698 te Kethel en Spaland. 

Gehuwd op 16-04-1684 te Kethel en Spaland met: 
7805.  Neeltge Huibrechtsdr. Poot, gedoopt op 22-11-1647 te Kethel en Spaland, overleden in 1722. 
 
7806.* Nanning Philipsz. van Bentvelde. Gehuwd met: 
7807.* Geertje Jans. 
 
7900.* Claes Hogenbael. Gehuwd met: 
7901.* N.N., begraven op 29-05-1721 te Berkel en Rodenrijs als moeder van Leendert Claeszn.Hogenbael. 
 
7902.* Alewijn Tijss Maen, wonende te Pijnacker. Ondertrouw op 04-04-1692 te Pijnacker. Gehuwd met: 
7903. Ariaentjen Cornelis Vermeer, jongedochter van Pijnacker, gereformeerd gedoopt op 17-10-1677 te 

Pijnacker (getuige: Trijntjen Cornelis). Gehuwd (2) op 15-04-1703 te Pijnacker (ondertrouw op 30-
03-1703) met Jan Leendertsz. van der Tas, bouwman, begraven op 24-05-1723 te Schiedam. 

 
7912.* Teunis Aerts. Gehuwd omstreeks 1670 met: 
7913.* Metien Teunisse. 
 
7920.* Gerrit Dircksz. Cleijwech, overleden vóór 19-11-1661. Gehuwd met: 
7921.* Trijntje Dircksdr. 
 
7922. Arij Dircksz. van Schie. Gehuwd met:  
7923. Neeltje Jacobsdr. van Berckel. 
 
8068.* Lambertus Jan Potters, geboren in 1634, overleden in 1724. Gehuwd op 14-07-1669 te Heeze met: 
8069. Aldegonda Jan Cox, begraven op 29-09-1680 te Leende. 
 
8070.* Jacobus Dielis (Tielens), overleden in circa 1750 te Leende. Gehuwd met: 
8071.* Gertrudis Danckers, gedoopt op 09-06-1652 te Leende, begraven op 27-03-1694 te Leende. 
 
8096. Pieter Adriaensz Pijnacker, gedoopt op 10-11-1641 te Pijnacker. Gehuwd met: 
8097.* Jannetje Cornelis van der Speck, geboren in circa 1650 te Pijnacker, overleden ná 1723. 
 
8098. Jacobus Brants, schout, gedoopt op 07-11-1642 te Pijnacker, overleden op 05-08-1727 te Pijnacker, 

begraven op 13-08-1727 te Pijnacker. Gehuwd (2) op 24-11-1709 te Pijnacker met Catharina 
Cornelisdr Pijnacker. Gehuwd (1) op 26-12-1667 te Berkel en Rodenrijs met: 

8099. Volckera Cornelisse van der Meijde, geboren te Pijnacker, begraven op 07-11-1685 te Pijnacker 
 
8100.* Leendert Ariensz Groenewegen, geboren in circa 1636. Gereformeerd gehuwd met: 
8101.* Maertje Jans Dirkse Marcktschipper, geb. ca 1641, gereformeerd begr. 15-01-1731 te Hillegersberg. 
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8102.* Jacob Pietersz de Jongh, gereformeerd gedoopt op 02-02-1648 te Maasland, gereformeerd begraven 
op 25-08-1689 te Maasland. Gereformeerd gehuwd op 26-04-1671 te Maasland met: 

8103.* Neeltje Maartens van ’t Wout, gereformeerd gedoopt op 06-03-1644 te Maasland. 
 
8104.* Gerrit Rembrandsz van der Bergh, geboren te Papsouw, Delft, begraven op 03-03-1684. Gehuwd met: 
8105.* Leentje Ariens Mostert, geboren in circa 1640 te Schipluiden, overleden in circa 1685 te Delft. 
 
8106.* Willemjansz Touw van der Burg, gedoopt op 25-07-1649 te Vlaardingen, Gehuwd met: 
8107.* Maartje Jacobsdr Doelman, geboren te Maasland, overleden in 1708 te Maasland. 
 
8108. Pieter Huibrechtsz. Poot, bouwman te Vrijenban, gedoopt op 06-02-1650 te Kethel, overleden in circa 

1725. Gehuwd (ondertrouw op 21-04-1674 te Vlaardingen) met: 
8109. Diewertje Pietersdr. Hauwertz (Houwert), jonge dochter van Zouteveen, overleden ná 29-12-1725. 
 
8110.* Ary Cornelisz van der Chijs, wonende te Zouteveen, geboren in circa 1645. Gehuwd met: 
8111.* Maria Eerland. 
 
8170. Jacob Cornelisz. Wensveen (van Waddinxveen), daggelder, geboren in circa 1657 te Zevenhuizen,  

begraven op 25-08-1719 te Zevenhuizen (aangegeven door zijn echtgenote Lijsje). Gehuwd (2) op 20- 
02-1707 te Zevenhuizen (ondertrouw op 04-02-1707) met Lijsbet (Lijsje) Plonen van Leeuwen, gebo-
ren te Zevenhuizen, overleden op 03-05-1753 te Zevenhuizen (aangegeven door Joris Gijsenberg, arm-
meester), dochter van Pleun Leenderts van Leeuwen. Gehuwd (1) op 23-08-1682 te Zevenhuizen met: 

8171. Abigael Jans van de Bijl, remonstrants gedoopt op 03-04-1639 te Zevenhuizen, begraven op 22-02-
1705 te Zevenhuizen (aangegeven door Joris Gijsenberg, armmeester). 

 
8172. Pieter Pietersz. Olyman, arbeider, gedoopt op 01-01-1642 te Zegwaart , overleden op 22-05-1707 te 

Zegwaart. Gehuwd op 01-01-1673 te Zoetermeer met: 
8173. Maertje Maartens van den Hoeck, geboren te Zegwaart, overleden op 09-10-1729 te Zegwaart. 
 
8174.* Leendert van de(r) Kraan, wonende te Zoetermeer. Gehuwd met: 
8175.* Sara. 
 
8176.* Cornelis Ariensz. Gouweleeuw, begraven op 21-05-1729 te Berkel en Rodenrijs. Rooms-Katholiek 

gehuwd op 24-01-1672 te Stompwijk met: 
8177. Maartje Pieters Scheer, begraven op 26-09-1723 te Berkel en Rodenrijs. 
 
8180.* Dirk Ariense van Breemen, overleden op 27-12-1751 te Hillegersberg. Rooms-Katholiek gehuwd op 

23-11-1678 te Kralingen met: 
8181.* Ariaantje Huijberts. 
 
8182.* Dignar Jooste Robben. Rooms-Katholiek gehuwd (2) op 18-08-1720 te Kralingen met Baartje  

Cornelis. Rooms-Katholiek Gehuwd (1) op 08-10-1668 te Kralingen met: 
8183.* Elizabeth Cornelis, overleden vóór 18-08-1720. 
 
8184.* Jasper Andriesse Vogelaar. Gehuwd op 20-01-1712 te Zoetermeer met: 
8185.* Maartje Cornelisse van der Beek. 
 
8186. Claas Sijmonsz. Slootweg, gereformeerd gedoopt op 07-11-1683 te Zoetermeer. Gehuwd op 13-02-

1707 te Pijnacker met: 
8187. Maria Pieters. Post, gereformeerd gedoopt op 22-12-1686 te Overschie. 
 
8188.* Willem Pietersz. van Merwe, arbeider, gedoopt op 07-11-1660 te Woudrichem, begraven op 06-11-

1701 te Nieuwveen. Gehuwd op 19-04-1693 te Nootdorp met: 
8189. Gerritje Gerritse Hogervorst, gedoopt op 03-01-1666 te Nootdorp, overleden ná 1732. 
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8190. Pouwel Mighielsz. Verhage, gereformeerd gedoopt op 29-09-1658 te Pijnacker. Gehuwd met: 
8191. Ariaentje Leenderts van der Borst, overleden na 11-11-1726. 
 
Generatie XIV (stamoudouders) 
 
8192. Jkr. Friedrich Röhling, Hammerherr te Kleinpöhla en Ratsherr te Elterlein, geboren in circa 1574, 

Evangelisch-Luthers begraven op 16-07-1645 te Elterlein. Gehuwd op 07-11-1608 te Elterlein met: 
8193. Jkfr. Juliana von Elterlein, geboren op 15-02-1585 te Nürnberg, Evangelisch-Luthers begraven op 

31-05-1669 te Elterlein. 
 
8194. Heinrich Eberwein, Churfürstlich Sächs. Oberförsters (Hoofd boswachter) te Crottendorf. 

Huisvestte tijdens dertigjarige oorlog burgers in blokhutten te Kleinen Hemmberg. In de Wolfner 
Mühle werden maaltijden geserveerd. In 1640 vonden de Zweden de vluchtelingen en eisten de 
bezittingen en het vee op waarna de molen in brand werd gestoken. Ook Crottendorf zelf werd 
geplunderd, geboren op 05-03-1590 te Crottendorf, overleden op 03-05-1644 te Crottendorf. 
Gehuwd circa 1620 te Annaberg: 

8195. Susanna Kaltwasser, geboren op 16-10-1596 te Annaberg, overleden op 26-09-1667 te 
Schwarzenberg, Evangelisch-Luthers begraven op 29-09-1667 te Schwarzenberg.  

 
8196.* Christian Richter, Fleischermeister, overleden 05-02-1679 te Schneeberg. Gehuwd 03-02-1628 met: 
8197.* Christiana Rabenstein, geboren in circa 1608. 
 
8198. Christian Pöhner, kaufmann, overleden in 1704 te Schneeberg. Gehuwd met: 
8199.* Maria Drechsel. 
 
8320.* Pieter Leendertsz. Stolk, geboren in circa 1575 te Stolwijk. Gehuwd met: 
8321.* Lijsbeth Derksdr. 
 
8336.* Hendrick Lansbergen, stamvader van het geslacht Lansbergen, geboren in circa 1570 te Kethel, 

overleden tussen 1648 en 1658 te Kethel. Gehuwd in circa 1600 met: 
8337.* Ariantie. 
 
8338. IJsbrant Jansz. de Vette, geboren in circa 1570 te Kethel. Gehuwd met: 
8339.* N.N. 
 
8340. Cornelis (de Oude) Ariensz. Koppert (Coppert), bouwman, wonende Vijfsluizen, geboren in circa 

1596 te Kethel, overleden vóór 10-04-1665. Gehuwd op 26-04-1620 te Vlaardingen met: 
8341. Meartie Cornelisdr., geboren in circa 1600, begraven op 02-03-1671 te Kethel. 
 
8342.* Adriaen Pietersz. Groenweg, overleden 1636 te Schoonderloo, Drenthe. Gehuwd met: 
8343.* Hilletje Ariens. 
 
8346. Sier Leendertsz. (van) Cleijwech(t), bouwman, geboren in circa 1583 te Delft, begraven op 07-04-

1670 te Oost-Gaegh, Maasland. Op 05-10-1634 testeerden Sier en Ariaentge, waarbij Cornelis 
Adriaensz. Schraeffwech als oom van Adriana werd vermeld. Op 26-04-1663 voegde Sijer als 
bouw-man aan de Oostgaech een codecil toe aan zijn testament, erfgename werd Adriaentje 
Cornelisdr., dochter van zaliger Maritge Sieren van Cleijwecht. Gehuwd op 06-12-1608 te 
Maasland met: 

8347. Ariaentje Adriens van Schraefswech, geboren in circa 1585, overleden vóór 26-04-1663 te Maasland. 
 
8384. Jasper Jacobsz. van Haastrecht, weesmeester van Voorburg, in 1597 ambachtsbewaarder van de 

zuidzijde van Tedingerbroek, pachtte in 1584 ridderhofstede Huis Leeuwensteyn te Voorburg van 
Van Alckemade, sloot in 1602 hypotheek en kocht het naburige Huis Damsigt met stal, 
tuinmanshuis, tuinen en boomgaard, aan beide zijden van de sloot gelegen en groot 2 morgen, 3 
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hond en nog de helft van de oost- en westtuin en boomgaard tot in de vliet en 9 hond weiland. 
Kinderen erven in 1623 land in Tedingerbroek, geboren 1560 te Voorburg, Rooms-Katholiek 
begraven 16-12-1620 te Voorburg. 

8385. Maartje Jansdochter van der Horst, geboren in circa 1560, begraven op 01-02-1640.  
 
8386.* Pieter Aemensz. Groen, geboren in circa 1580, vanaf 1603 eigenaar van de Sijde Wooninghe. Zijn  

schoonzoon Cornelis Jaspersz. van Haastrecht is vanaf 1668 de nieuwe eigenaar. Gehuwd met: 
8387.* N.N. 
 
8388. Cornelis Pieter Jansz. van Raephorst, begraven op 08-16-1636 te Wassenaar. Gehuwd 1601/1607: 
8389. Katrijn (Trijn) Claesdr. Schrama, geboren Noordwijkerhout, begraven op 29-01-1625 te Wassenaar. 

Gehuwd (1) vóór 1600 met Arijen Atijensz. (de Jonge) Corsteman, begraven op 29-07-1602 te 
Lisse. 

 
8390. Dirk Lourisz. van Wou(w), bouwman, huurt 1627-1658 Reigersbergen van Van Assendelft. 

Gehuwd: 
8391. Leuntje Maartensdr. van Reijgersbergen. 
 
8432. Jacobus Jaspersz. van Haastrecht, weesmeester te Veur, turfsteker op zijn land te Stompwijk, gebo-

ren Voorburg, Rooms-Katholiek begraven op 11-03-1671 te Voorburg. Gehuwd circa 1620 met: 
8433.* Cornelia Gijzen Suijderbosch, geboren in circa 1585. 
 
8438. Cornelis Cornelisz. van Eijck, overleden op 05-11-1650. Gehuwd met: 
8439.* N.N. 
 
8452. Cornelis Sebastiaanz. Vernel. Gehuwd met: 
8453.* N.N.  
 
8456. Maerten Maertensz. van Reygersbergh (Maerten Louwen naar zijn stiefvader Louris Cornelisse), 

bouwman, in 1584 en 1597 huurder van ‘Die hofstede van Reygersberge’ te Wassenaar van heer 
Walraven van Brederode, overleed in circa 1625 te Reygersberch. Rooms-Katholiek gehuwd met: 

8457.* N.N. 
 
8458.* Jan Lourensz. Gehuwd met: 
8459.* Maritgen Arntsdr. 
 
8898.* Marinus Cornelissen Faes, wonende te Halsteren. Gehuwd met: 
8899.* N.N. 
 
10368.* Jasper Gijsberts van Namen, woonde te Oirschot, geboren in circa 1612. Gehuwd met: 
10369.* N.N. 
 
10400. Allert van Outheusden, gedoopt 01-11-1620 te Gorinchem. Gehuwd 20-01-1638 te Gorinchem met: 
10401.* Mayken Jacobs. 
 
10404. Roelof Mathijsz. van Aken, geboren te Gorinchem. Gehuwd op 16-01-1630 te Gorinchem met: 
10405.* Govertjen Gijsbertsdr. Rutten, geboren te Gorinchem. 
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Avondmaalskelk van Friedrich Röhling en 
Juliana von Elterlein in de kerk te Elter-
lein. Het gegraveerde Alliancewappen be-
vat verkeerd afgebeelde dwarsbalken. 
Langs de rand van de voet is de volgende 
tekst opgenomen:  
 
Frjderjc roljg vnd frav jvljana roijngjn 
hawen avs wohlbedachten crjstljchen 
gemjd vnd wjllen djesen köljg vnd baden 
verehrt der kjrchen zvr gedegtnjs zv 
elterlejn anno 1625. wjgt 2 marck 4 lot 3. 

 
Hammerwerk Ober-
mittweida uit circa 
1800 met Herrenhaus. 
In 1588 kocht Wolf von 
Elterlein het bedrijf en 
maakte hier in 1592 
een hoogoven van. De 
naam Wolfshammer en 
Hammer Löwenthal 
verwijzen naar hem 
(von Elterlein voert 
een leeuw in het 
wapen). Uit Erzge-
birgisches Eisen 
Geschichte-Technik 
Volkskultur van Götz 
Altmann. 
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 Grafsteen van Churfürstlich Sächs. Oberförsters Heinrich Eberwein in de kerk te Crottendorf. 
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10412.* Pieter Bastiaansz. Penning, geboren te Gorinchem. Gehuwd op 24-03-1641 te Spijk met: 
10413.* Barber Jansdr.   
 
10798.* Pieter. Gehuwd met: 
10799.* Lijsbeth Gerwersdr. 
 
11072. Willem Hendriksz. Mouthaen, bouwman, overleden tussen 01-01-1625 en 01-10-1625 te Capelle.  

Gehuwd (1) in circa 1575 met Anneken Woutersdr. Gehuwd (2) in circa 1579 met: 
11073.* Anneken Ariens, geboren in circa 1555. 
 
11090. Jan Willems Oerlemans, nog onmondig in 1561, overleden in circa 1623 te Sprang. Gehuwd met:  
11091. Dingena Jansdr., geboren in circa 1560 te Baardwijk, overleden ná 1625 te Sprang. 
 
11092.* Hendrick Fransen (Leenhouwer), geboren in circa 1565. Gehuwd met: 
11093.* N.N. 
 
11100. Frans Gemichs, lidmaat Capelle 19-09-1610, woonde Hogevaart, ouderling 1612 en Heilige 

Geestmeester 1624, geboren in circa 1560, overleden ná 1624. Gehuwd met: 
11101.* Anneken Tonisdr., vermeld in een testament van 15-03-1599, overleden in circa 1624 te Capelle.  
 
11102. Willem Adriaen Jansz. (van Ammeroij), heemraad van Zuidewijn-Capelle 1604-1619, secretaris van 

Vrijhoeven 1610, belijdenis Capelle 02-10-1611, ouderling 1613-1615, erfdeling 14-11-1625, 
geboren in circa 1542, gereformeerd gedoopt, overleden in circa 1625 te Capelle. Gehuwd met: 

11103. Eerken Gijsbertsdr., geboren in circa 1562 te Sprang. 
 
11120. Huijbert (Hubrecht) Gelden Anthonisz., vervener, overleden vóór 12-02-1659 te Capelle. Gehuwd 

(2) (ondertrouw op 01-07-1623 te ‘s Grevelduin Capelle) met Peterken Jansdr. Peterken, geboren te 
Vrijhoeve Capelle, weduwe van Bastiaan Willems. Gehuwd (3) ná 1624 met Aentken Jans., wedu-
we van Antonis Jacobs Mulder. Gehuwd (1) op 14-12-1596 te Capelle met: 

11121.* Mariken (Maeiken) Jacobs, overleden in 08-1621 te Capelle. 
 
11122.* Antonie Willems Praet. Gehuwd met: 
11123.* Dingena Adriaensse Cuijl. 
 
11128. Adriaen Ockers, mulder (molenaar). Gehuwd met: 
11129.* N.N. 
 
11840. Sir Anthony Slingsby, 1st Bt, verheven tot baronet op 23-10-1628, gouverneur van Zutphen, op 26-

02-1626 voor het eerst vermeld Commandeur van Zutfen. In een akte van 19-05-1632 werd geschre-
ven over de kinderen en erfgenamen van wijlen kapitein Anthonie Slingsby, had echter geen wetti-
ge erfgenamen die de titel konden erven, wel namen zijn natuurlijke kinderen zijn familiewapen 
met hartschild van een baronet over, overleden in circa 1630. Relatie met: 

11841. N.N. 
 
11848.* Frans Jans van Walraven, soldaat onder Kpt. de la Roche. Gehuwd op 18-06-1617 te Heusden met: 
11849.* Walburgh Huberts van Heesbeen. 
 
11852. Ds. Daniel Pipardus, geboren te Antwerpen, student theologie te Franeker in 1597, Waals predikant 

Kampen 1609-1640, bekend contra-remonstrant, medewerker bijbelvertaling, rector Latijnse school 
Kampen tusen 1620 - 1623, overleden 1651 Kampen. Ondertrouw op 10-04-1608 Middelburg met: 

11853. Appolonia le Beque. 
 
11854. Leendert Adriaens van Dam(me), overleden vóór 1640. Gehuwd op 01-02-1628 te Rotterdam met: 
11855. Heyltje Adriaens van Driel, op 24-03-1640, bij notaris Arnout Hofflant, verkoopt Heyltje, brouster  
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in de brouwerye de Druyff, voor 21.000 gulden aan Jan Heyndricxz. van Krackouw haar huis, brou-
werije, mouterye en kuyphuys genaamd de Druyff staande en gelegen in de Hoochstraet. Het geheel 
grenst aan Johan Verzijden Fabryck, Sacharias Jansz, houtcramer, Stoffel Andriesse, tot over de 
Sluys, Maertge Cornelisdr en strekt tot aan de Kipsloot. Op 15-05-1640 verklaarde Claes Pietersz. 
Hoornsman, biersteker, wonende te Noortwijck, tegenover notaris Jacob Duyfhuysen jr. 800 gulden 
schuldig te zijn voor geleverde bieren aan weduwe Heyltge Ariens van Driel, burgerinne, gewezen 
brouwster in de brouwerij van De Druyff. Hij beloofde met een regeling de schuld te betalen. Vin-
cent Paets en Jan Henricxsz Cracouw, beiden brouwers in genoemde brouwerij, stonden borg. De 
akte werd opgemaakt in de brouwerij van De Druijff. Op 03-02-1642 verklaarde Capiteyn Reijnier 
van Driel bij notaris Arnout Hofflant, mede namens Heijltgen Ariensdr van Dam en alle andere erf-
genamen van Dirck Govertsz Thoen, hun grootvader, dat zij van Rijck Adriaensz, coopman, voor 
100 gulden de helft hebben overgenomen van de sarck en begraafplaats in het middelpant van de 
Groote Kerck, nummer 104, waarvan deze de andere helft behoudt, mits hij het gebeente dat daarin 
is in een kist zal doen. Uit akte van 20-05-1656 waarin zij machtigde bleek zij woonachtig te Heusden. 

 
12016. Ds. Carolus Reneman, predikant te Krewerd vanaf 1615, op de tribune boven de koordeuren staat 

vermeld: int jaar 1620 repareert anno 1634 als D. Caroles Reneman Pastoer Cornelis Peters en Peter 
Jacops kerckvogeden waren to Crewert met letteren en schilderijen verciert M.F., geboren in 1595 
te Krewerd, Delfzijl, overleden 22-02-1646 te Krewerd, begraven te Krewerd, op grafsteen  familie-
wapen en grafschrift: Anno 1646. Den 22sten Februari, is in den Heere gerust, die Ehrweerde en God-
salige Carolus Reneman, Partor tot Crewart en Lochwerd, wachtende in salige opstandige in Christo. 

12017.* Anna Golstein, op haar grafsteen treffen we als wapen: een aanziende, gitaarspelende meermin, 
overleden op 20-08-1656 te Krewerd, begraven te Krewerd. 

 
12322.*  Engel Pietersz. Pieters. Gehuwd met:  
12323.*  Leentgen Baarnts. 
 
12560. Petrus Hannaert, geboren in circa 1583 te Brussel (van 1583 tot 1585 werd Brussel door calvinisten 

geregeerd en is de Rooms-Katholieke godsdienst verboden). Gehuwd in circa 1605 met: 
12561.* Clara van de Putte. 
 
12564. Isaak Cornelisz. Vennekool, boekbinder, wonende te Rietveld, geboren in circa 1580, begraven op 

25-02-1624 te Delft. Gehuwd (ondertrouw op 23-04-1606 te Delft) met: 
12565.* Pietertje Jacobs. 
 
12566. Cornelis Symonsz. van der Noorta, scheepmaker, scheepstimmerman, geboren te Leiden. Gehuwd 

(2) op 05-09-1617 te Leiden (ondertrouw op 18-08-1617, getuigen: Pieter Symonsz., zijn broer, en 
Lautgen Claes, haar zuster) met Claesgen Claes van Heemstede, geboren te Heemstede en wonende 
te Leiden. Gehuwd (3) op 28-04-1630 te Leiden (ondertrouw op 11-04-1630, getuigen: Pieter Sy-
monsz. van Noortaa, zijn broer (scheepmaker), en Grietgen Dircxdr.) met Aehfgen Jansdr., geboren 
te Leiden. Gehuwd (1) op 05-07-1605 te Leiden (ondertrouw op 17-06-1605 te Leiden) met: 

12567.* Ghysbertgen Heinrijcx., geboren te Arnhem en wonende te Woerden. 
 
13824.* Adam Schlupp, gehuwd op 10-05-1560 te Leuzigen, Bern, Zwitserland met: 
13825.* Bendichtli Wyss. 
 
13840. Jeremias Muelchi, gehuwd op 17-05-1595 te Leuzigen, Bern, Zwitserland met: 
13841.* Elsbeth Schwab. 
 
13856. Benedikt Schwab, geboren 24-01-1597 te Leuzigen, Bern. Gehuwd op 17-04-1618 te Leuzigen: 
13857. Elsbeth Muelchi. 
 
14392. Willem Boudewijnsz. van der Cleij (Schouten), begraven op 09-11-1678 te Wassenaar. Gehuwd met: 
14393.* Maertie Heijndricxdr., begraven op 30-10-1680 te Wassenaar. 
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Het familiewapen van Sir Anthony Slingsby, 1st Bt, verheven tot baronet op 23-10-1628, gouverneur van 
Zutphen. In een akte van 19-05-1632 werd geschreven over de kinderen en erfgenamen van wijlen kapitein 
Anthonie Slingsby, hij had echter geen wettige erfgenamen die de titel konden erven, wel namen zijn natuur-
lijke kinderen zijn familiewapen met hartschild van een baronet over. 
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14396. Pieter Ghijsbertsz.Loos, backer, overleden ná 26-05-1652. Gehuwd op 24-01-1644 te Wassenaar met: 
14397.* Trijntje Engelsdr. 
 
14398. Cornelis Claesz. Hillenaer, schepen van Wassenaar, kapitein der weerbare mannen in 1652-1653,  

overleden ná 19-06-1659. Gehuwd (2) op 13-09-1654 te Wassenaar met Neeltgen Jacobsdr. van 
Leeuwen. Gehuwd (1) op 27-04-1636 te Wassenaar met: 

14399. Marijtgen Cornelisdr. van Rijn, begraven op 23-01-1646 te Wassenaar. 
 
14.400.* Pouwels Albrechtsz Berckel (Droog), geboren omstreeks 1610, overleden omstreeks 1685. Gehuwd 

op 13-05-1636 te Berjkel en Rodenrijs met: 
14.401.* Claesgen Cornelisdr Langerack. 
 
14406. Cornelis Cornelisz Vlieger, Molenmeester van Hoochstadt in 1637, Schepen van Vlaardingen in 

1639, geboren omstreeks 1610 te Maasland, overleden vóór 1640. Gehuwd in 1634 met: 
14407. Athalia Doensdr van der Houve, overleden in 1667. Gehuwd (2) met Gerrit Lourisz van Noorden. 
 
14504. Cornelis Jansz Stolck, geboren in circa 1584 te Zevenhuizen, begraven op 21-05-1671 te Kralingen. 

Gehuwd op 14-02-1637 te Hillegersberg met: 
14505. Neeltje Claasdr de Groot, geboren in circa 1600. 
 
14506.* Pleun Pieters Roos, overleden in circa 1695 te Schiedam. Gehuwd met: 
14507.* N.N. 
 
14516. Pieter Arijensz Vellekoop, zandschuitenvoerder, geboren in circa 1626 te Wateringen, overleden in 

circa 1687. Gehuwd (1) met Geertruij Hendricke Cooper (Coppert). Gehuwd (2) met: 
14517.* Annetje Teunisdochter, geboren in circa 1622. 
 
14524. Cornelis Ariensse Wensveen, geboren in circa 1620. Gehuwd met: 
14525.* N.N. 
 
14542. Jan Pietersz. Klinkert, Schepen van Sevenhuijsen met eed op 01-06-1657, begraven op 19-10-1698.  
14543.* Maartgen Danielsdr. 
 
14656. Willem Cornelisz van Wouw, geboren in 1597 te Wassenaar. Gehuwd met: 
15657.* Ariaentje Claesdr., geboren in 1597. 
 
14664. Jacob Christiaenz Noordover, gereformeerd gehuwd op 13-06-1638 te Wassenaar met: 
14665.* Barber Pietersdr.  
 
14668. Cornelis Baerthoutsz van der Claauw, geboren in circa 1598. Gehuwd met: 
14669.* Crijntje Cornelisdr. 
 
14670.* Willem Heemskerk, geboren in circa 1610. Gehuwd met: 
14671.* Crijntje Jansdr Langelaen, geboren in circa 1615. 
 
14680.  Jacob Fransz. Coppe, geboren in circa 1590. Gehuwd met: 
14681.*  Leuntgen Jansdr. 
 
14682.  Arij Pieter Joostensz. Haesbrouck, overleden vóór 1619. Gehuwd met: 
14683.  Maritgen Leendertsdr. Ruijchrock, geboren vóór 1579, overleden ná 1623. 
 
14686.* Thonis Jansz. Gehuwd met: 
14687.*  Joosgen Willemsdr. van Cransem. 
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14760.  Jacob Claesz. Pieter Groenewegen, geboren in circa 1590. Gehuwd met: 
14761.* Aeghgen Pouwelsdr., geboren in circa 1595, overleden vóór 1649. 
 
14762. Arie Ariensz. van Worckum, woonde te Wilsveen, overleden in 1668. Gehuwd op 29-03-1631 te 

Stompwijk (ondertrouw op 13-04-1631 te Stompwijk) met: 
14763. Baertge Cornelisdr. ’t Jongelam (Jongelant), overleden ná 22-05-1657. 
 
14780.* Meynder Cornelisz. van Adrichem, begraven op 04-09-1663 te Berkel en Rodenrijs. Gehuwd met: 
14781.* Claesje, overleden ná 09-04-1678. 
 
14816.* Cornelis Corneliszn.Verkleij (de Oude), geboren Bloemendaal, overleden circa 1674. Gehuwd met: 
14817.* N.N. 
 
15444.* Pieter van Dorp. Gehuwd met:  
15445.* Catarina Abrams.  
 
15452.* Engelbregt Willems van der Valk, begraven op 22-06-1701 te Hillegersberg. Gehuwd met: 
15453.* Maertje Pietersdr Breetvelt, begraven op 05-12-1696 te Hillegersberg. 
 
15474.* Philips (Vilips) Dirckse Schooneman(s), wonende te Delfshaven. Gehuwd met: 
15475.* Fennetje Pieters(e). 
 
15476.* Wolfert Cornelisse, wonende te Delfshaven. Op 28-09-1678 was hij met Annetje getuige bij de 

gereformeerde doop van Annitje, dochter van Jan Wolphertse en Jannitje Robberts. Gehuwd met: 
15477.* Annetje (Annitje) Jans. 
 
15552.  Pieter Jacobszn. Verpost, bouwman, kocht in 1624 de boerderij van zijn vader gelegen aan de 

Veenweg en de Omnoord te Kralingen, geboren in circa 1590, overleden vóór 1662. Gehuwd op 
06-02-1624 te Hillegersberg met: 

15553.*  Trijntje Cornelisdochter, begraven op 10-11-1670 te Kralingen. 
 
15554.* Arie Florens. Gehuwd met: 
15555.* Neeltge Andries. 
 
15564. Adam Cornelisz., bogaerdman, begraven De Lier 15-07-1622. Gehuwd op 16-04-1589 De Lier met: 
15565. Trijntje Jacobsdr. van Dijck, lidmaat Nederlands Gereformeerde kerk te De Lier in 1628, begraven 

op 18-03-1629 te De Lier. 
 
15566.* Jan Viverberg. Gehuwd met: 
15567.* Maertge Tonisdr. 
 
15584.* Adriaen Cornelisz Vellekoop, geboren te Wateringen, overleden in circa 1680 te Wateringen.  
15585.* Aeghje Cornelis Heijndricxs Appelmans, geboren in circa 1608, overleden in circa 1668. 
 
15608.* Jacob Huijgen Coppert, geboren in circa 1619, overleden in circa 1659 te Maasland. Gehuwd met: 
15609.* Maartje Gerritsdr. 
 
15610. Huibrecht Pietersz. Poot (dezelfde persoon als 16216). Gehuwd met: 
15611. Neeltje Harmensdr. Koeckoeck (dezelfde persoon als 16217). 
 
15806. Cornelis Pouwelsz. Vermeer, gezworene te Pijnacker, geboren in circa 1644 te Zoetermeer, 

overleden ná 1696. Gehuwd te Pijnacker met: 
15807. Ingetje(n) (Ingetgen) Pieters de Bij(e), ná 1683 werd naast een patroniem ook de achternaam 

vermeld, vóór 1683 alleen patroniem, gedoopt op 20-03-1644 te Pijnacker. 
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15844.* Dirck Roelantsz. van Schie. Gehuwd met: 
15845.* Marritje Corssen. 
 
15846. Jacob Joppen van Berckel, bouwman, schout van Delfshaven, geboren in circa 1585. Gehuwd met: 
15847.* Willempje Pleunen van der Kooij.  
 
16138.* Joannes Cocx. Gehuwd met: 
16139.* Catharina. 
 
16192.* Adriaen Pleunen Pijnacker. Gehuwd met: 
16193.* Maertgen Dircks van Ingen. 
 
16196.* Pieter Claes Brants, schout, geboren in circa 1596 te Brielle, begraven op 16-08-1666 te Pijnacker. 
16197. Catharina Swalmius, geboren circa 1606 te ’s-Gravenzande, begraven op 10-10-1661 te Pijnacker. 
 
16198.* Cornelis Adriaensz van der Meijde, gehuwd (2) op 10-01-1655 te Berkel en Rodenrijs met Jannetje 

Arents Conijnenburg. Gehuwd (1) op 17-06-1646 te Berkel en Rodenrijs met: 
16199.* Ariantge Cornelisdr., overleden in circa 1653. 
 
16216. Huibrecht Pietersz. Poot, bouwman aan de Groenewegh te Kethel, geboren in circa 1610 te Kethel, 

overleden vóór 25-09-1679 te Kethel. Gehuwd (1) op 29-12-1635 te Kethel met Neeltje Pietersdr., 
overleden vóór 12-08-1644. Gehuwd (2) op 14-10-1645 te Overschie met: 

16217. Neeltje Harmensdr Koekoeck (Kouckouck), geboren in circa 1625 te Overschie, begraven op 21-
01-1696 te Kethel (directe voorouders van Ilse Poot, vriendin van Bas en Monique (zie: 2 en 3). 

 
16218. Pieter Houwert. Gehuwd met: 
16219.* Maartje Pieters. 
 
16340.* Cornelis Huigen (van) Wensveen, woonde 1682 in het Noordeinde van Zevenhuizen, overleden 

vóór 1691. Gehuwd (2) op 02-08-1682 te Zevenhuizen met Annitje Ridders, samen op 21-10-1682 
een langstlevende contract opgemaakt. Gehuwd (3) op 09-07-1684 te Zevenhuizen met Dorothea 
Cornelisse, zij verhuisde ná het overlijden van Cornelis van Wensveen naar de Lange Zijde. 
Dorothea en Cornelis werden tot lidmaat aangenomen op 21-12-1684 te Zevenhuizen, woonden 
tussen 1689 en 1691 aan de Oostzijde van het dorp. Gehuwd (1) in circa 1650 te Zevenhuizen met: 

16341.* Jaapje Jacobs, overleden vóór 1682. 
 
16342.* mogelijk: Jan Dirksz. van Oy, geboren in circa 1607 te Zevenhuizen. Gehuwd met: 
16343.* Jannetje Jans, geboren in circa 1611 te Zevenhuizen. 
 
16344.* Pieter Pietersz. Olyman, geboren te Delfshaven, jongeman van Segwaert. Gehuwd 15-03-1648 te  
 Zoetermeer (otr 23-02-1648, attestatie des predicants van Delfhaeven aengaende consent der ouders): 
16345. Pleuntje Dirx Paridons (Parredoens), gedoopt op 06-09-1620 te Zegwaart. 
 
16346. Maarten Meesch van den Hoeck, gedoopt op 07-02-1627 te Benthuizen. Gehuwd op 19-02-1648 te 

Zoetermeer (ondertrouw op 02-02-1648) (Consent: Dirck Meess, broeder; heeft geen vader) met: 
16347. Maartje Pietersdr. van de Chijs, gedoopt op 08-03-1626 te Pijnacker. 
 
16354.* Pieter Simonsz. Scheer, jongeman uit Stompwijk, overleden vóór 01-08-1671. Gehuwd op 04-12-

1639 te Stompwijk (ondertrouw op 05-11-1639 te Stompwijk) met: 
16355. Neeltje Pieters Colen, jongedochter van Stompwijk, geboren vóór 1619 te Stompwijk. Gehuwd (2) 

op 25-08-1671 te Stompwijk (ondertrouw op 01-08-1671 te Stompwijk) met Pieter Pietersz. Veur.  
 
16372. Sijmen Maertenz Slootwegh. Gehuwd op 27-11-1676 te Benthuizen met: 
16373.* Annetje Floore. 
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16374. Pieter Jacobsz. Post (dezelfde persoon als 3888). Gereformeerd gehuwd 25-11-1685 te Kralingen: 
16375.* Geertje Ariens Schipper, geboren te Pijnacker, overleden vóór 1687. 
 
16378. Gerrit Gerritsz. Hogervorst, arbeider, geboren in circa 1630 te Nieuwveen, overleden vóór 1702.  

Gehuwd op 26-03-1656 te Nootdorp met: 
16379.* Soetje Cornelise Olsthoorn (Moijman), begraven op 16-04-1702 te Nieuwveen. 
 
16380.* Michiel Pietersz. Verhagen, linnenwever te Pijnacker, overleden ná 1678. Gehuwd met: 
16381. Ariaentje Suijderkerck, gedoopt op 01-06-1636 te Pijnacker, begraven op 02-07-1727 te Pijnacker. 
 
16382. Leendert Pietersz. van der Borst, wonende te Nootdorp, testeerde (ziekelijk) samen met zijn echt- 

genote op 13-01-1676 voor de schepenen van Nootdorp (extract 10-09-1685). Zij testeerde als we-
duwe te Delft op 05-12-1680, overleden vóór 05-12-1680. Gehuwd op 28-04-1654 te Nootdorp met: 

16383. Neeltje Simons van den Ende, op 27-09-1688 verkocht Huijgh Arentsz van Veen, in huw. hebbende 
Neeltje Simons van den Ende, wed. van Leendert Pietersz. van der Borst, een partij slagturfland aan 
Jan Leendertsz. van der Borst, te verongelden voor 1 morgen, met een huis er op, belend O en W 
Aart Leenderts van ..., Z de koper en N de verkoper. Op 14-01-1704 verkochten de erfgenamen van 
Neeltje Simons van den Ende een partij veenland, kavelbrief 24-08-1705 en diverse aktes 
betreffende de onderlinge verkoop van de delen van de erfenis 24-08-1705, 13-09-1706, 18-10-
1706.overleden vóór 1702. Gehuwd (2) vóór 27-09-1688 met Huigh Arentz. van Veen. 

 
Generatie XV (Stamoudgrootouders) 
 
16384. Jkr. Hans Röhling, Hammerherr te Oberwiesenthal, Bergmeister en Bürgermeister te Annaberg, 

geboren in circa 1535, overleden eind 09-1579 te Geyer, Evangelisch-Luthers begraven op 27-09- 
1579 in de kerk te Geyer. Gehuwd op 16.p.Trinit. [zondag na Pinksteren] 1565 te Annaberg met: 

16385. Catharina Klinger, geboren circa 1540, Evangelisch-Luthers begraven op 26-03-1607 te Elterlein. 
 
16386. Jkr. Wolf von Elterlein, Berg- u. Hüttenherr te Elterlein, sinds 1588 Hammerherr van Löwenthal te 

Obermittweida, Markersbach, in großen Rat te Nürnberg, keert op 06-12-1588 van Nürnberg terug 
naar Elterlein. Beleent met het fürstbischöfl. Mannlehn Tendelberg, Höfleins en in 1561 met 
Simonshofen, geboren op 14-12-1545 te Annaberg, overleden op 12-06-1619 te Elterlein. Gehuwd 
op 21-11-1575 te Annaberg met: 

16387. Jkfr. Ursula Portner von Theuern (von Harynow), geboren op 11-01-1556 te Nürnberg, overleden 
op 24-02-1633 te Elterlein. 

 
16388.* Simon Eberwein, Churfürstlich Sächs. Oberförsters (Hoofd boswachter) te Crottendorf vanaf 1585, 

deze functie zou gedurende vijf generaties binnen de familie Eberwein blijven. Volgens de familie-
saga was Simon een natuurlijke zoon van graaf Everwin III van Bentheim-Steinfurt en werd zijn 
naam Symon Everwin later “verduitst” in Simon Eberwein, geboren in circa 1556 te Bentheim, 
Westfalen, overleden in circa 1625 te Crottendorf. Gehuwd met: 

16389.* Magdalena, overleden in circa 1626.  
 
16390.* Hans Kaltwasser, Handelsmann, geboren in circa 1549 te Erfurt, Thüringen, overleden in circa 

1630 te Annaberg. Gehuwd op 16-07-1588 te Annaberg met: 
16391. Ursula Kaiser, geboren in circa 1559 te Thum, Chemnitz, overleden in circa 1632 te Annaberg. 
 
16396.* Johannes (Hans) Pöhner, Kaufmann, bauender Gewerke, Gemeindevorsteher, geboren 06-05-1598 

te Schneeberg, overleden 19-01-1661 te Schneeberg, begraven 21-01-1661 te Schneeberg. Gehuwd 
(1) 02-1625 met Magdalena Glaser, dochter Valten Glaser. Gehuwd (2) 08-01-1629 te Schneeberg:  

16397. Christiane Neumann, geboren op 19-01-1609, overleden op 10-01-1672 te Schneeberg. 
 
16676. Jan IJsbrantsz. de Vette, geboren in circa 1545 te Kethel. Gehuwd met: 
16677.* N.N. 
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Graaf Everwin III van Bentheim-Steinfurt in 1560. Schilderij door Hermann tom Ring, Everwin III  
was de mogelijke vader van Simon Eberwein. 
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16680. Arie Ariens Koppert, landman en windas-meester te Kethel, woonde hoek Vlaardinghwegh/ 
Noorteinde, geboren Maasland, overleden ná 22-07-1628 te Kethel. Gehuwd in 02-1591 te Kethel: 

16681. Annetje Corsdr. Langelaan, geboren in circa 1566, overleden op 31-10-1612. 
 
16682.* Cornelis Cornelisz, wonende op Schie. Gehuwd met: 
16683.* Grietie Hendrickse van der Burch, geboren in circa 1560. 
 
16692. Leendert Pieterse Cool (Lenaert Co(o)len), schepen van Overschie in 1598 en 1599, kerkmeester in 

1576, ambachtbewaarder van de Nieuwe Polder, woonachtig aan de Cleijwech te Overschie, 
geboren te Overschie, begraven op 14-02-1615 te Overschie. Gehuwd in circa 1575 met: 

16693.* Neeltje Pietersdr. (Neeltgen), pachtte land te Overschie tussen 1600 en 1603. Gehuwd (2) vóór 14- 
02-1615 met Pieter Areinsz, wonende te Berkel. Pieter en Neeltje, geassisteerd door haar zwager 
Maerten Jacobsz., maakten op 22-03-1603 bij de notaris Gerrit Jansz. van Woerden hun huwelijkse 
voorwaarden. Daarbij werden bepalingen opgenomen ten aanzien van de voorkinderen van Neeltje, 
aan wie zij onder andere de erfenis van haar zuster Hadewijtgen Pieters legateert. 

 
16694.* Adriaen Schraeffsweg, geboren in circa 1560. Gehuwd met: 
16695.* N.N. 
 
16768. Jacobus Jacobszoon van Haastrecht, bouwman, geboren in circa 1530 te Voorburg, Rooms- 

Katholiek begraven op 28-01-1582. Gehuwd in circa 1560 te Veur/Voorburg met: 
16769.* Aeltgen Jansdochter van der Lubbe, geboren in circa 1530, begraven op 29-11-1608. 
 
16770.* Jan Jansen van der Horst. Gehuwd met: 
16771.* N.N. 
 
16776. Pieter Jan Cornelisz. Par Wadding (van Raephorst), welgeboren man, geboren in circa 1553 te 

Voorschoten, overleden tussen 1611 en 1630. Gehuwd (2) met Aeltgen Pietersdr. Gehuwd (1) met: 
16777.* Neeltgen Cornelisdr. Colijn, overleden vóór 22-04-1587. 
 
16778. Claes Maertsz. Schrama, bouwman, welgeborene, geboren in circa 1533 te Noordwijkerhout, 

overleden in 1625 te Noordwijkerhout. Gehuwd (2) in circa 1573 met Albertgen Cornelisdr.,  
geboren te Hillegom, overleden op 25-06-1615 te Hillegom. Gehuwd (1) in circa 1555 met: 

16779.* Machteld Jorisdr., geboren in circa 1535 te Hillegom. 
 
16780.  Louris Leendertsz. van Wouw, woonde te Voorschoten, geboren ná 1623, overleden ná 10-04- 

1680. Gehuwd op 28-04-1658 te Voorschoten met: 
16781.  IJda Pietersdr. van Eijck, woonde te Voorschoten. 
 
16782.  Maerten Maertensz. van Reygersbergh (dezelfde persoon als 8456). Gehuwd met: 
16783.  N.N. (dezelfde persoon als 8457). 
 
16864. Jasper Jacobszoon van Haastrecht (dezelfde persoon als 8384). Gehuwd met: 
16865. Maartje Jansdochter van der Horst (dezelfde persoon als 8385). 
 
16876. Cornelis Ary Woutersz. van Eijck. Gehuwd (1) in circa 1565 met N.N. Gehuwd (2) in circa 1590 met: 
16877.* Marijtje Cornelisdr., geboren in circa 1565.  
 
16904.* Sebastiaen Nijsz. Vernel, geboren in circa 1550 te Pernis. Gehuwd met: 
16905.* N.N. 
 
16912.*  Maerten Gerijtz (Gerritz), bouwman, stamvader van het geslacht Van Reygersbergh, overleden 

vóór 1561. Rooms-Katholiek gehuwd met: 
16913.*  N.N., pachtte in 1561 huis Reygersberg te Wassenaar. Gehuwd (2) in 1563 met Louris Cornelisse. 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

20800. Jan Allarts van Outheusden. Gehuwd op 08-01-1617 te Gorinchem met: 
20801.* Mayken van der Kae. 
 
20808.* Matthijs Tijssen van Aken, militair, vestigde zich in circa 1580 te Gorinchem, geboren in circa 

1560 te Aken. Gehuwd met: 
20809.* N.N. 
 
22144.* Hendrick Willemsz. Mouthaen, vermeld Capelle 17-11-1544, testament 07-02-1561, erfdeling 30- 

09-1587, overleden in circa 1587 te Capelle. Gehuwd (1) met N.N. Gehuwd (2) in circa 1548 met: 
22145.* Aentken Laurensdr., overleden circa 1607 te Capelle. Gehuwd (2) circa 1588 met Merten Willems. 
 
22180. Willem Gerits Oerlemans, geboren te Loon op Zand, overleden circa 1564 te Sprang. Gehuwd met: 
22181.* N.N. 
 
22182.* Jan Gerit Corsten, woonde te Sprang in de Nieuwstraat, overleden in 1589 te Sprang. Gehuwd met: 
22183.* Aentke Laurisdr., overleden in circa 1605 te Sprang. 
 
22200.* Geman Antonisz., geboren in circa 1528. Gehuwd met: 
22201.* een onbekende vrouw met het patroniem Frans Adriaensdr., geboren in circa 1534. 
 
22204. Adriaen Jansz. van Ammeroyen, overleden vóór 1545 te Capelle. Gehuwd met: 
22205.* Beatrix. 
 
22206. Gijsbert Wouters, geboren in circa 1533 te Sprang, overleden in circa 1592 te Sprang. Gehuwd met: 
22207. Leijske Wouters Prince (Stockmans), geboren in circa 1535, overleden ná 1610 te Sprang. 
 
22240. Gelden Anthonisz., geboren in circa 1534, overleden in circa 1604 te Capelle. Gehuwd met: 
22241. Willemke Jansdr., geboren in circa 1541 te Sprang, overleden in circa 1604 te Capelle. 
 
22256.* Peter Ockers, mulder (molenaar) te Vrijhoeven (Vrijhoeve-Capelle). Gehuwd met: 
22257.* Maycken. 
 
23680. Peter Slingsby, Esq., geboren te Scriven, Knaresborough (Yorkshire, Engeland). Gehuwd met: 
23681.* N.N. 
 
23704. Jasper Pipard (Pypart), satijnwerker, poorter van Antwerpen op 13-03-1579, kwam in 1586 van 

Antwerpen naar Middelburg, geboren te Templeuve, overleden ná 10-01-1621. Gehuwd (2) op 28-
08-1598 te Middelburg met Rebecca Hunt. Gehuwd (1) met: 

23705.* N.N. 
 
23706.* Samuel le Beque. Gehuwd met : 
23707.* N.N. 
 
23708.* Adriaen Lenaerts van Dam. Gehuwd met:   
23709.* Joriske Adriaens Vink.   
 
23710.* Adriaen Dirks. van Driel. Gehuwd met: 
23711. Dieuwertgen Thoen. 
 
24032. Ds. Cornelius Reneman, tot 1595 katholiek priester te Krewerd, boven Appingedam. Na 1595 pre-

dikant te Krewerd, geboren in circa 1550, overleden in 1615 te Krewerd, Groningen. Gehuwd met: 
24033.* Berber. 
 
25120.* Bernardus Hannaert, geboren in circa 1550 te Brussel. Gehuwd met: 
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25121.* Margaretha. 
 
25128.* Cornelis Jansz. Vennekool, Staeten Drucker. Gehuwd (2) op 25-12-1605 te Delft (ondertrouw op 

11-12-1605 te Rotterdam) met Yda Jans van Enckhuisen, begraven op 20-12-1616 te Delft (Nieuwe 
Kerk). Gehuwd (1) met: 

25129.* N.N. 
 
25132. Symon Pietersz. van Noorta, overleden vóór 10-1587. Gehuwd (ondertrouw op 07-09-1577 te 

Leiden, getuigen zijn oom en haar tante) met: 
25133.* Maritgen Ariensdr., gehuwd (2) (ondertrouw 10-10-1587 te Leiden, getuigen: Heyndric Jansz., zijn 

neef, en Jannetgen Coenen, haar bekende) met schippersgezel Cornelis Joppensz., beiden uit Leiden. 
 
27680.* Hans Muelchi, mogelijk gedoopt op 21-12-1552 te Leuzigen, Bern, Zwitserland als Joannes, zoon 

van Hans Muelchi. Gehuwd met: 
27681.* N.N. 
 
27712.* Urs Schwab, gehuwd op 12-11-1580 te Leuzigen, Bern, Zwitserland met: 
27713.* Barbara Weibel. 
 
27714.* Albrecht Muelchi, gehuwd op 10-01-1578 te Leuzigen, Bern, Zwitserland met: 
27715.* Agnes Mathis. 
 
28784.* Boudewijn Mourinsz. van der Cleij, schout van Geenendorp, begraven op 13-10-1641 te 

Wassenaar. Gehuwd ná 1607 met: 
28785. Jaapje Willemsdr. Persoon, geboren in circa 1580, begraven op 09-01-1656 te Wassenaar. 
 
28792.* Ghijsbert Jansz. Loos, overleden ná 12-08-1655. Gehuwd met: 
28793.* N N 
 
28796. Claes Claesz. Hillenaer, kerkmeester te Wassenaar, gezworene in 1580, leenman van Raephorst op 

19-10-1616, begraven op 06-10-1627 te Wassenaar. Gehuwd op 09-07-1595 te Wassenaar 
(ondertrouw op 22-06-1595 te Leiden) met: 

28797.  Annitgen Sijmonsdr., overleden tussen 1623 en 1631. 
 
28798. Cornelis Claesz. van Rijn, schout van Voorschoten, leenman van de Hof te Wassenaar 16-04-1612,  

geboren in circa 1562, overleden tussen 1622 en 1623 te Voorschoten. Gehuwd met: 
28799. Marijtge Cornelisdr. (van Vlaerdenburch), overleden ná 1623. 
 
28812.* Cornelis Cornelisz Vlieger, Schepen van Vlaardingambacht in 1604, geboren in 1570 te 

Vlaardingen, overleden omstreeks 1624 te Vlaardingen. Gehuwd met: 
28813.* Grietge Claesdr, op 02-12-1624 wordt zij vermeld als weduwe, overleden omstreeks 1639 te 

Vlaardingen. 
 
28814. Doe Arentsz van der Houff. Gehuwd met: 
28815. Athalitgen Vranckensdr van Adrichem, overleden op 15-12-1642. 
 
29008. Jan Anthonisz Stolck, geboren ca.1555 te Stolwijk, begraven 16-03-1641 te Zevenhuizen. Gehuwd: 
29009.* Neeltgen Cornelisdr, geboren te Hillegersberg, begraven op 05-03-1637 te Zevenhuizen. 
 
29010.* Claes Pleunen de Groot, overleden in circa 1633. Gehuwd met: 
29011.* Cuniertgen Michielen. 
 
29032. Adriaen Cornelisz Vellekoop (zie ook: 15584). Gehuwd met: 
29033. Aeghje Cornelisdr Appelmans (zie ook: 15585). 
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29048.* Arien Cornelisz Wensveen, geboren in circa 1595. Gehuwd met: 
29049.* Pietertgen Ariensdr. 
 
29084. Pieter Jansz. Klinckert, vermeld als neef van Leendert Aertsz. Klinckert in 1631, geboren in circa 

1598 (3 jaar bij overlijden vader vóór 20-01-1602). Gehuwd met: 
29085.* N.N. 
 
29312.* Cornelis Jacobsz van Wouw. Gehuwd vóór 1597 met: 
29313.* Grietgen Willemsdr. 
 
29328.* Christiaen Maillaertsz Noordover, begraven op 07-10-1636 te Wassenaar. Gehuwd met: 
29329.* Jannetje Jansdr.  
 
29336.* Baerthout Cornelisz van der Claauw, geboren circa 1569, overleden op 01-05-1647. Gehuwd met: 
29337.* Neeltgen Crijnensdr. 
 
29360.*  Frans Coppe. Gehuwd met: 
29361.*  Maritgen van Oosten. 
 
29364. Pieter Joostensz. Haesbrouck, ambachtsbewaarder te Zoeterwoude tot 1572, geboren in circa 1508, 

overleden vóór 19-04-1588. Gehuwd met: 
29365.* Jannetgen Willemsdr.  
 
29366.*  Leendert Ewoutzn., overleden vóór 1579. Gehuwd vóór 26-05-1573 met: 
29367.  Neeltgen Florendr., overleden tussen 08-09-1598 en 19-11-1599. Gehuwd (2) vóór 19-07-1579 met 

Arijen Thonisz. Ruijchrock, overleden op 10-10-1634 te Wassenaar.  
 
29520. Claes Groenewegen, overleden circa 1639 te Zoetermeer. Gehuwd (1) met N.N. Gehuwd (2) met: 
29521.*  Stijntge Arentsdr., geboren in circa 1550. 
 
29524.*  Adriaen Wijbensz. van Worcum, woonde te Wilsveen, overleden tussen 1656 en 31-05-1657. 

Gehuwd vóór 22-02-1606 met: 
29525.  Leentje Cornelisdr. van der Claauw, woonde te Wilsveen, overleden vóór 31-05-1657. 
 
29526.*  Cornelis Dircksz. ‘t Ouwelam, woonde te Stompwijk Ommedijk, overleden vóór 16-01-1620. 

Gehuwd vóór 10-03-1602 met: 
29527.  Martijntgen Claesdr. Sterre, woonde te Stompwijk. 
 
31104.  Jacob Joestzn. Verpost, bouwman en schout van Kralingen, eigenaar van een boerderij te Kralingen 

gelegen aan de Veenweg en de Omnoord. In 1624 verkocht hij deze aan zijn zoon Pieter, geboren 
in circa 1555 te Kethel, overleden vóór 31-07-1629. Gehuwd op 30-11-1578 te Kralingen met: 

31105. * Leentgen Jacobsdr., tegenover notaris Arnout Wagensvelt bevestigde Dirck Willemsz. molenaer op  
31-07-1629 300 gulden te hebben geleend van Leentgen Jacobsdr., weduwe van Jacob Joosten 
Verpost, wonende aan de Veenwech in Cralingen. Mede compareert zijn zwager Aryen Pleunen, 
wonende in Keeten, en Jacob Aryensz wonende op het Iselmonse Veer die zich borg stellen. Op 23-
10-1640 maakte Leentje haar testament op bij notaris Jan Egbertsz. van der Heul. Zij benoemde tot 
haar erfgenamen: elk voor 1/4de deel: haar zoon Pieter Jacobsz; de nagelaten kinderen van Jacob 
Jacobsz [overleden zoon]; idem van Inge Jacobsz [overleden zoon]; en de kinderen van Maertgen 
Ariensdr. (haar dochtersdochter), mits dat deze Maertgen Ariensdr. Levenslang het vruchtgebruik 
zal hebben. Indien deze niet tevreden is, dan krijgt ze legitieme portie. Tot voogden over deze 
kinderen worden benoemd Pieter Jacobsz. en neef Joost Jacobsz. 

 
31128.* Cornelis Aemsz., geboren in circa 1540, overleden vóór 1618. Gehuwd met: 
31129.* Pietergen Jansdr., overleden in circa 1618 te De Lier. 
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31130. Jacob Dircksz. van Dijck, leenman van het Huis Honingen, beleend op 03-08-1652 met ½ morgen 
land te Zuid-Maasland, overleden vóór 16-09-1580. Gehuwd met: 

31131. Dirckgen Dircksdr. 
 
31612. Pouwel Ariensz. Vermeer, geboren in circa 1607 te Bleiswijk. Gehuwd met: 
31613.* N.N. 
 
31614. Pieter Huijbrechtsz. de Bij, wonende te Pijnacker. Gehuwd met: 
31615.* Japien Eggersdr. 
 
31692.* Job Jacobsz. van Berckel. Gehuwd met: 
31693.* Jannetje Symonsdr. 
 
32394. Ds. Arnoldus Swalmius, geboren in circa 1568 te Vlaanderen, overleden in circa 1637 te ’s-

Gravenzande. Gehuwd (1) in circa 1592 met Cornelia Terschelling. Gehuwd (2) circa 1594 met: 
32395.* Elisabeth van Leufken. 
 
32432. Pieter Pietersz. Poot, bouwman en schepen te Spaland, geboren in circa 1578 te Vlaardinger-

Ambacht, overleden op 28-12-1640 te Kethel, bergaven te Spaland. Gehuwd in circa 1603 met: 
32433. Martijntgen Cornelisdr. Verhouck, geboren in circa 1580, overleden vóór 1665 te Spaland. 
 
32434.* Harmen Cornelisz Kouckouck, bouwman te Schieveen, overleden ná 17-05-1648. Gehuwd met: 
32435.* N.N. 
 
32436. Pieter Houwaert, woont ’t Woudt, later te Hodenpijl. Gehuwd met: 
32437.* Anneken Pietersdr. 
 
32690.* Dirk Paridons (Parredoens), gedoopt op 29-05-1588 te Zegwaart (getuigen: Egger Corneliss, Arijaen 

Corneliss en Trijntge Mertensen). Gehuwd 01-01-1610 te Bleiswijk (ondertrouw 13-12-1609) met: 
32691.* Maritje (Marritgen) Jacops, geboren te Bleiswijk (notitie bij huwelijk: Consent: Willem Albrechts, 

stiefvader; Cornelis Corneliss, voocht). 
 
32692. Mees Maertensz. van den Hoeck, overleden vóór 02-1648. Gehuwd op 31-12-1617 te Zegwaart met: 
32693.* Maritje (Ariensdr.) Buitenwech. 
 
32694. Pieter Cornelisz. van der Chijs, geboren in circa 1590 te Zegwaart. Gehuwd op 24-11-1610 te 

Zoetermeer (ondertrouw op 31-10-1610 te Zegwaart) met: 
32695. Sara Hubrecht de Beye (Bije), geboren in circa 1583 te Pijnacker. 
 
32710.* Pieter Cornelisz. Colen. Hoofdgeld Stompwijk 1623 vermeld met Jorisgen Dirksdr en kinderen 

Neeltje Machteld en Arie. Op 28-01-1655 trad hij op als voogd over Lijsbeth Bouwens. Op 29-11-
1655 verkocht hij een partij flodderland als lasthebber der erven van Maarten Bouwens, zoon en 
kindskinderen van Hillegond Bouwens en hemzelf en de gezamelijke erven van Lijsbeth Dirksdr.: 

32711.* Joosje Dirksdr.  
 
32744.* Maerten Cornelis Slootwegh. Gehuwd met: 
32745.* N.N. 
 
32756. Gerrit Jansz. Hogervorst, schepen van Nieuwveen in 1657, gedoopt op 21-11-1604 te Nootdorp. 
32757.* Gerritje Jacobsdr., geboren in circa 1605, overleden vóór 1665 te Nieuwveen. 
 
32758. Cornelis Adriaensz. Moijman, gereformeerd gedoopt op 09-01-1605 te Nootdorp. Gehuwd met: 
32759.* Maertje Ariens. 
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32762. Krijn Dircksz. Suijderkerck, bouwman, woonde bij de kerk in Pijnacker, geboren te Pijnacker. 
Ondertrouw op 16-01-1627 te Delft (Oude kerk). Gehuwd met: 

32763. Neeltje Jans, van Delfgauw, overleden ná 1660. 
 
32764. Pieter Leendertsz. van der Borst, woonde te Nieuweveen en Tedingerbroek, overleden ná 11-5-

1649. Gehuwd (2) met een onbekende vrouw. Gehuwd (3) (ondertrouw op 29-04-1640 te  
Stompwijk) met Annetje Adriaens. Gehuwd (1) met: 

32765. Neeltje Leenderts Boon, gedoopt op 18-04-1604 te Stompwijk, begraven op 01-05-1638 te Nootdorp.  
 
32766. Sijmon Huijgensz. van den Ende, kleermaker, schepen van Nootdorp, gereformeerd gedoopt op 06-

01-1603 te Nootdorp, overleden vóór 1652. Gehuwd met: 
32767.* Annetje Bastiaens. van der Starre, overleden vóór 1666. 
 
Generatie XVI (Stamoudovergrootouders) 
 
32768. Jkr. Markus Röhling (der Reiche), Herr von Bärenstein, Rückerswalde und Wolfstein. Van 1540 tot 

1547 was hij Zehnter te Annaberg, van 1542 tot 1553 Bergmeister te Annaberg, aansluitend Ober-
bergmeister tot 1574, daarna tot zijn overlijden Bergamtsverwalter, geboren in circa 1510/15, over-
leden op 30-05-1581 te Annaberg, Evangelisch-Luthers begraven in de St. Annenkirche te Anna-
berg. Gehuwd (2) op 21-06-1573 te Annaberg met Jkfr. Appolonia von Alnbeck, dochter van Jkr. 
Bastian von Alnbeck (Alnpeck) uit Großhartmannsdorf en weduwe van Martin Rabe (Hauptmann 
te Comotau/Kommotau). Zij bracht 1000 gulden mee in het huwelijk. Gehuwd (1) in 1534 met: 

32769. Margarethe Hacker, geboren circa 1515 te Joachimsthal(?), overleden in circa 1570 te Annaberg. 
 
32770. Nikolaus Klinger, Hammerherr zu Erla, Kugel, Rittersgrün, Förstel, Sebastiansberg, Tännicht en 

Sachsenfeld, geboren in circa 1520 te Sebastiansberg, Bohemen, overleden in 1558 te Karlsbad bij 
een kuuroord. Gehuwd (2) met Margaretha Göppert. Gehuwd (1) op 16-10-1539 te Marienberg met: 

32771. Jkfr. Ottilia (Ottilie) von Elterlein, geboren in circa 1520 te Annaberg (?), Evangelisch-Luthers 
begraven op 15-03-1594 te Markersbach. 

 
32772. Jkr. Hans von Elterlein, mede-eigenaar van de Lorenzzeche te Elterlein, Ratsherr en Stadtrichter te 

Annaberg, in 1542 herzogl. sächs. Verweser des Berg- u. Mühlamts Annaberg, geboren in circa 
1510 te Annaberg, overleden op 26-08-1551 te Annaberg, Evangelisch-Luthers begraven op 27-08-
1551 te Annaberg. Vermoedelijk gehuwd (2) met Ottilie Klinger. Gehuwd (1) in circa 1534 met: 

32773. Anna Meiner, geboren in circa 1512 te Annaberg, overleden in circa 1551 te Annaberg. 
 
32774. Jkr. Michael Portner von Theuern von der Harynow (Heringnohe bei Amberg/Oberpfalz), 

Eisengroßhändler te Nürnberg, Genannter des Rats zu Nürnberg, geboren in circa 1528 te Nürnberg 
(?), overleden op 11-01-1580 te Nürnberg. Gehuwd op 03-09-1553 te Nürnberg met: 

32775. Appolonia Saltzer, overl. 19-04-1575 te Nürnberg. Geh. (1) 14-12-1535 Nürnberg met Jacob Mayer 
 
32782.* Georg Kaiser, Ratsverwandter in Thum, geboren in circa 1533 te Thum, Chemnitz. Gehuwd met: 
32783.* N.N. 
 
32794.* Wolf Neumann, geboren op 22-09-1569 te Schneeberg. Gehuwd op 08-09-1595 te Schneeberg met: 
32795.* Maria Grobt. 
 
33352.* IJsbrant Jansz. de Vette, geboren in circa 1520, overleden tussen 1558 en 1561. Vermeld in het 

kohier van de 10de penning 1558 van Vlaardinger-Ambacht: “IJsbrandt Jansz. bruijct 20 marghe 
lants toebehorende mevrouw van Rijnsborg” en ook “thuijs daer IJsbrant Jansz. in woent”. Kohier 
10de penningen van 1561 van Kethel: “Die wedue van IJsbrant Jansz. bruijct 19 marghe toebehoren-
de Joncker Philipe van de A. wonende tot mechelen ende is goet laech weijlant...”. Dit land was 
gelegen in “Die Noert-Kethelse polder”. Verder vermeld in het Kohier van 10e penning over het 
jaar 1561 de taxatie van het huis: “de Weduwe van IJsbrant Jans. eigen huis: 9 pond.” Gehuwd met: 
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33353.* Maritgen Gerritsdr., geboren in circa 1520. 
 
33360. Adriaen Cornelisz. Koppert (Coppert), bouwman te Maasland in de Duifpolder, geboren in circa 

1535, overleden tussen 01-01-1612 en 02-02-1615 te Maasland. Gehuwd (2) met Lijsbeth Huy-
ghen, overleden ná 1622. In de 10de penning 1555 Maasland komen er twee in aanmerking als 
mogelijke vader van Lijsbeth: Huygh Dircksz. in Perdijck en Huych Willemsz. Roodenburg, die in 
de buurt van de Copperts woonde. Gehuwd (1) met: 

33361.* Ariensdr., op grond van hun zoon Aryen Aryensz. wordt verondersteld dat dit haar patroniem was. 
 
33362. Cors Cornelisz. Langelaan, buurman te Vlaardingerambacht, geboren in circa 1540, overleden 

tussen 10-07-1604 en 24-11-1611. Gehuwd in circa 1569 met: 
33363. Maritge Lenertsdr., begraven op 26-07-1590 te Vlaardingerambacht. 
 
33384.* Pieter Oziersz. Colen, bouwman, pachter van de zate van Jan van Trechte (1524-1552), 

kerkmeester van Overschie (1553), leenman van Capelle aan den IJssel (1567), woonde te 
Overschie, geboren in circa 1525 te Overschie, begraven op 16-12-1578 te Overschie. Gehuwd met: 

33385.* N.N. 
 
33536. Jacobus Dirksz. van Haastrecht, bouwman Ambacht Wassenaar (Rijsdorp, achter de kerk) had 

eigen en pachtland, Rooms-Katholiek begraven op 12-03-1563 te Wassenaar. Gehuwd met: 
33537.* N.N. 
 
33552.* Jan Cornelisz. Zijn nageslacht voerde vanaf 1596 de naam Van der Wassing of Par Wadding en 

vanaf 1624 de naam (van) Raephorst. Gehuwd vóór 1551 met: 
33553.* N.N. 
 
33556. Maerten Claesz. Schrama, bouwman, welgeborene, geboren in circa 1500. Gehuwd met: 
33557.* N.N. 
 
33560.  Leendert Jansz. van Wou (Balens), woonde te Voorschoten Hofland en Zoeterwoude, overleden ná 

11-04-1657. Gehuwd vóór 1623 met: 
33561. Geertgen Pietersdr. (van Swieten), woonde te Voorschoten Hofland. 
 
33562.  Pieter Cornelisz. van Eijck, vermeld 1622-1642 te Voorschoten, Veur en Stompwijk, overleden 

vóór 09-1653. Gehuwd met: 
33563.  Trijntgen Lourisdr. Ham, woonde te Voorschoten, vermeld 1622-1653. Gehuwd (2) op 21-09-1653 

te Voorschoten (ondertrouw op 07-09-1653) met Cornelis Leendertsz. IJsbergen alias Kees Quakel, 
van Stompwijk, vermeld 1653-1671, overleden vóór 27-05-1681.   

 
33752.* Arij Woutersz. (van Eijck). Gehuwd met: 
33753.* N.N. 
 
41600.* Allart van Oudheusden. Gehuwd met: 
41601.* Maria (?). 
 
44360. Gerit Adriaensz. Oerlemans, erfdeling op 16-03-1513. Gehuwd in circa 1502 met: 
44361.* Eelke Willemsdr., geboren in circa 1482, overleden in circa 1554. 
 
44408. Jan Gielisz. van Ammerroeyen, geboren in circa 1467, overleden ná 1540. Gehuwd (2) in circa 

1501 met Kathelijn Henricksdr..Gehuwd (1) in circa 1490 met: 
44409.* Engel Aerts Gelden Maes, overleden in circa 1501. 
 
44412. Wouter Joosten Stockman, geboren in circa 1504, overleden in circa 1562 te Sprang. Gehuwd met: 
44413.* N.N. 
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Votivbild in de St. Barbara kerk te Markersbach, geschonken door Markus Röhling. Op het votivbild is 
Markus en zijn familie te zien. 
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44414. Wouter Hendricks Stockman (Princen), erfdeling 04-03-1562, geboren in circa 1500 te Sprang, 
overleden in circa 1555 te Sprang. Gehuwd in circa 1530 met: 

44415. Ariaenke Corstiaen Willems, geboren in circa 1505 te Sprang, overleden in circa 1540 te Sprang. 
Gehuwd (1) in circa 1525 met Jan Geldenss, overleden in circa 1530. 

 
44480.  Anthonis Rommen, overleden op 02-09-1558 te Zuidewijn Capelle. Gehuwd met: 
44481. Lijntke Joosten,  overleden in 1562 te Zuidewijn Capelle.Gehuwd (2) met Adriaen Aerts Oerlemans. 
 
44482.* Jan Michiels, wonende te Sprang (?). Gehuwd met:  
44483.* Catalijn Cornelis Gerrits Leeu. 
 
47360. Simon Slingsby, Esq., geboren in circa 1506 te Scriven, Knaresborough (Engeland). Gehuwd met: 
47361.* N.N. 
 
47408.* Balthasar Pipard, woonachtig te Templeuve. Gehuwd met: 
47409.* N.N. 
 
47422. Dirk Goverts. Thoen, overleden in 1598. Gehuwd met: 
47423. Aeltgen Rijers Kievit, overleden in 1601. 
 
48064.* Karst Reneman, in 1601 vermeld in het estimatieboek van Leeuwarden. Gehuwd met: 
48065.* N.N. 
 
50264.* Pieter Noorta. Gehuwd in 1545 met: 
50265.* Anna Jacobsdr. van Hoogmade. 
 
57570. Willem Maertensz. Persoon, geboren in circa 1528, overleden tussen 1600 en 1602 te Wassenaar. 

Gehuwd (1) vóór 1552 met Pietergen Reijnensdr., dochter van Reijn Pietersz. van Sterrevelt en Nel- 
letje Jacobsdr. Gehuwd (2) vóór 1564 met Trijntgen Arentsdr. Gehuwd (3) vóór 27-04-1577 met: 

57571. Maritgen Heijndricxdr. 
 
57592. Claes Dircxz. Hillenaer, bouwman onder Wassenaar, genoemd in 1561 en later, ambachtsbe-

waarder en taxateur, geboren in circa 1508, overleden tussen 1574 en 1580. Gehuwd met: 
57593.* N.N. 
 
57594.  Sijmon Heijndricxz., ambachtsbewaarder van Leiderdorp, welgeboren man van Rijnland, geboren 

in circa 1533, overleden ná 19-02-1609. Gehuwd vóór 07-06-1572 met: 
57595.* Trijntgen Cornelisdr., overleden vóór 17-02-1575. 
 
57596. Claes Cornelisz. van Rijn, leenman van Wassenaar (Hof) op 09-01-1554, van de Binckhorst op 26-

09-1569, overleden tussen 11-1603 en 04-1612. Gehuwd met: 
57597. Leentgen Willemsdr., van Sassenheim, overleden vóór 10-02-1614. 
 
57598. Cornelis Vranckenz., overleden vóór 16-01-1620. Gehuwd met: 
57599. Marijtgen Lourisdr. 
 
57628.* Arent Doensz van der Houff. Gehuwd met: 
57629.* Annetge Jorisdr. 
 
57630. Vranck Reijersz van Adrichem, Schepen van Hodenpijl, geboren omstreeks 1545 te Maasland, 

overleden op 10-01-1626 te Maasland. Gehuwd met: 
57631.* Katrijn Cornelisdr van Vliet. 
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58016.* Anthonis Dirk Jansz Stolck, begraven op 20-12-1610 te Stolwijk. Gehuwd met: 
58017.* Dircksdr. 
 
58168. Jan Aertsz. Klinckert, geboren in circa 1570, overleden vóór 20-01-1602. Gehuwd met: 
58169.* Maertengen Ganghertsdr., overleden vóór 13-05-1609 
 
58728.* Joost. Gehuwd met: 
58729.* Catrijn Joostendr. 
 
58734.* Floris Jorisz., overleden tussen 1564 en 1568. Gehuwd met:  
58735.* N.N. 
 
59040. Pieter Huijbrechtsz. Groenewegen, geboren in circa 1515. Gehuwd met: 
59041.* Stijntje Ariënsdr., geboren in circa 1520. 
 
59050.  oude Cornelis Baerthoutsz., woonde te Wilsveen, overleden ná 10-05-1611. Gehuwd met: 
59051.* Maritje Dircksdr., overleden vóór 21-02-1607. 
 
59054.  Claes Pietersz. Sterre, woonde te Stompwijk, vermeld op 03-10-1558, overleden tussen 06-02-1603  

en 22-04-1608. Gehuwd met: 
59055.  Maritgen Jansdr. (van Nierop), overleden ná 01-05-1623. 
 
62208.  Joest Jorisz. Post, schepen van Kethel, overleden te Kethel in circa 1598. Gehuwd met: 
62209.* N.N. 
 
62260. Dirck Anthonisz. van Dijck, welgeboren man van Delfland, betaalde in 1557 en circa 1576 aan de 

St. Joriskerk te De Lier de 6 schellingen uit het land voor Burgersdijk, woonde in 1554 in ’t Wout, 
in 1560 te De Lier en in 1570 te Maasland, geboren in circa 1520, overleden vóór 1589. Gehuwd 
(2) met Marietje Jansdr., nog vermeld op 23-03-1589 als weduwe. Gehuwd (1) met: 

62261. Trijntgen Jacobsdr., weduwe van Gerrit. 
 
62262.* Dirck Cornelisz. aan de Kleywegh. Gehuwd met: 
62263.* N.N.  
 
63224. Adriaen Fransz. Vermeer (van der Meer), geboren in circa 1575 te Bleiswijk. Gehuwd met: 
63225.* N.N.  
 
63228.  Huybrecht Pietersz. de Beye (Bije) (dezelfde persoon als 65390). Gehuwd met: 
63229.  Ingetje Crijnen (Crijnsd. Gorter) (dezelfde persoon als 65391). 
 
64788.* Henricus van der Zwalme, geboren in circa 1545 te Zottigem, overleden in circa 1610 te Bleiswijk. 
64789.* N.N. 
 
64864. Pieter Pietersz. Poot, bouwman te Vlaardinger-Ambacht, overleden vóór 24-07-1581. Gehuwd met: 
64865.* Lijsbeth Huibrechtsdr, waardinne in de herberg Bleskensgraaf te Kethel, overleden vóór 18-02-1622 

te Kethel. Gehuwd (3) met Huibrecht Vincent van Adrichem Gehuwd (4) met Dirck Peurman, 
waard. Op 24-07-1581 was Lijsbeth, geass. met Sijmon Huijbrechtsz. haar broeder, schuldig aan 
haar twee kinderen de somma van 650 gulden en 200 gulden als hun erfdeel. Hierop wordt 
verzekert de woning en bruikbaar gelegen aan de Kethelwegh in Ambacht. 

 
64866.* Cornelis Cornelisz. Verhouck, bouwman te Vlaardinger-Ambacht, woonde aan Hargweg te Kethel. 
64867.* Diewertje Cornelisdr. 
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64872.* Dirk Cornelisz. Houwaert, diaken, kerkmeester, ouderling, overleden ná 1648. Gehuwd met: 
64873.* Dieuwertje Jansdr., overleden ná 1624. 
 
65384.* Maerten van den Hoeck. Gehuwd met: 
65385.* N.N. 
 
65388. Cornelis Claeys van de Cys., geb.ca. 1540. Morgenboek Zegwaart 1580:“Dit landt es gemeten ende 

gelegen tusschen die Ruckeveensche wech ende die Molenwech: 1 morgen 3 hont. Die nae geschre-
ven landt is gemeten ende gelegen tusschen die Molewech ende die Segwaertsche Walle:1 morgen.” 

65389.* N.N. 
 
65390. Huybrecht Pietersz. de Beye (Bije), bouwman in Katwijk, Zoetermeer en Zegwaart, Schepen te 

Zoetermeer, geboren in circa 1544 te Pijnacker, overleden in circa 1627. Gehuwd met: 
65391. Ingetje Crijnen (Crijnsd. Gorter), geboren te Zegwaart, overleden vóór 1634 te Zegwaart. 
 
65512.* Jan Gerritsz. Hogervorst (Decker). Gehuwd op 07-03-1604 te Nootdorp met: 
65513.* Machtelt Philipsdr. (van Rhijn), slagturfster, overleden vóór 10-1665. 
 
65516. Adriaen Leendertsz. Moijman, woonde te Nootdorp, overleden vóór 13-07-1678. Gehuwd op 26-

012-1599 te Nootdorp met: 
65517.* Neeltgen Willemsdr., begraven op 01-11-1644 te Nootdorp. 
 
65524.* Dirck Crijnen Kleijne. Gehuwd met: 
65525.* Maritge Cornelisdr. 
 
65526.  Jan Cornelisz. Clapwijck, woonde te Delfgauw, overleden vóór 23-06-1666. Gehuwd met: 
65527.  Annetgen Leendertsdr. Colen, overleden tussen 01-10-1654 en 13-02-1655. 
 
65528.* Leendert Gerrit Dircken Borst, woonde te Wilsveen aan de Vliet, overleden vóór 1616. Gehuwd met: 
65529.* Trijntje Cornelis, overleden ná 1622. 
 
65530.* Leendert Cornelisz. Boon. Gehuwd met: 
65531.* Gijsje Leenderts. 
 
65532.* Huijch Gorisz. van Nootdorp, begraven 24-09-1624 te Nootdorp. Gehuwd 11-10-1587 Nootdorp: 
65533.* Maartje Cornelis, wonende te Nootdorp. 
 
Generatie XVII (Stamoudbetovergrootouders) 
 
65536. Jkr. Johann (Hans) Röhling (der Ältere), Herr von Bärenstein und Conradsdorf. In 1518 Bergmeister 

te Geyer, van 1521 tot 1529 Bürgermeister van Geyer, van 1531 tot 1533 Zehnter te Geyer en Anna-
berg. Vanaf 1523 Bergmeister te Annaberg, van 1534 tot 1539 Bürgermeister van Annaberg. In 1540 
Amtsverweser. In 1538 benoemd tot Bergamtsverwalter voor het gehele Erzgebirge en in 1542 tot 
Oberbergmeister. In 1546 eerste Bergamtsverwalter van Freiberg. Op 08-08-1563 werd hij samen 
met zijn broers Lorenz en Oswald middels de adelsbrief van zijn neef Valentin door keizer Ferdi-
nand I in de H.R.Rijksadelstand verheven, geboren ná 1485, overleden op 09-06-1564 te Freiberg, 
Evangelisch-Luthers begraven in de Dom te Freiberg. Gehuwd tussen 1508 en 1514 met: 

65537. Anna Patzschke, geboren in circa 1495 te Geyer, overleden op 04-09-1553 te Geyer, Evangelisch-
Luthers begraven in de Dom te Freiberg. 

 
65538. Steffan (Steffen) Hacker, in 1538/40 Bürgermeister van Joachimsthal (Boheemse zijde), geboren in 

circa 1483 te Preßnitz, overleden op 23-01-1554 te Joachimsthal. Gehuwd in circa 1510 met: 
65539.* Elisabeth, geboren in circa 1485, overleden op 10-08-1574. 
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65540. Kaspar Klinger (der Jüngere), Hammerherr te Tännicht, eerste mijn van de Scheibenberg, onder-
drukte in 1525 de Boerenopstand in de Schönburgischen Landen. Volgens een sage liet Kaspar in 
1515 de St. Oswalds Kirche bouwen te Grünhain-Beierfeld (ook wel Dudelskirche) als boetedoe-
ning voor de moord op de Elterleiner Bergherrn Wolf Götterer. Bij de inwijding werd deze door 
blikseminslag getroffen waarna alleen een ruïne overbleef, geboren circa 1480, overleden ná 1552.  

65541.* N.N. 
 
65542. Jkr. Heinrich von Elterlein, Berg- u. Hüttenherr zu Elterlein, Fundgrübner und Gewerke Annaberg, 

Marienberg en Drehbach, van 1515 tot 1533 herzol. sächs. Zehntner te Annaberg, geboren in circa 
1485 te Elterlein, overleden op 16-10-1539 te Annaberg. Gehuwd in circa 1512 te Chemnitz met: 

65543. Ottilie Arnold, geboren in circa 1491 te Chemnitz, overleden in circa 1556 te Chemnitz. 
 
65544. Jkr. Heinrich von Elterlein (dezelfde persoon als 65542). Gehuwd met: 
65545. Ottilie Arnold (dezelfde persoon als 65543). 
 
65546. Thomas Meiner, Kursächs. Zehntner, 1513 tot 1516 Ratsherr te Annaberg, daarna Gerichts- en  

Ratsherr te Schneeberg, daarna Kammermeister te Chemnitz, geboren circa 1469 te Annaberg, 
overleden op 04-08-1552 te Schneeberg, begraven op de Hospitalfriedhof te Schneeberg. Gehuwd: 

65547. Anna Arnold, begraven op 24-02-1552 te Schneeberg, zuster van Ottilie Arnold. 
 
65548. Jkr. Albrecht Portner von Theuern, Hammerherr von Heringnohe, in 1510 verheven in de 

Rijksadelstand door Keizer Maximiliaan, op zijn grafplaat in de Friedhofskapelle te Sulzbach staat 
geschreven: “Die Kunstdänkmäler des Königreichs Bayern, Oberpfalz und Regensburg”, overleden 
op 18-08-1540 te Heringnohe, begraven op 18-08-1540 te Vielseck. Gehuwd in circa 1536 met: 

65549. Margarethe Modler, geboren in circa 1518 te Amberg, overleden op 15-05-1561 te Amberg. 
 
65550.* Hans Saltzer, in 1502 Bürger en Sattlermeister te Nürnberg. Gehuwd met: 
65551.* een zekere Elisabeth. 
 
66720. Cornelis Ariens Koppert (Coppert), molenmeester, wonende Maasland, aan de Westgaegh, later 

Kerkgaegh genoemd, geboren in circa 1510, overleden ná 1561. Gehuwd met: 
66721.* N.N. 
 
66724.* Cornelis Costijnsz., overleden vóór 1525. Gehuwd met: 
66725.* Adriaentgen Korssen. 
 
66726.* Lenert Jans, leenman van Holij, overleden in circa 1569. Gehuwd met: 
66727.* Rusgen Cornelisdr., overleden ná 1569. 
 
67072. Dirck Jacobsz van Haastrecht, bouwman te Wassenaar, geboren circa 1475. Gehuwd met: 
67073.* N.N. 
 
67112. Claes Florisz. ’s Gravenmade, bouwman en schepen te Heemstede in 1510. Gehuwd met: 
67113.* N.N. 
 
67120.  Jan Joachimsz. (Balus), uit Voorschoten, geb. ca. 1549, overl. ca. 1622. Gehuwd vóór 07-06-1592: 
67121.  Trijntge Vrancken (van Wou), woonde te Voorschoten Hofland, overleden vóór 31-12-1640. 
 
67122.*  Pieter Lourisz. van Swieten, woonde te Voorschoten Zuidbuurt, overleden vóór 1656. Gehuwd met: 
67123.  Geertgen Claesdr. van Rijn, overleden vóór of in 1656. 
 
67124.*  Cornelis Jansz. van Eijck, woonde te Voorschoten, overleden vóór 20-03-1629. Gehuwd (2) in 

circa 1626 met Gerritge Sijmonsdr., vermeld 1622-1634 te Voorschoten. Gehuwd (1) met:  
67125.  IJda Cornelisdr.(van Raephorst), woonde Voorschoten. Gehuwd (1) met Sijmon Cornelis Vechtersz. 
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De leenbrief van 10-11-1527 waarmee het leengoed Bärenstein aan Hans Röhling beleend werd. 
 

 
Ruine van de Dudelskirche die tijdens de inwijding werd verwoest, gebouwd in opdracht van Karpar Klinger. 
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67126.  Louris Jacobsz. Ham, woonde te Voorschoten, overleden vóór 01-03-1628. Gehuwd (2) vóór 1622 
met Maertgen Leendertsdr., van Voorschoten en weduwe van Cornelis Cornelisz. Overvest, overle-
den vóór 05-11-1621. Maertgen Leendertsdr. huwde na Louris met Cornelis Jacobsz. van der Lee, 
woonde te Voorschoten, overleden vóór of in 1668 te Voorschoten. Louris huwde (1) met: 

67127.  Maritgen Andriesdr. van Oosten, overleden vóór 1622. 
 
88720. Adriaen Gerritsz. Oerlemans, in Loon op Zand op 14-02-1507: “compareert voor schepenen alhier 

Henrick, Gerrid, Antonis, Aert ende Gherit Thomas zone, als man ende momber van Belien zijn 
wijfs, allen kijnderen van wijlen Adriaen Oerlemans en Adriana, dochter wijle Henricx Sijmons, 
erfdeling van alle goederen ende erfenisse nagelaten door hun ouders.” In Loon op Zand in 1507: 
“compareert Anthonis ende Aert Oerlemans, zonen van wijlen Adriaen Oerlemans, maken hun 
erfdeling van de goederen die zij samen hebben bezeten.”, geboren in circa 1440, overleden in circa 
1506 te Loon op Zand. Gehuwd in circa 1465 met: 

88721. Adriana Hendricsdr. Sijmons, geboren in circa 1440, overleden vóór 1507. 
 
88816. Gielis Janssoen van Ameroeijen, brouwer (testeerde en vermaakte ondermeer huis met brougetou), 

heemraad Sprang (1475, 1480-81, 1483, 1485, 1490-91, 1498, 1500, 1504-1508), gezworene, kreeg 
in 1481 bij een erfdeling in Sprang een erf, 3 akkers breed, een half geseet, en 3 akkers aan de 
Oudestraet, kerkmeester in 1499. Woonde op een hofstede in de Hoefslach te Sprang, overleden 
tussen 12-03-1520 en 10-01-1523. Gehuwd met: 

88817.* Lucia Ariens Jansdr., lijftocht 24-10-1508, gaf als weduwe op 25-06-1525 “de helft van den 
geloect” aan haar dochter Beatrijs, erfdeling in 1531, uit dit huwelijk en bij deze erfenis worden zes 
kinderen genoemd, overleden ná 03-05-1530. 

 
88824. Joost Wouters Stockman, gezworene te Sprang 1529-1530, heemraad van Sprang 1546. Gehuwd:  
88825. Geertruijd Corstiaens, geboren in circa 1476. 
 
88828. Henrick Dircksz. Stockman, geboren in circa 1462, overleden in 1526 te Sprang. Gehuwd met:  
88829. N.N. Sijmondsdr., geboren in circa 1474.  
 
88830. Corstiaen Willemsz. Corstiaensz., heemraad van Sprang 1543 – 1547. Gehuwd met:  
88831.* Lijsbeth Hendricks Loeff, geboren in circa 1480, overleden in 1549 te Sprang. 
 
88960.* Rommen Thonisz., wonende te Capelle, geboren in circa 1480. Gehuwd met: 
88961.* N.N. 
 
88962.* Joost Pauwel Gherwijns., wonende te Capelle, geboren in circa 1480. Gehuwd met: 
88963.* N.N. 
 
94720. John Slingsby, Esq., Capital Forester of Knaresborough, sneuvelde aan Engelse zijde in de Battle of 

Flodden Fields te Northumberland welke eindige in een nederlaag voor de Schotten, geboren vóór  
1460 te Scriven, Knaresborough (Yorkshire, Engeland), overleden op 16-09-1513. Gehuwd met: 

94721. Margery Pooley, geboren ná 1460, voor het eerst vermeld te Badley, Suffolk, Engeland. 
  
94844. Govert Dirks. Thoen, zeepzieder, waard in de Doelen, begraven 01-11-1576 te Rotterdam.Gehuwd: 
94845. Ewoutgen Jans. Coorn (Borren). 
 
94846. Rijer IJsbrants. Kievit, overleden in 1563. Gehuwd met: 
94847.* Katrijn Pieters. Kievit, bekend onder haar aangenomen geslachtsnaam. 
 
115140.* Maerten Claesz. Persoon, bouwman onder Eijkenduijnen, haagambacht op de groene woning,  

vermeld 1561, borg 12-11-1563, overleden ná 1567. Gehuwd (2) op 01-07-1563 te ’s Gravenhage 
met Anneken Claesdr. Gehuwd (1) met: 

115141.* N.N. 
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115142.* Heijndrick Zijbrantsz., bouwman ambacht Zuidwijk duinzijde in 1544, overleden tussen 1574-78.  
115143. Jaepgen Jacobsdr., overleden ná 13-06-1579. 
 
115188. Heijnrick Sijmonsz., bouwman te Zoeterwoude (Weijpoort), overleden ná 03-05-1562. Gehuwd met: 
115189.* Aechgen Cornelisdr., overleden ná 17-02-1575. 
 
115192.* Cornelis Willemsz. van Rijn, schout en kerkmeester van Voorschoten, geboren in circa 1493, 

overleden tussen 06-02-1572 en 17-02-1575. Gehuwd met: 
115193. N.N. Claesdr.  
 
115194.* Willem Willemsz., geboren in circa 1494, overleden tussen 09-1553 en 1555. Gehuwd met: 
115195. N.N. Dircksdr. 
 
115196.* Vranck Cornelisz. van Noorden. Gehuwd met: 
115197.* N.N. 
 
115198. Louris Pieters Hijgensz., bouwman te Voorschoten, gegoed in Zoeterwoude, vermeld in 1543/ 

1544/1553/1558, gezworene van Voorschoten, overleden tussen 1572 en 1578. Gehuwd met: 
115199. Aeltgen Jansdr. (van Noorden, van Noort), overleden ná 1548. 
 
115260* Reijer van Adrichem. Gehuwd met: 
115261* Atalia Claesdr. 
 
116336.* Aert Pietersz. Clinckaert, geboren circa 1540, testament Rotterdam op 17-06-1608. Gehuwd met: 
116337.* Maertgen Cornelisse Hillegonsberghe. 
 
116338.* Gangert Franckensz. Gehuwd met: 
116339.* Heyltgen Jacobs. 
 
118080. Huibert (Huibrecht, Huipen) Groenewegen, geboren in circa 1485. Gehuwd met: 
118081.* N.N.  
 
118100.*  Baerthout Foppensz. (van der Clauw), overleden ná 03-10-1558. Gehuwd met: 
118101.* N.N. 
 
118108.*  Pieter Claesz. Sterre, woonde te Stompwijk, overleden vóór 03-10-1558. Gehuwd met: 
118109.* N.N. 
 
118110.*  Jan Cornelisz. van Nierop, vermeld te Stompwijk op 03-10-1558, overleden ná 26-10-1564. 
118111.* N.N. 
 
124416.  Joris Jansz. Post, schepen van Kethel, geboren circa 1505 te Kethel, overleden vóór 1558. Gehuwd: 
124417.* N.N. 
 
124520. Anthonis Dircksz. van Dijck, schepen van Hodenpijl, kocht twee lenen van zijn zwager Willem 

Corssen, van elk 4,5 morgen gelegen te Naaldwijkerbroek. Op 30-01-1547 was hij peetvader van 
een neefje van Alijt, geboren in circa 1500, overleden vóór 12-1554. Gehuwd vóór 05-1528 met: 

124521. Alijt (Aeltgen) Corssendr. van Vliet van der Woerd, op 27-07-1535 was zij peetmoeder bij de doop 
van een nichtje te Delft, geboren in circa 1500, overleden tussen 1555 en 1560. 

 
124422. Jacob Heymansz., betaalde in circa 1553 aan de St. Joriskerk te De Lier zes schellingen uit het land 

van Burgersdijk, overleden vóór 03-06-1559. Gehuwd met: 
124523.* Aelken Dirkxdr., overleden vóór 04-02-1568. 
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126448.* Frans Pietersz.(?) Vermeer, geboren in circa 1548 in de omgeving van Bleiswijk, huidige  
stamvader van het geslacht Vermeer uit Pijnacker en Bleiswijk. Gehuwd met: 

126449.* N.N. 
 
129728.* Pieter Pietersz. Poot, welgeboren man en bouwman te Vlaardinger-Ambacht en Kethel in 1553 

(vermeld in de 10e penning), bezat ‘het land in de Pooten’, vermoedelijk buitendijks land. De naam 
Poot is van een wilgenteen,omdat het buigzame takken zijn kon men allerlei voorwerpen 
maken,zoals vlechtmatten als zinkstuk [horden]om veen vast te houden. Ook was het ondergrond 
voor dijklichamen, ze gebruik-ten wilgentenen in de middeleeuwen voor landaanwinning het 
zogenaamde Pooten. Gehuwd: 

129729.* N.N. 
 
130776.* Claes Cornelisz. Cys, geboren in circa 1515, morgenboek Zegwaart 1564: “Dit lant is gemeten ende 

gelegen thusschen die Ruckeveensewech ende die Molenwech: 1 morgen. Dit lant is gemeten ende 
gelegen tusschen die Molenwech ende die Segwartse Walle sulcxs hier nae volgen sal.: 2 morgen 3 
hont en ook: 1 morgen” (ook vermeldingen in 1568 en mogelijk ook 1580). 

130777.* N.N. 
 
130780. Pieter Claesz. de Beye (Bije), bouwman, woonde in 1557 op de Zegwaartse Wallen. 10e penning 

Zegwaart 1557: “Pieter Claeszn Bie zijn huys erf getaxeert tsiaers erfpacht schuur, barch, potingen, 
boemgaert ende 8 morgen lants compt die edele vrouwe van Opmeer tsiaers 21 pond Heeft noch 1 
morgen 1,5 hont getaxeert tsiaers 2,5 pond facit: 5 s.; compt den 10en penninck 47 s. Noch 2 
morgen verdulven getaxeert nihil.”, overleden vóór 1619 te Zegwaart. Gehuwd met: 

130781.* N.N. 
 
130782.* Cryn Cornelisz. Gorter, evenals andere Gorters slagturver te Zegwaart. Morgenboek van Zegwaart 

1564: “Dit lant is gemeten ende gelegen thusschen die Ruckeveensewech ende die Molenwech”: 2 
morgen 4 hont alsook 2 hont en 2 hont. “Dit lant is gemeten ende gelegen tusschen die Molenwech 
ende die Segwartse Walle sulcxs hier nae volgen sal.”: 4,5 hont en 2 morgen 1 hont (ook vermeld in 
1568, 1570 met vyf morgen vruchtbaer lant, 1571 en 1580). Gehuwd met: 

130783.* Lijsbeth Jonisdr. 
 
131032. Leendert Adriaensz. Moijman, overleden ná 02-12-1607. Gehuwd met: 
131033. Adriaentgen Leendertsdr., overleden ná 25-05-1593. 
 
131052. Cornelis Dircksz., overleden tussen 09-12-1616 en 18-06-1618. Gehuwd met: 
131053.* Maritgen Jansdr., overleden  tussen 09-12-1616 en 08-12-1617. 
 
131054 Leendert Pieterse Cool (dezelfde persoon als 16692). Gehuwd met: 
131055. Neeltje Pieterdr. (Neeltgen) (dezelfde persoon als 16693).  
 
Generatie XVIII (Edelouders) 
 
131072. Markus Röhling (der Ältere), Herr von Bärenstein, eerste Baumeister van Annaberg, Ratsherr in 

Geyer en Freiberg, in 1501 vermeld in het Türkensteuerregister van Geyer, geboren in circa 1450 te 
Freiberg, overleden in 1515 te Altenberg of in 1527 te Geyer. Gehuwd (1) in 1475 te Zwickau met 
Anna von Römer, dochter van Jkr. Niklas von Römer, bezitter Bergwer en Ratsherr te Zwickau (op 
05-02-1470 in adelstand verheven) en Catharina Wermann. Gehuwd (2) met: 

131073.* N.N. volgens de overleveringen een onbekende dochter van Caspar von Schönberg, Herr auf 
Sachsenburg, Frankenberg, Hainichen, Börnichen, Wingendorf, Oberschönau und Zschöpchen 
(Neusorge), Ritter, Hofmeister, Geh.Rat, Landvogt und Verweser in Meißen, Hofrichter, geboren 
vóór 1448, overleden op 01-11-1481 te Zwickau. Gehuwd met Barbara von Maltitz, overleden op 
10-08-1499 te Sachsenberg, dochter van Hans von Maltitz en Anna (Martha) von Luppa. 
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Het Röhling-Haus te Freiberg waar Markus Röhling woonde met zijn vrouw, mogelijk een Jkfr. von Schön-
berg. Het huis, met aan de gevel een Anna Selbdritt sculptuur (beschermheilige van de mijnbouw) zou in op-
dracht van Caspar von Schönberg zijn gebouwd door Reynhart naar aanleiding van de geboorte van zijn 
eerste kleinzoon, Hans Röhling. De bouwstijl heeft wel in ieder geval veel overeenkomsten met Schloss 
Sachsenburg.    

Schloss Sachsenburg, onder Caspar von Schönberg kreeg het zijn hui-  Familiewapen van het welgeboren ge- 
dige vorm dankzij bouwmeester Hans Reynhart. slacht Poot. 

 
 
Het zegel van Cornelis Willemsz. van Rijn, schout en kerkmeester van 
Voorschoten. Het wapen wordt omschreven als “in blauw een gouden leeuw”.  
 
Cornelis Willemsz. van Rijn, schout te Voerschoten, oorkondt dat Jan Gerijtz. 
Hammerlaen van abdis, priorin en convent van Reynsburch erkent in erfpacht te 
hebben ontvangen 2 morgen land in Voerschoten tusschen Scakenbosch en den 
Vliet, voor 4 Car. gl. 's-jaars. Int jaer ons Heeren vijftienhondert acht ende 
dertich, upten eersten dach in Maerte. 
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131074.* waarschijnlijk: Michael Patzschke, Ratsherr sinds 1530, Gerichtsschöppe van 1530 tot 1535 en 
Richter in 1535 en 1536 te Geyer, werd in 1501 vermeld in het Türkensteuerregister van Geyer,  
geboren vóór 1466 te Hermannsdorf, overleden vóór 1538 te Hermannsdorf. Gehuwd met: 

131075.* Barbara, overleden ná 1538 te Geyer. 
 
131076. Nikolaus Hacker (der Jüngere), 1490/93 kurfürstl. sächsisch. Bergmeister te Schneeberg, Stadt-

richter en bezitter Frohnhofes “Sosa” en eigenaar van “Blauenthal” en tevens van “Brandmühle”  
onder de “König David” mijn bij Hasenberg, geboren in circa 1457. Gehuwd in circa 1480 met: 

131077. een onbekende Hessler, dochter van Gregor Hessler, geboren in circa 1460. 
 
131080. Kaspar Klinger (der Ältere), Hammerherr te Elterlein en Markersbach, bouwde in circa 1500 het 

Tännich-Werk, grondlegger van de stad Scheibenberg op 04-05-1522, bezitter van het goed Hab- 
ichtsberg te Cranzahl, geboren in circa 1455 te Elterlein, overleden in circa 1524. Gehuwd met: 

131081.* N.N. 
 
131084.* Jkr. Johann(is) (Hans) von Elterlein, Hammerherr te Elterlein, Landvogt, Stadtvogt, Bergamtsver-

walter en Richter te Annaberg, ontving op 24-05-1514 van Hofpaltsgraaf Wolfgang Steinberger een 
burgerlijke wapenbrief voor hem en al zijn rechtmatige nakomelingen, stamvader van het geslacht 
von Elterlein, overleden in circa 1516 te Annaberg. Gehuwd in circa 1485 met: 

131085.* Margarethe Messerschmidt, waarschijnlijk was Messerschmidt de oorspronkelijke geslachtsnaam 
van Johannis, maar werd hij later vernoemd naar zijn plaats van herkomst, zijn echtgenote werd 
nog wel met Messerschmidt aangesproken, geboren in circa 1443 te Altenburg. 

 
131086. Mathes Arnold, Bürgermeister te Chemnitz, 1489-1500 “der älteste Geleitsmann”, woonde in 1495 

aan de Markt en bezat een huis vóór de St. Nickel Thor, in 1472 Ratsherr te Chemnitz, geboren in 
circa 1446 te Chemnitz, overleden op 31-05-1504 te Chemnitz. Gehuwd in circa 1475 met: 

131087. Dorothea Freiberger, geboren in circa 1450 te Chemnitz (?), overleden op 26-08-1518 te Chemnitz. 
 
131092.* Nickel Meiner, stamvader het Saksische geslacht Meiner, waarschijnlijk afkomstig uit Bamberg, 

van 1495 tot 1497 Bergsteiger te Schneeberg en Annaberg, in 1498 Richter te Schneeberg, in 1501 
Bergsteiger te Annaberg, Ratsmitglied van Annaberg. Stond in 1503 voor de Stad Annaberg borg 
voor 1.000 Gulden tegen 5 % rente waardoor de stad dit bedrag kon lenen van de hertog van 
Saksen, geboren in circa 1430 te Annaberg (?), overleden op de donsdag ná Laetare 1515 (20-03-
1515), begraven in de St. Annenkirche te Annaberg. Gehuwd in circa 1460 met: 

131093.* Anna Crucig (Latijnse vorm van Creuziger), geboren in circa 1440 te Mülsengrund. De Crucigs 
kwamen tegen het einde van de 14de eeuw uit Mülsengrund naar Leipzig en verworven daar het 
Bürgerrecht. Hier vergaarden zij door goede investeringen in de mijnbouw een groot vermogen. 

 
131094. Mathes Arnold (dezelfde persoon als 131086). Gehuwd met: 
131095. Dorothea Freiberger (dezelfde persoon als 131087). 
 
131096. Jkr. Lindhard Portner von Theuern, in 1486 Bürger te Amberg, kocht in 1498 de Hammerwerk 

Leidersdorf, samen met zijn drie broers, in de Heilige Roomse Rijksadelstand verheven op 16-07-
1510, geboren in circa 1463 te Amberg (?). Gehuwd in circa 1490 te Amberg (?) met: 

131097. Ursula Francke von Sulzbach, geboren in circa 1461 te Amberg (?), overleden in 1536. 
 
131098.* Paul Modler, in 1506 vermeld als Kirchenpfleger te Amberg, 1509 tot 1511 Bürgermeister te Bam-

berg, in 1536 Bürgereid te Amberg geschworen, geboren in circa 1465 te Amberg (?). Gehuwd met: 
131099.* N.N. 
 
133440. Arie Coppertsz., in 1528 werd Arie aangeslagen voor de verpachting van de grafelijke Domeinen te 

Maasland-Schipluiden voor 34 £ aan de Korentiende te Sciplie. (r.r. 363) en in 1529 voor 26 £ (r.r. 
366). In 1546 werd hij genoemd als belender in de Commandeurspolder tussen de Middelwatering 
en de Gaech, geboren in circa 1480, overleden in circa 1561. Gehuwd met: 
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133441.* N.N. 
 
134144.* Jacob van Haastrecht, bouwman, geboren in circa 1450 te Wassenaar/Valkenburg. Gehuwd met: 
134145.* N.N. 
 
134224.* Floris Lourisz. van ‘s Gravenmade, pachter van een hoeve gelegen op de Gravenmade onder 

Bennebroek, geboren in circa 1440, overleden vóór 1510 te Heemstede. Gehuwd met: 
134225.* Margriet Klaasdr. 
 
134240.*  Joachim Florisz., woonde te Veur, overleden vóór 24-5-1577. Gehuwd met: 
134241.*  Maritgen Claesdr., vermeld Voorschoten 1577-1598. 
 
134242.  Vranck Lourisz., woonde te Voorschoten Hofland, vermeld 1572-1590, geboren in circa 1541, 

overleden tussen 18-05-1590 en 04-06-1592. Gehuwd (1) vóór 1565 met Anna Dircksdr. (Witte-
bol), overleden vóór 1565. Gehuwd (3) op 04-07-1589 te Voorschoten met Jannetgen Jeroensdr., 
van Noordwijk, woonde te Voorschoten, overleden ná 15-04-1628. Jannetgen huwde na het overlij-
den van Vranck met Cornelis Jansz. van der Marck, woonde te Voorschoten, overleden ná 1623. 
Vranck huwde (2) in circa 1565 met: 

134243.  Joosgen Pietersdr., overleden vóór 1583. 
 
134246. Claes Cornelisz. van Rijn (dezelfde persoon als 57596). Gehuwd met: 
134247. Leentgen Willemdr. (dezelfde persoon als 57597). 
 
134250.  Cornelis Jansz. van Raephorst (Par Waddingh), geboren in circa 1550, overleden tussen 18-12-1629 

en 20-03-1631. Gehuwd vóór 28-01-1605 met: 
134251.  Betgen Jansdr., van Veur, vermeld in 1622. 
 
134252.  Jacob Jansz. Ham, bouwman onder Zouteveen, vermeld 1596-1616 te Voorschoten, overleden 

tussen 13-06-1608 en 19-06-1615. Gehuwd met: 
134253.  Trijntge Philipsdr. (Clerck), overleden tussen 22-06-1618 27-05-1635.  
 
134254.*  Andries Arentsz. van Oosten, woonde te Voorschoten, overleden vóór 01-05-1641. Gehuwd met: 
134255.*  Annetgen Leendertsdr., overleden vóór 1622. Gehuwd (1) met een zekere Jan.  
 
177440. Gerrit Jansz. Oerlemans, bouwman, Bossche Protocollen, 20-06-1430 vermeld in akte Loon op 

Zand, oktober 1433/september 1434: Gerrit zoon van Jan Oerlemans, bezit erf, hof en aangelag op 
Croenvenne (Craenven) te Loon op Zand, oktober 1434/ september 1436: bezit een hoeve bij Loen-
remeer te Loon op Zand, oktober 1436/ september 1437: bezat een huis aan Driemeer op die Vaert 
te Loon op Zand, 01-04-1438: verkocht turf, 28-02-1439: verkocht een huis, erf en hof en aangelag 
groot een half mudzaad op Craenven te Loon op Zand, oktober 1438/ september 1439: bezat een 
hoeve van 31 bunder te Loon op Zand, geboren in circa 1395, overleden ná 1471. Gehuwd met: 

177441. Adriana Peter Dirx Die Weert, geboren in circa 1400. 
 
177442.* Heijnric Sijmons, geboren in circa 1408, overleden vóór 1486 te Sprang. Gehuwd met: 
177443.* Marij (Marike), geboren circa 1415, overleden vóór 1486 te Sprang. 
 
177632. Jan Gielisz. van Ammerzoijen, door de erfdeling te Sprang in 1481 werd hij pas bekend als 

eigenaar van een erf, 3 akkers breed, streckende van der Nijewerstraten zuijtwaerts opten Sprang-
schen Meerdijc toe; een half geseet [hofstede]; 3 akkers aen de Oudestraet, een hofstat noordwaerts 
aan de Oudestraet en 2 akkers, overleden in circa 1481 te Sprang. Gehuwd met: 

177633.* Adriana van Herlaer, bezat aan het einde van de 15de eeuw, als weduwe van Mr. Jan van Amelroij, 
21 morgen in het land van Altena van de vrouwe van Dussen. 

 
177648.* Wouter Gerits Stockmans, overleden in 1480 te Sprang. Gehuwd in circa 1470 met:  
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177649.* Kathelijn. Gehuwd (2) in 1481 met Gelden Rommen. 
 
177650.* Corstiaen Willems, woonde op een hofstede in de Nieuwstraat te Sprang, was deken van het St. 

Catharinagilde 1507 en 1516, H.Geestmeester 1510/11. Gehuwd met:  
177651.* Anthonia, overleden ná 1546. 
 
177656.* Dirc Joost Gerit Stockmans, vermeld te Sprang in 1510. Gehuwd met: 
177657.* N.N. 
 
177658. Jan Heijn Sijmons, overleden in 1528 te Sprang. Gehuwd met: 
177659. Wouterke Robberts van Ameroijen. 
 
177660. Willem Corstiaensz., heemraad van Sprang 1503 – 1528, gezworene van Sprang 1522, kerkmeester 

1508, 1516 en 1524, geboren in circa 1455, overleden op 06-10-1528 te Sprang. Gehuwd (2) vóór 
1519 met Aertke (Eerke) Jan Vendicksdr., overleden in circa 1559. Op 16-10-1519 had Aertke 
alleen voorkinderen. Blijkens een akte van 07-10-1559 waarin ze Eerke werd genoemd, had ze 
méér dan 1 kind bij Willem Corstiaensz.. Gehuwd (1) met:  

177661.* Jenneke Dirck Gemansdr., overleden in 1517 te Sprang. Bij haar overlijden liet ze kinderen na 
waarvan één, Anneke, nog onmondig was. Voogd over dit kind werd haar broer, Ghemon Dircx. 

 
189440. John Slingsby of Scriven, Esq., Capital Forester of Knaresborough, geboren tussen 1411 en 1412, 

overleden tussen 1459 en 1460. Gehuwd in circa 1432 met: 
189441. Joan  (Isabel of Johanna) Calverley, voor het eerst vermeld te Calverley (Yorkshire, Engeland). 
 
189442.* Simon Pooley, uit Radley, Suffolk, geboren vóór 1460. Gehuwd met: 
189443.* N.N. 
 
189688. Dirk Govertsz. Thoen van Souburgh, raad en schepen te Gouda tussen 1508 en 1522, overleden 

vóór mei 1528 te Gouda. Gehuwd met: 
189689.* Dieuwertgen Willemsdr. van der Grift (Graft), overleden ná 13-07-1529, begraven te Gouda. 
 
189690. Jan Jacobsz. Coorn, leenman van de graaf van Arenberg, overleden vóór 24-01-1529. Gehuwd met: 
189691. Ingetje Claesdr. Borre (van Laersum). 
 
189692. IJsbrant Rijers Kievit. Gehuwd met: 
189693.* N.N. 
 
230286.* Jacob Dircxz., overleden te Wassenaar. Gehuwd met: 
230287.* Jaepgen Claesdr., overleden ná 1542 te Wassenaar. Gehuwd (2) Bouwen Jansz., schout van 

Wassenaar 1524 – 1573, geboren in circa 1490, overleden in 1573. 
 
230376. Sijmon Dirck Adriaensz., leenman van Domproostdij te Utrecht, vermeld op 27-06-1521, overleden 

ná 1543. Gehuwd met: 
230377.* Machteld Gijsbrechtsdr., overleden ná 31-07-1569. 
 
230386.* Claes Sijmonsz., overleden ná 31-01-1529. Gehuwd met: 
230387.* Eemsgen, overleden ná 08-07-1531. 
 
230390.  Dirck Aelbrechtsz., overleden tussen 1519 en 1520. Gehuwd met:  
230391.* N.N. 
 
230396.* Pieter Huijgensz., ambachtsbewaarder en kerkmeester van Voorschoten in 1520, geboren in circa 

1474, overleden tussen 1535 en 1544, begraven te Voorschoten. Gehuwd met: 
230397.* Neeltgen, overleden tussen 1553 en 1559, begraven te Voorschoten. 
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230398.* Jan Dircxz van Noorden. Gehuwd met: 
230399.* N.N.  
 
236160.  Dirck Sijmonsz. Groenewegen (van Naeldwijck), jeruzalemridder in 1462, vroedschap te Delft in 

1474, burgemeester van Delft van 1469 tot 1475, raad in 1477, schepen van 1479 tot 1486. Hij nam 
de geslachtsnaam van zijn moeder aan, geboren in circa 1441, overleden op 20-11-1502. Gehuwd 
(2) vóór 1470 met Aleid Dircksdr. van Bleiswijck, geboren in circa 1446, overleden in circa 1527. 
Dochter van Dirk Dirksz. van Bleiswijck en Arijaena Jansdr. van Diemen. Gehuwd (1) met: 

236161.* N.N. 
 
248832.* Jan Post, geboren in circa 1480 te Kethel. Gehuwd met: 
248833.* Maertje Jorisdr. 
 
249040. Dirck Jacobsz. van Dijck (Ackersdijck), Leenman van Lek en Polanen. Op 01-08-1482 beleend met 

7,5 morgen land in Schie-ambacht, leenroerig aan de hofstad van Capelle aan den IJssel. Op 05-07-
1481 kocht hij van weduwe Alijt Jan Roen, de helft van 3 morgen land, geheten de Huetcamp en 
gelegen in het Abdissenrecht van Rijnsburg. Hij verkocht dit op 16-03-1493. In 1502 was hij in een 
procedure verwikkeld met Dirck Eliasz. Op 04-06-1510 werd Pieter Dircxz bij dode van zijn vader 
met de 4 morgen land in Ruyven beleend, overleden tussen 1509 en 1510. Gehuwd met: 

249041. Margriete Anthonis, woonde in 1532 buiten de jurisdictie van het Hof van Delft. Met haar kinderen 
bezat zij 5,5 morgen land, gelegen in de hoefslag van de Leenhove, wat zij had geërfd van haar 
man. Zij werd in 1536 en 1562 als erfhuurbetaler aan de abdij van Egmond vermeld. 

 
249042.  Kerstant Jacobsz. van Vliet van der Woerd, Heilige Geestmeester (1470 en 1497) en kerkmeester 

van Naaldwijk tussen 1477 en 1478. Kerstant en Machtelt wonen op de hofstede “Hoge Werf”. In zijn 
testament had Kerstant Jacobsz. het Kapittel te Naaldwijk besproken 5 gouden gulden voor een 
eeuwige memorie en 4 pond Hollands ten behoeve van ’t loff, overleden op 02-07-1515 te Naaldwijk. 
Gehuwd (1) met Alijt. In haar testament had Alijt, Kerstant Jacobsz, besproken het Kapittel te 
Naaldwijk 5 pond voor een eeuwige memorie enz. Gehuwd (2) met: 

249043.  Machtelt Bartholomeesdr. (van Dorp), geboren te Naaldwijk, begraven 11-10-1524 te Naaldwijk. 
 
249044.*  Heyman Boudijn, betaalde een rente van zes schellingen uit het land voor Burgersdijk aan de St. 

Joriskerk te De Lier, overleden vóór 1533. Gehuwd met: 
249045.*  Maria, voor hen werd op 04-03-1533 in de St. Joriskerk te De Lier een memorie gehouden. 
 
261560.* Claas Pietersz. Bie, bouwman te Zegwaart aan de Binnenweg, in Zegwaart’s oudste morgenboek 

van 1531 werd hij vermeld met 12 en 5 (na 1531) hont land in de Binnenwech, en 8,5 hont land in 
Dat Gilde Lant, overleden vóór 1561. Gehuwd met: 

261561.* N.N. 
 
262104.* Dirck Jansz., overleden vóór 17-06-1560. Gehuwd met: 
262105. Aeltgen Gerritsdr. Hoflant, overleden ná 17-06-1560. 
 
Generatie XIX (Edelgrootouders) 
 
262144. Erasmus Ruling (vom Walde), Herr von Bärenstein und Hirschprung, Bergvogt te Bärenstein, 

geboren in circa 1425 te Geyersdorf, overleden in circa 1480 te Geyer. Gehuwd in circa 1450 met: 
262145. Een dochter van een zekere Walzig (waarschijnlijk Walzig von Bernstein), ook wel Anna genoemd. 
 
262152.* Nicolaus Hacker (der Ältere), Bergmeister te Schneeberg, “ein starker Verleger der Bergleute und 

Besitzer des Freyen Hofes zu Sosa.”, geboren in circa 1432. Gehuwd met: 
262153.* N.N. 
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262154.* Gregor Hessler, 1481-95 kursächs. Bergmeister en Ratsherr te Schneeberg, in 1497 Leiter des 
Stadt- und Bergbaus des neugegründeten St. Catharinenberg in Buchholz (Annaberg), in 1507 als 
Bevollmächtigter vermeld van het Leipziger Handelshauses “Heinrich Probst” te Annaberg, 
geboren in circa 1429 te Schneeberg (?). Gehuwd met: 

262155.* N.N. 
 
262160.* Hans Klinger, stamvader van het geslacht Klinger. Gehuwd met: 
262161.* N.N.  
 
262172. Hans (Johannes) Arnold, Bleichermeister, 1451-1458 Ratsherr in 1451 en 1452 Schöppe te 

Chemnitz, geboren in circa 1410 te Chemnitz, overleden ná 1466 te Chemnitz (?). Gehuwd met: 
262173.* N.N. 
 
262174. Caspar II Freiberger, Kanzleischreiber, Freiberger Bergschreiber, erfde van zijn vader het Vorwerk 

vor dem Meiner Tor, kocht de Oberen Turmhof, geboren in circa 1437, overleden ná 25-11-1467 te 
Freiberg. Gehuwd in circa 1462 met: 

262175. Ursula Monhaupt, bezat ná 1462 een huis aan de Petersgasse 46 te Freiberg. 
 
262192. Leonhard Portner, in 1476 Schulthei te Regensburg, Hansgraf (Vorsteher) der Hansa en Kämmerer, 

geboren in circa 1430 te Amberg (?), overleden ná 29-01-1486/87. Gehuwd in circa 1460 met: 
262193. Anna Steinhauer, geboren in circa 1435 te Regensburg (?), overleden in november 1483 te 

Regensburg, begraven in de Kreuzgang van de Dom te Regensburg. 
 
262194. Wilhelm Francke von Sulzbach, Gutsherr zu Entmannsdorf, eigenaar van de Heringnohehammer 

(smederij), in 1461 Bürger te Regensburg, vanaf 1487 Ratsherr te Regensburg, geboren in circa 
1440 te Ettmannsdorf, overleden vóór 1517. Gehuwd op 05-05-1461 te Sulzbach (?) met: 

262195. Ursula Trainer, geboren in circa 1440 te Regensburg, overleden op 11-11-1480. 
 
266880.* Coppert Willemsz., overleden ná 1515. Gehuwd met: 
266881.* N.N. 
 
268484.*  Louris Pieter Dircksz.,woonde te Voorschoten, overleden tussen 23-11-1558 en 1561.Gehuwd met:  
268485.*  Geertruijt Vrancken, overleden vóór 12-10-1577. 
 
268486.  Pieter Huijgen, overleden vóór 24-12-1584. Gehuwd met: 
268487.*  N.N. Pieter Arentsdr. Schout. 
 
268500. Jan Cornelisz. (dezelfde persoon als 33552). Gehuwd met: 
268501. N.N. (dezelfde persoon als 33553). 
 
268502. Jan Dirck Gerritsz., vermeld 1577-1582 te Voorschoten, overleden vóór 1600. Gehuwd met: 
268503. N.N. Lourisdr., woonde te Veur. 
 
268504. Jan Adriaen Huijgen, overleden tussen 14-11-1558 en 19-10-1560. Gehuwd met:  
268505.* Maritgen Jacobsdr., overleden ná 08-07-1569. Gehuwd (2) circa 1560 met Philips Dircksz. Oom.  
 
268506. Philips Dircksz. Clerck, overleden tussen 10-03-1563 en 25-10-1577. Gehuwd met: 
268507.* N.N. 
 
354880. Jan Jansz. Oerlemans, vermeld in 1427 en op 16-06-1429, overleden vóór 1434. Gehuwd met: 
354881.* N.N. 
 
354882.* Peter Dirx Die Weert, geboren in circa 1370. Gehuwd met: 
354883.* Catharina, geboren in circa 1375. 
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355264. Gielis Janssoen van Amerzoijen, zou Schoutenhofstad, een stenen huis nabij de kerk van Sprang 
hebben bewoond. In 1455 werd hij ingeschreven als poorter van de stad ’s-Hertogenbosch, alwaar 
hij een erf bezat bij het kerkhof van de kapel te “Maelstrem” (Maelstrem lag tussen Den Bosch en 
Orthen). Ook bezat hij een huis in Hijnen te Roesmalen, geboren in circa 1385, overleden vóór 
1463. Op 09-07-1428 blijkt hij gehuwd te zijn. Gehuwd in circa 1410 met: 

355265.* Lijsbeth Jan Gerritsdr.  
 
355312.* Joost Gerit Stockmans. Gehuwd met: 
355313.* N.N. 
 
355316.* Heijnric Sijmons, overleden vóór 1486 te Sprang. Gehuwd met: 
355317.* N.N. 
 
355318. Robbert Janssoen van Amerzoijen, geboren in circa 1450, overleden ná 1517. Gehuwd met: 
355319.* N.N. 
 
355320. Corstiaen Heijnderick. Deniss., heemraad van Sprang 1476, geboren in circa 1420, overleden vóór 

1490 te Sprang. Gehuwd (1) in circa 1445 met N.N. Gehuwd (2) in circa 1450 met: 
355321.* Geertruijd, geboren in circa 1430. 
 
378880.  Richard Slingsby of Scriven, Esq., Capital Forester of Knaresborough, geboren vóór 1392 te 

Scriven, Knaresborough (Yorkshire, Engeland). Gehuwd vóór 1411 te Scriven met: 
378881.  Janet (Jane) Melton, geboren ná 1392, voor het eerst vermeld te Melton Hall, Derbyshire. 
 
378882.* William (Walter) Calverley, Esq., gehuwd in circa 1415 te Yorkshire, England met:  
378883.*  Isabella. 
 
379376.  Govert Dirks Thoen van Souburgh, schepen en burgemeester van Gouda. Gehuwd met: 
379377.* N.N. 
 
379380.*  Jacob Gysbrechtsz. (van Beaumond), van Oudewater, brouwer te Rotterdam, overleden vóór 31-08-

1525. Gehuwd met: 
379381.* Adriana Willemsdr. Biscop, verwant aan het Rotterdamse regentengeslacht.  
 
379382.  Claes Arentsz. Borre van Laersum,  vroedschap en schepen van Rotterdam tussen 1504 en 1522, 

brouwer te Rotterdam, overleden vóór 28-03-1522. Gehuwd met: 
379383.  Ewoutje Floris Janszdr. van Remerswael, uit Dordrecht, overleden vóór 15-02-1502. 
 
379384.*  Jan Kievit. Gehuwd met: 
379385.*  Maria. 
 
460752. Dirck Arien Pietersz., overleden ná 08-10-1524. Gehuwd met: 
460753.* N.N. 
 
460780.* Aelbrecht Willemsz., overleden vóór 1484. Gehuwd met: 
460781.* N.N. 
 
472320. Sijmon Dircksz. van Koevoet, poorter van Delft, een van de poorters van Delft die het Nieuweland 

van Strijen hebben bedijkt, geboren in circa 1410. Gehuwd te Gouda met: 
472321. Geertrui van Groenewegen, geboren in circa 1415. 
 
498080. Jacob (Dircxz) van Dijck, in 1470/71 wonende op Ruiven en in 1473 op de Schie, leenman van  

Lek en Polanen met 4 morgen land in de hoeve van Warmond, gelegen in Ruiven. Jan was pachter 
van de Abdij van Egmond van 10 morgen op de Schie in 1465/66 en in 1470/71 betaalde hij 
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erfhuur voor 4 morgen land in Schieveen. Hij was welgeboren man en voerde als wapen: een 
gouden slang in een blauw veld, overleden ná 1520. Gehuwd met: 

498081.* N.N. 
 
498082.* Anthonis Dirc Jan Casusz. Gehuwd met:  
498083.* Wijve. 
 
498084. Jacob Kerstantsz. van der Vliet, kerkmeester en heilige geestmeester te Naaldwijk, geboren in circa 

1445, overleden op 07-04-1482 te Naaldwijk. Gehuwd met: 
498085.* Machteld. 
 
498086. Bartholomeus Heijndriksz. van Dorp, kerkmeester te Naaldwijk, rentmeester van de memorie- en 

kostrijgoederen in Rijnland, Delfland en Schieland van de Abdij van Egmond, rentmeester van de 
Heer van Naaldwijk, schepen van ‘s Gravenhage, vroedschap en weesmeester van ‘s Gravenhage, 
leenman van Hontshol, Lek en Polanen en de Abdij van Egmond. Bartholomeus zegelde met drie 
afgerukte leeuwekoppen. Het echtpaar woonde tot circa 1509 te Naaldwijk, nadien in ’s Graven-
hage, geboren te ‘s Gravenzande, overleden op 16-05-1520 te ’s Gravenhage. Gehuwd met: 

498087.* Baertgen, overleden op 13-03-1508 te Naaldwijk. Er zijn aanwijzingen dat Baertgen behoort tot het 
geslacht Egmond, mogelijk Graaf Willem IV van Egmond en Aleid Kreijnck Vrouwe van Baeck. 
Op de eerste plaats is haar man en later ook haar zoon rentmeester van de abdij van Egmond. Daar-
naast blijkt Jacob Willemsz. van Dorp, een van hun kleinkinderen, als schepen en burgmeester van 
‘s Gravenhage het Egmondwapen te voeren. Hij zegelde met een gevierendeeld wapen, het eerste 
en het vierde kwartier in zwart een roodgetongde zilveren leeuwenkop. Het derde kwartier komt 
wisselend voor, te weten doorsneden van goud en zwart en een in twee rijen van rood en zilver 
geschaakt Sint Andrieskruis daaroverheen (Van der Dussen) of in goud een zwarte dwarsbalk en 
een in twee rijen van rood en zilver geschaakt Sint Andrieskruis over alles heen (Van IJsselsteijn). 
Het tweede kwartier geeft het Egmondwapen weer, gekeperd van goud en rood van twaalf stukken. 

 
524210. Gerrit Aertsz. Hoflant, geboren in circa 1496, overleden tussen 29-03-1560 en 07-01-1562. 

Gehuwd (2) met Maritge Jacobsdr., overleden tussen 19-09-1606 en 02-05-1607. Maritge huwde 
(2) met Jacob Pietersz., overleden vóór 27-07-1580. Jacob huwde (1) met Jannetgen Jansdr., 
overleden vóór 27-07-1580. Gehuwd met: 

524211.* N.N. 
 
Generatie XX (Edelovergrootouders) 
 
524288. Laurentius Ruling (vom Walde), wordt veelal aangezien als dezelfde Laurentius die rond 1400 de  

mijnindustrie voor Tin te Geisingberg stichtte. Al zijn werk werd echter volledig verwoest tijdens  
de inval van de Hussieten, geboren in circa 1380, overleden ná 1450. Gehuwd in circa 1420 met: 

524289.* N.N. 
 
524290. mogelijk: Walzig (Waltzigk) von Bernstein, ritter, Herr von Bärenstein , overleden in 1489. 

Gehuwd (2) met met: 
524291. mogelijk: Catharina von Hirschfeld. 
 
524344. Nickel Arnold, Ratsherr en Bürger te Chemnitz, geboren in circa 1367 te Helbersdorf  

(Chemnitz), overleden in circa 1425. Gehuwd met: 
524345.* N.N.  
 
524348.* Caspar Freiberger, Ratsherr te Freiberg tussen 1445-57, Anteilseigner van bergwerken, Gut 

Höckericht bij Chemnitz, in Freiberg Vorwerk vor dem Meiner Tor. Gehuwd met: 
524349.* N.N. 
 
 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

 
Graaf Willem IV van Egmond, mogelijk de vader van Baertgen, echtgenote van Bartholomeus  
Heijndriksz. van Dorp. 
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  Grafplaat van ridder Walzig von Bernstein, Herr von Bärenstein. 
 
 
 
 
 
 
 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

524350. Nickel III Monhaupt, vanaf 1430 Bürger te Freiberg, 1433 Vorsteher der Kaufmannschaft, 1436-51 
Ratsherr, Bürgermeister in 1443, 47, 50, 51, Tuchhändlerm Münzmeister vanaf 17-07-1451 tot 
1456, Vogt von Freiberg in 1451, vanaf 1452 Fürstlich Landhauptmann en daarmee Amtmann over 
het gehele Bergbaugebiet, schonk in 1454 een Madonnafiguur aan de Marienkirche (Dom), in 1458 
beleend met een Freihof naast de Barfüβerkirche in Freiberg (in 1478 verkocht aan de gebroeders 
Alnpeck), vanaf 16-03-1461 Mitbelehnter van een Bergwerk bij de Elbersberge, verkreeg in 1462 
samen met zijn broer Hans Münzfreiheit voor verschillende groeves, delfde zilver in Freiberg en tin 
in Altenberg. Stond bij zijn overlijden bekend als rijkste man van het markgraafschap Meiβen, 
overleden vóór 20-11-1478 te Freiberg, begraven in de Thumkirche. Gehuwd met: 

524351. Dorothea Weighart (Wighart), geboren in circa 1410 te Freiberg. 
 
524384. Petrus II Portner (der Jüngere), van 1432 tot 1443 Ratsherr te Regensburg, van 1428 tot 1440 

Hansgraf (Vorsteher), Direktor des Hansegerichtes, Schulthei? en Stadtkämmerer te Regensburg, 
geboren circa 1395 te Regensburg, overleden circa 1445 te Regensburg. Gehuwd met: 

524385. Barbara Sterner von Miesbrunn, geboren te Regensburg, overleden op 18-10-1446 te Regensburg. 
 
524386. Hans (Johann) Steinhauer, Ratsherr te Amberg, geboren in circa 1389 te Amberg(?). Gehuwd met: 
524387.* Anna Jacobe Hirscheider, geboren in circa 1395 te Wolfring. 
 
524388. Albrecht Frank, eigenaar van een smederij (Hammer) te Sulzbach, geboren in circa 1410, overleden 

op 29-09-1480. Gehuwd in circa 1435 te Sulzbach (?) met: 
524389. Barbara Teuerl, geboren in circa 1415 te Sulzbach (?), overleden op 01-09-1471 te Sulzbach (?). 
 
524390. Erasmus (Erasem) Trainer, wijnhandelaar en bezitter van een wijnhuis (Weinschank), lange af-

stands handelaar, Ratsherr en Hansgraf van de Hansa. Geboren circa 1400 te Regensburg, overle-
den ná juli 1481 te Regensburg, begraven Regensburg, Domfriedhof. Gehuwd (2) ná 1448 met een 
onbekende Gumprecht, geboren circa 1410 te Donaustauff, dochter van Ulrich Gumprecht, Pfleger 
te Donaustauff. Gehuwd (3) circa 1455 te Regensburg (?) met Anna Grasknecht, geboren circa 
1420 te Regensburg (?), dochter van Hans Grasknecht, Bürger te Straubing. Gehuwd (1) in 1430: 

524391. Ursula Probst, geboren in circa 1410 te Regensburg, overleden op 21-10-1448 te Regensburg. 
 
536972.* Huijgh Pietersz., woonde te Voorburg, geboren in circa 1483, overleden vóór 1569. Gehuwd met: 
536973.* N.N. 
 
537004.*  Dirck Gerritsz., vermeld 1544 te Voorschoten. Gehuwd met: 
537005.*  Martgen Jansdr., vermeld 1553 te Voorschoten. 
 
537006.  Louris Pieter Dircksz., woonde te Voorschoten, overleden tussen 23-11-1558 en 1561. Gehuwd met: 
537007.*  Geertruijt Vrancken, overleden vóór 12-10-1577. 
 
537008.* Adriaen Huijghen, overleden tussen 27-09-1553 en 19-10-1560. Gehuwd met: 
537009.* Jannetgen, overleden vóór 19-10-1560. 
 
537012.* Dirck Gijsbrechtsz. Clerck, overleden tussen 16-05-1544 en 27-09-1553. Gehuwd met: 
537013.* Trijntgen, overleden ná 10-03-1563. 
 
709760.* Jan Woutersz. Oerlemans, Bossche Protocollen oktober 1425, september 1428: hierin vermeld Jan 

en Wouter, zonen van Jan Oerlemans te Loon op Zand. Gehuwd met: 
709761.* N.N. 
 
710528. Jan Heijmanssoen van Herpt van Amerzoyen, vermeld te Spechtboek, Brussel, die hier voor 

dezelfde wordt aangezien als Jan van Ammerzoijen (’s-Hertogenbosch) en als Jan Claussoen van 
Ammelroden. Jan was leenman van de hertog van Brabant voor goederen te Waalwijk, Oijen 
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(Gansoijen) en Besoijen. Verwierf in 1374 de percelen grond, die zijn grootvader Heiman van 
Ammersoijen had gekocht van de kinderen van Everard di Wilde, overleden vóór 1428. Gehuwd:   

710529.* N.N. 
 
710636. Jan Gielisz. van Ammerzoijen (dezelfde persoon als 177632). Gehuwd met: 
710637. Adriana van Herlaer (dezelfde persoon als 177633). 
 
710640.* Hendrick Denisz., overleden vóór 1477, vermeld te Sprang. Gehuwd met:  
710641.* IJcke, werd op 19-02-1480 te Sprang vermeld met haar zonen. 
 
757760.  William Slingsby, Esq., Capital Forester of Knaresborough, geboren in circa 1355 te Scriven, 

Knaresborough (Yorkshire, England), overleden tussen 1391 en 1392. Gehuwd te Scriven met: 
757761. Margaret de Winksley, geboren in circa 1360. 
 
757762.  Sir John Melton, of Aston, knight, geboren in 1377, overleden op 24-05-1455. Gehuwd met: 
757763. Margaret de Clifford, geboren in circa 1379 te Brough Castle, Westmoreland, Engeland. 
 
758752.*  Dirck Goverts Thoen, schepen van Gouda in 1447, 1448, 1450 en 1451. Gehuwd met: 
758753.* N.N. 
 
758764.*  Aernt Borre van Laersum, brouwer, burgemeester van Rotterdam in 1470, overleden in circa 1477. 
758765.*  een onbekende Dircksdr. Nachtegael, overleden vóór 03-10-1475. 
 
758766.*  Floris Jansz. van Remerswael, bezat een huis te Dordrecht. Gehuwd met: 
758767.* Truitgen, overleden ná 15-02-1502. 
 
921504.* Adriaen Pietersz., overleden vóór 08-10-1524. Gehuwd met: 
921505.* N.N. 
 
944640. Dirck Jansz. van Koevoet, geboren in circa 1398, overleden vóór 1430. Gehuwd te Gouda met: 
994641. Aleid Woutersdr. van Gellecum, geboren in circa 1420, overleden ná 1464. 
 
994642.* Jan Hendricksz. van Groenewegen, schepen van Delft in 1420, overleden op 14-03-1429. 
994643.*  Geertruid Aelbersdochter. 
 
996160. Dirck Claesz. van Dijck, geboren in circa 1410. Gehuwd met: 
996161.* N.N.  
 
996168. Kerstant Jansz. van der Vliet, boer, leenman van Oud Alkemade, overleden ná 1483. Gehuwd: 
996169.* N.N. 
 
996172. Henrick Bertelmeesz. van Dorp, poorter van ‘s Gravenzande (vermeld op 22-11-1433 tot 1474 toen 

hij zegelde als poorter van ‘s Gravenzande met drie afgerukte leeuwekoppen), beleend met twee 
hond land binnen de vrijheid van ‘s Gravenzande, dat hij op 22-11-1433 ten vrij eigen kreeg, 
leenman te Binckhorst (1½ morgen bij Rijswijk) en Hontshol, geboren in circa 1400, overleden 
tussen 1474 en 1477. Gehuwd met: 

996173.* N.N.  
 
1048420. Aert Claesz. Hoflant, overleden in circa 1507. Gehuwd met: 
1048421. Meijnsgen Claesdr., overleden tussen 13-11-1519 en 08-01-1537. Gehuwd (2) met Jan Dircksz. 
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Generatie XXI (Edelbetovergrootouders) 
 
1048576. Lorenz (Laurentius) Rulicke von Erlwinsdorf, Herr von Erlwinsdorf. Gehuwd in circa 1380 met: 
1048577.* N.N. 
 
1048580. Heinrich von Bernstein, ritter, Herr von Bärenstein, overleden in circa 1445. Gehuwd met: 
1048581.* Margarethe von Schleinitz, volgens sommige bronnen uit het geslacht von Schönberg. 
 
1048582. Heinrich von Hirschfeld, uit Otterwisch, geboren circa 1411, overleden circa 1443. Gehuwd: 
1048583. Margarethe von Remse. 
 
1048688. Peter Arnold, Ratsherr en Bürger te Chemnitz, kocht in 1368 samen met Franz Swenckenstein 

het dorp Niederfrankenhain, geboren circa 1332 te Rabenstein. Gehuwd met: 
1048689.* N.N. 
 
1048700. Hans Monhaupt, Herr von Wilsdruff, kocht in 1400 samen met erven Friedrich von Hartitzschen 

het Vorwerk Tuttendorf, verkocht Wilsdruff in 1411 aan Ritter Caspar von Schönberg, verkreeg 
1416 Bürgerrecht Freiberg, kocht op 01-09-1420 de helft van Vorwerk Tuttendorf, Bürgermeis-
ter in 1427, Gerichtsschöffe in 1432, overleden tussen 1420/ 27 te Freiberg. Gehuwd met: 

1048701.* Agnes. 
 
1048702. Hans Weighart der Ältere, geboren in circa 1380, overleden in 1442 te Freiberg. Gehuwd met: 
1048703.* N.N. 
 
1048768. Petrus I Portner (der Ältere), van 1367 tot 1369 en van 1397 tot 1399 Ratsherr te Regensburg, 

geboren te Regensburg, overleden in circa 1402 te Regensburg. Gehuwd met: 
1048769. Magdalena Margarethe Schrenk von Notzing, geboren te Augsburg, overleden te Regensburg. 
 
1048770. Albrecht Sterner von Miesbrunn (der Jüngere), in 1400 Ratsherr te Regensburg, geboren in circa 

1360 te Regensburg. Gehuwd in circa 1400 te Regensburg met: 
1048771. Dorothea Ingolstetter, geboren in circa 1380 te Regensburg (?), overleden ná 1435. 
 
1048772. Konrad Steinhauser, geboren in circa 1353 te Amberg, gehuwd in circa 1377 te Amberg met: 
1048773.* Sibylla Eschenbach, geboren in circa 1353 te Ammerthal (?). 
 
1048776.* Heinrich Frank, Kaufmann te Ettmannsdorf, geboren in circa 1380 te Ettmannsdorf. Gehuwd: 
1048777.* N.N. 
 
1048778.* Gilg. Teuerl, overleden in 1459. Gehuwd met: 
1048779.* N.N. 
 
1048780. Ulrich Trainer, Handelsmann in wijnen, warenhandel en ruilhandel, ratsherr te Regensburg, 

geboren in circa 1355 te Regensburg, overleden in circa 1412 te Regensburg, begraven in de 
Domfriedhof te Regensburg. Gehuwd tussen 1397 en 1400 met: 

1048781. Anna von Nothaft von Hetzkoven, geboren in circa 1365 te Wernberg, overleden ná april 1426 
te Regensburg. Anna was eerst gehuwd met Elrich Muracher zu Flügelberg. 

 
1048782. Martin Probst (der Jüngere), Hansgraf te Regensburg, Fernhändler, Ächter en Brückmeister, 

eigenaar van een huis in de Auerstraße, van 1415 tot 1434 Ratsherr te Regensburg, geboren in 
circa 1375 te Augsburg, overleden in circa 1455 te Augsburg. Gehuwd te Regensburg (?) met: 

1048783. Anna Im Hirss (Hyrss), geboren in circa 1380 te Regensburg, overleden in 1437 te Regensburg. 
 
1074012.* Pieter Dircxz., woonde te Voorschoten Hofland, overleden vóór 18-07-1576. Gehuwd met: 
1074013.* N.N. 
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1421056.* Claus van Herpt, misschien dezelfde als Claus van Ammelroden. Gehuwd met: 
1421057. Elisabeth van Amersoijen. Zij was met haar broer Henrick van Ammersoijen in 1374 door de 

hertog van Brabant beleend met goederen te Herpen en Heesch (bij Oss), geboren in circa 1330. 
 
1515520. Richard Slingsby, Esq. Capital Forester of Knaresborough in opvolging van zijn broer Gilbert 

(via hun moeder), geboren ná 1333 te Scriven, Knaresborough (Yorkshire, Engeland), overleden 
tussen 1363 en 1364 te Scriven. Gehuwd vóór 1355 te Scriven met: 

1515521. Anne Nesfield, dochter erfgename van William Nesfield, of Nesfield, waardoor zij de manors, 
Scotton, Brearton en Thorp met haar huwelijk inbracht, geboren ná 1335. 

 
1515522.* Thomas de Winksley, geboren in circa 1335. Gehuwd met: 
1515523. Margaret Tresmere, geboren in circa 1340. 
 
1515524. William Melton, Sheriff of Yorkshire, geboren in 1339, overleden op 07-03-1399. Gehuwd met: 
1515525.* Isabel (Elizabeth) Everingham, overleden vóór 28-01-1393. 
 
1515526. Roger de Clifford, 5th Baron Clifford, Roger volgde zijn broer Robert op als baron Clifford. 

Summoned to Parliament van 15-12-1357 tot 28-07-1388. Sheriff of Westmoreland in 1360, 
Sheriff of Cumberland in 1377 en Governor van Carlisle Castle, Knight Banneret, en Warden of 
the East and West Marches. Diende in de oorlogen met Schotland en Frankrijk, geboren op 10-
07-1333 te Cumberland, Engeland, overleden op 13-07-1389 te Brough Castle, Westmoreland, 
Engeland. Gehuwd in circa 1358 te Cumberland met: 

1515527. Maud de Beauchamp, Baroness Clifford, geboren in circa 1347 te Warwick, Warwickshire, 
Engeland, overleden in februari 1403. 

 
1517530. Dirck Huyghen Nachtegael, burgemeester van Rotterdam, schepen van Rotterdam op 14-02-

1420 en op 19-09-1421, overleden vóór 09-09-1434. Gehuwd met: 
1517531.* Hillegont. 
 
1889280.  Jan Woutersz. Koevoet van Rosendael, mede verlijt met de tienden van Rosendael, geboren in 

circa 1368, overleden in circa 1430. Gehuwd met: 
1889281.  een onbekende dochter van Dirck van Leyenburg, overleden in circa 1441. 
 
1889282.*  Wouter van Gellecum, knaap. Gehuwd met: 
1889283.* N.N. 
 
1992320.* Clais Ghijs Gherit Dijcksz., geboren in circa 1380. Gehuwd met: 
1992321.* N.N.  
 
1992336. Jan Kerstantsz., geboren in circa 1405, overleden op 24-03-1425. Gehuwd met: 
1992337.* Katrijn. 
 
1992344. Bertelmeus Tijmansz. van Dorp, op 13-12-1390 beleend met 5 hond land in de Noordinge te 

Naaldwijk, leenroerig aan de hofstad Hontshol. Hij kocht 1396 één morgen land in de 
Noordbroek te Naaldwijk, geboren in circa 1360, overleden ná 1396. Gehuwd vóór 1390 met: 

1992345. Pieternelle Heijnric Kerstants.  
 
2096840.* Claes Hoflant, vermeld in circa 1463. Gehuwd met: 
2096841.* N.N. 
 
2096842.* Claes Gerritsz. Smit. Gehuwd met: 
2096843.* Maritgen. 
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Generatie XXII (Edeloudouders) 
 
2097152. Andreas Rulico (Ruleke) von Erlwinsdorf (die Gestrenge), Vogt von Freiberg, Herr von 

Erlwinsdorf, geboren vóór 1330. Gehuwd in circa 1350 met: 
2097153.* N.N. 
 
2097160. Hans von Bernstein, Herr von Bärenstein, overleden in circa 1407. Gehuwd met: 
2097161.* Margarethe von Karras (von Harras), afkomstig uit Jena. 
 
2097164. Johann (Jahn) von Hirschfeld, ritter, geboren in circa 1350, overleden in 1418. Gehuwd (1) met 

Adelheid von Schrapelau). Gehuwd (2) met: 
2097165. Reinhild von Wanzleben, geboren in circa 1358. 
 
2097166. Heinrich II von Remse, geboren in circa 1350, overleden ná 1411. Gehuwd met: 
2097167.* N.N.  
 
2097376. Arnold von Mittelbach, stond bekend als Nicolaus Arnold, geboren in circa 1300. Gehuwd met: 
2097377.* N.N. 
 
2097400. Nickel II Monhaupt, Herr von Wilsdruff, tussen 1354 en 62 Münzmeister, tussen 1366 en 70 

vermeld te Dresden, verkreeg in 1375 van de Waldenbürgen een deel van Höckericht bij 
Chemnitz, in 1406 met Wilsdruff beleend welke diende als Leibgedinge voor zijn echtgenote, 
geboren in circa 1320, overleden in circa 1405 te Wilsdruff. Gehuwd in circa 1350 met:  

2097401.* Agnethe, in 1406 als weduwe beleend met Wilsdruff, overleden tussen 1406 en 1411. 
 
2097404. Nicol Weighart der Jüngere,  
2097405.* N.N. 
 
2097536. Hans Portner, geboren circa 1348 te Regensburg, overleden circa 1406 te Regensburg. Gehuwd: 
2097537. Anna Lösel, geboren in circa 1335 te Regensburg, overleden in circa 1393 te Regensburg. 

Gehuwd (1) in circa 1355 met Hans Dürnstetter, geboren in circa 1330, overleden vóór 1370. 
 
2097538. Marquant Schrenk von Notzing, in 1364 vermeld als Bürger Civis Augustiensis (Bürger von  

Augsburg) en Fernhändler te Augsburg, geboren in circa 1320 te Augsburg, overleden op 06-08-
1380 te Augsburg. Gehuwd in circa 1364 te Augsburg met: 

2097539. Margarethe (Clara) Minner, overleden 12-04-1367 te Augsburg, begr. 13-04-1367 te Augsburg. 
 
2097540. Albrecht Sterner von Miesbrunn (der Ältere), Fernhändler, van 1363 tot 1374 Gemeindevor-

steher, in 1363, 1365 en 1378 Ratsherr te Regensburg, geboren in circa 1335 te Regensburg, 
overleden vóór 1392 te Regensburg. Gehuwd met: 

2097541. Elsbet Prunnhofer, dochter van Rüger Prunnhofer. 
 
2097542. Steffen (Steffan) Ingolstetter, Bürger en Kaufherr te Regensburg, in 1357 lid van de 45-Rats, van 

1358 tot 1387 in Inneren Rat, in 1377 in Vorstand der Münzerhausgen, kocht in 1371 een huis te 
Wenen, geboren in circa 1330 te Regensburg (?), begraven in de St. Stephanskapelle te 
Regensburg. Gehuwd (1) in circa 1350 met Lucia Wollner, geboren in circa 1330 te Regensburg 
(?), overleden in circa 1370 te Regensburg. Gehuwd (2) in circa 1370 te Regensburg (?) met: 

2097543. Dorothea Dürnstetter, geboren in circa 1347 te Regensburg (?), overleden ná 1419 te 
Regensburg, begraven in de St. Stephanskapelle te Regensburg. In haar testament van 1409 
maakte Dorothea bekend waar zij begraven wilde worden (“mit vier pruderschaften auf dem tm 
[=dom]”), en aan wie zij haar aardse bezittingen naliet. Zo liet zij aan Ulrich dem Probsten, 
destijds Stadtkämmerer te Regensburg, haar zilveren vergulden kruis na, en zijn echtgenote 
Kunigunde haar “Perlmutter, die mir von meiner Mutter worden ist.” Verder vermeld het 
testament: “Ich schaff Margarethen Hansen des Probst Haußfrawen ein vingerlin bey tzwein 
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guldrin.... Ich schaff Katrein meines suns Jacobs Ingolstetter Haußfrawen ein vlainod das vier 
pfunt pfenig wol wert sey. Ich schaff Aurelia meines Suns Lucas dem Ingolstetter Hausfrawen 
ein clainod das vier pfunt pfenig wol wert seyn. Ich schaff Stephan d.I. meinem Einkehlein 
Jacob den Jüngeren sun mein gemahl vingerl das sol man im voraus geben, wann er sich nach 
freyent Rat verheurat. Ich schaff allen meinen Einkehlein die zu der Zeit nach meinem tod 
lebent, jeglichen ein clainod das vier pfunt penig wol wert say. - Ich schaff Hansen dem 
Dürnstetter, meines Bruders Son ein silbern vergult schal....Ich schaff Ulrich des Gumprechten 
Haußfrawen ein vingerlein bei zwain golden... Ich schaff Katrein der Granerin, Herrn Jac. des 
Graners Haußfraw, ein vingerlein bei einem pfunt pfenig... Danach schaff ich den Herrn Albert 
dem Sterner,meinem lb. Eidam, Einen zwifachen vergulten Kopf, hat dritthalb merckhh eigener 
lot silber. Ich schaff meiner lieben Tochter Dorothea der Sternerin, Albrecht d. Sterners Haus-
fraw, Acht pfunt Leibtinge, die auf ihren leib geschrieben sint und schaff ir darzu meinen silbrin 
vergulten napf, hat vier marckh und fünd lot silber und darzu all mein... (nicht lesbar). Ich schaff 
meinem l. Son Jacob dem Ingostetter vier und zwantzigh gulden leintings, die auf sein leib ge-
schrieben stent und darzu zwiefachen vergulten Kopf, den mir mein pruder Conrad der Dürstet-
ter selig geschaffen hat. ich schaff meinen lieben synen Jacob und Lucas den Ingostettern mein 
Haus und Hofstatt und Hub u. Hewitenkofen und mein ewige gut zu trirting. Der ist siebenpfunt 
penig und mein zwen wingerten den Spitalern.” Hierna gaf Dorothea aan hoe het onroerend goed 
verdeeld diende te worden indien zoon Jacob vóór zoon Lucas stierf of omgekeerd. Hierbij kre-
gen haar kleinkinderen en kinderen van haar dochter een deel van de erfenis. Het testament sloot 
zij af met: “Ist geschrieben do man zalt von Christi gepurt vierzehnhundert Jahr und darnach in 
den Newnten Jar des phintztags vor der heiligen zwager zwölfpatentag Symonis u. Juda.” 

 
2097544.* Gottfried Steinhauser, geboren in circa 1321 te Amberg. Gehuwd (1) met Anna Hegener, 

dochter van Ulrich Hegener. Gehuwd (2) met een onbekende Auerochse. 
2097545.* N.N., onbekend welke van zijn twee echtgenotes de moeder is van genoemde voorouder. 
 
2097560. Wolfhart Trainer (der Jüngere), Großhändler, Handelsmann in wijnen, Bürgerrecht van Regens-

burg niet vóór 1351. Eigenaar van meerdere huizen, geboren in circa 1320 te Train, overleden in 
circa 1378 te Regensburg, begraven in de Domfriedhof te Regensburg. Gehuwd in circa 1350 met: 

2097561. Margarethe Diemut / Zant, geboren te Regensburg, overlenden ná 1378 te Regensburg. 
 
2097562. Johann IV von Nothaft, Handelsmann te Regensburg, geboren circa 1330, overleden vóór 1391.  
2097563. Praxedis von Ehrenfels, geboren in circa 1325. 
 
2097564. Martin Probst (der Ältere), geboren in circa 1345 te Regensburg, overleden in 1415 te 

Regensburg. Richter te Regensburg, vermeld in 1383 en 1395, eigenaar van een Brauamt, in 
1385 en 1400 vermeld als Mitglied des 45-Rats. Gehuwd ná 1370 te Regensburg met:  

2097565. Anna Tundorfer, geboren in circa 1340 te Regensburg (?). Anna was weduwe van Christoph 
Hildprant (gehuwd in circa 1360 te Regensburg), Fernhändler te Regensburg  en achterkleinkind 
van Konrad Hiltprant die eveneens in deze kwartierstaat vermeld wordt. 

 
2097566. Jörg Im Hierss (der Jüngere), Bürger en Kaufherr te Regensburg, in 1423 Fernhändler, 

onderhield handelsrelaties met Wenen, geboren in circa 1355, overleden ná 1423 te Regensburg.  
2097567.* Anna Sitauer, dochter van Thomas Sitauer en Anna Ingolstetter. 
 
2842114.   Henrick (Heinman) van Ammersoyen, Heemraad, kocht bezittingen te Waalwijk en Besoyen van 

de kinderen van Everard di Wilde, geboren in circa 1305, overleden ná 1374. Gehuwd met: 
2842115.* Wijts van Berse, waarschijnlijk dezelfde persoon als Margriet Noude Waeghebaers 
 
3031040.  William Slingsby, voor het eerst vermeld te Studley, Warwickshire, Engeland, overleden tussen 

1349 en 1350 te Scriven Knaresborough, Yorkshire. Gehuwd op 20-02-1332/33 te Scriven met:   
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3031041.  Johanna de Scriven, bracht met haar huwelijk het recht op Capital Forester en de manor of 
Scriven in de Slingsby familie. Sinds deze tijd voert de familie tevens het wapen van de Scriven, 
geboren in circa 1315 te Scriven, Knaresborough, Yorkshire, Engeland. 

 
3031042.* William Nesfield, eigenaar van de manors, Scotton, Brearton en Thorp, geboren in circa 1295, 

voor het eerst vermeld te Scotton (Lincolnshire, Engeland). Gehuwd met:     
3031043.* N.N. 
 
3031046.* Hugh Tresmere, geboren in circa 1325. Gehuwd met: 
3031047.* N.N. 
 
3031048. Sir William Melton, geboren in circa 1368. Gehuwd met: 
3031049. Joan Lucy, overleden op 04-07-1331.  
 
3031052. Robert de Clifford, 3rd Baron Clifford vanaf 1327 in opvolging van zijn broer Roger nadat deze 

gevangen was genomen te Boroughbridge en op 23-03-1327 te York was geëxecuteerd, Sheriff 
of Westmorland, Summoned to Parliament van 10-12-1327 tot 20-04-1344. Erfde veel 
landgoederen van zijn oudtante Idoine de Vipont. Diende in de Schotse oorlogen, geboren op 05-
11-1305 te Clifford Castle, Herefordshire, Engeland, overleden op 20-05-1344, begraven te Shap 
Abbey, Westmorland. Gehuwd op 02-06-1328 te Berkeley Castle, Berkeley, Gloucestershire met: 

3031053. Isabel Berkeley, overleden op 25-07-1362 te Engeland. Gehuwd (2) vlak vóór 09-06-1345 (toen 
zij pardon kreeg voor een huwelijk zonder licentie) met Sir Thomas Musgrave. 

 
3031054.  Thomas de Beauchamp, 11th Earl of Warwick, KG, diende tot 1337 als kapitein in de oorlog 

tegen de Schotten, hereditary High Sheriff of Worcestershire vanaf 1333 en High Sheriff of War-
wickshire en Leicestershire vanaf 1344, Marshal of Engeland vanaf 1343/44, één van de aanvoer-
ders tijdens de Engelse overwinningen te Crécy en Poitiers (1356). Thomas vocht in alle Franse 
oorlogen onder Edward III van Engeland. Hij was voogd van de 16 jaar oude Black Prince en 
werd als derde van de 26 Founder Knights geridderd in de de Order of the Garter (1344). Thomas 
begon met de restauratie van Saint Mary’s Church met het door hem ontvangen losgeld voor een 
Franse aartsbisschop, geboren op 14-02-1313 te Warwick Castle, Warwickshire, overleden op 
13-11-1369 aan de Pest te Calais, Frankrijk, begraven te Saint Mary’s, Warwick. Gehuwd met 
Pauselijke ontheffing (in verband met de jonge leeftijd) op 19-04-1319 te Warwickshire met: 

3031055. Katherine de Mortimer, geboren in circa 1314 te Ludlow Castle, Shropshire, Engeland, overleden 
op 04-08-1369, begraven te St. Mary’s Church, Warwick, drie maanden vóór haar echtgenoot. 

 
3035060.* Huyge Nachtegael, overleden vóór 15-10-1430. Gehuwd met: 
3035061.* een onbekende Oudsiersdr. van Couwenhoven. 
 
3778560.  Wouter Gerritszn. Koevoet van Bonendael (van Rosendael), vermeld tussen 1389 en 1421. Door 

de heer van Vianen beleend met tienden van Rosendael in 1401 als zoengeld voor de dood van 
zijn vader. In dienst van de heer van Arkel. Gehuwd (2) met Aleid van Poelgeest. Gehuwd (1) met: 

3778561.  Margaretha van Vliet, geboren in circa 1338. Gehuwd (2) met Adriaan Valckenaar. 
 
3778562. Dirk van Leyenburch, knaap, bastaardzoon, vermeld 1403 samen met zijn halfbroer Arent en zijn 

neef Arent van Schonauwen in een vrijgeleide van graaf Aelbrecht om te kunnen bemiddelen het 
geschil tussen Holland en Arkel. Bekend is dat hij aan het hof van Reinald IV van Gelre taster en 
hofmeester was en hiervoor, op 16-11-1404, 150 Gelderse guldens ontving. In 1406 werd hij ver-
meld als “helper” van Jan V van Arkel, toen hij bij een overval van Overmaas in moeilijkheden 
kwam. Tevens is bekend dat hij omstreeks 1406 in het bezit was van Gelderse leengoederen bij 
Brakel, en dat deze in 1430 overgingen op zijn bastaardkinderen. Op 27-03-1439 werd Dirk de 
bastaard nog beleend met 3 morgen in Rietveld aan de Linge waarmee zijn kleinzoon Hendrik 
Splintersz. van Loenersloot op zijn beurt op 28-03-1451 werd beleend. Gehuwd met: 

3778563.* N.N. 
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  Afbeelding van de grafplaat van Thomas de Beauchamp, 11th Earl of Warwick en  
  Katherine Mortimer in de St. Mary’s Church te Warwick. 
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3984672. Kerstant Coppaertsz., heilige geestmeester te Naaldwijk, geboren in circa 1380 te De Lier, 
overleden in 1424 te De Lier. Gehuwd met: 

3984673.* N.N.  
 
3984688.* Thijeman Bertolomeusz. van Dorp, op 27-07-1364 beleend met 1½ morgen land te Rijswijk, 

leenroerig aan de hofstad Binckhorst, geboren in circa 1330, overleden ná 1376. Gehuwd met: 
3984689.* Katerijn, overleden ná 1376. 
 
3984690.* Heijnric Kerstantsz. Gehuwd met: 
3984691.* N.N.  
 
Generatie XXIII (Edeloudgrootouders) 
 
4194304. Jenchinus Rulico von Hagen (de Indagine), vogt von Freiberg en Ozzec, Herr von Erlwinsdorf, 

geboren vóór 1280 te Freiberg. Gehuwd in circa 1312 met: 
4194305.* N.N. 
 
4194320. Walzig von Bernstein, vermeld in 1361 in Tividin bij Billin. Zou de eerste van zijn geslacht zijn 

geweest die zich vestigde in Bohemen. Gehuwd met: 
4194321.* Anna von Affra. 
 
4194328. Jeniko von Hirschfeld, geboren in circa 1325, overleden ná 1358. Gehuwd met: 
4194329.* N.N. 
 
4194330. Ludwig III von Wanzleben, Herr von Wanzleben, geboren circa 1330, overleden 1397. Gehuwd: 
4194331. Sophie van Schrapelau, Frau zu Wettin, geboren in circa 1337, overleden ná 25-07-1404. 
 
4194332. Heinrich I von Remse, geboren in circa 1305, overleden in circa 1351. Gehuwd met: 
4194333.* Dochter van een Von Sparneck. 
 
4194752.* Arnold von Mittelbach, werd 1306 voor het eerst vermeld als Ratsherr te Chemnitz. Gehuwd: 
4194753.* N.N. 
 
4194800.* Nickel I Monhaupt, Fernkaufmann, Tuchhändlerm, verkreeg van Markgraaf Friedrich op 13-04-

1353 een renteloze Schmelzhütte an der Mulde, tussen 1353 en 60 Münzmeister te Freiberg, in 
1355 Zehntner, bezat grond in Freiberg en Mittweida, verkreeg in 1357 het bleekrecht te Chem-
nitz, verkreeg in 1357 een terugbetaling van 1500 Gulden van de Rat van Mühlhausen namens 
keizer Karel IV, kocht in 1357 Wilsdruff, in 1359 beleend met Güter Wiesa en Gückelsberg bij 
Flöha, stichter van het Andreasaltar in de Marienkirche te Freiberg, na zijn dood wees Markgraaf 
Friedrich in 1360 zijn erven 877 Schock toe voor de halve mijn in Freiberg, familiewapen: drie 
papaverbollen (mohn) op een schuine balk, geboren in circa 1290, overleden vóór 28-08-1360. 

4194801.* Demuth von Schönau, dochter of zuster van Hennelino de Schoenow, vermeld op 28-08-1360. 
 
4194808.* Nicol Weighart der Ältere. Gehuwd met: 
4194809.* N.N. 
 
4195072. Heinrich III Portner (der Jüngere), Fernhändler te Regensburg, geboren in circa 1310 te  

Augsburg, overleden in circa 1371 te Regensburg. Gehuwd in circa 1345 te regensburg (?) met: 
4195073. Margarete Wollner, geboren in circa 1320 te Regensburg, overleden in circa 1358 te Regensburg. 
 
4195074. Lienhart Lösel, Fernhändler en Ratsherr te Regensburg, van 1340 tot 1342 lid van de Regens-

burger Stadtrates, van 1342 tot 1345 Darlehns-Gläubiger van Regensburg, uitvoerders van zijn 
testament waren Gottfried Reich en Conr. Dürenstetter, geboren in circa 1295 te Regensburg, 
overleden vóór 1355 te Regensburg. Gehuwd in circa 1335 te Regensburg met: 
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4195075. Agnes Nötzel, geboren in circa 1300 te regensburg, overleden in 1379 te Regensburg. 
 
4195076. Nicolaus Schrenk von Notzing (der Jüngere), Herr von Notzing, Feldhauptmann onder keizer Lo-

dewijk IV van Beieren, Hochmeister des Heiligen-Geist-Spitals te München,Ratsherr te München, 
eigenaar Schlöß en Hofmarken Notzin en Egmating. Stichtte 1348 de eeuwige mis voor St. Peter, 
werd bij de belastingen in 1369 aangeslagen als rijkste burger van München. Gehuwd circa 1323: 

4195077. Dorothea Drächsel, geboren in circa 1305 te München.  
 
4195078. Konrad III Minner (der Jüngere), Herr von Untermeitingen, Fernhändler, Ratsherr van Augsburg 

vanaf 1337, kocht in 1341 een Hof, in 1343, 49, 58 en 64 Stadtpfleger, stichtte in 1356 de “Drei 
König” kapel in de Domfriedhof, vermoord toen hij Bürgermeister van Augsburg was wat voor 
veel commotie zorgde. In het Achtbuch worden bijna 80 Kläger en Klägerinnen vermeld die 
varbanning eisten, overleden op 17-12-1364 te Augsburg, begraven in de door hem gestichte 
Dreikönigskapelle. Gehuwd (1) met Margarethe Lang, gehuwd (2) met Katharina Riederer, 
dochter van Magisters Ulrich Riederer, gehuwd (3) met Barbara Ilsung, gehuwd (4) met: 

4195079. Anna Langenmantel von Sparren, overleden ná 1377 te Augsburg.  
 
4195080. Heinrich Sterner von Miesbrunn, Fernhändler, onderhandelde in 1321 en 1324 met Praag, in 

1312 en 1321 Ratsherr te Regensburg, geboren in circa 1300 te Regensburg. Gehuwd met: 
4195081.* Agnes von Hof. 
 
4195082.* Rüger Prunnhofer, overleden in circa 1352 te Regensburg, zoon van Konrad Prunnhofer, 

overleden op 08-12-1331 te Regensburg. Gehuwd met: 
4195083.* Margarethe Symon,  begraven op 05-07-1372 te Regensburg, dochter van Symon, ridder van het 

Heilige Graf, overleden in 1356 te Regensburg. 
 
4195084. Cunrad (Konrad) Ingolstetter (der Jüngere), in circa 1300 had Konrad met zijn broers Heinrich en 

Berthold I handelsfilialen in Gent en Ieper, in 1314 en 1316 Fernhändler te Regensburg, in 1330 
Parteigänger der Auer, in 1340 in de Hanserat, geboren in circa 1280 te Regensburg (?), 
overleden ná 1349 te Regensburg (?). Gehuwd in circa 1310 te Regensburg (?) met: 

4195085. Agnes (of Elsbeth) Hartper (Harpper), geboren in circa 1290 te Regensburg (?). 
 
4195086. Jörg Dürnstetter, Bürger en Kaufherr te Regensburg, in 1357 Mitglied des 45-Rats, uit zijn testa-

ment van 1360 blijkt dat hij Fernhändler was, eigenaar van een huis in Sachsengässle, in 1356 
door de Aartsbisschop van Salzburg beleent met een hof in Regensburg tegenover de Dom, 
overleden in circa 1372 te Regensburg (?). Gehuwd in circa 1350 te Regensburg (?) met: 

4195087. Clara Chäutzel, schonk in 1372 een Jahrtag aan het klooster Pulenhofen voor de “Seelenheill” 
van haar echtgenoot, geboren in circa 1330 te Salzburg. 

 
4195120. Wolfhart Erwolf Trainer (der Ältere), Fernhändler te Regensburg, Gräflicher Abensbergischer 

Pfleger und Richter, geboren ná 1276 te Train (?). Gehuwd (2) in circa 1330 te Regensburg met 
Salome von Särching, geboren in circa 1290. Gehuwd (1) in circa 1320 te Regensburg met: 

4195121. Mechthildie Saller von Meilhoen, geboren in circa 1285 te Regensburg. 
 
4195122. Ulrich Zant, Fernhändler te Regensburg, overleden ná 1340 te Regensburg. Gehuwd met: 
4195123.* N.N. 
 
4195124. Heinrich III von Nothaft von Wernberg, Fernhändler te Regensburg, geboren in circa 1300, 

overleden op 30-07-1373 te Regensburg. Gehuwd in circa 1325 te Regensburg met: 
4195125. Elisabeth von Schmiechen, geboren in circa 1305, overleden in circa 1355 te Regensburg. 
 
4195126. Konrad V von Ehrenfels, overleden op 01-03-1348/1349. Gehuwd met: 
4195127.* N.N. 
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4195128. Lienhard Probst, Kaufmann en Ratsherr te Regensburg, in 1349 Probst te Regensburg, kocht in 
1352 het Probstamt voor 10 jaar, verkreeg in 1339 de Weintingerschen Anteile am Pfundzoll,  
geboren in circa 1309 te Regensburg, overleden in circa 1367 te Regensburg. Gehuwd met: 

4195129. een onbekende dochter van Rüger Vesler, geboren in circa 1315 te Regensburg. 
 
4195130. Steffan Tundorffer, in 1345 vermeld als Gerichtsbeisitzer, van 1352 tot 1378 Ratsherr, in 1362, 

1363 en 1372 Wachtmeister, in 1373 en 1378 Steuerherr. Tevens betrokken bij wijnhandel in 
Oostenrijk en als bankier voor meerdere leden van de familie Wittelsbach. In 1358 had hij van de 
Gumprechts Burg Weichs verworven, een leengoed te Oberbayern, welke hij in 1371 aan Peter 
Sitauer verkocht. In 1380 voor het laatst vermeld, dit maal als Gerichtsbeisitzer. Gehuwd: 

4195131. Anna Osanna Dürnstetter, auf Tunau. 
 
4195132.  Jörg Im Hierss (der Ältere), Bürger en Kaufherr te Regensburg, ná 1349 meerdere malen Gemein-

devertreter, in 1400 Mitglied des 45-Rats, Geldwechsler te Regensburg, in 1370 en 1377 Stadtrat, 
geboren in circa 1325 te Regensburg (?), overleden ná 1400 te Regensburg. Gehuwd met: 

4195133.* Elsbeth Chopfelmann, geboren in circa 1345 te Regensburg. 
 
5684228. Gerrit van Amerzoyen, in 1312 bezat hij 10 hofsteden te Aelst bij Heusden die hij geërfd had van 

zijn verwant Jan van Aelst, geboren in circa 1270. Gehuwd met: 
5684229.* Everardsdr. De Wilde 
 
6062080. John de Slingsby (John Stodleigh), geboren in circa 1280 te Engeland. Gehuwd met: 
6062081. Margaret de Azerley, geboren in circa 1285 te Engeland. 
 
6062082. Henry de Scriven, forestarius, Capital Forester of Knaresborough ten tijde van Edward I en Ed-

ward II. Tijdens regering van Edward I werden zijn privileges ontnomen, nadat Henry zijn zaak 
voor de koning had voorgelegd kreeg hij wederom de gebruiksrechten had op het bos ten behoe-
ve van hout en landerijen voor zijn ossen en koeien. Gedurende de regering van Edward II wer-
den opnieuw zijn privileges ontnomen, nu op bevel van Peter de Gaveston, Earl of Cornwall, maar 
na onderzoek werd geconcludeerd dat hij terecht Capital Forester was omdat zijn voorvader Ga-
mel eveneens deze privileges had. Eigenaar van de manor of Scriven, geboren in circa 1290 te 
Scriven, Knaresborough (Yorkshire, Engeland). Gehuwd vóór 1315 te Yorkshire met: 

6062083. Alice de Caperun, erfgename van haar vader, geboren ca. 1295, vermeld te Scotton, Lincolnshire.  
 
6062096.* John Melton of Swine & Killome, geboren in circa 1335. Gehuwd met: 
6062097. Margaret Fitzhugh. 
 
6062098.* Anthony de Lucy. Gehuwd met: 
6062099.* N.N. 
 
6062104. Robert de Clifford, 1st Baron Clifford, volgde zijn grootvader op vóór 03-04-1286. Erfde een 

landgoed inclusief Brougham Castle te Westmoreland van de Vipont familie bij het overlijden 
van zijn moeder, was een van de erfgenamen van zijn oudoom Richard Fitz John. Diende in de 
oorlogen van Schotland, Justice of Eyre North of Trent (1297-1307/08), Governor of Nottingham 
Castle (juli 1298). Captain General of the Marches in Schotland in 1299. Summoned to Parlia-
ment van 29-12-1299 tot 26-11-1313. In een brief aan de Paus in 1301 werd hij omschreven als 
“Castellanus de Appleby”. Verkreeg van koning Edward I de manors Skelton, Cumberland en 
Skipton Castle te York, in 1307 werd hij voor enkele maanden benoemd tot Marshal of England 
door koning Edward II, sneuvelde in de Battle of Bannockburn, geboren op 01-04-1274 te Clif-
ford Castle, Herefordshire, overleden op 24-06-1314 te Clifford. Gehuwd op 03-11-1295 met: 

6062105. Maud de Clare, geboren in circa 1280 te Kent, England, overleden in 1327. Gehuwd (2)  vóór 16-
12-1315 (zonder toestemming) met Robert de Wells. 
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6062106.  Maurice de Berkeley (The Magnanimous), 2nd Baron Berkeley, betrokken bij de Schotse 
oorlogen van 1295 tot 1318, Governor of Gloucester in 1312, Governor of Berwick-on-Tweed in 
1314, Justiciar of South Wales in 1316. Kwam samen met de Earl of Lancaster in opstand tegen 
Edward II van Engeland en werd gevangen in Wallingford Castle, geboren in april 1271 te 
Berkeley, Gloucestershire, overleden op 31-05-1326 te Wallingford Castle, Berkshire 
(Oxfordshire), begraven te St. Augustine’s Abbey te Bristol. Gehuwd (2) in circa 1316 met 
Isabella de Clare, geboren op 10-03-1263, weduwe van Guy de Beauchamp, 10th Earl of 
Warwick en dochter van Gilbert de Clare en Alice van Lusignan. Gehuwd (1) in 1289 met: 

6062107.  Eve la Zouche, geboren in 1281 te Harringworth, Northamptonshire, overleden op 05-12-1314. 
 
6062108.  Guy de Beauchamp, 10th Earl of Warwick vanaf 1298, onderscheidde zichzelf in de Battle of 

Falkirk en als dienaar van de kroon onder Koning Edward I van Engeland. Na de kroning van 
Edward II in 1307 raakte hij echter uit de gratie bij de koning en zijn favoriet Piers Gaveston. 
Guy werd hierop een van de ontwerpers van de Ordinances of 1311, waarme de macht van de 
koning werd beperkt en Gaveston werd verbannen. Toen Gaveston in 1312 tegen de regels terug-
keerde werd hij gevangen gezet door de Earl of Pembroke. Guy en de Earl of Lancaster ontvoer-
den hem en lieten hem executeren. Deze daad creëerde sympathie voor koning Edward II, maar 
Guy en Lancaster wisten een koninklijk pardon te krijgen voor hun daad. Na de desastreuze ne-
derlaag in de Battle of Bannockburn in 1314 verslechterde de toch al zwakke positie van koning 
Edward II en namen de baronnen de regering over. Guy wordt tegenwordig voornamelijk herin-
nerd als de moordenaar van Gaveston, maar onder zijn tijdgenoten werd hij herdacht als een man 
die goed kon oordelen en leren. Hij bezat voor die tijd een grote collectie boeken en de andere 
Earls vroegen vaak advies aan hem. Op de Earl of Lancaster na, was hij de rijkste man van Enge-
land, geboren in circa 1272, overleden op 12-08-1315 te Warwick Castle (mogelijk door vergifti-
ging). Gehuwd (1) in circa 1297 met Isabel de Clare, geboren op 10-03-1263, gescheiden 
(mogelijk heeft dit huwelijk nooit plaatsgevonden). Gehuwd (2) op 12-02-1310 met: 

6062109. Alice de Toeni, nadat haar broer zonder nakomeling overleed werd zij erfgenaam van haar vader, 
waaronder de manors in Essex, Worcestershire, Wiltshire, Hertfordshire, Cambridgeshire en de 
Welsh Marches. Deze liet zij na aan haar oudste zoon, Thomas de Beauchamp. Gehuwd (1) in 
1300 met Sir Thomas Leybourne, overleden in mei 1307, zoon van Sir William Leybourne. Ge-
huwd (3) op 26-10-1316 met William la Zouche de Mortimer, 1st Baron Zouche de Mortimer. 
Alice werd geboren op 26-04-1284 te Flamsted, Hertfordshire, overleden op 01-01-1325. 

 
6062110.  Roger de Mortimer, 1st Earl of March, door zijn huwelijk kon hij zijn bezittingen uitbreiden tot 

in de Welsh Marches (Ludlow Castle), en in Ierland. In 1318 werd hij lid van de oppositie tegen 
Edward II en zijn gunstelingen, vooral tegen Hugh le Despenser. Hij moest zich in 1322 aanbie-
den bij de koning te Shrewsbury en werd gevangen genomen. Hij kon ontsnappen naar Frankrijk. 
Aan het Franse hof ontmoette hij, Isabella van Frankrijk, de echtgenote van Edward II van Enge-
land, en de twee werden minnaars. Door het schandaal diende het paar naar Vlaanderen te vluch-
ten en bereidde een invasie in Engeland voor. Zij ontscheepten in Suffolk en verdreven samen 
met Hendrik van Lancaster de Despensers en koning Edward II. Zij doodden de Despensers en 
namen de koning gevangen en zetten hem af. Het koppel zou ook verantwoordelijk zijn voor de 
moord op de koning in 1327. Na de machtsovername door Edward III werd Roger gevangen ge-
nomen, aangeklaagd wegens machtsovername en verraad van de koning en in 1330 opgehangen 
in Tyburn. Zijn bezittingen werden door de kroon geconfisqueerd, geboren op 25-04-1287, 
overleden op 29-11-1330 te Tyburn, begraven te Wigmore Abbey. Gehuwd in 1301 met: 

6062111.  Joan de Geneville, na het overlijden van haar vader in juni 1292 werd zij een van de rijkste en 
meest begeerde huwelijkskandidaten van het land. Na de executie van haar echtgenoot in 1330 
werd zij gevangengezet in Hampshire en werden haar kinderen vastgezet. Zij kreeg haar 
bezittingen terug toen koning Edward III van Engeland haar in 1336 een volledig pardon gaf voor 
de misdaden van haar echtgenoot, geboren op 02-02-1286 te Ludlow Castle in Shropshire, 
overleden op 19-10-1356, begraven in Wigmore Abbey naast haar echtgenoot. De abdij werd 
verwoest tijdens de zogenaamde Dissolution of the Monasteries (tussen 1536 en 1541). 
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7557120.*  Gerrit Koevoet, een der vier edelen en schiltboortigen die met Hertog Aelbert van Beieren, 
toogen voor het huis Gildenburch in 1374, overleed in 1401 in dienst van de heer van Arkel. 

7557121. Beatrix van Rosendael. 
 
7557122.*  Gerrit van Vliet, heer van Vliet, overleden in circa 1404. Gehuwd met: 
7557123.*  Machtelt van Merwede, overleden in circa 1401. 
 
7557124. Hubrecht van Leyenburch. Gehuwd met: 
7557125.* N.N. 
 
7969344. Coppaert Meijnsensz., geboren in circa 1360. Gehuwd met: 
7969345.* Lijsbeth. 
 
Generatie XXIV (Edeloudovergrootouders) 
 
8388608. Johannes Rulico von Hagen, vogt von Ozzec, Herr von Techwitz, geboren in circa 1230. Gehuwd 

in circa 1260 te Freiberg met: 
8388609.* N.N. 
 
8388640.* Reinhold van Bernstein, stamvader van het geslacht Bernstein (von Bärenstein), afkomstig uit 

Zwitserland, overleden in circa 1300. Gehuwd met: 
8388641.* Elisabeth von Maltitz. 
 
8388656. Arnold von Hirschfeld, ritter, Marschall des Markgrafen von Meißen, geboren in circa 1300, 

overleden ná 1341. Gehuwd met:  
8388657.* N.N. 
 
8388660. Werner von Wanzleben, Herr von Wanzleben, overleden in circa 1365. Gehuwd mer: 
8388661.* N.N. 
 
8388662. Burchard (der Jüngere) von Schrapelau, Herr zu Wettin (1345-1351), overleden ná 1365. 

Gehuwd (2) vóór 1358 met N.N. von Warberg. Gehuwd (1) met: 
8388663. Gerburg von Blankenburg, vermeld tussen 1318 en 1322. 
 
8388664.* Pilgrim von Remse, geboren in circa 1275, overleden in circa 1335. Gehuwd met: 
8388665.* N.N. 
 
8390144. Heinrich II Portner (der Mittlere), Fernhändler, in 1300 genannter des Rates von Regensburg, 

overleden op 24-11-1324 te Regensburg. Gehuwd in circa 1310 te Regensburg met: 
8390145. een onbekende dochter van een Perchthold Maeller, geboren in circa 1290 te Regensburg. 
 
8390146. Otto Woller (der Jüngere), Fernhändler, vermeld als Ratsherr van Regensburg in 1329/32/33/40/ 

41/51/53/57/71, in 1359 en 1363 Schulthei? en Richter te Regensburg, volgde zijn vader op als 
koopman en Ratsherr. In 1353 ging Otto als gezant naar Karel IV. In 1362 werd Otto samen met 
Peter Sitauer vermeld als Wachtmeister, overleden op 25-05-1377 te Regensburg. Gehuwd met: 

8390147.* N.N. 
 
8390148. Conrad Lösel, in 1286 vermeld als magister curac van het klooster Obermünster te Regensburg. 
8390149.* N.N.  
 
8390150. Pernold (Bernhold) Nötzel (der Jüngere), in 1307 wachtmeister te Regensburg, in 1311 Käm-

merer van Niedermünster, in 1335 Ratsherr te Regensburg, Fernhändler met name in de richting 
West-Oost, stelt in 1322 een schuldbrief op voor een vrouw in Ieper, Vlaanderen, ging in 1324 
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een verbond aan met Hugo von Doornik (Tournay), geboren in circa 1285 te Regensburg, begra-
ven in 1335 te Regensburg in de Minoritenkirche. Gehuwd in circa 1316 te Regensburg met: 

8390151. Agnes Reich, geboren in circa 1295 te Regensburg, overleden in 1339 te Regensburg. 
 
8390152. Nikolaus Schrenk von Notzing (der Ältere), Herr von Notzing, in 1290 vermeld als onmondig 

(nicht volljährig), in 1318 Ratsherr te München en Stadtkämmerer, verkreeg door huwelijk 
Schloß und Hofkark Egmating nabij Wasserburg (Obbay), Kauf,- und Handelsherr te München, 
geboren in circa 1275 te München. Gehuwd vóór 1306 te München (?) met: 

8390153. Gertrud Impler, geboren in circa 1280 te Egmating (?). 
 
8390154. Marquart Drächsel (der Jüngere), in 1295 Stadtkämmerer te München, in 1318 Ratsherr, Spital-

pfleger en Hochmeister des Spitals, Kanzler van keizer Ludwig IV, in 1318/19 Bürgermeister te 
München, overleden circa 1342 te München. Gehuwd circa 1305 te München met: 

8390155.* Salinda, geboren in circa 1280 te München. 
 
8390156. Konrad II Minner (der Ältere), Herr von Untermeitingen, Fernhändler in Tirol (in Tuchen en 

Pelzen), Ratsherr te Augsburg, in 1297, 1303, 1309, 1315 en 1321. Stadtpfleger van Augsburg, in 
1305 Bürgermeister van Augsburg, kocht in 1311 landgoed te Niederweitingen, schonk een hof 
aan het stift St. Moritz te Augsburg welke in 1324 werd opgeleverd. Gehuwd (1) met Agnes Rüp-
ling, dochter van Heinrich Rüpling. Gehuwd (2) met Gisela Bach. Gehuwd (3) met Anna Dachs. 
Gehuwd (4) met Barbara Ilsungen, overleden op 08-12-1322 te Augsburg. Gehuwd met: 

8390157.* N.N., onbekend welke van zijn drie echtgenotes de moeder is van betreffende voorvader. 
 
8390158. Johannes Langenmantel von Sparren, Herr von Radau und Rohrbach, Bürger, Ratsherr, 

Stadrichter te Augsburg, in 1303 vermeld al Knape, in 1304 vermeld als Standpfleger, stichtte in 
1329 de “zu unserer lieben Frauen” kapel, ook wel Langenmantel Kapelle of St. Christophs-
Kapelle genaamd, in 1317 tot Ridder geslagen, geboren in circa 1275 te Augsburg, overleden op 
08-11-1337 te Augsburg, begraven in de Dom te Augsburg. Gehuwd met: 

8390159.* een onbekende dochter uit het geslacht Amman von Werd, geboren in circa 1280 te Augsburg 
(?), overleden vóór 1302 te Augsburg. 

 
8390160. Perthold Sterner von Miesbrunn, in 1300 vermeld als Bürger en Fernhändler te Regensburg, 

geboren in circa 1265 te Regensburg, overleden op 25-05-1332 te Regensburg. Gehuwd met: 
8390161.* Elspet, geboren in circa 1270. 
 
8390168.* Cunrad Ingolstetter (der Ältere), huidige stamvader van het geslacht Ingolstetter, Fernhändler te 

Regensburg, in 1284 en 1295 Ratsherr te Regensburg, zijn vader is wellicht Heinrich I die in de 
eerste helft van de 13de eeuw vanuit Ingolstadt naar Regensburg trok, geboren in circa 1250 te 
Regensburg (?), overleden vóór 1334 te Regensburg. Gehuwd met: 

8390169.* Hetzer. 
 
8390170. Heinrich Hartper (Harpper) (der Jüngere), Fernhandelsherr en Ratsherr te Regensburg, Mitglied 

der Hanse, in 1326 Mitglied der Handelsgesellschaft Martper, Hiltprant und Schleusingern welke 
Tuche doeken in München verkocht, overleden in 1334 te Regensburg. Gehuwd met: 

8390171. Dietmuthe Hiltprant, overleden vóór 1334 te Regensburg (?). 
 
8390172.* Heinrich Dürnstetter (der Ältere), huidige stamvader van het geslacht Dürnstetter, uit het dorp 

Dürnstetten nabij Regensburg, Fernhändler, in 1309 voor het eerst vermeld te Regensburg, 
verkreeg in 1290 een leen van Probs von Wechs, geboren in circa 1280 te Dürnstetten (?), 
overleden ná 1360 te Regensburg (?). Gehuwd met: 

8390173.* N.N. 
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Oorkonde van 18-06-1266 met vermelding van “Rulico advocat de Hain”. 
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8390174. Peter Chäutzel (der Jüngere), in 1320 Bürger en Fernhändler te Salzburg, in 1375/76 Bürgermeis-
ter te Salzburg, geboren in circa 1300, begraven in de St. Peter te Salzburg. Gehuwd met: 

8390175.* Rugwaitz, geboren in circa 1305, leefde nog in 1327 te Salzburg. 
 
8390240.* Otto Erwolf genannt Trainer, stamvader van het geslacht Trainer, Richter te Train, geboren circa 

1240, begraven in 1301 in Benedictijnenklooster te Biburg, Beieren. Gehuwd in circa 1276 met: 
8390241. Lucia von Alburg, bracht als bruidsschat een landgoed bij Alburg mee, welke in 1581 nog in 

bezit was van haar nakomeling Erasmus Trainer en zijn dochter Ursula Franke. 
 
8390242.* Hermann Särching von Meilhoen. Gehuwd met: 
8390243.* N.N. 
 
8390244. Heinrich Zant, stichtte het hospitaal St. Cathrein a.d. Brücke, geldhandelaar te Regensburg in 

1289/1290 en 1312 tot 1317, geboren in circa 1240 te Regensburg (?), overleden ná 1323.  
Gehuwd met een onbekende vrouw. Gehuwd in circa 1277 te Regensburg (?) met: 

8390245. mogelijk: Kunigunde Haim (dezelfde persoon als 33560685). 
 
8390248. Conrad II von Nothaft, Ridder en beleend met goederen in en rond Wernberg. Verkreeg in 1333 

de Burcht Heilsberg en noemde zich sindsdien naar deze plaats “Conrad der Ältere von 
Heilsberg”. Geboren in circa 1275 te Regensburg. Gehuwd in circa 1300 te Regensburg met: 

8390249.* Catharina Auer von Au und Prennberg, geboren in circa 1280 te Regensburg, overleden ná 1339. 
 
8390250. Heinrich von Schmichen (der Jüngere), Ridder, Herr von Schmichen am Lech, doneerde aan het 

klooster Dissen, geboren circa 1276 te Regensburg, overleden 1336 te Regensburg. Gehuwd met:  
8390251.* N.N. 
 
8390252. Konrad IV von Ehrenfeld (Konrad der Jüngere), overleden vóór november 1332. Gehuwd met: 
8390253.* N.N. 
 
8390256.* Marquart Probst, stamvader van het geslacht Probst, Fernhändler, Eisenmangler auf der Donau, 

in 1312 als zodanig vermeld te Regensburg, in 1318 städt. Brückenmeister, in 1318 door de Äbstin 
te Niedermünster met een Hofstatt “aus Donau” beleend, in 1314, 1321 en 1324 vermeld als Rats-
herr, vergaarde door ijzer- en wijnhandel alsook door het uitlenen van geld een groot vermogen, 
in 1333 stadtkämmerer, in 1340 Steuerherr en Hanse-Mitgleid, in 1330 Parteigänger der Auer, 
geboren in circa 1280 te Regensburg, overleden in circa 1345 te Regensburg. Gehuwd met: 

8390257.* Kunigunde. 
 
8390258.  Rüger Vesler, Fernhändler te Regensburg, 1317 Mitglied der Hanse in Regensburg, geboren in 

circa 1280 te Regensburg. Gehuwd met: 
8390259.* N.N. 
 
8390260. Heinrich Tundorffer, wijnhandelaar te Regensburg, in 1314, 1321 en 1329 Steuerherr, in 1317 

Mitglied der hanse, in 1333 in Hausrat, werd als wijnhandelaar en bankier in 1315 vermeld als 
schuldeiser van de bisschop, overleden ná 1334 te Regensburg. Gehuwd met: 

8390261.* Caecilia Gumrecht. 
 
8390262.* Friedrich Dürnstetter, geboren te Regensburg, overleden in circa 1369. Gehuwd met: 
8390263.* Anna Graner, geboren in circa 1325, dochter van Otto Graner en Agnes Pfinzing. 
 
8390264. Jörg Hartneit Im Hirss (Im Hierss, Im Hyrss), Bürger zu Regensburg, Fernhändler te Regensburg, 

geboren in circa 1290 te Regensburg. Gehuwd (2) in circa 1340 te Regensburg met een dochter 
van een zekere Chopfelmann, geboren in circa 1295. Gehuwd (1) in circa 1320 met. 

8390265. Agnes Schreiber (of Wartenberg), geboren in circa 1300 te Stadtamhof bij Regensburg. 
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11368456.* Everardus van Ambersoye, belast met het ambt van de Bommeler- en Tielerwaard 1294/95, 
oftewel Gelders rekenplichtig ambtenaar van dit ambt. Stamvader van zijn geslacht. In het 
oorkondeboek van Holland en Zeeland III, ná 27-03-1250 staat: “Giselberti Coci, militis De 
Hemerte, Jacobi, militis De Hedele, Everardi, milites de Amersoi en Johannis De Husden”. Of 
tussen genoemde Everardi en Eveardus een ralatie bestaat is onbekend. In 1026 wordt reeds een 
Rothardus de Ambersoi genoemd als eigenaar van de heerlijkheid Ammersoyen, deze kan echter 
nog niet als voorvader van Everardus worden aangewezen, geboren in circa 1240. Gehuwd met: 

11368457.* een onbekende Van Aelst. De band tussen Van Aelst en Van Amerzoyens blijkt uit goederen die 
Gerrit van Ammerzoyen van zijn “verwant” Jan van Aelst erfde alsmede gelijke wapenvoering. 

 
12124160.  John de Slingsby, geboren in circa 1250 te Engeland. Gehuwd met: 
12124161.  Agnes de Stodleigh (Stodleigh is het tegenwoordige Studley nabij Ripon, Warwickshire, 

Engeland), geboren in circa 1255. 
 
12124162. Richard de Azerley, geboren in circa 1255 te Engeland. Gehuwd met: 
12124163.* N.N. 
 
12124164.  Thomas de Scriven, Capital forester of Knaresbrough en feodary (vazal) van de koning in 1273, 

geboren in circa 1250 te Engeland. Gehuwd met: 
12124165.  Agnes de Walkingham. Zuster en erfgename van Sir Alan en Adam de Walkingham. 
 
12124166.* Richard de Caperun, of Scotton (Engeland), geboren in circa 1260 te Engeland. Gehuwd met: 
12124167.* N.N. 
 
12124194.* William Fitzhugh, Baron of Ravensworth Castle. Gehuwd met: 
12124195.* N.N. 
 
12124208. Roger de Clifford, verdronken toen hij een brug van boten overstak bij de Menai Straits, verkreeg 

de helft van de goederen van zijn schoonvader Robert de Vipount terug nadat deze geconfisqeerd 
waren (de andere helft ging over naar zijn zwager Robert de Leybourne), geboren in 1243 te 
Herefordshire, Engeland, overleden op 06-11-1282. Gehuwd in 1269 met: 

12124209.  Isabel de Vipount, geboren in 1254 te Herefordshire, Engeland, overleden op 14-05-1292.  
 
12124210.  Sir Thomas de Clare, Baron of Inchequin and Youghae, Governor of London, nam in 1277 

Thomond in, geboren in circa 1250 te Tunbridge, Kent, overleden op 29-08-1287 te Thomond. 
Gehuwd (1) met Isabella. Gehuwd (2) in 1276 te Essex met: 

12124211.  Juliana FitzMaurice, geboren in circa 1256 te Dublin Ierland, overleden vóór 24-09-1300.  
 
12124212.  Thomas de Berkeley (The Wise), 6th Baron of Berkeley vanaf 1281 in opvolging van zijn vader. 

Op 28-06-1283 ging deze over in de nieuwe titel 1st Baron Berkeley, vocht onder andere in de 
Battle of Evesham en was lid van de commissie die in juni 1292 de aanspraken op de kroon van 
Schotland moest onderzoeken. In januari 1296 reisde hij als ambassadeur naar Frankrijk. In 1297 
was hij Vice-Constable of England. Vocht op 22-07-1298 in de Battle of Falkirk en in juli 1300 
in de Siege of Caerlaverock. In juli 1307 reisde hij als ambassadeur naar Paus Clemens V. Op 24-
06-1314 werd hij tijdens de Battle of Bannockburn gevangen en pas vrijgelaten na betaling van 
losgeld, geboren in circa 1245 te Berkeley Castle, Gloucestershire, overleden op 23-07-1321 te 
Berkeley, begraven in St. Augustines, Bristol, Gloucestershire. Gehuwd met:  

12124213.  Joane de Ferrers, overleden op 19-03-1309, begraven te St. Augustines, Bristol.  
 
12124214.  Eon (Eudo) La Zouche, geboren in circa 1224 te Ashby, Leicester, overleden vóór 25-06-1279. 

Gehuwd (1) in circa 1254 met Agatha de Ferrers, geboren in circa 1232, overleden in 1306. 
Dochter van William de Ferrers, 5th Earl of Derby en Sibyl Marshal (zie elders in deze 
kwartierstaat). Gehuwd (2) vóór 1273 met: 

12124215.  Millicent de Cantilupe, geboren te Calne, Wiltshire, overleden vóór 07-01-1299 te Harringworth. 
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12124216.  William de Beauchamp, 9th Earl of Warwick, beschreven als een krachtige en innovatieve 
militaire aanvoerder. Gedurende het grootste deel van zijn carrière vocht hij tegen de Welsh, 
tegen het einde van zijn leven tegen de Schotten. Hij was een goede vriend van koning Edward I 
van Engeland en een belangrijk aanvoerder in diens invasie van Wales in 1277. In 1294 zorgde 
hij er voor dat de aanval op Conwy Castle, waar Edward I in verbleef, werd afgebroken. Op 05-
03-1295 behaalde hij de overwinning in de Battle of Maes Moydog tegen de rebellerende prins 
van Wales, Madog ab Llywelyn. Hij behaalde deze overwinning door in de nacht de infanterie 
van de Welsh bijeen te drijven met zijn cavalerie en te beschieten met zijn boogschutters, 
geboren in 1237 te Elmley Castle, Worcestershire, overleden in 1298 te Elmley, begraven op 22-
06-1298 te Grey Friars, Worcestershire. Gehuwd in 1261 met: 

12124217. Maud (Matilda), overleden op 16/18-04-1301 te Grey, Friars, Worcestershire, Engeland.  
 
12124218.  Ralph VII de Toeni, Baron Toeni of Flamsted, geboren in circa 1255, overleden vóór 29-07-

1295. Gehuwd (2) ná 1283 met N.N. Gehuwd (1) vóór 1276 met: 
12124219.* Mary, van haar is niets bekend, alleen dat zij in Schotland was geboren. 
 
12124220.  Edmund de Mortimer, 2nd Baron of Wigmore. Als tweede zoon was Edmund voorbestemd voor 

een kerkelijke loopbaan en studeerde hij aan de universiteit van Oxford. Hij werd aangesteld tot 
schatbewaarder van York in 1265. Door de plotselinge dood van zijn oudste broer, Ralph, in 
1276, werd hij erfgenaam van de familiebezittingen. In 1282 keerde hij terug als de nieuwe baron 
Mortimer van Wigmore en raakte onmiddellijk betrokken in de politieke kwesties van Wales. 
Samen met zijn broer Roger, John Giffard en Roger Lestrange beraamde hij een plan om Llywe-
lyn de Laatste te laten vallen. Mortimer zond een boodschap aan Llywelyn om hem te melden dat 
hij hem ter hulp kwam, maar Lluwelyn werd in een hinderlaag gelokt en gedood. Mortimer zond 
vervolgens zijn broer Roger naar Edward I van Engeland om hem het hoofd van Llywelyn te 
tonen. Edmund werd tot ridder geslagen door Edward in Winchester en stond de koning bij in 
diens krijgstochten naar Gascogne en Schotland. Hij raakte dodelijk gewond in een schermutse-
ling bij Builth en stierf in het kasteel van Wigmore, geboren in 1251, overleden op 17-07-1304 te 
Wigmore Castle, begraven in de abdij van Wigmore Castle. Gehuwd in 1285 met: 

12124221.  Margaret de Fiennes, geboren in circa 1272 te Wigmore, Herefordshire, overleden op 07-02-1333. 
 
12124222.  Sir Peter de Geneville, door zijn vroegtijdige dood in juni 1292 volgde hij niet zijn vader op als 

Baron of Trim. Zijn oudste dochter Joan de Geneville werd de rijkste en meest begeerde 
erfgename in de Welsh Marches en zou uiteindelijk haar grootvader opvolgen als 2nd Baroness 
of Trim, geboren in circa 1258 te Trim, overleden in juni 1292. Gehuwd in 1283 met: 

12124223.  Jeanne van Lusignan, verkocht samen met zusters Yolanda en Isabelle in 1308 Lusignan, Angou-
lême en Fougères aan Filips IV van Frankrijk waardoor het Franse kroondomeinen werden, gebo-
ren in circa 1255, overleden op 13-04-1323. Gehuwd (1) met Bernard IV d’Albret, Sire d’Albret. 

 
15114242.  Jan Jansz. van Rosendale, ridder. In Den Haag op Sinte Margrietendag 1346 door keizerin Mar-

garetha beleend met een ambacht van 125 morgen land gelegen in Zwijndrecht in de Linde. Het-
zelfde jaar beleend met een Ambacht van 100 morgen land gelegen in Zwijndrecht in de Linde. 
Verder kocht hij op dinsdag na St.Jansdag 1346 een ambacht van 20 manningen land gelegen in 
Zwijndrecht in de Linde van ridder Pieter Oudelant. Op 25-11-1368 beleend door zijn nicht Mag-
teld van Barendrecht, burggravin van Leiden, met Heer Heijen Ambacht, dat zij ontvangen had 
van hun beider oom Meester Tielman Heer Jans, Heer Gilliszoonszoon, deken van St.Piter te 
Utrecht. Jan werd op 22-04-1383 te Den Haag door Albrecht van Beieren beëdigd als schepen 
van Dordrecht, voor het laatst vermeld op de zaterdags op Sinte Simon 1385. Gehuwd met: 

15114243.* Beatrix. 
 
15114248. Jan I van Heukelum, ridder, heer van Leyenburch vanaf circa 1343 in opvolging van zijn vader. 

Jan huwde vóór 1326 blijkens een leenakte van Gelre uit dit jaar waarin vermeld staat dat hij in 
het bezit was van een geldleen van 12 pond uit de tol van Zuilichem, die zijn ’zwager’ 
(schoonvader), Hubert van Schonauwen placht te hebben, getrouwd. Dit is ook de eerste keer dat 
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hij vermeld werd. op 21 juli ontvangt hij in leen het gerecht, tijns en tienden van 15 1/2 hoeve in 
Bolgerijen (in het land van Vianen) als lijftocht voor zijn echtgenote. Daarna werd hij genoemd, 
samen met zijn vader Arnoud. als Jan heer Aerntszoon van Heukleum ridder, als getuige in het 
huwelijkscontract tussen Cybelie van Borselen en Jan van Culemburg van 24 jule 1328, in de 
opdracht van het huis Lingenstein door Otto van Asperen en die van het huis Mernburch door 
zijn vader op 20 en 21 september 1329. Ook samen met zijn vader stond hij in 1336 borg voor 
een lening van graaf Reinald II van Gelre. Omstreeks 1341 begon Jan met de bouw van zijn 
kasteel Leyenstein op de plaats van het oude huis Meerenburg. Dit nieuwe kasteel heette vanaf 
1374 Leyenburch. Op waarschijnlijk 28-01-1342 ontving hij van graaf Willem IV van Holland de 
tolvrijheid voor alle voedsel, drank en materiaal dat nodig was voor de bouw van het huis. Op 12-
05-1342 droeg Jan nog steeds als heer Arnoudszoon, 18 morgen land tussen Maas en Mark op 
aan hertog Reinald II van Gelre. Als Jan van Heukelum en Leyenberch verklaarde hij in 1348 aan 
graaf Willem V zich onzijdig te houden in diens strijd met Jan van Arkel, de bisschop van 
Utrecht. Op 23-07-1353 werd Jan voor het laatst vermeld in een oorkonde, waarin zijn oudste 
zoon Hubrecht verklaarde akkoord te gaan met het in achterleen geven aan een jongere broer Jan 
van goederen in Bolgerije bij Meerkerk. Gehuwd vóór 1326 met: 

15114249. Clemense van Beusichem van Schounauwen, overleden in circa 1353. 
 
15938688.* Meijns, geboren in circa 1320, overleden ná 1360. Gehuwd met: 
15938689. een onbekende dochter van Coppaerd Jansz. van Dorp en Ade, geboren in circa 1345. 
 
Generatie XXV (Edeloudbetovergrootouders) 
 
16777216.* Heinrich Rulico von Hagen (de Indagine), vogt von Hagen. Stamvader van het geslacht Röhling 

– Roeling – Rüling, volgens legende een zijtak van het geslacht von Hagen en stamt Heinrich af 
van de Saksische hertog en krijger Hathagat. In de appendices is de voorgestelde stamreeks van 
Hathagat tot Heinrich opgenomen, geboren circa 1200. Gehuwd circa 1230 met: 

16777217. Hedwig von Hohenlauft, geboren in circa 1210. 
 
16777312. Heinrich von Hirschfeld, uit Otterwisch, geboren in circa 1270, overleden ná 1325. Gehuwd met: 
16777313.* N.N. 
 
16777320. Ludwig II von Wanzleben, Herr von Wanzleben, geboren in circa 1260, overleden in circa 1323. 
16777321.* N.N. 
 
16777324. Burchard VI (Lappe) von Mansfeld, Herr von Schrapelau (1267), vermeld tussen 1256 en 1303.  
16777325. Onbekende dochter van Otto IV von Lobdeburg-Arnshaugk. 
 
16777326. Heinrich V (III) von Blankenburg, graaf van Blankenburg, overleden ná 08-10-1330. Gehuwd op 

28-09-1296 met: 
16777327. Sophie von Hohnstein, overleden op 15-06-1322, begraven te klooster Michaelstein. 
 
16780288.* Heinrich I Portner (der Ältere), stamvader van het geslacht Portner, woonde in 1270 te 

Regensburg, geboren in circa 1255. Gehuwd met: 
16780289.* N.N. 
 
16780290. Perchthold Maeller (der Jüngere), Fernhändler, in 1280 Ratsherr te Regenburg, geboren in circa 

1260 te Regensburg (?), begraven in 1271 te St. Emmeran. Gehuwd met: 
16780291.* Cäcilie. 
 
16780292. Otto Woller (der Ältere), Fernhändler te Regensburg, in 1314 Mitglied der Hanse, van 1307 tot 

1329 Ratsherr te Regensburg, in 1320 Pfleger des Gotteshauses St. Emmeran, geboren in circa 
1260 te Regensburg, overleden op 14-03-1329 te Regensburg. Gehuwd met: 

16780293.* Matz Hilteprant. 
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 Oorkonde uit 1253 met vermelding van Heinrich Rulico von Hagen. 
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16780300. Pernold (Bernold) Nötzel (der Ältere), In 1262 vermeld als Consiliarius, in 1276 en 1284 
Kämmerer van Niedermünster, verkreeg in 1284 land als Leibgut, geboren in circa 1245 te 
Regensburg (?), overleden ná 1290 te Regensburg. Gehuwd in circa 1280 te Regensburg met: 

16780301. een dochter van Hartwig Daum, geboren in circa 1240 te Regensburg, overleden ná 1308 te 
Regensburg. Gehuwd (1) in circa 1260 te Regensburg met Friedrich Neumburger (eveneens een 
voorouder in deze kwartierstaat), geboren in circa 1230 te Regensburg.  

 
16780302. Hermann Reich (der Jüngere), van 1338 tot 1342 Gemeindevertreter, rond 1350-1400 werd de 

familie Reich tot het rijkste geslacht van het Regensburger Patriziat gerekend. Verkreeg Leibguts 
uit de Stadtkammer en van de hertog van Beieren en de burggraven van Nürnberg. Verkreeg in 
1340 van de bisschop van Regensburg voor een periode van 10 jaar Friedgericht en Kammeramt, 
geboren circa 1260 te Regensburg. Gehuwd in circa 1293 te Regensburg met: 

16780303. Kunigunde Weintinger, geboren in circa 1270 te Regensburg (?). 
 
16780304. Bechthold (Bartoldus) Schrenk von Notzing (der Jüngere), Herr von Notzing, Ratsherr te Mün-

chen, vanaf 1283 vermeld als Fernhändler, schonk in 1293 een huis in de Neuhäuser Str. aan St. 
Andrä te Freising, geb. ca 1250, overl. vóór 1308 te München. Gehuwd (1) met Thekla Agnes 
Khra, gehuwd (2) met Agnes Kretzl, gehuwd (3) met Agnes Unger, dochter Heinrich Unger. 

16780305.* N.N., onbekend welke van zijn drie echtgenotes de moeder is van betreffende voorvader. 
 
16780306.* Franz Impler, stamvader van het geslacht Impler, werden als Tuchgroßhändler en als bankiers 

een der rijkste geslachten van München, geboren circa 1250 te München (?). Gehuwd met: 
16780307.* N.N.  
 
16780308.* Marquart Drächsel (der Ältere) (ook wel: Draechsler, Tornator), stamvader van het geslacht 

Drächsel, Tuchhändler, in 1295 en 1318 Ratsherr van München, geboren in circa 1245 te 
München (?), overleden in circa 1313. Gehuwd met: 

16780309.* N.N. 
 
16780312. Berthold Minner (der Jüngere), ook genaamd: Reimbot, eigenaar van landgoederen in Hurloch en 

Erringen, geboren in circa 1220 te Augsburg, overleden vóór 1269 te Augsburg. Gehuwd met: 
16780313.* mogelijk: Mechthild Vent (ook genaamd: Fundan), geboren in circa 1225. 
 
16780316. Konrad (Konradus) Langenmantel, Herr von Radau, Ratsherr te Augsburg, verkocht zijn aandeel 

in 1295 in de gezamenlijke bezittingen die hij had met zijn broer en Marquard von Lauingen aan 
zijn broer Heinrich, vervolgens vestigde hij zich in de stad, geboren in circa 1235 te Augsburg. 

16780317. Hedwig Welser, geboren in circa 1240 te Augsburg (?). 
 
16780320. Heinrich Sterner von Miesbrunn, Bürger te Regensburg, geboren in circa 1240 te Regensburg, 

overleden in 1312 te regensburg. Gehuwd met: 
16780321.* N.N. 
 
16780340.* Heinrich Hartper (Harpper) (der Ältere), stamvader van het geslacht Hartper (Harpper), leefde in 

1297 als Fernhändler te Regensburg, overleden ná 1297 te Regensburg (?). Gehuwd met: 
16780341.* N.N. 
 
16780342. Leutwein Hiltprant (der Jüngere), werd in 1266 vermeld toen zijn vader aan hem, zijn broer 

Leukart en zijn moeder Kunigunde een huis als leen op naam liet overschrijven, was in 1290 
getuige bij de verbanning van Ortlieb Setzer, in 1297 beleende hij met zijn moeder een Hofstatt 
aan de weduwe Gertrud Pernold, in 1305 en 1316 doneerde hij voor de verjaardag van zijn 
ouders aan St. Emmeran, Niedermünster en bij de preken. In 1306 verkreeg hij samen met Karl 
Daum, Karl Gürtelschlager en zijn zuster van Bisschop Degenhard von Augsburg de St. Cassian-
nenhof als Leibgut. In 1312 verkreeg hij met verwanten van St. Emmeran een Hofstatt “untern 
Scheren”. In 1303 was hij Ratsherr van Regensburg; in 1317 werd hij vermeld als Fernhändler en 
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Mitglied van de Hanserates. In 1321 werd hij samen met anderen door Bisschop Nicolaus geëx-
communiceerd omdat hij de Bisschop in de uitvoering van de wereldlijke rechtspraak belemmer-
de en zijn bisschoppelijk huis, alsook huizen van Prelaten, kerken en kloosters vernietigd had. In 
1324 verkreeg hij van het abt St. Emmeran een leen bij Osttor, geboren in circa 1239 te Regens-
burg, overleden op 28-07-1325 te Regensburg. Gehuwd in circa 1282 te Regensburg met: 

16780343. Dietmute Neumburger, geboren te Regensburg (?), overleden op 05-08-1308 te Regensburg. 
 
16780348. Peter Chäutzel (der Ältere), in 1290 als Bürger en Fernhändler te Salzburg vermeld, geboren in 

circa 1275 te Salzburg (?), overleden op 21-10-1324 te Salzburg. Gehuwd met: 
16780349.* Imma (Emma), begraven in 1331 te Salzburg. 
 
16780482.* Simon von Alburg. Gehuwd in circa 1250 met: 
16780483.* Catharine von Präckendorff. 
 
16780488. Konrad Zant (der Ältere), in 1287 vermeld in de Ratslisten te Regensburg. Gehuwd met: 
16780489.* N.N. 
 
16780496. Eckhardt (Engelhard) II von Nothaft (zu Wildstein), wonende te Regensburg, geboren circa 1250. 
16780497. Margarethe von Frauenberg, geboren in circa 1255. 
 
16780500. Heinrich von Schmichen (der Ältere), Herr von Schmichen am Lech, geboren in circa 1245 te 

Regensburg, overleden ná 1281. Gehuwd met: 
16780501.* een zekere Margarethe. 
 
16780504. Konrad I von Hohenfels (Ehrenfeld), op 28-12-1250 probeerde hij in opdracht van de bisschop 

van Regensburg, koning Koenraad IV van het Heilige Roomse Rijk (tevens koning van 
Jeruzalem, Sicilië en hertog van Zwaben) te vermoorden, de aanslag mislukte en Konrad moest 
zich terugtrekken in Burg Hohenfels, het stamslot van de heren van Hohenfels, welke vervolgens 
door Koenraad IV volledig werd verwoest, overleden vóór maart 1285 / 1286. Gehuwd met: 

16780505. Osanna von Ortenburg, overleden op 17-01-1288. 
 
16780516. Friedrich Vesler, in 1260 samen met zijn broer door de Abtissin van Niedermünster beleend met 

een molen, Ratsherr in 1284 en 90, in 1262, 66 en 75 als Hansgraf (in 1266 bij ontvangst koning 
Ottokar von Böhmen), geb. ca 1240 te Regensburg, overleden ná 1290 te Regensburg. Gehuwd: 

16780517.* N.N. 
 
16780520.  Hermann Tundorffer, Fernhändler te Regensburg. In 1307 Stadtrat te Regensburg, werd in 1314 

en 1321 in de inwonerslijsten vermeld, geboren in circa 1240, overleden ná 1321. Gehuwd met: 
16780521.* N.N. 
 
16780528.* Friedrich Hartneid, Bürger zu Regensburg. Gehuwd met: 
16780529.* N.N. 
 
16780530.* Ulrich Schreiber, Schreiber te Stadthofamt Regensburg, geboren in circa 1270 te Regensburg (?).   
16780531.* N.N. 
 
24248320. William de Slingsby, geboren in circa 1220 te Engeland. Gehuwd met: 
24248321. Isabella Thorp, geboren in circa 1225 te Engeland. 
 
24248322.* William de Stodleigh, geboren in circa 1225 te Engeland. Gehuwd met: 
24248323.* N.N. 
 
24248324.* Sampson de Azerley, geboren in circa 1255 te Engeland. Gehuwd met:  
24248325.* N.N. 
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24248328. Henry, Capital forester of Knaresbrough ten tijde van Hendrik III (1216 – 1272). Henry gaf met 
Alan de Merkington land, vee en goederen aan de monniken van Fountains-abbey. Gehuwd: 

24248329. Emma de Merkington, geboren in circa 1225 te Engeland.  
 
24248330.* John de Walkingham, geboren in circa 1225 te Engeland. Gehuwd met: 
24248331.* N.N. 
 
24248416. Sir Roger de Clifford, Baron of Hereford, Justice of the Forest South of Trent, geboren in circa 

1215 te Hertfordshire, Engeland, overleden in 1285. Gehuwd (1) in circa 1238 met Hawise 
Boterel, dochter van John Boterel. Gehuwd (3) in circa 1272 met Alison of Loretto, gravin van 
Loretto, geboren in circa 1245, begraven op 19-11-1301. Gehuwd (2) met: 

24248417. Johanna Baskerville, geboren in circa 1283. 
 
24248418. Sir Robert de Vipount, 3rd Baron, koos de zijde van Simon Montfort, 6th Earl of Leicester, over-

leed aan verwondingen opgelopen tijdens de Battle of Lewes te Sussex, zijn goederen werden 
geconfisqeerd maar later teruggegeven aan schoonzonen Roger de Clifford en Robert de Ley-
bourne, geboren ca 1234 te Brougham Castle, overleden op 04-08-1265. Gehuwd ná 19-11-1242: 

24248419. Isabel, geboren in circa 1234.  
 
24248420.  Richard de Clare, 5th Earl of Hertford, 6th Earl of Gloucester. Eén jaar nadat hij meerderjarig 

was geworden nam hij deel aan een expeditie tegen de Welsh. Via zijn moeder erfde hij éénvijfde 
van de Marshal estates, waaronder Kilkenny en andere Lordships in Ierland. In april 1248 kreeg 
hij brieven ter bescherming voor een pelgrimstocht overzee. In 1249 ging hij op pelgrimstocht 
naar St. Edmund te Pontigny en keerde terug in juni. In 1252 was hij aanwezig bij de paasviering 
te Tewkesbury, ging 1252 overzee om de eer van zijn broer William te herstellen die verliezen 
had geleden bij een toernooi en zijn uitrusting en paarden was verloren. Volgens overlevering 
wist Richard alles terug te krijgen en keerde met veel eer terug. In september was hij aanwezig 
bij het toernooi van de Round Table te Walden. In augustus 1252/53 ging de koning met zijn 
leger naar Gascogne maar Richard weigerde hem te vergezellen. In Augustus 1255 werden hij en 
John Maunsel door de koning naar Edinburgh gestuurd om de waarheid te achterhalen van een 
verslag dat zijn schoonzoon, koning Alexander van Schotland, onder invloed stond bij Robert de 
Roos en John Baliol. Richard en John introduceerden zichzelf als ridders van Robert de Roos en 
wisten soldaten verkleed als bedienden het kasteel binnen te krijgen. Toen de koningin klaagde 
dat zij apart van haar man werd gehouden, bezetten zij het kasteel en bedreigden zij Roos met 
ernstige straffen. Alexander van Schotland reisde met de Earl mee naar het zuiden, geboren op 
04-08-1222, overleden op 14-07-1262 nabij Canterbury (vergiftigd aan de tafel van graaf Peter II 
van Savoye), de dag daarop werd hij naar Canterbury gedragen waar een mis werd opgedragen, 
hierna werd zijn lichaam naar de canon’s Church te Tonbridge overgebracht en begraven in het 
koor, overgebracht naar Tewkesbury Abbey waar hij op 28-07-1262 werd begraven aan de rech-
ter zijde van zijn vader in aanwezigheid van twee bisschoppen en acht abten. Gehuwd (1) in 1232 
in het geheim met Margaret (Megotta) de Burgh, overleden in 11-1237, dochter van Hubert de 
Burgh, 1st Earl of Kent en Margaret van Schotland. Gehuwd (2) op of vóór 25-01-1238 met: 

24248421.  Maud de Lacy, haar vader, de Earl of Lincoln, had koning Hendrik gevraagd Richard de Clare te 
reserveren voor zijn dochter, reeds voordat de eerste echtgenote van zijn toekomstige schoonzoon 
was overleden. Hij bood koning Hendrik hier 5000 Mark voor, welke werd geaccepteerd. 

 
24248422.  Maurice FitzMaurice, 2nd Baron Offaly, geboren in circa 1238 te Wesford, Ierland, overleden in 

1286 te Ross, Herford. Gehuwd (2) met Emmeline de Longespee, geboren in circa 1250, 
overleden in 1291. Gehuwd (1) in circa 1259 met: 

24248423.  Maud de Prendergast, geboren in circa 1242, overleden vóór 1276. 
 
24248424.  Sir Maurice de Berkeley (the Resolute), 5th Baron de Berkeley, vocht in de Franse oorlog en 

enige tijd vóór 1242 geridderd, vocht tijdens de oorlog in noord-Wales en in 1264 sloot hij zich 
aan bij de rebellerende baronnen tegen Hendrik III, geboren in 1218, overleden op 04-04-1281, 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

begraven te St. Augustine’s Abbey te Bristol. Gehuwd (1) ca 1240 met Isabel de Craon, dochter 
van Maurice IV de Craon en Isabel van La Marche van Lusignan. Gehuwd (2) vóór 12-07-1247: 

24248425.  Isabel de Chilham, geboren in circa 1225, overleden op 07-07-1276.  
 
24248426.  William III de Ferrers, 5th Earl of Derby vanaf 1247, nadat hij trouw had gezworen aan koning 

Hendrik III van Engeland kreeg hij de beschikking over Chartley Castle en de andere bezittingen 
uit zijn moeders erfenis. Hij begeleidde de koning in 1230 naar Frankrijk en nam datzelfde jaar 
nog plaats in het parlement te Londen. Hij ontving vele beloningen van de koning, waaronder het 
recht van free warren (soort jachtrecht) in Beaurepair (Belper), Makeney, Winleigh (Windley), 
Holbrooke, Siward (Southwood nabij Coxbench), Heyhegh (Heage) Cortelegh (Corkley, in de 
gemeente Muggington), Ravensdale, Holland (Hulland) en vele andere plaatsen. Net als zijn 
vader had hij van jongs af aan jicht. Toen hij een brug te St. Neots in Huntingdon overstak viel 
hij in het water. Hoewel hij de val overleefde herstelde hij nooit meer volledig van dit ongeluk, 
geboren in 1193 te Derbyshire, overleden op 28-03-1254. Gehuwd (1) met Sibyl Marshal, 
dochter van William Marshal, 1st Earl of Pembroke. Gehuwd (2) in 1238 met: 

24248427.  Margaret de Quincy. Door het huwelijk werd Margaret stiefmoeder van haar eigen stiefmoeder. 
 
24248428.  Roger La Zouche, 3rd Baron of Ashby and Tong, overleden vóór 14-05-1238. Gehuwd circa 1204: 
24248429.  Margaret Biset, geboren in circa 1179 te Engeland, overleden ná 28-01-1232.  
 
24248430.  William III de Cantilupe (Cantilou Cantelou of Cantelupe), via zijn echtgenote de facto Baron 

Abergavenny. Voordat hij Abergavenny erfde had William zijn voornaamse bezittingen in Calne 
(Wiltshire) en Aston Cantlow (Warwickshire) William overleed “in the flower of his youth” in 
1254. Simon de Montfort, een goede vriend van de familie, was de belangrijkste aanwezige op 
zijn begrafenis, geboren in circa 1217, overleden op 25-09-1254, begraven op 30-09-1254 in de 
Studley Priory, Warwick. Gehuwd vóór 15-02-1248 met: 

24248431.  Eva de Braose (Briouze), geboren in circa 1222 te Bramber, Sussex, overleden vóór 28-07-1255.   
 
24248432.  William de Beauchamp, 5th Baron of Elmley Castle, overleden ná 07-01-1268. Gehuwd met: 
24248433. Isabel Mauduit, geboren in circa 1217 te Hanslope, Buckinghamshire, Engeland, overleden vóór 

1268. Zuster en erfgename van William Mauduit, 8th Earl of Warwick. 
 
24248434.  John FitzGeoffrey, Baron of Shere, Justiciar of Ireland, geboren in 1205 te Shere, Surrey, 

overleden op 23-11-1258. Na het overlijden van zijn halfbroers kon John in 1227 niet zijn vader 
opvolgen als Earl of Essex, daar het Earldom afkomstig was van zijn vader’s eerste echtgenote. 
Gehuwd kort vóór 12-04-1234 met: 

24248435. Isabel Bigod, geboren te Thetford, Norfolk, overleden in 1250. Gehuwd (1) in 1225 met Gilbert 
de Lacy, of Ewyas Lacy, overleden op 25-12-1230 te Trim Castle, County Meath, Ierland, zoon 
van Walter de Lacy, Baron of Trim Castle and Ludlow Castle, en Margaret de Braose. 

 
24248436.  Roger V de Toeni, Baron of Flamsted, overleden vóór 12-05-1264. Gehuwd op 30-06-1239 met: 
24248437.  Alice de Bohun, geboren in circa 1235, overleden in circa 1255. 
 
24248440. Sir Roger de Mortimer, 1st Baron Mortimer of Wigmore, beroemde en beloonde ridder van Wig-

more Castle in Herefordshire. Roger was een trouwe dienaar van koning Hendrik II van Enge-
land. Soms was hij een vijand en soms een bondgenoot van de laatste prins van Wales, Llywelyn 
ap Gruffydd (the Last). In 1256 leverde Roger een gevecht met Llywelyn toen deze zijn Lordship 
te Gwrtheyrnion (Rhayader) aanviel. Beiden bleven strijd voeren totdat zij beiden in 1282 overle-
den. Zij waren beide een kleinzoon van Llywelyn ab Iorwerth. Mortimer vocht aan de zijde van 
de koning tegen de rebellerende Simon de Montfort, 6th Earl of Leicester. In 1264 verloor hij bij-
na zijn leven tijdens de Battle of Lewes toen hij tegen Montfort’s manschappen vocht. In 1265 
hielp zijn echtgenote, Maud de Braose, bij een reddingsoperatie voor Prins Edward (Edward I 
van Engeland). Roger en de prins sloten hierop een bondgenootschap tegen Simon de Montfort. 
In augustus 1265 werd het leger van Simon de Montfort aan drie zijden door de manschappen 
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van Roger omringd nabij de River Avon. Het leger van Prins Edward sloot hem in door zijn man-
schappen naar de vierde zijde te sturen. Roger liet de enige ontsnappingsroute blokkeren, de 
Bengeworth bridge. Hierop brak de Battle of Evesham uit. Toen een hevige storm boven het slag-
veld losbarstte en de manschappen van Simon de Montfort naar de brug renden werden zij allen 
vermoord. Roger de Mortimer wist zelf Simon de Montfort te vermoorden, waarna hij het ernstig 
verminkte hoofd en andere ledematen van hem cadeau kreeg van de prins. Hij stuurde deze naar 
Wigmore Castle als gift voor zijn echtgenote. Op de grafsteen van Roger te Wigmore Abbey 
staat: “Here lies buried, glittering with praise, Roger the pure, Roger Mortimer the second, called 
Lord of Wigmore by those who held him dear. While he lived all Wales feared his power, and 
given as a gift to him all Wales remained his. It knew his campaigns, he subjected it to torment.”, 
geboren in 1231, overleden op 30-10-1282, begraven te Wigmore Abbey. Gehuwd in 1247 met: 

24248441.  Maud de Braose, geboren in circa 1226 te Bramber Castle, overleden vóór 20-03-1301.  
 
24248442.  Willem II van Fiennes, heer van Fiennes, sneuvelde in de guldensporenslag van 1302, geboren in 

1255 te Wendover, overleden op 11-07-1302. Gehuwd in 1267 met: 
24248443. Blanche van Brienne, geboren in 1255, overleden in 1300. 
 
24248444.  Geoffrey de Geneville, heer van Vaucouleurs, 1st Baron Geneville, heer van Vaucouleurs toen 

hij Eleanor van Provence begeleidde tijdens haar reis naar Engeland om te huwen met koning 
Hendrik III van Engeland. Verkreeg via zijn huwelijk Lordships Trim en Ludlow, maar bestuurde 
deze samen met zijn echtgenote. Hun hoofdverblijf was Trim Castle. Beiden doneerden bezitting-
en aan Dore Abbey. Geoffrey was een trouwe dienaar en favoriet van Prince Edward, die in 1272 
koning werd. Hij vocht samen met de prins tegen Simon de Montfort tijdens de Battle of Eves-
ham. De prins kreeg onderdak in Ludlow Castle na zijn ontsnapping aan de manschappen van 
Simon de Montfort in mei 1265. Geoffrey was van 1273 tot juni 1276 Justiciar van Ierland. Hij 
had weinig succes tegen de Ieren van Leinster. Vlak voordat hij werd opgeroepen om op 06-02-
1299 plaats te nemen in het parlement werd Geoffrey verheven tot 1st Baron Geneville, geboren 
in circa 1226, overleden op 21-10-1314. Gehuwd kort vóór 08-08-1252 met: 

24248445.  Maud (Matilda) de Lacy, erfde van haar grootvader de helft van zijn bezittingen. Beide huwelijken 
van Maud waren gearrangeerd door Hendrik III om zich ervan te verzekeren dat de goederen in 
handen zou blijven van vertrouwelingen. Maud werd omschreven als een zelfstandige vrouw en 
vergezelde haar echtgenoot tijdens meerdere reizen, waaronder een reis naar Rome in 1290 toen 
zij reeds 60 jaar oud was. Maud beschermde met veel inzet haar bezittingen en stond altijd klaar 
om een aanval hierop (hetzij door familieleden, hetzij door de kerk) aan te vechten in rechtzaken, 
geboren in circa 1230 te Dublin, Ierland, overleden op 11-04-1304 te Trim Castle, Meath, 
Ierland. Gehuwd (1) met Pierre de Genève, overleden in 1249, zoon van graaf Humbert van 
Genève, verwant aan Eleanor van Provence en een van haar begeleiders naar Engeland.  

 
24248446.  Hugo XII van Lusignan (Hugo VII van La Marche, Hugo III van Angoulême), heer van Lusig-

nan, Couche, Peyrat en graaf van La Marche en Angouleme vanaf april 1250 in opvolging van 
zijn vader, overleden ná 25-08-1270 tijdens de achtste kruistocht. Gehuwd in 1253/54 met: 

24248447.  Jeanne de Fougères, vrouwe van Fougères, overleden ná 1273, begraven te Savigny. 
 
30228484 Jan Jansz. Oem van Rosendale, erfde in 1325 een visserij beneden Lekkerkerk, beleend met 

Heerjansdam, geboren in circa 1310, overleden in circa 1383. Gehuwd in circa 1330 met: 
30228485.* een onbekende van Rosendale, geboren omstreeks 1310. 
 
30228496. Arnoud (Arent) van Heukelum, werd eerst genoemd in 1303 en daarna in de oorkonde van 12-

11-1318 als getuige bij het voogdij contract van Willem de Kok van IJzendoorn. In 1321 droeg 
hij huis en land te Doeveren aan de Maas, op aan graaf Willem III om dit in leen terug te ontvang-
en. Van 1326 tot 1343 was Arnoud van Heukelum herhaalde malen arbiter in geschillen, getuige 

bij huwelijkscontracten en opdrachten van goederen aan de graaf van Holland en Gelre en bis-
schop van Utrecht. Zijn zoon Jan trad na 1343 alleen op, Arent zal toen reeds overleden zijn. Ge-
huwd (2) in 1329 met Mechteld de Kok van Weerdenburg. Zij ontving bij haar huwelijk het huis 
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Merenburch met 5 morgen land bij Leuven in de Tielerwaard. Op 21-09-1329 droeg haar echtge-
noot dit op aan graaf Willem III, om er vervolgens mee beleend te worden. Gehuwd (1) met:  

30228497. Geertruijd van Wijfvliet, erfde van haar vader een ambacht in de Tiesselijnswaard, waarmee ze 
beleend werd door graaf Willem III op 18-06-1319, overleden in 1327. 

 
30228498. Hubert I van Beusichem, ridder, vermeld als Heer van Sconouwen op 21-12-1306, geboren in 

circa 1240. Gehuwd in circa 1281 met:  
30228499. Margaretha van Arkel, geboren in circa 1264 te Arkel, overleden in circa 1312. 
 
31877378. Coppaerd Jansz. van Dorp, leenman, geboren in circa 1323, overleden ná 1366. Gehuwd met: 
31877379.* Ade, geboren in circa 1330. 
 
Generatie XXVI (Edelstamouders) 
 
33554434. Wegefurt Heinrich von Hohenlauft, vogt von Freiberg, gaf in 1227 het ziekenhuis te Freiberg 

opdracht enkele armen te voeden van zijn inkomen. Gehuwd met: 
33554435.* Hilderun. 
 
33554624.* Reinhard von Hirschfeld, uit Otterwisch (Leipzig), overleden ná 1305. Gehuwd met: 
33554625.* N.N. 
 
33554640. Heinrich von Wanzleben, Herr von Wanzleben, geboren in circa 1228, overleden in circa 1288. 

Gehuwd met: 
33554641.* N.N.  
 
33554648. Burchard IV von Querfurt, burggraaf van Querfurt (1230), graaf van Mansfeld (1230), stamvader 

van de Mansfelder linie, geboren in circa 1200, overleden in circa 1255. Gehuwd circa 1217 met: 
33554649. Sophie van Mansfeld, vermeld tussen 1229 en 1233.  
 
33554650. Otto IV von Lobdeburg-Arnshaugk, graaf van Lobdeburg-Arnshaugk, Vogt von klooster 

Anhausen, noemde zich omstreeks 1254 naar burcht Arnshaugk, overleden op 02-08-1289. 
Gehuwd met: 

33554651. Hedwig von Schwarzburg-Blankenburg, geboren in circa 1230. 
 
33554652. Heinrich II von Blankenburg, graaf van Blankenburg, overleden in circa 1309. Gehuwd met: 
33554653.* Gerburg, overleden vóór 1310. 
 
33554654. Heinrich III von Honstein-Sondershausen, ritter (1275), graaf van Honstein-Sondershausen 

(vanaf 1277), Herr von Arnsberg (1293), Herr von Sondershausen (vóór 1295), Herr von  
Voigtstedt und Artern (1298), Vogt van het klooster Dietenborn (1299), Herr von Roßla en 
Uftrungen (1303) samen met de graven zu Stolberg, overleden tussen 10-08 en 13-12-1305). 
Gehuwd vóór 28-11-1282 met:  

33554655. Jutta von Ravensberg, vermeld tussen 1276 en 1290, overleden vóór 10-08-1305. 
 
33560580. Perchthold Maeller (der Ältere), Fernhändler, geboren in circa 1230 te Regensburg (?), begraven 

in 1271 te St. Emmeran. Gehuwd met: 
33560581.* N.N. 
 
33560584. Ulrich Woller, In 1251 Ratsherr en Kämmerer te Regensburg, in 1251 verkreeg Ulrich samen 

met zijn vader en zijn broer Otto van de deken der oude kapel een huis als leen, in 1260 verkreeg 
hij van de bischop van Passau een Hofstätten te Regensburg als Leibgut, in 1262 werd hij 
vermeld als consiliarius te Regensburg, in 1287 verkreeg hij meerdere landgoederen in Beieren, 
in 1299 komen meerdere goederen in Regensburg van het klooster Metten in handen van Ulrich 
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of zijn zoon, geboren in circa 1230 te Regensburg, overleden ná 1287 te Regensburg. Gehuwd 
(2) met Offmey Hilteprant, zus van zijn schoondochter Matz Hilteprant. Gehuwd (1) met:  

33560585.* N.N. 
 
33560600.* Paldwin Nötzel, werd in 1214 in een bischöfl. Urkunden vermeld als inwoner van Regensburg, 

stamvader van het geslacht Nötzel, geboren in circa 1200 te Regensburg (?). Gehuwd met: 
33560601.* N.N. 
 
33560602.* Hartwig (Herwicus Pollex) Daum, stamvader van het geslacht Daum, Urkunde 1 van 16-02-1280: 

“Herzog Ludwig von Baiern bestätigt die Schenkung von Gütern zu Tekkelstein an Kloster 
Pielenhofen durch den Reg. Bürger Konrad Daum und seinen Brüdern Cunradus Pollex “filli 
Herwici Pollicis bone memorie”, Urkunde 2 van 08-09-1298: “Abt Wernnard von Niederaltach 
verleiht einen Hof in Mangolting, den einst Karl v. Lerchenvelt zu Leheen hatte und nach dessen 
Verzicht der Reg. Bürger Herwicus Daume von Abt Hermann erheilt, Hertwigs Enkel Leo”, 
Urkunde 3 van 17-05-1273: “Bischof Hartmann von Augsburg gibt Petrissa, der Witwe des 
Hertwig Dumen, civis Ratibonsis, und ihren Söhnen Chunrat, Karl, Hertwig, Heinrich und Albert 
den S. Cassianshof (curiam s. Cassiani) zu Regensburg, den vorher Fridericus de Stauffen inne 
hatte, zu Leibgedinge, geboren in mei 1210, overleden vóór 1273 te Regensburg. Gehuwd met: 

33560603. Petrissa von Stauff, geboren in circa 1220 te Regensburg, overleden ná 1272 te Regensburg. 
 
33560604. Hermann Reich (der Ältere), in 1315 Ratsherr te Regensburg, in 1316 vermeld als schuldeiser 

van een burger te Aham, in 1317 lid van de Hanserates te Regensburg. Rijke Fernhändler met 
overeenkomsten in Venetië, Vlaanderen en Praag, geboren in circa 1225 te Regensburg. Gehuwd: 

33560605.* N.N. 
 
33560606. Friedrich Weintinger, Fernhändler in Tuchen (doeken), van 1290 tot 1293 Ratsherr te 

Regensburg, verkreeg samen met Gebhard Upkofer in 1291 en 1293 betalingen van hertog 
Ludwig von Bayern, verkreeg in 1294 van het Stift Niedermünster landbouwgrond als leengoed, 
pacht in 1294 de Pfundzoll van Regensburg, geboren in circa 1250 te Regensburg, overleden op 
09-03-1304 te Regensburg in de Minoritenkirche. Gehuwd met: 

33560607.* N.N. 
 
33560608. Berthold Schrenk von Notzing (der Ältere), Fernhändler te München, verkreeg in 1250 Schloß 

und Hofmark Notzing in Beieren, geboren in circa 1218 te München. Gehuwd (1) met Irmgard 
von Grafenreif, gehuwd (2) met Thekla Brackh. Gehuwd met: 

33560609.* N.N., onbekend welke van zijn twee echtgenotes de moeder is van betreffende voorvader. 
 
33560624.* Konrad I Minner, ook genaamd: Rembot (Reinbot, van Reginbod “Gebieter im Rat”), huidige 

stamvader van het geslacht Minner, de naam is waarschijnlijk afkomstig van Minores, ofwel 
Ministeriale, van 1280 tot 1290 Schiedsrichter van Augsburg, overleden ná 1295 te Augsburg. 
Over geboorte- en overlijdensdatum van Konrad bestaat twijfel. Gehuwd met: 

33560625.* mogelijk: Hedwig Liugardi, geboren in circa 1200. 
 
33560632. Hartmann Langenmantel (Radauer Langenmantel von Sparren), Herr von Radau, stamvader van 

de linie Langenmantel zum Sparren, stichtte in 1272 het Spital St. Spiritus, Ratsherr te Augsburg, 
in 1287 Stadtpfleger te Augsburg, zorgde in 1288 voor de Serviatiuspfründe (de prebende van de 
Servatiusparochie), kocht landgoederen nabij Augsburg op 13-12-1280, 03-11-1281 en 17-12-
1288, geboren in circa 1210 te Augsburg, overleden tussen 1301 en 1306 te Radau. Gehuwd met: 

33560633.* N.N. 
 
33560634. Seifried Welser, Fernhändler, geboren in circa 1210 te Augsburg, overleden in 1264 te Augsburg.  
33560635.* Anna Speet, geboren in circa 1220 te Augsburg (?). 
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33560640.* Conradus Sterner von Miesbrunn, stamvader van het geslacht Sterner (zichzelf noemende Sterner 
von Miesbrunn), geboren circa 1210 te Regensburg, overleden in 1276 te Regensburg. Gehuwd: 

33560641.* N.N. 
 
33560684. Konrad Hiltprant, Goldschmidt und Gürtelbeschlagener, werd in 1236 samen met zijn broer 

Ulrich vermeld als “pagani” (onmondig), in 1248 Bürger te Regensburg, in 1262 consiliarius, in 
1266 Schiedsmann, kocht in 12-11-1266 een huis, stichtte samen met zijn broer Ulrich een 
Augustijnenklooster welke na een bouw van 14 jaar op 25-01-1269 werd overgedragen, hier had 
de familie eveneens hun grafkelder waarbij vermeld staat: “DOM. Conrad Hiltprant sen. obiit ao 
1276, fundator cappllae D.N. JESU CHRISTI”, geboren in circa 1220 te Regensburg (?), 
overleden op 20-12-1276 te Regensburg, begraven in het Augustijnenklooster te Regensburg. 

33560685.* Kunigunde Haim, in 1266 vermeld als echtgenote van Konrad, Kunigunde zou afstammen van 
een zekere Gertrude en Haim (der Ältere) welke ook Inter Latinos of unter den Wahlen genoemd 
werd, wat op Italiaanse afkomst zou wijzen. Haim zou de zoon zijn van Heinrich Haim, Ratsherr 
van Regensburg, welke op zijn beurt een zoon van Hugo zou zijn, Ministeriaal van de bisschop te 
Regensburg, hij was weer een zoon van een zekere Ministeriaal genaamd Truto uit Lombardije. 
Kunigunde werd geboren in circa 1225 te Regensburg, overleden op 14-04-1280 te Regensburg. 

 
33560686. Friedrich Neumberger (der Jüngere), grootgrondbezitter, zijn vader Friedrich werd vermeld als 

consiliarius in 1266/67 en Ratsherr in 1287, echter is het gezien de jaartallen aannemelijker dat 
het hier Friedrich der Jüngere betreft, geboren in circa 1230 te Regensburg, overleden ná 1290 te 
Regensburg. Gehuwd in circa 1260 te Regensburg met: 

33560687. een dochter van Hartwig Daum, dezelfde persoon als 16780301 die huwde met Pernold Nötzel. 
 
33560696.* Hans Chäutzel, stamvader van het geslacht Chäutzel, een bekend geslacht uit Salzburg met veel 

prominente figuren in de 15de eeuw (in 1584 uitgestorven), in 1306 vermeld als Bürger zu 
Salzburg, geboren in circa 1250. Gehuwd met: 

33560697.* N.N. 
 
33560976. Friedrich Zant, in 1230 en 1248 vermeld in de Ratslisten te Regensburg. Gehuwd met: 
33560977.* N.N. 
 
33560992. Eckhardt (Engelhard) I von Nothaft. Gaf in 1281 het Duitse huis Eger de patronaatsrechten  

voor de tienden te Hartessenreuth. Geboren in circa 1225 te wildenstein (?), overleden ná 1281 te 
Wildenstein (?). Gehuwd in circa 1255 te regensburg (?) met: 

33560993.* Gertraud von Preitenstein. 
 
33560994. Siegfried von Frauenberg, Herr zu Fraunberg, Haag und Ayterbach, Gerichtsherr, verkreeg in 

1245 de hohe Gerichtsbarkeit voor Haag, overleden op 05-12-1267, begraven te Weihenstephan.  
33560995.* Elisabeth Haag von Gurren, geboren in circa 1215. 
 
33561000.* Berchtold von Schmichen, voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1260, stamvader van het 

geslacht von Schmichen, geboren in circa 1215 te Schmichen am Lech (?). Gehuwd met:  
33561001.* N.N. 
 
33561008.* Heinrich von Hohenfels, heer van Hohenfels, ministeriaal van de bisschop van Regensburg. 
33561009.* Hedwig. 
 
33561010. Heinrich I von Ortenburg, graaf van Ortenburg. Murach en Kraiburg, Vogt van Passau, St. Nikola 

en Mondsee. In 1206 stichtte hij samen met de bisschop van Passau de stad Vilshofen an der 
Donau. Nam in 1207 deel aan de vijfde kruistocht, geboren in 1177, overleden op 15-02-1241 te 
Ortenburg. Gehuwd (2) met Richgard von Hohenburg, dochter van markgraaf Diepold von 
Hohenburg. Gehuwd (1) met: 

33561011. Bozislava Jutta van Bohemen, overleden vóór april 1237. 
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33561032.*  Berthold Vesler, tussen 1242 en 1253 vermeld te Regensburg, geboren in circa 1200 te 
Regensburg, overleden ná 1253 te Regensburg. Gehuwd met: 

33561033.* N.N. 
 
33561040.* Philipp Tundorffer, stamvader geslacht Tundorffer, Fernhändler te Regensburg, broer van bis-

schop Leo die de Regensburger Dom liet bouwen en in 1275 werd voltooid, geboren in circa 
1214 te Regensburg. Gehuwd met: 

33561041.* N.N.  
 
48496640. John de Slingsby, geboren in circa 1190 te Engeland. Gehuwd met: 
48496641.* N.N. 
 
48496642.* William Thorp, geboren in circa 1195 te Engeland. Gehuwd met: 
48496643.* N.N. 
 
48496656.  Baldwin. Capital forester of Knaresbrough, geboren in circa 1190 te Engeland. Gehuwd met: 
48496657.* N.N. 
 
48496658.* Robert de Merkington, geboren in circa 1195 te Engeland. Gehuwd met: 
48496659.* N.N. 
 
48496832. Sir Roger de Clifford, geboren in circa 1170 te Clifford, Herefordshire, Engeland, overleden in 

december 1231. Gehuwd vóór 20-02-16/17 te Eyyas Harold, Herefordshire, Engeland, met: 
48496833. Sibil de Ewyas, geboren in 1178 te Ewyas Harold, Herefordshire, Engeland, overleden in 1236 te 

Ewyas Harold, Herefordshire, Engeland. Gehuwd (1) in circa 1198 met Robert de Tregoz, 
geboren in circa 1168 te Salisbury, Wiltshire, Engeland, overleden in circa 1215 te Ewyas 
Harold, Herefordshire, Engeland. Zoon van William de Tregoz, baron van Tregoz, en Aline de 
Lucy. Gehuwd (2) met William de Newmarch. 

 
48496834.  Sir Walter Baskerville, geboren in circa 1241, overleden in 1290. Gehuwd in circa 1280 met: 
48496835.  Sibyl Streaton, geboren in circa 1259. 
 
48496836. John de Vipount, 2nd Baron, sheriff of Westmoreland, geboren in circa 1210, overleden in circa 

1241. Gehuwd (2) met Frances de Bohun uit Midhurst. Gehuwd (1) met: 
48496837. Sibyl de Ferrers, geboren op 25-07-1216 te Derbyshire, Engeland. 
 
48496838.  John FitzGeoffrey (dezelfde persoon als 24248434). Gehuwd met: 
48496839.  Isabel Bigod (dezelfde persoon als 24248435). 
 
48496840.  Gilbert de Clare, 4th Earl of Hertford, 5th Earl of Gloucester, erfde bezittingen van zijn vader en 

moeder. In Juni 1202 werd hij beleend met het land van Harfleur en Montrevillers. In 1215 
maakte Gilbert samen met zijn vader deel uit van de baronnen die de Magna Carta afdwongen. In 
1217 werd hij gevangen genomen door William Marshal, wiens dochter hij later zou huwen. In 
1223 begeleidde hij zijn zwager, Earl Marshal tijdens een expeditie naar Wales. In 1225 was hij 
aanwezig bij de bevestiging van de Magna Carta door Hendrik III van Engeland. In 1228 leidde 
hij een leger tegen de Welsh en nam hij Morgan Gam gevangen. Daarna sloot Gilbert zich aan bij 
een expeditie naar Bretagne maar overleed op de terugweg naar Penrose. Zijn lichaam werd 
teruggebracht naar Tewkesbury, geboren in 1180, overleden op 25-10-1230. Gehuwd met: 

48496841.  Isabel Marshal, geboren op 09-10-1200, overleden op 17-01-1240. Gehuwd (2) met Richard 
Plantagenet, Earl of Cornwall en Rooms Koning van het Heilige Roomse Rijk.  

 
48496842. John de Lacy, 1st Earl of Lincoln, 7th Baron of Halton Castle, een van de baronnen die de Magna 

Carta afdwong in 1215. John was hereditary constable of Chester. Door trouw te zweren aan 
koning Jan zonder Land kreeg hij wederom de kastelen Pontefract en Dunnington terug. Trok 
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met een groep edelen naar het Heilig Land nadat hij geexcommuniceerd was. Daar was hij van 
groot belang tijdens de Slag om Damietta. In 1232 werd hij Earl of Lincoln en in 1240, governor 
of Chester and Beeston Castles, geboren in circa 1192, overleden op 22-07-1240, begraven het 
klooster van Stanlaw, Chester. De monnik Matthew Paris schreef hierover: “On the 22nd day of 
July, in the year 1240, which was St. Magdalen’s Day, John, Earl of Lincoln, after suffering from 
a long illness went the way of all flesh.” Gehuwd (1) met Alice de Aquila, overleden in 1215, 
dochter van Gilbert de Aquila. Gehuwd (2) (ná zijn terugkeer uit Damietta) in 1221 met: 

48496843. Margaret de Quincy, erfgename van haar vader, geboren in circa 1206, overleden op 30-03-1266. 
 
48496844.  Sir Maurice FitzGerald, 1st Baron of Offaly, Ierland. Geboren in circa 1190, overleden op 20-05-

1257 te Youghal Monaster, Ierland, begraven te Youghal Monaster. Gehuwd (2) met Margaret de 
Quincy, Lady of Groby, geboren in circa 1218, overleden in 1281, dochter van Roger de Quincy, 
2nd Earl of Winchester en Helen of Galloway. Gehuwd (1) met: 

48496845.  Juliana de Cogan, geboren in circa 1200. 
 
48496846. Gerald de Prendergast, geboren in circa 1200 te Douglas, Cork, Ierland, overleden in 1251. 

Gehuwd (1) met een dochter van Theobald FitzWalter. Gehuwd (2) in circa 1240 met: 
48496847.  Dochter van Richard de Burgh, geboren in circa 1226.  
 
48496848.  Thomas de Berkeley (the Observer), 4th Baron de Berkeley in opvolging van zijn broer Robert, 

geboren in 1167, overleden op 29-11-1243. Gehuwd met: 
48496849.  Joan de Somery, geboren in circa 1174 te Gloucestershire, Engeland, overleden op 22-05-1276, 

begraven in het St. Augustines Monastery te Bristol, Gloucestershire, Engeland. 
 
48496850.  Richard FitzRoy, Baron of Chilham (Kent), diende zijn vader Jan zonder Land als kapitein, gedu-

rende de opstand van de baronnen (1216) was hij constable of Wallingford Castle. Nam in 1217 
deel aan een slag voor de kunst van Kent. Via zijn echtgenote was hij baron van Chingford, Little 
Wyham en Great Wenden. In 1229 werd de manor of Chingford tijdelijk beheerd door crediteur 
Robert de Winchester. In 1242 werd Chingford als onderleen beleend aan William of York, Pro-
vost of Beverley, geboren in circa 1190, overleden in juni 1246. Gehuwd vóór 11-05-1214 met: 

48496851.  Rohese de Dover, overleden kort vóór 11-02-1261. Erfgename van haar vader Fulbert de Dover. 
Gehuwd (2) 1250/53 met William de Wilton, sneuvelde in de Battle of Lewes, prominente Justice.  

 
48496852.  William de Ferrers (dezelfde persoon als 96993674). Gehuwd met: 
48496853.  Agnes de Meschines (dezelfde persoon als 96993675). 
 
48496854.  Roger de Quincy, 2nd Earl of Winchester, Constable of Scotland. Vergezelde zijn vader in de 

vijfde kruistocht in 1219 waarbij zijn vader ziek werd en overleed. Volgde zijn vader pas op in 
februari 1221, waarschijnlijk omdat hij toen pas terugkeerde. Formeel werd hij Earl na het 
overlijden van zijn moeder in 1235. Roger was één van de leidende baronnen in de oppositie 
tegen Hendrik III van Engeland. Hij vocht echter wel aan Hendrik’s zijde tegen de Welsh in de 
jaren 1250-60, overleden op 25-04-1265. Gehuwd (2) in circa 1250 met Maud de Bohun, 
overleden in 1252, dochter van Humphrey de Bohun, 2nd Earl of Hereford. Gehuwd (3) in 1252 
met Eleanor de Ferrers, dochter van William de Ferrers, 5th Earl of Derby. Gehuwd (1) met: 

48496855.  Helen (Ela) of Galloway, geboren in circa 1208, overleden in 1245. Oudste dochter en erfgename 
van Alan, Lord of Galloway, wiens bezittingen werden verdeeld onder zijn drie dochters. Zo 
werd Roger Constable of Scotland en ontving hij éénderde van het Lordship of Galloway (de titel 
ging echter naar John I de Balliol, de echtgenote van de halfzus van Helen, Devorguilla). 

 
48496856.  Alan La Zouche, 1st Baron of Ashby, Alan vestigde zich gedurende de regering van Hendrik II in 

Engeland en veranderde zijn geslachtsnaam van Porhoet in La Zouche. Via huwelijk verkreeg hij 
Lordships Ashby en Leicestershire, geboren circa 1136, overleden 1190. Gehuwd circa 1181 met: 

48496857.  Alice (Adelicia) Belmeis, geboren in circa 1152. 
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48496858. Henry Biset, Baron Biset, geboren in circa 1156 te Kidderminster, Worcestershire, Engeland, 
overleden vóór 11-12-1213 te Kidderminster. Gehuwd met: 

48496859. Aubrey de Lacy (FitzRichard), geboren in circa 1158 te Halton Castle, Yorkshire, Engeland.  
 
48496860.  William II de Cantilupe, overleden op 22-02-1251. Gehuwd in circa 1214 met: 
48496861.  Milicent de Gournay, geboren circa 1185 te Ashby, Buckinghamshire, Engeland, overleden 1260  
 
48496862.  William de Braose, Baron of Abergavenny, de Welsh hadden een grote hekel aan hem en zijn 

familie en noemden hem Gwilym Ddu, Zwarte Willem. Hij erfde in 1227 de baronieën van zijn 
vader, waaronder Abergavenny en Builth. Hij werd in 1228 nabij Montgomery gevangen geno-
men door troepen van Llywelyn the Great. Hij kreeg zijn vrijheid terug na het betalen van £2,000 
losgeld en sloot tevens een verbond met Llywelyn, en organiseerde een huwelijk tussen zijn 
dochter Isabella met Llywelyn’s enige wettige zoon Dafydd ap Llywelyn. Tijdens een bezoek 
van William aan Llywelyn gedurende Pasen 1230 werd William in bed aangetroffen met Llywe-
lyn’s echtgenote, Joan, Lady of Wales. William werd gevangen gezet en op 02-05-1230 opge-
hangen, waarschijnlijk te Crogen, nabij Bala. Joan kreeg huisarrest gedurende twaalf maanden, 
waarna zij waarschijnlijk werd vergeven door Llywelyn. Mogelijk gaf zij het leven aan een 
dochter in begin 1231, William werd geboren tussen 1197 en 1204 te Brecon. Gehuwd met: 

48496863.  Eva Marshal, geboren in circa 1204, overleden in 1246. 
 
48496864.* William de Beauchamp, Enige onduidelijkheid wie zijn vader is. Het staat echter vast dat hij een 

nakomeling is van Hugh de Beauchamp en Adeliza Matilda Tailboys (zie elders in deze kwartier-
staat). Hij zou een zoon kunnen zijn van 1. William FitzGeoffrey en Olive Beauchamp, 2. Simon 
II de Beauchamp, Baron of Astwick en Isabella, 3. William de Beauchamp en Bertha de Braose. 
William werd geboren in circa 1187 te Bedford & Elmley, Worcestershire, Engeland, overleden 
in 1260. Gehuwd (1) vóór 1207 met Gunnora de Lanvallei, overleden vóór 1220, dochter van 
William II de Lanvallei en Hawise de Boclande. Gehuwd (3) in circa 1220 met Ida Longespee, 
geboren in circa 1205, overleden in circa 1270, dochter van William de Longspee, 3rd Earl of 
Salisbury en Ela de Salisbury. Gehuwd (2) in mei 1212 te Elmley, Worcestershire, Engeland met: 

48496865. Joan de Mortimer, geboren in circa 1197 te Elmley, Worcestershire, Engeland, overleden in 1225. 
 
48496866.  William de Mauduit, 4th Baron of Hanslape and Hereditary chamberlain of the exchequer, 

geboren circa 1192 te Hanslope, Buckinghamshire, Engeland, overleden in april 1257. Gehuwd: 
48496867.  Alice de Newburgh, geboren in 1196 te Hanslope, Buckinghamshire, overleden vóór 1263. 
 
48496868. Geoffrey FitzPeter (Piers de Lutegareshale), Earl of Essex, sheriff of Northamptonshire geduren-

de de laatste vijf regeringsjaren van Hendrik II. Verkreeg Essex via zijn eerste echtgenote. Op 
11-07-1198 werd hij aangesteld als Chief Justicar. Hij bleef deze functie ook vervullen onder Jan 
zonder Land, geboren in circa 1162, overleden op 14-10-1213. Gehuwd (1) op 25-01-1184/85 
met Beatrice de Say, dochter van William de Say. Gehuwd (2) met: 

48496869. Aveline de Clare. 
 
48496870.  Hugo Bigod, 3rd Earl of Norfolk, een van de baronnen die in 1215 de Magna Carta afdwong, 

volgde in 1221 zijn vader op (verkreeg onder andere Framlingham Castle), maar overleed enkele 
jaren later, geboren in circa 1182, overleden in 1225. Gehuwd in eind 1206 of begin 1207 met:  

48496871.  Maud (Mahelt) Marshal, geboren in circa 1192, overleden op 27-03-1248). Gehuwd (2) met: 
William de Warenne, 6th Earl of Surrey. 

 
48496872.  Roger IV de Toeni, Baron of Flamsted, geboren circa 1160, overleden in januari 1209. Gehuwd: 
48496873.  Constance de Beaumont, geboren in circa 1164, overleden ná 1226. 
 
48496874.  Humphrey de Bohun, 2nd Earl of Hereford, 1st Earl of Essex, Constable of England, één van de 

negen peetvaders van prins Edward (Edward I van Engeland), na terugkomst van een pelgrims-
tocht naar het Heilig Land was hij één van de schrijvers van de Provisions of Oxford uit 1258, 
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geboren vóór of in 1208, overleden op 24-09-1275 te Warwickshire, begraven te Llanthony 
Secunda te Gloucester. Gehuwd in circa 1236 met: 

48496875.  Maud van Lusignan, geboren circa 1210, overleden 14-08-1241, begraven Llanthony, Gloucester. 
 
48496880.  Sir Ralph de Mortimer, 5th Baron Mortimer, volgde zijn broer op vóór 23-11-1227, bouwde in 

1240 de kastelen Cefnllys en Knucklas, geboren vóór 1198, overleden vóór 02-10-1246. Gehuwd: 
48496881.  Gwladys Ddu (the Dark), begeleidde waarschijnlijk haar broer Dafydd ap Llywelyn naar Londen 

in 1229, geboren in circa 1205 te Gwynedd, Wales, overleden in 1251 te Windsor, Berkshire. Ge-
huwd (1) circa 1215 met Reginald de Braose, Lord of Brecon and Abergavenny, overl in 1228, 
zoon van William de Braose, 7th Baron Abergavenny en Maud de St. Valery, Lady de la Haie. 

 
48496882. William de Braose (dezelfde persoon als 48496862). Gehuwd met: 
48496883. Eva Marshal (dezelfde persoon als 48496863). 
 
48496884.  Ingelram II van Fiennes, heer van Fiennes, overleden tussen 1267 en 1270. Gehuwd met: 
48496885. Isabella van Condé, geboren in circa 1210, weduwe van Robbert VII van Bethune.      
 
48496886. Jan van Brienne (van Akko), opperkeldermeester van Frankrijk, geboren circa 1230, overleden in 

1296. Gehuwd (1) met Maria van Coucy, weduwe van Alexander II van Schotland. Gehuwd (2): 
48496887. Johanna van Chateaudun. Gehuwd (1) met Jan I van Montfort.  
 
48496888.  Simon van Joinville, heer van Joinville, geboren in circa 1176 te Joinville, overleden in mei 

1233, volgde in 1204 zijn kinderloos overleden broer Godfried op als heer van Joinville. Simon 
toonde zich minder strijdlustig dan zijn voorouders, maar nam wel deel aan de kruistocht tegen 
de Albigenzen. Hij was tevens seneschalk van Champagne, een functie die tijdens zijn 
regeerperiode erfelijk werd. In 1218-1220 trok Godfried op kruistocht. Gehuwd (1) met 
Ermengarde, overleden in 1218, dochter van Arnold van Walcourt. Gehuwd (2) met:   

48496889.  Beatrix de Auxonne (van Bourgondië), geboren in circa 1200, overleden op 11-04-1260, 
gescheiden van Aimon de Faucigny. 

 
48496890.  Gilbert de Lacy, of Ewyas, geboren circa 1202, overleden 25-12-1230 te Trim Castle, Ierland. 
48496891.  Isabel Bigod (dezelfde persoon als 24248435). 
 
48496892. Hugo XI van Lusignan, heer van Lusignan, graaf van La Marche en graaf van Angoulême vanaf 

05-06-1249 in opvolging van zijn vader en door zijn huwelijk graaf van Penthièvre en Porhoet. 
Sneuvelde in een veldslag te Faruskur, Egypte, tijdens een kruistocht met koning Lodewijk IX, 
geboren in 1221, overleden op 06-04-1250 te Faruskur, Egypte. Gehuwd in januari 1236 met:  

48496893.  Yolande de Dreux, gravin van Penthièvre en Porhoet, Dame de la Fère-en-Tardenois, Chailly en 
Longjumeau vanaf 1236 (als bruidsschat), regentes van de graafschappen La Marche en Angou-
lême van 1250 tot 1256, geboren in 1218, overleden op 10-10-1272 te Chateau de Bouteville, 
Charente, begraven in de abdij van de Notre-Dame te Villeneuve-lez-Nantes. Eerder verloofd 
met Hendrik III van Engeland, Jan van Frankrijk, graaf van Anjou en zoon van koning Lodewijk 
VIII en graaf Theobald IV van Champagne, maar hieruit zou geen huwelijk volgen.  

 
48496894. Raoul III de Fougères, Sire de Fougères. Gehuwd met : 
48496895. Isabelle de Craon, geboren in 1212. 
 
60456968. Jan Gillisz. Oem, heer van Barendrecht, koopman te Dordrecht, medepachter van de wissel 

Dordrecht tussen 1317 en 19, rentmeester van Zuid-Holland van 24-04-1320 tot 04-04-1333, in 
1321 baljuw van Zuid-Holland, knape in 1325, ridder in 1341, poorter en koopman van Dor-
drecht en schepen aldaar. Jan kocht van heer Gerard van Hoorne en van Altena het ambacht van 
Oost-Barendrecht, welke op 06-08-1321 door graaf Willem III werd goedgekeurd. Jan ontving op 

03-02-1311 van Heer Nicolaes van Putten en Strijen een huis in erfleen binnen Dordrecht geheten 
Rosendael. Op 06-02-1311 verklaarde Heer Nicolaes dat hij Rosendael als lijftocht voor Jonk-
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vrouwe Lizebette, tweede echtgenote van Jan Gillisz. had gegeven. Hij werd ook beleend met 
Huis Rodenburg, overleden op 24-09-1341. Gehuwd (1) in circa 1304 met Soete van der Dussen, 
overleden vóór 1311. Dochter van Jan II van der Dussen en Jacoba van Drongelen. Gehuwd (2): 

60456969. Lizebette van Putten van Strijen, nog vermeld op Sinte Clemensdag 1342. 
 
60456992. Otto van Heukelum, heer van Heukelum en Asperen. De eerste vermelding van hem is als 

getuige in een oorkonde van 25-06-1254 van Jan I van der Leede en diens neef Hugo Botter van 
Arkel omtrent een belening van een derde deel van de heerlijkheid Dalem aan Floris van Dalem. 
Otto’s vader Herberen stierf waarschijnlijk in 1252 of 1253. In de oorkonde van 17-03-1253 
werd Otto’s oudste broer Jan namelijk heer van Arkel genoemd. Otto’s vader leefde toen niet 
meer en Otto zal na diens dood wel heer van Heukelum en Asperen geworden zijn. Hij noemde 
zich reeds in 1269, net als in 1254, echter nog steeds “Otto dictus de Arkle, miles” Zo komt hij 
ook voor als getuige in een oorkonde van zijn neef Jan II van Arkel van 4 november 1272. Voor 
het laatst werd hij vermeld op 02-05-1283 als Otto van Arkel, oom van de leenheer Jan II van 
Arkel bij bevestiging van het leen van het gerecht en de tienden van Heukelum. Gehuwd met: 

60456993.* N.N. 
 
60456994.* Willem van Wijfvliet. Gehuwd met: 
60456995.* N.N. 
 
60456996. Dirk Splinter van Beusichem, ridder, geboren circa 1252 te Beusichem, overleden in circa 1306.  
60456997.* N.N. 
 
60456998.  Jan Herbaren I van Arkel (de Sterke), ridder, heer van Arkel vanaf 1253 in opvolging van zijn 

vader. Jan werd voor het eerst genoemd in een latijnse kroniek uit 1253, daarin staat hij vermeld 
als Johannes miles dominus de Arkele (Jan, Heerser van Arkel). Hij nam deel aan de oorlogen 
met de opstandige Westfriezen, onder leiding van zijn leenheer Willem II van Holland. Jan kreeg 
in circa 1260 het leengoed van den Berghe (hedendaagse Bergenambacht) toegewezen van het 
Graafschap Holland, die hij in lening gaf aan zijn broer Herbaren. De bijnaam van Jan zou 
afkomstig zijn omdat hij zich met zijn paard eens voor de grap aan de poort van Gorinchem zou 
hebben opgetrokken, geboren in circa 1233 te Arkel, overleden op 15-05-1272 te Gorinchem, 
Begraven in een graftombe in de grote kerk van Gorinchem (in 1640 werden de beenderen 
verwijderd en ergens anders begraven). Gehuwd in circa 1250 met:  

60456999.  Bertha van Ochten, geboren te Ochten,overleden ná 1281,begraven in de grote kerk van Gorinchem 
 
63754756. Jan Coppaerdsz. van Schipliede (alias Jan van Dorp), geboren in circa 1280, overleden tussen 

1350 en 1351. Gehuwd op 10-08-1322 met: 
63754757. Sophia Boudewijns van Naeldwijc, geboren in circa 1290, overleden ná 1333. 
 
Generatie XXVII (Edelstamgrootouders) 
 
67108868.* Ripert von Hohenlauft (von Holleufer), vogt von Freiberg. In 1223 droeg Ripert vanuit deze 

functie twee boerderijen over aan het klooster te Riesa. Meißnischer Uradel met als stamplaats 
Hohenlauft bij Roßwein, geboren in circa 1145, overleden ná 1223. Gehuwd met:  

67108869. Kunza. 
 
67109280. Ludwig I von Wanzleben, Herr von Wanzleben, geboren in circa 1190, overleden in circa 1240. 

Gehuwd met: 
67109281.* Judith. 
 
67109296. Gebhard von Querfurt, fungeert als burggraaf van Magdeburg voor zijn onmondige neef, Vogt 

van het klooster Marienzell bij Querfurt, geboren in circa 1178, overleden ná 21-08-1213. 
Gehuwd (1) met Luitgard von Käfernburg, overleden in circa 1195, dochter van graaf Günther II. 
von Käfernburg en Agnes von Saarbrücken. Gehuwd (2) in circa 1197 met: 
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67109297. Luitgard (Lukardis) von Nassau, vermeld tussen 1204 en 1220. Gehuwd (2) vóór 1217 met graaf 
Hermann V (III) von Virneburg.  

 
67109298. Burchard I von Mansfeld, graaf van Mansfeld (1200), Herr zu Burg Schkopau (1215), Vogt von 

Gerbstedt (1225), stichtte het klooster Helfta in 1229, vermeld vanaf 1185, overleden op 13-12-
1229, begraven in de St. Andreas Kirche te Eisleben. Gehuwd in circa 1189 met: 

67109299. Elisabeth von Schwarzburg, overleden in circa 1260. 
 
67109300. Hartmann VI von Lobdeburg-Elsterberg, graaf van Lobdeburg und Elsterberg, vermeld tussen 

1225 en 1237, geboren in circa 1190. Gehuwd in circa 1215 met: 
67109301. Christina von Meiβen, geboren in circa 1190, overleden in 1251. 
 
67109302. Günther VII von Schwarzburg-Blankenburg, graaf van Schwarzburg-Blankenburg, geboren in 

circa 1200, overleden in 1274. Gehuwd met: 
67109303.* Sophie. 
 
67109304. Heinrich I von Blankenburg, graaf van Blankenburg. Omdat er tussen Heinrich II en Siegfried I 

een volledige generatie past wordt wel aangenomen dat Siegfried de grootvader was van Heinrich 
II, waardoor er nog een Heinrich I geweest moet zijn. Gehuwd met: 

67109305.* N.N. 
 
67109308. Heinrich I (II) von Honstein, graaf van Honstein (1249), Herr van half Kirchberg und Ehrich 

(1259), Herr von Greußen (1260), beleend door landgraaf Albrecht van Thüringen met de burcht 
Spatyenberg met alle velden, bossen en toebehoren, in het bijzonder de bossen Eichenberg en 
Windleite (1263), Herr von Sömmerda (1268), geboren in circa 1225, overleden op 24-01 tussen 
1284 en 1293. Gehuwd vóór 1253 met: 

67109309. Mechthild von Regenstein, geboren vóór 1246, overleden op 21-10 tussen 1283 en 1286, 
begraven in de Erfurter Barfüßerkirche). 

 
67109310. Otto III von Ravensberg, graaf van Ravensberg vanaf 1249, stichtte samen met zijn vrouw 

Kanonikerstift Bielefeld, overleden op 25-03-1305, begraven in de Marienkirche van het door 
hem gestichte stift. Gehuwd vóór 08-11-1269 met: 

67109311. Hedwig zur Lippe, overleden op 05-03-1315, begraven in de Marienkirche naast haar man. 
 
67121160.* Hermann Maeller, Bürger zu Regensburg, stamvader van het geslacht Maeller, geboren in circa 

1180 te Regensburg (?). Gehuwd met: 
67121161.* N.N. 
 
67121168.* Heinrich Woller, stamvader van het geslacht Woller, dit geslacht stamt waarschijnlijk af van 

ambachtslieden die wol verfden, geboren in circa 1200 te Regensburg, overleden ná 1251. 
67121169.* N.N. 
 
67121206. Friedericus von Stauff (de Stoup), Bischöfl. Küchenmeister, bezit samen met zijn broer Gottfried 

huizen en Hofstätten als leen in het oude Bischofshof. Voor het teruggeven van deze bezittingen 
in 1263 aan Bisschop Leo (Tundorffer) verkregen zij “novell am vineam to tam in Bachen”, 
geboren in circa 1191 te Regensburg, overleden vóór 1275 te Regensburg. Gehuwd met: 

67121207.* N.N.  
 
67121208.* Hermannus Reich, Ratsherr te Regensburg in 1237, geboren circa 1200 te Regensburg. Gehuwd: 
67121209.* N.N. 
 
67121212.* Ulrich Weintinger, stamvader van het gelacht Weintinger, werd in 1233 in een oorkonde van het 

Miniritenklooster vermeld als Ratsherr te Regensburg, geboren in circa 1190 te Regensburg. 
67121213.* N.N.  
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67121216. Heinricus Schrenk (Henricus de Screncke), in 1210 vermeld als Ministerialis ecclesiäe 
Diessensiäe, geboren in circa 1190 te München. Gehuwd met: 

67121217.* Agnes, in 1250 te Notzing bijgezet. 
 
67121264. Rüdiger II Langenmantel, in 1222 vermeld als Stadtpfleger te Augsburg, geboren in circa 1170, 

overleden ná 1234 te Augsburg. Gehuwd met: 
67121265.* Irmengard Stolzenhirch, geboren in circa 1175. 
 
67121268. Heinrich Welser, Handelsmann, senator, stadtpfleger te Augsburg, in 1211 Bürgermeister van 

Augsburg, geboren in circa 1185, overleden in 1246 te Augsburg. Gehuwd in circa 1210 met: 
67121269.* Elisabeth Eggenberger, geboren in circa 1185. 
 
67121368. Leutwein Hiltprant (der Ältere), Herr von Brunnleite, vermeld in 1213, 1226 en 1248, geboren in 

circa 1190 te Regensburg. Gehuwd met: 
67121369.* N.N. 
 
67121372.* Fiedrich Neumberg (der Ältere), geboren in circa 1200 te Neuburg. Gehuwd met: 
67121373.* N.N. 
 
67121374.* Hartwig (Herwicus Pollex) Daum (dezelfde persoon als 33560602). Gehuwd met:  
67121375. Petrissa von Stauff (dezelfde persoon als 33560603). 
 
67121952.* Dens Wolframus Zant, in 1242 vermeld in de Ratslisten te Regensburg. Stamvader geslacht Zant.  
67121953.* N.N. 
 
67121984. Albertus von Nothaft, ridder, gevestigd te Wildenstein, geboren in circa 1190 te Eger. Gehuwd: 
67121985.* Kunigunde von Ehrenfels (von Ernvels). 
 
67121988.* waarschijnlijk: Heinrich von Ayterbach, geboren in circa 1185. Gehuwd met: 
67121989.* N.N. 
 
67122020.* Rapoto I von Ortenburg, graaf van Ortenburg en Kraiburg, overleden op 26-07-1186. Gehuwd: 
67122021. Elisabeth von Sulzbach, overleden op 23-01-1206. 
 
67122022. Ottokar I Přemysl, hertog van Bohemen in 1192 en vanaf 1197, koning van Bohemen vanaf 

1198. Ottokar werd definitief hertog van Bohemen in 1197, in afspraak met zijn broer Wladislaus 
Hendrik, die in ruil het markgraafschap Moravië verkreeg. In 1198 werd Ottokar I als koning 
erkend door Duits koning Filips van Zwaben. Ottokar werd geboren in circa 1155 te Městec 
Králové(?), overleden op 15-12-1230 te Praag(?). Gehuwd (1) met Adelheid van Meißen, 
geboren in circa 1160, overleden op 02-02-1211 te Meißen, dochter van markgraaf Otto van 
Meißen (de Rijke) en Hedwig van Ballenstedt. Gehuwd (2) in 1199 met: 

67122023. Constance van Hongarije, na het overlijden van Ottokar in 1230 richtte zij haar aandacht op 
Moravië. Constance stichtte in Tišnov in Předklášteří in 1233 een cisterciënzerklooster, dat zij 
Porta Coeli noemde en bracht er haar laatste levensjaren door, geboren in circa 1181, overleden 
op 06-12-1240 in het klooster van Porta coeli of Předklášteří te Okres Brno-venkov. 

 
96993280.* William Sclingsbye (tegenwoordig Slingsby een parochie nabij Rydal, Engeland). Stamvader van 

het geslacht de Slingsby, geboren in circa 1160 te Slingsby (?), Engeland. Gehuwd met: 
96993281. N.N. 
 
96993312.* Gamel, jager van de koning, vestigde zich na de verovering te Engeland (uit Normandië?). Stam-

vader van het geslacht de Scriven. Scriven is de residentie van de Schrieve of Sherrif van een dis-
trict en de plaats waar hij twee keer per jaar als rechter optrad, geboren circa 1160. Gehuwd met: 

96993313.* N.N. 
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Boven: Het zegel van Ripert von Hohenlauft, Vogt von 
Freiberg. Rechts: Het familiewapen van het geslacht 
Nothaf(f)t. 
 
 

 
Graf van graaf Otto III von Ravensberg en Hedwig zur Lippe in de Marienkirche te Bielefeld. 
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96993664. Walter II de Clifford (junior), geboren in circa 1136 te Clifford Castle, Herefordshire, Engeland, 
overleden op 23-01-1221/22. Gehuwd in circa 1180 met: 

96993665. Agnes de Condet, geboren in circa 1161 te Lincolnshire, Engeland. 
 
96993666. Robert II de Ewyas, Baron Herefordshire, geboren in circa 1142 te Ewyas Harold, Herefordshire, 

Engeland, overleden tussen 1195 en 1198. Gehuwd in 1186 met: 
96993667.* Petronilla, geboren in circa 1140 te Herefordshire, overleden ná 1204.  
 
96993668.  Sir Walter (Ralph) Baskerville, geboren in circa 1215 te Eardisley, Herefordshire, Engeland, 

overleden vóór 1260. Gehuwd (2) met Anna (Juliana) Wallis, geboren in circa 1225, dochter van 
Sir Jeffry Wallis. Gehuwd (1) met: 

96993669.  Suzanna Crigdon, geboren in circa 1219. 
 
96993670.* John Streaton. Gehuwd met: 
96993671.* N.N. 
 
96993672. Robert de Vipount, 1st Baron, eigenaar van Tickhill door zijn huwelijk, door zijn diensten aan de 

koning verkreeg hij de rechten op de kastelen van Appleby en Burgh met onder andere de 
bijhorende baronie, overleden in 1227. Gehuwd met: 

96993673. Idonea de Builli, geboren in circa 1175, overleden in september 1241. 
 
96993674. William de Ferrers, 4th Earl of Derby. Erfde van zijn vader bezittingen, maar niet zijn titel. Net 

als zijn vader zwoer hij trouw aan koning Richard Leeuwenhart. Toen koning Richard terug-
keerde van de derde kruistocht speelde William een belangrijke rol in de belegering van Notting-
ham Castle op 28-03-1194 welke werd bezet door manschappen van Jan zonder Land. De daarop 
volgende zeven weken was William Sheriff of Nottinghamshire en Derbyshire. Na het overlijden 
van Richard Leeuwenhart in 1199 werd Jan zonder Land koning van Engeland. William zwoer 
hem trouw en werd een van de belangrijkste favorieten van de koning. Jan zonder Land maakte 
William alsnog Earl of Derby, met het recht op de Third Penny. Kort daarop kreeg William de 
manors of Ashbourne en Wirksworth. Toen Jan zonder Land in 1213 zijn koninkrijken Engeland 
en Ierland onderwierp aan de paus was William getuige van de Bulla Aurea. In het daarop 
volgende jaar gaf William namens de koning de bevestiging van een betaling van een jaarlijkse 
1000 Mark. In 1214 werd William tevens beleend met het kasteel te Harestan (Horsley Castle). 
William was beschermheer van ten minste vier kloosters. In 1216 werd hij door Jan zonder Land 
benoemd tot bailiff of the Peak Forest en warden of the Peak Castle. Na de troonsbestijging van 
de negen jarige Hendrik III versloeg William samen met William Marshal, 1st Earl of Pembroke 
opstandige baronnen in de Sieger of Lincoln. Tegen het eind van zijn leven kreeg William veel 
last van jicht, geboren in circa 1168, overleden op 22-09-1247. Gehuwd in 1192 met: 

96993675. Agnes de Meschines (of Chester), geboren in circa 1174 te Tutbury, Staffordshire, Engeland, 
overleden op 02-11-1247. 

 
96993680.  Richard de Clare, 3th Earl of Hertford, 4th Earl of Gloucester, bekend als the Earl of Clare. Hij 

was aanwezig bij de kroning van Richard Leuwenhart te Westminster op 03-09-1189 alsook de 
kroning van Jan zonder Land op 27-05-1199. Ook was hij aanwezig bij de huldiging van koning 
William van Schotland te Lincoln. Richard koos de zijde van de baronnen tegen Jan zonder Land 
ondanks het feit dat hij daarvoor een vredesovereenkomst met de koning had gesloten te Northamp-
ton. Hierop werd zijn kasteel te Tonbridge ingenomen. Richard was een van de leiders die er voor 
zorgden dat de Magna Carta tot stand kwam en werd als één van de 25 berschermers van het ver-
drag aangewezen. Op 09-11-1215 was hij één van de commissieleden voor de zijde van de baron-
nen om te onderhandelen over vrede met de koning. Samen met zijn zoon werd hij door de paus 
geëxcommuniceerd, geboren in circa 1153, overleden op 30-12-1218. Gehuwd in circa 1172 met: 

96993681.  Amice FitzRobert, 4de gravin van Gloucester, geboren in circa 1160, overleden in circa 1220. 
Amice was mede erfgenaam van haar vader William Fitz Robert, 2nd Earl of Gloucester. 
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96993682.  William Marshal (the Marshal, Willem de Maarschalk), 1st Earl of Pembroke. In 1152, toen hij 
zo’n zes jaar oud was, koos zijn vader de zijde van keizerin Matilde tegen koning Stefanus. Toen 
Stefanus Newbury Castle belegerde en de jonge Willem als gijzelaar vast hield, eiste hij de 
overgave van John Marshal. Bij weigering zou hij de jonge Willem ophangen. John Marshal 
reageerde met: “I still have the hammer and the anvil with which to forge still more and better 
sons!” Stefanus kon het niet over zijn hart verkrijgen hem op te hangen. Als jongeling werd hij 
naar Normandië gestuurd om te dienen in het huishouden van William de Tancarville, waar hij 
zijn opleiding tot ridder begon. In 1168 werd Williams oom vermoord in een hinderlaag van Guy 
van Lusignan. William raakte gewond en werd gevangen gezet. Eleonora van Aquitanië, was 
onder de indruk van zijn moed en betaalde het losgeld. William werd in 1167 tot ridder geslagen. 
Kort daarop ontdekte hij dat hij goed kon verdienen aan toernooien. In deze tijd waren toernooien 
gevaarlijke, vaak dodelijke, gevechten, waarbij veel geld en prijzen gewonnen konden worden 
door de overwonnen ridder gevangen te zetten en losgeld te eisen. Willem behield ook hun 
kostbare harnassen en wapens. William zou hebben deelgenomen aan 500 van deze toernooien 
zonder er ooit één te verliezen en werd bekend als “de grootste ridder die ooit geleefd heeft” 
(Stephen Langton). William diende gedurende zijn leven vijf koningen: Hendrik II, Hendrik de 
Jonge, Richard Leeuwenhart, Jan zonder Land en Hendrik III. Op 11-06-1183 overleed koning 
Hendrik de Jonge voordat hij op kruistocht naar Jeruzalem kon gaan. Willem besloot de belofte 
van zijn voormalige koning in te lossen door in zijn plaats te gaan en keerde pas in 1185 terug in 
Engeland. In 1199 werd Willem Lord Marshal, het hoofd van de Koninklijke lijfwacht. Bij 
Williams dood wist iedere ridder in West-Europa wie met “Willem de Maarschalk” werd 
bedoeld. Voor zijn koningen streed hij in talloze veldslagen, waaronder The Second Battle of 
Lincoln op 20-05-1217. Willem verkreeg door zijn huwelijk het earldom van Pembroke en 
landgoederen in Engeland, Wales, Ierland en Normandië. Hierdoor werd de landloze ridder van 
een lagere afkomst één van de rijkste mannen van het koninkrijk, een duidelijk teken van zijn 
macht en prestige aan het hof, geboren in 1146, overleden op 14-05-1219 te Caversham, 
begraven te Temple Church te Londen. Gehuwd in augustus 1189 met: 

96993683.  Isabel de Clare, geboren in 1172, overleden in 1220 te Pembrokeshire, Wales, begraven te 
Tintern Abbey, Monmouthshire. 

 
96993684.* Roger de Lacy (Roger Fitz-Eustace), Constable of Chester, over zijn afkomst bestaat 

onduidelijkheid hij zou een zoon kunnen zijn van John de Lacy of een zekere Eustace. Toen 
Robert de Lacy overleed in 1194, liet hij zijn kasteel na aan de achterkleinzoon van zijn tante op 
voorwaarde dat hij de naam de Lacy zou aannemen. Roger volgde Richard Leeuwenhart naar het 
Heilig Land en assisteerde hem tijdens het beleg van Akko in 1191 alsook tijdens de 
daaropvolgende successen van de koning. Met de kroning van Jan zonder Land was Roger een 
man met veel aanzien, geboren in circa 1170, overleden in 1211. Gehuwd met: 

96993685.* Maud (Matilda) de Clere (onduidelijk of zij behoort tot het bekende geslacht de Clare). 
 
96993686.  Robert II de Quincy, overleden in 1217 te Londen na een onbedoelde vergiftiging als gevolg van 

het toedienen van een medicijn door een monnik. Gehuwd (1) vóór 1206 met : 
96993687.  Hawise de Meschines, Countess of Lincoln, geboren in circa 1180, overleden tussen 06-06-1241 

en 03-05-1243. Hawise was de erfgename van haar broer Ranulph de Meschines, Earl of Chester 
and Lincoln. Gehuwd (2) met Walter Marshal, 5th Earl of Pembroke. 

 
96993688.  Gerald FitzMaurice, kreeg van zijn oudere broer Baron William of Naas, landgoederen in Offaly. 

Daarnaast was hij vanaf 1199 in bezit van de landgoederen Lea and Geashill, geboren in circa 
1150 te Windsor, Berkshire, Engeland, overleden vóór 15-01-1204. Gehuwd met:  

96993689.  Eva de Bermingham, geboren in circa 1150 te Offaly, overledenvóór december 1226.  
 
96993692.  Philip de Prendergast, Baron, geboren in circa 1165, overleden in 1226. Gehuwd met: 
96993693.  Maud de Quincy, geboren in circa 1172. 
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96993694.  Richard Mor de Burgh, Lord of Connacht, stichtte de dorpen Ballinasloe, Loughrea en Galway. 
In 1224 eiste Richard het land van Connacht op, welke aan zijn vader was toegekend, maar nooit 
was overgedragen. Hij had het vertrouwen van de justiciar, Hubert de Burgh (mogelijk zijn oom) 
en kreeg Connacht toegekend in mei 1227. Van 1228 tot 1232 was hij Justiciar of Ireland. Hij 
was niet in staat geweest bezit te nemen van Connacht, maar in 1235 kon hij met alle baronnen 
Felim mac Cathal Crobderg Ua Conchobair, koning van Connacht, verjagen. Richard nam hierop 
de titel Lord of Connacht aan, geboren in circa 1194, overleden in 1242. Gehuwd met: 

96993695. Egidia de Lacy. 
 
96993696.  Maurice FitzRobert, 2nd Baron of Berkeley, geboren in circa 1120 te Bristol, Gloucester, 

Engeland, overleden op 16-06-1190. Gehuwd in 1153 met: 
96993697.  Alice de Berkeley, erfgename van haar vader, geboren in circa 1133 te Dursley, Gloucester. 
 
96993698.  Ralph de Somery, Baron of Dudley, geboren in circa 1151 te Dudley, Worcestershire, Engeland, 

overleden op 29-09-1210. Gehuwd (1) met Philippa Basset, geboren in circa 1173, dochter van 
Thomas Basset en Philippe Malbank. Gehuwd (2) in circa 1181 met: 

96993699.  Margaret FitzGilbert, geboren in circa 1165 te Wiltshire, England, overleden ná 1242. Gehuwd 
(2) in circa 1213 met Maurice de Gant (Fitzharding). 

 
96993700.  Jan zonder Land (John Lackland), koning van Engeland vanaf 06-04-1199 in opvolging van zijn 

broer Richard. Zijn titels Earl of Cornwall and Gloucester werden deel van de kroon. Als jongste 
zoon ontving Jan geen gebieden op het vasteland, wat zijn bijnaam verklaart. Nadat Richard 
Leeuwenhart in de zomer van 1190 vertrokken was voor de derde kruistocht, deed Jan een po-
ging de macht te grijpen, hoewel zijn broer hem verboden had Frankrijk te verlaten. Hij koos 
daarbij zelfs partij voor de koning van Frankrijk tegen de door zijn broer achtergelaten gouver-
neur voor de Franse bezittingen. Toen Richard uiteindelijk in 1194 terugkeerde vergaf hij Jan 
diens misstap. Later volgde hij hem op als koning. De almaar voortdurende oorlogen eindigden 
met de grote nederlaag bij Bouvines, waarna een zeer ongunstig vredesverdrag met Frankrijk 
moest worden gesloten. De baronnen raakten opnieuw ontevreden, evenals de geestelijkheid en 
de burgerij. Op 15-06-1215 werd hij gedwongen bij Runnymede de Magna Carta te tekenen, 
welke wordt beschouwd als de eerste stap naar een democratie in het middeleeuwse Europa. 
Omdat die verklaring onder dwang was getekend, voelde Jan zich er echter niet aan gebonden. 
Hij kreeg hierbij de steun van de paus, maar dit kon hem niet baten. De opstandelingen wilden de 
kroon overdragen aan de Franse kroonprins Lodewijk (de latere Lodewijk VIII). Deze trok in juni 
1216 Londen binnen. Jan trok zich terug naar het noorden. Terwijl hij The Wash doorkruiste 
werd zijn bagagestoet verrast door het opkomend tij. Jan raakte hierbij onder andere de kroon-
juwelen kwijt. Door het verlies raakte zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid aangetast, 
geboren op 24-12-1166/1167 te Beaumont Palace (Oxford), overleden op 19-10-1216 te Newark 
Castle (Newark-on-Trent, Nottinghamshire) aan dysenterie, begraven in de kathedraal van 
Worcester. Gehuwd (1) in 1189 met Isabel of Gloucester (Isabel de Clare), dochter en erfgenaam 
van William FitzRobert, 2nd Earl of Gloucester en Hawise. Omdat zij geen kinderen konden 
krijgen liet Jan dit huwelijk enige tijd vóór zijn kroning ongeldig verklaren. Gehuwd (2) op 24-
08-1200 met Isabella van Angoulême, dochter van graaf Aymer Taillefer van Angouleme (na 
haar ontvoerd te hebben nadat zij was verloofd met Hugo X van Lusignan). Jan stond tevens 
bekend voor zijn vele verhoudingen. Matthew Paris schreef dat Jan vaak jaloers was en de 
dochters en zusters van de baronnen verleidde. Roger of Wendover beschreef een incident toen 
Jan onder de indruk was van de schoonheid van Margaret, de echtgenote van Eustaas de Vesci, 
een natuurlijke dochter van koning Willem I van Schotland. Eustaas verving zijn echtgenote voor 
een prostituee toen Jan zonder Land haar in de donkere nacht opzocht. De volgende ochtend 
wilde Jan tegenover Eustaas opscheppen over hoe goed zijn echtgenote in bed was geweest. 
Eustaas biechtte zijn daad op en vluchtte. Relatie met: 

96993701.  Adela de Warenne.  
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William Marshal (Willem de Maarschalk), 1st Earl of Pembroke en bekend als de grootste ridder 
 die ooit geleefd heeft. Temple Church, City of London. 
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Graftombe van koning Jan van Engeland, 
beter bekend als Jan zonder Land. 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

96993702. Fulbert (Robert) de Dover, baron van Chilham, geboren in circa 1161 te Chilham Castle, Kent, 
Dorsershire, Engeland, overleden in 1205. Gehuwd in 1184 met: 

96993703.* Isabel Briwere, geboren in circa 1168 te Stoke, Devonshire, Engeland, overleden vóór 10-06-
1233. Mogelijk dochter van William Brewer en Beatrice de Vaux (zie elders in deze kwartierstaat) 

 
96993708.  Saer de Quincy, 1st Earl of Winchester, een van de leiders in de opstand van de baronnen tegen 

Jan zonder Land. Hij kreeg veel invloed door zijn huwelijk met de zuster van Robert de Beaumont, 
4th Earl of Leicester. Samen met zijn neef Robert Fitzwalter was hij in 1203 aanvoerder van het 
garnizoen dat het fort Vaudreuil te Normandië moest verdedigen, maar zonder enig geweld over-
gaven. De Engelse positie in noord-Frankrijk werd ernstige schade toegebracht. Saer en Fitzwalter 
moesten persoonlijke vernedering ondergaan en hoge losgelden betalen aan de Fransen. Tegen-
woordig is echter bekend dat het fort werd overgegeven op last van koning Jan zonder Land. In 
1204 overleed Robert de Beaumont en de echtgenote van Saer was samen met haar oudere zuster 
erfgename. Het landgoed werd in 1207 gesplitst en Saer werd Earl of Winchester. In 1211-1212 
was Saer succesvol toen hij een leger van honderd ridders aanvoerde in de campagne van Willem 
I van Schotland tegen de rebellen van Mac William. In 1215 brak de opstand van de baronnen 
uit. Robert Fitzwalter was de militaire leider, Saer sloot zich bij hem aan en werd één van de be-
langrijkste onderhandelaars met Jan zonder Land. Beiden maakten deel uit van de 25 baronnen 
die de Magna Carta afdwongen. Daarnaast waren zij er beiden voorstander van om de Engelse 
troon aan te bieden aan prins Lodewijk (de latere Lodewijk VIII van Frankrijk). Toen de zoon 
van Jan zonder Land, Hendrik III, voldoende steun kreeg, besloot Saer op kruistocht te gaan. In 
1219 vertrok hij en sloot zich aan bij de vijfde kruistocht in het Beleg van Damietta. Saer werd 
ziek in het oosten en overleed kort daarop, geboren in circa 1155, overleden op 11-03-1219, 
begraven te Akko. Zijn hart werd teruggebracht naar Engeland en bewaard te Garendon Abbey, 
nabij Loughborough. Gehuwd met: 

96993709.  Margaret de Beaumont. 
 
96993710. Alan of Galloway (FitzRoland), Lord of Galloway vanaf 1200 in opvolging van zijn vader en 

hereditary Constable of Scotland, van zijn moeder erfde hij het Morville Lordship of Lauderdale 
alsook andere nabijgelegen lordships. Zijn geboortedatum is onbekend, maar in 1196 werd hij 
vermeld als volwassene. In 1212 werd Alan door Jan zonder Land opgeroepen een leger van 
1.000 manschappen te leveren in de oorlog tegen de Welsh. In dat jaar stuurde hij één van zijn 
dochters naar Engeland als gijzelaar. Zij overleed een jaar later bij haar oom van moeders zijde. 
Alan werd vermeld als één van de 16 mannen die Jan zonder Land advies gaf over de Magna 
Carta. Evenals zijn voorvaderen, onderhield Alan een nauwe relatie met Engeland en Schotland. 
Hij gedroeg zich als vazal wanneer hem dit uitkwam en als onafhankelijk heerser wanneer hij 
daar mee weg kon komen. Met zijn omvangrijke marine wist hij Jan zonder Land te ondersteunen 
in zijn campagnes in Frankrijk en Ierland. In 1228 bezette Alan Isle of Man en voerde een oorlog 
tegen Noorwegen, welke destijds aanspraak maakte op het eiland. Na het overlijden van Alan 
werden zijn bezittingen verdeeld over zijn drie dochters. In Galloway werd getracht zijn natuur-
lijke zoon Thomas als heerser te installeren, maar dit mislukte. Hiermee kwam een eind aan de 
zelfstandigheid van Galloway, geboren in circa 1175, overleden in 1234, begraven te Dundren-
nan Abbey te Galloway. Gehuwd (1) met een onbekende dochter van John, Baron of Pontefract 
en Constable of Chester. Zij overleed in circa 1209. Gehuwd (3) met Margaret of Huntingdon, 
dochter van David I of Scotland. Gehuwd (4) in 1229 met Rohese de Lacy, dochter van Hugh de 
Lacy, 1st Earl of Ulster. Gehuwd (2) in circa 1205 te Carrick, Ayrshire, Schotland met: 

96993711. Ragnhild (Hilda, Helen) de L’Isle, geboren in circa 1174, overleden ná november 1245.   
 
96993712. Geoffrey van Porhoet, burggraaf van Porhoet, geboren in circa 1090 te Rohan, Bretagne, 

overleden in circa 1141. Gehuwd in circa 1105 te Guilliers, Morbihan, Frankrijk met: 
96993713.* Hawise Fergant, geboren in circa 1095 te Bretagne. 
 
96993714.  Philip de Belmais of Tong, Salops, Ashby and Leicestershire, geboren in circa 1110. Gehuwd met: 
96993715.  Maud Le Meschin (dezelfde persoon als 387974921). 
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96993716.  Manasses Biset, geboren in circa 1115. Gehuwd met: 
96993717.* Alice (de Cany), geboren in circa 1125. 
 
96993718.  Richard FitzEustace, 5th Baron de Lacy, geboren in circa 1128 te Halton, Yorkshhire, Engeland, 

overleden in 1163. Gehuwd in circa 1149 met: 
96993719.  Albreda de Lisours, barones van Pontefract, geboren circa 1122 te Lincoln, Lincolnshire, 

Engeland, overleden ná 1200. 
 
96993720.  William I de Cantilupe, vermeld door Roger of Wendover als “among the evil counsellors of 

King John of England [zonder Land]”, waarschijnlijk omdat hij loyaal was tegenover een 
onpopulaire koning, geboren in circa 1154 te Reading & Ell, gedoopt in circa 1159 te Eaton 
Bray, overleden op 07-04-1239. Gehuwd (2) met Maud (Matilda), geboren in circa 1210, 
overleden in circa 1260. Gehuwd (1) in circa 1179 met: 

96993721.  Mecelin de Braci, geboren in circa 1158 te Engeland. 
 
96993722.  Hugh V de Gournay, heer van Gournay, geboren circa 1148, overleden op 25-09-1214. Gehuwd: 
96993723.  Julia Dammartin, geboren in circa 1165 te Dammartin. 
 
96993724. Reginald de Braose, Lord of Brecon, Abergavenny, Builth en andere Marcher Lordships. De fa-

milie was trouw aan Richard I maar vergaarde macht tijdens de regering van Jan zonder Land. Zij 
kregen echter een conflict met koning Jan en tegen het einde van zijn heerschappij hadden zij bij-
na alles verloren. Samen met zijn broer Giles de Braose kwam Reginald in opstand tegen koning 
Jan zonder Land. Zij waren echter niet aanwezig bij de ondertekening van de Magna Carta in juni 
1215 omdat zij op dat moment nog altijd rebellen waren die geen compromis wilden sluiten. Hij 
was tevens vazal van de leider van de Welsh, Llewelyn Fawr, Prince of Gwynedd, zijn toekom-
stige schoonvader. Hendrik III gaf hem de landgoederen van Bramber terug welke in 1217 waren 
geconfisqueerd door Jan zonder Land. De Welsh neefjes van Reginald, de prinsen van Deheu-
barth zagen dit als verraad en namen Builth in, met uitzondering van het kasteel. Llywelyn Fawr 
was ook woedend en liet zijn manschappen Brecon aanvallen. Reginald gaf zich over en droeg 
Seinhenydd (Swansea) over aan Llywelyn. In 1221 voerden zij opnieuw oorlog toen Llewelyn 
Builth aanviel. De aanval werd afgeslagen door manschappen van Hendrik III. Reginald was 
getuige van de ondertekening van de Magna Carta door Hendrik III in 1225, overleden in juni 
1228 te Brecon, begraven in de kathedraal te Brecon. Gehuwd (2) in circa 1223 met Gwladus 
Ddu (door haar zwarte haar bekend als Black Gwladys), dochter van Llewelyn Fawr, Prince of 
Gwynedd. Gehuwed (1) met: 

96993725. Grecia de Briwere, geboren in circa 1176 te Stoke, Devonshire, overleden in circa 1223. 
 
96993726.  William Marshal, 1st Earl of Pembroke (dezelfde persoon als 96993682). Gehuwd met: 
96993727.  Isabel de Clare (dezelfde persoon als 96993683). 
 
96993730. Roger de Mortimer, Baron of Wigmore, zou volwassen geweest zijn toen hij in 1174 aan de zijde 

van Hendrik II van Engeland vocht tegen de opstand van zijn zoon Henry (the young King). In 
1179 speelde Roger een belangrijke rol in de moord op Cadwallon ap Madog, de prins van Mae-
lienydd en Elfael. Beide streken voegde Roger aan zijn bezit toe. Tot juni 1182 werd Roger voor 
deze moord gevangen gehouden te Winchester. In 1195 viel Roger, met hulp van troepen van 
Richard I van Engeland (Leeuwenhart), Maelienydd aan en herbouwde Cymaron Castle. In 1196 
sloot hij een verbond met Hugh de Say. Samen verloren zij de Battle of New Radnor tegen Rhys 
ap Gruffydd, waarbij zij veertig ridders en een ontelbaar aantal soldaten verloren. In circa 1200 
had Roger alsnog Maelienydd veroverd. In de zomer van 1214 werd hij ernstig ziek en kocht hij 
van koning Jan zonder Land het recht om zijn zoon, Hugh de Mortimer, te laten erven terwijl hij 
nog in leven was, geboren vóór 1153 te Wigmore Castle, overleden vóór 08-07-1214. Gehuwd 
(1) in circa 1189 met Milicent de Ferrers, geboren in circa 1173 te Derbyshire, Engeland, dochter 
van William de Ferrers, 3rd Earl of Derby en Sibilla de Braose. Gehuwd (2) vóór 1196 met: 
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96993731. Isabel de Ferrers, geboren in circa 1166 te Wigmore, Herefordshire, Engeland, overleden vóór 
29-04-1252. Isabel was een halfzus van Milicent. 

 
96993732.  Robert Mauduit, 3rd Baron of Hanslape, geboren in circa 1165 te Hanslape, Buckinghamshire, 

Bedfordshire, Engeland, overleden in juni 1222. Gehuwd in circa 1190 met: 
96993733.  Isabel Bassett, geboren in circa 1167 te Chapham, Bedfordshire, Engeland, overleden in 1225. 
 
96993734.  Walram (Waleran) de Beaumont, 4th Earl of Warwick, hij stond ook bekend als Walerian de 

Newburg. Na het overlijden van zijn oudere broer deed iemand zich voor als de overleden graaf. 
Dit gaf Walram veel problemen bij het opeisen van het earldom. Hij lijkt geen groot militair 
geweest te zijn, daar hij zijn militaire dienst in Wales afkocht. Bij de kroning van Jan zonder 
Land droeg hij de Sword of State, waaruit zijn positie aan het hof blijkt. Hij steunde St. 
Michael’s Hospital te Warwick en gaf landgoederen te Claverdon aan de nonnen van Pinley en 
landgoederen te Brailes aan de nonnen van Wroxall te Warwickshire, geboren in circa 1153 te 
Warwick, Engeland, overleden op 12-12-1204. Gehuwd (1) met Margery d’Oily, dochter van 
Henry d’Oily en Maud de Bohun. Gehuwd (2) met: 

96993735.  Alice de Harcourt, geboren in circa 1181 te Bosworth, Leicestershire, Engeland, overleden ná 
september 1212. Weduwe van John de Limesy, Lord of Cavendish. 

 
96993736.* Piers (Peter) de Lutegareshale, geboren circa 1130 te Cherhill, Wiltshire, overleden vóór 1198. 
96993737.* Maud, volgens sommige bronnen een dochter van Geoffrey de Mandeville, 1st Earl of Essex en 

Rohese (Roesia) de Vere. 
 
96993738.  Roger de Clare (dezelfde persoon als 193987360). Gehuwd met: 
96993739. Maud de St. Hilary (dezelfde persoon als 193987361). 
 
96993740.  Roger Bigod, 2nd Earl of Norfolk. Hoewel zijn vader overleed in 1176 of 1177 volgde hij hem 

pas in 1189 op als Earl of Norfolk. Zijn stiefmoeder maakte gedurende de regering van Hendrik 
II van Engeland namelijk aanspraak op die titel namens haar zonen. Richard I van Engeland 
bevestigde de aanspraak van Roger en stuurde hem dat zelfde jaar als ambassadeur naar 
Frankrijk. Roger erfde tevens zijn vader’s functie van royal steward. Hij nam deel aan de 
onderhandelingen over de vrijlating van Richard I toen hij gevangen werd gehouden door 
Hendrik VI van het Heilige Roomse Rijk. Na teurgkomst van Richard I werd Roger zijn justiciar. 
Gedurende de regering van Jan zonder Land verbleef hij meestal in de nabijheid van de koning. 
Echter was hij, samen met zijn zoon Hugh II, één van de 25 personen die de Magna Carta 
afdwongen in 1215. Hiervoor werden zij in december 1215 geëxcommuniceerd. Pas in 1217 
sloten zij vrede met de regenten van Hendrik III, de zoon van Jan zonder Land. Roger werd 
geboren in circa 1144/1150, overleden in 1221. Gehuwd rond kerstmis 1181 met: 

96993741.* Ida, waarschijnlijk Ida de Tosny (of Ida de Toesny). 
 
96993742.  William Marshal, 1st Earl of Pembroke (dezelfde persoon als 96993682). Gehuwd met: 
96993743.  Isabel de Clare (dezelfde persoon als 96993683). 
 
96993744.  Ralph V de Toeni, Baron of Flamsted, geboren in circa 1127 te Flamsted, overleden in 1162. 
96993745.  Margaret de Beaumont, geboren in circa 1125 te Leicester, Leicestershire, overleden in 1185.  
 
96993746.  Richard de Beaumont , burggraaf van Maine, geboren vóór 1145, overleden ná 1194. Gehuwd: 
96993747.* een onbekende dochter van een zekere de Aigle. 
 
96993748.  Henry de Bohun, 1st Earl of Hereford, Hereditary Constable of England van 1199 tot 1220. 

Henry was één van de 25 toezichthouders op de Magna Carta in 1215 en werd later 
geëxcommuniceerd door de paus. Hij steunde koning Lodewijk VIII van Frankrijk in zijn 
aanspraak op de Engelse troon en werd gevangen in de Tweede slag om Lincoln op 20-05-1217. 
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Henry overleed tijdens een pelgrimstocht naar het Heilig Land, geboren in 1176, overleden in 
1220 in het Heulige Land. Gehuwd met: 

96993749.  Maud of Essex. 
 
96993750. Rudolf I van Lusignan, vóór 1200 heer van Issoudun, door zijn huwelijk graaf van Eu en heer 

van Melle, Chize, Civray en La Mothe, geboren in circa 1160, overleden op 01-05-1219 te Akko, 
Palestina of anders te Melle, begraven in de priorij van Fontblanche (Exoudun). Gehuwd (1) in 
circa 1210 met Margaretha van Namen, vrouwe van Chateauneuf-sur-Cher, geboren in 1194, 
overleden op 17-07-1270 te Marienthal, begraven te Marienthal. Dochter van Peter II van Cour-
tenay en Yolande van Henegouwen, huwelijk ontbonden. Gehuwd (2) in september 1213 met:  

96993751.  Adelheid (Alix) van Eu, vrouwe van Hastings, volgde in 1191 haar vader op als gravin van Eu, 
geboren in 1190, overleden op 15-05-1246 te La Mothe-Saint-Héray. 

 
96993760. Roger de Mortimer (dezelfde persoon als 96993730). Gehuwd met: 
96993761.  Isabel de Ferrers (dezelfde persoon als 96993731). 
 
96993762. Llywelyn ab Iorwerth (the Great), Prins van Gwynedd en de facto heerser over vrijwel geheel 

Wales en daarom soms omschreven als Llywelyn I of Wales. Door het voeren van oorlogen en 
diplomatie domineerde hij Wales gedurende 40 jaar en was daarom één van de twee heersers van 
de Welsh die de bijnaam ‘the Great’ kreeg. Zijn voornaamste hof was te Garth Celyn aan de 
noordkust van Gwynedd, tussen Bangor en Conwy, waar hij uitzicht had over de haven van 
Llanfaes. Hij had ook een jagershuis te Trefriw, geboren in circa 1173, overleden op 11-04-1240. 

96993763.* Tangwystl Goch, volgens sommigen: Joan, Princess of Wales, Lady of Snowdon, een natuurlijke 
dochter van koning Jan Zonder Land en Clemence Pinel (de moeder van Gwladus Ddu). 

 
96993768. Willem I van Fiennes, heer van Fiennes, overleden in 1240/1241. Gehuwd met: 
96993769.  Agnes van Dammartin.  
 
96993770.  mogelijk : Nicolas van Condé, heer van Fontaines (Volgens sommige bronnen echter: Jacques de 

Condé (een zoon van Nicolas) en Agnes de Roeux, dochter van Eustace III de Roeux en Marie de 
Mortaigne). Nicolas werd geboren in circa 1184 te Engeland. Gehuwd vóór 1210 met:  

96993771.  Isabeau de Moriamez (Moreaumez).  
 
96993772.  Jan van Brienne (Johannes de Candia van Brienne), koning van Jeruzalem, Latijns keizerlijk 

regent van Constantinopel. Jan ging pas rond zijn zestigste levensjaar een rol van betekenis 
spelen toen hij diverse titels kreeg bedeeld. Als tweede zoon was hij voorbestemd voor een 
carrière in de kerk. Jan koos er echter voor om ridder te worden. In de daarop volgende 40 jaar 
won het vele toernooien en gevechten en had hij een goede reputatie opgebouwd. In 1208 
arriveerde een gezelschap uit het Heilig Land en vroeg Filips II van Frankrijk een geschikte 
baron die kon huwen met de erfgename van het koninkrijk Jeruzalem. Filips koos Jan uit en 
beloofde hem te steunen in zijn nieuwe functie. In 1210 huwde Jan met Maria van Montferrat en 
verkreeg daarbij de titel koning van Jeruzalem. In 1211 sloot hij een vijf jarig bestand met Malik-
el-Adil. Jan was een belangrijke ondersteuner van de vijfde kruistocht (1218–1221). In 1229 
werd Jan uitgenodigd door de baronnen van het keizerrijk Constantinopel om keizer-regent te 
worden, onder voorwaarde dat zijn tweede dochter zou huwen met Boudewijn II van Namen (van 
Courtenay) en hem zou opvolgen. Gedurende negen jaar regeerde hij over Constantinopel. In 
1235, met slechts enkele troepen, sloeg hij een grote aanval op de stad af welke geleid werd door 
Johannes III Doukas Vatatzes, Byzantijns keizer in ballingschap te Nicea. Jan werd geboren in 
circa 1148, overleden op 23-03-1237 te Constantinopel (in bijzijn van een Franciscaanse 
priester). Gehuwd (1) met Maria van Montferrat, overleden in 1212. Dochter van Koenraad van 
Montferrat en Isabella van Jeruzalem. Gehuwd (2) met Stephanie van Armenië. Dochter van Leo 
II van Armenië. Gehuwd (3) in 1224 te Toledo met: 

96993773.  Berengaria (Barenguela) van Leon, geboren in 1204, overleden op 12-04-1237. 
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Jan van Brienne, koning van Jeruzalem, keizer-regent van Constantinopel. 
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96993774.  Godfried VI van Châteaudun, burggraaf van Châteaudun vanaf 1218 in opvolging van zijn 
vader, Heer van Mondoubleau en Saint-Calais. Hij begeleidde in 1226 koning Lodewijk VIII 
van Frankrijk in de Albigenzische Kruistochten. Godfried nam deel aan de zeste kruistocht in 
1248 en overleed te Egypte, overleden op 06-02-1250 te Egypte. Gehuwd (1) met Mabilla. 
Gehuwd (2) met: 

96993775.  Clémence des Roches, overleden ná 1259, weduwe van Theobald VI van Blois. 
 
96993776.  Godfried IV van Joinville (de Jonge of de Knecht), heer van Joinville, volgde in 1184 zijn vader 

op als heer van Joinville. Voordat Godfried op kruistocht vertrok, deed hij verschillende giften 
en toegevingen aan de geestelijkheid, overleden in 1097 te Palestina. Gehuwd met: 

96993777.  Helvida van Dampierre.  
 
96993778.  Steven III van Bourgondië (van Auxonne), graaf van Auxonne, was in 1186 gehuwd met Beatrix 

van Châlons, maar dit huwelijk werd in 1200 ontbonden wegens bloedverantschap. Ondertussen 
hadden zij wel drie kinderen gekregen, overleden in 1240. Gehuwd (2) met Agnes van Dreux, 
1195-1258 dochter van Robert II van Dreux en Yolande van Coucy. Gehuwd (1) in 1186 met: 

96993779.  Beatrix van Châlon, gravin van Châlon vanaf 1203 in opvolging van haar vader. Alhoewel zij 
onmiddellijk afhing van de hertog van Bourgondië, eiste Filips II van Frankrijk dat zij ook aan 
hem de eed van trouw zwoer, geboren in 1174, overleden op 07-04-1227.  

 
96993780.  Walter de Lacy, Lord of Meath te Ierland, Lord of Ludlow in Shropshire in de Welsh Marches, 

bouwde in 1211 het kasteel op Turbet Island om zo controle te krijgen over West Ulster, geboren 
in circa 1172, overleden op 24-02-1240/1241. Gehuwd met: 

96993781.  Margaret de Braose, stichtte het Augustijnse klooster te Aconbury. De controle over dit klooster 
droeg zij over aan de Orde van Malta. Latere pogingen om dit klooster uit handen van de Orde 
van Malta te krijgen leverde haar een langdurige strijd op waar ook de paus zich mee bezig 
hield. 

 
96993784.  Hugo X van Lusignan (de Bruine), heer van Lusignan en graaf van La Marche vanaf 1208 in 

opvolging van zijn vader en graaf van Angoulême na zijn huwelijk met Isabella. Hugo was een 
tegenstander van Blanca van Castilië en haar zoon Alfons van Poitiers. In 1242 ging hij in strijd 
met Alfons van Poitiers en kreeg daarbij de steun van Hendrik III van Engeland en Raymond 
VII van Toulouse, Hugo’s schoonzoon. Met de hulp van Lodewijk IX van Frankrijk slaagde 
Alfons van Poitiers er evenwel in om het pleit te winnen in de slag bij Taillebourg van 1242. 
Hugo stichtte de abdij van Valence en stierf tijdens de kruistocht in Egypte, geboren in circa 
1185, overleden rond 15-01-1249 te Damietta, Egypte. Gehuwd in 1220 met: 

96993785.  Isabella van Angoulême, alhoewel zij verloofd was met Hugo X van Lusignan, ontvoerde Jan 
zonder Land haar om met haar in Bordeaux te trouwen op 24-08-1200. De ontvoering was de 
reden voor de gehele Lusignan familie om in opstand te komen tegen de Engelse koning. 
Weduwe geworden, huwde Isabella in 1220 alsnog met Hugo. Zij was beroemd om haar 
schoonheid en werd de Helena van de middeleeuwen genoemd, geboren in 1186, overleden op 
31-05-1246 in de abdij van Fontrevault, begraven in de abdij van Fontrevault. 

 
96993786. Peter I van Bretagne (van Dreux) (Mauclerc), hertog van Bretagne van 1212 tot 1221 (tot 1237 

regent voor zijn zoon), Earl of Richmond van 1219 tot 1235 en graaf van Penthièvre van 1230 
tot 1237. Aanvankelijk was hij voorbestemd voor de geestelijkheid, maar na de moord op hertog 
Arthur I van Bretagne, huwde koning Filips II van Frankrijk de Bretonse erfgename Adelheid uit 
aan Peter, in de hoop op die manier Bretagne dichter bij Frankrijk te brengen. Op 27-01-1213 
eerde Peter de Franse koning namens Bretagne. Samen met Filips II van Frankrijk streed Peter 
tegen Engeland en Jan zonder Vrees en nam hij deel aan de kruistocht der Albigenzen. Peter 
streed nadien aan de zijde van Lodewijk VIII van Frankrijk tegen Hendrik III van Engeland, 
maar nam na Lodewijks dood deel aan de revoltes tegen koningin regentes Blanca van Castilië. 
De Engelse koning wilde Peter graag aan zijn zijde en beloofde hem het Earldom of Richmond 
in ruil voor een vredesverdrag. Na de onderhandelingen kon Peter daadwerkelijk de bezittingen 
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van Richmond innemen. Het centrum van het Earldom lag in Yorkshire, wat in handen was van 
de Earl of Chester, en dus onbereikbaar voor Peter. Peter kon echter wel de inkomsten van alle 
bezittingen buiten Yorkshire innen (het merendeel van de inkomsten uit het Earldom). Peter 
zocht continu naar nieuwe inkomsten om zijn macht uit te breiden en nam zelfs bezittingen van 
de kerk in beslag. Hiervoor werd hij korte tijd (tussen 1219 en 1221) geëxcommuniceerd. Na de 
dood van Adelheid regeerde Peter tot 1237 als regent voor zijn minderjarige zoon Jan I. In 1249 
nam hij deel aan de Egyptische kruistocht van Lodewijk IX van Frankrijk, maar stierf kort 
nadien, geboren in 1191, overleden op 06-07-1250. Gehuwd in circa 1213 met: 

96993787. Adelheid van Bretagne (Alix van Thouars), hertogin van Bretagne vanaf 1203, geboren op 05-
09-1201, overleden op 21-10-1221, begraven in de abdij van Notre-Dame te Villeneuve-les-
Nantes. 

 
96993788.  Geoffrey de Fougères, heer van Fougères, geboren in circa 1175, overleden op 15-12-1212. 
96993789.  Mathilde de Porhoet. 
 
96993790.  Amaury I de Craon, Sire de Craon, geboren in 1175, overleden in 1226. Gehuwd met: 
96993791.  Jeanne des Roches, geboren in circa 1195, overleden op 28-09-1238. 
 
120913936.  Gillis Cleysz. Oem. Gehuwd met: 
120913937.  Geertruid van Ratingen, geboren in circa 1240. 
 
120913938.* Thielman Ver Mathildensone van Striene (van Strijen), vermeld als schepen van Dordrecht op 

15-08-1278 en als raad op 28-10-1293. Gehuwd met:  
120913939.* een onbekende Van Wieldrecht. 
 
120913984. Herbaren II van der Lede (van Arkel) (dezelfde persoon als 120913996). Gehuwd met: 

120913985. Alverade (Aleid) van Heusden (dezelfde persoon als 120913997). 
 
120913992. Hubert de Schenk van Beusichem, ridder. Vermeld sinds 1248. Schenker van de bisschop van 

Utrecht, leenman van Gelre. Hubert bezat in 1251, 25 morgen land tussen Vechten en Bunnik als 
Utrechts leen. In circa 1260 bevestigde de graaf van Gelre dat de zonen van de schenker 
(Steven) van Bosinchem leenmannen waren voor het huis van Vianen en voor de goederen die 
Hubertus, de vader van de schenker, tot zijn dood van de graaf van Gelre had gehouden. Het 
huis Vianen waarin heer Zweder woonde en dat hij had versterkt, was allodiaal: Hubert van 
Bosinchem had het na het overlijden van zijn vader Steven als allodium aan de graaf opgedragen 
ten gunste van zijn broer Zweder die veel goederen van de graaf van Gelre had gehouden, 
geboren in circa 1224 te Beusichem, overleden vóór 31-05-1271 te Beusichem. Gehuwd (1) in 
circa 1240 met Margaretha van Voorne, overleden vóór 1249. Gehuwd (2) in circa 1249 te 
Beusichem met: 

120913993.  een onbekende dochter (Margaretha?) van ridder Dirk Splinter van Loenersloot. 
 
120913996. Herbaren II van der Lede (van Arkel), nobilis, ridder, heer van der Lede (Leerdam) vanaf circa 

1207 in opvolging van zijn vader, heer van Arkel (Arcelo) en het omringende land vanaf 1234 in 
opvolging van Jan VII van Arkel. In 1227 werd Herbaren geridderd, en nam met de Utrechtse 
bisschop Otto van Lippe deel aan de Slag bij Ane, de slag verliep dramatisch maar Herbaren 
wist te ontkomen. In 1230 kreeg hij het leengoed Heukelom toegewezen. In 1234 overleed Jan 
VII van Arkel (de laatste telg van het huis van Arkel (eerste tak) zonder nageslacht. Herbaren 
werd tot erfgenaam gekozen. Hij moest daarbij zijn toekomstige zoon ook Jan gaan noemen en 
het landgoed betrekken. Herbaren liet zijn domein Lede na aan zijn jongere broer Jan en ging 
zich tussen 1243 en 1253 heer van Arkel noemen, geboren vóór 1190 te Langerak, overleden 
vóór 1258. Gehuwd (1) in circa 1215 met een onbekende dochter van Sweder van Zuylen. 
Gehuwd (3) in circa 1230 met Bertha van Wickerode. Gehuwd (2) in circa 1220 te Arkel met: 

120913997. Alverade (Aleid) van Heusden, geboren in circa 1205 te Heusden, overleden in circa 1276. 
Gehuwd (2) in circa 1230 te Heusden met Dirk van Brederode, geboren in circa 1190. 
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Isabella van Angoulême, koningin van Engeland. 
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120913998. Ricold I van Ochten, geboren in circa 1210 te Ochten, overleden in circa 1241. Gehuwd met: 
120913999. Marina van Bentheim, geboren in circa 1190 te Bentheim, overleden in circa 1252. 
 
127509512.* Coppaert, rentmeester van Holland, geboren in circa 1240, overleden ná 1284. Gehuwd met: 
127509513.* N.N.  
 
127509514. Boudewijn van Naeldwijc, geboren in circa 1250, overleden ná 1296. gehuwd met: 
127509515.* N.N.  
 
Generatie XXVIII (Edelstamovergrootouders) 
 
134217738.* Berlewin (Berlewyn) der Ältere, geboren in circa 1110 te Freiberg. Gehuwd met: 
134217739.* N.N. 
 
134218560. Alverich von Wanzleben, Herr von Wanzleben, geboren in circa 1160, overleden in circa 1220. 

Gehuwd met: 
134218561.* N.N. 
 
134218592. Burchard III von Querfurt, burggraaf van Magdeburg (als Burchard II) tot circa 1178, Vogt van 

het klooster Neuwerk in 1164, geboren in circa 1130, overleden ná 04-10-1171. Gehuwd met: 
134218593. Mechtild von Tonna, geboren in circa 1130 overleden in circa 1200. 
 
134218594.* Ruprecht III von Nassau (der Streitbare), graaf van Nassau vanaf circa 1160 samen met zijn neef 

Heinrich I von Nassau en later Walram I von Nassau. Vogt van klooster Schönau vanaf 1172 en 
Vogt van Koblenz vanaf 1182. De afkomst van Ruprecht is niet geheel duidelijk, sommigen 
denken dat hij een zoon is van graaf Arnold II von Laurenburg (zoon van Ruprecht I von 
Laurenburg en Beatrix von Limburg, Ruprecht I is de zoon van Dudo von Laurenburg, 
stamvader van het Huis Nassau), nam deel an de derde kruistocht, werd gevangen genomen door 
de keizer vaan Byzantium, werd vrijgelaten toen het kruistochtleger naderde en voegde zich op 
28-10-1189 bij dit leger. Over zijn verdere leven bestaat gen zekerheid. Zou na het beleg van 
Akko zijn teruggekeerd naar huis en op zee zijn gestorven, overleden tussen 23 en 28-12-1191. 
Gehuwd (1) met een dochter van Wilhelm von Gleiberg, graaf van Gieβen. Gehuwd (2) in of 
vóór 1169 met: 

134218595. Elisabeth von Leiningen, overleden op 20-06-1235/38. 
 
134218596. Hoyer IV (III) von Mansfeld, graaf van Mansfeld (1170), Vogt van het klooster Unser Lieben 

Frauen zu Magdeburg (1173-1184), Vogt von Gerbstedt (1173-1184), vermeld vanaf 1140, 
overleden ná 02-07-1183, begraven in het klooster te Mansfeld. Gehuwd met: 

134218597.* Bia, volgens overleveringen een dochter uit het huis der graven von Arnsberg. 
 
134218598. Heinrich I von Schwarzburg, graaf van Schwarzburg, na zijn dood ging het graafschap over op 

zijn broer Günther II (zie elders in deze kwartierstaat), Heinrich I werd geboren in circa 1130, 
overleden op 26-07-1184 te Erfurth. Gehuwd met: 

134218599. Onbekende dochter van graaf Hermann II von Winzenburg. 
 
134218600. Hermann II von Lobdeburg, graaf van Lobdeburg, vermeld tussen 1198 en 1227, geboren in 

circa 1160. Gehuwd met: 
134218601.* N.N. 
 
134218602. Albrecht I von Meiβen (de Trotse), markgraaf van Meiβen vanaf 1190, toen hij erachter kwam 

dat zijn vader het markgraafschap wilde nalaten aan zijn jongere broer Dietrich zette Albrecht 
hem gevangen, na tussenkomst van keizer Friedrich I liet hij hem weer vrij maar wel pas na 
toezegging hem als markgraaf te kunnen opvolgen. Leverde continu strijd met zijn broer 
Dietrich en er wordt dan ook aangenomen dat hij door zijn broer werd vergiftigd toen hij van 
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Freiberg naar Meiβen reisde, omdat hij geen mannelijke nakomelingen had ging het 
markgraafschap alsnog naar Dietrich, geboren in 1158, overleden op 24-06-1195 te 
Krummenhennersdorf. Gehuwd met: 

134218603. Sophie van Bohemen, overleden in 1185. 
 
134218604. Heinrich II von Schwarzburg, graaf van Schwarzburg (1197), geboren in circa 1150, overleden 

op 20-02-1236. Gehuwd met: 
134218605. Irmgard von Weimar-Orlamünde. 
 
134218608. Siegfried II von Blankenburg, graaf van Blankenburg in 1195. Gehuwd met: 
134218609. Mechthild von Woldenberg, geboren in circa 1200, overleden in 1267. 
 
134218616. Dietrich I (II) von Honstein, graaf van Honstein, Vogt van het klooster Homburg, vermeld vanaf 

1209, overleden op 23-07-1249). Gehuwd vóór 1231 met: 
134218617. Hedwig von Brehna, geboren in circa 1215, overleden in 1164. 
 
134218618. Ulrich I von Regenstein (Reinstein), graaf van Regenstein, geboren vóór 1219, overleden vóór 

1270. Gehuwd (2) met Lukhard von Grieben, dochter van Otto von Grieben. Gehuwd (1) met: 
134218619.* Mathilde. 
 
134218620. Ludwig von Ravensberg, graaf van Ravensberg vanaf 1221, vocht in 1234 tijdens de Slag bij 

Altenesch, bouwde in 1240 de Sparrenburg, overleden op 15-01-1249. Gehuwd (1) vóór 17-04-
1236 met Gertrud zur Lippe, overleden in 1240, dochter v an Hermann II zur Lippe. Gehuwd (2) 
vóór 06-05-1244 met: 

134218621. Adelheid von Dassel, geboren in circa 1224, overleden op 14-09-1262/63. 
 
134218622. Bernhard III zur Lippe, Edler Herr von Lippe, volgde in 1229 zijn gevallen vader op en noemde 

zich vanaf 1232 tevens graaf, geboren in circa 1194, overleden in circa 1265. Gehuwd (1) in 
circa 1230 met Sofie van Cuijk-Arnsberg, geboren in circa 1210, overleden in circa 1245, 
dochter van Gottfried II von Arnsberg und von Rietberg en een zekere Elisabeth. Gehuwd (2) in 
circa 1248 met: 

134218623 Sophie von Ravensberg-Vechta, geboren in circa 1220, overleden ná 03-06-1285. 
 
134242412. Friedrich von Stauff (der Ältere), Friedrich werd in 1206 vermeld als “magister coquinae” 

(Küchenmeister) Dumstauf Friedricus, van 1210 tot 1245 was hij Regensburger bischöfl. 
Kellerer (Cellarius), geboren in circa 1161 te Regensburg. Gehuwd met: 

134242413.* N.N.  
 
134242432.* mogelijk: Triphon Schrenk, stamvader van het geslacht Schrenk, echter dit blijft omstreden, 

vanaf Henricus is de genealogie van het geslacht Schrenk zeker, de naam Schrenk von Notzing 
werd pas sinds de tweede helft van de 16de eeuw gevoerd, in 1854 vermeld als een van de twee 
laatste Uradeligen Münchner Geschlechter, in 1209 werd Triphon vermeld als Landgräflicher 
Thüringischer und Markgräflicher Meißner rat, geboren in circa 1160 te Meißnen. Gehuwd (1) 
met Phileia von Kotzau(Katzau), gehuwd (2) met Pelagia Rueleck. Gehuwd met: 

134242433.* N.N., onbekend welke van zijn twee echtgenotes de moeder is van betreffende voorvader. 
 
134242528.* Rüdiger I Langenmantel (Longum Pallium), werd in 1165 als Patrizier te Augsburg vermeld, 

geboren in circa 1140, één der oudste Patrizier-Geslachten van Duitsland. Gehuwd met: 
134242529.* N.N. 
 
134242536. Conrad Welser, Fernhändler, geboren in circa 1160 te Augsburg (?). Gehuwd met: 
134242537. Katharina Ilsungen, geboren in circa 1165 te Augsburg (?). 
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Burg Nassau waar de graven van Nassau zich naar vernoemden. 
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134242736.* Konrad (Chunrat) Hiltprant, Chunrad an der Brunnleite werd voor het eerst vermeld in 1183, 
geboren in circa 1160 te Regensburg (?). Gehuwd met: 

134242737.* N.N.  
 
134243968. Grimoldus III von Nothaft, geboren in circa 1150 te Nürnberg (?). Gehuwd in 1180 met:  
134243969. Ursula von Weida, geboren in circa 1160 te Weida. 
 
134244042. Gebhard III von Sulzbach, graaf van Sulzbach, Vogt zu Kastl, Michelfeld, Berchtesgaden, 

Baumburg, Niedernburg, Donauwörth, Salzburg, Mondsee und Niedermünster und Domvogt zu 
Regensburg. Bezat vele bisschoppelijke leengoederen en had daardoor veel invloed, geboren in 
circa 1114, overleden op 28-10-1188, begraven te Kastl. Gehuwd met: 

134244043. Mathilde van Beieren, overleden in 1183. Gehuwd (1) met Diepold IV von Vohburg, Markgraf 
von Cham-Vohburg, overleden op 31-11-1130, behorende tot het geslacht der Rapotonen. 

 
134244044. Vladislav II van Bohemen, hertog van Bohemen vanaf 1140 in opvolging van zijn oom Soběslav 

I van Bohemen. Vanaf 1158 mocht hij zich koning noemen van keizer Frederik Barbarossa. Vla-
dislav werd geboren in circa 1110 te Praag, overleden op 18-01-1176 te Meerane. Gehuwd (1) in 
1140 met Gertrudis van Oostenrijk, geboren in circa 1120, overleden op 08-04-1151, dochter van 
markgraaf Leopold III van Oostenrijk en van Agnes van Waiblingen. Gehuwd (2) in 1153 met:  

134244045. Judith van Thüringen, geboren ná 1135 te kasteel Wartburg, overleden op 09-09-1174 te Meerane. 
 
134244046. Béla III van Hongarije, koning van Hongarije vanaf 1172 in opvolging van zijn broer Stefanus 

III. Béla III groeide op aan het Byzantijnse hof. Hij was in 1163 verloofd met Maria Comnena, 
dochter van keizer Manuel I van Byzantium, maar de verloving werd afgebroken in 1169, gebo-
ren in circa 1148, overleden op 24-04-1196 te Székesfehérvár. Gehuwd (2) in 1186 met Marga-
retha van Frankrijk, geboren in november 1158, overleden in augustus/september 1197, dochter 
van koning Lodewijk VII van Frankrijk en Constance van Arles. Gehuwd (1) in 1172 met: 

134244047. Agnes van Châtillon (van Antiochië), geboren in circa 1154, overleden in circa 1184. 
 
193987328. Sir Walter I FitzRichard de Clifford, Baron of Clifford, geboren in circa 1108 te Frampton, 

Gloucestershire, Engeland, overleden in circa 1190 te Oxfordshire. Gehuwd met: 
193987329. Margaret de Toeni, geboren in circa 1112 te Northumberland, Engeland, overleden in 1185. 
 
193987330. Roger de Condet, geboren in circa 1134. Gehuwd met: 
193987331.* N.N. 
 
193987332. Robert FitzHarold (de Ewyas), geboren circa 1100 te Sudley, Gloucestershire, overleden ná 1147 
193987333.* Sybilla, geboren in circa 1101 te Herefordshire, Engeland. 
 
193987336.  Sir Walter Baskerville, geboren circa 1189 te Eardisley, Herefordshire, overleden 1243. Gehuwd: 
193987337.  Elizabeth Pembrugge, geboren in circa 1193. 
 
193987338. Sir John Crigdon, knight. Gehuwd met: 
193987339.* N.N. 
 
193987344. William de Vipount, Baron of Vipount en Westmorland, maakte aanspraak op grondbezit in 

Devonshire, geboren in circa 1125. Gehuwd met: 
193987345. Maud de Moreville, geboren in circa 1135 te Burgh by Sands, Cumberland, Engeland. De broer 

van Maud, Hugh de Morville, Baron of Westmorland, was één van de hoofdrolspelers in de 
liquidatie van Thomas Becket, Aartsbisschop van Canterbury. Hij raakte in ongenade bij de 
koning en deze nam hem het Lordschip Westmorland af en gaf deze aan Maud. 

 
193987346. John de Builli, Baron of Tickhill, geboren in circa 1145 te Tickhill Castle, overleden in 1213. 

Gehuwd in circa 1164 met: 
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193987347. Cecily de Bussei, geboren in circa 1147. 
 
193987348. William de Ferrers (dezelfde persoon als 193987462). Gehuwd met: 
193987349. Sibilla de Braose, geboren in circa 1150 te Bramber, Sussex, overleden in 1227 te Engeland. 
 
193987350. Hugh Keveliok de Meschines, 3rd Earl of Chester. Volgens sommigen noemde hij zich naar zijn 

geboorteplaats Kevelioc in Monmouth, andere denken dat hij geboren werd in Cyfeiliog in het 
zuiden van het koninkrijk Powys, Wales. Hij sloot zich aan bij de opstand van de baronnen in 
1173 tegen koning Hendrik II van Engeland  en werd gevangen genomen na de Battle of 
Alnwick. In 1177 kreeg hij zijn bezittingen terug en diende hij de Ierse campagnes van Hendrik 
II, Hugh werd geboren in 1147, overleden op 30-06-1181 te Leek, Staffordshire, Engeland, 
begraven te St. Werburgh Abbey, Chester, Engeland. Gehuwd in 1169 met: 

193987351. Bertrade de Montfort, een nicht van koning Hendrik II die haar tijdens het huwelijk weggaf. 
 
193987360.  Roger de Clare (the Good), 2nd Earl of Hertford van 1153 tot 1173. Hij volgde zijn broer, 

Gilbert op als Earl of Hertford. In 1164 steunde hij koning Hendrik II van Engeland met de 
Constitutions of Clarendon. Vanwege zijn vrome daden en talrijke voorbeelden van het tonen 
van medeleven werd hij “Good Earl of Hertford” genoemd, geboren in 1116 te Tonbridge, Kent, 
overleden in 1173 te Oxfordshire, Engeland. Gehuwd in circa 1150 met: 

193987361.  Maud de St. Hilary, geboren in 1132, overleden op 24-12-1193. 
 
193987362.  William FitzRobert, 2nd Earl of Gloucester vanaf 1147 in opvolging van zijn vader, Lord of the 

manor of Glamorgan en Caerleon. William verbleef voornamelijk te Cardiff Castle. In oktober 
1141 nam William de regering van zijn vaders baronien op zich toen deze gevangen was 
genomen en werd uitgeleverd voor koning Stefanus. Gedurende zijn vaders afwezigheid in 1144 
diende William als Governor of Wareham. In 1147 versloeg hij Henry de Tracy te Castle Cary. 
In 1154 sloot hij een verbond met Roger de Clare, 2nd Earl of Hertford, waarbij zij overeen 
kwamen  elkaar te helpen tegen een ieder behalve tegen Hendrik II van Engeland. In 1158 werd 
hij samen met zijn echtgenote en zoon in Cardiff Castle gevangen genomen door Ifor Bach (Ivor 
the Little), Welsh Lord of Senghenydd, en naar het bos gebracht. Daar werden zij gevangen 
gehouden totdat William aan de eisen van Ivor tegemoet kwam. In 1173 koos William de zijde 
van Hendrik II toen deze onenigheid had met zijn twee zonen, maar daarna lijkt Hendrik II het 
vertrouwen in hem te hebben verloren. In 1175 droeg William Bristol Castle over aan Hendrik 
II. Zijn enige zoon Robert was reeds overleden in 1166 en William maakte de jongste zoon van 
Hendrik, Jan zonder Land, erfgenaam van zijn earldom. Dit was conform de belofte van de 
koning dat zijn zoon Jan zou huwen met één van Williams dochters, mits de kerk dot zou 
toestaan in verband met bloedverwantschap. In maart 1177 was William aanwezig toen Hendrik 
II bemiddelde tussen de koningen van Castilië en Navarra, alsook in 1178 bij de ondertekening 
van een document voor Waltham Abbey. Tijdens de onenigheid met zijn twee zonen liet 
Hendrik II enkele hooggeplaatste personen opsluiten aan wiens loyaliteit hij twijfelde, William 
was één van hen, geboren in 1116, overleden op 23-11-1183. Gehuwd met: 

193987363.  Hawise de Beaumont of Leicester. 
 
193987364.  John FitzGilbert (the Marshal) (dezelfde persoon als 193987398). Gehuwd met: 
193987365.  Sibilla (Sibyl) de Salisbury (dezelfde persoon als 193987399). 
 
193987366.  Richard de Clare (Strongbow), 2nd Earl of Pembroke vanaf 1148 in opvolging van zijn vader. 

Tevens Lord of Leinster, Justiciar of Ireland en Lord Marshal of England. Richard is vooral 
bekend om zijn leidende rol in de verovering van Ierland. In 1168 werd Dermot MacMurrough 
(Turlain Mac Murchada), koning  van Leinster, uit zijn koninkrijk verdreven door Rory 
O’Connor (Tairrdelbach mac Ruaidri Ua Conchobair), High King van Ierland en Tiernan 
O’Rourke (Tigernán Ua Ruairc). Dermot vroeg hulp aan Hendrik II die hem naar Richard en de 
andere Marcher baronnen stuurde. Dermot wist Richard aan zijn zijde te krijgen door hem de 
hand van zijn dochter, Aoife, en de opvolging in het koninkrijk te beloven. Er werd een leger 
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samengesteld met Welsh boogschutters. Het leger, onder leiding van Raymond le Gros, nam in 
1169 en 1170 Wexford, Waterford en Dublin in. De dag nadat Waterford was ingenomen huwde 
Richard Strongbow met Dermot’s dochter, Aoife van Leinster. Koning Hendrik II maakte zich 
ongerust over het feit dat zijn baronnen te machtig werden en onafhankelijke staatjes zouden 
stichten en riep zijn manschappen rond Pasen 1171 terug naar Engeland. In mei 1171 overleed 
Dermot en Richard eiste de troon van Leinster op. Het overlijden van Dermot zorgde echter voor 
een opstand en Richard wist met moeite Roderick buiten Dublin te houden. Direct daarop vroeg 
Richard om de hulp van Hendrik II, in ruil daarvoor droeg Richard al zijn land en kastelen aan 
hem over. Hendrik II viel in oktober 1172 Ierland binnen en bleef daar gedurende de volgende 
zes maanden. Hij plaatste zijn volgelingen in vrijwel alle belangrijke plaatsen en nam de titel 
Lord of Ireland aan. Richard behield slechts Kildare. In 1173 kwamen de twee zonen van 
Hendrik II in opstand en Richard vergezelde zijn koning naar Normandië. Als beloning werd hij 
Lord of Leinster en Justiciar of Ireland. Richard had voortdurend te maken met opstanden In 
1174 trok hij naar Connaught en werd verslagen. Zijn belangrijste generaal Raymond le Gros 
kon zijn positie in Leinster echter weer herstellen. Na een nieuwe opstand in 1176, nam 
Raymond Limerick in voor Richard. Richard overleed echter kort daarop. Richard was een 
staatsman, terwijl Raymond de soldaat was. Richard werd omschreven als lang en knap, met een 
vriendelijk voorkomen, van goede manieren en nederig, geboren in circa 1130, overleden op 20-
04-1176 (aan de gevolgen van een infectie aan de voet, begraven in Christ Church Cathedral te 
Dublin. Zijn praalgraf werd vernietigd toen het dak  van de kathedraal in de 16de eeuw instortte. 
Het huidige praalgraf is van een andere ridder. Strongbow zou echter in werkelijkheid begraven 
zijn op de begrafplaats van de Ferns Cathedral te Ferns, Ierland. Gehuwd in 1170 met: 

193987367.  Aoife of Leinster, laatst vermeld in 1188. 
 
193987372.  Saer de Quincy (dezelfde persoon als 96993708). Gehuwd met: 
193987373.  Margaret de Beaumont (dezelfde persoon als 96993709). 
 
193987374.  Hugh Keveliok de Meschines (dezelfde persoon als 193987350). Gehuwd met: 
193987375.  Bertrade de Montfort (dezelfde persoon als 193987351). 
 
193987376.  Maurice FitzGerald, Baron of Lanstephan, speelde een belangrijke rol in de Noorse verovering 

van Ierland. Hij vocht onder Robert FitzMartin in de Battle of Crug Mawr in 1136. De 
verbannen High King of Ierland, Dermot MacMurrough zocht zijn hulp om zijn positie opnieuw 
in te kunnen nemen, geboren circa 1100, overleden 01-09-1176, begraven te Welford, Berkshire 

193987377.  Alice de Montgomery, geboren in circa 1110 te Pembroke, Wales. 
 
193987378.*  Robert de Bermingham, geboren in circa 1124 te Engeland. Gehuwd met: 
193987379.* N.N. 
 
193987384.* Maurice de Prendergast, 12de eeuwse ridder van Noorse afkomst die een leger van Welshe en 

Vlaamse manschappen aanvoerde bij de verovering van Leinster, stamvader van het geslacht 
Prendergast. Vernoemd naar zijn woonplaats Prendergast Parish in Haverfordwest, 
Pembrokeshire, Wales, geboren in circa 1135, overleden in 1205. Gehuwd met: 

193987385.* N.N. 
 
193987386.* Robert de Quincy, geboren in circa 1140, overleden in 1172. Gehuwd in 1172 met: 
193987387. Basile de Clare, geboren in circa 1140, overleden ná 1201. 
 
193987388.*  William de Burgh, Lord of Connaught. De afkomst van William is onduidelijk, het lijkt er echter 

op dat hij familie was van Hubert de Burgh. William arriveerde in 1175 in Ierland als volgeling 
van koning Hendrik II. Deze benoemde hem tot Governor of Limerick. Binnen enkele jaren 
ontving hij de manors van Kilsheeland en Ardpatrick, alsook Tibraghty Castle in County 
Kilkenny. In 1179 gaf hendrik II hem landgoederen te Leinster, Munster en Connaught. In 1203 
nam hij de titel Lord of Connaught aan. Hij kon echter pas vanaf 1204 daadwerkelijk beschikken 
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over deze landgoederen. In de Annals of the Four Masters werd zijn overlijden beschreven: 
“William Burke plundered Connaught, as well churches as territories; but God and the saints 
took vengeance on him for that; for he died of a singular disease, too shameful to be described.”, 
geboren in 1157, overleden in 1206 te Athassell Abbey, County Tipperary, Munster, Ierland.  

193987389.* N.N. De identiteit van William’s echtgenote blijft vooralsnog onduidelijk. Een laat 
middeleeuwse genealogie beschrijft een huwelijk met Donal Mor mac Turlough O’Brien. Een 
boek uit de 15de eeuw met genealogieën, samengesteld door Cú Choigcríche Ó Cléirigh, één van 
de Four Masters, wijst erop dat de moeder van Richard Mor de Burgh, William’s zoon en 
opvolger, de dochter was van “the Saxon [English] king”, een natuurlijke dochter van Hendrik II 
van Engeland, of mogelijk Richard I van England. Een dergelijk huwelijk zou verklaren waarom 
Edward I van Engeland de term consanguineus (bloedverwant) gebruikte voor Richard Óg de 
Burgh, 2nd Earl of Ulster.  

 
193987390.  Walter de Lacy (dezelfde persoon als 96993780). Gehuwd met: 
193987391.  Margaret de Braose (dezelfde persoon als 96993781). 
 
193987392.  Robert FitzHarding, 1st Baron of Berkeley, stichtte een abdij welke later de kathedraal van 

Bristol werd. Tevens bouwde hij Berkeley Castle. Als Engelse landeigenaar speelde hij een 
belangrijke rol in de periode van The Anarchy ook wel The Nineteen-Year Winter. Gedurende 
de regering van koning Stefanus van Blois (1135–1154) ontstond er een burgeroorlog naar 
aanleiding van een opvolgingscrisis. De partijen waren verdeeld over Stefanus en zijn nicht, 
keizerin Matilda. The Anglo-Saxon Chronicle beschrijft deze periode als een tijd waarin “Christ 
and his saints slept”, geboren in circa 1095, overleden op 05-02-1170. Gehuwd met: 

193987393.  Eve FitzEstmond, geboren in circa 1099, overleden op 12-03-1169. 
 
193987394.  Roger III de Berkeley, Baron de Berkeley, geboren in circa 1100, overleden in circa 1170. 
193987395.  Hawise Paganell (Paynel), geboren in circa 1129 te Dudley, Worcestershire, Engeland, 

overleden in circa 1209 . Gehuwd (1) in circa 1150 te Worcestershire met John de Somery, 
Baron of Dudley, geboren in circa 1125, overleden vóór 1195. Zoon van Roger de Somery en 
een zekere Christina. 

 
193987396.  John de Somery, Baron of Dudley, geboren in circa 1125 te Little Crawley, Buckinghamshire, 

Engeland, overleden vóór 1195. Gehuwd in circa 1150 met: 
193987397. Hawise Paganell or Paynel,  (dezelfde persoon als 193987395). 
 
193987398.  John FitzGilbert (the Marshal), vanaf minstens 1130 (maar waarschijnlijk eerder) was hij Royal 

Marshal voor koning Hendrik I van Engeland. Toen Hendrik overleed zwoer hij trouw aan 
Stefanus en kreeg hij de kastelen van Marlborough en Ludgershall, Wiltshire. Dit gaf hem 
controle over de vallei van de River Kennet te Wiltshire. Rond 1139 koos John echter de zijde 
van keizerin Matilda. In september 1141 vluchtte Matilda na de slag om Winchester en vond 
onderdak in John’s kasteel te Ludgershall. Om haar aanwezigheid te verbergen vluchtte John 
naar Wherwell Abbey welke door zijn vijanden in brand werd gestoken. John verloor een oog 
door een druppel lood van het smeltende dak. In 1152 vond een legendarische confrontatie plaats 
tussen John en koning Stefanus die hem belegerde te Newbury Castle. Nadat John zijn belofte 
tot overgave brak dreigde Stefanus zijn zoon te vermoorden, welke door John als gijzelaar was 
gegeven. John weigerde echter en stelde dat hij nog wel meer zonen kon krijgen. Stefanus kreeg 
echter medelijden met de jonge knul en spaarde zijn leven. Deze jongen groeide op en werd 
William Marshal, 1st Earl of Pembroke, een van de meest machtige personen van Engeland. 
John werd geboren in circa 1105, overleden in 1165. Gehuwd (1) in 1136 met Aline, geboren in 
circa 1116, ongeldig verklaart in 1141. Gehuwd (2) in 1143 met: 

193987399.  Sibilla (Sibyl) de Salisbury, geboren circa 1120 te Pembroke, Wales, overleden op 3 juni 11??.  
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193987400.  Hendrik II (Curtmantle), koning van Engeland van 1154 tot 1189. Zijn bijnaam had hij te danken 
aan de praktische korte mantels die hij gewoonlijk droeg. In 1150 werd Hendrik hertog van Nor-
mandië en in 1151 graaf van Anjou. Door zijn huwelijk met Eleonora van Aquitanië, die kort 
daarvoor gescheiden was van de Franse koning Lodewijk VII, verkreeg hij in 1152 bovendien 
heel Zuidwest-Frankrijk. Op 19-12-1154 werd hij tot koning gekroond als opvolger van koning 
Stefanus. Hij maakte een eind aan de onder Stefanus ontstane ‘Anarchie’ en hervormde het be-
stuur en de rechtspraak, waarbij hij aansloot bij de politiek van Hendrik I. Tussen 1170 en 1173 
veroverde Hendrik een groot deel van Ierland. Hij had de bedoeling om zijn zoon Jan daar koning 
te maken, maar zover is het niet gekomen. Ook voerde hij oorlog tegen de Franse koningen Lode-
wijk VII en Filips II. Zijn zonen, die hij posities in Frankrijk en Engeland had gegeven, waarbij 
hij zelf de macht in handen wilde houden, kwamen na 1173 in opstand. Zij werden gesteund door 
de Fransen en door hun moeder, met wie Hendrik had gebroken en die hij in een kasteel had op-
gesloten. Bij bijzondere feestdagen mocht zij aanwezig zijn. Een andere reden dat hij zijn zonen 
grote gebieden had gegeven was dat hij zou hebben beseft dat de verschillende gebieden (Enge-
land en delen van Frankrijk) niet tot één rijk samengesmeed konden worden. De belangen waren 
te verschillend en er was de voortdurende druk van het opkomende Frankrijk, onder een zeer kun-
dige Filips. De dood van de beoogde troonopvolger (zijn zoon Hendrik) in 1183, na een opstand 
tegen zijn vader, werd gevolgd door de dood van zijn derde zoon Geoffrey, die in 1186 door een 
paard werd doodgetrapt bij een toernooi. Zijn tweede zoon, Richard (Leeuwenhart), versloeg 
Hendrik op 04-07-1189. Na het verraad van zijn favoriete zoon Jan zonder Land, gaf hij de strijd 
op, geboren op 05-1133 te le Mans, overleden op 6/7-07-1189 te Chinon, begraven in de Abdij 
van Fontevraud bij Chinon en Saumur te Anjou. Gehuwd op 15-05-1152 te Poitiers met: 

193987401.  Eleonora van Aquitanië, de intelligentste en mooiste vrouw van het middeleeuwse Europa en 
bovendien hertogin van Aquitanië. De Franse koning Lodewijk VI, aan wiens zorg ze na haar 
vaders dood werd toevertrouwd, arrangeerde een huwelijk voor haar met zijn eigen zoon, de 
latere koning Lodewijk VII. Enige dagen na het huwelijk stierf Lodewijk VI. De zestienjarige 
Eleonora was nu ook koningin van Frankrijk. Na een miskraam raakte Eleonora onder invloed 
van de geestelijke Bernard van Clairvaux, die haar uitlegde dat haar losbandige levensstijl er de 
oorzaak van was dat ze geen gezond kind ter wereld kon brengen. Dit inzicht scheen Eleonora’s 
religieuze belangstelling aan te wakkeren. Toen haar echtgenoot aankondigde aan de tweede 
kruistocht te zullen deelnemen, besloot Eleonora hem te vergezellen. Na een legendarische 
entree in amazonedracht op een wit paard, bood ze in de Basiliek van Vézelay haar diensten aan 
aan Bernard van Clairvaux, de grootste voorvechter van de kruistochten. Ook 300 andere 
Aquitaanse vrouwen waren volgens Eleonora bereid om zich in het Heilig Land met het 
verzorgen van gewonden bezig te houden. Het plan werd pas met enthousiasme ontvangen toen 
bleek dat ze bovendien 1000 gewapende Aquitaanse strijders in de aanbieding had. In 1147 werd 
met de tweede kruistocht begonnen. De aanwezigheid van een regiment van 300 vrouwen tijdens 
de tweede kruistocht leverde onder tijdgenoten vooral veel hoongelach en pikante 
minstreelpoëzie op. Ze steunde haar oom Raymond van Poitiers in zijn plan Edessa aan te 
vallen, terwijl haar echtgenoot Lodewijk beslist Jeruzalem wilde bereiken om daarna Damascus 
te belegeren. Op het hoogtepunt van dit meningsverschil kondigde Eleonora aan dat haar 
huwelijk met Lodewijk onwettig was wegens te nauwe bloedbanden - destijds een populaire 
manier om een huwelijk te laten ontbinden. De inmiddels wat assertievere Lodewijk dwong op 
onhoofse wijze haar huwelijkstrouw af. De echtelieden keerden, op gescheiden schepen, naar 
huis terug. In 1152 werd het huwelijk tussen Lodewijk en Eleonora ontbonden. Nog geen twee 
maanden later was ze getrouwd met de tien jaar jongere Hendrik II van Engeland. In de periode 
tot 1166 kreeg ze niet minder dan tien kinderen. In 1173 bleek het huwelijk tussen Eleonora en 
Hendrik weliswaar kinderrijk maar op persoonlijk vlak weinig succesvol. Ze speelde pas weer 
een rol van betekenis nadat Hendrik in 1189 overleed en werd opgevolgd door hun beider zoon 
Richard Leeuwenhart. Net als bij Lodewijk VII het geval was geweest, ontpopte Eleonora zich 
als een steun en toeverlaat voor de koning. Tijdens diens kruisvaart nam ze zijn positie waar, 
waarvoor ze zelfs haar zoon Jan moest bevechten. Toen Richard op weg naar huis gevangen 
werd genomen was het Eleonora die zorgde dat hij vrijkwam, door het betalen van een borgsom 
van 100 Pond. Tot aan haar laatste levensdagen speelde Eleonora een actieve rol in de Europese 
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politiek. Ze reisde veel, speelde voor huwelijksmakelaar en hield zich intensief bezig met het 
landsbestuur. Na Richards dood werd ze de adviseur van diens opvolger, haar zoon Jan. Af en 
toe trok ze zich voor haar rust terug in de Abdij van Fontevraud, geboren in 1121 te Poitiers, 
Aquitanië, overleden op 01-04-1204 in de Abdij van Fontevraud, Frankrijk. 

 
193987402. Hamelin de Warenne (Plantagenet), graaf van Warenne, een natuurlijke zoon van Godfried van 

Anjou en dus halfbroer van koning Hendrik II en oom van Richard Leeuwenhart en Jan zonder 
Land. Hendrik II gaf hem een van de rijkste erfgenames van Engeland, Isabella de Warenne. 
Hier-mee werd hij graaf van Warenne (wat in feite Earl of Surrey was). Hij bouwde een kasteel 
te Conisbrough in Yorkshire en bezat tevens de kastelen Mortemer en Bellencombre te Norman-
dië. In 1176 begeleidde hij zijn nicht Joan van Engeland naar Sicilië in verband met haar voorge-
nomen huwelijk. Hij steunde gedurende zijn hele leven zijn halfbroer en neven en was aanwezig 
bij de kroningen van Richard (1194) en Jan (1199). Hamelin werd geboren in 1129, overleden 
op 07-05-1202, begraven in Chapter House, Lewes Priory te Sussex. Gehuwd in april 1164 met: 

193987403. Isabella de Warenne, gravin van Surrey weduwe van William van Blois. 
 
193987404.* John Fulbert de Dover, Lord of Chilham, volgens sommige bronnen een zoon van William de 

Dover en een dochter van Ralf Fitzwilliam, geboren in circa 1146 Childell, Lancaster, Engeland, 
overleden in circa 1196. Gehuwd met: 

193987405.  mogelijk: Rose de Lucy, geboren in circa 1148 te Ongar, Engeland, overleden in circa 1225 
Diss, Norfolk, Engeland. 

 
193987416.  Robert de Quincy, Lord of Leuchars, erfde geen Engelse landgoederen van zijn vader en besloot 

een carriere als ridder te volgen in Schotland. In 1160 was hij een vertrouweling van zijn neef 
Willem I van Schotland. Door zijn huwelijk werd hij  Lord of Leuchars en verkreeg tevens veel 
landgoederen met onder andere Fife, Strathearn en Lothian. Gehuwd in circa 1170 met: 

193987417.* Orabilis, erfgename van het Schotse lordship Leuchars en de landgoederen Fife, Strathearn en 
Lothian. 

 
193987418.  Robert de Beaumont (Blanchemains, oftewel withand), 3rd Earl of Leicester. Robert was een 

van de voornaamste volgelingen van Henry the Young King in de opstand tegen zijn vader Hen-
drik II van 1173-1174. Hij erfde van zijn vader grote landgoederen in Engeland en Normandië. 
Toen de opstand van de jonge Hendrik in april 1173 uitbrak, ging Robert naar zijn kasteel in 
Breteuil te Normandië. De rebellen wilden de controle over het hertogdom bemachtigen, maar 
Hendrik II leidde eigenhandig de aanval op het kasteel. Robert moest vluchten en Breteuil werd 
op 25 of 26 september van dat jaar ingenomen. Robert trok hierop naar Vlaanderen, waar hij een 
groot leger van huurlingen bijeenbracht. Op 29-09-1173 kwam hij aan te Walton, Suffolk en 
voegde hij zich bij het leger van Hugh Bigod, 1st Earl of Norfolk. Samen trokken ze naar het 
westen met als doel het land in tweeen te splitsen. Op 17 –10-1173 werden ze echter verslagen 
in de Slag om Firnham nabij Bury St. Edmunds. Robert werd gevangen genomen, zijn landgoe-
deren en titels werden door Hendrik II afgenomen. Hij verbleef in gevangenschap tot januari 
1177, veel langer dan de andere gevangenen. Door zijn sterke positie kon Hendrik II het veroor-
loven om Robert te vergeven. Kort na zijn vrijlating kreeg hij dan ook zijn landgoederen en titels 
terug. Hij kreeg echter niet zijn kastelen terug. Deze waren in de oorlog vernietigd, met uitzon-
dering van Montsorrel Castle in Leicestershire en Pacy in Normandië. Deze twee bleven echter 

eigendom van de koning. Robert had nog maar weinig invloed gedurende de verdere regering 
van Hendrik II. Zijn positie aan het hof werd echter hersteld door Richard I. Bij de kroning van 
Richard in 1189 droeg Robert één van de zwaarden. In 1190 vertrok Robert op pelgrimstocht 
naar Palestina, maar overleed op de terugreis in Griekenland in 1190. Gehuwd met: 

193987419.* Petronilla de Grandmesnil, kleinkind of achterkleinkind van Hugh de Grandmesnil. Het geslacht 
begint halverwege de 11de eeuw in Normandië, waar de familie rijkdom had vergaard met het 
fokken en trainen van strijdpaarden. Zij bezaten vele boerderijen op de vlaktes van Ouch, maar 
verloren veel van hun bezittingen gedurende de onstabiele periode van de jonge hertog Willem 
de Veroveraar. Hierop kozen zij een carrière als krijger-politicus. 
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Hendrik II van Engeland en Eleonora van Aquitanië in een minia- 
tuur in het manuscript Grandes Chroniques de France, geschreven  
tussen 1332 en 1350. 
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193987420.  Lochlann (Lachlan of Roland) of Galloway, Lord of eastern Galloway. Na het overlijden van 
zijn oom Gille Brigte in 1185 nam hij het land in. Om zijn regering veilig te stellen moest hij 
slag leveren tegen alle volgelingen van de erfgenaam van zijn oom. Dit lukte hem, echter bleven 
er gedurende zijn regering opstanden ontstaan onder leiding van Gille Coluim of Galloway. Hen-
drik II van Engeland was woedend, omdat hij de beschermheer was van Donnchad, de opvolger 
van Gille Brigte. Bij de ontmoeting tussen Willem van Schotland en Hendrik II van Engeland, 
kreeg Willem te horen dat hij Lochlann moest stoppen. Lochlann was echter een vriend van Wil-
lem van Schotland, waardoor Hendrik II uiteindelijk zelf met een leger richting Galloway trok. 
Hendrik II eiste dat Lochlann zich zou onderwerpen. Lochlann deed dit en mocht het grootste 
deel van Galloway behouden. Donnchad kreeg het Mormaerdom Carrick ter compensatie. Mor-
maer was een middeleeuwse Schotse rang, net onder de koning. Lochlann bleef trouw aan de ko-
ning van Schotland. Het was immers aan hem te danken dat hij zijn land kon behouden. Hoewel 
zijn voorvaderen zich koning van Galloway noemde, gaf Lochlann de voorkeur aan Constable of 
the King of Scots. Lochlann leidde legers van Willem van Schotland ten noorden van Moireabh 
tegen Domnall mac Uilleim, die stelde recht te hebben op de Schotse troon als kleinzoon van 
koning Donnchad II van Scotland. Lochlann versloeg hem in 1187 tijdens de Battle of Mam 
Garvia, een mysterieuze locatie, waarschijnlijk nabij Dingwall. In 1200 vergezelde hij Willem I 
van Schotland naar Engeland toen deze jan zonder Land bezocht. Tijdens dit bezoek overleed 
Lochlann en werd hij begraven, overleden op 12-12-1200. Gehuwd met: 

193987421.  Helen (Elena) de Morville, erfgename van haar vader Richard de Morville. 
 
193987422. Raghnall mac Somhairle (Reginald Somerled), Lord of the Isles vanaf 1164 in opvolging van 

zijn vader, ook wel King of the Isles of Lord of Argyll, Raghnall stichtte de abdij van Saddell en 
schonk de monniken het land van Glensagadul en Balebean in Kintyre en Cesken in Arran, 
overleden in 1207. Gehuwd met: 

193987423. Fonia of Moray, geboren in circa 1145. 
 
193987424.  Eudon I van Porhoet, burggraaf van Porhoet, geboren circa 1066, overl. ná 1092. Gehuwd met: 
193987425.* Anne de Leon, overleden in 1092. 
 
193987428. Walter de Belmais (Belmeis), woonachtig te Harrington, North Hampshire, Engeland, geboren 

in circa 1080. Gehuwd met: 
193987429.* N.N. 
 
193987432.* William Biset, geboren in circa 1090, overleden in circa 1154. Gehuwd met: 
193987433.* Hawise. 
 
193987436.  Eustace FitzJohn, Baron of Knaresborough in opvolging van zijn vader, verkreeg via zijn eerste 

huwelijk de Lordships Malton en Alnwick en via zijn tweede huwelijk tevens Halton vanaf circa 
1050. Eustace sneuvelde tijdens gevechten met de Welsh, geboren in circa 1088 te Knaresbo-
rough, Yorkshire, overleden op 03-07-1157. Gehuwd (1) met Beatrice de Vesci, geboren in circa 
1090 te Alnwick, overleden ná 1115. Gehuwd (2) met: 

193987437.  Agnes de Halton, erfgename van haar broer William FitzWilliam, Baron of Halton, geboren in 
circa 1095 te Halton, Yorkshire, Engeland, overleden in 1166.  

 
193987438.  Robert de Lisours, geboren te Lisours, Lincolnshire, overleden in 1193. Gehuwd met:  
193987439.  Albreda de Lacy, geboren te Pontrefact, Yorkshire. 
 
193987440.  William de Cantilupe, geboren in circa 1122 te Longueville, Gersey, Wales, overleden in circa 

1182. Gehuwd in circa 1158 met: 
193987441.* N.N. 
 
193987442.* Adullph de Braci, geboren in circa 1130. Gehuwd met: 
193987443.* N.N. 
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193987444.  Hugh IV de Gournay, Sire de Gournay, geboren in circa 1107 te Gournay, Normandië, 
overleden in circa 1183. Gehuwd met: 

193987445.  Melisende de Coucy, geboren in circa 1120. 
 
193987446.  Alberik (Aubrey) II de Dammartin, graaf van Dammartin tot 1187 waarna hij het graafschap 

overdroeg aan zijn zoon Reinout I, Alberik werd geboren in circa 1135 te Dammartin, Seine-Et-
Marne, overleden op 19-09-1200 te Londen, Engeland, begraven in de abdij van Jumieges, 
Jumieges, Seine-Maritime, Frankrijk. Gehuwd vóór 1180 met: 

193987447.  Mathildis de Ponthieu (van Clermont), geboren circa 1138 te Ponthieu, overleden ná oktober 1200. 
 
193987448. William de Braose, 7th Baron Abergavenny, 4th Lord of Bramber. William was de favoriet van 

Jan zonder Land. Op zijn hoogtepunt was hij tevens Lord of Gower, Abergavenny, Brecknock, 
Builth, Radnor, Kington, Limerick, Glamorgan, Skenfrith, Briouze in Normandië, Grosmont en 
White Castle. In 1175 voerde William de Abergavenny Massacre uit. Hij liet drie prinsen van de 
Welsh, alsook enkele andere leiders ombrengen. Hij gaf deze mensen de schuld van de moord op 
zijn oom Henry. Nadat hij hen had uitgenodigd voor een kerstfeest in Abergavenny Castle met 
het vooruitzicht van vrede tegen het einde van het jaar (een traditioneel moment voor de Welsh 
om onenigheden uit te praten) liet hij hen vermoorden door zijn manschappen. Dit resulteerde in 
vijandigheden van de Welsh jegens hem. Zij gaven hem de bijnaam “Ogre of Abergavenny”. De 
geschiedschrijver Gerald of Wales benadrukte zijn vroomheid en vrijgevigheid. William stond 
echter ook bekend om het achterna zitten en vermoorden van de zoon van Seisyll ap Dyfnwal, de 
zevenjarige Cadwaladr. In 1192 werd William Sheriff of Hereford, een functie die hij tot 1199 
behield. In 1196 werd hij Justice Itinerant for Staffordshire. In 1195 vergezelde William Richard 
I van England naar Normandië en vocht in 1199 aan de zijde van Richard I te Chalus, waar de 
koning dodelijk gewond raakte. William steunde de troonsbestijging van Jan zonder Land en 
was in 1203 met koning Jan aanwezig in Normandië toen Arthur van Bretagne overleed. Deze 
Arthur werd door velen beschouwd als de rechtmatige troonopvolger van Engeland. In 1203 
kreeg William de bewaking van Arthur op zich, nadat hij hem zelf gevangen had tijdens de Slag 
van Mirabeau. William werd verdacht van betrokkenheid bij het plots verdwijnen en het 
overlijden van Arthur. Er bestaat echter geen bewijs van zijn betrokkenheid, echter is er bewijs 
dat hij op zijn minst bekend was met de ware toedracht. In 1206 kreeg William drie grote 
kastelen te Gwent (Skenfrith Castle, Grosmont Castle en White Castle) van Jan zonder Land, 
welke beschouwd worden als zwijggeld. Kort hierop kwam hij in conflict met Jan zonder Land. 
De exacte reden is onbekend. Jan zonder Land stelde dat hij achterliep met betalingen, maar de 
maatregelen van koning Jan wijzen erop dat er veel meer aan de hand was. Hij ontnam William 
namelijk zijn landgoederen in Sussex en Devon en stuurde manschappen naar Wales om zijn 
bezittingen aldaar in te nemen. Hij zocht tevens William’s echtgenote op, die er geen geheim 
van maakte dat zij Jan verdacht van de moord op Arthur van Bretagne. William vluchtte naar 
Ierland. Van daaruit keerde hij terug naar Wales toen koning Jan hem ook daar achtervolgde. 
William sloot zich aan bij de Llywelyn the Great en hielp hem in zijn opstand tegen Jan zonder 
Land. In 1210 vluchtte William als bedelaar naar Frankrijk. Zijn echtgenote en oudste zoon 
werden gevangen genomen. William’s wens levend terug te kunnen keren naar Wales en 
begraven te worden te Brecon kwam niet uit. Hoewel William niet populair was onder de andere 
baronnen, werd het geweld van Jan zonder Land jegens hem de directe aanleiding van de 
opstand van de baronnen en het ontstaan van de Magna Carta, geboren tussen 1144 en 1153, 
overleden op 09-08-1211 te Corbeil, Frankrijk, begraven in de Abdij van St. Victor te Parijs 
door Stephen Langton, Archbishop of Canterbury en eveneens een banneling nadat hij in 
opstand kwam tegen Jan zonder Land. Gehuwd met: 

193987449.  Maud de St. Valery (ook bekend als Matilda de Braose en Moll Wallbee), Lady de la Haie. 
Maud werd samen met haar oudste zoon, William, gevangen gezet in Windsor Castle, maar kort 
daarop in 1210 ingemetseld in de muren van Corfe Castle te Dorset en kwam om door verhonge-
ring. Margaret, de dochter van Maud stichtte het Hospital of St. John te Aconbury, Hereford-
shire, om haar te herdenken. Op 10-10-1216, acht dagen vóór zijn overlijden, gaf Jan zonder 
Land drie bossen (ter grootte van drie carucates, een middeleeuwse Engelse landmaat) aan Mar-
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garet voor de bouw van het complex. Hij stuurde deze instructies aan haar echtgenoot, Walter de 
Lacy, Sheriff of Hereford. Maud komt veel voor in Welsh folklore. Volgens een sage zou zij in 
één nacht het kasteel van Hay-on-Wye hebben gebouwd met de stenen in haar schort. De sage is 
waarschijnlijk afkomstig uit circa 1180 toen zij in de toren een poort liet bouwen. Ook zou zij 
extreem lang geweest zijn en in een harnas gekleed zijn toen zij leiding gaf aan haar manschap-
pen. In eigentijdse bronnen werd zij omschreven als aantrekkelijk, wijs en krachtig, geboren in 
circa 1155 te Frankrijk, overleden in 1210 te Corfe Castle, Dorset. 

 
193987450.* William II de Briwere (Brewer), zijn afkomst is niet geheel duidelijk, mogelijk was hij de zoon 

van Henry Brewer en kleinzoon van William Brewer, de forester of Bere, die het nonnenklooster 
van Polsloe te Exeter stichtte. William II begon zijn carrière als forester of Bere, wat mogelijk 
een erfelijke titel was. In 1179 was hij benoemd tot sheriff of Devon. Tijdens de regering van 
Richard I was hij één van de justiciars die het land moesten besturen toen Richard op kruistocht 
ging. William was in 1193 aanwezig te Worms bij de onderhandelingen over het losgeld voor de 
gevangengenomen Richard I. Omstreeks deze tijd begon hij zijn loopbaan als Exchequer. Tijdens 
de regering van Jan zonder Land was William één van de meest actieve personen aan het hof als 
getuige van de ondertekening van koninklijke documenten. In deze periode hield hij de shrieval-
ties van Berkshire, Cornwall, Devon, Hampshire, Nottinghamshire and Derbyshire, Oxfordshire, 
Somerset, Dorset, Sussex en Wiltshire. William was zo’n onpopulaire sherrif dat de inwoners 
van Cornwall, Somerset en Dorset de koning veel geld betaalden om hem uit zijn fuctie te laten 
zetten. William had veel landgoederen vergaard en een aanzienlijke baronie opgebouwd. In 1219 
werd hij aangeslagen voor het onderhoud van maar liefst zestig ridders verdeeld over verschil-
lende shires. In 1196 stichtte hij de abdij van Torre te Devon, in 1201 de abdij van Mottisfont te 
Hampshire en de abdij van Dunkeswell te Devon. In 1224 trok hij zich als monnik terug in het 
klooster van Dunkeswell, geboren in circa 1145 te Stoke, Devonshire, overleden in 1226 en 
begraven vóór het altaar van de abdij van Dunkeswell. Gehuwd in circa 1174 met: 

193987451.* Beatrice de Vaux (de Valle), geboren in circa 1149, overleden op 24-03-1217, begraven vóór het 
altaar van de abdij van Dunkeswell. Relatie (1) met Reginald de Dunstanville, 1st Earl of 
Cornwall, geboren in circa 1110 te Dunstanville, overleden op 01-07-1175 te Chertsey. Onecht 
kind van Hendrik I van Engeland en Lady Sybilla Corbet (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
193987460.  Hugh de Mortimer. Sommige genealogen stellen in verband met de verstreken periode, dat 

zowel de vader als grootvader van Roger de Mortimer de voornaam Hugh voerde. Hierdoor 
ontstond een extra generatie en zouden de beschikbare gegevens over Hugh de Mortimer dus 
deels betrekking hebben op zijn zoon.Gehuwd met: 

193987461.* N.N. 
 
193987462. William de Ferrers, 3rd Earl of Derby (Earl of Ferrieres), woonde te Oakham Rutlandshire, deed 

mee aan de derde kruistocht naar het Heilig land. Akko was destijd de belangrijkste havenstad 
van het Heilig Land. In 1187 werd de stad veroverd door Saladin en in 1189 probeerde Guy van 
Lusignan, koning van Jeruzalem, de stad te heroveren. De belegering was nog bezig toen de 
troepen van de derde kruistocht het land bereikten en het was uiteindelijk Richard I van 
Engeland (Richard Leeuwenhart) die de stad in 1191 na het Beleg van Akko (1189-1191) wist in 
te nemen, William mocht dit niet meer meemaken. Hij sneuvelde in 1190 tijdens het Beleg van 
Akko. William was tevens een tempelier, geboren in circa 1140, overleden in 1190 te Akko. 
Gehuwd (2) in circa 1173 te Sussex met Sibilla de Braose, geboren in circa 1150 te Bramber, 
Sussex, overleden in 1227 te Engeland, dochter van William II de Braose, Baron of Bramber, en 
Bertha de Gloucester. Gehuwd (1) in 1162 met: 

193987463.* Goda de Toni, geboren in circa 1140 te Eggington, Derbyshire, Engeland, mogelijk een dochter 
van Robert de Toni (uit het geslacht de Toni / de Toeni). 

 
193987464.  William de Mauduit, 2nd Baron of Hameslape, Sherrif of Rutland, geboren in circa 1144, 

overleden op 02-10-1194. Gehuwd met: 
193987465.  Isabel de Saint Liz, geboren in circa 1145 te Huntingdon, Hampshire, Engeland. 
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193987466.  Thurston Bassett, woonde Wallingford, Berkshire, Engeland, geboren circa 1156. Gehuwd met: 
193987467.* N.N. 
 
193987468.  Roger de Beaumont (de Newburg), 2nd Earl of Warwick. Hij stond bekend als religieuze man en 

stichtte het Hospital of St. Michael voor leprapatiënten. Tijdens de regering van Stefanus stichtte 
hij de priorij van St.Kenned te Llangennilth, Glamorgan en verbond dit aan de abdij van St. Tau-
rinus te Evreux, Normandië, geboren in 1102, overleden op 12-06-1153. Gehuwd in 1130 met: 

193987469.  Gundred de Warrenne, wordt vooral herinnerd om het feit dat zij een garnizoen van koning 
Stefanus liet verwijderen uit Warwick Castle. Gehuwd (2) met William, Lord of Kendal. 

 
193987470.  Robert de Harcourt, leefde te Bosworth, Leicestershire, geboren in circa 1152. Gehuwd met: 
193987471. Isabel de Camville, geboren in circa 1152, overleden ná 1192/1193. 
 
193987480.  Hugh Bigod, 1st Earl of Norfolk, een controversieel persoon doordat hij regelmatig van partij 

wisselde. Hugh erfde grote landgoederen in East Anglia van zijn broer William, die verdronk 
met het zinken van White Ship op 26-11-1120. Hugh werd Constable of Norwich Castle en 
Governor of the City of Norwich in 1122, geboren in circa 1095 te Belvoir Castle, 
Leicestershire, overleden in 1177. Gehuwd (2) met Gundreda Warwick, geboren in circa 1135, 
overleden in 1200. Dochter van Roger de Beaumont, 2nd Earl of Warwick en Gundred de 
Warenne. Gehuwd (1) vóór 1140 (gescheiden vóór 1168) met: 

193987481.  Juliana de Vere, waarschijnlijk geboren te Essex, overleden in 1199. 
 
193987488.  Roger III de Toeni, Baron of Flamsted, geboren in circa 1104, overleden in 1157. Gehuwd vóór 

09-08-1138 met: 
193987489.  Gertrude (Ida) van Henegouwen.  
 
193987490.  Robert de Beaumont, 2nd Earl of Leicester (dezelfde persoon als 387974726). Gehuwd met: 
193987491.  Amice (Amicia) de Gael (de Montfort) (dezelfde persoon als 387974727). 
 
193987492.  Richard (Roscelin) de Beaumont, burggraaf van Maine, geboren in circa 1100 te Beaumont-Le-

Ville, Normandië, overleden ná 1145. Gehuwd met: 
193987493.  Constance van Engeland, geboren in circa 1100. 
 
193987496.  Humphrey III de Bohun, Constable gedurende de regering van koning Hendrik II, erfde van 

zowel zijn vader als moeder heerlijkheden in Trowbridge en Wiltshire. Op 29-09-1165 werd 
geregistreerd dat hij meer dan 300 heerlijkheden bezat. Gedurende de Opstand van 1173-1174 
streed hij aan de zijde van de koning. In augustus 1173 vocht hij met Hendrik II te Breteuil en 
viel later Lothian binnen om koning Willem I van Schotland (zijn zwager) aan te vallen (die zich 
bij de opstandelingen had aangesloten). Toen hij terugkeerde naar Engeland speelde hij een 
belangrijke rol in het verslaan en gevangen nemen van Robert Blanchemains, Earl of Leicester, 
te Fornham. In december 1174 was hij getuige van de ondertekenign van het Verdrag van 
Falaise tussen Hendrik II van Engeland en Willem I van Schotland. In 1181 sloot hij zich aan bij 
het leger van Henry the Young King en vocht tegen de graaf van Vlaanderen, maar sneuvelde 
tijdens de strijd, geboren vóór 1144, overleden in december 1181, begraven in het klooster van 
Llanthony Secunda te Gloucester. Gehuwd tussen februari 1171 en Pasen 1175 met: 

193987497.  Margaret van Schotland (van Huntingdon), geboren in circa 1145, overleden in 1201. 
 
193987498. Geoffrey Fitz Peter (dezelfde persoon als (48496868). Gehuwd met: 
193987499. Beatrice de Say, overleden vóór 19-04-1197 
 
193987500. Hugo van Lusignan (dezelfde persoon als 387975136). Gehuwd met: 
193987501. Orengarde (dezelfde persoon als 387975137). 
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193987502.  Hendrik van Eu, graaf van Eu en heer van Hastings vanaf 1170 in opvolging van zijn vader, 
geboren in circa 1160, overleden in 1191. Gehuwd met: 

193987503.  Maud van Warenne. 
 
193987524.  Iorwerth ab Owain Gwynedd (Iorwerth Drwyndwn, “the broken-nosed”), de oudste wettelijke 

zoon van zijn vader. Iorwerth sneuvelde tijdens de Battle at Pennant Melangell te Powys welke 
voortkwam uit de strijd om de opvolging, geboren in 1145, overleden in 1174. Gehuwd met: 

193987525.  Marared ferch Madog. 
 
193987536. Ingelram van Fiennes, heer van Fiennes, overleden in 1189. Gehuwd met: 
193987537.  Sybilla van Boulogne, geboren te Tingry, Boulogne. 
 
193987538. Alberik II van Dammartin (dezelfde persoon als 193987446). Gehuwd met: 
193987539. Mathildis de Ponthieu (dezelfde persoon als 193987447). 
 
193987540.* Roger de Conde, heer van Conde, geboren in circa 1150, overleden in circa 1200. Gehuwd met:  
193987541.  Alix de Mons. 
 
193987542.* Arnold de Moreaumes. Gehuwd met:  
193987543.* N.N. 
 
193987544.  Everhard II van Brienne, graaf van Brienne vanaf 1161 in opvolging van zijn vader. Everhard 

was de Franse aanvoerder tijdens de derde kruistocht, met name de Slag om Akko, gedurende 
deze slag was hij op 04-10-1189 ooggetuige van de dood van zijn broer André, geboren in circa 
1130, overleden op 08-02-1191 te Akko. Gehuwd in 1166 met: 

193987545.  Agnes van Montfaucon, overleden ná 1186. 
 
193987546.  Alfons IX van León, koning van León vanaf 1188 in opvolging van zijn vader. Volgens de 

chronologische was hij eigenlijk Alfons VIII, maar gewoonlijk wordt deze koning Alfons IX 
genoemd. De reden hiervoor was de splitsing van het koninkrijk van Castilië en León ná Alfons 
VII van Castilië en León. Hij kwam in conflict met zijn pleegmoeder en zijn halfbroer vanwege 
de troonopvolging in het koninkrijk León. Om zijn positie te verstevigen riep hij de Curia Regia, 
oftewel de Cortes, bijeen en vond steun bij de kerk en de adel. Zijn beide strategische huwelij-
ken werden door Paus Innocentius III ontbonden vanwege bloedverwantschap. Nadat hij van 
Berenguela was gescheiden richtte hij zich op de rivaliteit tussen zijn koninkrijk en dat van Cas-
tilië. In 1217 trad Berenguela officieel af ten gunste van hun zoon Ferdinand III van Castilië (de 
Heilige). In 1218 richtte hij samen met zijn zoon de Universiteit van Salamanca op. Daarna con-
centreerde Alfons zich op de strijd tegen de Moren. Zijn grootste overwinningen behaalde hij in 
de Extremadura: Cáceres (1229), Mérida en Badajoz (1230). Bij zijn dood liet hij zijn koninkrijk 
na aan Sancha en Dulce, dochters uit zijn eerste huwelijk, maar uiteindelijk wist Ferdinand III 
hen de macht te ontnemen en León met Castilië te verenigen, geboren in 1171 te Zamora, 
overleden op 24-09-1230 te Villanueva de Sarria (Galicia). Gehuwd (1) in 1196 met  Theresia 
van Portugal (een kind van Sancho I, een broer van zijn moeder). Gehuwd (2) in 1197 met: 

193987547.  Berenguela I van Castilië, in 1217 gedurende korte tijd koningin van Castilië en León. Ze was 
kort verloofd met Koenraad II van Zwaben, maar hij werd in 1196 vermoord voordat het 
huwelijk plaats had kunnen vinden. In 1198 huwde ze met Alfons IX van León, maar dit 
huwelijk werd in 1204 door Paus Innocentius III nietig verklaard omdat Berenguela en Alfons 
neef en nicht waren. Ze kregen vijf kinderen, onder andere Ferdinand III (1199–1252). Ze 
keerde terug naar het hof van haar vader en bracht de vijf kinderen mee. Berenguela kwam vaak 
in politiek opzicht tegenover haar voormalige echtgenoot te staan. Alfonso had twee dochters, 
Sancha en Dulce, bij zijn eerste echtgenote, Teresa van Portugal, en wilde de kinderen van 
Berenguela onterven. Daartoe nodigde hij Johan van Brienne uit om de oudste dochter te huwen 
en zo het koninkrijk te erven. Berenguela saboteerde dit plan door Johan over te halen haar eigen 
dochter te trouwen, die ook Berenguela heette. Later, in 1230 toen Alfonso stierf, werkten 
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Ferdinand en Berenguela samen om de rechten van Sancha en Dulce opzij te zetten. Toen haar 
broer Hendrik I van Castilië bij een ongeluik om het leven kwam in 1217, stond Berenguela haar 
rechten op de troon af aan haar zoon Ferdinand III. Daarna speelde ze de rol van koningin-
moeder waarbij, volgens de Cronica Latina, haar “enige doel en verlangen was om voor haar 
zoon eer te verkrijgen op alle mogelijke manieren”. Berenguela hielp om een opstand van edelen 
neer te slaan, en regelde voor Fernando een huwelijk met een vrouw van hoge afkomst, 
Elizabeth van Zwaben. Berenguela bleef goede contacten onderhouden met haar zuster Blanche, 
die koningin van Frankrijk was. Het was Blanche die Johanna van Dammartin voorstelde als 
bruid voor Fernando na de dood van diens eerste echtgenote. Berenguela werd geboren op 01-
06-1180 te Segovia, overleden op 08-11-1246 in het klooster van las Huelgas te Burgos. 

 
193987548.  Godfried V van Châteaudun, werd in 1191 burggraaf van Châteaudun in opvolging van zijn 

vader, overleden in 1218. Gehuwd (2) met Adelheid van Fréteval, dochter van Ursion I van 
Fréteval. Gehuwd (1) met: 

193987549.*  Adela van Nevers. 
 
193987550.  William (Guillaume) des Roches (dezelfde persoon als 193987582). Gehuwd met: 
193987551.  Marguerite de Sablé (dezelfde persoon als 193987583). 
 
193987552.  Godfried III van Joinville (de Oude, of de Dikke), heer van Joinville vanaf 1128 in opvolging 

van zijn vader, in 1147 vergezelde hij Hendrik I van Champagne op kruistocht, die Godfried 
aanstelde tot seneschalk van Champagne. In tegenstelling tot zijn voorouders was Godfried zeer 
vrijgevig tegenover de geestelijkheid. Hij richtte de kerk van Sint-Laurentius op in het kasteel 
van Joinville, overleden in 1188. Gehuwd vóór 1141 met: 

193987553.  Felicitas van Brienne. Gehuwd (2) met Simon van Broyes. 
 
193987554.  Gwijde I van Dampierre, burggraaf van Troyes en heer van Dampierre, geboren in 1105, 

overleden in 1151. Gehuwd met: 
193987555.  Helvida van Baudémont, geboren in circa 1110, overleden in 1165.  
 
193987556.  Etienne II van Bourgondië-Auxonne, graaf van Auxonne, heer van Traves, overleden ná 21-07-

1173. Gehuwd in circa 1170 met: 
193987557.  Judith van Lotharingen, overleden op 19 maart.  
 
193987558.  Willem II van Châlon, graaf van Châlon vanaf 1166 in opvolging van zijn vader. Ging samen 

met zijn moeder in de abdij van Vézelay boete doen op vraag van koning Lodewijk VII van 
Frankrijk en verwierf Mont-Saint-Vincent terug, dat zijn vader had moeten afstaan als straf voor 
de plundering van de abdij van Cluny. Op het einde van het leven van Lodewijk VII sloot hij 
met Gerald I van Mâcon en Humbert IV van Beaujeu een verbond om opnieuw de kloosters te 
plunderen. De koning kon hen stoppen en Willem diende de abdij te beloven af te zien van 
heffing op varkens (porcellagiam), voedingswaren (annonagium), wagens (carredum) en oogst 
van akkers (messionagium). In 1190 trok hij met Lodewijk VIII van Frankrijk op kruistocht, 
geboren in circa 1120, overleden op 03-01-1203. Gehuwd in circa 1173 met: 

193987559.  Beatrix van Hohenstaufen, geboren in 1156, overleden in 1181. 
 
193987560.  Hugh de Lacy, Lord of Meath, kreeg in 1172 van Hendrik II het land van het koninkrijk Meath 

te Ierland. In 1172 had Hugh een ontmoeting met Tighearnán Ó Ruairc, koning van Bréifne, op 
de Hill of Ward. Na mislukte onderhandelingen werd Ó Ruairc vermoord en zijn lichaam 
opgehangen, terwijl zijn hoofd naar Hendrik II werd gestuurd. Hugh introduceerde het feodale 
systeem in Ierland. Hendrik II had Hugh dusdanige vrijheden gegeven dat hij dezelfde macht 
had als een koning. De enige voorwaarde was dat de koning land mocht toewijzen aan de kerk. 
Een van de privileges was dat Hugh de Lacy zijn land kon verdelen onder verschillende 
baronnen. Hij gaf landgoederen te Ludlow aan de tempeliers. Hugh de Lacy werd, in opdracht 
van An tSionnach (the Fox) en O’Breen, vermoord toen hij toezicht hield op de bouw van Motte 
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Castle te Durrow, Tullamore, geboren vóór 1135, overleden op 25-07-1186 te Durrow, Leinster, 
begraven te Durrow Abbey. In 1195 op last van de aartsbisschop van Cashel en Dublin 
opgegraven. Zij lichaam werd herbegraven in Bective Abbey te Meath en zijn hoofd in St. 
Thomas’s Abbey te Dublin. In 1205 werd zijn lichaam opnieuw opgegraven en herbegraven in 
St. Thomas’s Abbey. Gehuwd (2) in 1180 met Rose O’Connor. Gehuwd (1) vóór 1155 met: 

193987561.  Rohese (Roysya) de Monmouth, overleden vóór 1180. 
 
193987562. William de Braose (dezelfde persoon als 193987448). Gehuwd met: 
193987563.  Matilda (Maud de St. Valery) (dezelfde persoon als 193987449). 
 
193987568.  Hugo IX van Lusignan (de Bruine), heer van Lusignan vanaf 1172 en heer van Couhe en Cha-

teau-Larcher gedurende de jaren 90 van de 12de eeuw en graaf van La Marche door zijn huwelijk 
in 1203. Hugo deed in 1208 afstand van Lusignan en La Marche ten voordele van zijn zoon. 
Hugo sneuvelde tijdens de kruistocht in Egypte, geboren in 1163 of 1168, overleden op 05-11-
1219 te Damietta. Gehuwd (1) met Agathe de Preuilly, dochter van Peter II de Preuilly en Aenor 
de Mauleon. Dit huwelijk werd in 1189 onwettig verklaard. Gehuwd (2) in 1181 met Mathilde 
van Angoulême, geboren in 1181, overleden in 1233. Dochter van Wulgrin III van Angoulême, 
graaf van Angoulême en La Marche (broer van Adhemar van Angoulême). Gehuwd met: 

193987569.* N.N. Volgens sommige bronnen was dit Agathe de Preuilly, maar omdat Hugo X het graafschap 
La Marche erfde lijkt het er op dat hij een zoon was van Mathilde van Angoulême. 

 
193987570.  Adhemar van Angoulême (Taillefer), graaf van Angoulême vanaf 1194 in opvolging van zijn 

broer Willem. Hij toonde zich een trouwe volgeling van Filips II van Frankrijk. Adhemar werd 
geboren in circa 1160, overleden op 16-06-1202 te Limoges. Gehuwd in 1186 met: 

193987571.  Adelheid van Courtenay, geboren in circa 1160, overleden op 12-02-1218. Gehuwd (1) met 
Willem van Joigny, graaf van Joigny. Zoon van Reinout IV van Joigny en Adelheid van Nevers. 
Gescheiden vóór 1186. 

 
193987572.  Robert II van Dreux (de Jonge), graaf van Dreux en Braine vanaf 1184 in opvolging van zijn 

vader. Hij nam deel aan de derde kruistocht waar hij zich onderscheidde in Akko en Arsur. 
Terug in het land, bestreed hij de Engelsen en nam hij deel aan de kruistocht der Albigenzen. 
Robert nam ook deel aan de slag bij Bouvines in 1214, geboren in 1154, overleden op 28-12-
1218. Gehuwd (1) met Mahaut van Bourgondië, geboren in 1150, overleden in 1192, dochter 
van Raymond van Bourgondië, graaf van Grignon, gescheiden in 1181. Gehuwd (2) met: 

193987573.  Yolande van Coucy, geboren in 1164, overleden in 1222  
 
193987574.  Gwijde (Guy) van Thouars, regent van Bretagne van 1203 tot 1212 voor zijn dochter Adelheid, 

na de moord op zijn stiefzoon Arthur I door koning Jan zonder Land. Koning Filips II van 
Frankrijk nam echter de controle over het graafschap over en besliste dat Adelheid zou huwen 
met Peter van Dreux. Gwijde speelde een belangrijke rol bij de verovering van Normandië door 
Frankrijk, als trouw bondgenoot van Filips II. Gwijde overleed op 23-04-1213 te Château de 
Chemillé, begraven in de abdij van de Notre-Dame te Villeneuve-les-Nantes. Gehuwd met: 

 
193987575.  Constance I van Bretagne, hertogin van Bretagne vanaf 1166. Na de abdicatie van haar vader 

werd zij hertogin van Bretagne, maar in de realiteit kwam de macht terecht bij koning Hendrik II 
van Engeland. Als echtgenoot van Constance werd haar eerste echtgenoot Godfried (zoon van 
koning Hendrik II) uitgeroepen tot hertog in 1181, maar hij overleed reeds in 1186 aan de 
gevolgen van de verwondingen opgelopen in een tornooi. Na de dood van haar eerste echtgenoot 
nam Constance de macht op in Bretagne. In 1196 liet zij haar zoon Arthur door de aristocratie 
erkennen als hertog van Bretagne. Omdat dit inging tegen de plannen van Richard Leeuwenhart, 
liet haar tweede echtgenoot, Ranulf van Blondeville, graaf van Chester, haar gevangennemen. 
Eenmaal vrij, liet zij dit huwelijk verbreken en huwde zij met Guy van Thouars. Constance werd 
geboren in 1161, overleden in 1201. 
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Corfe Castle, Maud de St. Valery (ook bekend als Matilda de Braose) werd in 1210 samen met haar oudste 
zoon William ingemetseld in de muren van Corfe Castle te Dorset en kwam om door verhongering. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zegel van Hugo IX van Lusignan (de Bruine), 
heer van Lusignan vanaf 1172, heer van Couhe 
en Chateau-Larcher gedurende de jaren 90 
van de 12de eeuw en graaf van La Marche door 
zijn huwelijk vanaf 1203. Het zegel is waar-
schijnlijk een afbeelding van een jagersuit-
rusting zoals die vaker op de familiezegels 
werden afgebeeld, veelal waarbij een kleine 
jachthond wordt vastgehouden achter het 
zadel. 
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193987576. Guillaume II de Fougères, overleden voordat hij het bestuur van Fougères op zich kon nemen, 
geboren in circa 1150, overleden in 1187. Gehuwd met: 

193987577. Agathe du Hommet, geboren in circa 1153 te Le Hommet. 
 
193987578. Eudes van Porhoet, graaf van Porhoet. Gehuwd met: 
193987579.* Marguerite. 
 
193987580.  Maurice II de Craon, Sire de Craon, geboren circa 1132, overleden 12-07-1196. Gehuwd in 1170 
193987581. Isabelle de Meulan, vrouwe van Mayenne en Craon, bestuurde Craon tijdens de kruistocht van 

haar echtgenoot, geboren in circa 1148, overleden op 10-05-1220, begraven te Savigny. Gehuwd 
(1) in 1161 met Godfried de Mayenne, heer van Mayenne, overleden in 1169. 

 
193987582.* Willem des Roches, afkomstig van een lage aristocratische familie van ridders uit Chateau-de-

Loir, begon zijn carrière als ridder in dienst van de koning van Engeland en ná 1202 in dienst 
van de koning van Frankrijk. Willem was heer van Longué-Jumelles en Château-du-Loir, heer 
van Sablé, Seneschalk van Anjou vanaf 1199. Door zijn huwelijk met een rijke erfgename kreeg 
hij het bezit van landgoederen in Sablé, La Suze, Briollay, Maiet, Loupelandé, Genneteil, 
Precigné, alsook Agon. Willem werd hierdoor direct één van de belangrijkste baronnen van 
Anjou en Maine en schoonfamilie van de meest belangrijkste geslachten van de regio. Willem 
nam in 1209 het kruis aan en vertrok uit Anjou om met Eudes III van Bourgondië te vechten 
tijdens de eerste Albigenzische Kruistocht in Toulousain en Langedoc tegen de katharen. Willem 
vocht in de slag om Beziers in juli en Carcassonne in augustus. In 1219 zou hij nog deelnemen 
aan de slag om Marmande onder aanvoering van prins Lodewijk (de latere Lodewijk VIII van 
Frankrijk), geboren in circa 1165 in Anjou (waarschijnlijk te Longué-Jumelles), overleden op 
15-07-1222 Gehuwd in de zomer van 1201 met:  

193987583.  Marguerite de Sablé, vrouwe van Sablé, een van de rijkste erfgenames in Anjou en Maine, 
geboren in circa 1179, overleden ná juni 1238, 

 
241827872.*  Cleys Oem, leefde in circa 1230. Lid van de wethouderschap in de tijd dat de stad met muren 

werd versterkt, vermoedelijk ridder in 1260. Gehuwd met: 
241827873. Catharina Gijssensdr. Duyck. Gehuwd (2) met Hendrick van Waes. 
 
241827874.* Tideman Vrenk van Ratingen. Gehuwd met: 
241827875.* N.N. 
 
241827984.  Stephanus van Beusichem, ridder, vermeld tussen 1213 en 1250, ministeriaal in 1228 en 

schenker in 1230 van de bisschop van Utrecht, deed tussen 1233 en 1238 afstand van zijn 
rechten op tienden langs de Lek en de IJssel, ten zuiden van Ijsselsteijn, geboren in circa 1190 te 
Beusichem, overleden voór 1253. Gehuwd in 1217 te Beusichem met: 

241827985.*  Ava van Zuilen. 
 
241827986.  Dirk Splinter van Loenersloot, ridder in 1245, bisschoppelijk en Gelders ministeriaal, droeg op 

24-02-1258 zijn vrij eigen goed Hof te Lainrescloet met 75 morgen land op aan graaf Otto van 
Gelre en werd Gelders ministeriaal. Gehuwd met: 

241827987.* N.N. 
 
241827992.  Floris Herbaren van der Lede (Florentius de Leda), ridder in 1204, heer van der Lede vanaf 1200 

in opvolging van zijn vader. Floris werd genoemd in een charter van een Gelderse kroniek uit 
1204, dat hij samen met zijn jongere broer Folpert (Walpertus) de heerschappij kreeg van een 
klein kasteel te Asperen. Ditzelfde kasteel werd tijdens de Loonse oorlog vernietigd door 
Willem I van Holland. In 1207 ondertekende Floris een oorkonde tot overgave tezamen met Ada 
van Holland en Lodewijk II van Loon. Hetzelfde jaar werd Floris om het leven gebracht door 
huurlingen van de koning van Engeland en de graaf van Holland. Zijn broer Folpert nam tussen 
1207 en 1212 het regentschap over het gebied van der Lede over na het overlijden van Floris, 
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geboren in circa 1170 te Langerak, overleden in circa 1207. Gehuwd (1) met N.N., overleden in 
circa 1200. Gehuwd (2) in circa 1200 met:  

241827993*  Botter van Schoonhoven (mogelijk: Asekijn), dochter van heer Hugo Botter van Schoonhoven. 
 
241827994.  Jan van Heusden, heer van Heusden, geboren circa 1160, overleden in circa 1217. Gehuwd met: 
241827995.*  Aleid. 
 
241827996.* een onbekende Van Ochten. Gehuwd met: 
241827997.* een onbekende vrouw uit het geslacht Jut. 
 
241827998. Otto I (IV) van Bentheim, graaf van Bentheim in opvolging van zijn grootmoeder Geertruid van 

Northeim, burggraaf van Coevorden vanaf 1187. In 1189 nam hij deel aan de derde kruistocht, 
geboren in circa 1135, overleden in 1208. Gehuwd in circa 1172 met:  

241827999. Alvaradis van Cuijk-Arnsberg, geboren in circa 1140, overleden ná 1205. 
 
255019028. Hugo II van Naeldwijc, erfmaarschalk van Holland, geboren in circa 1220 te Zwartewaal, 

overleden ná 1263. Gehuwd met: 
255019029.* N.N.  
 
Generatie XXIX (Edelstambetovergrootouders) 
 
268437120. Bodo von Wanzleben, Herrv on Wanzleben, geboren in cierca 1130, overleden in circa 1167. 

Gehuwd (2) met Sophie). Gehuwd (1) met: 
268437121.* Judith. 
 
268437184.  Burchard II von Querfurt, burggraaf van Magdeburg (als Burchard I) en Hochvogt van het aarts-

bisdom in 1136, kocht in 1146 de Vogtei over het klooster Lutisburg bij Querfurt, Vogt van het 
klooster Neuwerk te Halle in 1156, geboren circa 1100, overleden ná 20-11-1161. Gehuwd met:  

268437185.* Adelheid, overleden in circa 1189. 
 
268437186. Lambert I von Tonna und Berg, graaf van Tonna (1134), graaf van Berg (1147), overleden op 

13-10-1149 te Erfurt, begraven in het klooster van Volkenroda. Gehuwd met: 
268437187. Mathilde von Are, geboren in circa 1115. 
 
268437190. Emich III von Leiningen, graaf van Leiningen, overleden tussen 1180 en 1187. Gehuwd met: 
268437191.* N.N. 
 
268437192. Hoyer III (II) von Mansfeld, graaf van Mansfeld (1143/1144 en 1154), Vogt von Gerbstedt 

(1127-1132, vermeld vanaf 1118, overleden ná 03-08-1157. Gehuwd vóór 29-11-1140 met: 
268437193. Kunigunde von Ammensleben, vermeld tot 1153. 
 
268437196. Sizzo (Syzzo) III von Schwarzburg, graaf van Schwarzburg (dezelfde persoon als 536975878). 
268437197. Gisela von Berg (dezelfde persoon als 536975879). 
 
268437198. Hermann II von Winzenburg, graaf van Winzenburg in opvolging van zijn vader maar zonder 

macht over het graafschap, sloot zich aan bij Konrad III, werd diens zwager en daarmee 
Reichsfürst, trad op bij vele koninklijke oorkonden en streed tegen de bisschoppen van 
Halberstadt en de abten van Corvey om de voormalige lenen van zijn vader terug te krijgen. Op 
08-05-1150 werd hij opnieuw beleend met Winzenburg, in de nacht van 29-01-1152 braken 
ministerialen van de Hildesheimer Kirche de Winzenburg binnen vanwege hun haat tegen zijn 
heerszuchtige aard, ze doodden Hermann en zijn zwangere vrouw met het zwaard. Eén 
moordenaar werd onthoofd in 1156, de andere, graaf Heinrich von Bodenburg, werd verslagen 
tijdens een slag en gedwongen in te treden tot het klooster van Neuwerk te Halle. Gehuwd (1) in 
1142 met Elisabeth van Oostenrijk, geboren in circa 1124, overleden in 1143 in het kraambed, 
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dochter van markgraaf Leopold III de Goede en Agnes von Waiblingen (dochter van keizer 
Heinrich IV en halfzus van koning Konrad). Gehuwd (2) in 1148 met: 

268437199. Liutgard von Stade, overleden in 1152. Gehuwd (1) met graaf Friedrich II von 
Sommerschenburg, paltsgraaf van Saksen, gescheiden. Gehuwd (2) met koning Erichs III van 
Denemarken. 

 
268437200. Otto von Lobdeburg, graaf van Lobdeburg, eerste lid van de familie die zich naar Lobdeburg 

vernoemde, vermeld tussen 1166 en 1194, geboren in circa 1130. Gehuwd met: 
268437201. Onbekende dochter van Burchard I von Querfurt, Burggraaf van Magdeburg 
 
268437204. Otto II van Meiβen (de Rijke), markgraaf van Meiβen vanaf 1156, schonk in 1165 stadsrechten 

aan Leipzig, stichtte de abdij Altzella, vergaarde een vermogen uit de mijnbouw in Freiberg, 
geboren in 1125, overleden op 18-02-1190. Gehuwd in 1155 met: 

268437205. Hedwig von Ballenstedt. 
 
268437206. Frederik van Bohemen, hertog van Olomouc vanaf 1164 en hertog van Bohemen van 1172 tot 

1173 en vanaf 1178, volgde zijn vader op na diens troonafstand maar zonder toestemming van 
keizer Frederik I Barbarossa waardoor hij snel werd afgezet ten gunste van zijn neef Soběslav II, 
deze was populair bij de Boheemse bevolking maar had een slechte band met de keizer. Frederik 
steunde de keizer toen hij ten strijde trok en na hun winst werd Frederik alsnog benoemd tot 
hertog van Bohemen, als hertog werd Frederik gedomineerd door de keizer, geboren in circa 
1142, overleden op 25-03-1189 te Praag. Gehuwd in 1157 met:  

268437207. Elisabeth van Hongarije, geboren in circa 1144, overleden op 12-01 ná 1189. Elisabeth was 
tweemaal regentes van Bohemen in afwezigheid van haar echtgenoot. In 1179 vocht ze 
persoonlijk mee bij het succesvolle beleg van Praag tegen hertog Soběslav II van Bohemen, die 
van 1173 tot 1178 Bohemen regeerde, en op haar vaandel hingen verschillende religieuze tekens. 
In 1184 verscheen Elisabeth nogmaals op het slagveld en ook deze keer wonnen de Bohemen. 

 
268437208. Günter II von Kevernburg (Käfernburg-Schwarzburg), graaf van Käfernburg en Hallermund, 

graaf van Rabenswalde, Herr von Wiehe, graaf van Schwarzburg in 1184 in opvolging van 
zijn oudere broer Heinrich I, graaf van Loccum-Hallermund in 1191, geboren in circa 1130, 
overleden in 1197. Gehuwd met: 

268437209. Gertrud von Wettin, overleden vóór 1180. 
 
268437210. Siegfried III von Weimar-Orlamünde, graaf van Weimar vanaf 1172, was in tegenstelling tot 

zijn vader en oom een aanhanger van de Staufer en tegen Hendrik de Leeuw en hield zich 
daarom lange tijd op in Denemarken, geboren in circa 1155, overleden in 1206. Gehuwd met: 

268437211. Sophia van Denemarken, geboren in 1159, overleden in circa 1208. 
 
268437216. Siegfried I von Blankenburg, graaf van Blankenburg, geboren in circa 1130, overleden in circa 

1175. Gehuwd met: 
268437217.* N.N. 
 
268437218. Hermann I von Woldenberg, graaf van Woldenberg, overleden in circa 1244. Gehuwd in circa 

1227: 
268437219. Sophie von Everstein. 
 
268437232. (Ad)Elger III von Honstein, graaf van Hohnstein (1191), Vogt van het klooster Ilfeld (1212), liet 

de burcht Ilfeld (welke sinds 1190 eigendom was van het klooster) afbreken om bouwmateriaal 
voor het klooster te verkrijgen, vermeld vanaf 1184, geboren in circa 1182, overleden op 16-09-
1219). Gehuwd met:  

268437233. Oda, vermeld tussen 1216 en 1234, overleden op 08-07, mogelijk een dochter van Burchard III 
(II) von Querfurt, burggraaf van Magdeburg (dezelfde persoon als 134218592). 
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268437234. Friedrich II von Brehna und Wettin, graaf van Brehna en Wettin, na de dood van zijn vrouw 
sloot hij zich in 1221 aan bij de Vijfde Kruistocht en trad in het Heilige Land toe tot de 
Tempeliers, overleden op 16-10-1221 te Akko aan een onbekende ziekte. Gehuwd met: 

268437235. Judith von Ziegenhain, overleden op 06-10-1220. 
 
268437236. Heinrich von Regenstein-Blankenburg, graaf van Regenstein, geboren in circa 1160, overleden 

in circa 1240. Gehuwd met: 
268437237. Onbekende dochter van graaf Hoyer III von Mansfeld. 
 
268437240. Hermann II von Ravensberg, graaf van Ravensberg vanaf 1170, gaf stadsrechten aan Bielefeld in 

1214, verkreeg in 1215 Amt Vlotho van de aartsbisschop van Keulen, stichtte klooster 
Flaesheim, leed in 1202 een zware nederlaag en verloor daarbij veel bezittingen en rechten. 
Gehuwd (2) met Adelheid, overleden ná 1221. Gehuwd (1) met: 

268437241. Jutta von Thüringen, overleden op 02-04. 
 
268437242. Adolf I von Dassel, graaf van Dassel (via zijn vader) en Ratzeburg (via zijn echtgenote), 

maarschalk van Westfalen, overleden in 1224. Gehuwd in circa 1200 met: 
268437243. Adelheid von Wassel, gravin van Ratzeburg via haar eerste huwelijk, geboren in circa 1175, 

overleden op 27-10-1244. Gehuwd (1) met graaf Bernhard II von Ratzeburg, overleden in 1198. 
 
268437244. Hermann II zur Lippe, Edler Herr von Lippe vanaf 1196 in opvolging van zijn vader, nam deel 

aan de Slag bij Bornhöved tegen Denemarken,, sneuvelde als aanvoerder van het leger van de 
aartsbisschop tijdens de Slag bij Hasbergen, geboren in circa 1175 te Lippe, overleden op 25-12-
1229. Gehuwd met: 

268437245. Oda von Tecklenburg, geboren in circa 1180, overleden op 05-04-1221. 
 
268437246. Otto II von Ravensberg, graaf van Ravensberg, na de erfdeling met zijn broer Ludwig ontving 

hij de gebieden Vlotho en Vechta, overleden op 01-04-1244, bijgezet in het klooster 
Bersenbrück. Gehuwd met: 

268437247. Sophia von Oldenburg, geboren in circa 1206, overleden in 1261. 
 
268484824. Ludwig von Stauff (de Stouphe), werd van 1156 tot 1187 vermeld als bischöfl. Küchenmeisters 

te Regensburg, geboren in circa 1125 te Regensburg. Gehuwd met: 
268484825.* N.N. 
 
268485072. Bartholomäus Welser, senator te Augsburg, Bürgermeister te Augsburg in 1195, landeigenaar te 

Augsburg, geboren in circa 1140 te Augsburg, overleden in 1213 te Augsburg. Gehuwd met: 
268485073.* Anna Stolzenhirsch, geboren in circa 1145. 
 
268485074.* Friedrich Ilsungen, graaf van Möhringen (Mehring), in de oorlog van 1090 kwam het merendeel 

van zijn geslacht om het leven en werd het slot verwoest, de weinige overlevenden verlieten de 
ruïne, zo ook Friedrich, in 1193 werd hij Bürger van Augsburg waar hij reeds eerder geweest 
was: “anno 1176 hat her Friedrich Ilsung, graff zu meringen und hochen Ried in Bayern ...sich 
die statt Auspurg gethan” en “und hat seine söhn, in die statt Augspurg zu den alten 
Geschlechtern verheuraatt...”, geboren in circa 1155 te Mehring, Oberbayern. Gehuwd met: 

268485075.* N.N. 
 
268487936. Albert (Rudolf) von Nothaft, geboren in circa 1120. Gehuwd met: 
268487937.* N.N. 
 
268487938. Heinrich I von Weida (Probus), vogt van Weida en Gera. Onder zijn leiding werd tussen 1163 en 

1193 de burcht Osterburg gebouwd. Heinrich bezat leengoederen in Thiemsburg, Ringeln, 
Körner, Graba, Saalfeld, Bremendorf en Bogisile nabij het klooster van Volkenroda, geboren in 

circa 1122, overleden vóór 08-09-1193, begraven in de St. Veit kerk te Wünschendorf. Gehuwd 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

(1) in circa 1143 met Leukardis von Lauterburg, geboren in circa 1126, overleden in 1162, 
begraven in de St.Veit kerk te Wünschendorf. Gehuwd (2) in circa 1163 met: 

268487939. Juliana von Schwarzburg, geboren in circa 1127, begraven in de St.Veit kerk te Wünschendorf. 
 
268488084. Berengar II (I) von Sulzbach, graaf van Sulzbach van circa 1080 tot zijn overlijden. Regent te 

Formbach, stichtte het klooster Kastl en erfde een deel van het graafschap Kastl. Vogt von 
Michelfeld en Lunrngau, Herr von Aibling und Ebbs. Streed tegen de Markgrafen von Cham-
Vohburg in het Egerland en koos de zijde van keizer Hendrik V van wie hij een invloedrijke 
raadgever was. Feldherr tegen Bohemen, Hongarije en Saksen, nam aan beide keizerlijke 
veldtochten te Italië deel. Stichtte de kloosters Berchtesgaden en Baumburg (Chiemsee) en werd 
de eerste Vogt van de laatstgenoemde, overleden op 03-12-1125. Gehuwd (1) circa 1100 met 
Adelheid von Lechsgemünd, overleden 24-02-1112, dochter van graaf Kuno I von Harburg. 
Gehuwd (2) met: 

268488085. Adelheid van Dießen, in het kraambed overleden op 11-01-1126, begraven te Kastl. 
 
268488086. Hendrik IX van Beieren (de Zwarte), hertog van Beieren, geboren in circa 1075, overleden op 

13-12-1126 te Ravensburg. Hij had positie gekozen tegen Hendrik IV en voor Hendrik V. In 
1120 volgde hij zijn kinderloze broer Welf II op als hertog van Beieren. In 1122 ondertekende 
hij het concordaat van Worms en vestigde met stevige hand de vrede in zijn hertogdom. Door 
zijn huwelijk met Wulfhilde van Saksen, verwierf hij de Billungse gebieden in Saksen. Tegen 
het eind van zijn leven was hij monnik in Weingarten. Gehuwd met:  

268488087. Wulfhilde van Saksen Billung, overleden op 29-12-1126 te Altdorf, begraven in Weingarten. 
 
268488088. Vladislav I van Bohemen, hertog van Bohemen van 1109 tot 1117 in opvolging van Svatopluk II 

van Bohemen en vanaf 1120 in opvolging van zijn broer Bořivoj II. Vladislav moest zwaar 
vechten voor zijn erkenning. Een deel van de adel verjoeg hem naar Polen en in 1117 moest hij 
de troon voor drie jaar aan zijn broer Bořivoj II overlaten, onder druk van Oostenrijk, geboren in 
circa 1070, overleden op 12-04-1125. Gehuwd vóór 1111 met: 

268488089. Richeza (Richinza) van Berg, na het overlijden van Vladislav wilde Richenza zich terugtrekken 
in het klooster van Zwiefalten, maar overleed onderweg, geboren in circa 1095, overleden op 27-
09-1125, begraven te Reichenbach. 

 
268488090. Lodewijk I van Thüringen, landgraaf van Thüringen vanaf 1131 (benoemd door keizer Lotharius 

III) in opvolging van de afgezette Herman van Winzeburg en graaf van Hessen-Gudensberg 
vanaf 1137. Lodewijk, verbleef zoals zijn vader, te Freyburg in het Slot Neuenburg. Uit de 
erfenis van zijn echtgenote verwierf Lodewijk belangrijke gebieden die de verbinding tussen 
Hessen en Thüringen mogelijk maakten. Lodewijk steunde de Hohenstaufen na het overlijden 
van Lotharius III. Lodewijk overleed op 12-01-1140, begraven in het klooster van 
Reinhardsbrunn. Gehuwd in 1123 met:  

268488091. Hedwig van Gudensberg, erfdochter van graaf Giso IV van Gudensberg, overleden circa 1148. 
 
268488092. Géza II van Hongarije, koning van Hongarije vanaf 1141 in opvolging van zijn vader (onder re-

gentschap van zijn oom van moederskant, prins Beloš van Rascia, die zichzelf in 1142 het Banaat 
van Kroatië toekende). Als jongeman moest hij de aanspraak op de troon weerstaan van Boris 
Conrad, zoon van koning Koloman van Hongarije en Euphemia van Kiev. Géza was als volwas-
sene een krachtig heerser. Hij ondersteunde de Welfen tegen de Hohenstaufen, en versloeg 
markgraaf Hendrik II van Oosternrijk in 1146. Hij bood ook zijn zwager Iziaslav II van Kiev 
militaire ondersteuning en voerde een oorlog met de Byzantijnse keizer Manuel I Komnenos van 
1149 tot 1155, geboren circa 1130 te Tolna, Polen, overleden in 1161. Gehuwd in 1146 met: 

268488093. Euphrosina van Kiev, geboren in circa 1130, overleden in circa 1193. 
 
268488094.* Reinoud van Chatillon, vorst van Antiochië van 1153 tot 1163, heer van Oultrejordain vanaf 

1176. Over zijn afkomst zijn de meningen verdeeld. Volgens sommigen was hij een jongere 
zoon was van Hendrik van Châtillon, heer van Châtillon en Montjay (Châtillon-sur-Marne), en 
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Ermengarde de Montjay, maar anderen geloven dat hij een zoon was van Hervé II van Donzy en 
vóór de tweede kruistocht van zijn vader het leengoed Châtillon-sur-Loing had gekregen. Weer 
anderen beweren dat hij een jongere zoon was van graaf Gotfried van Gien, heer van Châtillon-
sur-Loing. Reinoud ging met de tweede kruistocht in 1145 naar het Heilig Land om zijn geluk en 
fortuin te zoeken. Hij huwde Constantia van Antiochië en werd zo vorst van Antiochië. Hij zette 
de Grieks patriarch van Antiochië, Amalrik van Limoges, opzij die na een wrede mishandeling 
naar het hof van keizer Manuel I van Byzantium vluchtte. In circa 1154 sloot Reinoud een 
alliantie met de Armeense prins Thoros II en plunderde in 1156 het eiland Cyprus. Het was één 
van de grootste bloedbaden van de 12de eeuw, en het leverde Reinoud een hatelijke reputatie op, 
omdat hij al tot tweemaal toe mensen van zijn eigen geloof hardhandig aanpakte. De keizer was 
woedend, maar kwam door andere prioriteiten, niet onmiddellijk tussenbeide. Reinoud keerde 
naar Antiochië terug en verdedigde de hoofdstad tegen aanvallen van de moslimleider Nur ad-
Din. Door bemiddeling van koning Boudewijn III van Jeruzalem, koos Reinoud voor onder-
danigheid en ging in 1159 met een steen rond zijn nek op zijn knieën voor de keizer te Mamistra. 
Reinoud moest daarop de keizer in Antiochië als zijn heer en meester binnenlaten in een grote 
show, waarin de macht van de keizer op alle mogelijke manieren werd opgehemeld. In 1160 
werd Reinoud gevangengenomen door Nur ad-Din en zou 16 jaar lang in de kerkers van Aleppo 
zitten. De moslims vroegen 120.000 gouden dinar losgeld, en men vraagt zich nog altijd af 
waarom Reinoud zo belangrijk was in de ogen van de moslims. Reinoud werd pas na de dood 
van Nur ad-Din vrijgelaten en keerde terug naar Jeruzalem. Constantia was inmiddels overleden, 
en Reinoud hertrouwde met Stephanie van Milly, waardoor hij heer werd van de Krak van 
Moab, één van de meest indrukwekkende militaire forten in het gebied ten Oosten van de Dode 
Zee (het huidige Kerak). Het kasteel lag dwars op een doorgangsroute voor de moslims. In 
november 1177 overwonnen de christenen Saladin nog onder leiderschap van Reinoud in de slag 
van Ramallah en Saladin kon net aan de dood ontsnappen. Enkele jaren later, in circa 1182, 
richtte Reinoud zijn aanvallen op bedevaarders naar Mekka en Medina. Ook moslimkaravanen 
die in de buurt van zijn kasteel kwamen, werden vaak overvallen. Bij één van deze aanvallen 
werd Saladin’s zuster gevangen genomen. Saladin belegerde het kasteel tot tweemaal toe, maar 
slaagde er niet in het fort in te nemen. Intussen deden zich opvolgingsproblemen voor in Jeruza-
lem. Reinoud ondersteunde Sibylla van Jeruzalem, de echtgenote van Guy de Lusignan, die in 
1186 tot koningin van Jeruzalem werd gekroond. Reinoud trok zich niets aan van een vierjarige 
wapenstilstand die Raymond III van Tripoli als regent voor koning Boudewijn V had gesloten 
met Saladin. Eind 1186 trok een grote karavaan uit Caïro door het gebied van Reinoud. Reinoud 
overviel de karavaan, en nam de handelaren mee naar Kerak. De woedende Saladin verzocht 
Guy om vrijlating van de handelaren en een vergoeding van de verliezen. Guy beval Reinoud te 
doen wat Saladin verzocht, maar Reinoud sloeg het bevel in de wind. Saladin had nu geen reden 
meer zich aan de wapenstilstand te houden. Saladin vestigde zich in Tiberias, dat aan Raymond 
III van Tripoli toebehoorde. Tijdens de befaamde Slag van Hattin op 04-07-1187 werd Reinoud 
gevangen genomen, samen met Guy de Lusignan. Kort daarop viel Jeruzalem in handen van de 
moslims. Saladin was Reinouds daden niet vergeten, en onthoofdde hem met zijn eigen zwaard 
dezelfde dag nog, geboren in circa 1125, overleden op 04-07-1187 na de slag van Hattin. 
Gehuwd (2) in circa 1076 met Stephanie van Milly, overleden in circa 1197, dochter van Filips 
van Milly, heer van Nablus en erfvrouwe Isabella van Oultrejordain. Gehuwd (1) in 1153 met: 

268488095. Constance I van Antiochië, prinses van Antiochië vanaf 1131. Genoot een deel van haar opvoe-
ding aan het Engelse hof. Deels onderwezen door Gerard de Jamberre, een meester der Maltezer 
orde, deze zou ook om de hand van Constance gevraagd hebben. Het werd echter Raymond van 
Poitiers, omdat de spanningen tussen de Frankische en Normandische bevolking erg groot was. 
Onder toezicht van Rudolf van Domfort werd het huwelijk in 1136 gesloten. Na het overlijden 
van Raymond wilde Constance hertrouwen om Antiochië te beschermen tegen gevaren van 
buitenaf, geboren in circa 1127, overleden in 1163. Gehuwd (1) in 1136 met Raymond van 
Poitiers, geboren in circa 1115, overleden op 29-07-1149 (tijdens de slag bij Inab). 

 
387974656. Richard FitzPons, geboren circa 1079 te Wales, overleden in 1129. Gehuwd in circa 1100 met: 
387974657. Maude FitzWalter de Bohun, geboren in circa 1084. 
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387974658. Ralph IV de Toeni (de Conches), Baron of Flamsted, volgde zijn vader op in circa 1102. Ralph 
trok door Engeland en werd gastvrij ontvangen door de koning, waarbij hij alle leengoederen 
van zijn vader in ontvangst mocht nemen. Hij reisde samen met koning Hendrik I van Engeland 
naar Normandië en diende op 28-09-1106 tijdens de Battle of Tinchebrai. Toen de troepen in 
Normandië in opstand tegen de koning kwamen, bleef Ralph trouw aan de koning en vergezelde 
hem in 1120 te Rouen. Hij doneerde aan de abdijen van Bec en Conches, geboren in circa 1078 
te Flamsted, Hertfordshire, Engeland, overleden in circa 1126. Gehuwd (1) met Margaret (Alice) 
de St Liz. Gehuwd (2) in circa 1102 met: 

387974659. Alice of Northumberland, geboren circa 1076 te Huntington, Northumberland, overleden ná 1126 
 
387974660.  Sir Robert de Condet, Baron of Thorngate Castle, geboren in circa 1098, overleden in circa 

1141. Gehuwd in circa 1124 met: 
387974661. Adelize/Alice de Gernon, geboren in circa 1102 te Hertford, Hertfordshire, Engeland. Gehuwd 

(2) in circa 1116 met Sir Richard Fitz Gilbert de Clare, Baron of Clare, geboren in circa 1096 te 
Hertford, Hertfordshire, Engeland, overleden op 15-04-1136 te Abergavenny, Monmouthshire, 
Wales. Zoon van Gilbert Fitz Richard en Adelize (Alice) de Clermont. 

 
387974664. Harold de Sudeley, geboren in circa 1056 te Sudeley Castle, Engeland, overleden ná 1115.  
387974665. Maud d’Averanch, geboren in circa 1068 te Sudeley, Engeland. 
 
387974672. Sir Roger Baskerville, geboren circa 1163 te Eardisley, Herefordshire, Engeland, overleden 1227. 
387974673. Bridget le Gros, geboren in circa 1167. 
 
387974674.* Richard Pembridge, geboren in circa 1164 te Pembrugge. Gehuwd met: 
387974675.* N.N. 
 
387974688. Robert de Vipount, zou geneuveld tijdens een kruitocht bij het beleg op Antiochië in het huidige 

Syrië, geboren in circa 1083. Gehuwd met: 
387974689.* N.N. 
 
387974690.* Hugh de Morville, Constable of Scotland, Baron of Lauderdale and Cunningham, Baron of 

Westmorland and Appleby. Noorse ridder die zijn fortuin vergaarde in dienst van David 
FitzMalcolm, Prince of the Cumbrians en later King of Scots. Zijn afkomst is onduidelijk. 
Sommigen beschouwen hem als zoon van Richard de Morville, die als getuige optrad van 
Richard de Redvers voor de kerk van St. Mary in het kasteel van Néhou. Anderen geloven dat 
David hem in Normandië heeft leren kennen toen hij daar verbleef en hij dus geen zoon kan zijn 
van Richard de Morville omdat deze reeds in Engeland verbleef. Hugh was afkomstig uit 
Moreville, Contetin, Normandië, welke sinds circa 1106 in eigendom was van David Hugh 
reisde mee met David en diende hem sindsdien. Als beloning voor zijn diensten ontving hij de 
landgoederen Bozeat en Whissendine van David’s Huntingdon Earldom. Mogelijk kreeg hij 
deze doordat David een huwelijk voor hem arrangeerde met Beatrice, de erfgename van deze 
goederen (een niet ongewoon gebruik om trouwe vazallen te belonen), ook kreeg hij de 
baronieen Lauderdale en (waarschijnlijk) Cunningham in Schotland. In 1136 kreeg hij ook het 
Lordship Appleby. Na het overlijde van Edward, Constable of Scotland, in 1138 kreeg Hugh 
deze functie. In 1150 stichtte Hugh Dryburgh Abbey, waar hij in 1162, vlak voor zijn dood, als 
Kanunnik met pensioen ging. Een oude gedenkplaats zou de locatie markeren waar hij begraven 
werd, geboren in circa 1095, overleden in 1162 te Dryburgh Abbey, Engeland, begraven te 
Dryburgh Abbey. Gehuwd met: 

387974691. Beatrice de Bauchamp, erfgename van de landgoederen Bozeat en Whissendine, geboren in circa 
1100 te Essex, Bedforshire, Engeland. 

 
387974692. Richard de Builli, Baron of Tickhill. Gehuwd met: 
387974693.* Emma. 
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387974694. William II de Bussei, overleden vóór 1166. Gehuwd met: 
387974695. Rohese (FitzGilbert) de Clare, geboren in circa 1140 te Lincolnshire, Engeland. 
 
387974698.  William de Braose, 3rd Baron of Bramber, eigenaar van landgoederen in Sussex te Bramber, 

maar ook in Totnes, Devon en Radnor en Builth in the Welsh Marches van Wales. Hij droeg bij 
aan het klooster te Sele, West Sussex. Via zijn huwelijk erfde William in 1166 de Lordships 
Brecon en Abergavenny, omdat zijn zwagers allen jong waren overleden zonder nakomelingen. 
Hierdoor vergrootte William de macht van zijn geslacht aanzienlijk. In 1174 werd William 
sheriff of Hereford en werd opgevolg door zijn zoon William, geboren in 1112 te Brecon, 
overleden in circa 1192. Gehuwd met: 

387974699.  Bertha de Gloucester (ook wel de Pitres of de Hereford) 
 
387974700. Ranulf de Meschines (Gernon), 2nd Earl of Chester, voerde een belangrijk deel van zijn leven 

strijd met koning David I van Schotland om zijn grondgebied. Hij nam tevens deel aan de Battle 
of Lincoln in 1141. Stichtte in 1131 de Congregation of Savigny, een klooster dat door Noorse 
monniken werd bewoond. In 1153 overleefde Ranulf een aanslag door een van zijn 
aartsvijanden, William Peverel the Younger toen hij als gast was uitgenodigd in Paverel’s huis. 
William had de wijn vergiftigd en drie van Ranulf’s mannen overleden aan de gevolgen daarvan. 
Ranulf overleefde de aanslag omdat hij minder had gedronken, maar leed erg veel pijn. Nadat 
Hendrik koning van Engeland was geworden, werd Paverel verbannen vanwege deze aanslag 
later dat jaar overleed Ranulf alsnog, mogelijk aan de gevolgen van de vergiftiging, geboren in 
ca. 1100, overleden 16-12-1153, begraven in St. Werburgh Abbey, Chester, Engeland. Gehuwd 
(1) met een dochter van Philip de Braose, geboren in circa 1110. Gehuwd (2) in circa 1141 met: 

387974701. Maud of Gloucester, geboren in circa 1120 te Bristol, Gloucestershire, Engeland, overleden op 
29-07-1189 te Chester, Engeland. 

 
387974702.  Simon III de Montfort (de Kale), Graaf van Évreux, Earl of Leicester, Baron van Montfort, was 

zowel vazal van Frankrijk (voor Montfort) als van Engeland (voor Évreux), maar koos partij 
voor Engeland, dat hij Montfort, Rochefort en Épernon bezorgde, geboren in circa 1121 te 
Montfort, Normandië, overleden op 13-03-1181, begraven in de Cathedraal te Évreux, 
Normandië. Gehuwd (2) met Amicia van Leicester, welke hem het earldom Leicester opleverde. 
Gehuwd (1) in circa 1150 met: 

387974703.* Maud, geboren in circa 1126 te Normandië. 
 
387974720.  Richard FitzGilbert de Clare, Baron of Ceredigion in Wales. Stichtte het klooster te Tonbridge. 

Richard was weg toen een opstand ontstond van de Welsh tegen de Noorse overheersing en op 
01-01-1136 wonnen de Welsh een belangrijke slag over de lokale Noorse heersers tussen 
Loughor en Swansea. Toen Richard in april terugkeerde negeerde hij de waarschuwingen en 
reisde door naar Ceredigion met slechts enkele manschappen. Niet veel later liep Richard in een 
hinderlaag in een bosachtige omgeving genaamd “the ill-way of Coed Grano” nabij Llanthony 
Abbey, ten noorden van Abergavenny.  Daar werd hij vermoord door de mannen van Gwent 
onder aanvoering van Iorwerth ab Owain en zijn broer Morgan. Owain Gwynedd, zoon van 
koning Gruffydd ap Cynan,  hoorde over Richard’s dood en viel zijn Lordship binnen. Samen 
met Gruffydd ap Rhys van Deheubarth versloeg hij de Noorse manschappen tijdens de Battle of 
Crug mawr, net buiten Cardigan. Het dorp Cardigan werd verwoest en de weduwe van Richard 
moest vluchten naar Cardigan Castle. Robert FitzMartin was in staat dit kasteel te verdedigen 
totdat Miles de Gloucester haar met een reddingsoperatie veilig naar Engeland kon begeleiden, 
geboren in 1094, overleden op 15-04-1136. Gehuwd in 1116 met: 

387974721.  Adeliza (ook wel Adelize of Alice), geboren in circa 1102. 
 
387974722.*  James de St. Hilary (du Harcourt), geboren in circa 1105 te Harcourt, Eure, Frankrijk. Gehuwd: 
387974723.*  Aveline, geboren in circa 1109. 
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387974724.  Robert de Caen, Earl of Gloucester (dezelfde persoon als 775949402). Gehuwd met: 
387974725.  Maud (Mabel) FitzHamon (dezelfde persoon als 775949403). 
 
387974726.  Robert de Beaumont (Le Bossu, de gebochelde), 2nd Earl of Leicester, Justiciar van Engeland 

van 1155 tot 1168. Robert stond in zijn eigen tijd bekend als “Robert zoon van graaf Robert”. 
Robert was een tweelingbroer van Walram. Toen hun vader in juni 1118 overleed werd hij opge-
nomen in het koninklijke huishouden. Robert erfde toen tevens de titel Earl of Leicester. Hun 
bezittingen in Engeland en Normandië werden beheerd door een groep voogden onder leiding 
van hun oom William de Warenne, Earl of Surrey. Beide broers vergezelden koning Hendrik I 
van Engeland naar Normandië, waar hij paus Callixtus II ontmoette. De koning nodigde hen uit 
te filosoferen met enkele kardinalen. Beide broers zouden geleerde mannen worden. Abingdon 
Abbey beweerde later de school van Robert te zijn geweest. Een nog bestaande verhandeling 
over astronomie (British Library ms Royal E xxv) bevat de volgende toewijding: “to Earl Robert 
of Leicester, that man of affairs and profound learning, most accomplished in matters of law.” 
Met zijn overlijden liet hij zijn psalmenboek na aan de abdij die hij had gesticht. In 1120 werd 
hij meerderjarig verklaard en nam hij het bestuur op zich van zijn landgoederen. Door middel 
van zijn huwelijk kreeg hij 1121 het bezit over landgoederen in Breteuil en Pacy-sur-Eure. Ge-
durende de volgende jaren moest Robert zijn onruststokende en onafhankelijke baronnen van 
Breteuil strak aansturen. Hij nam niet deel aan de opstand van zijn broer tegen Hendrik I van 
Engeland in 1123-1124. Zijn broer werd tot 1129 gevangen gehouden, in deze tijd verbleef Ro-
bert echter regelmatig aan het hof. Hierna verschenen beide broers weer aan het hof. In 1135 
waren beiden aanwezig bij het sterfbed van de koning. De daden van Robert betreffende de on-
rustige periode over de opvolging van de koning zijn onbekend, maar tegen pasen van 1136 had 
hij duidelijk de zijde van de nieuwe koning Stephen gekozen, evenals zijn broer. De daaropvol-
gende jaren was hij echter druk bezet met het verdedigen van zijn bezittingen in Breteuil. Tij-
dens deze burgeroorlog lag Robert in conflict met Earl Robert of Gloucester, de bastaardzoon 
van Hendrik I. Nadat koning Stephen was verslagen, onderhandelde Robert namens zijn broer in 
1141 over de voorwaarden van zijn overgave aan keizerin Mathilda. Kort daarop verliet Robert 
Normandië en werden zijn landgoederen geconfisqueerd en aan aanhangers van keizerin Mathil-
da gegeven. Robert bleef gedurende de rest van de regering van koning Stephen op zijn Engelse 
landgoederen. Het lijkt er echter op dat hij weinig contact had met de koning en voornamelijk 
zijn eigen oorlog voerde tegen Ranulf II, Earl of Chester. Uiteindelijk lijkt Robert succesvol te 
zijn geweest, want hij had het strategische Chester Castle of Mountsorrel in handen gekregen. 
Na het overlijden van Earl Robert of Gloucester in 1147, riep Robert of Leicester de grote Earls 
bijeen om een vredesverdrag te sluiten, waardoor vrede in de regio zou komen. In januari 1153 
arriveerde de zoon van keizerin Mathilda, hertog Hendrik. Robert maakte hier gebruik van door 
met hem te onderhandelen. Robert zou in mei 1153 naar Hendrik overlopen en zou daarvoor zijn 
bezittingen in Normandië terugkrijgen. De hertog genoot in juni 1154 van zijn hof te Leicester 
en werd voortdurend vergezeld door Robert of Leicester. Toen een vredesverdrag tussen Stephen 
en Hendrik in november 1153 te Winchester was gesloten, reisde Robert samen met de hertog 
naar Normandië en kreeg hij in januari 1154 definitief zijn oude bezittingen terug. Daarnaast 
kreeg hij ook de door hem gevraagde functie van seneschalk van Engeland en Normandië. 
Robert begon in deze functie, met het aantreden van Hendrik als koning Hendrik II van Enge-
land in oktober 1154. Robert stichtte vele kloosters en doneerde tevens veel aan reeds bestaande 
Benedictijnse kloosters in Engeland en Normandië, geboren in 1104, overleden op 05-04-1168 
(waarschijnlijk het Castle of Brackley te Northamtonshire), begraven ten noorden van het altaar 
van de abdij van St. Mary de Pré te Leicester. Gehuwd in circa 1120 met: 

387974727.  Amice de Montfort (Amicia de Gael), geboren in circa 1108, overleden op 31-08-1168.  
 
387974752. Gerald FitzWalter de Windsor, Constable of Pembroke Castle vanaf 1102, Baron of Mulsford, 

Berkshire (Oxfordshire), Engeland, waar hij een Mottekasteel bouwde te Carew, Pembrokeshire, 
geboren in circa 1070, overleden vóór 1136. Gehuwd in circa 1095 met: 

387974753. Nesta vz Rhys, Prinses van Wales (dezelfde persoon als 1551898805). 
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387974754.  Arnulf de Montgomery, Earl of Pembroke (volgens sommigen Baron of Pembroke) vanaf 1093 
(verleend door Willem II van Engeland), bouwde in circa 1090 samen met zijn oudere broer 
Robert een kasteel te Pembroke in west Wales. In 1096 kreeg hij tevens het Lordship Holder-
ness. Hij nam in 1102 samen met zijn broers deel aan de opstand tegen Hendrik I waardoor zij al 
hun Engelse landgoederen verloren en verbannen werden uit het koninkrijk. Arnulf richtte zich 
toen op Ierland, waar hij huwde met een Ierse prinses. In latere jaren maakte hij deel uit van de 
hofhouding van graaf Fulk V van Anjou. Op een grafsteen in Tulsk (Ierland) staat zijn naam en 
het jaartal 1122 vermeld, geboren circa 1068, overleden circa 1122. Gehuwd in circa 1101 met: 

387974755.  Lafracoth O’Brien (Ua Briain), geboren in circa 1080 te Munster, Ierland. 
 
387974732.  Gilbert de Clare (dezelfde persoon als 387974774). Gehuwd met: 
387974733.  Isabel (Elizabeth) de Beaumont (dezelfde persoon als 387974775). 
 
387974734.  Dermot MacMurrough (Diarmait, Diarmaid Mac Murchadha, later bekend als Diarmaid na nGall 

oftewel Diarmaid van de buitenlanders), koning van Leinster van 1126 tot 1171. Na het overlij-
den van zijn oudere broer, Enna, werd Dermot onverwachts koning van Leinster. Toirdelbach Ua 
Conchobair, High King of Ireland, had hier bezwaar tegen, daar hij (terecht) bang was dat Der-
mot een rivaal zou worden. Toirdelbach gaf Tigernán Ua Ruairc (Tiernan O’Rourke) de opdracht 
Leinster te veroveren. Tigernán slachtte het vee van Leinster om de bevolking te laten verhonge-
ren. Dermot werd verbannen, maar kon in 1132 met hulp van de clans van Leinster de troon her-
overen. In 1152 assisteerde Dermot de High King zelfs in een campagne tegen Tigernán. Als ko-
ning van Leinster doneerde Dermot grote geldbedragen aan kloosters in zijn rijk. Tevens spon-
sorde hij St. Lawrence O’Toole (Lorcan Ua Tuathail), met wiens halfzuster hij gehuwd was. 
Dermot was in 1161 aanwezig bij de installatie van O’Toole als aartsbisschop van Dublin. In 
1166 was Muircheartach Ua Lochlainn, de nieuwe High King en Dermot’s enige bondgenoot, 
verdreven. Een groot leger van Tighearnán Ua Ruairc trok op naar Leinster. Dermot en zijn echt-
genote konden slechts ternauwernood ontsnappen naar Wales en van daar uit naar Engeland en 
Frankrijk. Dermot zocht hij de hulp van Hendrik II van Engeland. In ruil daarvoor zwoer hij zijn 
trouw aan Hendrik. Als dank voor de hulp liet MacMurrough ook zijn dochter Aoife huwen met 
Richard de Clare, 2nd Earl of Pembroke. Gedurende de afwezigheid van Dermot, werd Ruaidhrí 
Ua Conchobhair (zoon van Toirdhealbhach) de nieuwe High King. Nadat de Engelsen hulp had-
den toegezegd maakte Dermot plannen om niet alleen Leinster te heroveren, maar tevens de 
nieuwe High King van Ierland te worden. In 1167 nam hij Dublin in en trok toen door naar Tara 
(destijds de hoofdstad van Ierland). Dermot gokte erop dat Ruaidhrí de gijzelaars uit Leinster 
(waaronder Dermot’s zoon Domhnall) niets zou aandoen. Tighearnán had echter veel invloed op 
Ruaidhrí en deze liet hem alle gijzelaars vermoorden. Dermot kon het verlies van zijn zoon niet 
verdragen en trok zich terug te Ferns en overleed enkele maanden later, geboren in 1110, overle-
den op 01-05-1171 te Ferns. Dermot was gelijktijdig gehuwd met twee vrouwen (toegestaan vol-
gens de zogenaamde Brehon Laws). Gehuwd (2) met Sadhbh of Uí Fhaoláin. Gehuwd (1) met: 

387974735.  Mor O’Toole (Mór Uí Thuathail), geboren in circa 1114 te Castledermot, Kildare, Ierland, 
overleden in 1191. 

 
387974774.  Gilbert de Clare, 1st Earl of Pembroke vanaf 1138. Volgde zijn ooms van vaderszijde op in 

Bienfaite en Orbec Castle te Normandië, het Lordship van Nether Gwent en Striguil Castle (later 
Chepstow). Gilbert werd door koning Stephen verheven tot Earl of Pembroke en gaf hem Peven-
sey Castle. Hij woonde nabij het dak boven de Great Hall zodat hij altijd kon zien wat in de om-
geving gebeurde. Koos verschillende malen voor de zijde van keizerin Matilda. Vlak voor zijn 
overlijden sloot hij echter vrede met Stephen, geboren op 21-09-1100 te Tunbridge, Kent, over-
leden 1149, begraven te Tintern Abbey, Chapel Hill, Monmouthshire. Gehuwd circa 1130 met: 

387974775.  Isabel (Elizabeth) de Beaumont, geboren in circa 1100 te Leicester, Leicestershire, overleden in 
circa 1172. Isabel was eerder maîtraisse van koning Hendrik I van Engeland. 
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387974784.*  Harding FitzEaldnoth, sheriff Reeve of Bristol, eigenaar van de manor Meriet (Merriot), zoon 
van een zekere Ealdnoth, Steward van de koningen Eduard de Belijder en Harold II, geboren in 
circa 1050 te Meriet, Somersetshire, Engeland, overleden op 06-11-1116. Gehuwd met: 

387974785.* Livida, geboren in circa 1073.  
 
387974786.* Estmond, Earl of Mercia, geboren in circa 1050 te Mercia. Gehuwd met: 
387974787.* Godiva (van Normandië), geboren in circa 1076 (volgens sommige bronnen een dochter van 

Robert de Duivel en Herleva van Falaise). 
 
387974788.  Roger II de Berkeley, Baron de Berkeley, overleden in 1131. Gehuwd met: 
387974789.* N.N. 
 
387974790.  Ralph Paganel, Baron Paganel, geboren in circa 1092 te Dudley Castle, Nottinghamshire. 
387974791.  Onbekende dochter van Robert de Ferrers, geboren circa 1115 te Tutbury, Derbyshire, Engeland. 
 
387974792.  Roger de Somery, geboren in circa 1100. Gehuwd met: 
387974793.* Christina. 
 
387974796.  Gilbert de Clare (dezelfde persoon als 1551898780) (volgens sommige bronnen: Gilbert Giffard, 

Royal Serjeant en Marshal onder Hendrik I van Engeland). Gehuwd met: 
387974797.  Adeliza de Clermont (dezelfde persoon als 1551898781). 
 
387974798.  Walter de Salisbury (FitzEdward), 3rd Baron of Salisbury, Sheriff of Wiltshire, geboren in circa 

1087, overleden in 1147, begraven nabij het koor in de kerk te Bradenstoke, Wiltshire. Gehuwd 
in circa 1108 te Salisbury met: 

387974799.  Sibyl de Chaworth, geboren in circa 1090 te Kempsford, Gloucestershire, England, overleden 
vóór 1147, begraven nabij het koor in de kerk te Bradenstoke, Wiltshire. 

 
387974800.  Godfried V van Anjou (de Schone, de Rechtvaardige en Plantagenet), graaf van Anjou, Maine 

en Tours vanaf 1129 in opvolging van zijn vader en hertog van Normandië vanaf 1144. Zijn 
bijnaam Plantagenet ontleende hij aan het feit dat hij steeds een genst of ginster (heidebrem, 
planta genesta, plante genet) op zijn hoed droeg. Zijn echtgenote Mathildis minachtte hem en 
meed hem eerst jarenlang, maar door zijn huwelijk met haar werd hij betrokken bij de burgeroor-
log die heerste tussen zijn echtgenote en Stefan van Blois. Na diens gevangenneming in 1141 
begon hij aan een veldtocht in Normandië dat hij in de jaren ‘42 en ‘43 vrijwel geheel ten koste 
van Stefan in bezit kon nemen. In 1144 riep hij zich uit tot hertog van Normandië. Uiteindelijk 
werd Stefan gedwongen Godfried en Mathilde’s zoon Hendrik als erfgenaam van de Engelse 
troon te aanvaarden waarmee Godfried de stamvader werd van het huis Plantagenet dat in directe 
lijn tot aan de kroning van Hendrik IV van Lancaster op de troon zou blijven, geboren in 1113, 
overleden op 07-09-1151 te Le Mans. Gehuwd in 1127 met: 

387974801.  Mathildis (Maud) van Engeland, dochter en erfgename van koning Hendrik I van Engeland. Na 
de dood van van haar vader in 1135, nam haar neef Stefanus van Blois de Engelse troon in 
hoewel Mathildis was aangeduid als troonopvolgster. Dit leidde tot een burgeroorlog. Tijdens de 
oorlog zat Mathildis gedurende korte tijd op de Engelse troon (1141), hierna nam Stefanus hem 
weer in. Haar zoon Hendrik zou wel koning van Engeland worden. Mathildis werd geboren op 
07-02-1102 te Westminster, overleden op 10-09-1167 te Rouen. Gehuwd (1) in 1114 te Mainz 
met keizer Hendrik V van het Heilige Roomse Rijk, maar zij werd in 1125 weduwe.  

 
387974802.  Willem X van Aquitanië (van Toulouse, de Heilige), hertog van Aquitanië, hertog van Gascogne 

en graaf van Poitiers vanaf 1126 in opvolging van zijn vader. Als graaf van Poitiers was hij 
Willem VIII. Willem was groot van gestalte en immer strijdlustig. Hij was een aanhanger van 
Tegenpaus Anacletus II. Willem streed mee met Lodewijk VI van Frankrijk tegen de graven van 
Auvergne en werd zo leenheer van Auvergne. Op bedevaart naar Santiago de Compostella over-
leed hij in 1137 zonder mannelijke opvolger. De huwelijken van zijn dochter Eleonora met de 
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koning van Frankrijk en met de koning van Engeland lagen aan de basis van de Honderdjarige 
Oorlog, geboren in 1099 te Toulouse, overleden op 09-04-1137 te Santiago de Compostella. 
Gehuwd (2) met Emma van Limoges, dochter van Adhemar van Limoges. Gehuwd (1) met: 

387974803.  Eleonora van Châtellerault, geboren circa 1103 te Châtellerault, overleden maart 1130 te Talmont. 
 
387974804.  Godfried V van Anjou (dezelfde persoon als 387974800). Relatie met: 
387974805.* N.N. (volgens sommige bronnen Adelheid van Angers). 
 
387974806. William de Warenne, 3rd Earl of Surrey, was over het algemeen trouw aan koning Stephen. 

William vocht in 1141 in de Slag om Lincoln en was één van de aanvoerders van het leger dat 
keizerin Matilda ertoe dwong te vluchten vanuit Winchester en Robert de Gloucester gevangen 
wist te nemen. In 1146 nam hij in Vezelay samen met koning Lodwijk VII van Frankrijk het 
kruis aan. William nam het daaropvolgende jaar deel aan de kruistocht. In december 1147 
kwamen zij aan in Efeze en voegden zich bij de Duitse legers. Gezamenlijk trokken zij verder 
door het zuidwesten van Turkije. Op 3 en 4 januari 1148 verloren zij een slag op de grens van 
het Byzantijnse en Seljuk Rijk. Op 08-01-1148 kwamen zij opnieuw in gevecht in de omgeving 
van de Kadmos berg waar de Turken hen in een hinderlaag lieten lopen. Koning Lodewijk en 
zijn Tempeliers en edelen gingen de strijd aan om de armen te beschermen tegen de Turken. De 
meeste ridders kwamen om het leven, waaronder ook William. Koning Lodewijk kon slechts 
ternauwernood ontsnappen, overleden op 08-01-1148 te Anatolië. Gehuwd met: 

387974807. Adela (Ela) van Ponthieu. 
 
387974810.  Geoffrey de Lucy, geboren in circa 1120 te Luce, Maine, Normandië, overleden vóór 1178. 
387974811.* N.N. 
 
387974832.* Saer de Quincy, Lord of the manor of Long Buckby te Northamptonshire. De familie van Saer 

was afkomstig uit Frankrijk en ontleende hun naam aan de plaats Cuinchy. De voornaam Saer 
werd door meerdere generaties gevoerd. Gehuwd met: 

387974833. Matilda (Maud) of St. Liz, stiefdochter van koning David I van Schotland. Gehuwd (1) met 
Robert FitzRichard, Lord of Little Dunmow, Baron of Baynard. 

 
387974836.  Robert de Beaumont, 2nd Earl of Leicester (dezelfde persoon als 387974726). Gehuwd met: 
387974837.  Amice de Montfort (dezelfde persoon als 387974727). 
 
387974840.  Uhtred of Galloway (Uchtred mac Fergusa), Lord of Galloway vanaf 1161 in opvolging van zijn 

vader. Als klein kind werd hij als gijzelaar naar het hof van koning Máel Coluim IV van Schot-
land gestuurd. Nadat zij vader was overleden werd hij in 1161 samen met zijn halfbroer Gille 
Brigte (Gilbert) Lord of Galloway. Beide broers namen deel aan de desastreuze invasie van 
Northumberland in 1174 onder leiding van William I van Schotland. Koning William werd ge-
vangen genomen. De Galwegians kwamen in opstand en maakten gebruik van de gelegenheid 
om de Noorse en Saksische inwoners te vermoorden. Uchtred werd op brute wijze verminkt, 
verblind, gecastreerd en vermoord door zijn halfbroer Gille Brigte en diens zoon Máel Coluim, 
waarop Gille Brigte de volledige heerschappij over Galloway opeiste, geboren in circa 1120, 
overleden op 22-09-1174. Gehuwd met: 

387974841. Gunhilda of Dunbar (of Allerdale). 
 
387974842.  Richard de Morville, Lord of Lauderdale en Consatable of Scotland in opvolging van zijn vader. 

Naast de Schotse bezittingen erfde hij ook de landgoederen in Bozeat te Northamptonshire 
evenals Rutland en enkele andere leengoederen in Huntingdon. In circa 1180 gaf Richard de 
monniken van Melrose de volledige vrijheid om te ploegen en te zaaien op het land van Blanslie 
en het land voorbij de Leader Water. Dit recht werd later bevestigd door zijn zoon William de 
Morville. Richard overleed in 1189. Gehuwd met: 

387974843.  Avice de Lancaster, overleden ná 1189. 
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Afbeelding op zijn graf, 
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Kathedraal van Le Mans. 
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Plantagenet omdat hij 
vaak een takje brem (in het 
Latijn planta genista) op 
zijn hoed droeg. De 
dynastie die in Engeland 
aan de macht kwam wordt 
het huis Plantagenet 
genoemd, naar Godfrieds 
bijnaam. 
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387974844.* Somerled (MacGillebride) (Sumarliði, Somhairle of Sorley), koning van de Hebriden. Somerled 
was de zoon van een zekere Gillebride van de Angus Clan die in ballingschap te Ierland leefde. 
De naam Sommerled betekent “zomer reiziger” en was een veel voorkomende naam onder noor-
mannen. Somerled werd voor het eerst vermeld in 1140 als regulus (koning) van Kintyre (Cinn 
Tìre) toen hij huwde met de dochter van de koning van Mann en de Isles. In 1153 overleden zijn 
schoonvader koning Olaf van Mann en koning David I van Schotland en Somerled zag kans om 
de macht over te nemen. Hij stuurde een bericht naar zijn zwager Goraidh mac Amhlaibh om 
plaats te maken zodat hij kon regeren over the Isles. In 1156 werd Goraidh verslagen in een veld-
slag tegen 80 schepen van Somerled. Goraidh kon de eilanden ten noorden van Ardnamurchan 
behouden maar moest deze twee jaar later alsnog verlaten toen Somerled met een vloot van 53 
oorlogsschepen terugkeerde. Het koninkrijk van Somerled strekte zich uit van the Isle of Mann 
tot de Butt of Lewis. De Steward Clan (Stuart) bedreigden echter zijn koninkrijk. In 1164 sneu-
velde Somerled tijdens de Slag om Renfrew. Gehuwd (1) met N.N. Gehuwd (2) in 1140 met: 

387974845. Ragnhildis Ólafsdóttir, geboren in circa 1117.  
 
387974846. Ranulph of Moray, Jarl of Moray, geboren in circa 1120, overleden ná 1165. Gehuwd met: 
387974847.* Bethoc. 
 
387974848.  Josselin I van Porhoet, burggraaf van Porhoet, geboren circa 1020, overleden 1074. Gehuwd met: 
387974849.* N.N. 
 
387974856.  Richard de Belmeis, geboren in circa 1048. Gehuwd met: 
387974857.* N.N. 
 
387974872.  John FitzRichard, Baron of Knaresborough, geboren in circa 1055. Gehuwd met: 
387974873.* N.N. 
 
387974874.  William FitzNigel, Baron of Halton vanaf circa 1080 in opvolging van zijn vader, tevens 

Marshal of the Earls’ host (een hoge militaire rang). William bezat tevens landgoederen in 
Cheshire en Normandië. In 1115 stichtte William het Augustijnenklooster Canons Regular te 
Runcorn, overleden in 1134, begraven te Chester. Gehuwd met: 

387974875.  de oudste dochter en erfgename van Yorfid, Baron of Widnes. Bij het overlijden van Yorfid 
erfde William de Lancashire manors of Widnes, Appleton, Cronton en Rainhill. 

 
387974876.* Fulk de Lisours. Gehuwd met : 
387974877.* N.N. 
 
387974878.* Robert de Lacy, Earl of Pontefract, geboren in circa 1070. Volgens sommigen een zoon van 

Ilbert de Lacy, geboren in 1045 te Lassy, overleden in 1093 te Pontefract. Dit lijkt 
onwaarschijnlijk daar Robert dan zo’n 100 jaar oud is geworden. Mogelijk was het zijn 
grootvader of zelfs overgrootvader. Ilbert was een zoon van Hugh de Lacie en Emma de Bois 
l’Eveque (stamouders van het geslacht De Lacy (zie elders in deze kwartierstaat). Gehuwd met: 

387974879.* Matilda (du Perche). 
 
387974880.* Walter Cantilupe, geboren in circa 1102 
387974881.* N.N. 
 
387974888.  Gerard de Gournay, Sire de Gournay, geboren in circa 1060 te Gournay, Normandië, overleden 

in 1098 in het Heilig Land tijdens de eerste kruistocht. Gehuwd met: 
387974889.  Edith de Warrene, geboren in circa 1065 te Sussex, Engeland. 
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387974890.  Thomas I de Coucy, Sire de Coucy en graaf van Amiens vanaf 1116 in opvolging van zijn vader. 
De huwelijksperikelen van zijn ouders, door abt Guibert van Nogent in zijn bekentenissen uitge-
breid beschreven, hebben vermoedelijk een grote invloed op Thomas gehad. Enguerrand twijfel-
de openlijk aan zijn vaderschap en Thomas haatte zijn vader. Thomas was, zo schrijft abt Suger 
van St. Dénis, als “een razende wolf”. Hij nam aan de zijde van de graaf van Namen, de bedro-
gen echtgenoot van de tweede echtgenote van zijn eigen vader, deel aan een vernietigende oor-
log tussen de feodale heren van Namen en Coucy. Omdat de in sterke kastelen verblijvende 
heren elkaar niet konden treffen werd de oorlog tegen de boerenbevolking gevoerd. Brandschat-
ten, plunderingen, het afhakken van de voeten van lijfeigenen, het uitsteken van hun ogen en het 
vernielen van molens en wijngaarden behoorden tot de methoden waarmee de ridders elkaar be-
vochten. De burgerbevolking was zozeer getroffen dat de gevolgen een generatie later nog merk-
baar waren. In 1095 trokken vader en zoon Coucy beiden naar Jeruzalem op de eerste kruistocht. 
Hun wederzijdse haat was bij terugkomst nog onverminderd maar misschien was de kruistocht 
een middel geweest om de verwoestende agressie van de ridderstand te kanaliseren en te gebrui-
ken in de strijd tegen de Islam. Thomas erfde van zijn moeder de domeinen Marle en La Fère en 
voegde deze in 1116 bij de dood van zijn vader samen met Coucy. De regering van Thomas werd 
gekenmerkt door geweld. Vanuit kastelen die, nog steeds volgens Suger “nesten voor draken en 
holen voor dieven waren”, overviel Thomas de bezittingen van de koning, de kerk en zijn buren. 
De daarbij gevangen genomen mannen werden aan hun testikels opgehangen en bij één gelegen-
heid sneed Thomas zelf dertig mannen de keel door. Abt Guibert van Nogent noemde hem de 
“slechtste man van zijn generatie” en pas na gewapend ingrijpen van koning Lodewijk VI van 
Frankrijk en excommunicatie door de kerk werd Thomas ertoe bewogen om enkele geroofde 
kastelen en landgoederen af te staan. Zoals in de middeleeuwen gebruikelijk was, deed Thomas 
op zijn sterfbed grote legaten aan de kerk in de hoop en verwachting dat hij een plek in de hemel 
kon kopen. De abdij van Nogent kreeg een groot legaat en in Prémontré werd een nieuwe abdij 
gesticht. De bij Enguerrand I van Coucy beschreven heldendaad in het Heilig Land waaraan de 
heren van Coucy hun wapen ontleenden werd ook wel aan Thomas toegeschreven, geboren in 
1078, overleden in 1130. Gehuwd (1) in circa 1100 met Ida van Henegouwen. Dochter van graaf 
Boudewijn II van Henegouwen, gescheiden. Gehuwd (2) met een dochter van graaf Roger van 
Montaigu, wegens bloedverwantschap in 1104 ontbonden. Gehuwd (3) met: 

387974891.  Melisende van Crécy, overleden in 1114. 
 
387974892.  Alberik I van Dammartin, graaf van Dammartin, geboren in circa 1110 te Dammartin, Seine-Et-

Marne, overleden ná 1181 (1183). Gehuwd met: 
387974893. Clemencia van Bar (dezelfde persoon als 387974895). 
 
387974894.  Reinoud II van Clermont, graaf van Clermont-Beauvaisis na zijn terugkomst van de eerste kruis-

tocht, geboren 1070, overleden vóór 1162. Gehuwd (1) met Adelheid van Vermandois, dochter 
van Herbert IV van Vermandois en weduwe van Hugo I van Vermandois. Gehuwd (2) 1140 met: 

387974895.  Clemencia van Bar. Gehuwd (2) met Alberik I van Dammartin. Gehuwd (3) met Theobald III 
van Crépy (van Nanteuil-Haudouin). 

 
387974896. William de Braose (dezelfde persoon als 387974698). Gehuwd met: 
387974897. Bertha de Gloucester (ook wel de Pitres of de Hereford) (dezelfde persoon als 387974699). 
 
387974898.  Bernard de St. Valéry. Gehuwd met: 
387974899.* Matilda. 
 
387974920. Hugh de Mortimer, Baron of Wigmore, keerde terug van zijn Normandische landgoederen in 

circa 1137. Herbouwde Cymaron Castle in 1144 waardoor dit de residentie van de familie bleef. 
Voerde veel oorlogen met zijn buren, met name Miles, Earl of Hereford en Josse de Dinant, 
Baron of Ludlow. Josse zette Hugh gevangen na een hinderlaag en liet hem pas vrij na betaling 
van een grote som geld. Gedurende deze tijd bezette Hugh ook het koninklijk kasteel te 
Bridgnorth. Hugh was één van de baronnen die in 1155 weigerde de koninklijke kastelen terug 
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te geven aan Hendrik II van Engeland. In mei 1155 viel Hendrik II de kastelen Wigmore, 
Bridgnorth en Cleobury aan en op 07-07-1155 erkende Hugh het gezag van Hendrik II. Hij 
mocht zijn twee eigen kastelen behouden (Wigmore en Cleobury, hoewel het laatste tijdens het 
beleg was vernietigd), maar moest Bridgnorth teruggeven aan de kroon, geboren in circa 1085, 
overleden in circa 26-02-1180. Gehuwd tussen 1148 en 1153 met: 

387974921. Maud Le Meschin, geboren in circa 1118, overleden ná 1190. Gehuwd (1) met Philip Belmais. 
 
387974924. Robert de Ferrers, 2nd Earl of Derby vanaf 1139, slechts weinig is bekend over zijn leven, 

anders dan zijn vrijgevigheid naar de kerk. In 1148 stichtte hij de Merevale abdij te Warwick-
shire. Hier wilde Robert tevens begraven worden in een ossenhuid. Tevens stichtte hij de priorij 
van Derby, welke later verhuisde naar Darley Abbey. Net als zijn vader probeerde Robert een rol 
te spelen in de burgeroorlog die bekend stond als The Anarchy. Hij steunde koning Stephen en 
deze beloonde hem in 1139 met de inkomsten van de Borough of Derby, Stephen gaf deze echter 
in 1149 aan de Earl of Chester. Robert steunde de toekomstige Hendrik II nadat Tutbury Castle 
in 1153 was belegerd, echter toen deze in 1154 koning werd, ontnam hij Robert het recht de titel 
van Earl te gebruiken alsook het recht van de “third penny”, geboren in circa 1090 , overleden in 
1162 te Merevale, Warwickshire, Engeland. Gehuwd in circa 1135 te Nottinghamshire met: 

387974925. Margaret Peverel, erfgename van haar vader, geboren in circa 1114 te Nottingham.   
 
387974928.  William de Mauduit, 1st Baron of Hanslape, geboren in circa 1110, overleden in circa 1170. 
387974929.* Alice, geboren in circa 1112, overleden ná 1170. 
 
387974930.  Simon II of St. Liz (de Senlis), 4th Earl of Huntingdon and Northampton. Simon was een trouwe 

aanhanger van Stephen van Engeland. In 1141 vocht hij aan zijn zijde in de Slag om Lincoln. Hij 
werd hiervoor beloond met het earldom Huntingdon, overleden in 1153. Gehuwd met:    

387974931.  Isabel de Beaumont. 
 
387974932.  Richard Bassett, woonde Wallingford, Berkshire, Engeland, geboren circa 1132. Gehuwd met: 
387974933.* N.N. 
 
387974936.  Henry de Beaumont, 1st Earl of Warwick (ook wel Henry de Neubourg of Henry de Newburgh 

naar het kasteel van Newburg nabij Louviers te Normandië). Als jongere zoon van Roger de 
Beaumont erfde hij het kleine Lordship van La Neubourg in Normandië. Hij arriveerde samen 
met Willem de Veroveraar in Engeland, maar nam niet deel aan de Battle of Hastings. In 1068 
werd hij Constable of Warwick Castle en kort daarop kreeg hij van Willem de Veroveraar het 
kasteel en bijbehorende manor als bezit. In 1079 werd hij Councillor van de koning en op 12-04-
1080 een Baron of the Exchequer in Normandië. Voor zijn diensten voor het onderdrukken van 
de opstand in 1088 werd hij door Willem II van Engeland verheven tot Earl of Warwick. In 1099 
vocht hij tegen de Welsh en bouwde hij een kasteel te Swansea. Henry de Beaumont was een 
goede vriend van Hendrik I van Engeland. Mede dankzij zijn advies werd Hendrik in 1100 
verkozen tot koning van Engeland. In 1107 ontving hij het Lordship of Gower in Wales, 
overleden op 20-06-1119, begraven in de abdij te Preaux. Gehuwd vóór 1100 met: 

387974937.  Marguerite van Perche.  
 
387974938.  William de Warenne (dezelfde persoon als 775949990). Gehuwd met: 
387974939.  Elizabeth of Vermandois (dezelfde persoon als 775949991). 
 
387974940.  Ivo (Yves) de Harcourt, stamvader van de Engelse tak van het geslacht Harcourt, woonde in 

Shenton, Leicestershire, geboren in circa 1130, overleden vóór 1180. Gehuwd met: 
387974941.* N.N. 
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387974942.  Richard de Camville, stichtte op 10-07-1150 de abdij van Combe, geboren circa 1110. Gehuwd: 
387974943.* Milicent Stanton. 
 
387974960.* Roger Bigod (Bigot), Sheriff of Norfolk and Suffolk, stamvader van de Bigod familie in Enge-

land. Roger stamde af van een arm ridderlijk geslacht uit Normandië. Roger le Bigot, waarschijn-
lijk de vader van Roger, verkreeg een belangrijke positie aan het hof van Willem de Veroveraar. 
Mogelijk vocht Roger mee tijdens de Battle of Hastings en verkreeg daarna landgoederen in East 
Anglia. Het Domesday Book vermeld Roger als houder van 6 Lord-ships te Essex, 117 te Suf-
folk en 187 te Norfolk. Na de mislukte opstand van 1088 tegen Willem II van Engeland verloor 
hij zijn bezittingen, maar kreeg deze later terug. Roger stichtte de Thetford priory in Norfolk en 
doneerde deze later aan Cluny. In 1101 kreeg hij van Hendrik I van Engeland toestemming een 
kasteel te Framlingham te bouwen. Hij liet tevens Bungay Castle in Suffolk bouwen, overleden 
op 09-09-1107, begraven te Norwich. De monniken van Thetford Priory eisten het lichaam van 
Roger op omdat hij hun priorij gesticht had (hetgeen gebruikelijk was in die tijd). De bisschop 
van Norwich, Herbert de Losinga, besloot daarop het lichaam van Roger te stelen en midden in 
de nacht naar Norwich te slepen. Gehuwd met: 

387974961. Adeliza (Alice) de Tosny (Toeni,Toeny). 
 
387974962.  Aubrey II de Vere (Alberic[us] de Ver), Sheriff van verschillende shires en Justiciar onder Hen-

drik I van Engeland en Stefanus van Engeland. In 1133 benoemde Hendrik I hem hem tot master 
chamberlain of England. Aubrey werd vermoord door een bende in Londen, geboren in circa 
1080, overleden in mei 1141, begraven in het familiegraf te Colne Priory, Essex. Gehuwd met: 

387974963.  Adeliza (Alice) of Clare.  
 
387974976  Ralph IV de Toeni (dezelfde persoon als 387974658). Gehuwd met: 
387974977.  Alice of Northumberland (dezelfde persoon als 387974659). 
 
387974978.  Boudewijn III van Henegouwen, graaf van Henegouwen vanaf 1098 in opvolging van zijn vader, 

tot circa 1103 onder regentschap van zijn moeder. Net als zijn vader probeerde hij het graafschap 
Vlaanderen te heroveren. Hij trachtte, vergeefs, het conflict om Kamerijk tussen de Vlaamse 
graaf Robrecht II en de Duitse keizer Hendrik IV uit te buiten. Toen Boudewijn VII van Vlaan-
deren in 1119 kinderloos overleed, probeerde Boudewijn zijn rechten op de Vlaamse troon te 
laten gelden, maar kon niet beletten dat deze toekwam aan Karel de Goede, een kleinzoon van 
Robrecht I. Boudewijn werd geboren in 1088, overleden in 1120. Gehuwd in circa 1107 met: 

387974979.  Yolanda van Gelre, geboren in circa 1090, overleden in 1131. Gehuwd (2) ná 1122 met Godfried 
de Bouchain, burggraaf van Valenciennes. 

 
387974984.  Ralph (Raoul) de Beaumont, burggraaf van Lude en Montreveau, geboren in circa 1070, 

overleden in circa 1100. Gehuwd in circa 1095 met: 
387974985.* N.N.  
 
387974986.  Hendrik I van Engeland (Beauclerc) (dezelfde persoon als 1551898804). Relatie met: 
387974987.  Nesta vz Rhys, Prinses van Wales (dezelfde persoon als 1551898805). 
 
387974992. Humphrey II de Bohun, erfde in circa 1123 grote landgoederen in Wiltshire, Engeland. Hij 

stichtte samen met zijn moeder de priorij van Monkton Farleigh zoals was opgenomen in het 
testament van zijn vader. In 1135 was hij getuige van oorkonden van koning Hendrik I en in 
1136 een van koning Stefanus. In 1139 koos Humphrey de zijde van de pas gearriveerde 
keizerin Mathilda. Kort daarop sloeg hij een aanval op zijn kasteel te Trowbridge af. In 1144 
bevestigde keizerin Mathilda zijn bezittingen en erkende hem als steward van Engeland en 
Normandië. Gedurende haar regering, alsook die van haar zoon Hendrik II, was hij getuige van 
de ondertekening van oorkonden. Vanaf 1158 verbleef hij niet meer aan het hof, het is 
onduidelijk wat hiervan de reden is, overleden vóór 29-09-1165. Gehuwd met: 

387974993. Margaret of Gloucester, overleden in 1187. 
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387974994.  Henry of Scotland (Eanric mac Dabíd), Prins van Schotland, troonopvolger van ket koninkrijk 
van Alba en Earl of Northumberland en Earl of the Honour of Huntingdon, geboren in 1114, 
overleden op 12-06-1152, begraven te Kelso Abbey. Gehuwd in 1139 te Engeland met: 

387974995.  Ada de Warenne (Adeline de Varenne), geboren in circa 1120, overleden in 1178. 
 
387974998.  William de Say, overleden vóór 01-08-1177. Gehuwd met: 
387974999.* N.N. 
 
387975004.  Jan van Eu, graaf van Eu en heer van Hastings vanaf 1140 in opvolging van zijn vader. Trok 

zich op het einde terug als monnik in Foucarmont, overleden op 26-06-1170. Gehuwd met: 
387975005.  Adelheid van Aubigny. 
 
387975006.  Hamelin de Warenne (dezelfde persoon als 193987402). Gehuwd met: 
387975007.  Isabella de Warenne (dezelfde persoon als 193987403). 
 
387975048.  Owain Gwynedd (Owen, Owain ap Gruffydd), koning van Wales, wordt beschouwd als een van 

de meest succesvolle prinsen van de Welsh, Owain claimde de troon van Wales, geboren in circa 
1100, overleden op 28-11-1170. Naast zijn twee echtgenotes had Owain nog vier minaressen. 
Gehuwd (2) met Cristina (Christina) ferch Llywarch. Gehuwd (1) met: 

387975049.* Gwladys (Gladys) ferch Llywarch. 
 
387975050. Madog ap Maredudd, laatste prins van Powys in Wales vanaf 1132 in opvolging van zijn vader. 

Gedurende korte tijd Lord of Oswestry en Whittington. Hij nam deel aan de Slag om Lincoln in 
1141 aan de zijde van de Earl of Chester. De koning van Gwynedd veroverde in 1150 de 
bezittingen van Madog in Iâl (Engels: “Yale”). In 1157 biel Henrik II van Engeland Gwynedd 
binnen met steun van Madog, die hierdoor het merendeel van zijn land terugkreeg. Hij verkreeg 
hierbij ook het Lordship Owestry en Whittington. Het lijkt erop dat Madog in 1159 aanwezig 
was bij de mislukte aanval van Hendrik II van Engeland op Toulouse, overleden op 09-02-1160 
te Whittington Castle, begraven in de St. Tysilio te Meifod, Powys. Gehuwd met Susanna 
Gwynedd, zuster van koning Owain Gwynedd. Gehuwd/Relatie met: 

387975051.* N.N. 
 
387975072.*  Eustachius II van Fiennes, heer van Fiennes. Volgens sommige bronnen was hij de zoon van 

heer Eustachius I van Fiennes en Adele de Selnesse, sommigen menen echter dat Eustachius II 
een kleinzoon was van dit echtpaar en dat hij een zoon was van een zekere Conon van Fiennes, 
vermeld in 1112.  Eustachius I zou met Willem de Veroveraar naar Engeland zijn getrokken en 
in 1084 tot admiraal zijn benoemd. Volgens de overleveringen was hij een zoon van Lambert I 
van Leuven en Geberga van Lotharingen (zie elders in deze kwartierstaat). Eustachius II werd 
geboren in circa 1126, overleden in 1183/84. Gehuwd met: 

387975073.  Margaretha van Guînes. Gehuwd (2) met Rogier, kastelein van Kortrijk.  
 
387975074. Faramus van Boulogne, geboren te Tingry, overleden ná 1130 te Tingry. Gehuwd met: 
387975075.* volgens sommige bronnen  Beatrix (Matilda) van Guînes, dochter van Arnold I van Guînes en 

Mathildis van Sint-Omaar (zie elders in deze kwartierstaat). 
 
387975082.  Gossuin de Mons. Gehuwd met: 
387975083.  Beatrix de Rumigny. 
 
387975088.  Wouter II van Brienne, graaf van Brienne vanaf 1120 in opvolging van zijn vader en heer van 

Ramerupt. Hij nam deel aan de tweede kruistocht van Lodewijk VII van Frankrijk. Wouter werd 
geboren in circa 1100, overleden in 1161. Gehuwd (1) met Adelheid van Baudemont. Gehuwd 
(3) met een zekere Van Nesle. Gehuwd (4) met Humbelina van Troyes (tot 1137). Gehuwd (5) 
met een zekere Adelheid. Gehuwd (2) met: 

387975089. Adèle van Soissons. 
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387975090.  Amadeus II van Montfaucon, heer van Montfaucon vanaf 1162 in opvolging van zijn vader en 
graaf van Montbéliard vanaf 1162 in opvolging van zijn grootvader langs moederszijde, 
Diederik II van Montbéliard. Amadeus werd geboren in circa 1130, overleden in 1195 (gedood 
door paltsgraaf Otto I van Bourgondië). Gehuwd (1) met Beatrix van Joinville. Gehuwd (2) met 
Osilia van Faucogney. Gehuwd met: 

387975091.* N.N., onbekend welke van zijn twee echtgenotes de moeder is van genoemde voorouder. 
 
387975092.  Ferdinand II van León, koning van León vanaf 1157 in opvolging van zijn vader. Hij ontpopte 

zich als een voorzichtig en waardig koning. Hij was ook regent van Castilië, tijdens de 
minderjarigheid van zijn neef Alfons VIII. Tijdens zijn bewind dienden de Moren verschillende 
nederlagen op te tekenen. Ferdinand’s opvoeding werd toevertrouwd aan de Galicische edelman 
Fernando Pérez de Traba. In 1155 vond een concilie plaats waarbij de verdeling van de 
bezittingen van zijn vader werd bepaald. Daarbij kreeg de toekomstige koning León en Galicië 
waarbij Tierra de Campos, Sahagún en Asturië de Santillana van deze erfenis werden 
uitgezonderd. In 1158 huwde Ferdinand met de dochter van Alfons I van Portugal. Hij beoogde 
hiermee zijn invloed over het nieuwe koninkrijk Portugal (dat bestond vanaf 1139) te vergroten. 
In hetzelfde jaar sloot hij vrede met de Portugezen in Pontevedra via het Verdrag van Lerez. 
Daarna viel hij samen met de Portugezen de Moren aan. Tijdens de belegering van Badajoz 
besloot Ferdinand echter dat Portugal teveel terrein veroverde en een bedreiging voor zijn 
koninkrijk begon te vormen. Hij viel de Portugezen aan en nam zijn schoonvader gevangen. Die 
werd weer vrijgelaten nadat hij aan Ferdinand een deel van de veroverde gebieden had 
teruggegeven. Vervolgens sloot Ferdinand een verdrag met de Almohaden om zijn bezittingen 
tegenover de Portugezen te kunnen verdedigen. Toen Castilië echter in 1173 vrede sloot met de 
Almohaden, werd het koninkrijk van León opnieuw bedreigd door de Moren en door de 
Portugezen. De sultan van de Almohaden brak het vredesverdrag van 1169 en zijn troepen 
rukten op tot aan Ciudad Rodrigo. Vanaf 1176 voerden Alfons VIII van Castilië en Ferdinand II 
verschillende oorlogen tegen de Almohaden en tegen de Portugezen. In 1180 sloten de 
koninkrijken van Castilië en León tenslotte een vredesverdrag in Tordesillas, geboren in 1137, 
overleden op 22-01-1188 te Benavente na een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela te 
hebben gemaakt, begraven in de kathedraal van Santiago. Gehuwd (2) in 1178 met Teresa Nuñez 
de Lara, overleden in 1180, dochter van de graaf Nuño Pérez van Lara en Teresa Fernández de 
Traba. Gehuwd (3) in 1185 met Urraca López de Haro, dochter van Lope Díaz, Heer van 
Vizcaya, Nájera en Haro. Gehuwd (1) in 1158 met: 

387975093.  Urraca van Portugal, koningin van León van 1165 tot 1175. Het huwelijk werd in 1175 door 
Paus Alexander III ontbonden omdat zij beiden kleinkinderen waren van een dochter van Alfons 
VI van Castilië en dus familie in de derde graad. Hierna keerde Urraca terug naar het hof van 
haar vader in Coimbra, geboren in 1151 te Coimbra, overleden in 1188 te Coimbra. 

 
387975094.  Alfons VIII van Castilië (de Edele), koning van Castilië vanaf 1158 in opvolging van zijn vader. 

Alfons erfde de troon in 1158 op slechts driejarige leeftijd, na het overlijden van zijn vader. Hij 
werd daarmee inzet in de strijd tussen de adellijke families Lara en Castro, die de macht 
betwistten en de voogdij over het kind en het regentschap verdeelden. Zijn oom, koning 
Ferdinand II van León, eiste ook de troon op, aldus bijna een burgeroorlog ontketenend. De 
jonge koning werd gered door een edelman die hem het koninklijk paleis uitsmokkelde en hem 
onder de bescherming plaatste van loyale steden in het noorden van Castilië, San Esteban de 
Gormaz (in de huidige provincie Soria) en Ávila, waar hij kon opgroeien. Op 15 jarige leeftijd 
stelde hij orde op zaken en heroverde zijn hoofdstad Toledo op de Lara’s. Om de edelen van 
Castilië weer op één lijn te krijgen, zette hij zich in voor de Reconquista, voegde La Rioja bij 
zijn koninkrijk en voerde een leger aan van christelijke koningen (uit Castilië, Navarra en 
Aragon), waarmee hij de Almohaden te lijf ging. In 1195 werd hij verslagen in de Slag bij 
Alarcos, maar op 16-07-1212 behaalde hij de overwinning in de Slag bij Las Navas de Tolosa, 
de beslissende slag in de Reconquista. Alfonso stichtte de eerste Spaanse universiteit, de studium 
generale van Palencia, die na zijn dood echter werd opgeheven, geboren op 11-11-1155 te Soria, 
overleden op 05-10-1214 te Gutierre Muñoz, Ávila. Gehuwd in september 1170 met: 
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387975095.  Eleonora (Leonor) van Engeland, kreeg Gascogne mee als bruidsschat, geboren op 13-10-1162, 
overleden op 31-10-1214, kort ná haar echtgenoot. 

 
387975096.  Hugo V van Châteaudun (Callidus), burggraaf van Châteaudun vanaf 1180 in opvolging van zijn 

vader, overleden in 1191. Gehuwd met: 
387975097.  Johanna van Preuilly. Gehuwd (2) met Robert van Alençon. 
 
387975104.  Roger (Rogier) van Joinville, heer van Joinville vanaf 1096 in opvolging van zijn vader. Rogier 

was een vertrouweling aan het hof van de graaf van Champagne en was diens secretaris. Rogier 
hield rekening met de orders van Kerk, en gaf aan de geestelijkheid een aantal bezittingen en 
rechten terug die voordien door zijn voorouders waren bemachtigd, overleden in circa 1028 
(volgens sommige bronnen ná 1037). Gehuwd in circa 1110 met: 

387975105.  Adelheid van Vignory, overleden ná 1140. 
 
387975106.  Everhard I van Brienne (dezelfde persoon als 775950176). Gehuwd met: 
387975107.  Adelheid van Ramerupt (dezelfde persoon als 775950177). 
 
387975108.  Theobald II van Dampierre, heer van Saint-Dizier en Dampierre tot 1107, geboren in circa 1060, 

overleden in 1107. Gehuwd met: 
387975109.  Isabella van Monthléry, geboren in circa 1080. 
 
387975110.*  André (Andreas) van Ramerupt, heer van Baudemont, overleden in 1130. Gehuwd met : 
387975111.*  Agnes de Braine. 
 
387975112.  Willem III (IV) van Bourgondië-Ivrea, na de dood van zijn neef Willem III van Bourgondië in 

1127, maakte hij zich meester van het graafschap Mâcon en van Vienne, deelnemer aan de twee-
de kruistocht. Regent en erfpretendent van Freiburgund.overleden op 27-09-1155. Gehuwd met: 

387975113.  Pontia of Adelheid van Traves, erfgename van Traves, weduwe van Theobalt van Rougemont. 
 
387975114.  Matheus I van Lotharingen (Opper-Lotharingen), hertog van Lotharingen vanaf 1139 in 

opvolging van zijn vader, stichtte de abdij van l’Étange in 1148 en de abdij van Clairlieu in 
1159. Matheus nam deel aan de tweede kruistocht. Hij koos daarbij voor de zeeroute en hielp 
mee Lissabon op de Moren te veroveren. Hij nam in Italië deel aan de veldtochten van zijn 
zwager, tevens vergezelde hij hem op zijn tocht naar Rome in 1155 waar Frederik door de paus 
gekroond werd tot keizer van het Heilige Roomse Rijk, geboren in circa 1110, overleden op 13-
05-1176, begraven te Clairlieu. Gehuwd vóór 11-03-1139 met: 

387975115.  Bertha van Zwaben, ook wel bekend als Judith, overleden tussen oktober 1194 en 25-03-1195, 
begraven te Clairlieu. Bertha was een zuster van keizer Frederik Barbarossa. 

 
387975116.  Willem I van Châlon, graaf van Châlon vanaf 1113 in opvolging van zijn vader. Hij regeerde 

samen met Savary van Vergy. Savary verkocht na de dood van zijn zonen, zijn deel van het 
graafschap aan hertog Hugo II van Bourgondië, die het op zijn beurt doorgaf aan zijn zoon Hugo 
Roodkop. Willem plunderde in 1166 de abdij van Cluny en doodde daarbij verschillende 
monniken. Als straf ontnam de koning hem Mont-Saint-Vincent en verdeelde dat tussen de graaf 
van Nevers en de hertog van Bourgondië, geboren in 1185, overleden in 1166. Gehuwd met: 

387975117.* N.N. 
 
387975118.  Frederik I van Hohenstaufen (Barbarossa), keizer van het Heilige Roomse Rijk vanaf 1155. 

Frederik I was door erfopvolging hertog van Zwaben. Zodoende stond hij ook bekend als Fre-
derik III. Hij werd op 04-03-1152 te Frankfurt tot koning van het Heilige Roomse Rijk gekozen 
en op 09-03-1152 door de aartsbisschop van Keulen gekroond. Op 18-06-1155 zalfde paus 
Adrianus IV hem te Rome tot keizer van het Heilige Roomse Rijk. Door zijn huwelijk verwierf 
hij in 1178 het graafschap Bourgondië. Onder zijn bewind kreeg Duitsland ook zijn sacraal 
karakter door de benaming “Heilig Rijk”. Door de koppeling van de keizerskroon aan het Duitse 
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koningschap viel Italië hem ook toe. Om zijn gezag daar te herstellen had hij grote ambities. 
Echter, de stadstaten in Noord-Italië kwamen in verzet en verenigden zich in de Lombardische 
Liga en dienden Frederik een zware nederlaag toe in de slag bij Legnano op 29-05-1176. In 1183 
werd dan toch een akkoord bereikt en erkenden de steden het keizerlijk gezag. In Midden-Italië 
kwam hij in conflict met de paus omwille van het feit dat Frederik door het systeem van de 
Rijkskerk als het ware bisschoppen kon benoemen in de achtertuin van de paus. In het zuiden 
zorgde hij ervoor dat zijn zoon Hendrik VI huwde met de erfdochter van Sicilië. Hij wist Sicilië 
op de Normandiërs in te nemen en zorgde er zo voor dat Italië weer (even) een politieke eenheid 
werd, geboren in 1122 te Waiblingen, overleden op 10-06-1190 te Anatolië toen hij tijdens de 
derde kruistocht de rivier de Selef wilde doorwaden. Gehuwd in juni 1156 met: 

387975119.  Beatrix I van Bourgondië (ook wel Beatrijs), bracht het graafschap Bourgondië en de Provence 
in als bruidsschat, geboren in circa 1145, overleden op 15-11-1184 te Jouhe bij Dole. 

 
387975120.  Gilbert de Lacy of Ewias, nadat zijn vader was verbannen moest Gilbert veel moeite doen de 

kastelen van Weobley, Longtown en Ludlow in de Marches van Wales terug te krijgen. 
387975121.* N.N. 
 
387975122.* Baderon of Monmouth, volgens sommige bronnen een zoon van Caradoc de Labocac, geboren 

in circa 1103. Gehuwd met: 
387975123.  Rohese (Rose) de Clare, geboren in circa 1108 te Clare, Suffolk, Engeland, overleden in 1149. 
 
387975136. Hugo van Lusignan, co-heer van Lusignan vanaf 1164, geboren in circa 1141. Gehuwd vóór 

1162 met: 
387975137.* Orengarde. 
 
387975140.  Willem VI (IV) van Angoulême (Taillefer), graaf van Angoulême vanaf 1140 in opvolging van 

zijn vader. Willem nam deel aan verschillende kruistochten, overleden op 07-08-1179 te 
Messina. Gehuwd (1) met Emma van Limoges, weduwe van Willem X van Aquitanië, dochter 
van burggraaf Adhemar II van Limoges. Gehuwd (2) met: 

387975141.  Margaretha (Marguerite) van Turenne, geboren in circa 1141 te Turenne. 
 
387975142.  Peter I van Courtenay, heer van Courtenay vanaf 1161, samen met zijn broers Lodewijk VII en 

Robert trok hij mee met de tweede kruistocht, geboren in september 1126, overleden op 10-04-
1183 te Palestina. Gehuwd in 1150 met: 

387975143.  Elisabeth van Courtenay, geboren in 1127, overleden in september 1205.   
 
387975144.  Robert I van Dreux (de Grote), graaf van Dreux (als apanage) vanaf 1137, graaf van van Perche 

vanaf 1144 via zijn tweede echtgenote, graaf van Braine vanaf 1152 via zijn derde echtgenote, 
heer van Savigny vanaf 1123. Robert nam met zijn broer koning Lodewijk VII deel aan de 
tweede kruistocht waar hij (als Robert van Perche) de vergadering van de Jerusalemse kroonraad 
bij Akko op 24-06-1148 bijwoonde, waar besloten werd een (mislukte) veldtocht tegen Damas-
cus te beginnen in 1148. Na zijn terugkeer in Frankrijk, intrigeerde hij tegen zijn broer koning 
Lodewijk VII in de hoop de macht over te nemen. Abt Suger dacht dat deze poging succesvol 
was en werd zelf regent tijdens de afwezigheid van Lodewijk VII. Tijdens de Engelse burger-
oorlog (1135-1154) streed Robert tegen de Engelsen en nam hij deel aan de belegering van Sées 
in 1154. In 1180 verleende hij een gemeentelijk charter aan de stad Dreux en stichtte hij Brie-
Comte-Robert, genoemd naar hemzelf, geboren in 1123, overleden op 11-10-1188 te Braine, 
begraven in de St. Yved te Braine. Gehuwd (1) in circa 1139 met Agnes van Garlande, geboren 
in 1122, overleden in 1143, dochter van Anseau van Garlande, graaf van Rochefort. Gehuwd (2) 
in circa 1144 met Havise van Evreux (Hedwig van Salesbury), geboren in circa 1118, overleden 
in 1152, dochter van Walter van Evreux, graaf van Salisbury. Gehuwd (3) in 1152 met:   

387975145.  Agnes de Baudement, gravin van Braine-sur-Vesle, vrouwe van Fêre-en-Tardenois, Pontarcis, 
Nesle, Longueville en Quincy. Stichtte de abdij St. Yved te Braine, geboren in circa 1130, 
overleden op 11-07-1218. Gehuwd (1) met Milon II van Bar-sur-Seine.  
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387975146.  Rudolf I van Coucy, heer van Coucy, Marle,La Fère, Crécy (sur-Serre), Vervins, Pinon, 
Landouzy (la-Ville) en Fontaine (lès-Vervins) vanaf 1149 in opvolging van zijn vader. Rudolf 
sneuvelde tijdens het beleg van Akko. Volgens de overlevering gaf hij de opdracht aan een 
schildknaap om na zijn overlijden zijn hart te bezorgen aan zijn minnares. De echtgenoot van 
deze vrouw kon de schildknaap echter onderscheppen en gaf het hart te eten aan zijn onwetende 
vrouw. Toen deze vrouw besefte wat zij had opgegeten, weigerde zij vervolgens elk voedsel en 
stierf van honger, geboren in circa 1134, overleden in 1191 te Akko. Gehuwd (2) met Adelheid 
van Dreux, geboren in 1152 dochter van Robert I van Dreux (zie elders in deze kwartierstaat). 
Gehuwd (1) met:  

387975147.  Agnes van Henegouwen (de Manke), geboren in 1142, overleden in 1173.   
 
387975148. Godfried IV van Thouars, burggraaf van Thouars vanaf 1151 in opvolging van zijn broer Willem 

I, geboren in circa 1125, overleden ná 1173. Gehuwd met: 
387975149.* Eleonora (Aimé), volgens de overleveringen een dochter van Hugo VII van Lusignan en 

Sarrasine de Lezay (zie elders in deze kwartierstaat). 
 
387975150. Conan IV van Bretagne (de Jonge), hertog van Bretagne vanaf 1158.  Conan III duidde hem aan 

als erfgenaam, onder regentschap van Odo van Porhoët, de tweede echtgenoot van Bertha van 
Bretagne, terwijl Conans zoon, Hoël III zich tevreden moest stellen met de streek van Nantes. 
Conan revolteerde tegen zijn schoonvader, samen met Hoël, maar moest zwichten voor Odo van 
Porhoët en vluchtte naar Engeland, waar koning Hendrik II hem de heerlijkheid Richmond 
toestond, een aantal gronden en inkomsten in Kent. Dankzij Engelse militaire hulp, kon Conan 
terugkeren naar Bretagne, maar het feit dat hij nu een vazal van Engeland was leidde tot een 
opstand onder leiding van Odo. Conan verdreef Odo en werd in 1156 uitgeroepen tot hertog van 
Bretagne. Nantes verjoeg hetzelfde jaar zijn oom Hoël en gaf zich over aan Geoffrey Plantage-
net, de broer van koning Hendrik II. Na het overlijden van Geoffrey in 1158, kon Conan Nantes 
verwerven, maar Hendrik II dwong Conan dit weer af te staan. Odo verzamelde een nieuw leger 
en kende een aantal zeges, hetgeen Hendrik II het gepaste voorwendsel gaf om in Bretagne 
militair in te grijpen, waarbij in 1168 Josselin werd ingenomen. Hij ontnam Odo eerst Porhoët en 
vervolgens het graafschap Penthièvre. Conan zelf moest aftreden in 1166. Hendrik II werd nu 
beschermheer van Bretagne, totdat zijn zoon Godfried, die verloofd was met Conans enig kind, 
Constance, de meerderjarigheid bereikt had, geboren in 1138, overleden op 20-02-1171. 
Gehuwd in 1160 met: 

387975151. Margaret van Schotland (van Huntingdon) (dezelfde persoon als 193987497). 
 
387975152.  Raoul II van Fougères, heer van Fougères vanaf 1154 in opvolging van zijn vader, geboren in 

circa 1128, overleden in 1196. Gehuwd met: 
387975153.*  mogelijk: Jeanne de Dol, dochter van heer Gelduin van Dol (geb.1110) en Noga de Tinteniac. 
 
387975154.  William II du Hommet, heer van Le Hommet. Gehuwd met:  
387975155.  Agnès de Say. Overleden ná 1160 
 
387975156.  Eudon I van Porhoet (dezelfde persoon als 193987424). Gehuwd met: 
387975157.  Anne de Leon (dezelfde persoon als 193987425). 
 
387975160.  Hugo I de Craon, Sire de Craon, geboren in circa 1100, overleden in circa 1140. Gehuwd met: 
387975161.  Marquise de Vitre. 
 
387975162.  Walram (Waleran) de Beaumont, graaf van Meulan en heer van Elbeuf vanaf 1118 in opvolging 

van zijn vader, 1st Earl of Worcester. Samen met zijn tweelingbroer Robert, werden zij na het 
overlijden van hun vader opgevoed aan het koninklijk hof van Hendrik I van Engeland. Zij 
begeleidden Hendrik I bij diverse opdrachten en hun zuster werd de maîtresse van de koning. 
Tijdens de burgeroorlog na het overlijden van Hendrik I, kozen de broers Beaumont partij voor 
Steven, die opvolgingsstrijd voor de Engelse kroon won. In 1145 nam Walram deel aan de 
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desastreuze twaalfde kruistocht. Na het aantreden van Hendrik II van Engeland verloor hij aan 
invloed en werd in 1153 zelfs gevangen genomen. Enkele maanden voor zijn overlijden trok hij 
zich terug als monnik. Robert van Torigni spreekt in zijn Kroniek over Walram als le seigneur le 
plus grand, le plus riche, le mieux allié de Normandië. Hij was voor zijn tijdgenoten een man die 
respect afdwong. Geoffrey van Monmouth draagt zijn “Geschiedenis van de Britse koningen” op 
aan Walram. Wilem van Malmesbury verhaalt dat de graaf van Meulan ook dichter was en in 
1119 was paus Calixtus II verwonderd over de kennis van de dialectiek bij de tweelingbroers 
van Beaumont. Walram was een belangrijk kloosterstichter. Hij stichtte cisterciënzersabdijen in 
Engeland (Bordesley in Worcestershire in 1139) en in Normandië (la Valasse rond 1150) en 
verder een priorij in Gournay-sur-Marne, geboren in 1104, overleden op 09-04-1166 te Preaux. 
Gehuwd (1) in maart 1136 met Mathildis van Engeland (waarbij hij tevens het earldom van 
Worcester ontving), overleden in 1140. Dochter van Stefanus van Engeland. Gehuwd (2) met: 

387975163.  Agnes de Montfort, geboren in 1123, overleden in 1181. 
 
387975166.  Robrecht IV (Robert) van Sablé, 11de Grootmeester der Tempeliers en heer van Cyprus vanaf 

1191. Robrecht was afkomstig uit Anjou. Hij werd op late leeftijd benoemd tot grootmeester, 
maar had tijdens zijn leven bij de orde al velen rijkdommen en landerijen vergaard, onder meer 
bij de rivier de Sarthe. In 1173 steunde Robrecht de opstand van Henry the Young King tegen 
Hendrik II. Ondanks het feit dat de opstand werd neergeslagen bleef Robrecht goed contact 
houden met de Engelse koningen. Dit blijkt onderandere uit het feit dat Richard I van Engeland 
een belangrijke factor speelde bij zijn benoeming tot Grootmeester der Tempeliers (ondanks het 
feit dat Robrecht zich slechts sinds een jaar had aangesloten bij de Tempeliers). Als 
boetedoening doneerde Robrecht in 1190 grote bedragen aan Franse kloosters. Tijdens zijn korte 
bewind kenden de Tempeliers grote successen tijdens de verldslagen. Tijdens de derde 
Kruistocht vielen zij Akko aan welke snel werd veroverd. In augustus 1191 veroverden de 
Tempeliers vele forten langs de Palestijnse kust. Zijn grootste succes was tijdens de Slag om 
Arsuf op 07-09-1191. De troepen van Saladin waren inmiddels vele malen groter dan die van de 
christenen. Dankzij een coalitie van christelijke troepen wisten zij op de vlakten de legers van 
Saladin te verslaan. De moslims moesten vluchten. De moslim soldaten die achterbleven om te 
vechten werden allen gedood. Tegen het eind van 1191 ging Richard I van Engeland akkoord 
om Cyprus aan de Tempeliers te verkopen voor 25.000 zilverstukken. Richard had dit eiland 
onlangs veroverd hoewel hij hier geen bestemming voor had. Nadat Robrecht voor twee jaar 
heerser van Cyprus was geweest verkocht hij het eiland aan Guy de Lusignan, de verdreven 
koning van Jeruzalem. Volgens sommige bronnen gaf hij het eiland weg aan Guy. Robrecht 
overleed op 23-09-1192/1193 in het Heilig Land. Gehuwd met: 

387975167.  Clemence de Mayenne, overleden vóór 1209. 
 
483655746.* Gijs Duyck, ridder, vermeld tussen 1230 en 1270. Gehuwd met: 
483655747.* N.N.  
 
483655968.* Hubertus van Beusichem. Gehuwd met: 
483655969.* N.N. 
 
483655972.*  Henricus van Lonreslothe. Gehuwd met: 
483655973.* N.N. 
 
483655984. Herbaren I van der Lede (Harbernus de Leda (Liethen)), heer van der Lede. Herbaren werd als 

getuige genoemd bij een samenkomst van Hardbertus, bisschop van Utrecht in 1143, mogelijk 
ging het hier om de doping van Herbaren. In een Hollandse kroniek werd hij beschreven als 
Harbernus de Liethen, mogelijk gaat het over een vorm- of drukfout, want Liethen verwijst naar 
de oude benaming van Leiden. Tevens werd Herbaren genoemd als ambachtsheer van 
Haastrecht, geboren in circa 1140, overleden in circa 1200. Gehuwd met: 

483655985. een onbekende dochter van Willem van Altena. 
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Robert de Sablé en de pariarch van Jeruzalem ontmoeten koning Filip II van Frankrijk, uit het  
13de eeuwse Chroniques de Saint-Denis. 
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483655988. Arnoud van Heusden, heer van Heusden, geboren in circa 1130, overleden in circa 1200.  
483655989.* Justina van Heeze-Millen.  
 
483655996.  Dirk VI van Holland, graaf van Holland vanaf 1122 in opvolging van zijn vader met zijn moeder 

als regentes. In 1123 hielp zijn moeder haar halfbroer hertog Lotharius in zijn strijd tegen keizer 
Hendrik V. Nadat Lotharius in 1125 zelf koning van het Heilige Roomse Rijk werd, voegde hij 
Rijnland en Leiden (formeel sinds 1064 Utrechts bezit) bij Holland. In 1133 stichtte zijn moeder 
de abdij van Rijnsburg. Omdat ze geen vertrouwen had in de nogal am-bitieloze Dirk, rekte zij 
haar regentschap, zodat haar zoon Floris (de Zwarte) het graafschap kon overnemen. Floris 
kwam openlijk in opstand tegen zijn broer en werd van 1129 tot 1131 ook als graaf van Holland 
in oorkonden genoemd. Zelfs Rooms-koning Lotharius en bisschop Andries van Utrecht erken-
den Floris. In maart 1131 werd Dirk VI echter weer graaf van Holland genoemd en leken de 
broers zich te hebben verzoend. In augustus 1131 stonden de broers alweer tegenover elkaar, na-
dat de opstandige Westfriezen Floris de heerschappij over heel West-Friesland hadden aangebo-
den. Floris accepteerde dit maar al te graag, en ook de Kennemers sloten zich daarna bij de op-
stand aan. Een jaar later in augustus 1132 kwam Lotharius tussenbeide en werd de broedertwist 
bijgelegd, ook al had dit weinig invloed op het verzet van de Friezen. In 1133 werd Floris de 
Zwarte vlakbij Utrecht vermoord door Herman en Godfried van Cuijck. Lotharius liet als straf 
het kasteel van Herman en Godfried vernietigen, en ze werden bovendien verbannen. In 1138 
ondernam Dirk VI samen met zijn echtgenote een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Tijdens deze 
tocht werd hun zoon Peregrinus geboren. Op de terugreis bezocht Dirk paus Innocentius II, en 
droeg de abdij van Egmond en de door zijn moeder gestichte abdij van Rijnsburg aan hem op. 
Hiermee onttrok hij de abdijen aan het kerkelijk gezag van het aartsbisdom Utrecht. Tijdens het 
graafschap van graaf Dirk VI werd de houten burcht van Leiden vervangen door een stenen. 
Vanuit deze burcht zouden de graven van Holland het gebied voortaan besturen. In 1156 loste 
Dirk VI de slepende kwestie rond de Echternachse kerken op. De abdij van Echternach 
ondernam pogingen verloren bezit terug te krijgen van de abdij van Egmond. Dirk VI schonk de 
abdij van Echternach, in ruil voor enkele gebieden, land op Schouwen en de inkomsten van de 
grote kerk in Vlaardingen. De abt van Egmond was weinig gecharmeerd van deze oplossing en 
deed Dirk VI en zijn zoon Floris kort erop in de ban, geboren in circa 1114 te ’s Gravenhage, 
overleden op 05-08-1157 bij Utrecht, begraven in de Abdij van Rijnsburg. Gehuwd met: 

483655997.  Sophia van Rheineck (van Bentheim), bracht met haar huwelijk het graafschap Bentheim in. 
Sophia ging driemaal op bedevaart naar Jeruzalem en eenmaal naar Santiago de Compostella, 
geboren in circa 1115 te Rheineck, overleden op 26-09-1176 te Jerusalem tijdens een bedevaart. 

 
483655998.  Godfried I van Cuijk, burggraaf van Utrecht en heer van Cuijck vanaf circa 1108 in opvolging 

van zijn vader en graaf van Arnsberg vanaf 1132 door zijn huwelijk. Godfried werd na de moord 
op Floris (de Zwarte) door Rooms-koning Lotharius verbannen. Zijn kasteel werd vernietigd, 
geboren in circa 1100, overleden in circa 1167. Gehuwd met: 

483655999.  Ida van Arnsberg, gravin van Arnsberg, geboren in circa 1110, overleden in circa 1154. 
 
510038056. Hugo I van Naeldwijc van Voorne, ridder (1220-1261), heer van Naaldwijk, erfmaarschalk van 

Noordholland, geboren in circa 1195, overleden ná 1261. Gehuwd met: 
510038057.* een onbekende dochter uit het geslacht Van Velzen. 
 
Generatie XXX (Edelstamoudouders) 
 
536874240.* Alvericus von Wanzleben (von Wanzleve), Herr von Wanzleben, geboren in circa 1110, 

overleden in circa 1142. Gehuwd met: 
536874241.* Judith von Ukendt. 
 
536874368.  Gebhard II von Querfurt, Herr von Querfurt, geboren in circa 1100, overleden op 11-02-1126 

tijdens een veldslag te Kulm. Gehuwd met: 
536874369. Oda von Ammensleben. 
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536874372. Ernst I von Tonna, graaf van Tonna (1110), graaf in Thüringen (1114), Vogt von Erfurt (1120), 
Vogt van het klooster St. Peter und Paul te Erfurt (1134), Vogt van het klooster Gerode (1143), 
(Burg)graaf van Harburg (1139 en 1148), overleden op 29-12-1151. Gehuwd met: 

536874373.* N.N. 
 
536874374.* Theodoricus (Diedrich) von Are, graaf van Are, Obervogt von Münstereifel, stamvader van het 

geslacht Are, Theodericus werd in 1107 voor het eerst vermeld in een oorkonde als gelijke van 
de graven van Luxemburg. Volgens overleveringen zou hij afstammen van een omstreeks 930 
levende Gaugraf Sigebod von Ahrgau. Deze Sigebodo zou het klooster Steinfeld hebben 
gesticht. Theodericus werd geboren in circa 1085, overleden tussen 1126 en 1132. Gehuwd met: 

536874375.* N.N., mogelijk uit het geslacht Sponheim. 
 
536874380. Emich II von Leiningen, graaf van Leiningen, breidde het kerngebied van zijn graafschap verder 

uit, overleden vóór 1138. Gehuwd met: 
536874381.* N.N. 
 
536874384. Hoyer II (I) von Mansfeld, graaf van Mansfeld (1112), Herr von Leisnig und Morungen, 

veldmaarschalk van keizer Hendrik V, gesneuveld op 11-02-1115 tijdens een veldslag bij 
Welfesholz, begraven in het klooster te Mansfeld. Gehuwd met: 

536874385.* N.N. 
 
536874386. Mogelijk: Otto I von Ammensleben, graaf van Ammensleben, Otto was Vogt von Hillersleben, 

na het overlijden van zijn broer Hermann werd hij tevens graaf van Ammensleben, in 1135 Vogt 
van het klooster te Ammensleben, overleden op 01-08-1154. Gehuwd met: 

536874387.* Mogelijk: Bertha, overleden in circa 1129. 
 
536874396.* Hermann I von Winzenburg (Windberg), graaf van Formbach und Radelberg, Graaf van 

Winzenburg (1109 – 1130), graaf van Reinhausen (1122 – 1138), Hochvogt van het klooster van  
Corvey, Vogt van het klooster Reinhausen, landgraaf van Thüringen en markgraaf van Meiβen, 
zijn afkomst is niet geheel duidelijk, mogelijk een zoon van een graaf Hermann of graaf 
Meginhard V von Formbach und Windberg en Mathilde von Reinhausen (dochter van graaf Elli 
II von Reinhausen), streed in 1130 tegen Burchard I von Loccum en liet hem op een kerkhof 
vermoorden, verloor daardoor al zijn lenen en functies, Winzenburg kwam daarbij toe aan het 
bisdom Hildesheim, Hermann en zijn zoon Hermann II boden vanuit de burcht Winzenburg nog 
lange tijd weerstand, in 1130 gaf hij zich over en werd eerst naar Blankenburg gebracht en toen 
naar Rheinland verbannen. In 1134 werd hij vrijgelaten en opgedragen de verdedigingswerken in 
Holstein op zich te nemen, werd kommandant van de vesting Segeberg, geboren in circa 1083, 
overleden in circa 1137. Gehuwd (1) met een dochter uit het geslacht van de Herren von 
Everstein. Gehuwd (2) met Hedwig von Assel-Woltingerode, dochter van de graaf van Assel-
Woltingerode of Hedwig von Krain-Istrien, de nicht van Ulrich II von Weimar-Orlamünde. 

536874397.* N.N. onduidelijk wie precies zijn echtgenoot was en met wie hij welke kinderen heeft gekregen. 
 
536874398. St. Leopold III van Oostenrijk (de Vrome, de Goede), markgraaf van Oostenrijk vanaf 1096 in 

opvolging van zijn vader. Afkomstig uit het huis Babenberg. De connectie via zijn tweede 
echtgenote met de heerser van het Heilig Roomse Rijk deed de prominentie van het huis 
Babenberg nog meer toenemen. In 1125 kreeg Leopold de vraag om keizer van het Heilig 
Roomse Rijk te worden, maar weigerde de functie echter. Als markgraaf van Oostenrijk stichtte 
Leopold vele kloosters. De ontbossing van het Wienerwald was ingezet onder Leopolds 
regering. Heilige sinds 1485 en patroonheilige van Oostenrijk, geboren in 1073, overleden op 
15-11-1136 en bijgezet in het door hem gestichte klooster te Klosterneuburg. Gehuwd (1) met 
een onbekende vrouw uit het huis Perg, overleden in 1105. Gehuwd in 1106 met: 

536874399. Agnes von Waiblingen (dezelfde persoon als 1551900473). 
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536874400.* Hartmann von Auhausen (von Lobdeburg), Herr von Auhausen, stamvader van het geslacht 
Lobdeburg, koloniseerde het Saalgebied en stichtte het klooster te Auhausen, volgens bronnen 
een nakomeling van de Hartmann die op 12-06-959 van keizer Otto I Auhausen en Westheim als 
geschenk krijgt, geboren in circa 1100, overleden vóór 16-09-1150. Gehuwd met: 

536874401.* N.N. 
 
536874402. Burchard II von Querfurt, burggraaf van Magdeburg (als Burchard I) (dezelfde persoon als 

268437184). Gehuwd met: 
536874403.* N.N. volgens sommige bronnen een andere vrouw dan zijn bekende echtgenote Adelheid, maar 

een eerste of tweede echtgenoot uit het huis Thüringen, dochter van Lodewijk I van Thüringen 
en Hedwig von Gudensberg (dezelfde personen als 268488090 en 268488091).  

 
536874408. Konrad (Koenraad) I van Meiβen (de Grote), markgraaf van Meiβen (1123) en Lausitz (1136), 

graaf van Groitzsch en Rochlitz (1143) en Vogt van het klooster van Chemnitz en de dom van 
Naumburg, stichtte het klooster op de Peterberg bij Halle, hij wordt beschouwd als de 
grondlegger van de macht van het huis Wettin. In 1156 voelde Koenraad het einde van zijn leven 
naderen. Om te voorkomen dat het feodale rijk dat hij had opgebouwd na zijn dood ten onder 
zou gaan door conflicten tussen zijn vijf nog levende zoons, onderling en met de keizer, besloot 
hij het bij zijn leven onder zijn zoons te verdelen. Hij verdeelde niet alleen de erfelijke goederen 
maar ook de persoonlijke lenen die hij van de keizers had gekregen. Hoewel de keizer hierdoor 
sterk werd benadeeld, maakte die geen bezwaar. Daarna legde Koenraad in een plechtige 
ceremonie in de dom van Maagdenburg zijn wapens en eretekenen af, en werd lekenbroeder in 
het door hem gestichte klooster op de Peterberg, geboren in circa 1098, overleden in het klooster 
op de Peterberg bij Halle op 05-02-1157, begraven in het klooster. Gehuwd met: 

536874409. Luitgard van Elchingen, geboren in circa 1105, overleden op 19-06-1145 te Gerbstedt. 
 
536874410. Albrecht I von Brandenburg (Albrecht de Beer) (dezelfde persoon als 1073748840). 
536874411.* Sophia (dezelfde persoon als 1073748841). 
 
536874412. Vladislav II van Bohemen, hertog van Bohemen (dezelfde persoon als 134244044). Gehuwd: 
536874413. Gertrudis van Oostenrijk, toen praag in 1142 werd belegerd door de Boheemse prins Koenraad II 

van Zjorno verdedigde Gertrudis samen met haar zwager Depold succesvol het kasteel van Praag 
terwijl haar echtgenoot steun ging zoeken bij keizer Koenraad III. Samen met haar echtegnoot 
nam ze deel aan projecten om nieuwe religieuze ordes op te richten. Ook nodigde ze 
buitenlandse ordes uit om zich in Bohemen te vestigen, geboren in circa 1118, overleden op 08-
04-1150 te Praag. 

 
536874414. Géza II van Hongarije, koning van Hongarije (dezelfde persoon als 268488092). Gehuwd met: 
536874415. Euphrosina van Kiev (dezelfde persoon als 268488093). 
 
536874416. Sizzo (Syzzo) III von Schwarzburg, graaf van Schwarzburg (dezelfde persoon als 536975878). 
536874417. Gisela von Berg (dezelfde persoon als 536975879). 
 
536874418. Konrad I van Meiβen (de Grote), markgraaf van Meiβen (dezelfde persoon als 536874408).  
536874419. Luitgard van Elchingen (dezelfde persoon als 536874409). 
 
536874420. Hermann I von Weimar-Orlamünde, graaf van Weimar vanaf 1167, geboren in circa 1130, 

overleden op 19-10-1176. Gehuwd met: 
536874421.* Irmgard, overleden op 31-07 tussen 1174 en 1180. 
 
536874422. Waldemar I van Denemarken (de Grote), koning van Denemarken vanaf (1154 (gedeeld) en 

vanaf 1157 (alleen). Zijn vader werd een week voor Waldemars geboorte vermoord 
door Magnus Nilsson van Denemarken. Omdat hij een potentiële erfgenaam was van de Deense 
kroon en zijn rivalen steeds machtiger werden, werd hij op veilige afstand van het hof door 
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Asser Rig van Fjenneslev opgevoed. Hij raakte bevriend met diens zoons Absalon en Esbern 
Snare, die zijn beste vrienden bleven en zijn belangrijkste hovelingen werden. Waldemar werd 
eerst hertog van Sleeswijk en steunde daarvoor eerst Sven III van Denemarken, heerser van 
Seeland. Toen deze zich tegen de familie van Asser Rig keerde koos Waldemar de zijde van 
diens rivaal Knoet V van Denemarken, heerser van Jutland. Sven moest vluchten en Waldemar 
en Knoet werden daarop op een landdag beiden tot koning van Denemarken gekozen. Sven 
keerde in 1157 terug en onderhandelde over vrede. Sven organiseerde daarop een feestelijk 
banket in Roskilde. Tijdens het banket probeerde Sven om Knoet en Waldemar, en hun aan-
hangers te vermoorden. Knoet werd gedood maar Waldemar raakte alleen gewond en kon samen 
met Absalon ontsnappen naar Jutland. Sven trok met zijn leger naar Jutland maar Waldemar 
ontweek een tijd lang een directe confrontatie terwijl steeds meer manschappen zich bij zijn 
leger voegden. Op 23 oktober kon Waldemar Sven onverwacht overvallen op de Grathe Hede 
(heide). Het leger van Sven viel uiteen en Sven vluchtte van het slagveld. Volgens de overleve-
ring werd hij door boeren doodgeslagen. Waldemar was nu alleen koning en had al zijn rivalen 
overleefd. Hij bouwde veel versterkingen langs de oude Danevirke (een netwerk van verster-
kingen). Ook stichtte hij een aantal burchten om de Grote Belt en de Sont te beheersen: Kalund-
borg, Korsør, Nyborg, Sprogø en Vordingborg aan de Grote Belt en Kopenhagen en Helsingborg 
aan de Sont. Waldemar wordt beschouwd als de koning die van Denemarken een echte middel-
eeuwse staat maakte, geboren op 14-01-1131, overleden op 12-05-1182 te Vordingborg, begra-
ven in de Mariakerk (St. Benedictuskerk) te Ringsted. Gehuwd in 1157 met: 

536874423. Sophia van Minsk, geboren in circa 1141, overleden op 05-05-1198 en begraven te Ringsted. 
 
536874432. Poppo I von Blankenburg, graaf van Regenstein-Blankenburg, vermeld in 1128, geboren in circa 

1095, overleden in circa 1165 (volgens sommige bronnen een zoon van Wolfram von Schwein-
burg). Gehuwd met: 

536874433. Richenza von Boyneburg, geboren in circa 1100, overleden vóór 1145. 
 
536874436.* Burchard I von Wo(h)ldenberg, stamvader van de graven van Woldenberg, overleden in 1189. 
536874437.* N.N. 
 
536874438. Albert III von Everstein, graaf van Everstein, overleden in 1214. Gehuwd ná 1198 met: 
536874439. Agnes von Wittelsbach, overleden in 1218. Gehuwd (1) met Wildgraaf Gerhard I uit het huis 

van de graven van Nahegau (geboren in circa 1172, overleden in 1198). 
 
536874464. (Ad)Elger II von Honstein (von Ilfeld), graaf van Ilfeld (1174–1188), graaf van Hohnstein 

(1182–1189), stichtte het klooster Ilfeld in 1189, vermeld vanaf 1154, overleden op 13-01-1190, 
begraven te klooster Ilfeld. Gehuwd vóór 1168 met: 

536874465.* Lutrudis, stichtte samen met heet man het klooster Ilfeld, overleden op 13-11, begraven te 
klooster Ilfeld), dochter van Burgherrn Heseke auf der Burg Honstein.  

 
536874468. Friedrich I von Brehna, graaf van Brehna, uit het geslacht der Wettin en grondlegger van het 

graafschap Brehna. Verkreeg vele lenen van het burggraafschap Magdeburg, geboren in circa 
1126, overleden op 04-01-1182, bijgezet in het klooster Petersberg. Gehuwd met: 

536874469. Hedwig van Bohemen-Jamnitz, overleden in circa 1201.  
 
536874470. Friedrich von Ziegenhain, als derde zoon van landgraaf Lodewijk II van Thüringen had hij een 

kerkelijke carriere in het vooruitzicht, van 1171 tot juli 1178 was hij dan ook Propst van de 
St.Stephan te Mainz. Hij liet zijn geloften echter ontbinden en ging de strijd aan om zijn erfenis, 
in 1185 huwde hij de erfdochter van de graaf van Ziegenhain en werd zo graaf van Ziegenhain 
en Wegebach, Vogt van Staufenberg en Reichenbach en Herr von Wildungen, een belangrijk 
allodium. Omstreeks 1200 bouwde hij de Burg Friedrichstein in Alt-Wildungen. In 1229 erfde 
Friedrich tevens het Amt van Domvoogt van Fulda maar overleed kort daarna, geboren in circa 
1155, overleden in 1229. Gehuwd in 1185 met: 

536874471. Luitgard (Lukardis) von Ziegenhain, geboren in circa 1160, overleden ná 1207. 
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536874472. Siegfried I von Blankenburg (dezelfde persoon als 268437216). Gehuwd met: 
536874473.* N.N. (dezelfde persoon als 268437217). 
 
536874474. Hoyer III von Mansfeld, graaf van Mansfeld (dezelfde persoon als 268437192). 
536874475. Kunigunde von Ammensleben (dezelfde persoon als 268437193). 
 
536874480. Otto I von Ravensberg, graaf van Ravensberg vanaf 1141, de eerste van zijn geslacht die zich 

naar Ravensberg vernoemde, overleden in circa 1170. Gehuwd met: 
536874481.* Uda (Oda) 
 
536874482. Lodewijk II van Thüringen (de IJzere), landgraaf van Thüringen (dezelfde persoon als 

1073748940). Gehuwd met: 
536874483. Judith van Hohenstaufen (dezelfde persoon als 1073748941). 
 
536874484. Ludolf I von Dassel, graaf van Dassel vanaf circa 1153, streed aan de zijde van keizer Frederik 

Barbarossa en stierf mogelijk tijdens een veldtocht voor de keizer in Italië aan de gevolgen van 
malaria, geboren in circa 1115, overleden ná 1166. Gehuwd met: 

536874485. Mechthild von Schauenburg, geboren in 1126. 
 
536874486. Konrad II von Wassel, graaf van Wassel, Vicedominus van Hildesheim en Vogt van het 

Godehardiklooster te Hildesheim, laatste mannelijke tel van het geslacht Wassel, geboren in 
circa 1145, overleden op 23-05-1176 of 1178. Gehuwd met: 

536874487. Adelheid von Loccum-Hallermund, erfdochter van de graafschappen Käfernburg en Hallermund. 
Gehuwd (2) met graaf Günther II von Käfernburg (Schwarzburg) und Hallermund (geboren in 
circa 1135, overleden in 1197). 

 
536874488. Zalige Bernhard II zur Lippe, Edler Herr von Lippe, stichtte het Landesherrschaft Lippe en de 

steden Lippstadt en Lemgo, nam deel aan de Saksische oorlog, trad na 1194 in bij het 
Cisterciënzersklooster Marienfeld, werd in circa 1210 Abt van het klooster Dünamünde en vanaf 
1218 bisschop van Selonien, geboren in circa 1140 te Hermelinghof, overleden in circa 1224 te 
Mesothen. Gehuwd met: 

536874489. Heilwig von Are-Hostaden, geboren in circa 1150, overleden in 1196. 
 
536874490. Simon I von Tecklenburg, graaf van Tecklenburg vanaf 1156 in opvolging van zijn vader, 

verwierf Ibbenbüren, Vogt van de Stiftsvogtei Osnabrück, Vogt van het huisklooster Essen, 
Vogt von Metelen und Malgarten, reisde in 1174 mee met keizer Frederik Barbarossa naar Italië, 
vocht als aanvoerder in Saksen, Holstein, Italië en in de Derde Kruistocht in Palestina en goldt 
als een van de beroemdste krijgers in zijn tijd. Werd op 01-08-1179 tijdens de tweede slag om de 
Haler Feld gevangen genomen en moest zich onderwerpen aan Hendrik de Leeuw. Keerde zich 
tegen keizer Hendrik VI en steunde in 1198 Otto IV von Braunschweig in de troonoorlog en 
werd in 1201 diens kanselier, geboren in circa 1140, overleden op 08-08-1202. Gehuwd met: 

536874491. Oda von Berg-Altena, geboren in circa 1145, overleden in 1224. 
 
536874492.  Hermann II von Ravensberg (dezelfde persoon als 268437240). Gehuwd met: 
536874493. Jutta von Thüringen (dezelfde persoon als 268437241). 
 
536874494.* Mogelijk: Burchard van Oldenburg-Wildeshausen, graaf van Wildeshausen vanaf 1199 samen 

met zijn broer Heinrich III, nam deel aan de kruistocht tegen de heidense Esten in 1215/16. Uit 
het Huis Oldenburg met de vóór 1091 overleden graaf Huno von Rüstringen als stamvader, kwa-
men de tsaren van Rusland en koningen van Denemarken, Zweden, Noorwegen, Griekenland en 
(via Prins Philip) ook het Verenigd Koninkrijk. De exacte afkomst van Sophia van Oldenburg is 
niet bekend maar was mogelijk een Burchard uit het huis Oldenburg met deze Burchard als 
meest waarschijnlijke kandidaat, overleden op 06-07-1233 bij Hemmelskamp. Gehuwd met: 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

536874495.* Kunigunde von Schoten-Breda, geboren in circa 1180, dochter van graaf Hendrik II van Breda 
(nakomeling van Lambert II van Leuven (Balderik), zie elders in deze kwartierstaat) en Christina 
van Schoten van onbekende afkomst.. 

 
536969648.* Gefried von Stauff (de Stouphe), stamvader van het geslacht von Stauff, geboren in circa 1100 te 

Regensburg. Gehuwd met: 
536969649.* N.N.  
 
536970144. Lucas Welser, Fernhändler, senator te Augsburg, donateur voor de armen, geboren in circa 1100 

te Augsburg. Gehuwd in circa 1135 met: 
536970145.* Elisabeth von Wartensee, geboren in circa 1120 te Augsburg. 
 
536975872.* Grimoldus II von Nothaft, eerste zekere stamvader van het geslacht Nothaft (Notthafft), verkocht 

in 1134 zijn burcht Bodenstein aan de Hochstift zu Bamberg. Volgens sommige bronnen een 
zoon van Albinus (Albertus), geboren in 1050, zoon van Heinrich II, graf im Nordgau, geboren 
in circa 1020, zoon van Heinrich I, graf im Nordgau, geboren in circa 995, zoon van Albert, 
vermeld als graaf (comes) op 11-04-1000, zoon van Grimoldus I, vermeld als Schloßhauptmann 
te Regensburg. Gehuwd met: 

536975873.* N.N. 
 
536975876.* Erkenbert I von Weida, ministeriaal, stamvader van het geslacht von Weida en Reuss. Een 

opvallend gebruik van dit geslacht is dat vanaf 1139 alle jongens die in de familie werden 
geboren, ter ere van keizer Hendrik VI de naam Hendrik (Heinrich) kregen (Hendrik VI 
installeerde hun voorvader als Vogt). Tot ongeveer 1500 bestond het onderscheid slechts uit 
toevoegingen als ‘de oudste’, ’de jongere’. Die toevoeging veranderde als de anciënniteit van de 
betreffende persoon binnen de familie veranderde. Nummering vond achteraf plaats door 
kroniekschrijvers en historici en kan dus per bron variëren. Pas met de vorming van de oudere 
linie Reuss en de jongere linie Reuss kwam hierin verandering. In 1688 werd deze traditie 
middels de huiswetten een regel, overleden vóór 1143. Gehuwd in circa 1120 met: 

536975877.* Jordana, erfvrouwe von Gleissberg, overleden op 27-04-1167 of 1173. 
 
536975878. Sizzo (Syzzo) III von Schwarzburg, graaf van Schwarzburg vanaf circa 1109 in opvolging van 

zijn vader, geboren in circa 1093, overleden in 1160. Gehuwd in circa 1116 met: 
536975879. Gisela von Berg, geboren in circa 1100, overleden in 1153. 
 
536976168. Gebhard II van Sulzbach, graaf van Sulzbach, overleden in 1085, begraven in klooster Kastl. 
536976169. Irmgard van Rott, stichtster van Berchtesgaden, overleden 14-06-(1101), begraven te Kastl. 

Gehuwd (1) met graaf Engelbert V in de Chiemgau. Gehuwd (3) graaf Kuno van Horburg. 
 
536976170. Otto II van Dießen (van Ambras), graaf van Thanning 1073, graaf van Ambras 1078/93, graaf 

van Wolfratshausen 1098/1116, graaf van Dießen 1100/07, overleden op 24-04-1123.  
536976171.* Justizia, overleden op 30-01, begraven in Thanning. 
 
536976172. Welf IV van Beieren, hertog van Beieren vanaf 1070. Welf werd door zijn grootmoeder Imi-za 

(Irmentrud) uit Italië naar Duitsland geroepen om de bezittingen van zijn overleden oom Welf III 
over te nemen en te organiseren. Deze had de bezittingen per testament aan zijn huisklooster 
Altdorf vermaakt, wat Irmentrud verhinderde. Welf stichtte in circa 1073 zuide-lijk van zijn 
Burg Peiting het klerikalenklooster Rottenbuch. Werd in 1077 afgezet en moest naar Hongarije 
vluchten. Hij nam op vrij hoge leeftijd deel aan de mislukte kruistocht, die in 1101 in een Turkse 
hinderlaag raakte, wist te ontvluchten naar Antiochië, stierf op de terug-weg op Cyprus, geboren 
in circa 1040, overleden op 09-11-1101 te Paphos, Cyprus, begra-ven in Klooster Weingarten. 
Gehuwd (1) met Ethelinde van Northeim, gescheiden in 1070. Dochter van Graaf Otto I, hertog 
van Beieren. Gehuwd (2) in circa 1070 met: 

536976173. Judith van Vlaanderen, weduwe van Tostig graaf van Northumberland. 
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  Grafplaat van Hartmann von Lobdeburg in de kloosterkerk te Auhausen. 
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De zalige Bernhard II zur Lippe , beeld in Lippstadt van Albert Pehle. 
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536976174. Magnus van Saksen Billung, hertog van Saksen in 1072. Magnus was een krachtige mede-
regent van zijn vader, die in zijn schaduw stond. In 1070/1071 werd hij gevangen gehouden 
door de keizer. Ondersteunde de Duitse tegenkoningen. Het aanzien van zijn familie daalde 
aan het eind van zijn regering tot een dieptepunt, overleden op 23-08-1106 te Erthensburg, 
begraven in Lüneburg, St. Michaelis. Gehuwd in circa 1070/1071 met: 

536976175. Sophie van Hongarije, overleden op 18-06-1095, begraven in Lüneburg, St. Michaelis. 
Gehuwd (1) in 1062 met Ulrich I van Weimar-Orlamünde, markgraaf van Krain 1045, graaf 
van Istriën, overleden op 06-03-1070. 

 
536976176. Vratislav II van Bohemen, hertog van Moravië-Olomouc van 1054 tot 1061 in opvolging van 

zijn vader, hertog van Bohemen vanaf 1061 in opvolging van zijn broer Spythiněv, markgraaf 
van Meißen vanaf 1076 en koning van Bohemen vanaf 1085. Vratislav moest na het overlij-
den van zijn vader naar Hongarije vluchten door problemen met zijn oudere broer Spythiněv. 
Met behulp van Hongarije kon hij Moravië-Olomouc te heroveren. Hij verzoende zich met 
zijn broer en volgde deze op in 1061. In 1076 werd hij ook markgraaf van Meißen, nadat 
keizer Hendrik IV Meißen van Egbert II afgenomen had, omdat die tégen hem partij gekozen 
had. In 1085 mocht Vratislav de koningstitel voeren, geboren in circa 1035, overleden in 
1092. Gehuwd (1) met Adelheid van Hongarije, geboren in circa 1040, overleden op 27-01-
1062, dochter van koning Andreas I van Hongarije, en Anastasia van Kiev. Gehuwd (2) met:  

536976177. Swatawa van Polen, geboren in circa 1046, overleden op 01-09-1126. 
 
536976178. Heinrich I von Berg, graaf van Berg, later in zijn leven werd hij monnik te Zwietfalten. Er 

bestaat veel onduidelijkheid over zijn afkomst, mogelijk was hij een zoon van graaf Poppo 
von Berg en Sophia van Hongarije (volgens het klooster Zwietfalten was “Heinricus de 
Berge” een zoon van “Bobbonis comitis et Sophiæ ipsius uxori”) of anders van Heinrich von 
Berg-Schelkingen of diens vader graaf Diepold I von Angstgau. Heinrich werd geboren in 
circa 1077, overleden op 24-09 vóór 1116, begraven te Zwietfalten. Gehuwd met: 

536976179.* Adelheid van Mochental, volgens de overleveringen een dochter van Diepold II von 
Vohburg (von Giengen), markgraaf in de Nordgau, en Liutgarde von Zähringen. Diepold II 
was een zoon van graaf Diepold I von Angstgau. De nauwe familiebanden tussen beide echte-
lieden kan er op wijzen dat dit niet juist is. Na het overlijden van Heinrich trok Adelheid zich 
terug in het klooster van Zwietfalten. Hier werd beschreven wanneer “Adelheit com de Mo-
chintal et c v, mater Salome ducisse” was overleden. Het was echter ongebruikelijk dat een 
vrouw met haar meisjesnaam werd omschreven, daarom denken sommigen dat Mochental de 
geslachtsnaam was van een tweede (onbekende) echtgenoot, overleden op 01-12-1125.   

 
536976180. Lodewijk II in Thüringen (der Springer), graaf in Thüringen. Omstreeks 1080 liet hij samen 

met zijn broer Beringer het klooster Schönrain am Main bouwen. Tevens was hij bouwmees-
ter van Burg Wartburg en liet hij te Sangerhausen de Ulrichkirche bouwen en stichtte hij 
klooster Reinhardsbrunn, welke zich zou ontwikkelen tot het familieklooster. Zijn bijnaam 
dankt hij aan het verhaal dat hij na drie jaar gevangenschap in Burg Giebichenstein bij Halle 
van de muur was gesprongen in de daaronder liggende Saale. Daar wachtte reeds een dienaar 
in een boot met zijn lievelingspaard “Schwan“. Lodewijk bracht zijn laatste levensjaren door 
als monnik in het klooster te Reinhardsbrunn, geboren in circa 1042, gedoopt in de kerk te 
Altenbergen, overleden in 1123 te Reinhardsbrunn. Gehuwd in 1088 met: 

536976181. Adelheid van Stade, geboren in circa 1065, overleden op 18-10-1110, begraven in het 
klooster van Reinhardsbrunn. Gehuwd (1) in circa 1081 met Friedrich III von Goseck, 
overleden op 05-02-1085 te Zscheiplitz, paltsgraaf van Saksen en graaf van Putelendorf, 
zoon van paltsgraaf Friedrich II van Saksen en Hedwig uit Beieren. 

 
536976182.* Giso IV van Gudensberg, graaf in de Oberlahngau en vanaf 1122 graaf van Gudensberg te 

Niederhessen en Rijksbanierdrager. Giso IV werd in 1099 vermeld als zoon van gravin Ma-
thilde. Mathilde was de echtgenote van Giso II of Giso III. Het is onduidelijk welke Giso de 
vader was van Giso IV. Wel is bekend dat hij via zijn vader afstamde van gaugraf Giso I in 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

Hessen, bouwmeester van Burg Hollende. Mathilde, huwde na het overlijden van haar eerste 
echtgenoot met graaf Adalbert von Saffenberg en leefde na diens overlijden in 1109 op de 
Gisonenburg Hollende bij Wetter ten noorden van Marburg en overleed in 1110. Giso IV 
werd geboren in circa 1070, overleden op 12-03-1122. Gehuwd met: 

536976183. Kunigunde von Bilstein, gravin van Gudensberg, mede omdat zij gravin van Gudensberg 
werd bestaat het vermoeden dat zij een kleindochter was van graaf Werner III von Gudens-
berg, geboren in circa 1080, overleden in circa 1138/1140. 

 
536976184 Béla II van Hongarije (de Blinde), koning van Hongarije vanaf 1131 in opvolging van zijn 

neef Stefan van Hongarije. Hij was de zoon van Álmos, een zoon van koning Géza I van 
Hongarije, die de troon probeerde te grijpen van zijn broer koning Koloman. Als straf voor 
de mislukte rebellie werden Álmos en Béla blind gemaakt. De neef van Béla stierf zonder 
nakomelingen, en duidde Béla aan als zijn opvolger, geboren in circa 1110, overleden op 13-
02-1141, begraven in de basiliek van Székesfehérvár. Gehuwd op 28-04-1127 met: 

536976185. Helena van Servië (van Raška) (Jelena Nemanje), geboren ná 1109, overleden in circa 1146, 
begraven in de basiliek van Székesfehérvár. 

 
536976186. Mstislav I Vladimirovich (de Grote), grootvorst van Kiev vanaf 1125 in opvolging van zijn 

vader. In de Noorse verhalen werd hij Harald genoemd, naar zijn grootvader Harold II van 
Engeland. Als zijn vaders opvolger regeerde Mstislav van 1088 tot 1093 en van 1095 tot 
1117 Novgorod en werd daarna co-heerser van Belgorod Kievsky alvorens zijn vader op te 
volgen als grootvorst. Mstislav bouwde vele kerken in Novgorod, waarvan de St. Nicholas 
kathedraal uit 1113 en de kathedraal van St. Antonius de kloosterling uit 1117 nog bestaan. 
Ook stichtte hij kerken in Kiev, waaronder de familiekerk te Berestovo en de kerk van van 
Onze Lieve Vrouwe te Podil. Mstislav spendeerde een groot deel van zijn leven aan 
oorlogen tegen de Kumanen (1093, 1107, 1111, 1129), Estonianen (1111, 1113, 1116, 1130), 
Litouwen (1131) en het prinsdom Polotsk (1127, 1129). In 1096 versloeg Mstislav zijn oom 
Oleg van Chernigov bij de Koloksha Rivier, geboren op 01-06-1076 te Turov, overleden op 
14-04-1132 te Kiev. Gehuwd (1) in 1095 met Christina Ingesdotter van Zweden, overleden 
op 18-01-1122. Dochter van koning Inge I van Zweden en Helena. Gehuwd (2) in 1122 met: 

536976187. Liubava Dmitrievna. 
 
536976190. Bohemund II de Guiscard (van Antiochië), heer van Taranto en vorst van Antiochië vanaf 

1111 in opvolging van zijn vader. Bohemund bracht zijn jeugd door in Apulië (Italië), en 
was na de dood van zijn vader in 1111 nog te jong om te regeren over zijn landerijen. In het 
nieuw veroverde vorstendom van Antiochië werd het regentschap tijdelijk waargenomen 
door vorst Tancred van Galilea en Rogier van Salerno. Toen Rogier om het leven kwam bij 
de legendarische Slag van Ager Sanguinis (Veld van het Bloed) wist koning Boudewijn II 
van Jeruzalem eind 1119 de Seljuk-Turken alsnog uit Antiochië te verjagen. Boudewijn nam 
het regentschap over tot 1126 toen Bohemund oud genoeg werd om zijn vader op te volgen. 
In 1124 werd Bohemund 16 jaar en nam hij staatzaken in Mezziogornio op zich. In oktober 
1126 werd hij 18 jaar en verliet hij Tarente (Apulië) voor Antiochië. Hieraan voorafgaande 
zou hij een afspraak gemaakt hebben met zijn neef Willem II van Apulië, over wie als eerste 
mocht overlijden het bezit over de landerijen aan de ander zou overlaten. Volgens een 
tweede bron zou echter het grondgebied aan de paus hebben geschonken. Een derde bron 
vermeldt dat het grondgebied werd beloofd aan graaf Alexander van Conversano. Bohemund 
huwde in 1126 met prinses Alice van Jeruzalem, de dochter van koning Boudewijn II. Bohe-
mund zou ook de kroon van Jeruzalem beloofd zijn bij dit huwelijk, maar Boudewijn be-
noemde zijn oudste dochter Melisende tot erfgename en zij huwde graaf Fulco V van Anjou. 
Tarente (Italië) liet Bohemund onder controle van zijn neef Willem van Apulie maar koning 
Rogier II van Sicilië nam het grondgebied van Tarente in na de dood van Willem. Bohemund 
kon niks tegen hem beginnen op dat moment omdat hij het te druk had met eigen belangen. 
In 1127 trok Bohemund ten strijde tegen moslims die stukken van zijn grondgebied hadden 
veroverd. Eerst belegerde en veroverde hij Kafartab, en vermoordde alle inwoners, waarna 
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hij ook Shaizar binnen viel. De moslims onder leiding van Usamah ibn-Munqidh dolven het 
onderspit. Volgens geschiedschrijvers kwamen Bohemund en Usamah elkaar persoonlijk 
tegen in gevecht en Usamah zou geschrokken zijn van de aanvalsdrang van Bohemund. Na 
deze kleine overwinningen lag Bohemund een aantal keer in conflict met graaf Jocelin I van 
Edessa over stukken grondgebied die door Rogier van Salerno geschonken waren aan Edes-
sa, maar Bohemund zou hier nooit toestemming voor gegeven hebben. Er ontstonden kleine 
schermutselingen aan de noordelijke grens van Antiochië, ook zouden de twee, afzonderlijk 
van elkaar, aanvallen gepleegd hebben op de stad Aleppo. Volgens Bohemund zou Jocelin 
samenzweren tegen hem met een moslimgroepering. Koning Boudewijn II kwam naar het 
noorden om te bemiddelen tussen beiden, hij kreeg het voor elkaar dat Jocelin zijn mogelijke 
claims liet vallen op het grongebied van Antiochië. Ondertussen was er in het moslimgebied 
de opkomst van Zengi, deze moslimleider had een grote invloed gekregen over Aleppo en 
Mosoel, zodat het voor de kruisvaarders onmogelijk werd de steden makkelijk te benaderen. 
Nadat het dispuut vreedzaam was opgelost, voegde Bohemund zich bij Boudewijn voor een 
aanval op Damascus, maar de kruisvaarders werden verslagen bij de Slag van Marj es-Suffar. 
Na deze nederlaag marcheerde Bohemund naar Cicilisch Armenië om verloren gebieden te 
heroveren, zoals Anazarbus. Vorst Leo I van Armenië had echter een alliantie gesloten met 
de emir Gazi Güshtiginmü, en Bohemund’s leger werd in februari 1131 in een hinderlaag 
gelokt en tijdens een worsteling werd Bohemund gedood. Hij werd onthoofd en zijn 
gebalsemde hoofd werd in een zilveren doos gedaan en als trofee naar de kalief gestuurd, 
geboren in circa 1108, overleden in februari 1131 nabij Anazarbus. Gehuwd in 1126 met: 

536976191. Alice van Jeruzalem, geboren in circa 1110 te Edessa, overleden in circa 1136 te Latakia. 
 
775949312. Willem van Arquess (van Talou), graaf van Arquess en Talou. Willem, was samen met zijn 

broer Mauger (aartsbisschop van Rouen sinds 1037) de voornaamste vijanden van hun neef 
Willem de Veroveraar (de Bastaard). In 1052 werd Arquess het centrum van de rebellen. 
Nadat Willem de Veroveraar Arquess had veroverd werd Willem verbannen uit het hertog-
dom. Willem leefde in ballingschap aan het hof van graaf Eustaas II van Boulogne tot zijn 
overlijden, geboren in circa 1025, overleden in circa 1054. Gehuwd met: 

775949313. onbekende dochter van Hugo II van Ponthieu, geboren in circa 1027.  
 
775949314. Walter FitzRoger, Constable of Gloucester Castle, geboren in circa 1056 te Gloucestershire, 

Engeland, overleden in circa 1129. Gehuwd met: 
775949315.* Berthe, geboren in circa 1064. 
 
775949316. Sir Ralph III de Toeni (de Conches), Baron of Flamstead. In circa 1060 werden Hugh de 

Grandmesnil en Ernauld d’Echauffour gepasseerd in de erfenis door Willem de Veroveraar 
en verbannen. Als wraak besloten Ralph en Ernauld verschillende plaatsen in Normandië te 
plunderen, waaronder St. Evroul. In 1063 verzoenden zij zich met de hertog en werd hen hun 
land teruggegeven. Ralph nam deel aan de invasie van Engeland en vocht in de Battle of 
Hastings (14-10-1066). Tussen de slag en de bekende Domesday survey van 1086 had Wil-
lem de Veroveraar hem landgoederen gegeven in Berks, Essex, Gloucester, Hereford, Herts, 
Norfolk en Worcester. Na een pelgrimstocht in Spanje in 1080, deed hij een gift aan de abdij 
van St. Evroul ter compensatie voor de plundering. In 1088 diende hij onder hertog Robert in 
de oorlog tegen Maine. Kort hierna kwam hij terecht in een persoonlijke oorlog. Zijn echtge-
note Isabel had ruzie met haar schoonzus, Hawise, de echtgenote van haar broer graaf Wil-
lem van Evreux. Hawise had haar echtgenoot weten te overtuigen Ralph aan te vallen. Toen 
Ralph er niet in slaagde steun van hertog Robert te krijgen, stuurde hij een boodschapper naar 
koning Willem II van Engeland (zoon en opvolger van Willem de Veroveraar) die zijn man-
schappen in Normandië opdracht gaf Ralph de nodige steun te bieden. In november van dat 
jaar viel de graaf van Evreux de plaats Conches aan, maar werd verslagen. Na drie jaar werd 
vrede gesloten. Toen Willem II en zijn broer hertog Robert in 1091 vrede sloten droeg de 
hertog de leengoederen van Gerard de Gournay en Ralph de Conches over aan de koning. 
Ralph werd een belangrijke aanhangers van de koning. Na het overlijden van Willem II, 
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vielen Ralph en zijn vroegere rivaal de graaf van Evreux in augustus 1100 de baronie van 
Beaumont aan, welke eigendom was van de graaf van Meulan. De reden zou wraak zijn voor 
het feit dat hij Willem II tegen hen probeerde op te zetten. Ralph doneerde aan de abdijen van 
St. Evroul, l’Estree, Conches, Croix-Saint-Leufroi, Lire, Jumieges, Bec en St. Taurin, 
geboren in circa 1034, overleden op 24-03-1101/02. Gehuwd in circa 1070 te Frankrijk met: 

775949317. Isabel (Elizabeth) de Montfort, geboren in circa 1053 te Montfort, Eure, Frankrijk. 
 
775949318. Waltheof of Northumbria (of Huntingdon), Earl of Huntingdon and Northumbria, Count of 

Lens. Waltheof werd Earl of Northampton na de verbanning van Tostig in oktober 1065. Het 
is niet bekend dat hij vocht tegen Willem de Veroveraar in 1066, maar een jaar later werd hij 
naar Normandië overgebracht. In 1069 vergezelde hij de Denen bij hun tocht naar Yorkshire, 
en wist zichzelf te onderscheiden bij de aanval op York. Toen de Denen vertrokken onder-
wierp hij zich in januari 1070 aan Willem de Veroveraar en werd opnieuw benoemd tot Earl 
of Northampton, in 1072 kreeg hij ook zijn vaders titel Earl of Northumberland terug. In 
circa 1075 werd hij er van beschuldigd deel te nemen aan het complot van de Earls of Nor-
folk and Hereford om het bestuur van Engeland over te nemen, maar toonde spoedig berouw. 
Hierop trok hij naar Normandië om vergiffenis te vragen aan Willem de Veroveraar. Hoewel 
het lijkt dat Willem de zaak niet ernstig opnam, moest Waltheof met kerstmis in Westminster 
terecht staan voor zijn misdaden (zijn echtgenote was een getuige). Hier werd hij gevangen 
genomen, veroordeeld en uiteindelijk terecht gesteld. Hij liet drie dochters na waarvan Maud 
huwde met Simon de St. Liz en koning David I van Schotland. Waltheof werd geboren in 
circa 1046 te Huntingdon, Northumberland, Engeland, overleden op 31-05-1076 te St. Giles, 
Hill, Winchester, Hampshire, Engeland (onthoofd). Gehuwd in circa 1070 met: 

775949319. Judith van Lens, getuigde tegen haar echtgenote. Ná diens executie werd Judith door Willem 
de Veroveraar uitgehuwelijkt aan Simon I of Liz, 1st Earl of Northampton. Judith weigerde 
hem te huwen en vluchtte het land uit. Willem confisqeerde daarop al haar Engelse goederen. 
Judith stichtte de abdij te Elstow Bedfordshire in circa 1078. Tevens stichtte zij de kerken 
Kempston en Hitchin. Ze bezat land in tie verschillende counties in East Anglia, waaronder: 
Earls Barton, Great Doddington, Grendon en Potton, geboren in circa 1054 te Artois, 
Frankrijk, overleden ná 1086. 

 
775949320.* Sir Osbert de Condet, Baron of Wickhambreux, geboren in circa 1072 te Kent, Engeland, 

overleden in 1130. Gehuwd in circa 1090 met: 
775949321. Adelaide de Chesney, geboren in circa 1076 te Lincolnshire, Engeland. 
 
775949322. Sir Ranulph le Meschin (le Briquessart), 1st Earl of Chester, Baron of Cumberland, burggraaf 

van Bayeux, burggraaf van Avranches, bijgenaamd le Briquessart naar zijn kasteel aldaar, 
was neef en erfgenaam van de vorige Earl of Chester (eerste creatie), Hugh d’Avranches, en 
verkreeg zijn titels bij zijn overlijden in 1120, in 1124 was hij aanvoerder van het koninklijke 
leger in Normandië, geboren in circa 1074 te Briquessart, Livry, Frankrijk, overleden januari 
1128/1129 te Cheshire, Engeland, begraven St. Werburg, Chester. Gehuwd in circa 1093 met: 

775949323. Lucy, geboren in circa 1079, overleden in 1138. Betaalde in 1130 500 Mark aan koning 
Hendrik voor een licentie om vijf jaar omgehuwd te mogen blijven. De identiteit van Lucy’s 
ouders is reeds lange tijd discussie onder genealogen. Oudere bronnen vermelden dat zij een 
dochter was van Aelfgar, Earl of Mercia en een nicht was van Thorold. Het enige dat zeker 
is, is dat zij een nicht was van Robert Malet of Eye en van Alan of Lincoln. De verbinding 
tussen Luce en Aelfgar is de manor Spalding in Lincoln welke eigendom was van Aelfgar 
vóór de Verovering. Chronologisch lijkt het echter niet te verantwoorden om Lucy te 
beschouwen als een dochter van Aelfgar. Bovendien werden alleen Edwin, Morcar en 
Aeldgitha als kinderen van Aelfgar beschreven. Het lijkt meer voor de hand te liggen dat de 
manor Spalding van Aelfgar werd overgedragen aan Thorold en van hem op Lucy. Lucy 
erfde namelijk tevens de manors Belchford, Scamblesby, Stenigot, Tetney en Donington. Zij 
had tevens het eigendom Alkborough, welke eens eigendom was van William Malet, de 
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vader van Lucy’s oom Robert Malet. Daarom wordt aangenomen dat Lucy’s moeder een 
dochter was van William Malet en dat Alkborough haar bruidsschat was.  

 
775949328. Ralph the Timid, Earl of Hereford van 1052 tot 1057, Baron of Gloucestershire and Oxford-

shire vanaf 1053, werd als Earl geïnstalleerd door zijn neef koning Eduard de Belijder, plaat-
ste Noormannen op vele vooraanstaande posities welke verspreid over het graafschap kaste-
len lieten bouwen, in 1055 viel Gruffydd ap Llywelyn, koning van Gwynedd (en later van 
heel Wales), het graafschap van Ralph aan, samen met de in ballingschap levende Earl Ælf-
gār. Ralph bewapende zijn manschappen als Noorse ridders en trok vanuit Hereford Castle 
op naar de troepen van Gruffydd en Ælfgār, door wie hij op 24-10-1055 werd verslagen. 
Gruffydd nam Hereford in en vernielde het kasteel. Ralph schaamde zich voor zijn verlies en 
kreeg sindsdien de bijnaam “de Timide”. Na de dood van Ralph werd Herefordshire onder-
deel van het Earldom of Wessex, overleden in 1057. Gehuwd met:  

775949329. Getha Clopa, geboren in circa 1026. Gehuwd (1) in circa 1042 met Tofrig Pruda. 
 
775949330. Hugh de Avranches (the Fat, the Wolf), 1st Earl of Chester, belangrijke raadgever voor Wil-

lem de Veroveraar. Leverde zestig schepen voor de verovering van Engeland, maar nam niet 
deel aan de Battle of Hastings. In plaats daarvan vertrouwde Willem hem het bestuur van 
Normandië toe. Nadat Willem koning van Engeland was geworden, kreeg Hugh het bevel 
over Tutbury Castle, te Staffordshire. In 1070 werd hij bevorderd tot Earl of Chester. Hugh 
besteedde veel tijd aan gevechten met zijn buren in Wales. Samen met zijn neef Robert of 
Rhuddlan bezette hij een deel van Noord Wales. In eerste instantie regeerde Robert of Rhudd-
lan over Noordoost Wales als een vazal van Hugh. In 1081 werd Gruffydd ap Cynan, koning 
van Gwynedd, gevangen genomen tijdens een bijeenkomst nabij Corwen. Gruffydd werd ge-
vangen gezet in het kasteel van Hugh te Chester. Robert regeerde vanaf toen over het grond-
gebied van het voormalige koninkrijk als leenheer van Willem. Nadat Robert in 1088 tijdens 
een opstand was vermoord nam Hugh zijn grondgebied over en regeerde zo over vrijwel heel 
Noord Wales. Hij verloor Anglesey en een groot deel van Gwynedd gedurende de opstand 
van de Welsh in 1094, die aangevoerd werden door de ontsnapte Gruffydd ap Cynan. Gedu-
rende de jaren werd Hugh zo dik dat hij nog amper kon lopen, waardoor hij de bijnaam ‘the 
Fat’ kreeg. De Welsh noemden hem echter ‘the Wolf’ (Flaidd in het Welsh), vanwege zijn 
brutaliteit. In de zomer van 1098 trok Hugh samen met Hugh of Montgomery, 2nd Earl of 
Shrewsbury ten strijde om zijn verliezen in Gwynedd ongedaan te maken. Gruffydd hield 
enige tijd stand in Anglesey, maar werd gedwongen naar Ierland te vluchten toen Deense 
huurlingen de zijde van de tegenpartij kozen. De situatie veranderde toen een vloot van 
Noormannen onder leiding van Magnus III van Noorwegen (Magnus Barrevoets) de Noorse 
troepen aanviel ten oosten van de Menai Straits. Earl Hugh of Shrewsbury werd gedood met 
een pijl, waarvan gezegd werd dat Magnus hemzelf had geschoten. De Noormannen werde 
gedwongen Anglesey te verlaten en het jaar daarop keerde Gruffydd terug vanuit Ierland. 
Hugh sloot blijkbaar een overeenkomst met hem en probeerde niet langer zijn grondgebied in 
te nemen, geboren te Normandië, overleden op 27-07-1101 te Engeland, begraven onder de 
glazen ramen in Chapter House, Chester Cathedral. Gehuwd in 1093 met: 

775949331. Ermentrude van Clermont. 
 
775949344. Sir Ralph Baskerville, Baron of Pickthorn, geboren in circa 1128 te Eardisley, Herefordshire, 

Engeland, overleden op 26-05-1190. Gehuwd in 1154 met: 
775949345.  Anne St. Owen, geboren in circa 1132. 
 
775949346.* Sir Rothes de Gros, ridder, Baron of Orcop, geboren circa 1135 te Orcop (Eng.) Gehuwd: 
775949347.* N.N. 
 
775949376.* Robert de Vipount, sneuvelde volgens de overleveringen in Normandië tijdens een veldslag 

aan de zijde van Willem de Veroveraar, overleden in 1085 te Normandië, Frankrijk. Gehuwd: 
775949377.* N.N. 
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Osterburg, het stamslot van de Vögten van Weida. Erkenbert I von Weida is de stamvader van het geslacht von 
Weida en Reuss. Een opvallend gebruik van dit geslacht is dat vanaf 1139 alle jongens die in de familie 
werden geboren, ter ere van keizer Hendrik VI, de naam Hendrik (Heinrich) kregen (Hendrik VI installeerde 
hun voorvader als Vogt).  
 

Koning Béla II van Hongarije (de Blinde). Sophie van Hongarije, dochter van koning Bela I 
van Hongarije en echtgenote van hertog Magnus 
van Saksen Billung. 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

775949382. Robert de Beauchamp of Bedford, geboren te Bedfordshire, Engeland, overleden in 1137.  
775949383.* N.N. 
 
775949384. Jordan de Builli, Baron of Tickhill. Gehuwd met: 
775949385.* N.N. 
 
775949388.* William de Bussei, overleden vóór 1158. Gehuwd met: 
775949389. Hawise de Espec. 
 
775949390. Baldwin FitzGilbert, Baron of Bourne, geboren te Lincolnshire, Engeland, overleden in 1154. 
775949391. Lady Adeline de Rullos, geboren in circa 1108 te Lincolnshire, Engeland. 
 
775949396.  Philip de Braose, 2nd Baron of Bramber, in 1096 bevestigde hij zijn vader’s gift aan de Abdij 

van St. Florent. Door zijn huwelijk kreeg hij tevens het eigendom in handen van landgoederen 
rond Totnes, alsook het Lordship of Totnes. Philip versloeg de Welsh nabij Builth en New 
Radnor en vestigde nieuwe Lordships. Tevens was hij verantwoordelijk voor de bouw van St. 
Nicolas’Church te Old Shoreham in Sussex en tevens de haven te New Shoreham. Hij steun-
de koning Hendrik I van Engeland tegen Robert Curthose en kwam pas tegen hem in opstand 
in 1110 waarna zijn landgoederen werden geconfisqueerd. Philip kreeg zijn bezittingen in 
1112 terug, geboren in circa 1070 te Bramber, overleden in circa 1134 (in het Heilig Land). 

775949397.  Aenor of Totnes, geboren in circa 1084. 
 
775949398.  Miles de Gloucester, 1st Earl of Hereford, Baron of Brecknock, diende Hendrik I van Enge-

land tussen 1130 en 1135 als Constable of England en combineerde de erfelijke functie van 
Sheriff of Gloucester met die van justiciar voor Gloucestershire. Na het overlijden van Hen-
drik I diende hij koning Stefanus en werd in 1136 als Constable vermeld. Toen keizerin Ma-
tilda in 1139 in Engeland arriveerde koos hij haar zijde en stelde de stad Gloucester tot haar 
beschikking. Tevens viel hij Wallingford Castle van Stefanus aan. Miles werd vervolgens 
Constable voor Matilde. In 1141 werd hij beloond met het Earldom of Hereford. Hij bleef 
Matilda trouw na haar nederlaag bij Winchester, geboren in circa 1100, overleden op 24-12-
1143. Gehuwd in 1121 met: 

775949399.  Sybil de Neufmarche. 
 
775949400.  Sir Ranulph le Meschin (dezelfde persoon als 775949322). Gehuwd met: 
775949401. Lucy (dezelfde persoon als 775949323). 
 
775949402. Robert de Caen, Earl of Gloucester, als natuurlijke zoon van koning Hendrik I van Engeland 

kreeg Robert een goede opleiding en was onderwezen in Latijn, geschiedenis en filosofie. 
Zijn namen Robert de Caen en Robert the Consul worden met name gebruikt door heden-
daagse geschiedschrijver, maar werden niet gebruikt door zijn tijdgenoten. De bijnaam The 
Consul is afkomstig van het feit dat zijn titel Earl aan zijn hof in het Latijn werd geschreven 
als consul, in plaats van het meer gebruikelijke comes. Robert verbleef in 1113 aan het hof te 
Normandië. In 1121 of 1122 maakte zijn vader hem Earl of Gloucester. Door zijn huwelijk 
werd hij 2nd Lord of Glamorgan en verkreeg hij het bezit van Cardiff Castle. Robert had een 
grote vrijheid, wat onder andere blijkt uit het feit dat hij zijn eigen munten sloeg. Op 01-01-
1137 was Robert een van de eersten die zwoer Matilda als koningin te accepteren. Rond deze 
tijd kreeg hij van zijn vader het beheer van de kastelen te Dover en Canterbury en dus de 
controle over Kent en de route over het kanaal. Toen zijn vader op 25-11-1135 terminaal ziek 
werd in Lyons-la-Forêt, zat Robert aan zijn zijde en zwoer bij zijn lichaam te blijven totdat 
deze begraven was. Hendrik I overleed een week later op 01-12-1135. Robert werd geboren 
in circa 1088 te Caen, Normandië, overleden op 31-10-1147. Gehuwd in 1107 met: 

775949403. Maud (Mabel) FitzHamon, geboren in circa 1090, overleden in 1156. 
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775949404.  Amalrik III van Montfort, graaf van Evreux, door zijn grootvader van moederzijde 
aangewezen als erfgenaam voor het graafschap Evreux, Amalrik diende hiervoor echter strijd 
te leveren tegen zijn broer die vazal was van Frankrijk, geboren in circa 1070 te Montfort, 
Eure, Frankrijk, overleden op 18-04-1137. Gehuwd (1) in circa 1097 met Richilde van 
Henegouwen, dochter van Boudewijn II van Henegouwen, waarvan hij scheidde wegens 
bloedverwantschap. Gehuwd (2) in circa 1120 met:  

775949405. Agnes de Garlande, geboren in circa 1095 TE Garlende, Frankrijk, overleden in 1181. 
 
775949440.  Gilbert de Clare (Gilbert FitzRichard) (dezelfde persoon als 1551898780). Gehuwd met: 
775949441.  Adeliza de Clermont (dezelfde persoon als 1551898781). 
 
775949442.  Sir Ranulph le Meschin (le Briquessart) (dezelfde persoon als 775949322). Gehuwd met: 
775949443.  Lucy (dezelfde persoon als 775949323). 
 
775949452.  Robert de Beaumont, 1st Earl of Leicester (dezelfde persoon als 775949550). Gehuwd met: 
775949453.  Elizabeth van Vermandois (dezelfde persoon als: 775949991). 
 
775949454.  Ralph de Gael (ook wel Ralph de Guader, Radulf Waders of Ralph Wader), Earl of East 

Anglia (Norfolk en Suffolk), Lord of Gaël en Montfort. Ralph was de leider van de Revolt of 
the Earls, de laatste serieuze opstand tegen Willem de Veroveraar. Hij bezat veel landgoede-
ren in Norfolk, Suffolk, Essex, Hertford. Sommige van deze bezittingen verkreeg hij via zijn 
vader, maar het is onduidelijk of hij het earldom erfde van zijn vader. In 1065 vocht hij aan 
de zijde van hertog Conan II van Bretagne bij de belegering van Thiwallon, Lord of Dol, in 
het kasteel van Combour. In 1066 vocht hij aan de zijde van Willem de Veroveraar tijdens de 
Battle of Hastings. In februari 1068 verbleef hij samen met zijn vader aan het hof van Willem 
de Veroveraar. In 1069 leidde hij het leger bij de verovering van Norfolk. Kort daarop be-
loonde Willem de Veroveraar Ralph door hem tot Earl of East Anglia te verheffen. Vanuit 
deze functie bouwde Ralph een kerk in Norwich. Mogelijk verdedigde Ralph in 1074 Dol 
toen deze door Willem de Veroveraar onsuccesvol werd aangevallen. Hierbij ontstonden 
waarschijnlijk de eerste scheuren in de relatie tussen Ralph en Willem. In 1075 weigerde 
Willem de Veroveraar het huwelijk van Ralph en Emma te erkennen, waarop Ralph samen 
met zijn nieuwe zwagers in opstand kwam tegen de koning. De opstand kende veel tegenslag 
en Ralph was genoodzaakt zijn echtgenote te verlaten en hulp te gaan zoeken in Denemar-
ken. Hij keerde terug met 200 schepen onder aanvoering van Knoet en Hakon, maar wist 
hiermee geen overwinning te behalen. Zijn echtgenote wist inmiddels Norwich te verdedigen 
totdat zij een overeenkomst kon sluiten waarbij zijzelf en haar volgelingen 40 dagen de tijd 
kregen het koninkrijk te verlaten. Hierop trok zij zich terug naar haar landgoed in Bretagne. 
Ralph voegde zich bij haar en raakte al zijn bezittingen in Engeland kwijt. De rest van zijn 
leven was hij een baron te Bretagne. In 1076 kwam hij in opstand tegen hertog Hoël II van 
Bretagne en werd hij aangevallen in Dol. Willem de Veroveraar hielp Hoël bij deze belege-
ring. Uiteindelijk sloot Ralph een overeenkomst met beide heersers en mocht hij zijn bezit-
tingen in Bretagne behouden. In 1096 deed hij samen met zijn echtgenote, onder leiding van 
Robert Curthose, mee aan de eerste kruistocht. Hij was een van de aanvoerders tijdens het 
Beleg van Nicea van 14-05 tot 19-06-1097. Hierna voegde hij zich met zijn legers bij Bohe-
mund I de Guiscard (ook wel Bohemond), heer van Tarente en later vorst van Antiochië. 
Zowel Ralph als zijn echtgenote overleden onderweg naar Palestina, geboren vóór 1042 in 
Hereford, overleden in circa 1097 op de weg naar Palestina. Gehuwd vóór of in 1075 met: 

775949455.  Emma of Hereford (ook bekend als Emma de Guader, Countess of Norfolk), wist in 
afwezigheid van haar echtgenoot Norwich te verdedigen totdat zij een overeenkomst kon 
sluiten waarbij zijzelf én haar volgelingen 40 dagen de tijd kregen het koninkrijk te verlaten. 
Hierop trok zij zich terug naar haar landgoed in Bretagne, overleden in circa 1097 op de weg 
naar Palestina (terwijl zij haar echtgenoot vergezelde tijdens de eerste kruistocht). 
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Graftombe van Robert de Caen, Earl of Gloucester, in de St. James’ Priory te Bristol. Robert was een 
natuurlijke zoon van koning Hendrik I van Engeland. 

Afbeeldingen van Ralph de Gael en Emma of Hereford (huwelijksaanzoek en waneer zij op latere leeftijd 
deelnemen aan de Eerste Kruistocht) uit The Siege of Norwich Castle: A story of the last struggle against the 
Conqueror van Matilda Maria Blake uit 1893. 
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775949468.  Donnchadh mac Murchada, koning van Leinster en Dublin vanaf 1098, Donnchadh 
sneuvelde tijdens een veldslag tegen de noormannen in Dublin die werden aangevoerd door 
zijn neef Sigtrygg II Silkbeard Olafsson. Donnchadh werd begraven te Dublin samen met het 
kadaver van een hond (een grote belediging). Gehuwd met:  

775949469.*  Orlaith. 
 
775949470.  Muitchertach O’Toole (O’Tuathail), koning van de Ui Muirdeaigh. Gehuwd met: 
775949471.  Cacht Inion Loigsig O’Morda. 
 
775949504.  Walter FitzOtho, Constable of Windsor, geboren in circa 1035, overleden ná 1100. Gehuwd 

(1) met Beatrice. Gehuwd (2) met: 
775949505.  Gwladdys vz Gruffydd, prinses van Gwynedd.  
 
775949508.  Roger de Montgomerie (dezelfde persoon als 3103797614). Gehuwd met: 
775949509.  Mabel Talvas (of Bellême) (dezelfde persoon als 3103797615). 
 
775949510.  Muirchertach Ua Briain, koning van Munster, High King of Ireland. Nadat zijn vader in 1086 

was overleden werd Munster verdeeld tussen Tadc, Diarmait en Muirchertach. Kort daarop 
overleed Tadc en Muirchertach verbande Diarmait uit Munster waarna hij geheel Munster 
opeiste. Tussen 1086 and 1101 versterkte hij zijn positie. In 1089 nam hij het koninkrijk 
Leinster in en vocht voor de noormannen uit Dublin. In 1093 accepteerde hij de overgave van 
Domnall mac Flainn Ua Maíl Shechnaill, de Uí Néill koning van Tara en sloot vrede met zijn 
broer Diarmait die in Cashel verbleef. In 1094 vocht Muirchertach tegen de koningen van 
Leth Cuinn en koning Gofraid van Dublin. Hij trok Dublin binnen, verbande Gofraid en liet 
Domnall Ua Maíl Shechnaill vermoorden. Hierna nam hij het Uí Néill koninkrijk van Mide 
in. In 1101 verklaarde hij zichzelf High King of Ireland. In datzelfde jaar schonk hij het fort 
op de rots van Cashel aan de kerk. In 1102 sloot het een verbond met koning Magnus III van 
Noorwegen (Barrevoets). Zijn dochter huwde hierna met de zoon van Magnus. Muirchertach 
hielp Magnus met de belegering van Ulster. Een jaar later stond Magnus op het punt terug te 
keren naar Noorwegen, maar werd in een hinderlaag vermoord. Hierop werd het huwelijk 
tussen zijn zoon en de dochter van Muirchertach door de noormannen ontbonden, waardoor 
zijn positie als High King in gevaar kwam. In 1114 werd Muirchertach ziek en werd hij 
omschreven als “a living skeleton”. In reactie hierop nam zijn broer Diarmait het koninkrijk 
Munster in bezit en verbande hij Muirchertach. De jaren daarop wist Muirchertach van zijn 
ziekte te herstellen en wist hij na een veldslag zijn broer gevangen te nemen en Munster 
opnieuw te veroveren, geboren in circa 1050, overleden omstreeks 10-03-1119. Gehuwd met: 

775949511.* Dubhchobhlaigh, overleden in 1086. 
 
775949548.  Gilbert de Clare (Gilbert FitzRichard) (dezelfde persoon als 1551898780). Gehuwd met: 
775949549. Adeliza de Clermont (dezelfde persoon als 1551898781). 
 
775949550. Robert de Beaumont, 1st Earl of Leicester en graaf van Meulan, burggraaf van Ivry en heer 

van Norton vanaf 1081 in opvolging van zijn moeder. Hij werd beschouwd als één van de 
meest wijze mannen van zijn tijd. Drie koningen van Engeland steunden op zijn raad. Robert 
vergezelde Willem de Veroveraar in 1066. Tijdens de Battle of Hastings was hij aanvoerder 
van de infanterie. In ruil voor zijn diensten ontving hij meer dan 91 lordships en manors. 
Robert en zijn broer Henry waren aanwezig tijdens de koninklijke jacht in New Forest toen 
Willem II van Engeland op mysterieuze wijze gewond raakte en op 02-08-1100 overleed. 
Hierop koos hij de zijde van Hendrik I van Engeland. Deze verhief hem in 1107 tot Earl of 
Leicester. Volgens de historicus Henry of Huntingdon overleed Robert van schaamte nadat 
“a certain earl carried off the lady he had espoused, either by some intrigue or by force and 
stratagem.”, geboren in 1049, overleden op 05-06-1118. Gehuwd in 1096 met: 

775949551. Elizabeth van Vermandois (dezelfde persoon als: 775949991). 
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775949576.  William de Berkeley, Baron de Berkeley, Berkeley Castle. Gehuwd met: 
775949577.* N.N. 
 
775949580.  Fulk Paganel, Baron of Dudley. Gehuwd in circa 1095 te Worcestershire, Engeland met: 
775949581.  Lady Beatrix FitzAnsculf, Lady of Dudley, geboren in circa 1062. 
 
775949582.  Robert de Ferrers (dezelfde persoon als 775949848). Gehuwd met: 
775949583.  Hawise de Vitre (dezelfde persoon als 775949849). 
 
775949584.* Adam de Somery, afkomstig uit Bigrave, Hertfordshire. Gehuwd met: 
775949585.* N.N. 
 
775949596.  Edward de Salisbury, 2nd Baron of Salisbury,Wiltshire, Engeland, overleden vóór 1130. 
775949597.  Adeliza de Raimes, geboren in circa 1060 te Raimes, Normandië. Gehuwd (2) in 1130 met 

Payne de Houghton, overleden vóór 1155. Zoon van William de Houghton. 
 
775949598.  Patrick I de Chaworth, geboren in circa 1060 , overleden ná 1133. Gehuwd in circa 1079 te 

Salisbury, Wilts, Engeland met: 
775949599.  Maud de Hesdin, Lady of Toddington, (te Bedfordshire, Engeland), overleden ná 1133. 
 
775949600.  Fulco V van Anjou (de Jonge) (Fulco I van Jeruzalem), graaf van Anjou van 1109 tot 1129 in 

opvolging van zijn vader, graaf van Maine vanaf 1109 via zijn eerste huwelijk en koning van 
Jeruzalem vanaf 1131 via zijn tweede huwelijk. Fulco was oorspronkelijk een tegenstander 
van koning Hendrik I van Engeland en een vazal en volger van koning Lodewijk VI van 
Frankrijk, maar in 1127 sloot hij een verbond met Hendrik, omdat deze een huwelijk wilde 
arrangeren tussen zijn dochter Matilda en Fulco’s zoon Godfried. Fulco ging op kruisvaart in 
1120 en werd een bondgenoot van de Tempelier ridders en stond hen financieel bij. In circa 
1127 wilde Fulco terugkeren naar Frankrijk, maar ontving een uitnodiging van koning Bou-
dewijn II van Jeruzalem om met zijn dochter kroonprinses Melisende te huwen. Fulco wilde 
wel toestemmen, maar eiste wel een gelijkwaardige koning te zijn met Melisende en geen 
consort. Boudewijn II stemde toe waarop Fulco zijn zetels van graaf van Anjou en Maine af-
stond aan zijn zoon Godfried en zich voorgoed in Jeruzalem vestigde. In 1131 werden Fulco 
en Melisende gezamenlijk heersers over het koninkrijk Jeruzalem. Al vanaf het begin deed 
Fulco er alles aan om alleen te heersen en Melisende uit te sluiten. Hij droeg er aan bij men-
sen uit Anjou in de adelstand te verheffen. De bevolking zag in de neef van Melisende, Hugo 
van Le Puiset, graaf van Jaffa een betere regent. Na een conflict werd Hugo vermoord. Fulco 
of zijn achterban werd verantwoordelijk gehouden. De achterban van de koningin nam het 
bestuur over na een paleiscoup. Melisende kreeg weer de feitelijke macht over haar rijk vanaf 
1136 en daarna. Hetzelfde jaar legden de twee hun geschillen bij en resulteerde het zelfs in 
de geboorte van een tweede zoon, Amalrik. Fulco wist de noordelijke en zuidelijke grens van 
het koninkrijk te versterken en veilig te stellen tegen aanvallen van buitenaf. In 1137 en 1142 
arriveerde de Byzantijnse keizer Johannes II Komnenos in Syrië in een poging controle over 
de kruisvaardersstaten te verkrijgen. Echter werd Johannes aankomst verhinderd door Fulco, 
omdat deze nooit een uitnodiging had gekregen de keizer te ontmoeten. Toen de koning en 
koningin op vakantie waren in Akko in 1143, kwam Fulco om het leven tijdens een jachtpar-
tij. Zijn paard struikelde waarop Fulco viel en zijn hoofd verdrukt werd door het lijf van het 
paard. Hij werd teruggebracht naar Akko waar hij bewusteloos bleef en na drie dagen dood 
verklaard werd. Omdat hun huwelijk met een conflict startte, toonde Melisende zowel privé 
als publiekelijk haar verdriet. Willem van Tyrus beschreef Fulco als volgt: een aanwezige 
man, trouw en aangenaam en vriendelijk, een ervaren krijgsheer vol met geduld en wijsheid 
rond militaire zaken, zijn grootste problemen waren meestal dat hij geen gezichten en namen 
kon onthouden, geboren tussen 1089 en 1092, overleden op 10-11-1143 te Akko, begraven in 
de Heilige grafkerk te Jeruzalem. Gehuwd (2) op 02-06-1129 te Jeruzalem met Melisende 
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van Edessa (van Jeruzalem), geboren in circa 1105, overleden op 11-09-1161. Dochter van 
Boudewijn II van Jeruzalem en Morphia van Melitene. Gehuwd (1) in 1109 met: 

775949601.  Ermengarde van Maine, erfgename van het graafschap Maine, geboren in 1096, overleden op 
15-01 of 12-10-1126. 

 
775949602.  Hendrik I van Engeland (dezelfde persoon als 1551898804). Gehuwd (1) op 11-11-1100 met: 
775949603.  Mathildis van Schotland, eigenlijk Edith. Bij haar huwelijk met Hendrik I werd haar naam 

veranderd van Edith in Mathildis, dat meer Normandisch klonk. Mathildis hield haar hof in 
Westminster en trok daar musici en kunstenaars aan, geboren in circa 1080 te Dunfermline, 
overleden op 01-05-1118 te Westminster. 

 
775949604.  Willem IX van Aquitanië (de Troubadour of de Jonge), hertog van Aquitanië en graaf van 

Poitiers vanaf 1086 in opvolging van zijn vader. Willem organiseerde het hertogdom en nam 
Toulouse in. Ook nam hij deel aan de eerste kruistocht. Willem is vooral bekend als 
kunstminnaar en als eerste middeleeuwse dichter in het Occitaans (minnedichten), geboren 
op 22-10-1070, overleden op 10-02-1126. Gehuwd in 1094 met: 

775949605.  Filippa (Philippa) van Toulouse, geboren in circa 1073, overleden op 28-11-1118. 
 
775949606.  Aimery I (Aimeric) van Châtellerault, burggraaf van Châtellerault. Doneerde in 1108/1115 

en 1116 bezittingen aan de abdij van Fontevraud, doneerde bezittingen aan St. Dénis en 
Veaux in 1109 op advies van zijn echtgenote, overleden op 07-11 vóór 1144 te Abbaye de 
Noyers, begraven te Abbaye de Noyers. Gehuwd vóór 1109 met: 

775949607.* Dangereuse (Amauberge).  
 
775949620.  Richard de Lucy (Luci), Sheriff van Essex en vanaf 1154 Chief Justiciar of England. Hij 

diende als Chief Justiciar onder Hendrik II van Engeland. Eerst samen met Robert de Beau-
mont, Earl of Leicester, na diens overlijden alleen. Richard trok zich tussen september 1178 
en Pasen 1179 terug. Zijn verdere leven bracht hij door in de Lesnes abdij te Kent, geboren in 
circa 1089 te Dunmow, Essex, Engeland, overleden op 14-07-1179, begraven in de Lesnes 
abdij, Kent, Engeland. Gehuwd in circa 1128 te Thorney Green, Suffolk met: 

775949621.* Rohaise, mogelijk een zuster van Faramus van Boulogne. 
 
775949612.  William de Warenne (dezelfde persoon als 775949990). Gehuwd met: 
775949613.  Elizabeth of Vermandois (dezelfde persoon als 775949991). 
 
775949614.  Willem I Talvas (Willem III Talvas) van Ponthieu, graaf van Ponthieu vanaf circa 1110 in 

opvolging van zijn vader en graaf van Alençon in opvolging van zijn grootvader. In 1126 
deed hij afstand van zijn graafschap ten voordele van zijn zoon Gwijde, geboren in circa 
1095, overleden op 30-06-1171. Gehuwd in 1115 met: 

775949615.  Helena van Bourgondië, geboren in circa 1080, overleden in 1142. Gehuwd (1) in 1095 met 
Bertrand van Toulouse, graaf van Toulouse en Tripoli, overleden in 1112. 

 
775949666.  Simon I of St Liz, 1st Earl of Northampton and 1st Earl of Huntingdon, bouwde Northamp-

ton Castle en de dorpsmuren. Simon bouwde tevens één van de nog drie bestaande ronde 
kerken in Engeland, The Holy Sepulchre te Northampton, mogelijk geboren te Picardië, 
overleden in 1109. Gehuwd in 1090 met: 

775949667.  Maud of Northumbria, erfgename van het earldom of Huntingdon. Haar moeder, Judith, 
weigerde te huwen met Simon I of St. Liz. Haar oom Willem de Veroveraar was woest en 
confisqueerde al haar bezittingen waarna Judith het land moest ontvluchten. Daarop werd 
Maud opgedragen te huwen met Simon. Maud werd geboren in circa 1074, overleden in 
1130, begraven te Scone (volgens John of Fordun, echter werd zij nog vermeld in 1147). 
Gehuwd (2) in 1113 met koning David I van Schotland. 
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775949680.*  Fergus of Galloway, koning (heer) van Galloway. Fergus stichtte het sub-koninkrijk 
Galloway in circa 1110 en werd na zijn overlijden een legendarische persoon, hoewel zijn 
leven grotendeels een mysterie is. Hij werd voor het eerst vermeld in 1136, over zijn afkomst 
bestaat veel twijfel. Het is mogelijk dat Fergus gehuwd was met een natuurlijke dochter van 
Hendrik I van Engeland. Fergus overleed in 1161. Gehuwd met: 

775949681.* N.N. 
 
775949682.* Waldeve of Allerdale, Lord of Allerdale. Gehuwd met: 
775949683.* N.N.  
 
775949684.  Hugh de Morville (dezelfde persoon als 387974690). Gehuwd met: 
775949685.  Beatrice de Bauchamp (dezelfde persoon als 387974691). 
 
775949686.*  William I de Lancaster (William Fitz Gilbert). In zijn jeugd werd hij waarschijnlijk vermeld 

als William de Tailboys (de Taillebois). Stamvader van het geslacht Lancaster. Het lijkt erop 
dat zijn afkomst gezocht moet worden in Cumbria (Coupland te westen van Cumberland). 
William regeerde vanaf 1050 over het gebied dat later de Barony of Kendal zou worden en 
wordt dan ook wel beschouwd als 1st Baron of Kendal. Vanwege zijn patroniem weten wij 
dat zijn vader Gilbert heette. Zijn moeder heette Godith. Beiden werden vermeld bij een 
donatie van William aan St. Mary de Pré. Volgens de overleveringen zou William een 
afstammeling zijn geweest van Ivo de Taillebois en Eldred of Workington, deze bewering is 
echter controversieel, overleden in circa 1170. Gehuwd met: 

775949687. Gundred de Warrenne (dezelfde persoon als 193987469). 
 
775949690. Olav I Godredsson, koning van Mann and the Isles vanaf 1104 in opvolging van zijn vader of 

zijn oudere broer Lagman. Olav onderhield zulke goede relaties met Ierland en Schotland dat 
niemand zijn eiland durfde aan te vallen, geboren in circa 1080, overleden op 29-06-1153 
(vermoord). Gehuwd (1) met Aufrica of Galloway. Gehuwd (2) met:  

775949691. Ingeborg Haakonsdottir (van Orkney). 
  
775949692.* Dunegal (Dougal) of Moray, uit Nithsdale, Schotland, geboren in circa 1090. Gehuwd met: 
775949693.* N.N.  
 
775949696.*  Guithenoc, vanaf circa 1108 de eerste burggraaf van Porhoet, bouwde het kasteel Josselin, 

welke hij noemde naar zijn zoon Josselin (1020-1074), dit kasteel is nog altijd eigendom van 
zijn nakomelingen, geboren in circa 990 te Guilliers, overleden in circa 1040. Gehuwd met: 

775949697.* Allurum van Guilliers, geboren in circa 994. 
 
775949712.* Robert de Beaumeis, afkomstig uit de Beaumais-sur-Dive in Calvados, Normandië, geboren 

in circa 1022. Gehuwd met: 
775949713.* N.N. 
 
775949744. Richard FitzRanulf, geboren in circa 1025, overleden vóór 1061. Gehuwd met: 
775949745.* N.N. 
 
775949748.* Nigel of Cotentin, Baron of Halton vanaf circa 1070, in deze functie benoemd door zijn 

“neef” Hugh de Avranches (the Fat of the Wolf), 1st Earl of Chester (zie elders in deze 
kwartierstaat). Zijn exacte familieband is onduidelijk. Nigel was tevens Hereditary Constable 
of Chester. Nigel vocht in 1077 tegen de Welsh in de Slag om Rhuddlan. Het is vrijwel zeker 
dat hij een mottekasteel liet bouwen op Halton Hill. Gehuwd met: 

775949749.* N.N. 
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775949750.* Yorfrid, 1st Baron of Widnes, viel direct onder het Earldom of Lancaster. Toen Yorfrid na 
zijn aanstelling zijn nieuwe baronie voor het eerst bezocht ontdekte hij dat dit voornamelijk 
bestond uit moeras. Hierop besloot hij ergens anders te gaan wonen en zijn baronie alleen te 
bezoeken wanneer zijn rechtspraak vereist was, overleden in 1133. Gehuwd met: 

775949751.* N.N. 
 
775949776.  Hugh III de Gournay, heer van Gournay, geboren in circa 1026 te Gourney-en-Bray, 

Normandië, overleden ná 1074. Gehuwd met: 
775949777.  Basilia Flaitel, geboren in circa 1030 te Linton, Hertford, overleden in 1099. 
 
775949778.  William de Warenne (dezelfde persoon als 1551899980). Gehuwd met: 
775949779. Gundred (Gundrada) (dezelfde persoon als 1551899981). 
 
775949780.  Engelram (Enguerrand) I van Coucy (van Boves) heer can Coucy, Boves en La Fère vanaf 

1080 in opvolging van zijn vader, graaf van Amiens vanaf 1085. Engelram I werd door Abt 
Guibert de Nogent “bezeten van vrouwen” genoemd. Na wegens overspel harerzijds van zijn 
eerste echtgenote Adèle van Marle gescheiden te zijn, slaagde Engelram erin om Sibylle van 
Château-Porcien, echtgenote van de afwezige graaf Godfried van Namen, te schaken en met 
behulp van zijn neef, de bisschop van Laon, ook te huwen. Dat zij, zo vermeldt Guibert, los-
bandig en ook zwanger van weer een andere edelman was, deed er niet toe. Engelram nam 
deel aan de eerste kruistocht onder Pieter de Kluizenaar en maakte naam als ridder in een 
schermutseling met de moslims. Met vijf andere ridders was hij, bewapend, maar niet in een 
maliënkolder gekleed, uitgereden. De zes ridders waren niet aan hun schilden of mantels 
herkenbaar en toen zij een groep islamitische strijders in het oog kregen, improviseerde 
Engelram een herkenningsteken door zijn rode, met eekhoornbont afgezette, mantel uit te 
trekken en in zes stukken te scheuren. De moslims werden verslagen en Engelram verving 
zijn oude wapen door “zes banden vair van eekhoorn en keel”. Deze heraldische sage werd 
ook over zijn zoon Thomas verteld, geboren in 1042, overleden in circa 1116/1118. Gehuwd 
(2) met Sibylle van Château-Porcien. Gehuwd (1) met: 

775949781.  Adèle van Marle. 
 
775949782.  Guy (Guido) de Crécy, heer van Crécy, geboren in circa 1060. Gehuwd met: 
775949783.* N.N. 
 
775949784.  Aubrey (Alberik) de Mello, geboren in circa 1080 te Mello, Oise. Gehuwd in circa 1104 met: 
775949785.  Aelis de Dammartin, geboren in circa 1084 te Dammartin-en-Goule, Seine-et-Marne. 
 
775949788.  Hugo van Clermont (dezelfde persoon als 1551898662). Gehuwd met: 
775949789.  Margaretha van Ramerupt (dezelfde persoon als 1551898663). 
 
775949790.  Reinoud I van Bar, graaf van Bar vanaf 1105 in opvolging van zijn vader en graaf van Ver-

dun als vazal van de bisschop van Verdun. Reinoud kreeg een conflict met de bisschop die 
vond dat hij te machtig was en in 1134 werd hij afgezet. Tijdens de investituurstrijd koos 
Reinoud partij voor de paus en bestreed hij de bisschop van Verdun. Keizer Hendrik V kwam 
tussenbeide en nam Reinoud gevangen. Hij nam deel aan de tweede kruistocht, maar stierf op 
de terugreis, geboren circa 1080, overleden op 10-03-1149 op de Middelandse Zee. Gehuwd: 

775949791.  Gizela van Vaudémont, geboren 1090, overleden 1141. Gehuwd (1) met Renard III van Toul. 
 
775949796.  Reginald de St. Valery, overleden in circa 1162. Gehuwd met: 
775949797.* N.N. 
 
775949840. Ralph de Mortimer, Baron of Wigmore, Herefordshire en heer van Victor-en-Caux, Norman-

dië, stamvader van het Engelse geslacht Mortimer of Wigmore. Ralph was een Marcher Lord 
en ontving zijn bezit in Engeland van Willem de Veroveraar. Zijn belangrijkste bezit was 
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Wigmore Castle. Zoals de meeste Marcher Lords nam ook Ralph deel aan de opstand van 
1088 tegen Willem II. In 1089 kocht Willem II hem echter om, waardoor hij zijn landgoede-
ren behield toen de opstand werd neergeslagen. In de jaren 1090 speelde hij een belangrijke 
rol bij de verovering van de Welsh in Rhwng Gwy a Hafren. En stichtte de kastelen van 
Dinieithon (nabij de Llandrindod Wells) en in 1093 Cymaron te Maelienydd (tussen Llanbis-
ter en Llangunllo). Hij kwam opnieuw in opstand tegen de kroon gedurende de regering van 
Hendrik I van Engeland en probeerde hem te laten vervangen voor zijn schoonzoon Stephen. 
Ralph werd geboren in circa 1054 te Normandië, overleden kort ná 04-08-1137. Gehuwd met:   

775949841. Melisandra (Millicent), geboren in circa 1064. 
 
775949842. William Le Meschin, Baron of Skipton, Yorkshire, geboren in circa 1080 te Gernon, 

Normandië, overleden in circa 1130. Gehuwd met: 
775949843. Cecily de Rumilly. 
 
775949848. Robert de Ferrers, 1st Earl of Derby, erfde het merendeel van zijn vaders bezittingen in 

Engeland. Voor zijn bewezen dienst voor koning Stephen in de Battle of the Standard in 
1138 werd hij Earl of Derby, geboren in circa 1062, overleden in 1139. Gehuwd te Vitre met: 

775949849. Hawise de Vitre, geboren in circa 1069 te Vitre, Bretagne, Frankrijk.   
 
775949850.  William Peverel (the Younger), erfde de landgoederen van zijn vader die bekend stonden als 

de Honour of Peverel en kreeg daarnaast nog eens 64 manors in Nottingham. William was 
aanhanger van koning Stephen en aanvoerder in de Battle of the Standard. Hij werd gevangen 
in The Battle of Lincoln. Koning Hendrik II van Engeland ontnam hem de Honour omdat hij 
de Earl of Chester wilde vergiftigen, maar historici vermoeden dat hij een reden zocht voor 
zijn steun aan koning Stephen. De Honour zou overgaan op de Earl, maar deze overleed voor-
tijdig waardoor de goederen eigendom werden van de kroon, geboren in circa 1080, overle-
den in 1155. Gehuwd (1) met N.N. Gehuwd (2) in circa 1112 te La Marche met: 

775949851. Avice de Lancaster, geboren in circa 1088, overleden ná 1149. 
 
775949856.  William de Mauduit, wonende te Hanslape, Buckinghamshire, overleden in circa 1160. 
775949857.  Maud de Hanslape, geboren in circa 1087 te Hanslape, Buckinghamshire. 
 
775949860.  Simon I of St Liz (dezelfde persoon als 775949666). Gehuwd met: 
775949861.  Maud of Northumbria (dezelfde persoon als 775949667). 
 
775949862.  Robert de Beaumont, 2nd Earl of Leicester (dezelfde persoon als 387974726). Gehuwd met: 
775949863.  Amice (Amicia) de Gael (de Montfort) (dezelfde persoon als 387974727). 
 
775949864.  Thurstine Bassett, geboren circa 1106. Gehuwd circa 1131 te Colston, Nottinghamshire met: 
775949865.* Eustacia, geboren in circa 1111. 
 
775949872.  Roger de Beaumont-le-Roger (dezelfde persoon als 1551899100). Gehuwd met: 
775949873. Adeline de Meulan (dezelfde persoon als 1551899101). 
 
775949874.  Godfried II van Perche (dezelfde persoon als 6207601510). Gehuwd met: 
775949875.  Beatrice van Roucy (dezelfde persoon als 6207601511). 
 
775949880.  William (Guillaume) de Harcourt, heer van Harcourt, Cailleville, Beauficel, Bourgthroulde, 

Boissey-le-Châtel de Lisors, Bouville en Renneville. William steunde Hendrik I van Enge-
land in zijn oorlogen te Normandië, geboren in circa 1083, overleden in circa 1141. Gehuwd: 

775949881.*  Agnes Ambroise, geboren in circa 1102, overleden ná 1153. 
 
775949884.*  Gerald de Camville, geboren in circa 1085 te Charlton Camville, Somerset, overleden ná 

1139, begraven in de abdij van Combe, Warwickshire. Gehuwd met: 
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775949885.  Alice de Vere, geboren in circa 1075, overledenin 1083 te Hedingham, Essex. 
 
775949922.* Robert de Tosny, Lord of Belvoir, naar alle waarschijnlijkheid een nakomeling van Ralph 

(Raoul) de Tosny. De exacte relatie is echter onbekend, overleden in 1088. Gehuwd met: 
775949923.* N.N. 
 
775949924.* Aubrey (Albericus) de Vere. Zijn afkomst is onduidelijk, waarschijnlijk was hij afkomstig uit 

Ver/Vire te Normandië. Onjuist werd vermeld dat het geslacht via de graven van Vlaanderen 
of Guînes afstamde van Karel de Grote. De enige band met het geslacht Guînes vinden wij 
bij de kleinzoon van Aubrey, die korte tijd gehuwd was met Beatrice, erfgename van Guînes. 
Een veel latere bron noemt zijn vader Alphonsus. Omdat de voornaam Aubrey veel voorkomt 
in de De Vere familie is het onmogelijk vast te stellen of het deze Aubrey de Vere is, die in 
1086 in het Domesday Book werd vermeld en in 1111 de Colne Priory te Essex stichtte. Dit 
is echter wel mogelijk, overleden in circa 1112. Gehuwd met: 

775949925.* N.N. In 1104 werd zijn echtgenote vermeld als Beatrice. Het is mogelijk dat zij reeds langere 
tijd de echtgenote was van Aubrey en dus ook de moeder van zijn vijf bekende zonen. 

 
775949926.  Gilbert Fitz Richard, Lord of Clare en Tonbridge (ook wel Earl of Clare) in opvolging van 

zijn vader in 1091 en Lord of Cardigan. Zijn broer Roger Fitz Richard erfde de bezittingen in 
Normandië. Mogelijk was Gilbert aanwezig bij de mysterieuze dood van Willem II van 
Engeland tijdens een jachtparij in New Forest. Van Hendrik I van Engeland kreeg hij het 
Lordship Cardigan, inclusief Cardigan Castle. Gilbert stichtte de Cluniac priory te Stoke-by-
Clare, Suffolk, geboren in circa 1065 te Clare, overleden tussen 1114 en 1117. Gehuwd met: 

775949927.* Adeliza. 
 
775949956.  Boudewijn II van Henegouwen (dezelfde persoon als 1551900334). Gehuwd met: 
775949957. Ida van Leuven (dezelfde persoon als 1551900335). 
 
775949958. Gerard I van Gelre (de Lange), als Gerard III graaf van Wassenberg van 1082 tot 1129 in 

opvolging van zijn oom Diederik de Wassenberg (Diederik I Flamens). In 1096 werd hij, als 
Gerard I, ook graaf van Gelre. Gerard I is de stamvader van de graven van Gelre uit het huis 
Wassenberg, dat in 1371 in mannelijke lijn uitstierf. Gerard vernoemde zich zowel naar 
Wassenberg als naar Gelre. Hij werd in 1096 ook als landgraaf geattesteerd in een keizerlijke 
oorkonde (Gerardus lantgrave), waarschijnlijk met betrekking tot een rijksleen in de 
Teisterbant. Gerard bouwde in circa 1120 de burcht te Geldern, in 1118 was hij voogd van 
Straelen, geboren vóór 1059, overleden op 08-03-1129. Gehuwd (2) ná 1086 met Clementia 
van Poitiers (van Gleiberg), geboren in circa 1060, overleden ná 1129. Dochter van hertog 
Willem VII van Aquitanië en Ermensinde van Lotharingen. Gehuwd (1) vóór 1085 met: 

775949959.* Sophia. 
 
775949968.  Hubert de Beaumont, burggraaf van Mans en Beaumont, geboren in circa 1040, overleden in 

circa 1087/1090. Gehuwd op 06-12-1067 met: 
775949969. Ermengarde de Nevers, geboren ná 1045, overleden omstreeks 14-10-1094.  
 
775949984. Humphrey I de Bohun (The Great), verkreeg via huwelijk waardevolle bezittingen in Trow-

bridge en legde zo de basis voor het familiefortuin, overleden in circa 1123. Gehuwd met: 
775949985. Maud of Salisbury. 
 
775949986. Miles de Gloucester (dezelfde persoon als 775949398). Gehuwd met: 
775949987. Sybil de Neufmarche (dezelfde persoon als 775949399). 
 
775949988.  David I van Schotland (Daibhidh I of Dabíd mac Maíl Choluim) (David de Heilige), koning 

van Schotland vanaf april of mei 1124, 2nd Earl of Huntingdon, via zijn echtgenote. Het tes-
tament van Edgar bepaalde dat Schotland werd opgedeeld tussen zijn twee jongere broers. 
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Alexander erfde de koningskroon en de gebieden ten noorden van de rivieren Fife en Clyde, 
terwijl de gebieden ten zuiden daarvan, Lothian en Cumbria aan David zouden vallen met de 
titel Prince of the Cumbrians. David werd gesteund door Hendrik I van Engeland. Aan diens 
hof raakte hij vertrouwd met de Normandische cultuur. Nadat zijn broer in 1124 was overle-
den wist David heel Schotland onder zijn gezag te brengen met behulp van Hendrik I van 
Engeland. David werd gekroond te Scone. De term “Davidian Revolution” wordt vandaag de 
dag veelal gebruikt om de veranderingen in Schotland gedurende zijn regering te beschrijven. 
David voerde Burghs in (een soort zelfstandige dorpen), liet kloosters bouwen, richtte zijn 
regering in op Normandische wijze en introcuceerde het feodale systeem door Franse en 
Engele ridders naar Schotland te halen, eboren in circa 1084 te Schotland, overleden op 24-
05-1153 te Carlisle, begraven in de abdij van Dunfermline. Gehuwd in circa 1113 met: 

775949989.  Maud of Northumbria (dezelfde persoon als 775949667). 
 
775949990.  William de Warenne, 2nd Earl of Surrey (ook wel Earl of Warenne). In januari 1091 assis-

teerde William Hugh of Grantmesnil bij de verdediging van Courcy. Omstreeks 1093 pro-
beerde William de dochter van Malcolm III van Schotland te huwen, maar deze huwde met 
Hendrik I van Engeland. Dit was waarschijnlijk de reden voor William’s opstand tegen 
Hendrik I. William steunde hertog Robert Curthose bij zijn invasie van Engeland in 1101, 
maar verloor daarbij zijn bezittingen in Engeland en werd verbannen naar Normandië. Daar 
klaagde hij bij hertog Robert en deze keerde terug naar Engeland in 1103 en overtuigde zijn 
broer Hendrik I om William zijn bezittingen en titels terug te geven. William was een van de 
aanvoerders aan de zijde van Hendrik I (en tegen hertog Robert) tijdens de slag om Tinche-
bray in 1106. Hiermee had hij zijn loyaliteit bewezen en was daarna prominent aanwezig aan 
het hof. William vocht mee in de slag om Bremule in 1119 en was aanwezig aan het sterfbed 
van Hendrik I, William overleed op 11-05-1138, begraven te Lewes. Gehuwd in 1118 met: 

775949991.  Elizabeth (Isabel) van Vermandois, geboren in circa 1081, overleden op 13-02-1131. Gehuwd 
(1) met Robert van Beaumont, 1st Earl of Leicester (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
775949996.* William de Say, ontving tussen december 1141 en juni 1142 de landgoederen van zijn 

(onbekend gebleven) vader toegewezen door keizerin Matilda. In 1144 sloot William zich 
aan bij de opstand tegen koning Stefanus. William sneuvelde tijdens een aanval op Burwell 
Castle, Cambridgeshire, aan de zijde van zijn zwager Geoffrey de Mandeville, 1st Earl of 
Essex, overleden in augustus 1144. Gehuwd met: 

775949997. Beatrice de Mandeville.  
 
775950008.  Willem III van Eu (ook wel Henri), graaf van Eu en heer van Hastings vanaf 1091 in opvol-

ging van zijn vader, geboren circa 1090, overleden op 12-07-1140. Gehuwd circa 1122 met:  
775950009.  Margaretha (van Sully) (van Champagne), geboren in circa 1110, overleden in 1145. 
 
775950010.  William II de Aubigny (William de Albini), 1st Earl of Arundel. William was een belangrijk 

lid van het huishouden van Hendrik I van Engeland. Na het overlijden van Hendrik I huwde 
hij in 1138 met diens weduwe Adeliza en werd via haar Lord of Arundel. Hij was trouw aan 
koning Stefanus van Engeland. Deze verhief hem eerst tot Earl of Lincoln en vervolgens tot 
Earl of Arundel (Earl of Sussex). In 1143 deed hij als Earl of Lincoln namens zijn echtgenote 
donaties aan de abdij van Affligem in Brabant. In 1153 was hij mede verantwoordelijk voor 
het vredesverdrag (Treaty of Wallingford) tussen Stefanus en de toekomstige Hendrik II, 
waarmee een einde kwam aan The Anarchy. Toen Hendrik II koning werd bevestigde hij het 
graafschap van William en gaf hem het bezit van Arundel Castle (welke eerder in bezit was 
van zijn echtgenote). William bleef trouw aan Hendrik II gedurende de opstand in 1173 van 
Henry the Young King en hielp zelfs met het neerslaan van de opstand, geboren in circa 
1109, overleden op 25-09-1176. Gehuwd in 1138 met: 

775950011.  Adeliza van Leuven, in 1121 huwde zij met Hendrik I van Engeland, nadat die weduwnaar 
was geworden en geen mannelijke opvolger had. Maar het huwelijk met Adelheid bleef kin-
derloos. Adelheid werd mecenas van de letterkunde in Engeland. Na het overlijden van Hen-
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drik I huwde zij met Willem II van Aubigny. Tijdens dit huwelijk werd zij een belangrijke 
weldoenster van kerken en abdijen. De laatste jaren van haar leven bracht zij door in de abdij 
van Affligem, geboren in circa 1103 te Leuven, overleden op 23-04-1151 te Affligem.  

 
775950096.  Gruffydd ap Cynan, koning van Gwynedd. Gedurende zijn lange leven had hij een belang-

rijke rol in het verzet tegen de Noorse overheersing en wordt herinnerd als koning van geheel 
Wales. Via zijn moeder had hij banden met de Deense nederzetting in Dublin en gebruikte 
Ierland vaak als veilige vluchtplaats en om troepen te ronselen. Hij doneerde grote bedragen 
aan de Christ Church Cathedral te Dublin, waar hij als kleine jongen naar de kerk ging. Gruf-
fydd had drie maal de troon van Gwynedd veroverd en verloren toen hij deze in 1099 defini-
tief veroverde, geboren in circa 1055, overleden in 1137 in zijn slaap (oud en blind), 
begraven bij het altaar in de Bangor Cathedral welke hij had laten restaureren. Gehuwd met: 

775950097.  Angharad ferch Owain, prinses van Deheubarth. 
 
775950100. Maredudd ap Bleddyn, prins van Powys. Maredudd was de zoon van Bleddyn ap Cynfyn, 

koning van zowel Powys als Gwynedd. Nadat Bleddyn in 1075 was vermoord werd Powys 
verdeeld over drie van zijn zonen, Iorwerth, Cadwgan en Maredudd. De drie broers waren 
vazallen van Robert of Bellême, 3rd Earl of Shrewsbury. In 1102 werd Robert naar het hof 
geroepen om zich te verdedigen tegen enkele beschuldigingen. Robert kwam daarop in 
opstand tegen Hendrik I van Engeland en de drie broers volgden hem in eerste instantie en 
plunderden namens hem Staffordshire. Hendrik I stuurde William Pantulf naar Iorwerth, die 
als machtigste werd beschouwd. William kon Iorwerth overhalen Robert en zijn broers te 
verraden in ruil voor grote landgoederen. Iorwerth leidde een groot Welsh leger en wist 
Robert te verslaan en te verbannen. Hij nam zijn broer Maredudd gevangen en droeg hem 
over aan Hendrik I. Maredudd wist te ontsnappen in 1107. In 1113 werd hij vermeld als 
penteulu oftewel kapitein van de bewaking van zijn neef Owain ap Cadwgan, de nieuwe 
prins van Powys. In deze functie wist Maredudd in 1113 Madog ap Rhiryd gevangen te 
nemen. Madog had in 1111 Iorwerth en Cadwgan vermoord. Maredudd stuurde hem naar 
Owain, die hem, als wraak, de ogen uitstak. Hendrik I van Engeland viel in 1114 Wales 
binnen. Maredudd sloot snel vrede met hem, terwijl zijn neef Owain zich aansloot bij 
Gruffydd ap Cynan van Gwynedd. Owain werd vermoord in 1116 en Maredudd werd 
wederom heerser over Powys. In 1121 plunderde Maredudd Cheshire en haalde hiermee de 
woede van Hendrik I op zijn hals. Maredudd trok zich terug in Snowdonia en vroeg Gruffydd 
ap Cynan om assistentie. Gruffydd wilde echter niet de koning trotseren voor Maredudd, 
waarop Maredudd zich genoodzaakt zag een boete te betalen van 10.000 runderen. Gwynedd 
nam steeds meer grondgebied van Powys in beslag. Nadat Cadwallon, de zoon van Gruffydd 
ap Cynan, in 1132 nabij Llangollen tijdens een veldslag tegen Powys om het leven kwam 
werden deze activiteiten echter gestaak. Maredudd overleed in 1132. Gehuwd met: 

775950101.* N.N. 
 
775950146.  Arnold I van Guînes (van Gent), graaf van Guînes vanaf 1137. Arnold moest veel moeite 

doen om zijn rechten op Guînes te kunnen opeisen. Hij stond bekend als een zeer moedig 
ridder. Hij schonk vele goederen aan de kerk en schafte tolgelden en belastingen op reizigers 
af, geboren in circa 1115, overleden in 1169 te Newington. Gehuwd met:  

775950147.  Mathildis van Sint-Omaar, geboren in circa 1115.  
 
775950148.  Willem van Boulogne, volwassen in 1106, overleden in circa 1169. Gehuwd met: 
775950149.* N.N. 
 
775950164.*  Isaac de Mons, overleden ná 1140. Gehuwd met: 
775950165.* Ida. 
 
775950166.  Nicholas II de Rumigny, heer van Rumigny, overleden ná 1153. Gehuwd met: 
775950167.  Aleida van Henegouwen. 
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Koning David I van Schotland. Afbeelding op een oorkonde uit 1159 van koning Malcolm IV te Kelso Abbey. 
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775950176.  Everhard I van Brienne, graaf van Brienne vanaf 1090 in opvolging van zijn vader, nam deel 
aan de eerste kruistocht, geboren in 1070, overleden in 1120. Gehuwd met: 

775950177.  Adelheid van Ramerupt, geboren in circa 1070. 
 
775950178. Jan I van Soissons, graaf van Soissons vanaf 1079 in opvolging van zijn moeder. Jan stierf 

vermoedelijk zonder mannelijke nakomelingen en werd opgevolgd door zijn broer Reinout. 
Jan is overleden in 1118. Gehuwd met: 

775950179.* N.N. 
 
775950180.  Richard II van Montfaucon, heer van Montfaucon vanaf 1110 in opvolging van zijn vader, 

geboren in 1105, overleden in 1162. Gehuwd in 1128 met: 
775950181.  Sophia (Agnes) van Montbéliard, overleden in 1148. 
 
775950184.  Alfons VII van Castilië, koning van Galicië vanaf 1119, en van Castilië en León vanaf 1126, 

keizer van Hispania vanaf 1135 in opvolging van zijn grootvader. Zijn jeugd werd vertroebeld 
door de machtsstrijd om de heerschappij over Castilië en León tussen zijn moeder Urraca en 
haar tweede echtgenoot, Alfons I van Aragón. Bij het overlijden van koningin Urraca werd 
Alfons koning van Castilië en León. Toen in 1146 de invasie van de Almohaden begon, sloot 
hij een bondgenootschap met de Almoraviden om de Almohadische expansie tegen te hou-
den. Een aantal militaire successen vergrootten zijn persoonlijke prestige, maar droegen 
uiteindelijk weinig bij aan uitbreiding van zijn grondgebied. Integendeel, in 1157 ging 
Almería verloren en Córdoba kon hij slechts drie jaar bezetten. Ondanks het prestige dat aan 
de keizerstitel verbonden was, slaagde Alfons VII er niet in de heersende tendensen naar 
autonomie binnen het Iberische schiereiland het hoofd te bieden. Hij kon niet verhinderen dat 
Portugal zich onafhankelijk verklaarde. Bij zijn dood werd het koninkrijk verdeeld onder zijn 
twee zonen: Sancho kreeg Castilië en Ferdinand kreeg León, geboren in circa 1104, 
overleden op 21-08-1157 te Fresneda. Gehuwd (2) in 1152 met Richeza van Polen (van 
Everstein), geboren in circa 1140, overleden op 16-06-1165. Dochter van Wladislaus II van 
Polen en Agnes van Babenberg. Gehuwd (1) in 1128 te Saldaña, Palencia met: 

775950185.  Berengaria van Barcelona, geboren in 1116, overleden op 15-01-1149 te Palencia. 
 
775950186.  Alfons I van Portugal (Alfonso Henriques of Alfons de Veroveraar), koning van Portugal. 

Hij riep de onafhankelijkheid uit 1139 en werd op 26-07-1139 uitgeroepen tot koning, direct 
na de oorlog bij Ourique. In 1184 had Alfons, ondanks zijn hoge leeftijd, nog voldoende 
energie om zijn zoon Sancho, welke belegerd werd in Santarém door de Moren, te ontzetten. 
Volgens een sage waren tien mannen nodig om zijn zwaard te dragen, geboren op 25-07-1110 
te Guimarães of Viseu, overleden op 06-12-1185 te Coimbra. Gehuwd op 01-07-1146 met: 

775950187.  Mathildis van Savoye, geboren in circa 1121, overleden op 03-12-1158 te Coimbra. 
 
775950188.  Sancho III van Castilië (el Deseado), koning van Castilië vanaf 1157. Het testament van zijn 

vader bepaalde dat hij het koninkrijk Castilië kreeg en zijn broer Ferdinand II koning van 
León zou worden, geboren 1134, overleden 31-08-1158 te Toledo. Gehuwd op 04-02-1151: 

775950189.  Blanca van Navarra, geboren in circa 1133, overleden op 12-08-1156).  
 
775950190.  Hendrik II (Curtmantle) van Engeland (dezelfde persoon als 193987400). Gehuwd met: 
775950191.  Eleonora van Aquitanië (dezelfde persoon als 193987401). 
 
775950192.  Hugo IV van Châteaudun, burggraaf van Châteaudun vanaf 1145 in opvolging van zijn 

vader, overleden in 1180. Gehuwd met: 
775950193.  Margaretha van Saint-Calais. 
 
775950194.  Gausbert de Preuilly, geboren in circa 980. Gehuwd met: 
775950195.*  Adèle. 
 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

775950208.  Godfried II van Joinville (de Jonge), heer van Joinville en graaf van Joigny (als Godfried IV) 
vanaf 1060 in opvolging van zijn vader. Zoals zijn grootvader en vader was Godfried 
aangesteld als beschermheer van de abdij van Montier-en-Der, maar hij beschouwde de 
goederen en bezittingen die onder zijn bescherming waren gesteld, als zijn eigen goederen en 
bezittingen. Onder dreiging van een zware straf door de graaf van Champagne, sloot 
Godfried een vergelijk met de abt van Montier-en-Der, overleden in 1096. Gehuwd met: 

775950209.  Hodierna van Courtenay. 
 
775950210.* Guido III van Vignory, heer van Vignory (Haute-Marne). Guido zou een zoon zijn geweest 

van Guido II en Hildegarde de Bar-sur-Aube, en zou via Roger I en Guido I afstammen van 
de noorman Rodolfus Barbatus. Guido III overleed vóór of in 1126. Gehuwd ná 1082 met: 

775950211. Beatrix van Bourgondië, overleden vóór of in 1110. 
 
775950216.* Walter (Vitier, Viter) van Moeslain, kan beschouwd worden als stamvader van het geslacht 

Dampierre, overleden in circa 1080. Gehuwd met: 
775950217.* N.N. 
 
775950218.* Milo I van Montlhéry. Gehuwd met: 
775950219.* N.N. 
 
775950224. Étienne I (Steven ) van Bourgondië-Ivrea (Dolkop), heer van Varasque, graaf van Bourgon-

dië en Macon vanaf 1097, samen met zijn neef Willem II in opvolging van zijn broer Reinout. 
Steven was een vertegenwoordiger van het opbloeiende ridderdom. Hij nam deel aan de mis-
lukte kruistocht van 1101/02 , waar hij zijn bijnaam kreeg. Steven sneuvelde tijdens de 
tweede slag bij Ramla, een belangrijke plaats op de weg van Jeruzalem naar Askelon, het 
laatste bolwerk van de Fatimiden waar hun grootste oostelijk gelegen burcht lag. Vanuit 
Askelon voerde de Egyptische vizier Al-Afdal Shahanshah al zijn aanvallen uit op het 
christen koninkrijk tussen 1099 en 1107, en kwamen ze vaak tot de confrontatie bij Ramla, 
geboren in circa 1065, overleden op 17/18-05-1102 te Askelon. Gehuwd in circa 1090 met: 

775950225. Beatrix van Lotharingen, overleden ná 1102.  
 
775950226.* Renaud de Traves. Gehuwd met: 
775950227.* N.N. 
 
775950228.  Simon I van Lotharingen, hertog van Opper-Lotharingen vanaf 1115, in opvolging van zijn 

vader, geboren in 1076, overleden op 13-04-1138, begraven te Saint-Dié, later in de abdij van 
Sturzelbronn, een van de vele abdijen die hij liet bouwen. Gehuwd met: 

775950229.  Adelheid van Leuven (van Siplimburg). 
 
775950230.  Frederik II van Zwaben (dezelfde persoon als 775950236). Gehuwd met: 
775950231.  Judith van Beieren (dezelfde persoon als 775950237). 
 
775950232.  Gwijde van Thiers, graaf van Châlon vanaf 1080 in opvolging van zijn moeder. Hij regeerde 

samen met Godfried, zoon van graaf Hervé van Donzy. Vooraleer Godfried in 1096 naar het 
Heilig Land vertrekt, verkocht hij een deel van het graafschap aan zijn oom Savary van 
Vergy, maar omdat hij te weinig middelen had om alles te kopen, stond die een deel af aan de 
bisschop van Châlon tegen 200 ons goud. Gwijde overleed in 1113. Gehuwd met: 

775950233.* N.N. 
 
775950236.  Frederik II van Zwaben (de Eenogige), vanaf 1105 hertog van Zwaben. Na de dood van zijn 

oom Hendrik V stelt hij zich kandidaat als keizer, maar verliest in 1125 de verkiezing tegen 
Lotharius III. Hierop brak een strijd los. Speyer (1129), Neurenberg (1130) en Ulm (1134) 
werden door Lotharius ingenomen. Frederik werd gevangengenomen en onderwierp zich in 
oktober 1134 aan de keizer. In 1135 verzoenden Frederik en zijn broer Koenraad zich met 
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Lotharius. Frederik werd geboren in circa 1090, overleden op 06-04-1147 te Alzey. Gehuwd 
(2) met Agnes van Saarbrücken. Gehuwd (1) in 1121 met: 

775950237.  Judith van Beieren. 
 
775950238.  Reinoud III van Bourgondië, graaf van Bourgondië vanaf 1102 in opvolging van zijn vader. 

Na strijd met Koenraad van Zähringen om de voogdij over Koenraad van Hohenstaufen, ver-
loor hij alle gebieden ten oosten van de Jura. De streek Franche-Comté werd afgeleid van 
zijn titel franc-comte, geboren in circa 1093, overleden in 1148. Gehuwd in 1130 met: 

775950239.  Agatha van Lotharingen, overleden in 1147. 
 
775950240.  Roger de Lacy, Marcher Lord aan de grens van Wales, bouwde Ludlow Castle, erfde Castle 

Frome te Herefordshire en ook Stanton Lacy van Walter de Lacy. Het Domesday Survey 
(1086) vermeld dat hij tevens Almley Castle en Eardisley Castle bezat. Roger heerste over 
Ewias Lacy (Longtown Castle), een onstabiel Lordship langs de grens van Wales. Roger nam 
deel aan de opstand van 1088 tegen Willem II van Engeland, later raakte hij betrokken bij het 
complot tegen de koning en werd hij verbannen, overleden ná 1106. Gehuwd met: 

775950241.* N.N. 
 
775950246.  Gilbert de Clare (Gilbert FitzRichard) (dezelfde persoon als 1551898780). Gehuwd met: 
775950247.  Adeliza de Clermont (dezelfde persoon als 1551898781). 
 
775950272. Hugo VIII van Lusignan (de Oude), heer van Lusignan, Couhé en Château-Larcher alsook 

graaf van La Marche vanaf 1151 in opvolging van zijn vader. Door zijn huwelijk ook heer 
van Fontenay. Hugo ging in 1163 of 1164 op pelgrimstocht en kruistocht naar het Heilig 
Land, nam deel aan de Slag om Harim waarbij hij gevangen werd genomen. Hugo was vader 
van Guy de Lusignan, die door middel van zijn huwelijk met Sibylla van Jeruzalem, koning 
van Jeruzalem werd. Deze leidde de val van het koninkrijk in bij de slag van Hattin. Hugo 
VIII werd geboren in circa 1110 te Poitiers, overleden in 1165 of 1171 in het Heilig Land.  

775950273.  Bourgogne (Burgondië) de Rancon, vrouwe van Fontenay, overleden op 11-04-1169. 
 
775950280.  Wulgrin II van Angoulême (Taillefer), graaf van Angoulême vanaf 1118 in opvolging van 

zijn vader, overleden op 16-09-1140. Gehuwd (2) met Amable van Châtellerault, dochter van 
Aimery van Châtellerault. Gehuwd (1) met: 

775950281.  Pontia van La Marche. (Pontia van Montgommery). 
 
775950282.  Raymond I van Turenne (Turin), burggraaf van Turenne, nam in 1096 het kruis aan, 

overleden in circa 1152. Gehuwd met: 
775950283.  Maude de Perche, geboren in circa 1105, overleden in 1143. 
 
775950284.  Lodewijk VI van Frankrijk (de Dikke), koning van Frankrijk vanaf 29-07-1108, bijna de 

volledige 29 jaar van zijn regering besteedde hij aan de strijd tegen de hem ontrouwe vazal-
len die Parijs onveilig maakten, en de Engelsen die hen steunden. Lodewijk wist uiteindelijk 
met hulp van de steden wier ontwikkeling hij steunde, de vazallen te verslaan. Na de moord 
op Karel de Goede in Brugge gaf hij bevel 28 samenzweerders van de hoogste toren te wer-
pen. In de politieke crisis die volgt over de opvolging van Karel weet Lodewijk zijn kandi-
daat, Willem Clito, aan Vlaanderen op te dringen. Dit stuit echter op het verzet van Gent en 
Brugge, geboren op 01-12-1081 te Parijs, overleden op 01-08-1137 te  Château de la Douye, 
Béthisy-Saint-Pierre, begraven in de kathedraal van St. Dénis te Parijs. Gehuwd (1) in 1104 
met Lucienne de Rochefort welk huwelijk later werd ontbonden. Gehuwd (2) in 1115 met: 

775950285.   Adelheid van Maurienne (van Savoye), overleden in 1154. Gehuwd (2) in 1141 met 
Mattheus I van Montmorency. 

 
775950286.  Reinout van Courtenay, heer van Courtenay vanaf 1145, overleden in 1161. Gehuwd met: 
775950287.  Hawise (Helena) van Donjon. 
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775950288.  Lodewijk VI van Frankrijk (de Dikke) (dezelfde persoon als 775950284). Gehuwd met: 
775950289.  Adelheid van Maurienne (van Savoye) (dezelfde persoon als 775950285). 
 
775950290. Guy van Baudemont, graaf van Braine, geboren circa 1105, overleden circa 1144. Gehuwd: 
775950291.* Adelheid. 
 
775950292. Engelram II van Coucy (van Marle), heer van Coucy, Marle, La Fère, Crécy (sur-Serre), 

Vervins, Pinon, Landouzy (la-Ville), Fontaine (lès-Vervins) en diverse andere heerlijkheden 
vanaf 1130 in opvolging van zijn vader. In tegenstelling tot het bestuur van zijn vader, was 
het onder het bestuur van Engelram rustig. Hij bouwde onder meer een kapel in zijn kasteel 
en hield zich een groot deel van zijn tijd bezig met de jacht. Engelram zou eigenhandig een 
wild dier (een leeuw) gedood hebben, dat zijn gebied onveilig maakte. Om deze daad te 
herdenken stichtte hij de Orde van de Leeuw. Hij nam deel aan de tweede kruistocht van 
koning Lodewijk VII van Frankrijk, maar overleed tijdens die kruistocht, in 1149, geboren in 
circa 1110 te Boves, overleden in 1149. Gehuwd in 1131 met: 

775950293. Agnes van Beaugency. 
 
775950294. Boudewijn IV van Henegouwen (de Bouwer), graaf van Henegouwen vanaf 1120 in 

opvolging van zijn vader (tot 1125 was zijn moeder regentes). Van de moord op de Vlaamse 
graaf Karel de Goede in 1127 maakte hij gebruik om, net als zijn voorgangers en ook 
ditmaal tevergeefs, zijn aanspraken op Vlaanderen te laten gelden. Hoewel hij tijdelijk 
Oudenaarde en Ninove kon bezetten, moest hij toezien hoe Willem Clito (van Normandië) 
graaf van Vlaanderen werd. Ook tegenover Clito’s opvolger, Diederik van de Elzas, heeft 
Boudewijn herhaaldelijk het onderspit moeten delven. Door een huwelijk (1169) van zijn 
zoon en erfgenaam, Boudewijn V, met Margaretha, zuster en erfgename van de regerende 
Vlaamse graaf Filips van de Elzas, kwam een eind aan het bijna 100 jaar aanslepende 
conflict tussen Henegouwen en Vlaanderen. Zijn bijnaam kreeg Boudewijn IV vanwege de 
versterkingen die hij langs de grens van Henegouwen met Brabant en Vlaanderen liet 
aanbrengen, geboren in circa 1109, overleden op 02-11-1171. Gehuwd in circa 1130 met: 

775950295. Aleidis van Namen, geboren in circa 1124.  
 
775950296  Amalrik VI, burggraaf van Thouars, overleden in 1127. Gehuwd vóór 09-01-1117 met:  
775950297.* Agnes (Mathilde), geboren in circa 1103, overleden op 08-03 vóór of in 1160. Volgens 

sommige bronnen een dochter van Willem IX van Aquitanië, graaf van Poitiers en hertog 
van Aquitanië, en Filippa van Toulouse (zie elders in deze kwartierstaat).  

 
775950300.  Allan van Richmond (de Zwarte), Earl of Richmond vanaf 1138 en Earl of Cornwall vanaf 

1140 dankzij koning Stefanus van Engeland. In 1141 moest hij de gebieden van Cornwall 
aan Earl Ranulf of Chester afstaan nadat hij was gevangengenomen bij de slag van Lincoln, 
geboren 1107, overleden op 15-09-1146, begraven in het klooster van Bégard. Gehuwd met: 

775950301. Bertha van Bretagne, hertogin van Bretagne vanaf 1148, overleden 1156. Gehuwd (2) met 
burggraaf Odo II van Porhoët, overleden in 1170, zoon van burggraaf Godfried en Hadvise. 

 
775950304. Henri van Fougères, heer van Fougères vanaf 1124 in opvolging van zijn vader, geboren in 

circa 1095, overleden in 1154. Gehuwd met: 
775950305. Olivia van Penthièvre. Gehuwd (2) met Willem van Sint-Jan.  
 
775950308.* Robert du Hommet, heer van Hommet en Constable van Normandië. Volgens overleveringen 

een zoon van Jean de Bayeux, zoon van bisschop Odo van Bayeux en dus achterkleinzoon 
van Herluinus de Conteville en Herleva van Falaise (zie elders in deze kwartierstaat). Gehuwd:  

775950309. N.N. du Hommet, erfvrouwe van de heerlijkheid Hommet. 
 
775950310.* Jordan van d’Aunay sur Odon, heer van d’Aunay sur Odon, overleden vóór 1152. Gehuwd: 
775950311.* Lucy. 
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775950320.  Maurice I de Craon, Sire de Craon, geboren circa 1080, overleden circa 1117. Gehuwd met: 
775950321. Tiphanie ‘Anguille de Chantoce, geboren in circa 1090, overleden ná 1117. 
 
775950324. Robert de Beaumont (dezelfde persoon als 775949550). Gehuwd met: 
775950325.  Elizabeth van Vermandois (dezelfde persoon als: 775949991). 
 
775950326.  Amalrik III van Montfort (dezelfde persoon als 775949404). Gehuwd met: 
775950327.  Agnes de Garlande (dezelfde persoon als 775949405). 
 
775950332.  Robert III de Sablé, heer van Sablé vanaf circa 1130, stond bekend om zijn vrijgevigheid 

jegens de kerk, overleden in 1152. Gehuwd met: 
775950333.* Hersende of Emma, volgens eigentijdse bronnen heette de echtgenote van Robert III 

Hersende of Emma. Mogelijk had zij meerdere namen, of werd haar naam verkeerd 
geïnterpreteerd. 

 
775950334.  Godfried IV van Mayenne, Sire de Mayenne vanaf 1158, overleden in 1169. Gehuwd (1) met 

Constance van Bretagne, overleden in 1148. Gehuwd (2) in 1161 met : 
775950335.  Isabelle de Meulan (dezelfde persoon als 193987581). 
 
967311968. Folpert (van Arkel) van der Lede, eerste heer van der Lede. Folpert erfde na het overlijden 

van zijn vader het gebied Van der Lede (het tegenwoordige Leerdam). In Gelderse almanak-
ken komt Folpert naar voren als een bedrieglijk landheer, geboren in circa 1115. Gehuwd: 

967311969.* N.N.  
 
967311970.* Willem van Altena. Gehuwd met: 
967311971.* N.N. 
 
967311976.* Herman van Heusden, heer van Heusden, geboren in circa 1100, overleden in circa 1130.  
967311977.* N.N. 
 
967311992.  Floris II van Holland (de Vette of de Dikke), graaf van Holland vanaf 1091 in opvolging van 

zijn vader. Floris II was de eerste Friese graaf die zich niet langer graaf van Frisia noemde, 
maar graaf van Holland: “Florentius comes de Hollant”. Floris II beëindigde het conflict met 
de bisschop van Utrecht, waarschijnlijk door hem in 1101 als leenheer te erkennen. Nadat hij 
zijn gebied had uitgebreid met Leiden en omgeving, kreeg hij van de bisschop de titel Graaf 
van Holland. De bijnaam de Vette of de Dikke had waarschijnlijk met zijn zwaarlijvigheid te 
maken, maar het kan ook een verwijzing naar zijn rijkdom zijn geweest. Floris II was in zijn 
tijd erg rijk door veenontginningen, die hij sterk stimuleerde, en tolheffing aan de monding 
van de grote rivieren. Floris verkoos om niet deel te nemen aan de eerste kruistocht. Wel liet 
hij tijdens zijn bewind diverse houten kerken vervangen door kerken van tufsteen, geboren in 
circa 1085 te Vlaardingen, overleden op 02-03-1122, begraven in de abdij van Egmond. Vóór 
zijn huwelijk had hij een relatie waaruit een dochter Hadewijch Florisdr. werd geboren. 
Hadewijch huwde in circa 1115 met Hugo III van Voorne. Gehuwd in circa 1108 met: 

967311993.  Petronilla (Geertruida) van Saksen, Geertruida veranderde haar naam waarschijnlijk bij haar 
huwelijk in Petronilla. Hiermee wilde ze vermoedelijk uiting geven aan haar verbondenheid 
met Petrus en de paus, geboren in circa 1082 te Oberlothringe, overleden op 24-05-1144. 

 
967311994.  Otto I van Salm-Rheineck, graaf van Rheineck, in 1140 even paltsgraaf aan de Rijn, behoor-

de tot een van de meest pausgezinde families van zijn tijd. Hij bouwde de burcht Rheineck 
die in 1151 na zijn dood door de toenmalige paltsgraaf verwoest werd, geboren in 1077 te 
Château de Salm, overleden in 1150 te Rheineck. Gehuwd in circa 1115 te Rheineck met: 

967311995.  Gertrude (Geertruid) van Northeim (Northausen). Gehuwd (1) met Siegfried I van Weimar-
Orlamünde, paltsgraaf van de Rijn en graaf van Weimar, geboren in circa 1075, overleden op 
09-03-1113, zoon van graaf Adalbert II van Ballenstedt en Adelheid van Weimar. 
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967311996. Hendrik I van Cuijck, burggraaf van Utrecht en heer van Cuijck, geboren in circa 1070, 
overleden in circa 1108. Gehuwd in circa 1100 met: 

967311997. Alverardis van Hochstaden, erfgename van het waldgraafschap Osning. 
 
967311998. Friedrich von Arnsberg (de Strijdbare), graaf van Arnsberg-Werl vanaf 1092 in opvolging 

van zijn broer Heinrich, tevens vermeld als graaf van Westfalen, geboren in circa 1075, 
overleden op 11-02-1124. Gehuwd met: 

967311999. Adelheid von Limburg, overleden in circa 1144/46. Gehuwd (2) vóór 1130 met Kuno von 
Horburg, overleden in circa 1138. Gehuwd (3) vóór 1140 met graaf Konrad II von Dachau. 

 
1020076112. Bartholomeus van Voorne (van Maerlant) van Naaldwijck, door zijn broer Hendrik van 

Voorne beleend met goederen te Naaldwijk die waren ingebracht door hun moeder. Bartho-
lomeus bewoonde kasteel Ravesteyn nabij Zwartewaal. Hij deed in 1199 met zijn broers 
Hugo en Dirk afstand van de vissersrechten van Gescenmunde (Bremerhaven) ten behoeve 
van hun zonden, geboren in circa 1170, overleden tussen 1215 en 1220. Gehuwd met: 

1020076113.* N.N.  
 
Generatie XXXI (Edelstamoudgrootouders) 
 
1073748736. Burchard I (der Fromme) von Querfurt, Herr von Querfurt, geboren in circa 1076, overleden 

in circa 1122. Gehuwd met: 
1073748737.* N.N. 
 
1073748738.* Dietrich II von Ammensleben, graaf van Ammensleben vanaf 1108 in opvolging van zijn 

schoonvader. Zijn afkomst is niet geheel duidelijk. Hij zou de zoon zijn geweest van een 
zuster van de tegenkoning Hermann von Salm en was afkomstig uit Thüringen, overleden in 
1120. Gehuwd met: 

1073748739. Amelrada (Amulrada) von Ammensleben. Gehuwd (1) met Ekbert von Harbke und Meseberg. 
 
1073748744.* Erwin I (von Tonna), stamvader van de graven van Gleichen, graaf in 1099, graaf in 

Thüringen (1114), geboren in circa 1040, overleden in circa 1116. Gehuwd met: 
1073748745. Helinburg von Lohra, stichtte in 1130 het klooster Volkenroda, geboren in circa 1080, 

overleden ná 1133. 
 
1073748760.* Mogelijk: Emich I von Leiningen, vermeld in 1128 als Emicho, graf von Leiningen in een 

oorkonde van aartsbisschop Adalbert I von Saarbrücken. Lange tijd werd deze Emich als 
stamvader van het geslacht der Emichonen beschouwd, recent is hier echter twijfel over 
ontstaan, mogelijk was hij de grootvader van Emich II. Ook de exacte familierelatie met 
Emicho de Kruisvaarder is onduidelijk.  

1073748761.* N.N. 
 
1073748768. Hoyer I von Mansfeld, graaf van Mansfeld, Herr von Wimmelburg (via huwelijk), vermeld 

tussen 1051 en 1063, eerste lid van de familie die zich naar Mansfeld noemde, overleden ná 
1069. Gehuwd met: 

1073748769.* Christine, mogelijk uit het geslacht von Sangerhausen / von Goseck en volgens sommigen 
een dochter van graaf Siegfried III im Hassegau, dit is echter meer gebaseerd op het 
vermoeden dat het geslacht Mansfeld het graafschap Hassegau in handen kreeg via een 
dochter van de graven van Hassegau en Siegfried dan de meest waarschijnlijke kandidaat is, 
geboren in circa 1020. 

 
1073748772. Milo II von Ammensleben, graaf van Ammensleben vanaf 1120 in opvolging van zijn vader, 

Vogt van het klooster Hillersleben via zijn echtgenote, overleden op 18-02-1126 in de Slag 
bij Kulm. Gehuwd met: 

1073748773. Liutburga von Eilsleben. 
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1073748796. Leopold II van Oostenrijk (de Schone) (Babenberg), markgraaf van Oostenrijk vanaf 1075 in 
opvolging van zijn vader. In het conflict tussen de Heilig Roomse keizer en de paus koos 
Leopold aanvankelijk de zijde van Heilig Rooms keizer Hendrik IV, maar veranderde door 
de invloed van zijn echtgenote en bisschop Altmann van Passau in 1081 van kamp. Om deze 
reden werd Leopold door de keizer afgezet als markgraaf van Oostenrijk en vervangen door 
hertog Vratislav II van Bohemen. Hierdoor begon de strijd om de Oostenrijkse troon en in 
1082 versloeg Vratislav II het leger van Leopold bij de Slag bij Mailberg. Uiteindelijk mocht 
Leopold toch markgraaf van Oostenrijk worden, op voorwaarde dat hij gebieden in Zuid-
Moravië afstond aan hertog van Moravië Lutold van Znojmo. Omdat die later Leopolds 
schoonzoon werd, oefende Leopold echter nog steeds een grote invloed uit in Zuid-Moravië. 
In 1089 liet hij de Abdij van Melk bouwen, geboren in circa 1050, overleden op 12-10-1095. 
Gehuwd in 1065 met: 

1073748797.* Ida (Itha) van Cham, werd in haar tijd als een van de aantrekkelijkste adelijkke 
huwelijkspartners beschouwd, geboren in circa 1055/60, vermoedelijk overleden in 
september 1101 in Anatolië. Ita ging mee op pelgrimstocht met de Kruisvaart van 1101 om 
haar gelofte af te leggen in het Heilige land. Ze liep echter in een hinderlaag in 
Anatolië’s Heraclea Cybistra, opgezet door Kilij Arslan I, tijdens de slag zou ze vermoord 
zijn, maar werd ook als vermist opgegeven. Latere legende zouden vertellen dat ze 
opgenomen was als gevangene van de Sultan en in zijn harem terecht zou zijn gekomen en 
de moeder van de latere moslimheld Zengi was. Haar afkomst is niet duidelijk, volgens de 
Cronica Austriae uit 1463 was zij een dochter van keizer Hendrik III, anderen beschouwen 
haar echter uit het geslacht van de graven van Formbach waarvan in een oorkonde uit 
1060/70 graaf Thiemo II van Formbach wordt vermeld met zijn drie kinderen waaronder 
‘Herrin Ita’. Wilhelm Wegener denk echter dat dit niet klopt omdat Thiemo II in 1040 zou 
zijn gestorven en Ita dan te oud voor Leopold II zou zijn geweest. Wegener denkt dat zijn 
afkomstig is uit het geslacht der Rapotonen, met als mogelijk vader graaf Rapoto IV van 
passau en Mathilde. 

 
1073748816. Thiemo I von Wettin, graaf van Wettin en Brehna, Vogt van de dom van Naumburg en van 

het familieklooster Gerbstedt, was de eerste van zijn huis die zich naar de burcht Wettin 
noemde. Thiemo koos de kant van de Saksische tegenstanders van keizer Hendrik IV. Hij 
kwam in conflict met het bisdom Münster over de voogdijrechten van Gerbstedt en over het 
niet doorgaan van benoemingen van zijn broer Frederik en zijn neef Gunther. Zij werden 
uiteindelijk wel bisschop van Münster en Naumburg. In 1088 was hij samen met 
familieleden aanwezig op de rijksdag in Quedlinburg, waar Egbert II het markgraafschap van 
Meißen werd ontnomen. Rond deze tijd zocht Thiemo weer toenadering tot Hendrik. Samen 
met zijn zoon Dedo IV van Wettin en zijn neef Hendrik I van Eilenburg, nam hij in 1101 deel 
aan de feestelijke invoering van de Hirsauer Observanz (verzameling regels voor hervorming 
en grotere onafhankelijkheid van kloosters, de macht van de voogden werd in de praktijk 
echter niet ingeperkt) in het klooster Lippoldsberg, geboren vóór 1034, overleden in 1091 of 
1118, begraven in het klooster Niemegk. Gehuwd met: 

1073748817. Ida von Northeim, geboren in circa 1070.   
  
1073748818.* Albrecht von Ravenstein, graaf van Ravenstein (bij Böhmenkirch). Albrecht en Bertha waren 

stichters van de abdij Elchingen. Gehuwd met: 
1073748819.* Bertha, aangenomen wordt dat Bertha dezelfde was als Bertrada, dochter van Frederik I van 

Zwaben en Agnes van Waiblingen (zie elders in deze kwartierstaat). Bertrada was getrouwd 
met graaf Adalbert (dit zou dan Albrecht moeten zijn). 

 
1073748824.  Vladislav I van Bohemen, hertog van Bohemen (dezelfde persoon als 268488088). Gehuwd: 
1073748825. Richeza (Richinza) van Berg (dezelfde persoon als 268488089). 
 
1073748826.    St. Leopold III van Oostenrijk, markgraaf van Oostenrijk (dezelfde persoon als 536874398). 
1073748827. Agnes von Waiblingen (dezelfde persoon als 1551900473). 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

 
Ita van Cham, echtgenote van markgraaf Leopold II van Oostenrijk. Afbeelding uit de Babenberger Stamm-
baum van 1489-92 uit het atelier van de schilder Hans Part te Stift Klosterneuburg. 
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1073748840. Albrecht I von Brandenburg (Albrecht de Beer of Albrecht van Saksen), graaf van 
Ballenstedt en Orlamünde, markgraaf van Lausitz (1123-32), markgraaf van de Nordmark 
(1134-1157), hertog van Saksen (1138-1142) en de eerste markgraaf van Brandenburg (1150, 
1157-1170), wordt beschouwd als de grondlegger van de Mark Brandenburg en het 
vorstendom Anhalt, geboren in circa 1100, overleden op 18-11-1170. Gehuwd met: 

1073748841.* Sophia, volgens sommigen dezelfde als Sophie von Winzenburg, dochter van graaf Hermann 
I von Winzenburg (zie in de kwartierstaat: 536874396). 

 
1073748844. Knoet Lavard, prins en jarl (later hertog) van Sönderjylland, omdat Knoet nog minderjarig 

was bij de dood van zijn vader werd volgens de erfregels van het Senioriaat zijn oom Niels 
tot koning gekozen. Knoet groeide op in Seeland bij de adellijke familie Hvide. Niels 
benoemde Knoet in 1115 tot jarl in het latere hertogdom Sleeswijk als beloning omdat Knoet 
zich niet kandidaat had gesteld als koning. De belangrijkste taak van Knoet was een einde te 
maken aan de aanvallen van de Slaven. Knoet was erg polulair en werd kandidaat voor de 
opvolging van Niels. Niels en zijn zoon Magnus zagen hem in 1130 als een bedreiging voor 
hun positie. Tijdens een bijeenkomst op 07-01-1131 in de bossen van Haraldsted bij Ringsted 
werd Knoet door Magnus vermoord, geboren op 12-03 of 04 in circa 1096, overleden op 07-
01-1131 te Ringsted, begraven in de abdij van Ringsted. Knoets postume zoon koning 
Waldemar I van Denemarken (de Grote) liet hem uit politieke overwegingen in 1170 heilig 
verklaren en herbegraven in de St.Bendtskerk van Ringsted. Gehuwd in circa 1116 met: 

1073748845. Ingeborg van Kiev, Ingeborg zou de moord door Magnus hebben voorspeld en had Knoet 
gewaarschuwd om niet naar de ontmoeting bij Ringsted te gaan. Na het overlijden van Erik II 
in 1137 weigerde ze haar zoon Waldemar kandidaat te stellen voor het koningschap. 

 
1073748846. Volodar Glebovič, vorst van Minsk en Hrodna, regeerde 1151-1158 en 1165-1167, geboren 

circa 1115, overleden ná 1186. Gehuwd tijdens zijn ballingschap in Polen in circa 1135 met: 
1073748847. Rikissa van Polen, geboren op 12-04-1116, overleden ná 25-12-1156. Gehuwd (1) circa 1128 

met Magnus van Zweden. Gehuwd (3) in circa 1149 met Sverker I van Zweden. 
 
1073748864. mogelijk: Siegfried von Regenstein, overleden in 1157. Broer van Reinhard von 

Blankenburg, bisschop van Halberstadt. Gehuwd met: 
1073748865.* N.N.  
 
1073748866. Mogelijk: Siegfried III von Boyneburg. Graaf van Boyneburg vanaf 1083. Werd samen met 

zijn broer Kuno in 1075/76 gegijzeld door koning Heinrich IV en werd later diens trouwe 
vazal. Werd graaf in Hessengau, Nethegau en Ittergau, Vogt van Corvey en Northeim. 
Gehuwd met: 

1073748867.* Adelheid von Schauenburg, mogelijk uit het geslacht Holstein daar zij vermeld wordt als 
tante van graaf Adolf I von Holstein.  

 
1073748876. Albert II von Everstein, graaf van Everstein, overleden in 1197. Gehuwd met: 
1073748877. Richeza van Polen, geboren in circa 1135, overleden op 11-06-1185. Gehuwd (1) in 1152 

met Alfons VII van Léon en Castillië. Gehuwd (2) in 1161 met graaf Raimund Berengar III 
van Provance. Gehuwd (3) met graaf Raimund V van Toulouse. 

 
1073748878. Otto VII von Wittelsbach (van Beieren), paltsgraaf van Beieren vanaf 1180 na de benoeming 

van zijn broer Otto tot hertog van Beieren, overleden op 18-08-1189. Gehuwd met: 
1073748879.* Benedikta (von Donauwörth), volgens bronnen een dochter van graaf Mangold von 

(Donau)wörth und Dillingen, mogelijk uit het geslacht van de graven van Dillingen (zie 
elders in deze kwrtierstaat).  

 
1073748928.* (Ad)Elger I von Ilfeld, graaf van Ilfeld (1128), stamvader van het geslacht Honstein, vermeld 

tussen 1103 en 1128, overleden op 18-11. Gehuwd met:  
1073748929.* Bertrada, overleden op 12-10. 
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1073748936.   Koenraad I van Meiβen (de Grote) (dezelfde persoon als 536874408). Gehuwd met: 
1073748937. Luitgard van Elchingen (dezelfde persoon als 536874409). 
 
1073748938. Diepold I (Theobald I) van Bohemen-Jamnitz, vorst van Jamnitz, als jongere zoon van hertog 

Vladislav I van Bohemen kreeg hij de landerijen in de omgeving van Jemnice. Nadat Diepold 
in 1145 bisschop Heinrich Zdik had overvallen werd hij in de ban gedaan. Om deze op te 
heffen moest hij een pelgrimstocht naar Rome ondernemen. Toen zijn broer Vladislav II op 
kruitocht ging naar Palestina bestuurde hij het hertogdam Bohemen en regeerde met harde 
hand en voorkwam de machtsovername door vorst Sobeslav die hij in 1148 bij Zdice 
gevangen kon nemen. Na terugkomst van zijn broer begeleidde hij hem bij enkele 
veldtochten, steunde keizer Frederik Barbarossa tijdens zijn veldtochten in Italië waar hij 
overleed, overleden in 1167 te Italië. Gehuwd met:  

1073748939. Gertrude (van Brandenburg / van Ballenstedt). 
 
1073748940. Lodewijk II van Thüringen (de IJzere), landgraaf van Thüringen vanaf 1140 in opvolging 

van zijn vader. Ten tijde van de heerschappij van Lodewijk II werd de Thüringse bevolking 
door de adel getiranniseerd en getreiterd. Hierdoor kwam de bevolking in opstand. Omdat hij 
deze opstand nogal hardhandig onderdrukte, kreeg hij zijn bijnaam. Lodewijk onderhield een 
levenslange vriendschap met zijn schoonbroer Frederik I Barbarossa, die in 1152 koning van 
Duitsland en in 1155 keizer van het Heilig Roomse Rijk werd. Lodewijk steunde Frederik in 
zijn conflicten met het huis Welf onder leiding van Hendrik de Leeuw en met de 
aartsbisschoppen van Mainz. Als landgraaf van Thüringen liet Lodewijk ook grote 
bouwwerken uitvoeren. In 1170 nam hij samen met Frederik Barbarossa deel aan een 
veldtocht tegen Polen. Bij zijn terugkeer in Thüringen werd Lodewijk echter ernstig ziek en 
hij stierf, geboren in circa 1128, overleden op 14-10-1172 te Freyburg, begraven in het 
klooster Reinhardsbrunn. Gehuwd met: 

1073748941. Judith (Jutta Claricia) van Hohenstaufen, begon in 1168 met de bouw van de Runneburg zu 
Weiβensee, geboren in circa 1133, overleden op 07-07-1191, naast haar echtgenoot bijgezet 
in het klooster Reinhardsbrunn. 

 
1073748942. Gozmar III von Ziegenhain, graaf van Ziegenhain in Nordhessen vanaf 1168 in opvolging 

van zijn vader, geboren in circa 1130, overleden op 26-07-1184 tijdens het Latrine-incident 
van Erfurt. Tijdens een vergadering van edelen uit het Heilige Roomse Rijk in de Sint-
Pieterskerk in Erfurt (nu gelegen in de Petersbergcitadel), georganiseerd door koning 
Hendrik VI om te bemiddelen in de vete tussen landgraaf Lodewijk III en Koenraad III 
aartsbisschop van Mainz, zakten de aanwezigen door de vermolmde houten vloer en vielen 
ze in de latrines in de kelder. Mogelijk rond de zestig personen, onder wie vele edelen, 
overleden door de val of door verdrinking in menselijke uitwerpselen. Gehuwd met: 

1073748943.* N.N. 
 
1073748960. Hermann I von Calvelage (von Ravensberg), graaf van Calvelage (Kalvelage), verwierf 

bezittingen in Emsland en bezittingen van de graven van Zutphen via erfenis, alsook 
bezittingen in Bielefeld, Herford en Halle, graaf in de regio Osnabrück en graaf in het 
Osnabrücker Nordland en Westmünsterland. Uit al deze gebieden ontstond het graafschap 
Ravensberg, overleden in circa 1144. Gehuwd met: 

1073748961. Judith van Zutphen. 
 
1073748968.* Reinold I von Dassel, Edler Herr von Dassel en later graaf von Dassel, stamvader van het 

geslacht Dassel, noemde zich naar het stamslot van de familie, volgens de Helmäuser 
Traditionskodex was hij een zoon van Dietrich en Kunhild. Zijn broer Johannes was 
waarschijnlijk kanselier van koning Konrad III. Reinold werd voor het eerst vermeld in 1113 
als leenman van de laatste graaf van Northeim, Siegfried IV von Boyneburg, en was tevens 
ondervoogt van de kloosters Corvey en Northeim. Door persoonlijk verdiensten breidde hij 
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zijn rijkdom uit en kon daardoor de titel van graaf gaan voeren, mede vanwege de 
huwelijkspolitiek die hij voerde.  

1073748969.* Mathilde, mogelijk uit het Huis Schauenburg, geboren in circa 1100. 
 
1073748970.* Adolf I von Schauenburg, Edler Herr von Schauenburg, graaf van Holstein en Stormarn, in 

1096 werd reeds een Adolf vermeld door de bisschop van Minden en er bestaat twijfel of het 
daarbij om deze Adolf gaat of om diens vader. Adolf I werd omstreeks 1106 Edler Herr von 
Schauenburg (tegenwoordig Schaumburg) in 1110 kreeg hij van hertog Lotharius van 
Süpplingenburg de graafschappen Holstein en Stormarn in leen als opvolger van graaf 
Gottfried von Hamburg, overleden op 13-11-1130. Gehuwd met: 

1073748971.* Hildewa. 
 
1073748972. Bernhard II von Wassel, graaf van Wassel. Gehuwd in circa 1144 met: 
1073748973. Frederuna von Veckenstedt. 
 
1073748974. Wilbrand I von Loccum-Hallermund, graaf van Hallermund, geboren in circa 1120, stichtte 

in 1148 het klooster Schinna, streed aan de zijde van keizer Frederik Barbarossa tegen paus 
Alexander bij de verovering van Rome, overleden in juli/augustus 1167 te Rome aan de Pest. 
Gehuwd met: 

1073748975. Beatrix von Salm-Rheineck. 
 
1073748976.* Hermann I zur Lippe, Edler Herr von Lippe, stamvader van het Huis Lippe, voor het eerst 

vermeld als Die Edelherren zur Lippe in 1123 samen met zijn broer Bernhard I. Hun stamslot 
was de Herrenhof Hermelinghof in de nabijheid van het latere Lippstadt. Stichtte samen met 
zijn broer in 1139 een klooster in Cappel, na het overlijden van Bernhard I in 1158 nam 
Hermann ook zijn geboeden over. Hermann was een trouwe volgeling van Hertog Hendrik 
vn Saksen (de Leeuw), tevens was hij Vogt van het door hem gestichte klooster te Cappel en 
Vogt von Busdorf un Schötmar, overleden in 1167 te Italië. Gehuwd met: 

1073748977.* N.N. 
 
1073748978. Otto von Are-Hochstaden, graaf van Are-Hochstaden, stamvader van de linie Are-

Hochstaden, overleden in 1162. Gehuwd met: 
1073748979.* Adelheid von Hochstaden. 
 
1073748980. Heinrich I von Tecklenburg, graaf van Tecklenburg vanaf 1150 in opvolging van zijn vader 

en werd vazal van de bisschop van Münster en Osnabrück en verkreeg vele bezittingen in 
Westfalen en Friesland, geboren in circa 1115, overleden op 22-11-1156. Gehuwd met: 

1073748981. Eilike (Heilwig) von Oldenburg, geboren in 1126, overleden ná 1189. 
 
1073748982. Eberhard I von Berg-Altena, graaf van Altena vanaf 1161. Eberhard voerde een jarenlange 

strijd met zijn broer Engelbert I von Berg, graaf van Berg. Eberhard werd geboren in circa 
1130, overleden op 23-01-1180. Gehuwd met: 

1073748983. Adelheid von Arnsberg, haar exacte afkomst is niet helemaal duidelijk, sommigen noemen 
Godfried I van Cuijk (von Arnsberg) (burggraaf van Utrecht en graaf van Arnsberg) en Ida 
van Arnsberg als haar ouders (dezelfde personen als 483655998 en 483655999), anderen 
noemen hun zoon graaf Hendrik I van Arnsberg en Ermengard von Freusburg als haar 
ouders.  

 
1073940288.* Paulus Welser, Fernhändler, erfde in 1076 van zijn oom Emanuel Welsers (Domherr van 

Basel), volgens de overleveringen stamt Paulus af van Octavius Welse, kaiserlicher Rat on-
der Konrad II, en Sibylla von Wildeck, zij vestigden zich in circa 1050 te Augsburg. Octa-
vius zou een zoon geweest zijn van Julius Walser, kaiserlicher Kriegsrat onder Otto de Grote. 
Hij zou op zijn beurt afstammen van een zekere Phillip die Karel de Grote vele jaren in Italië 
diende. Sommigen verwijzen zelfs naar de Romeinse Carolus Belisarius en zijn echtgenote 
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Paula Ursini de Roma die zich in circa 620 vestigden in de Walliser Alpen, hun nakomelingen 
werden Waliser of Wäliser genoemd, vooralsnog is Paulus de stamvader van het geslacht 
Welser, geboren in circa 1070 te Augsburg, overleden in 1096 te Augsburg. Gehuwd met: 

1073940289.* Anna Eggenberger, geboren in circa 1075. 
 
1073951756. Günther I von Schwarzburg, graaf van Schwarzburg vanaf circa 1075 in opvolging van zijn 

vader, geboren in circa 1070, overleden in 1109. Gehuwd ná 1087 met: 
1073951757. Mechthild von Kiew-Wladimir (Wladimir-Turow), geboren circa 1076, overleden circa 1110. 
 
1073951758. Adolf III von Berg, graaf van Berg en Hövel, Vogt van Werden. Geboren 1078,overleden 1106 
1073951759. Adelheid von Kleef. 
 
1073952336.* Gebhard I van Sulzbach, graaf van Sulzbach, 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 werd aangesteld tot hertog van Zwaben, 
maar als compensatie in 1045 het koningsgoed Sulzbach als allodium ontving. Vermeld als 
‘graaf van Sulzbach’ in de (echte) getuigenrij van de (vervalste) stichtingsoorkonde van het 
klooster Banz van april 1071. Volgens sommige bronnen zoon van Berengar I, volgens 
andere Herman IV van Zwaben en Adelheid van Susa/Turijn. Gehuwd met: 

1073952337. een dochter van Beringar, graaf in de Nordgau, vermeld in 1007. 
 
1073952338. Kuno I van Beieren, graaf van Vohburg en aan de benedenloop der Isar, paltsgraaf van Beie-

ren 1059. Broer van paus Damasus II. Stichtte klooster Rott toen zijn zoon in 1081 sneuvelde.   
1073952339. waarschijnlijk: Uta van Regensburg (van Dießen).  
 
1073952340. Bertold II van Dießen, graaf van Dießen, vermeld in 1024 tot circa 1060. Gehuwd met:  
1073952341.* N.N. 
 
1073952344. Adalbert Azzo II van Este, markgraaf van Luni Tortona en Milaan (Este), volgde in 1018 zijn 

vader op. Hij nam tientallen jaren als markgraaf van Milaan en Ligurië, graaf van Lavello en 
Padua, van Rovigo, Lunigiana, Monfelice und Montagrana een grote machtspositie in Noord-
Italië in. Hij was een tegenstander van de Salische keizers, maar probeerde in de Investituur-
strijd tussen keizer en paus te bemiddelen (Canossa). Adalbert werd in de kronieken als de 
rijkste grondbezitter van zijn tijd genoemd, zijn bezit lag in de gebieden van Padua, Vicenza, 
Verona, Brescia, Cremona, Modena, Piacenza, Tortona, Pisa, Arezzo en Lucca. Hij was 
patroon van veel abdijen, o.a. Vangaduzza, St. Giovanni di Vicolo en Caprasio dell’Aula, 
overleden in 1097, begraven in Klooster Vangadizza. Gehuwd (2) in 1049 / 1051 met 
Gersende van Maine, erfdochter van graaf Heribert. Gehuwd (1) in circa 1035 met: 

1073952345. Kunigunde van Altdorf, laatste vertegenwoordigster van het oorpronkelijke geslacht der 
Welfen. Ze gaf de naam Welf verder aan haar zoon Welf IV, waaruit hertogen in Beieren, 
Saksen en Bruswijk. Ook het Engelse koningshuis Hannover komt hieruit voort. Verder 
stammen Italiaanse Welfen, de zogenaamde Guelfen van haar af, de pausgetrouwe partij in 
Italië, tegenstanders van de Ghibellinen en de Staufenkeizers, overleden op 31-03 vóór 1055. 

 
1073952346. Boudewijn IV van Vlaanderen (met de Schone Baard, “pulchrae barbae”), graaf van Vlaan-

deren op 30-03-988 (aanvankelijk onder voogdij van zijn moeder en stiefvader). Probeerde 
zijn machtsgebied in zuidoostelijke richting te vergroten door zich meester te maken van Va-
lenciennes in 1006, maar werd gedwongen dit op te geven door een veldtocht in 1007. Later 
door de keizer ermee beleend alsmede met de Vier ambachten en Zeeland bewesten Schelde 
in 1012, zodat voor de graven van Vlaanderen nu een dubbele vazaliteit ontstond (Kroon-
Vlaanderen en Rijks-Vlaanderen), geboren in circa 975, overleden op 30-05-1035, begraven 
in Gent, Sint-Pieters. Gehuwd (1) in circa 1005 met Otgiva van Luxemburg, geboren in circa 
985, overleden op 21-02-1030, begraven in Gent, St. Pieter. Gehuwd (2) in circa 1031 met: 

1073952347. Alienora van Normandië. 
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1073952348.  Ordolf (Otoo) van Saksen Billung, hertog van Saksen. Onder zijn regering ging de voorrang 
van het huis Billung in Saksen verloren, o.a. aan Northeim, daar hij geen succes boekte tegen 
de Slaven, overleden op 28-03-1072, begraven te Lüneburg, St. Michaelis. Gehuwd (2) met 
Gertrud van Haldensleben, overleden op 21-02-1116. Gehuwd (1) in november 1042 met: 

1073952349. Wulfhilde van Noorwegen, overleden op 24-05-1071 
 
1073952350. Bela I van Hongarije, hertog tussen March en Gran in 1048, koning van Hongarije in 1060, 

gedoopt tussen 1034 en 1039 te Gnesen (door Adalbert), overleden in december 1063. 
1073952351. (Ryksa) van Polen, geboren in circa 1018, overleden ná 1059. 
 
1073952352. Břetislav I van Bohemen (de Boheemse Achilles), hertog van Bohemen vanaf 1035 in opvol-

ging van zijn vader, geboren in circa 1005, overleden in circa 1055. Gehuwd in 1029 met: 
1073952353. Judith van Schweinfurt, uit het huis Babenberg. Břetislav had haar ontvoerd en naar Meranië 

gebracht alvorens haar te kunnen huwen. Na het overlijden van haar echtgenoot werd zij 
door haar zoon Spythiněv uit het land verdreven. Zij zocht haar toevlucht in Hongarije, waar 
zij de tweede echtgenote werd van de voormalige koning Peter Orseolo. Judith werd geboren 
vóór 1003, overleden op 02-08-1058, begraven in de St. Vitus kathedraal te Praag. 

 
1073952354. Casimir (Kazimierz) I van Polen (de Restaurator), hertog van Polen vanaf 1039 in opvolging 

van zijn vader. Na de dood van zijn vader, diende Casimir naar Hongarije te vluchten. Pas 
met de hulp van keizer Hendrik III en grootvorst Jaroslav I (de Wijze) van Kiev, slaagde hij 
er in zijn gezag in Polen te vestigen. Casimir maakte van Krakau de hoofdstad van Polen en 
slaagde er in een deel van de vroegere macht van de koning van Polen te herstellen. geboren 
op 25-07-1016, overleden op 28-11-1058. Gehuwd in 1041 met: 

1073952355. Dobronega Maria van Kiev, geboren in circa 1025, overleden in  circa 1087. 
 
1073952356.* Poppo von Berg, graaf van Berg, overleden 11 juli, herbegraven te Zwiefalten. Gehuwd met: 
1073952357.* Sophie, volgens sommige bronnen een dochter van koning Salomon van Hongarije, dit lijkt 

echter onwaarschijnlijk, overleden op 26-06-1110, herbegraven te Zwiefalten. 
 
1073952360.* Ludwig I in Thüringen (de Baardige), graaf in Thüringen. Zijn afkomst is onduidelijk. 

Volgens sommige bronnen stamt Ludwig af van de graven van Rieneck, overleden in okto-
ber 1056 (of op 13-06-1080) te Mainz, begraven in de St. Albans te Mainz. Gehuwd met:       

1073952361.* Cäcilie von Sangerhausen, gravin en erfvrouwe van Sangerhausen. Haar afkomst is ondui-
delijk. Volgens sommige bronnen was zij een dochter van graaf Berthold von Sangerhausen. 
Het is echter ook mogelijk dat zij een dochter was van Paltsgraaf Burchard van Saksen en 
Oda von Merseburg. Wel staat het vast dat zij erfvrouwe van Sangerhausen was. 

 
1073952362. Lothar Udo II van Stade (von der Nordmark), graaf van Stade en markgraaf van de 

Noordmark vanaf 1057 in opvolging van zijn vader. Stichtte samen met zijn echtgenote het 
klooster van Harsefeld, geboren in circa 1020, overleden in 1082. Gehuwd met: 

1073952363. Oda van Werl, geboren in circa 1045, overleden op 13-01-1110. 
 
1073952366. Rugger II von Bilstein, graaf van Bilstein, overleden vóór 1095. Gehuwd met: 
1073952367.* N.N., mogelijk een onbekende dochter was van graaf Werner III van Gudensberg.  
 
1073952368. Álmos van Hongarije, hertog van Slavonië (Oost-Kroatië) tussen 1084 en 1091, koning van 

Slavonië tussen 1091 en 1095 (aangesteld door zijn oom koning Ladislaus I van Hongarije). 
In 1095 onttroonde zijn broer koning Koloman hem en maakte hem in plaats daarvan hertog 
van de apanage Nitrië (Tercia pars regni). Met de steun van Duitsland en Bohemen streed hij 
tegen Koloman, toen die zich meester had gemaakt van gans Kroatië. Koning Koloman sloot 
vrede met Álmos in 1108, maar hield hem en zijn zoon Béla nog een tijd gevangen en maak-
te hen blind om te vermijden dat zij koning zouden worden. Álmos trok zich vervolgens te-
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rug in het klooster van Dömös, dat hij zelf had gesticht. Zijn zoon Béla zou later toch nog 
koning worden, geboren in circa 1070, overleden op 01-09-1127. Gehuwd in 1104 met: 

1073952369. Predslava van Kiev.  
 
1073952370. Uroš I van Raška (Uroš I Vukanović), grootžupan van Servië vanaf circa 1118. Nadat zijn 

vader Vukan door Byzantium verslagen was, werd Uroš I, met de steun van koning Đorđe 
Vojisavljević van Dioclitië, in 1118 župan van Raška. Hij verklaarde zich onafhankelijk van 
Byzantium, trachtte een verbond met Hongarije aan te gaan en verstevigde de invloed van 
Raška op Dioclitië en de Kustlanden. Met het overlijden van Đorđe Vojislavljević in circa 
1131 voegde Uroš Dioclitië en de Kustlanden helemaal onder de heerschappij van Raška, 
hetgeen stand zou houden tot 1360. Hijzelf werd Servisch grootžupan. Volgens sommige 
bronnen was hij geen zoon van Vukan, maar een neef en dus was zijn vader een onbekende 
zoon van Petrislav. Uroš overleed in circa 1140. Gehuwd met: 

1073952371.* Anna.  
 
1073952372.  Vladimir II Monomach, grootvorst van Kiev vanaf 1113 in opvolging van Svjatopolk II. 

Volgens de overleveringen was hij de zoon van een niet nader genoemde dochter van de 
Byzantijnse keizer Constantijn Monomachus, van wie hij de bijnaam Monomach overnam. 
Langs zijn moeders grootmoeder zou hij afstammen van keizer Romanus Argyrus en van de 
Skleroi (een voorname familie in Constantinopel) en op die manier kon hij zijn stamboom 
opvoeren tot belangrijke keizers als Romanus Lecapenus en Leo de Armeniër. Deze banden 
zouden een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van zijn buitenlandse politiek. In zijn 
beroemde “Richtlijnen”  tot zijn eigen kinderen, gaf Monomach aan dat hij 83 militaire cam-
pagnes leidde en 19 maal vrede sloot met de Kumanen. Vanaf 1094 kwam hij in het bezit van 
de zuidelijke stad Perejaslav, maar controleerde ook Rostov, Soezdal, en andere noordelijke 
provincies van het Kievse Rijk. In deze gebieden stichtte hij nieuwe steden, onder andere het 
naar hem genoemde Vladimir, de toekomstige hoofdstad van Rusland. Hij probeerde via de 
weg van de diplomatie een eenheid tot stand te brengen tussen de oude, elkaar beconcurrre-
rende Russische vortsendommen. Toen grootvorst Svjatopolk II in 1113 overleed, kwam de 
bevolking van Kiev in opstand en riep Vladimir naar de hoofdstad. Hij werd geestdriftig ont-
haald en regeerde tot aan zijn dood. Hij voerde een aantal hervormingen door, die de sociale 
spanningen in de hoofdstad Kiev moesten kanaliseren. Onder zijn regering beleefde het 
Kievse Rijk een laatste bloeiperiode. Hij zou de Vladimirskaja-icoon (de Moeder Gods van 
Vladimir) vanuit Constantinopel naar Rusland gebracht hebben net als de naar hem genoemde 
Kroon van Monomach, waarmee tot in 1682 de vorsten van Moskovië en de tsaren van 
Rusland werden gekroond, geboren in 1053 te Kiev, overleden op 19-05-1125, begraven in 
de St. Sofiakathedraal te Kiev. Gehuwd (2) een Byzantijnse, overleden op 07-05-1107. 
Gehuwd (3) een dochter van Aepa Ocenevich, khan van de Kumannen. Gehuwd (1): 

1073952373.  Gytha van Wessex. 
 
1073952374.* Dmitry Zavidich, bojaar van Novgorod. Gehuwd met: 
1073952375.* N.N. 
 
1073952380. Bohemund I van Antiochië, heer van Tarente en vorst van Antiochië vanaf 1099. Bohemund 

vocht aan de zijde van zijn vader Robert Guiscard  tegen het Byzantijnse Rijk (1080-1085), 
waarbij ze wisten door te dringen tot in Larissa (Griekenland), maar uiteindelijk door keizer 
Alexius I werden verjaagd. Na het overlijden van zijn vader volgde een verdeling van het 
rijk. De landerijen aan de Adriatische kust werden al snel ingenomen door het Byzantijnse 
Rijk, en Apulië werd ingenomen door Bohemunds broer Rogier I van Sicilië, die ook de 
steden Otranto en Tarente op Bohemund probeerde te veroveren. Eind 1085 wist Bohemund 
de laatstgenoemde twee steden te heroveren, en uiteindelijk sloten de broers vrede in maart 
1086. Na het overlijden van zijn vader in 1085, zocht Bohemund allerlei manieren om zijn 
grondgebied van Tarente (Italië) uit te breiden. Toen de oproep tot de eerste kruistocht 
kwam, zag hij zijn kans schoon om in het Heilig Land nieuwe gebieden en rijkdommen te 
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veroveren. Samen met zijn neef Tancred trok hij met een leger van 10.000 man naar 
Constantinopel. Daar moesten de leiders van de eerste kruistocht een eed van loyaliteit 
afleggen aan de Byzantijnse keizer, Alexius I Comnenus, die onder meer inhield dat alle 
gebieden die de kruisvaarders zouden veroveren terug bij het Byzantijnse grondgebied 
zouden worden gevoegd. Bohemund was voorzichtig in zijn benadering van Alexius, in een 
poging bij hem in de gunst te komen. Er zou zelfs onderhandeld zijn over eventueel eigen 
grondgebied, maar daar had Alexius geen goedkeuring voor gegeven. Uiteindelijk legde 
Bohemund de eed af. De kruisvaarders wisten met grote moeite door Klein-Azië te reizen, 
geplaagd door dorst en omringd door vijanden, en konden zo verder oprukken naar 
Jeruzalem. Deze landroute zou gedurende de volgende kruistochten steeds moeilijker 
worden, na de derde kruistocht gaf men er de voorkeur aan direct via zee naar het Heilig 
Land te reizen. In 1097 stuurde Bohemund zijn neef Tancred naar Cilicia, terwijl Bohemund 
met Godfried van Bouillon Antiochië vanuit het noordoosten zou benaderen om in mei 1098 
het Beleg van Antiochië te beginnen. Hoewel de andere leiders van de kruistocht er 
aanvankelijk niets van wilden weten, gingen ze uiteindelijk toch akkoord om Antiochië aan 
Bohemund te laten, op voorwaarde dat hij de stad kon innemen. Na de val van Antiochië 
trokken ze verder naar Jeruzalem. Nadat Jeruzalem door de kruisvaarders was veroverd, nam 
Bohemund de titel vorst van Antiochië aan. Hoewel Bohemund Antiochië in zijn bezit had 
en beschikte over een sterk leger was er nog de “kleine” kwestie van de Byzantijnse 
heerschappij, Bohemund had immers de eed van loyaliteit gezworen aan Alexius I. Naast de 
claim van de Byzantijnen op Antiochië, die zich gesteund wisten door Raymond IV van 
Toulouse die in 1102 het graafschap Tripoli stichtte ten zuiden van Antiochië, was er ook 
nog de constante bedreiging van het rijk der Seltsjoeken, die het gebied wilden heroveren. 
Omdat het Byzantijnse Rijk het vorstendom Antiochië bleef claimen en de Grieken de 
scheepsroutes rond Antiochië belaagden, zocht Bohemund steun in Frankrijk bij koning 
Filips I. Om zich van die steun te verzekeren huwde hij met zijn dochter. Overmoedig door 
zijn succes besloot hij tot een gedurfde aanval tegen Alexius I. Alexius, gesteund door de 
Venetianen, was echter sterker en Bohemund werd gedwongen zich te onderwerpen aan het 
vernederende Verdrag van Devol (1106). Dit verdrag stipuleerde dat: Bohemund een vazal 
zou worden van Alexius (en de eed van loyaliteit, die Bohemund aan Alexius gezworen had, 
dus gehandhaafd werd), betwiste gebieden aan Alexius zouden worden overgedragen en een 
Griekse patriarch zou worden aangesteld in Antiochië. Teleurgesteld trok Bohemund zich 
terug naar Tarente en keerde nooit meer terug naar Antiochië, waarvan hij het regentschap 
overliet aan zijn neef Tancred. Bohemund werd geboren in circa 1058, overleden op 03-03-
1111 te Tarente, begraven in Canosa te Apulië. Gehuwd op 25-05-1106 te Chartres met: 

1073952381. Constance van Frankrijk, na haar tweede huwelijk zeilde ze hetzelfde jaar samen met haar 
halfzuster Cecilia Capet, die aan Tancred van Galilea was uitgehuwd, naar Antiochië. Zij 
werd in 1119 opgesloten in Giovinazzo te Apulië door vorst Grimoald Alferanites van Bari, 
tot paus Calixtus II in 1120 voor haar vrijlating zorgde, geboren in 1078, overleden op 14-
09-1124. Gehuwd (1) circa 1095 met graaf Hugo I van Champagne, maar scheidde in 1104. 

 
1073952382. Boudewijn II van Jeruzalem (du Bourg, van Rethel), heer van Bourg in het dal van Aisne 

(vóór de Kruistocht) vanwaar ook zijn naam is afgeleid, graaf van Edessa van 1100 tot 1118, 
koning van Jeruzalem vanaf 1118. Boudewijn du Bourg werd een neef van Boudewijn van 
Boulogne genoemd, maar de familielink is nooit ontdekt. In 1096 trok Boudewijn op kruis-
vaart, in het contingent van zijn beide neven Godfried van Bouillon en Boudewijn van 
Boulogne. Over zijn rol in de Kruistocht is maar weinig bekend. Na de kruistocht fungeerde 
Boudewijn (II) als ambassadeur voor Bohemund en Boudewijn I tussen de staten Antiochië 
en Edessa. Hij volgde in 1100 Boudewijn op in Edessa, waar hij deze als Boudewijn II op-
volgde als graaf, toen Boudewijn van Boulogne naar Jeruzalem trok om er na de dood van 
zijn broer Godfried van Bouillon het koningschap op te eisen. In 1104 volgde hij koning 
Boudewijn I in de Slag van Harran, maar deze slag verliep slecht af en Boudewijn werd 
gevangengenomen door de Seltsjoeken. Tancred die mee vocht in de slag, nam het regent-
schap over, maar hij vond het belangrijker zijn eigen soldaten vrij te kopen dan Boudewijn 
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vrij te krijgen. Boudewijn werd uiteindelijk vrijgekocht door Jocelin de Courtenay voor 
60.000 gouden dinars in 1108. Tancred weigerde Edessa weer af te staan aan Boudewijn, en 
dankzij hulp van de Armeniërs, de Byzantijnen en zelfs de Seltsjoeken wist Boudewijn zijn 
staat terug te veroveren op Tancred, die verslagen terug keerde naar Antiochië. Later wisten 
de twee hun meningsverschillen bij te leggen en participeerde ze beiden in het Beleg van 
Tripoli. Na het overlijden van Boudewijn I van Jeruzalem, was de positie van koning vacant 
geworden. De eerste die in aanmerking kwam was Eustachius III van Boulogne de enige nog 
in leven zijnde broer. De keuze viel echter op Boudewijn du Bourg, omdat hij ook familie 
was en van goeden huize. Vlak na zijn benoeming werd zijn koninkrijk al bedreigd door 
aanvallen vanuit het noorden door de Seltsjoeken en vanuit het zuiden door de Egyptenaren. 
Rogier van Salerno, tijdelijk regent van Antiochië, kon niet wachten op versterking van het 
leger van Boudewijn en ging de strijd aan met de Seltsjoeken in de slag van Sarmada (Slag 
van Ager Sanguinis). Na de slag wist Boudewijn de Seltsjoeken op het eind van 1119 alsnog 
uit Antiochië te verjagen en wist ook de Egyptenaren te verslaan. In de regeerperiode van 
Boudewijn II werden er twee ridderorden opgericht, de Johannieter Orde in 1113 en de Orde 
van de Tempeliers in 1118. De Hospitaler ridders veranderde van een heiligeleger in een 
militaire orde, ook werd in 1120 het concili van Nablus opgericht, daar werden de eerste 
wetten gemaakt. In 1122 werd graaf Jocelin I van Edessa gevangen tijdens een gevecht, 
Boudewijn kwam meteen naar Edessa om het regentschap op zich te nemen. Maar ook hij 
werd gevangengenomen tijdens een grenspatroulle door de Artuklu. In 1124 werden Jocelin 
en Boudewijn bevrijd door 50 Armeense ridders en wisten te vluchten. Tussen de jaren 1125 
en 1130 voerde Boudewijn aanvallen uit op Arabisch grondgebied, maar hij moest ook zijn 
eigen grondgebied verdedigen tegen Arabische aanvallen. Belangrijk is de Slag van Azaz, 
waarvoor hij alle ridders verzamelde uit alle kruisvaartstaten om in deze slag te dienen. Ook 
al was het moslim-leger veel groter, de slag verliep succesvol voor de kruisvaarders en zij 
zagen zich gewroken voor het verlies bij de Slag van Ager Sanguinis. Nu zag Boudewijn 
kans de Artuklu-moslims op eigen grondgebied aan te pakken, maar de steden Aleppo en 
Mosoel waren al snel verenigd, zodat de kruisvaarders eerst het Beleg van Damascus 
begonnen. Bij Damascus was graaf Fulco van Anjou aanwezig als medestrijder. Boudewijn 
zou zijn dochter Melisende later aan hem uithuwelijken. Deze belegering werd afgeslagen 
door de moslims, zodat Boudewijn zich moest terugtrekken. Een andere bondgenoot, vorst 
Bohemund II van Antiochië, zou een paar dagen later sneuvelen tijdens een confrontatie bij 
zijn staatsgrens, overleden op 21-08-1131 te Jeruzalem (na in de namiddag plotseling ziek te 
zijn geworden), begraven in de kerk van het Heilige Graf. Gehuwd te Edessa met: 

1073952383. Morphia van Melitene. Melitene werd na de eerste kruistocht een vazal van het nieuwe 
Graafschap Edessa. Toen Boudewijn II er graaf werd, wist Gabriel van Melitene zijn dochter 
aan hem uit te huwelijken met een bruidsschat van 50.000 bezant. Nadat Boudewijn II in 
1118 tot koning van Jeruzalem werd benoemd, bleef Morphia achter in Edessa, pas na de 
Slag van Ager Sanguinis en de grenspatrouilles werden Morphia en haar kinderen opgehaald 
in 1120 en kon ze gekroond worden als koningin-gemalin van Jeruzalem, overleden op 01-
10-1126/1129, begraven in de Sint-Maria van Josephat net buiten Jeruzalem. 

 
1551898624. Richard II van Normandië (de Goede) (dezelfde persoon als 2147904694). Na 1017 relatie: 
1551898625.* Pope (Papie, Papia), van Deense afkomst.  
 
1551898626. Hugo II van Ponthieu, graaf van Ponthieu vanaf 1048, heer van Abbeville, geboren in 1014, 

overleden op 20-11-1052. Gehuwd met: 
1551898627. Bertha van Aumale. 
 
1551898628. Roger de Pistres (Pitres), Sheriff of Gloucester, geboren in circa 1035 te Pitres, Eure, 

Frankrijk, overleden vóór 1086 te Gloucester. Gehuwd met: 
1551898629.* Adeliza, geboren in circa 1034, overleden ná 1125. 
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1551898632. Roger I de Toeni (de Conches, of Hispania), banierdrager van Normandië, stichtte in 1035 de 
abdij van Chatillon (of Conches) en terwijl hertog Robert op pelgrimstocht was trok Roger 
naar Spanje om de heidense Moren te bevechten. Toen Roger terugkwam in Normandië en 
ontdekte dat Willem (de Veroveraar) zijn vader had opgevolgd als hertog van Normandië 
werd hij woedend en stelde dat geen bastaard over hem zou heersen. Hierop rebelleerde hij 
en plunderde hij de landgoederen van zijn buren, met name die van Humphrey (Umfrid) de 
Vieilles moesten het ontgelden. De zoon van Humphrey, Roger de Beaumont trok ten strijde 
tegen Roger, waarbij Roger en zijn twee zonen Elbert en Elinant sneuvelden, geboren in circa 
992 te Conches, Normandië, overleden op 31-05-1039. Gehuwd in circa 1022 met: 

1551898633. Godeheut, geboren in circa 1006. 
 
1551898634.  Simon I de Montfort, heer van Montfort l’Amauri, hij haalde hertog Willem over de verban-

nen Ralph de Toeni en Hugh de Grandmesnil terug te halen. In april 1066 was hij met hertog 
Willem te Fecamp en datzelfde jaar ook te Meulan. Simon en zijn echtgenote schonken land 
aan de abdij van Coulombs (land dat zijn echtgenote met een erfenis had verkregen). In 1067 
was hij getuige aan het hof van Filips I van Frankrijk te Parijs. In 1072 was hij, samen met 
zijn zoon Amalrik, opnieuw getuige te Parijs, stichtte de St. Pieterskerk en de St. Laurentius-
kapel te Montfort, geboren in circa 1026 te Montfort, Normandië, overleden op 25-09-1087. 
Gehuwd (2) met N.N. Gehuwd (3) met Agnes van Évreux. Gehuwd (1) in circa 1048 met: 

1551898635. Isabel de Bardoul, geboren in circa 1034. 
 
1551898636.* Sigurd (Siward), Earl of Northumbria, werd omschreven als Earl in een oorkonde van 

koning Eduard de Belijder, gedateerd in 1050 of 1052. De Vita Waldevi, een biografie van 
zijn zoon Waltheof, beschrijft dat Sigurd van Scandinavische afkomst was. Zijn genealogie 
begint bij een zekere Ursus die de zoon was van een ijsbeer en een vrouw van adel. Deze 
Ursus was de vader van Spratlingus, die de vader was van Ulfius. Ulfius was de vader van 
Beorn die de bijnaam Beresune (zoon van een beer) kreeg. Beorn was een gevierde graaf en 
soldaat. Hij zag er uit als een gewone man, maar vanwege zijn afkomst had hij de oren van 
een ijsbeer. Deze Beorn was de vader van Sigurd die een kopie bleek te zijn van zijn vaders 
kracht en vaardigheden. Siward kreeg de bijnaam Diere (de Stoute). De Vita Waldevi geeft 
ook enig inzicht in zijn reis naar Engeland. Hij zou vanuit Scandinavië naar Orkney 
getrokken zijn, alwaar hij een draak had gedood. Hierna trok hij door naar Northumbria waar 
hij een tweede draak aantrof. Nadat hij deze had verslagen ontmoette hij een oude man op 
een berg die op Odin leek en welke hem een banier met een raaf overhandigde en hem de 
opdracht gaf naar Londen te reizen om de bescherming van de Engelse koning te krijgen. 
Vanaf circa 1033 was hij als earl van Northumbria aangesteld. Omstreeks 1050 nam Siward 
het op tegen de Schotse heerser Macbeth. Ondanks het overlijden van zijn zoon Osbjorn wist 
Siward Macbath te verslaan tijdens een veldslag in 1054. Dit Schotse avontuur verzekerde 
hem van een plaats in William Shakespeare’s Macbeth. Siward overleed in 1055. Gehuwd 
(2) met Godgifu, overleden vóór 1055. Gehuwd (1) in circa 1045 met: 

1551898637. Aelflaed, geboren in circa 1030 te Bernicia, Northumbria, Engeland. 
 
1551898638. Lambert II van Lens, graaf van Lens, sneuvelde in de slag om Lille, overleden in 1054. 
1551898639. Adelheid van Normandië, geboren in 1026, overleden in 1090. Gehuwd (1) met Engelram II 

van Ponthieu, heer van Aumale. Gehuwd (3) met Odo II van Champagne, door haar broer 
Willem de Veroveraar in 1069 aangesteld als graaf van Aumale. In circa 1082 stond zij het 
bestuur over Aumale af aan haar zoon Steven (zoon van Odo). 

 
1551898642.* Sir William de Chesney, Baron of Caenby and Glentham. Gehuwd met: 
1551898643.* N.N.  
 
1551898644. Ranulph II van Bayeux, burggraaf van Bayeaux, geboren in circa 1048 te Normandië, 

Frankrijk, overleden in 1129. Gehuwd in circa 1070 met: 
1551898645.  Margaret (Maud) de Avranches, geboren in circa 1055. 
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Bohemund I van Antiochië, heer van Tarente en vorst van Antiochië. 
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Koning Boudewijn II van Jeruzalem. 
Afbeelding uit het 13de eeuwse 
Histoire d’Outre-Mer. 
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The Death of Earl Siward uit 1861 van James Smethan. De kroniekschrijver Henry  
of Huntingdon nam in zijn Historia Anglorum op dat de oude Siward, getroffen door  
dysenterie, zijn naderende einde voelde en sprak: “Hoe beschamend is het dat ik,  
die in zoveel veldslagen niet kon sterven, moest worden gespaard voor de smadelijke  
dood van een koe! Kleed me tenminste in mijn ondoordringbare borstplaat, omgord  
me met mijn zwaard, plaats mijn helm op mijn hoofd, mijn schild in mijn lnkerhand,  
mijn vergulde strijdbijl in mijn rechterhand, zodat ik, de dapperste van alle soldaten,  
kan sterven als een soldaat.”  
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1551898646.* mogelijk: Turold, Sheriff of Lincoln. Gehuwd in circa 1064 met: 
1551898647. een dochter van William Malet, heer van Graville, geboren in circa 1050. 
 
1551898656.  Drogo van Vexin, graaf van Vexin, graaf van Amiens en heer van Elbeuf van 1024 tot 1035. 

Bij de dood van zijn vader in 1024 werden diens bezittingen verdeeld. Drogo verkreeg 
Amiens en Vexin en bleef trouw aan de Capetingers, terwijl zijn broer Rudolf Valois kreeg 
en toenadering zocht tot Blois. De andere broer Fulk was al bisschop van Amiens geworden. 
Drogo onderhield ook goede relaties met Normandië. In 1035 vergezelde Drogo Robert van 
Normandië op pelgrimstocht naar Jeruzalem, maar hij overleed op terugweg in Nicosia, 
geboren in 996, overleden in 1035 te Nicosia. Gehuwd in 1033 met: 

1551898657. Godgifu van Engeland. Gehuwd (2) met Eustaas II van Boulogne. 
 
1551898658.* Osgod Clopa, een Noorman van Deense afkomst, geboren in circa 1000. Gehuwd met: 
1551898659.* N.N. 
 
1551898660.  Richard le Goz (dezelfde persoon als 3103797290). Gehuwd met: 
1551898661.  Emma de Conteville (dezelfde persoon als 3103797291). 
 
1551898662. Hugo van Clermont (van Mouchy), graaf van Clermont-en-Beauvaisis vanaf 1088 in 

opvolging van zijn vader, geboren in 1035, overleden in 1101. Gehuwd met: 
1551898663. Margaretha van Ramerupt. 
 
1551898688.  Sir Robert Baskerville, knight of Eardisley Castle, geboren in circa 1096 te Eardisley, 

Herefordshire, Engeland. Gehuwd met: 
1551898689.  Agnes vz Galfred, erfgename van Nesta geboren in circa 1106. 
 
1551898690.* Sir Roger St. Owen. Gehuwd met: 
1551898691.* N.N. 
 
1551898764.* Hugh de Beauchamp, geboren circa 1040 te Normandië, Frankrijk. Gehuwd circa 1065 met: 
1551898765. Adeliza Matilda Tailboys, geboren in circa 1044 te Normandië, Frankrijk. 
 
1551898768.* Ernold (Arnold) de Builli, Baron of Tickhill, oom en erfgenaam van Roger de Builli, zoon 

van Ernold’s broer Roger de Builli, Lord of the Manor of Tickhill en eigenaar van Tickhill 
Castle. De zuster van Ernold en Roger, Beatrix, was gehuwd met Earl Henry of Ewe. 

1551898769.* N.N. 
 
1551898778. Walter de Espec, Baron of Helmsley (Hamlake). Nam deel aan de Battle of Northallerton, 

waarbij de Schotten werden overwonnen in circa 1138. De overleveringen leren ons dat 
Walter een belangrijk aandeel had in deze strijd en dat hij de Engelse manschappen toesprak 
voordat zij de Schotten aanvielen. Tevens was hij bedreven in de rechten, zijn zoon en erf-
genaam Walter overleed door de val van zijn paard waarbij hij zijn nek brak. Walter gaf 
hierop het merendeel van zijn bezitingen aan de kerk. Het restant werd verdeeld onder zijn 
zusters Alice, Albreda en zijn dochter Adeline (Hawise) (volgens sommigen een derde zus-
ter), geboren circa 1074 te Helmsley, Yorkshire, Engeland, overleden in 1153. Gehuwd met: 

1551898779. Adeline de Beauchamp, geboren in circa 1076 te Kirkham, Yorkshire, Engeland. 
 
1551898780. Gilbert de Clare (Gilbert FitzRichard), Earl of Clare, Tonbridge and Cardigan, was de erfge-

naam van de Engelse bezittingen van zijn vader. Door deze erfenis werd Gilbert een van de 
rijkste personen van Engeland. Zijn broer Roger FitzRichard, erfde de goederen in Norman-
dië. Gilbert was mogelijk aanwezig bij het overlijden van Willem II van Engeland, die in 
1100 onder verdachte omstandigheden overleed in New Forest. Van Hendrik I ontving hij 
vele landgoederen en Lordships in Cardigan, waaronder Cardigan Castle. Gilbert stichtte de 
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Cluniac abdij te Stoke by Clare, Suffolk, geboren circa 1065, overleden 1116. Gehuwd (2) 
met N.N. de Venuz, dochter van Geoffrey de Venuz. Gehuwd (1) vóór 1076 met: 

1551898781. Adeliza de Clermont, geboren in circa 1070 te Clermont, Frankrijk. 
 
1551898782.* Richard de Rullos, Baron of Bourne, overleden vóór 1130. Gehuwd met:  
1551898783. Godiva de Envermeu (Evermer), geboren in circa 1064. 
 
1551898792.* William de Braose, 1st Baron of Bramber, nam deel aan de Battle of Hastings aan de zijde 

van Willem de Veroveraar. Gedurende deze periode werd hij Guillaume de Briouze 
genoemd. De Braose kreeg in 1073 als beloning voor zijn diensten landgoederen in Bramber, 
Sussex, waar hij Bramber Castle bouwde. William werd ook beloond met landgoederen in de 
Welsh Marches en werd één van de meest invloedrijke personen van de vroege Noorse 
periode. William bleef Willem de Veroveraar trouw in zijn campagnes in Engeland, 
Normandië en Maine. Hij stond bekend als vroom man die aanzienlijke donaties deed aan de 
Abbey of St. Florent en de Priorij te Sele (nabij Bramber), West Sussex stichtte alsook een 
Priorij te Briouze. Vanuit Bramber verdedigde hij de belangrijke haven te Steyning. In 1093 
was William aanwezig tijdens het inwijden van een kerk in Briouze, waardoor we weten dat 
hij toen nog leefde. In 1096 werd zijn zoon echter als Baron of Bramber vermeld. Het is dus 
aannemelijk dat William in de tussenliggend eperiode was overleden, geboren in 1049 te 
Briouze, Normandië, overleden tussen 1093 en 1096. Gehuwd met: 

1551898793. Agnes de St. Clare, geboren tussen 1048 en 1054, overleden in 1080 te Barnstaple in Devon. 
 
1551898794.* Juthel de Totnes, heer van Totnes, was in 1069 een van de Bretoense leiders die Willem de 

Veroveraar steunden bij de verovering van Engeland. Hij ontving Totnes (Devon, Engeland) 
en vele manors in zuidwest Engeland. Kort ná de Domesday Survey in 1086 werden zijn 
bezittingen om onbekende reden ontnomen door Willem II van Engeland. Gehuwd met: 

1551898795.* N.N. 
 
1551898796. Walter de Gloucester (ook wel Walter FitzRoger of Walter de Pitres), High Sheriff of Glou-

cestershire. Hij woonde in Gloucester Castle waarvan hij constable was en waarvan hij de 
verdedinging aanzienlijk verbeterde, geboren in circa 1065, overleden in 1129. Gehuwd met: 

1551898797.* Bertha, familie van Hamelin de Balun, 1st Baron of Abergavenny and Gwent. Afkomstig uit 
Ballon (Maine, Frankrijk), zoon van Drogo de Balun.  

 
1551898798.*  Bernard of Neufmarché (Newmarket), de afkomst van Bernard is niet geheel zeker. Zijn 

familie had banden met het klooster van Sain-Evroul-sur-Ouche en dus had de monnik 
Orderic Vitalis een zekere kennis over zijn familie. Bernard zou de zoon geweest zijn van de 
incompetente baron Geoffrey de Neufmarché en Ada de Heugelville en geboren in het 
kasteel van Le-Neuf-Marché-en-Lions (tussen Normandië en Beauvais). Zijn grootvader aan 
vaderszijde zou Turketil zijn geweest, welke voogd was van een jonge Willem II van 
Normandië. De voorouders van zijn moederszijde hadden het dorp Aufay gesticht  (ten 
zuiden van Dieppe) . Ook zouden zij afstammen van Richard II van Normandië. Bernard 
stond bekend als “the first of the original conquerors of Wales”. Bernard was een lagere 
heerser die veel macht kreeg in de Welsh Marches, waarna hij tussen 1088 en 1095 een 
succesvolle invasie van het koninkrijk Brycheiniog ondernam. Hier creëerde hij het Lordship 
of Brecon. Zijn afwezigheid in het Domesday Book wijst erop dat hij niet deelnam aan de 
Battle of Hastings, aangezien het onmogelijk lijkt dat een adellijke deelnemer geen 
landgoederen kreeg die geregistreerd werden in 1087. Bernard nam deel aan de opstand van 
de Marcher Lords in 1088 tegen Willem II van Engeland, maar ontkwam zonder ernstige 
straf, waarschijnlijk omdat de koning de Marcher Lords als nuttige buffer beschouwde voor 
het koninkrijk Brycheiniog, geboren in circa 1050, overleden in circa 1125. Gehuwd met: 

1551898799.  Nesta vz Rhys, Prinses van Wales (dezelfde persoon als 1551898805). Omdat haar zoon, 
Mahel de Neufmarché, haar minnaar had verminkt zwoer zij tegenover koning Hendrik I van 
Engeland dat hij een buitenechtelijke zoon was, waardoor hij Mahel kon uitsluiten van de 
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erfenis van zijn vader. Bernard’s bezittingen gingen daarop naar zijn dochter Sybil, die 
gehuwd was met de vriend van Hendrik I, Miles FitzWalter, sheriff of Gloucestershire. 

 
1551898804. Hendrik I van Engeland (Beauclerc), koning van Engeland vanaf 1100. Hij was de jongste 

zoon van Willem de Veroveraar en de opvolger van zijn broer Willem II. Zijn eigen bijnaam 
had hij te danken aan zijn goede opleiding en zijn brede interesse. Waarschijnlijk was hij ook 
de eerste koning uit het Normandische Huis die vloeiend Engels sprak. Na de dood van 
Willem de Veroveraar had Willem II Engeland geërfd, zijn broer Robert Normandië en 
Hendrik alleen de stad Avranches en het graafschap Coutances. Na de dood van Willem II 
veroverde Hendrik echter de Engelse troon op een moment dat zijn broer Robert op de 
terugweg was van de eerste kruistocht. Zijn regering werd gekenmerkt door de verbeteringen 
die hij aanbracht in het landsbestuur en in de rechtspraak. Zo richtte hij de exchequer op, een 
centrale financiële administratie en maakte hij gebruik van rondreizende rechters die de 
rechtspraak in zijn rijk verzorgden. Hij herenigde de gebieden van zijn vader, Engeland en 
Normandië, maakte een einde aan het conflict met de kerk dat zijn broer had veroorzaakt en 
wist de bestuurders zover te krijgen dat zij na de dood van zijn enige zoon (Willem Adelin) 
in 1120 zijn dochter Mathilde, echtgenote van de Duitse keizer Hendrik V, als opvolger 
wilden aanvaarden. In 1101 deed zijn broer Robert via een inval een poging de kroon alsnog 
te bemachtigen. Met het Verdrag van Alton stemde Robert er in toe Hendrik als koning van 
Engeland te aanvaarden. Robert bleef echter ageren en daarom stuurde Hendrik in 1105 een 
invasiemacht naar Normandië om hier een eind aan te maken. In 1106 wist hij de 
overwinning te behalen. Zijn machtbasis in Normandië was echter niet stevig vanwege het 
optreden van Roberts zoon, Willem Clito. Van 1109 tot 1113 en van 1116 tot 1120 voerde hij 
oorlog met Frankrijk. Hendrik I had vele natuurlijke kinderen van wie hij er 20 tot 25 
erkende. Van velen is niet vast te stellen wie de moeder was. Ondanks het feit dat de 
baronnen hadden ingestemd met een opvolging door Hendriks dochter Mathilde waren er 
twee zaken die haar opvolging in de weg stonden: zij was een vrouw, en zij was gehuwd met 
Geoffrey uit het vijandige Franse Huis Anjou. Hierop werd Hendriks neef Stefanus van Blois 
uitgenodigd naar Engeland te komen en de troon te aanvaarden. Hendrik I werd geboren in 
circa 1068 te Selby (York), overleden op 01-12-1135 te Gisors (Frankrijk), volgens 
tijdgenoten omdat hij te veel zeeprik had gegeten. Tegenwoordig neemt men aan dat een 
voedselvergiftiging de doodsoorzaak was, begraven te Reading Abbey. Gehuwd (1) op 11-
11-1100 met Mathildis van Schotland (ziel elders in deze kwartierstaat). Gehuwd (2) met 
Adelheid van Leuven, geboren in circa 1103 te Leuvel, overleden op 23-04-1151 te 
Affligem, dochter van Godfried I van Leuven en Ida van Namen. Relatie met: 

1551898805. Nesta vz Rhys, Prinses van Wales, geboren in circa 1073 te Dynevor, Llandyfeisant, 
Carmarthenshire, Wales. Volgens sommige bronnen echter: Sybil Corbet, dochter en 
erfgename van Robert Corbet, Lord of Alcester.  

 
1551898806. Robert FitzHamon, Baron of Gloucester, heer van Creully (Calvados) en Torigny (Manche, 

Normandië), Robert vocht waarschijnlijk niet in de Battle of Hastings en komt niet voor in 
het Domesday Book. Hij was een trouwe dienaar van Willem de Veroveraar en de beide 
koningen die hem opvolgden waardoor hij een prominente positie bekleedde in Engeland en 
Normandië. Hij verwierf pas een prominente positie in 1088, gedurende de opstand tegen 
Willem II van Engeland. Nadat de opstand was onderdrukt werd hij door William II beloond 
met grote landgoederen in Gloucestershire en elders. Sommige van deze goederen waren 
voorheen eigendom geweest van keizerin Matilda en waren voorbestemd voor Hendrik I, de 
broer van William II, ondanks dat bleven Hendrik en Robert goed met elkaar omgaan. Er 
bestaat een sage dat Robert in een droom de fatale jachtexpeditie van Willem II voorzag 
waardoor deze wel uitgesteld werd, maar niet voorkomen kon worden. Hij was een van de 
eerste van de aanwezigen die huilde bij het lichaam van Willem II en zijn mantel gebruikte 
om het lichaam af te dekken voordat hij naar Winchester werd vervoerd. Robert was de 
Noorse veroveraar van Glamorgan, zuid Wales. Zijn belangrijkste verdediging bestond uit 
Cardiff Castle (waarschijnlijk gebouwd op de ruines van een Romeins fort) en nieuwe 
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kastelen te Newport en Kenfig. Robert restaureerde Tewkesbury Abbey in 1092 welke een 
bijna gelijke omvang kreeg als Westminster Abbey. Het schijnt dat het klooster door de 
invloed van zijn vrome echtgenote is gebouwd. In 1101 was hij één van de drie baronnen die 
namens Hendrik I onderhandelde met Robert Curthose over een vredesverdrag. In 1105 werd 
hij gevangen genomen tijdens een slag in Normandië nabij zijn voorouderlijke bezittingen in 
Bayeux. Dit was één van de redenen voor Hendrik I om met een grote legermacht het kanaal 
over te steken. Hendrik I zag kans om Robert te bevrijden en samen trokken ze door om Fa-
laise te belegeren. Hier liep Robert een ernstige hoofdwond op. Hoewel hij de verwondingen 
overleefde werd hij nooit meer zichzelf, geboren circa 1050, overleden maart 1107 te Falaise, 
Normandië, begraven in Chapter House te Tewkesbury Abbey. Gehuwd circa 1090 met: 

1551898807.  Sybil de Montgomery, na het overlijden van haar echtgenoot trok zij zich terug in een 
klooster, samen met twee (onbekende) dochters. 

 
1551898808.  Simon I de Montfort (dezelfde persoon als 1551898634). Gehuwd met: 
1551898809.  Agnes van Évreux, geboren in crica 1030. 
 
1551898810.* Anselmus van Garlande, heer van Rochefort-en-Yvelines, geboren in circa 1080. Mogelijk 

een zoon van Willem van Rochefort-en-Yvelines. Gehuwd met : 
1551898811.* Béatrice (Agnès) de Rochefort. 
 
1551898908.* Ralph the Stoller, Earl of Norfolk and Suffolk (Radulf stalre of Ralph the Englishman), 

overleefde de verovering van 1066 en viel in de gunst bij Willem de Veroveraar die hem de 
eerste graaf van Norfolk en Suffolk maakte, geboren in circa 1011, overleden in 1068.   

1551898909.* N.N. 
 
1551898910. William FitzOsbern, 1st Earl of Hereford, Gloucester, Worcester en Oxfordshire te Engeland, 

heer van Breteuil te Normandië. William werd waarschijnlijk opgevoed aan het hof van zijn 
neef Willem de Veroveraar en was een van de eerste en meest overtuigende voorstanders 
Engeland binnen te vallen en men zegt van hem dat hij de twijfelende baronnen wist te over-
tuigen van de haalbaarheid van dit plan. De jongere broer van William, Osbern was een van 
de priesters van de Engelse koning Eduard de Belijder en heeft mogelijk als spion belangrijke 
informatie doorgespeeld naar William. Osbern werd later bisschop van Exeter. Nadat Willem 
de Veroveraar Engeland had ingenomen kreeg William de leiding over Isle of Wright. Vóór 
22-02-1067 werd hij verheven tot Earl of Hereford, Gloucester, Worcester en Oxfordshire 
(dit deel was echter nog niet veroverd). Toen Willem de Veroveraar in 1067 terugkeerde naar 
Normandië, gaf hij het bestuur van Engeland in handen van Odo van Bayeux en William 
FitzOsbern. Willem vergezelde William in 1068 weer in Engeland waarna hij terugkeerde 
naar Normandië waar hij gedurende enkele maanden ziek was. In februari of maart 1069 
kreeg William het bestuur over het nieuwe kasteel te York, maar keerde reeds snel terug aan 
het hof. Waarschijnlijk speelde hij rond een belangrijke rol in het onderdrukken van de 
opstandelingen in de West Midlands. Ook begin hij met de verovering van de Welsh Gwent. 
Door zijn vele militaire activiteiten werd hij een belangrijke bouwheer van kastelen. Kastelen 
die door hem werden gebouwd omvatten: Carisbrooke op Isle of Wight en ook Chepstow 
(Striguil), Wigmore, Clifford en Monmouth. Ook verbeterde hij de verdediging van Hereford 
en Shrewsbury. Nadat de zwager van Willem de Veroveraar, Boudewijn VI van Vlaanderen, 
in 1070 was overleden, werd zijn weduwe Richilde aangevallen door Robrecht de Fries. Zij 
zocht hulp bij William FitzOsbern en bood hem een huwelijk aan. William kon de verleiding 
om tevens graaf van Vlaanderen te worden niet weerstaan en trok met zijn leger naar het 
graafschap, maar sneuvelde tijdens de Slag bij Kassel, geboren in circa 1020, overleden op 
22-02-1071. Gehuwd (2) kort vóór de slag bij Kassel met Richilde van Henegouwen, 
weduwe van graaf Boudewijn VI van Vlaanderen. Gehuwd (1) in circa 1051 met: 

1551898911.  Adeliza de Toeni, geboren in circa 1035 te Tosni, begraven in de abdij van Lire te Frankrijk. 
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 Hendrik I van Engeland, miniatuur uit Historia Anglorum (circa 1253) van Matthew Paris. 
 Hendrik houdt de Kerk van Reading Abbey in zijn handen, de kerk waar hij werd begraven. 
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1551898936. Murchad mac Diarmata, koning van Leinster en Dublin. De geslachten Mac Murchadha 
(MacMurrough) en MacMurrough-Kavanagh zijn naar hem vernoemd, overleden in 1070. 

1551898937.*  Sadb MacBricc.  
 
1551898940.  Gilla Comgaill Ua Tuathil (O’Toole), overleden 1127. Gehuwd met: 
1551898941.* N.N. (volgens sommige bronnen Sadb Mael Morda O’Domnail, in deze kwartierstaat 

opgevoerd als zijn moeder). 
 
1551898942.  Loigsig Ua Morda (O’Morda), koning van Loigsi, overleden in 1149. Gehuwd met: 
1551898943.  Gormlaith Ingen Finn Ua Caellaide (O’Kelly).  
 
1551899008.  Otheus Gherardini, Constable of Windsor Castle, geboren in circa 1005. Gehuwd met: 
1551899009.* N.N. 
 
1551899010.  Gruffydd ap Cynan (dezelfde persoon als 775950096). Gehuwd met: 
1551899011.  Angharad ferch Owain (dezelfde persoon als 775950097). 
 
1551899020.  Toirdelbach Ua Briain (Turlough O’Brien), koning van Munster en High King van Ierland. 

Van zijn eerste veertig levensjaren is niets bekend. Pas daarna zocht hij de hulp van Diarmait 
mac Maíl na mBó, koning van Leinster, om hem te steunen in de aanval op zijn oom Donn-
chad. Het duurder echter nog circa tien jaar voordat Toirdelbach daadwerkelijk zijn oom kon 
verbannen en koning van Munster werd al;s trouwe vazal van Diarmait. Toen Diarmait over-
leed nam hij zijn regering over en werd daarmee heerser over de helft van Ierland. Toirdel-
bach was geen groot militair leider, maar wel een goede politicus. In 1085 werd Toirdelbach 
ziek en verloor hij zijn haar. The Annals of the Four Masters stelt dat hij vele jaren ziek was. 
Waarschijnlijk herstelde hij nooit helemaal van zijn ziekte. De Annals of Ulster vermeldde: 
“Toirdelbach died in Kincora [nabij Killaloe] after great suffering and long repentance, and 
after receiving the Body of Christ and His Blood, on [14 juli] in the seventyseventh year of 
his age [1086]”. De Annals of Tigernach noemde hem “king of Ireland”, geboren in 1009, 
overleden op 14-07-1086 te Kincora. Gehuwd (1) met Dubchoblaig van de Uí Cheinnselaig, 
overleden in 1088. Gehuwd (3) met Gormlaith van Ua Fógarta. Gehuwd (2) met: 

1551899021.  Derbforgaill ingen Taidg (Derbforgaill of Osraige) (dezelfde persoon als 6207595773). 
 
1551899100. Roger de Beaumont (de Beaumont-le-Roger) (Barbatus, La Barbe), heer van Beaumont-le-

Roger en Pont-Audemer, burggraaf van Hiesmes. Zijn bijnaam dankte hij aan het feit dat hij 
een snor en baard liet staan terwijl de Noormannen zich meesta schoren. Hierdoor is hij goed 
herkenbaar op het tapijt van Bayeux. Roger was een van de rijkste en dapperste heren van 
Normandië en vertrouwenspersoon van Willem de Veroveraar. Hij werd gevraagd deel te 
nemen aan de verovering van Engeland. In verband met zijn gevorderde leeftijd ging hij hier 
echter niet op in. Wel steunde hij de verovering door zestig schepen uit te rusten. Zijn oudste 
zoon en opvolger vocht wel dapper mee in de Battle of Hastings, geboren in circa 1015, 
overleden op 29-11-1094. Gehuwd in circa 1048 met:Gehuwd in circa 1048 met: 

1551899101. Adela van Meulan, gravin van Meulan vanaf 1077 in opvolging van haar broer Hugo III van 
Meulan, die monnik was geworden, geboren tussen 1014 en 1020, overleden op 08-04-1081. 

 
1551899152. Roger de Berkeley, Baron of Dursley, woonde in Berkeley Castle, overleden in 1093. 
1551899153.* N.N. 
 
1551899160.  William Paganel van Moutiers-Hubert, zou Willem de Veroveraar vergezeld hebben naar 

Engeland, geboren in circa 1030 te Normandië, overleden in circa 1087. Gehuwd met: 
1551899161.*  Lesceline. 
 
1551899162.  William FitzAnsculf, Baron of Dudley, Worcestershire, geboren in circa 1030. Gehuwd met: 
1551899163.* N.N. 
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1551899192.  Edward de Salisbury, 1st Baron of Salisbury. Gehuwd in circa 1080 met: 
1551899193.  Matilda, geboren in circa 1034 te Crick, Derbyshire, England. 
 
1551899194.* Roger de Raimes, geboren te Raimes, Normandië, Frankrijk. Gehuwd met: 
1551899195.* N.N. 
 
1551899196. Ilbert Payn, heer van Montdoubleau, geboren circa 1022, overleden vóór 1097. Gehuwd met: 
1551899197.* N.N. 
 
1551899198.  Ernulf de Hesdin, Baron van Hesdin, Picardië, Frankrijk, geboren in circa 1038 te Hesdin, 

overleden ná 1091. Gehuwd met: 
1551899199.  Emmalina de Lacie, geboren in circa 1058. 
 
1551899200. Fulco IV van Anjou (de Norse), graaf van Anjou en Tours vanaf 1068 in opvolging van zijn 

broer Godfried die afgezet was wegens zijn vijandige houding tegenover de kerk. Uit zijn 
huwelijk met Hildegarde werd een dochter Ermengarde (1067-1147) geboren. Die huwelijkte 
hij uit aan de hertog van Bretagne, Alan Fergent, om met Bretagne een alliantie tegen hertog 
Willem II van Normandië te vormen. In de oorlog tegen Bretagne verloor hij Maine en moest 
vervolgens het hoofd bieden tegen de opstand van zijn zoon Godfried Martel (-1106) en zijn 
baronnen. In 1096 schreef Fulco een geschiedenis van Anjou en zijn heersers getiteld: “Frag-
mentum historiae Andegavensis”, geboren in 1043 te Anjou, overleden op 04-1109 te An-
gers. Fulco is mogelijhk vijf maal gehuwd geweest, hier bestaat enige onduidelijkheid over. 
Gehuwd (1) in circa 1068 met Hildegarde van Beaugency, overleden vóór 1070. Dochter van 
Lancelin II de Beaugency. Gehuwd (2) met Ermengarde van Bourbon, ongeldig verklaard in 
1075 in verband met bloedverwantschp. Dochter van Archambaud IV van Bourbon. Gehuwd 
(3) met Orengarde de Châtellailon, ongeldig verklaard in 1080 in verband met verwantschap. 
Gehuwd (4) in circa 1080 met Mantie van Brienne. Dochter van graaf Wouter I van Brienne 
en Eustachia van Tonnerre, gescheiden in 1087. Gehuwd (5) in 1089 met:   

1551899201.  Bertrada van Montfort, de mooie Bertrada huwde met de bijna 30 jaar oudere Fulco, die hier-
voor zijn echtgenote verstootte. Zij hadden samen een zoon: Fulco, maar Bertrada verliet in 
1092 haar echtgenoot om te huwen met Filips I van Frankrijk, die eveneens zijn echtgenote 
voor Bertrada liet staan. Hij werd hiervoor geëxcommuniceerd door paus Urbanus II. Ber-
trada werd geboren in circa 1070, overleden op 14-02-1117. 

 
1551899202.  Eli I van Maine (van Beaugency), graaf van Maine vanaf 1093. Eli kocht in 1093 Maine van 

zijn neef Hugo V van Este en bleef, met de steun van de graaf van Anjou, verder strijden 
tegen de hertogen Normandië. Na het vertrek van Robert Curthose op kruistocht, kreeg diens 
broer Willem II de leiding in Normandië en sloot vrede met Eli, overleden op 11-07-1110. 
Gehuwd (2) met met Agnes van Aquitanië (die verstoten was door koning Alfonso VI van 
Castilië), geboren in 1052, overleden in 1077. Dochter van Willem VIII van Aquitanië en 
Mathilde van Périgord. Gehuwd (1) met: 

1551899203.  Mathilde van Loir (van Château-du-Loir). 
 
1551899206.  Malcolm III van Schotland (Maol Chaluim mac Dhonnchaidh)(Canmore, oftewel groot 

hoofd, grote baas), koning van Schotland vanaf 1058. Nadat zijn vader koning Duncan I in 
1044 verslagen was, ging Malcolm III naar zijn oom Siward van Northumbria. In 1057 
doodde hij koning Macbeth bij Lumphanan (Aberdeenshire) en diens stiefzoon koning 
Lulach the Fool bij Huntly een aantal maanden later op 23 april 1058. Dit leverde hem een 
reputatie op van een sterke krijger-koning. Waarschijnlijk werd Malcolm op 25-04-1058 te 
Scone gekroond. Door de invasie van de Noormannen in 1066 vluchtten veel Engelsen naar 
Lothian, waaronder Edgar Ætheling, de angelsaksische opvolger van de Engelse troon. Mal-
colm III huwde diens zus Margaretha in 1069. Op aandringen van zijn echtgenote voerde 
Malcolm III vele wijzigingen door in Schotland die de Keltische tradities ondermijnden. Zo 
romaniseerde hij de Keltische kerk, maakte gaelisch tot de taal van het hof en verving het 
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clansysteem door een vorm van feudalisme. Malcolm stichtte eveneens een abdij op de loca-
tie waar in 1128 David I Dunfermline Abbey stichtte. In 1072 viel Willem de Veroveraar 
Schotland binnen. Bij Abernathy moest Malcolm III zijn hoofd buigen voor Willem de Ver-
overaar en moest zijn zoon Duncan als gijzelaar naar het Engelse hof sturen. Op 13 november 
1093 werd Malcolm III tijdens zijn vijfde invasie van Engeland bij Alnwick in een hinder-
laag gelokt door Robert de Mowbray, Earl of Northumbria, waarbij hij sneuvelde, geboren in 
circa 1031, overleden op 13-11-1093 te Alnwick, begraven te Tynemouth Priory. In 1250 
werd hij na de canonisatie van zijn echtgenote Margaretha met haar herbegraven in Dunferm-
line Abbey. Gehuwd (1) met Ingebjorg Finnsdotter, nicht van Olaf II van Noorwegen. 
Ingebjorg was eerder gehuwd met Thorfinn Sigurdsson, Jarl of Orkney. Gehuwd (2) met: 

1551899207.  St. Margaretha van Schotland, haar vader was prins Eduard (de Banneling), zoon van koning 
Edmund II, en haar moeder was Agatha, familie van koning Stefanus I van Hongarije. Waar-
schijnlijk werd zij ook in Hongarije geboren. Toen haar oom, koning Eduard de Belijder 
stierf, ging zij naar Engeland, waar haar broer Edgar aanspraak maakte op de Engelse troon. 
Na de Normandische verovering van Engeland in 1066 besloot Agatha om Engeland met 
haar kinderen te verlaten en terug te keren naar het vasteland. Een storm dreef hun schip 
echter naar de kust van Schotland, waar zij de bescherming zochten van de Schotse koning 
Malcolm III. Margaretha huwde Malcolm, hervormde de kerk en verengelste het Schotse hof. 
Ook introduceerde zij de Rooms-Katholieke liturgie in Schotland, herstelde de abdij van Iona 
en stichtte een priorij in Dunfermline, die haar zoon verhief tot Dunfermline Abbey. Zij over-
leed enkele dagen na haar echtgenoot, die omkwam bij een inval in Engeland. In circa 1250 
werd zij heilig verklaard en in 1673 werd ze de beschermheilige van Schotland. Zij werd be-
graven in Dunfermline Abbey, vanaf 1250 in St. Margaret’s Chapel, geboren in circa 1045 te 
Rékaburcht (Mecseknádasd, Hongarije), overleden op 16-11-1093 te Edinburgh Castle. 

 
1551899208.  Willem VIII van Aquitanië, hertog van Aquitanië en graaf van Poitiers (als Willem VI) vanaf 

1058 in opvolging van zijn broer Willem VII. Hertog van Gascogne vanaf 1063. Oorspronke-
lijk heette hij Godfried. Direct bij zijn aantreden moest hij zich tegen zijn vazallen weren, 
onder meer tegen de graaf van Toulouse, die Bordeaux had aangevallen. In 1062 nam hij de 
controle over op Saintes en de Saintogne. Daarmee kon hij zijn twee hoofdsteden, Poitiers en 
Bordeaux, verbinden. Hij versloeg de graaf van Armagnac in 1063 en herstelde zijn gezag in 
Gascogne. Hij leidde in 1063 de kruistocht van Barbastro (in het Spaanse Huesca) op verzoek 
van de paus en verjoeg de moslims. Hij stelde in 1075 een sénéchaussée in, die aan Pierre 
Bridier ten deel viel, geboren in 1025, overleden op 25-09-1086 te Chizé. Gehuwd (1) met 
Anna van Périgord, overleden in 1058. Dochter van graaf Adelbert II van Périgord en Asce-
lina. Gehuwd (2) met Mathilde van Périgord, overleden in circa 1067. Gehuwd (3) in 1067: 

1551899209.  Hildegarde van Bourgondië, aangezien zij verwant waren in de vierde graad, eiste paus 
Gregorius VII hun scheiding, maar verleende nadien dispensatie. Wilem VIII liet daarop de 
abdij van Montierneuf  bouwen in Poitiers en vertrouwde die toe aan Cluny, geboren in 1049.  

 
1551899210.  Willem IV van Toulouse, graaf van Toulouse, markgraaf van Provence en hertog van 

Narbonne vanaf 1060 in opvolging van zijn vader. Raakte in conflict met zijn broer 
Raymond. Hij stond aan zijn broer delen van Toulouse en Rouergue af, maar kon dan wel 
Agen, Astarac en Périgord inlijven. In 1088 werd hij tenslotte verjaagd. Willem trok naar 
Aragón, waar hij sneuvelde in de strijd tegen de Moren bij Huesca, geboren in circa 1040, 
overleden in 1092 te Huescar. Gehuwd (1) met Mathilde. Gehuwd (2) met: 

1551899211.  Emma van Mortain (Emma van Conteville), geboren in circa 1058, overleden na 1080. 
 
1551899212.  Boso II de Châtellerault, burggraaf van Châtellerault. Samen met zijn echtgenote was Boso 

in 1082 getuige van een donatie door Erchembaldus Grenulla aan Saint-Jean d’Angély. Boso 
en zijn echtgenote doneerden in 1088 zelf bezittingen aan St. Cyprien. Gehuwd met: 

1551899213.  Eleonora van Thouars. 
 
 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

 
Afbeelding van het graf van Koning Malcolm III van Schotland. Uit een uitgave uit 1898 van Shakespeare’s 
“Tragedy of Macbeth” van Harper & Brothers. 
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1551899228.  Robert II van Bellême (de Duivel), Heer van Bellême vanaf 1077 in opvolging van zijn 
moeder, Earl of Shrewsbury vanaf 1098 in opvolging van zijn jongere broer Hugo en door 
zijn huwelijk graaf van Ponthieu vanaf 1100. Robert was een van de belangrijkste spelers in 
de strijd tussen de zonen van Willem de Veroveraar om de Engelse troon en de macht in 
Normandië. Robert II van Bellême was de oudste zoon van Rogier II van Montgomery. 
Nadat zijn vader was overleden werden de goederen verdeeld. Robert, de oudste van de 
overlevende kinderen, kreeg de meerderheid van de Normandische bezittingen. De volgende 
broer, Hugo, kreeg een deel van de Engelse bezittingen en het Earldom Shrewsbury. Toen 
Hugo overleed erfde Robert ook dit graafschap. Door zijn huwelijk met Agnes van Ponthieu, 
werd hij rond 1100 ook graaf van Ponthieu. Robert was een der belanrijkste protagonisten 
van de anarchie die in Engeland ontstond na het overlijden van Willem de Veroveraar en een 
aanhanger van Robert Curthose. Robert stond bekend als een wreed heerser (de Duivel) die 
voortdurend betrokken was bij revoltes tegen de koningen van Engeland. Hendrik I nam hem 
om deze reden zijn bezittingen af en verbande hem uit Engeland. Robert trok zich terug in 
Normandië. Nadat Hendrik I vervolgens ook dit gebied veroverde werd Robert levenslang 
gevangen gezet, overleden in circa 1113. Gehuwd in circa 1100 met: 

1551899229.  Agnes van Ponthieu, erfgename van het graafschap Ponthieu, overleden tussen 1106 en 1110.  
 
1551899230.  Odo I van Bourgondië (Borrel, oftewel de Rode), hertog van Bourgondië vanaf 1079 in 

opvolging van zijn broer Hugo I. Odo trok in 1087 naar Spanje om de Moren te bestrijden en 
nam deel aan de verovering van Toledo. Samen met zijn broer Robert stichtte hij de bekende 
abdij van Cîteaux en in 1093 werd de abdij van Clairvaux gesticht, geboren in circa 1058, 
overleden in 1102 te Tarsus tijdens de eerste kruistocht. Gehuwd in 1080 met: 

1551899231.  Sibylla (Maud) van Bourgondië, werd na het overlijden van haar echtgenoot geestelijke in de 
abdij van Fontevrault, geboren in 1065, overleden in 1103. 

 
1551899240.* Adrian de Lucy, geboren in circa 1064 te Luce, Maine. Gehuwd in circa 1084 met: 
1551899241.* Aveline, familie en erfgename van William Goth, mogelijk een nicht of kleindochter. 
 
1551899332.* Laudri de Senlis, heer van Chantilly en Ermenonville in Picardië. Zijn derde zoon Simon I 

vertrok naar Engeland en zou de naam St. Liz aannemen (een Engelse verbastering van 
Senlis). Zijn oudste zoon Guy de Senlis erfde de bezittingen in Frankrijk wiens nageslacht 
onder andere de functie van Grand Bouteiller de France zouden vervullen. Gehuwd met : 

1551899333.*  Ermengarde. 
 
1551899334. Waltheof of Northumberland (Huntingdon) (dezelfde persoon als 775949318). Gehuwd met: 
1551899335.  Judith van Lens (dezelfde persoon als 775949319). 
 
1551899380.* Godred (Crovan, oftewel Withand) (King Orry), heerser van Dublin van circa 1087 tot 1094 

en King of Mann and the Isles vanaf circa 1070, Godred wist met zijn legers eerst Mann en 
the Isles te veroveren en later ook Dublin, maar moest Dublin vlak voor zijn overlijden 
ontvluchtten, overleden in 1095 aan de gevolgen van een onbekende ziekte.  Gehuwd met: 

1551899381.* N.N.   
 
1551899382. Haakon Paulsson, Earl of Orkney vanaf 1105. Nadat koning Magnus III van Noorwegen in 

1098 Orkney in beslag had genomen benoemde hij Haakon tot regent voor zijn zoon, de 
latere koning Sigurd I van Noorwegen. Koning Sigurg benoemde Haakon in 1105 tot Earl of 
Orkney. De neef van Haakon, Magnus Erlenddon, was het niet eens met deze beslissing en 
keerde na een korte ballingschap in Schotland terug naar Orkeny om zijn plaats op te eisen. 
Omdat er geen oplossing gevonden kon worden zoch Magnus de hulp van koning Eystein II 
van Noorwegen die hem benoemde tot mede-Earl of Orkney. Haakon en Magnus regeerden 
gezamenlijk tot 1114. Hierna kwamen zij weer tegenover elkaar te staan en ontmoetten zij 
elkaar op het vaste land. Er werd onderhandeld over vrede en beide Earls kwamen overeen 
om elkaar te ontmoeten op het eiland van Egilsay. Zowel Haakon als Magnus mochten 
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slechts twee schepen meenemen. Magnus arriveerde als eerste met twee schepen. Toen 
Haakon arriveerde had hij echter acht oorlogsschepen bij zich. Magnus vluchtte naar de kerk 
van het eiland, maar werd de volgende ochtend gevangen genomen. Hij kreeg toen de keuze: 
of in ballingschap of naar de gavangenis. Een afvaardiging van de chieftains stonden er 
echter op dat één van de Earls dood moest. Hierop besloot Haakon Magnus in april 1116 te 
vermoorden. Het gevolg hiervan was het martelaarschap van Magnus en de bouw van de St. 
Magnus kathedraal te Kirkwall, overleden in 1123. Gehuwd met: 

1551899383.* N.N.  
 
1551899488.* Ranulf, geboren in circa 1000. Gehuwd met: 
1551899489.* N.N. 
 
1551899552.  Hugo II de Gournay, Sire de Gournay, vocht tegen Hendrik I van Frankrijk in de slag om 

Mortemer in 1054, geboren in circa 998 te Gourney-en-Bray, Normandië, overleden in 1074.  
1551899553.* N.N. 
 
1551899554.* Gerard Flaitel, geboren in circa 980 te Longueville, Normandië. Gehuwd met: 
1551899555.* N.N. 
 
1551899560. Drogo (Dreux) van Boves, heer van Coucy gedurende een onbekende periode. Gehuwd met: 
1551899561.* N.N. 
 
1551899562.  Létaud van Marle (van Roucy), heer van Marle. Gehuwd met: 
1551899563.* N.N. 
 
1551899564. Renaud de Corbeil, jongere broer van graaf Bouchard II van Corbeil, geboren in circa 1020 

te Corbeil, Marne, Champagne, Frankrijk, overleden in circa 1067. Gehuwd met: 
1551899565.  een onbekende dochter van Manassés de Dammartin en Constance van Frankrijk. 
 
1551899568.* Gilbert de Mello, baron van Mello, geboren in circa 1050 te Mello, Oise, Frankrijk, 

overleden ná 25-02-1084. Gehuwd met: 
1551899569.* N.N. 
 
1551899570.  Hugo I van Dammartin, graaf van Dammartin vanaf 1060 in opvolging van zijn broer Odo. 

Hugo nam de wapens op tegen Filips I van Frankrijk. Na een conflict met de kanunniken van 
Parijs, werd hij door paus Urbanus II geëxcommuniceerd. Hugo draaide vervolgens bij en gaf 
de kanunniken hun zin. Hugo schonk aan de abdij van Cluny de kerk van Escerent, met alle 
aanhankelijkheden, geboren in circa 1042 te Dammartin-En-Goele, Seine-Et-Marne, overle-
den in circa 1100/1103, begraven in de kerk te Escerent. Gehuwd met: 

1551899571.* Roarda (Roaide), zuster van Ascelin de Bulles.Roarda is geboren in circa 1046 te Bulles, Oise. 
 
1551899580.  Diederik I van Montbéliard (II van Bar) (dezelfde persoon als  3103800724). Gehuwd met: 
1551899581.  Ermentrudis van Bourgondië (dezelfde persoon als 3103800725). 
 
1551899582.  Gerard I van Vaudémont, eerste graaf van Vaudémont vanaf 1070. Bij de dood van zijn vader 

eiste Gerard een deel van de erfenis op. Zijn broer Diederik II van Lotharingen gaf hem Vau-
démont en keizer Hendrik IV gaf hem de grafelijke waardigheid. Gerard steunde van dan af 
zijn broer. Vermoedelijk nam hij deel aan de Eerste Kruistocht, overleden in circa 1108. 

1551899583.  Hedwige van Egisheim-Dagsburg, overleden in circa 1126. 
 
1551899680. Roger de Mortimer, bezat het kasteel van Mortemer te Normandië, verloor deze in 1054 door 

Willem de Veroveraar te irriteren na de Battle of Mortemer, overleden vóór 1086. Gehuwd: 
1551899681.* Advisa, geboren in circa 1032. 
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1551899684.  Ranulph II van Bayeux (dezelfde persoon als 1551898644). Gehuwd met: 
1551899685.  Margaret (Maud) de Avranches (dezelfde persoon als 1551898645). 
 
1551899686. Robert de Rumilly, Baron of Harewood, geboren in circa 1074. Gehuwd in circa 1096 met: 
1551899687.* Murel. 
 
1551899696. Henry de Ferrers, vocht in de Battle of Hastings in 1066, kreeg van Willem de Veroveraar als 

beloning voor zijn dienst 210 Lordships en manors, waarvan de meeste gelegen waren in 
Derby. Henry stichtte een Benedictijner klooster nabij Tutbury, geboren in circa 1036 te 
Ferrières, Normandië, overleden in 1088 te Tutbury Castle, Staffordshire, Engeland, 
begraven te Tutbury. Gehuwd in circa 1061 te Normandië met: 

1551899697. Bertha Roberts, geboren te Gastenois, Normandië, overleden Darley, Derbyshire, Engeland. 
 
1551899698.* André de Vitre, heer van Vitre. André zou volgens de overleveringen een zoon zijn van 

Ruivallon de Vitre, zoon van Martin I de Vitre, zoon van Judicaël van Rennes (zie elders in 
deze kwartierstaat), geboren in circa 1054 te Bretagne, Frankrijk. Gehuwd in circa 1079 met : 

1551899699.* Agnes de Mortaigne. 
 
1551899700.* William Peverel (the Elder), Noorse ridder die vocht in de Battle of Hastings. William’s 

moeder was een zekere Maud. Deze was gehuwd met Ranulph Peverel, van wie William de 
naam meekreeg. Aangenomen wordt dat William een buitenechtelijke zoon van Willem de 
Veroveraar was. Ongeacht wie zijn vader daadwerkelijk was, bleek dat William een favoriet 
was van Willem de Veroveraar. In het Domesday Book van 1086 werden in totaal 162 Lord-
ships geregistreerd, die bij elkaar de Honour of Peverel werden genoemd, inclusief Notting-
ham Castle, overleden op 17-04-1113 te Engeland. Gehuwd in circa 1071 met: 

1551899701.* Adeline of Lancaster, geboren in circa 1054, overleden op 19-01-1119/1120 te Engeland.  
 
1551899702. Roger of Montgomery (the Poitevin), graaf van La Marche, dankte zijn bijnaam aan zijn 

huwelijk met de erfgename van Poitiers. Roger verkreeg in 1074 een groot Lordship in 
Engeland in Salfordshire, Essex, Suffolk, Nottinghamshire, Derbyshire, Lincolnshire en 
Hampshire. In 1091 overleed zijn zwager, maar blijkbaar had hij andere prioriteiten, want 
zijn zwager werd in La Marche opgevolgd door zijn oom Odo I. In 1092 verkreeg Roger een 
groot deel van het huidige noord Lancashire. Tevens verkreeg hij zeggenschap over de 
regio’s Furness en Cartmel. Zijn eigendom ontleende hij met name aan zijn steun voor 
koning Willem II. De broers van Roger kozen de zijde van Robert Curthose, de broer van 
Willem II. Willem II droeg het beheer van zijn kasteel te Argentan in Normandië over aan 
Roger. Roger gaf het kasteel echter zonder enig gevecht over aan Filips I van Frankrijk, een 
bondgenoot van Robert Curthose, waardoor hij het vertrouwen van Willem II verloor. Roger 
kwam samen met zijn broers in 1102 in opstand tegen de regering van Hendrik I van Enge-
land en raakte al zijn Engelse bezittingen kwijt en moest in ballingschap. Roger trok naar het 
bezit van zijn echtgenote. In 1104 zorgden zij ervoor dat haar oom Odo I werd afgezet als 
graaf van La Marche waarna zij zelf beiden als graaf en gravin werden geïnstalleerd. Roger 
lijkt niet veel invloed gehad te hebben in het graafschap. In 1109 kreeg hij toestemming terug 
te keren naar Engeland, echter zonder teruggave van zijn voormalige bezittingen, geboren in 
circa 1058 te Normandië, overleden tussen 1122 en 1140. Gehuwd in circa 1083 met: 

1551899703. Almodis van La Marche, nadat haar broer Boso III en oom Odo I waren overleden werd haar 
echtgenoot graaf van La Marche, geboren in circa 1062 te Marche, overleden in 1116. 

 
1551899712.*  William de Mauduit, geboren in circa 1055, overleden vóór 1120. Gehuwd met: 
1551899713.* Hawyse, geboren in circa 1060, overleden vóór 1131. 
 
1551899714.* Michael de Hanslape, geboren in circa 1055. Gehuwd met: 
1551899715.* N.N. 
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1551899728.  Ralph Bassett, geboren in circa 1076, overleden in 1120 in de Adington Abdij te Berkshire, 
Engeland. Gehuwd in circa 1101 te Drayton Basset, Staffordshire met: 

1551899729.* Alice, geboren in circa 1080 te Weldon, Northamptonshire. 
 
1551899760.  Robert I de Harcourt (de Sterke), heer van Harcourt in opvolging van zijn broer Errand. Nam 

deel aan de verovering van Engeland door Willem de Veroveraar maar keerde terug naar 
Normandië en bouwde daar Château de Harcourt, geboren in circa 1037, overleden ná 1100.  

1551899761. Colette van Argouges, geboren in circa 1040. 
 
1551899770.  Aubrey (Albericus) de Vere (dezelfde persoon als 775949924). Gehuwd met: 
1551899771.  N.N. (dezelfde persoon als 775949925). 
 
1551899852.  Richard FitzGilbert (dezelfde persoon als 3103797560). Gehuwd met: 
1551899853.  Rohese Giffard (dezelfde persoon als 3103797561). 
 
1551899916.  Gerard III van Wassenberg (Gerardus III Flamens), graaf van Wassenberg vanaf circa 1052 

in opvolging van zijn vader. Het graafschap zou later uitgroeien onder de naam Gelre. Gerard 
werd in een bron “comitis Flamensis” (Vlaamse graaf) genoemd. In 1053 bleek Gerard als 
graaf op te treden in Ratinchem (Renkum) en Teisterbant. In de Teisterbant lagen de 
bezittingen van abdij Abdinghof waarover Gerard III het wereldlijke bestuur in handen had. 
Tot de bezittingen van dit klooster hoorden Tuil, Haaften, Gameren, Hellouw en Nieuwaal. 
Zijn benoeming als graaf moet tussen 1047 en 1052 hebben plaatsgevonden, omdat Zevenaar 
dat ook tot de goederen behoorde, in 1047 nog onder het graafschap Wecelo viel. Het gebied 
was dus onderhevig aan verscheidene wisselingen, hetgeen verklaard kan worden door de 
onrust na de ondergang van graaf Balderik van Hamaland. Gerard overleed in 1058. Gehuwd: 

1551899917.* N.N. 
 
1551899936.  Raoul V, burggraaf van Maine, geboren in circa 1010, overleden vóór 1062. Gehuwd met: 
1551899937.  Emma de Montrevault, geboren in circa 1010, overleden op 10-09-1058. 
 
1551899938.  Willem I (II) van Nevers (dezelfde persoon als 6207602292). Gehuwd met: 
1551899939.  Ermengarde van Tonnerre (dezelfde persoon als 6207602293). 
 
1551899968.* Humphrey met de Baard (cum barba), stamvader van het geslacht de Bohun uit Midhurst, 

eigenaar van landgoederen in Bohun te Normandië. Humphrey vocht in 1066 aan de zijde 
van Willem de Veroveraar te Hastings overleden vóór 1113. Mogelijk was hij aangetrouwde 
familie van Willem de Veroveraar. Humphrey huwde drie maal, dit blijkt uit zijn donatie van 
een ploeg en tuin aan de nonnen van de abdij van St. Amand te Rouen. De namen van zijn 
echtgenotes zijn echter onbekend gebleven. Na de Battle of Hastings ontving hij een 
bescheiden beloning in Tatterford, Norfolk, mogelijk door zijn hoge leeftijd. Gehuwd met: 

1551899969.* N.N.  
 
1551899970.* Edward of Salisbury. Het is onduidelijk welke Edward of Salisbury precies de vader was van 

Maud of Salisbury. Edward, High Sheriff of Wiltshire, had namelijk ook een zoon die 
Edward heette. Beide Edwards kunnen de vader zijn van Maud. De afkomst van Edward (de 
Oudere) is niet geheel duidelijk, omdat hij een zekere Wulfwynn opvolgde als eigenaar van 
vele landgoederen, wordt wel voorgesteld dat dit zijn moeder was. Gehuwd met: 

1551899971.* N.N. 
 
1551899976.  Malcolm III van Schotland (dezelfde persoon als 1551899206). Gehuwd met: 
1551899977.  Margaretha van Schotland (dezelfde persoon als 1551899207). 
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1551899980.  William de Warenne, 1st Earl of Surrey vanaf 1088, heer van Mortemer en Bellencombre. 
Speelde in 1054 bij de Slag om Mortemer een belangrijke rol in de verdediging van het rijk 
van Willem de Veroveraar tegen een Franse invasie. Na deze slag werd het merendeel van de 
bezittingen van Roger de Mortemer in beslag genomen en door de hertog aan William gegeven. 
William adviseerde Willem de Veroveraar toen deze overwoog Engeland binnen te vallen. 
William vocht in de Battle of Hastings en werd nadien groot grondbezitter in Engeland. Hij 
bouwde de kastelen van Lewes (Sussex), Reigate (Surrey), Castle Acre (Norfolk) en Conis-
brough te Yorkshire. Ten tijde van de Domesday survey was hij een van de rijkste grootgrond-
bezitters van Engeland. In 1071 vocht hij tegen rebellen bij Isle of Ely en leek hij in het bij-
zonder te jagen op Hereward the Wake, die een jaar eerder de broer van William had vermoord. 
William was trouw aan Willem II en werd begin 1088 verheven tot Earl of Surrey, overleden 
op 24-06-1088 aan verwondingen opgelopen bij het neerslaan van een opstand, begraven te 
Lewes Priory. Gehuwd (2) met een zuster van Richard Gouet. Gehuwd (1) in circa 1070 met:  

1551899981.  Gundred (Gundrada), waarschijnlijk geboren te Vlaanderen, overleden op 27-05-1085 te 
Castle Acre (Norfolk), begraven te Lewes Priory. 

 
1551899982. Hugo I van Vermandois (de Grote), graaf van Valois en Vermandois en heer van Elbeuf 

vanaf 1080 in opvolging van zijn schoonvader. Hugo nam deel aan de eerste kruistocht, 
kwam met zijn leger via de zeeweg als eerste in Constantinopel aan, waar keizer Alexios hem 
als eerste een eed deed zweren, dat alle oorspronkelijk Byzantijnse landen na verdrijving van 
de Turken zouden worden terug gegeven. Bij het beleg van Antiochië werd Hugo naar Con-
stantinopel gezonden om hulp te vragen, die de keizer echter niet wilde geven. Hugo keerde 
niet meer terug en ging naar huis. In Frankrijk oefende men druk op hem uit een tweede keer 
deel te nemen (de paus dreigde zelfs met de ban), daar hij zijn belofte, Jerusalem te bevrij-
den, niet vervuld had. Hugo ging daarom in 1101 nogmaals op kruistocht met onder andere 
Stephan van Bois, Willem IX van Aquitanië en Welf IV van Beieren. Deze kruistocht mis-
lukte, raakte gewond in een slag tegen de Turken bij Heraclea in juni 1102 en overleed aan 
zijn verwondingen, overleden op 18-10-1102 te Tarsus, begraven in de St. Paul te Tarsus.  

1551899983. Adelheid (Adelaide) van Vermandois, geboren in circa 1065, overleden op 28-09-1120/1124. 
Gehuwd (2) in 1003 met graaf Reinoud II van Clermont-en-Beauvaisis, geboren in circa 
1070, overleden vóór 1162. Zoon van graaf Hugo I van Clermont en Margaretha van Roucy. 

 
1551899994. William de Mandeville, vader van Geoffrey de Mandeville, 1st Earl of Essex. William 

overleed in circa 1130. Gehuwd met Margaret de Rie. Relatie met: 
1551899995.* N.N.  
 
1551900016.  Robert I van Eu, heer van Hastings en graaf van Eu vanaf 1080 in opvolging van zijn broer 

Willem, overleden in 1091. Gehuwd (2) met Mathildis, geboren in circa 1062. Dochter van 
pauselijk vazal en grootgraaf Rogier I van Sicilië en Eremburga van Mortain. Gehuwd (1) met:   

1551900017.* Beatrix van Falaise (wellicht verwant aan Herleva van Falaise). 
 
1551900018.  Willem I van Sully (de Eenvoudige), graaf van Blois en Chartres van 1102 tot 1107 en graaf 

van Sully vanaf 1104 door zijn huwelijk. Willem was de oudere broer van graaf Theobald II 
van Champagne, koning Steven van Engeland en Bisschop Henry of Winchester. Na het 
overlijden van Hendrik I van Engeland was Willem de oudste wettelijk erkende mannelijke 
opvolger van Willem de Veroveraar. Hij lijkt echter nooit kandidaat geweest te zijn voor de 
Engelse troon. Willem werd tot graaf van Blois en Chartres aangesteld bij het vertrek van 
zijn vader die deelnam aan de tweede kruistocht. Meerdere historici beweerden dat Willem 
verstandelijk gehandicapt was, maar dit is nooit bewezen. Zijn moeder vond hem ongeschikt 
als graaf. Zo viel hij de bisschop van Chartres aan en dreigde hem te vermoorden na een con-
flict. Toen de jongere broer van Willem, Theobald in 1107 meerderjarig werd, werd deze 
door hun moeder aangesteld tot graaf van Blois en Chartres. Willem trok zicht terug op het 
landgoed van zijn echtgenote te Sully, overleden in circa 1150. Gehuwd in 1104 met: 

1551900019.  Agnes van Sully, erfgename van Sully-sur-Loire.  
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1551900020.  William de Aubigny Pincerna (Guillaume), Master Butler of the Royal household), Lord of 
Buckenham Castle, Norfolk, overleden in 1139. Gehuwd met: 

1551900021.  Maud Bigot (Mathilde Bigod). 
 
1551900022. Godfried I van Leuven (met den Baard), graaf van Leuven en Brussel en landgraaf van Bra-

bant vanaf 1095 in opvolging van zijn broer Hendrik III van Leuven en vanaf 1106 hertog 
van Neder-Lotharingen en markgraaf van Antwerpen. In 1078 werd hij op aanbeveling van 
de (aanverwante) markgraaf van Thuringen, Egbert II van Braunschweig, voor een ridderop-
leiding naar het keizerlijk hof gestuurd. Hieruit wordt afgeleid dat Godfried omstreeks 1063 
zou zijn geboren (meerderjarigheid naar Ripuarisch gewoonterecht op 15 jaar). Na het over-
lijden van zijn broer volgde hij deze op. Op 13-05-1106 werd hij ook hertog van Neder-Lotha-
ringen en markgraaf van Antwerpen. In 1128 werd hij uit het hertogelijk ambt ontheven ten 
voordele van Walram II van Limburg. Hij bleef zich echter hertog noemen, geboren in circa 
1063 (waarschijnlijk te Leuven), overleden op 25-01-1139 nabij Leuven, begraven in de 
abdij van Affligem. Gehuwd (2) met Clementia van Bourgondië, geboren in circa 1070, 
overleden in 1129. Dochter van Willem I van Bourgondië en van Stephania van Longwy-
Metz. Zij was de weduwe van graaf Robrecht II van Vlaanderen. Gehuwd (1) in 1099 met: 

1551900023.  Ida van Namen, geboren in circa 1078, overleden in circa 1117. 
 
1551900192.  Cynan ab Iago, prins van Gwynedd. Nadat zijn vader in 1039 was vermoord door zijn eigen 

manschappen, werd Cynan gedwongen te vluchten naar Ierland. Hier zocht hij onderdak in 
de Deense nederzeting van Dublin waar hij huwde met de Deense prinses Ragnhild. Mogelijk 
overleed Cynan kort na de geboorte van hun zoon Gruffydd. Volgens de overleveringen 
moest Ragnhild aan Gruffydd vertellen wie zijn vader was en welk rijk hij kon opeisen. Gruf-
fydd werd “kleinzoon van Iago” genoemd, in plaats van het gebruikelijke “zoon van Cynan” 
wat er op wijst dat Cynan niet bekend was in Wales, overleden in circa 1060. Gehuwd met: 

1551900193.  Ragnhild of Dublin. 
 
1551900194. Owain ab Edwin, prins van Deheubarth. Gruffydd ap Llywelyn had het koninkrijk ingeno-

men, waardoor Owain nooit zou regeren. Maar met het overlijden van Gruffydd in 1063 kon 
de zoon van Owain, Maredudd ab Owain ab Edwin, Deheubarth opeisen. Gehuwd met: 

1551900195.* N.N. 
 
1551900200. Bleddyn ap Cynfyn, koning van Gwynedd en Powys vanaf 1063 in opvolging van Gruffydd 

ap Llywelyn. Nadat Gruffydd vermoord was door de Saksische Harold Godwinson werd zijn 
rijk verdeeld over diverse Welsh prinsen. Bleddyn en zijn broer Rhiwallon ap Cynfyn, waren 
halfbroers van Gruffydd en kregen een deel van zijn land. Eerst als vazallen van Saksische 
koning van Engeland, Eduard III de Belijder. Later kozen zij de zijde van Harold en kregen 
van hem Gwynedd and Powys. Evenals Gruffydd sloten zij een verbond met de Saksen van 
Mercia om weerstand te bieden tegen Willem de Veroveraar. Tijdens een gezamenlijke 
aanval in 1067 plunderden zij Hereford. Bleddyn en zijn broer Rhiwallon werden door de 
twee zonen van Gruffydd uitgedaagd. Beiden werden in 1070 echter verslagen in de Slag om 
Mechain. Ook Rhiwallon sneuvelde tijdens deze slag en Bleddyn regeerde Gwynedd and 
Powys alleen tot zijn overlijden. Bleddyn werd in 1075 vermoord door Rhys ab Owain van 
Deheubarth en de adel van Ystrad Tywi van South Wales. Deze moord schokeerde de 
bevolking van Wales. Rhys ab Owain werd in 1078 verslagen tijdens de Slag om Goodwick 
door Bleddyn’d neef en opvolger Trahaearn ap Caradog en kort daarop vermoord door 
Caradog ap Gruffydd van Gwent. In de Brut y Tywysogion werd Bleddyn beschreven als: 
“the most lovable and the most merciful of all kings ... he was civil to his relatives, generous 
to the poor, merciful to pilgrims and orphans and widows and a defender of the weak ...” en 
ook: “the mildest and most clement of kings … did injury to none, save when insulted.... 
openhanded to all, terrible in war, but in peace beloved.”, overleden in 1075. Gehuwd met: 

1551900201.* Hear of Powys. 
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Godfried I van Leuven (met den Baard), graaf van Leuven en Brussel, landgraaf van Brabant en her- 
tog van Neder-Lotharingen en markgraaf van Antwerpen, grondlegger van het hertogdom Brabant. 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

1551900292.  Wenemar I van Gent, burggraaf van Gent vanaf circa 1074, overleden in circa 1118. Gehuwd 
(1) met Liutgarde, overleden in 1101. Gehuwd (2) met:  

1551900293.  Gisela van Guînes. 
 
1551900294.  Willem II van Sint-Omaar (de Fauquemberghes), heer van Sint-Omaar, overleden circa 1143.  
1551900295. Mélisende de Picquigny. 
 
1551900296.*  Geoffrey de Boulogne, mogelijk natuurlijke zoon van graaf Eustatius II van Boulogne en dus 

een halfbroer van de bekende Kruisvaarder Godfried van Bouillon. Gehuwd met: 
1551900297.  Beatrice de Mandeville. 
 
1551900332.  Nicholas I de Rumigny, heer van Rumigny, overleden in 1096. Gehuwd met: 
1551900333.* N.N. 
 
1551900334.  Boudewijn II van Henegouwen, graaf van Henegouwen vanaf 1071 in opvolging van zijn 

broer Arnulf III van Vlaanderen, die was gesneuveld in de Slag bij Kassel op 22-02-1071. 
Als gevolg van deze slag moest Boudewijn Vlaanderen afstaan aan Robrecht I de Fries. Hij 
slaagde erin Henegouwen te behouden voor zichzelf en zijn moeder dankzij de steun van de 
Luikse prins-bisschop Theoduinus, van wie zij voortaan Henegouwen in leen hielden. Tot 
1076 regeerde Boudewijn onder het regentschap van zijn moeder, daarna steeds meer zelf-
standig. Zijn pogingen om het graafschap Vlaanderen te heroveren mislukten. In 1096 sloot 
Boudewijn zich aan bij de Eerste Kruistocht en werd vermoord in Syrië, kort na de inname 
van Antiochië, geboren in circa 1056, overleden in 1098 te Syrië. Gehuwd in 1084 met: 

1551900335. Ida van Leuven, geboren in 1077, overleden in 1139. 
 
1551900352.  Wouter I van Brienne, graaf van Brienne in opvolging van zijn vader, geboren in 1045, 

overleden in 1090. Gehuwd met: 
1551900353.  Eustachia van Tonnerre, geboren in circa 1072, overledne tussen 1100 en 1105.  
 
1551900354.  André van Ramerupt, heer van Ramperupt, overleden ná 1118. Gehuwd met:  
1551900355.* Adele. 
 
1551900356. Willem II van Eu (Bussac), graaf van Eu vanaf 1059 in opvolging van zijn vader en via zijn 

huwelijk graaf van Soissons vanaf 1058, overleden in 1080. Gehuwd in 1058 met: 
1551900357. Adelheid van Soissons, gravin van Soissons vanaf 1057 in opvolging van haar broer Gwijde 

II, geboren in 1026, overleden op 12-09-1079. 
 
1551900360.* Amadeus I van Montfaucon, heer van Montfaucon tot 1110. Gehuwd met: 
1551900361.* N.N. 
 
1551900362.  Diederik II van Montbéliard (Mömpelgard), graaf van Bar en Montbéliard vanaf 1105 in 

opvolging van zijn vader, maar diende spoedig Bar af te staan aan zijn broer Reinout en 
behield alleen Montbéliard. Rond 1156 sticht hij aan de Doux de abdij van Béchamps van de 
orde der premonstratenzers, geboren in 1081, overleden in 1163. Gehuwd met: 

1551900363.  Gertrudis van Habsburg. 
 
1551900368.  Raymond van Bourgondië, graaf van Galicië, Portucale en Coimbra. Raymond was de vierde 

zoon van paltsgraaf Willem I van Bourgondië en kon slechts aanspraak maken op een klein 
deel van het erfgoed van zijn vader, namelijk het kleine graafschap Amerous in de Jura. Hij 
trad in dienst van een contingent van een leger dat bestond uit ruiters vergezeld door enkele 
voetknechten. Dit leger trok onder de leiding van Odo I van Bourgondië in 1086 en 1086 
naar het Iberisch schiereiland om te vechten tegen de Moren in de Reconquista. Raymond 
had daarvoor religieuze en militaire motieven maar was bovendien op zoek naar uitbreiding 
van zijn bezittingen. Na de verovering van Toledo keerde Raymond terug naar Frankrijk. In 
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1090 reisde Raymond opnieuw naar Spanje om te huwen met Uracca, dochter van Alfons VI 
van Castilië. Urraca was toen slechts zes jaar oud. Het huwelijk werd goedgekeurd door 
Hugo, hoofd van de orde van Cluny en tevens oom van koningin Constantia van Bourgondië, 
moeder van Urraca. Raymond werd vergezeld door zijn neef Hendrik, die huwde met Teresa 
van León, een natuurlijke dochter van koning Alfons VI. Zowel Raymond als zijn broer 
kregen door Alfons VI land toegewezen in de vorm van een feodum. Dit land besloeg ten 
eerste Galicië, de streek ten noorden van de rivier de Miño, ten tweede het stuk tussen de 
Miño en de Douro, Portucale genoemd, en ten derde Coimbra, het deel ten zuiden van de 
Douro. Raymond heerste eerst over alle drie de delen, vanaf 1096 regeerde Hendrik over 
Portucale. Hendrik kreeg dit land toegewezen als leengoed, wat inhield dat hij feodale 
verplichtingen had ten opzichte van Raymond. Nadat zijn broer Gwijde paus was geworden, 
kreeg het Galicische Santiago de Compostella een aartsbisschop en werd het als Heilige stad 
op dezelfde voet geplaatst als Rome en Jeruzalem. Raymond stierf op kruistocht in 1107, 
geboren in 1059, overleden op 24-05-1107 te Grajal de Campos. Gehuwd in 1090 met: 

1551900369.  Urraca van Castilië, als jonge weduwe was Urraca vorstin van Galicië. Nadat haar vader was 
overleden in 1109, werd Urraca koningin van Castilië en León (zij was erfgename geworden 
nadat haar broer Sancho in 1108 was gesneuveld in de slag bij Ucles). Gehuwd (2) in 1109 
met Alfons I van Aragón. Haar nieuwe echtgenoot stond bekend als een groot krijger: vol-
gens zijn Moorse kroniekschrijver Ibn al-Athir beweerde hij ooit dat een echte krijger in het 
gezelschap van mannen leeft, niet van vrouwen. Urraca verdacht hem ervan dat hij haar 
ontrouw was, en de onvruchtbaarheid van hun huwelijk dreef verder een wig tussen beide 
echtgenoten. Zij koos zich een minnaar, graaf Gómez González, het huwelijk liep op de klip-
pen in 1111 en werd zelfs definitief ontbonden in 1114. Urraca huwde nooit meer, al had zij 
verschillende minnaars. Volgens het Chronicon Compostellanum, overleed koningin Urraca 
in 1126 in het kraambed. De vader van het kind was haar minnaar, graaf Pedro González de 
Lara. Urraca werd geboren op 25-06-1082 te León, overleden op 08-03-1126 te Saldaña. 

 
1551900370.  Raymond Berengarius III van Barcelona(de Grote), graaf van Barcelona vanaf 1082, samen 

met Berengarius Raymond II van Barcelona (de Broerdermoordenaar) en vanaf 1097 alleen. 
Door zijn huwelijk graaf van Provence als Raymond Berengar I van Provence, geboren op 
11-11-1082, overleden op 19-07-1131 te Barcelona. Gehuwd in 1112 met: 

1551900371.  Dulcia van Provence, geboren in circa 1090, overleden tussen 1127/1130. 
 
1551900372.  Hendrik van Bourgondië, graaf van Portugal vanaf 1093. Als jongste zoon had hij geen  uit-

zicht op een erfenis en nam hij deel aan de Reconquista. Hendrik hielp Alfonso VI van Casti-
lië mede om Galicië te heroveren en kreeg als beloning de hand van Teresa van León, de 
dochter van de koning. Zo werd hij graaf van Portugal, dat in die tijd afhing van het konink-
rijk León, geboren in 1066, overleden op 24-04-1112 te Astorga. Gehuwd in 1093 met: 

1551900373.  Teresa van León, geboren in 1070, overleden op 11-11-1132, een natuurlijke dochter van 
koning Alfons VI van León. Toen na de dood van haar man in 1112, hun zoon Alfons I van 
Portugal nog minderjarig was, werd zij regentes. Tevergeefs ondernam zij pogingen Portugal 
los te maken uit de leenheerschappij van Castilië en noemde zichzelf koningin. In 1127 ver-
loor zij een veldslag tegen Castilië en moest zij opnieuw de heerschappij van Castilië aan-
vaarden. Toen zij poogde haar zoon te laten verdringen van de opvolging ten voordele van 
haar minnaar, verloor zij in 1128 van haar zoon in de slag bij São Mamede en werd samen 
met haar tweede echtgenoot de graaf van Trava en hun kinderen naar Galicië verbannen. 

 
1551900374.  Amadeus III van Savoye (de Kruisvaarder), graaf van Savoye en Maurienne vanaf 1103 in 

opvoling van zijn vader. Amadeus zette de politiek van zijn vader voort. Hij stichtte in 1125 
het huisklooster in Hautecombe. Amadeus stond erom bekend vele titels te voeren. Zo 
beweerde hij hertog van Lombardije, hertog van Bourgondië, hertog van Chablais en Vicaris 
van het Heilige Roomse Rijk te zijn. Amadeus steunde de restauratie van de abdij van St. 
Mauritius van Agaune, waar voorheen de koningen van Bourgondië werden gekroond. In 
1128 breidde hij zijn rijk (dat bekend stond als het Oude Chablais) uit waarna het Nieuw 
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Chablais werd genoemd. De hoofdstad werd St. Mauritius. Ondanks zijn huwelijk bleef 
Amadeus oorlog voeren tegen zijn zwager Guido IV van Dauphinois. Guido sneuvelde tij-
dens de Slag om Montmeillan. Hierop probeerde koning Lodewijk VI van Frankrijk (gehuwd 
met Adelheid van Maurienne, de zuster van Amadeus) Savoye in te nemen. Amadeus werd 
gered door de tussenkomst van Peter de Kluizenaar en zijn belofte deel te nemen aan de 
voorgenomen kruistocht van Lodewijk. In 1147 vergezelde hij zijn neef Lodewijk VII van 
Frankrijk en diens echtgenote Eleonora van Aquitanië tijdens de tweede kruistocht. Amadeus 
financierde zijn expeditie door een lening te sluiten bij de abdij van St. Mauritius. Hij werd 
vergezeld door vele baronnen uit Savoye. Zijn leger vergezelde in 1147 dat van Lodewijk 
VIII in Constantinopel. Tijdens de tocht door Anatolie raakten zij elkaar kwijt. Zij vonden 
elkaar terug op de weg naar Adalia (Lodewijk was inmiddels een groot deel van zijn leger 
kwijtgeraakt) en besloten per schip naar Antiochië te reizen. Tijdens de tocht werd Amadeus 
ziek en overleed kort daarop, geboren in 1094, overleden in april 1148 te Nicosia, Cyprus, 
begraven in de kerk van St. Croix te Nicosia. Gehuwd (1) met Adelheid. Gehuwd (2) met: 

1551900375.  Mathildis (Mafalda) van Albon (van Grenoble). 
 
1551900376.  Alfons VII van Castilië (dezelfde persoon als 775950184). Gehuwd met: 
1551900377. Berengaria van Barcelona (dezelfde persoon als 775950185).  
 
1551900378.  Garcia IV Ramírez van Navarra (de Restaurator), heer van Monzón en Logroño vanaf 1116 

in opvolging van zijn vader en koning van Navarra vanaf 1134. García leefde aan het hof van 
koning Alfons I van Aragón en vergezelde de koning in vele veldtochten tegen de Moren. Na 
het overlijden van Alfons, werd Garcia tot koning van Navarra verkozen door de adel. Hij 
sloot een verbond met Portugal, maar moest wel toezeggen om aan alle aanspraken van 
Navarra op Baskenland en op La Rioja en Calahorra te verzaken. Hij moest zich verdedigen 
tegen pogingen van Castilië en Aragón om Navarra onder elkaar te verdelen, geboren in circa 
1112, overleden op 21-11-1150. Gehuwd tussen 1130 en 1134 te Lorca met:  

1551900379.  Margaretha de l’Aigle, overleden in 1144. 
 
1551900384.  Godfried III van Châteaudun, burggraaf van Châteaudun vanaf 1110 in opvolging van zijn 

vader, overleden in 1145 te Chartres. Gehuwd met: 
1551900385.  Helvise (Heloise) van Mondoubleau, overleden in 1154. 
 
1551900386.* Sylvester van Saint-Calais, geboren in circa 1090. Gehuwd in circa 1109 met: 
1551900387.* N.N. 
 
1551900388.  Effroi de Preuilly, heer van Preuilly, geboren in circa 950, overleden in 1009. Gehuwd met: 
1551900389. Béatrice de Issoudun. 
 
1551900416.  Godfried I van Joinville (de Oude), heer van Joinville en graaf van Joigny vanaf 1060 in op-

volging van zijn vader. Hij nam diens gewoonte over van het zich toe-eigenen van goederen 
van geestelijken. Paus Leo IX herhaalde zijn dreiging van excommunicatie, die ook al 
tegenover zijn vader was gemaakt. Godfried kwam tot een vergelijk met de abt van Montier-
en-Der over de teruggave van een aantal kerken aan de abdij en kreeg als tegenprestatie de 
kerken van Trémilly, Ragecourt, Gourzon en Fays, overleden in 1080. Gehuwd met: 

1551900417.  Blanca van Reynel. 
 
1551900418.  Jocelin van Courtenay, geboren in 1034. Gehuwd (1) met Hildegarde van Gâtinais, geboren 

in 1035, dochter van Godfried II van Gâtinais en Ermengarde van Anjou. Gehuwd (2) met: 
1551900419.  Isabella (Elizabeth) van Montlhéry, geboren in 1040. 
 
1551900422.  Hendrik van Bourgondië (le damoiseau), “Jonker van Bourgondië”. Weinig grijpbaar, was in 

veten verwikkeld. Zelf werd hij geen hertog van Bourgondië, maar wel twee van zijn zonen, 
geboren in circa 1035, overleden op 27-01-1066. Gehuwd in circa 1056 met: 
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1551900423.* Sybille van Barcelona, mogelijk een dochter van Berengar Raymond I van Barcelona (zie 
elders deze kwartierstaat). Anders was zij mogelijk een dochter van Reinout I van 
Bourgondië en Adelheid van Normandië (zie eveneens elders in deze kwartierstaat). 

 
1551900448. Willem I van Bourgondië (dezelfde persoon als 6207601450). Gehuwd met: 
1551900449.  Stephania van Longwy-Metz (dezelfde persoon als 6207601451). 
 
1551900450.  Gerard van Lotharingen (dezelfde persoon als 3103799164). Gehuwd met: 
1551900451.  Hedwig van Namen (dezelfde persoon als 3103799165). 
 
1551900456.  Diederik II van Lotharingen (van Opper-Lotharingen) (de Moedige), hertog van Opper-

Lotharingen vanaf 1070 in opvolging van zijn vader, graaf in de Elsassgau en vogt von Re-
miremont. Bleef zij hele leven trouw aan keizer Hendrik IV, vocht voor hem tegen de Saksen 
tussen 1070 en 1078 en nam positie in tegen Paus Gregorius VII en Urbanus II bij een con-
flict met de keizer. In 1095 nam hij het kruis aan, maar door zijn slechte gezondheid moest 
hij hierop terugkomen. Wel wist hij zijn baronnen te overtuigen naar het oosten te trekken. 
Hierna speelde hij vrijwel geen rol in keizerlijke aangelegenheden, overleden op 30-12-1115. 
Gehuwd (2) in 1096 met Gertrude van Vlaanderen, overleden in 1117. Dochter van Robrecht 
I de Fries, graaf van Vlaanderen, en Gertruida van Saksen. Gehuwd (1) in circa 1075 met: 

1551900457.  Hedwig van Formbach. 
 
1551900458.  Hendrik III van Leuven, graaf van Leuven en Brussel vanaf 1078 in opvolging van zijn vader 

en landgraaf van Brabant vanaf 1085. Hendrik III is vooral bekend voor zijn bijdrage tot de 
inwijding van de abdij van Affligem. In juli 1086, kort voor de eigenlijke inwijding op 24-
08-1086, schonk hij haar een uitgestrekt allodium van 20 mansi (ongeveer 300 hectare) te 
Asse. Na het overlijden van paltsgraaf Herman II van Lotharingen op 20-09-1085 te Dalhem, 
kreeg hij het Landgraafschap Brabant in leen van de Duitse keizer Hendrik IV. Dit rijksleen 
was gesitueerd tussen de rivieren de Dender en de Zenne en vormde de institutionele basis 
voor de oprichting van het hertogdom Brabant in 1183. Als landgraaf werd hij bovendien een 
rechtstreeks leenman van de Duitse keizer en had de hertog van Neder-Lotharingen geen 
gezag over zijn Brabants graafschap. Omstreeks 1091 werd Hendrik III van Leuven aange-
zien als de machtigste graaf in Neder-Lotharingen. Volgens Herman van Doornik (circa 1140) 
genoot graaf Hendrik III grote faam en bekendheid in zijn tijd. Hij verdreef rovers en dieven 
uit zijn gebied, zodat er in geen enkel graafschap meer vrede en veiligheid heerste dan in het 
zijne, overleden in februari of maart 1095 te Doornik (hij werd dodelijk gewond in een steek-
spel met ridder Goswin de Forest tijdens een riddertornooi waarvoor hij was uitgenodigd 
door Everard, burchtheer van Doornik), begraven in de abdij van Nijvel. Gehuwd met: 

1551900459.  Gertrude van Vlaanderen, geboren in circa 1080, overleden in 1117. Gehuwd (2) in 1096 met 
hertog Diederik van Opper-Lotharingen, overleden in 1115. 

 
1551900464.  Willem II van Thiern, heer van Thiern, was getuige van een donatie aan Cluny door Ermen-

gardis (zijn schoonzus), overleden ná november 1083. Gehuwd met: 
1551900465.  Adelheid van Châlon, gravin van Châlon vanaf 1078 in opvolging van haar broer Hugo II, 

overleden ná 1080. 
 
1551900472.  Frederik I van Zwaben, hertog van Zwaben vanaf 1079. Hij liet op de top van de Staufenberg, 

aan de noordrand van de Zwabische Jura bij Göppingen de burcht Hohenstaufen bouwen, die 
zijn naam zou geven aan de dynastie. De familiebezittingen waren in deze periode nog be-
perkt. Hendrik IV van het Heilige Roomse Rijk benoemde Frederik tot hertog en huwelijkte 
ook zijn dochter uit aan hem, geboren in circa 1050, overleden vóór 21-07-1105. Gehuwd in 
circa 1086 (verloofd vanaf 1079) met: 

1551900473.  Agnes van Waiblingen, geboren in 1072, overleden op 24-09-1143 te Klosterneuburg. 
Gehuwd (2) in 1106 met (de later heilig verklaarde) markgraaf Leopold III van Oostenrijk 
(de Goede, de Vrome), geboren in 1073 te Melk, overleden op 15-11-1136 te Klosterneuburg.  
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1551900474.  Hendrik IX van Beieren (de Zwarte) (dezelfde persoon als 268488086). Gehuwd met: 
1551900475.  Wulfhilde van Saksen Billung (dezelfde persoon als 268488087). 
 
1551900476.  Steven (Étienne) I van Bourgondië (dezelfde persoon als 775950224). Gehuwd met: 
1551900477.  Beatrix van Lotharingen (dezelfde persoon als 775950225). 
 
1551900478.  Simon I van Lotharingen (dezelfde persoon als 775950228). Gehuwd met: 
1551900479.  Adelheid van Siplimburg (van Leuven) (dezelfde persoon als 775950229). 
 
1551900480  Walter de Lacy, heer van Lassy (Normandië), vergezelde Willem de Veroveraar en vocht in 

1066 tijdens de Battle of Hastings. Walter was eigenaar van Castle Frome te Herefordshire, 
geboren vóór 1040, overleden 27-03-1085 te Hereford, begraven in de Gloucester Cathedral 

1551900481.* N.N. 
 
1551900544.  Hugo VII van Lusignan (de Bruine) (Hugo II van La Marche), heer van Lusignan, Couhé en 

Château-Larcher, graaf van La Marche vanaf 1102 in opvolging van zijn vader. Hugo nam in 
1147 het kruis aan en sloot zich aan bij koning Lodweijk VII van Frankrijk tijdens de tweede 
kruistocht, geboren in circa 1065, overleden in 1151. Gehuwd vóór 1109 met: 

1551900545.* Sarrasine (Saracena) de Lezay, overleden in 1144. Haar afkomst is onbekend.   
 
1551900546.* Geoffroi (Geoffroy) de Rancon, heer van Taillebourg. Gehuwd met :  
1551900547.* Fossefie (Falsifie) de Moncontour, vrouwe van Moncontour. 
 
1551900560.  Willem V (III) van Angoulême (Taillefer), graaf van Angoulême vanaf 1087 in opvolging 

van zijn vader, overleden in 1120. Gehuwd met: 
1551900561.  Vitapoi van Bezone. 
 
1551900562. Roger of Montgomery (van La Marche) (dezelfde persoon als 1551899702). Gehuwd met: 
1551900563.  Almodis van La Marche (dezelfde persoon als 1551899703). 
 
1551900564.  Boson I de Turenne, burggraaf van Turenne in 1062, overleden in 1092 te Jeruzalem. 
1551900565.* Gerberge, ging in 1103 het klooster in te Tulle, begraven te Tulle. 
 
1551900566.  Godfried II van Perche (dezelfde persoon als 6207601510). Gehuwd met: 
1551900567.  Beatrice van Roucy (dezelfde persoon als 6207601511). 
 
1551900568.  Filips I van Frankrijk, koning van Frankrijk vanaf 04-08-1060 in opvolging van zijn vader. 

Filips was nog maar acht jaar oud toen hij koning van Frankrijk werd. Zijn moeder regeerde 
als regent tot 1066. Hij werd opgevoed door zijn moeder Anna van Kiev en zijn leenman 
graaf Boudewijn V van Vlaanderen. Net zoals zijn vader, besteedde Filips een groot deel van 
zijn tijd aan het onderdrukken van opstanden van op macht beluste vazallen. Tijdens de Slag 
bij Kassel in 1071 stond hij aan de kant van zijn leenman Arnulf III van Vlaanderen tegen 
Robrecht de Fries, wat eindigde in een nederlaag. In 1077 sloot hij vrede met Willem de Ver-
overaar, die zijn pogingen om Bretagne te veroveren staakte. Met de annexatie van Vexin in 
1082 breidde Filips zijn rijk uit. Na zijn huwelijk werd Filips verliefd op Bertrada van Mont-
fort. Toen hij in 1092 van Bertha scheidde en Bertrada huwde, werd hij door paus Urbanus II 
geëxcommuniceerd. In 1100 kwam Bourges onder het bestuur van Filips. Onder het bewind 
van Filips werd de eerste kruistocht in 1096 ondernomen, waaraan hij eerst niet wilde deel-
nemen vanwege zijn conflict met de paus. Paus Urbanus II zou het hem niet toegestaan hebben 
en de excommunicatie van Filips nogmaals bevestigen voordat hij opriep tot de kruistocht, 
geboren op 23-05-1052, overleden op 29-07-1108 in het kasteel te Melun, begraven bij het 
klooster van Saint-Benoît-sur-Loire. Gehuwd (2) op 15-05-1092 met Bertrada van Montfort, 
overleden op 14-02-1117. Dochter van Simon I van Montfort en Agnes van Évreux. Bertrada 
was de echtgenote van graaf Fulco IV van Anjou. Gehuwd (1) in 1073 met:  
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1551900569.  Bertha van Holland, stiefdochter van Robrecht I van Vlaanderen, die tevens haar voogd was. 
Haar huwelijk met de Franse koning had politieke redenen. Haar stiefvader had na de dood 
van zijn broer zich met geweld de grafelijke titel toegeëigend. De Franse koning steunde echter 
de wettelijke troonopvolger. Het huwelijk was waarschijnlijk onderdeel van de vredesrege-
ling tussen Robrecht I en Filips I. In 1092 werd ze echter verstoten en moest ze het hof 
verlaten omdat Filips zijn zinnen had gezet op Bertrada van Montfort, het is bekend dat Filips 
vond dat Bertha te dik was geworden, geboren in circa 1058, overleden in 1094 in het kasteel 
van Montreuil-sur-Mer.  

 
1551900570.  Humbert II van Savoye (dezelfde persoon als 3103800748). Gehuwd met: 
1551900571.  Gizela van Bourgondië (dezelfde persoon als 3103800749). 
 
1551900572.  Milo van Courtenay, heer van Courtenay tot 1127, geboren circa 1069. Gehuwd in 1073 met: 
1551900573.  Ermengarde van Nevers. 
 
1551900574. Frederick de Donjon, heer van Donjon, geboren in circa 1085 te Yerre, overleden ná 1038 te 

Corbeil, Seine-et-Oise. Gehuwd met: 
1551900575.* Hedwige. 
 
1551900580. André van Ramerupt (van Baudemont) (dezelfde persoon als 387975110). Gehuwd met : 
1551900581. Agnes de Braine (dezelfde persoon als 387975111). 
 
1551900584. Thomas I de Coucy (dezelfde persoon als 387974890). Gehuwd met: 
1551900585. Melisende van Crécy (dezelfde persoon als 387974891). 
 
1551900586. Ralph I van Beaugency, heer van Baugency vanaf circa 1098 in opvolging van zijn vader, 

geboren in circa 1080, overleden in circa 1130. Gehuwd met: 
1551900587. Matilda van Vermandois, geboren in circa 1080, overleden in circa 1130. 
 
1551900588. Boudewijn III van Henegouwen (dezelfde persoon als 387974978). Gehuwd met: 
1551900589. Yolanda van Gelre (dezelfde persoon als 387974979). 
 
1551900590. Godfried van Namen, graaf van Namen vanaf 1102 in opvolging van zijn vader Albert III, 

maar was al voordien medegraaf. Hij huwde in 1087 met Sibylle van Château-Porcien maar 
verstootte haar toen hij graaf van Namen werd. Zijn losbandige eerste echtgenote huwde 
nadien met Engelram van Boves, graaf van Amiens en heer van Coucy (zie elders in deze 
kwartierstaat). Godfried voerde jarenlang strijd met hem. Godfried was een trouw aanhanger 
van keizer Hendrik IV en leverde aan deze troepen toen hij door zijn zoon verdreven werd 
naar Luik. Hij verdedigde ook zijn eigen broer Frederik, die in 1119 tot bisschop van Luik 
werd verkozen, tegen zijn tegenstrever Alexander. In 1121 stichtte hij de abdij van Floreffe. 
In 1136 raakte hij in onmin met zijn zwager Godfried met de Baard over de aanduiding van 
een abt in Gembloers. Godfried trok zelfs ten strijde tegen zijn zwager en stak Gembloers in 
brand, zonder daarbij de stad te kunnen innemen. Korte tijd nadien overweldigde hij wel de 
stad, met de hulp van zijn schoonzoon, graaf Boudewijn IV van Henegouwen. Godfried trok 
zich tenslotte terug in de abdij van Floreffe, geboren in 1067, overleden op 19-08-1139 te 
Floreffe. Gehuwd (1) in 1087 met Sibylle van Château-Porcien, dochter van Roger, graaf 
van Château-Porcien, gescheiden in circa 1101. Gehuwd (2) in circa 1101 met: 

1551900591. Ermesinde van Luxemburg, erfde na het overlijden van haar neef Koenraad II het graafschap 
Luxemburg en schonk zij dit vrijwel direct aan haar zoon Hendrik. Na het overlijden van 
haar tweede echtgenoot trok zij zich in een klooster terug, geboren in circa 1080, overleden 
in 1141. Gehuwd (1) in 1096 met graaf Albert II van Egisheim-Dagsburg, overleden in 1098. 

 
1551900592. Godfried III van Thouars, burggraaf van Thouars vanaf 1104 in opvolging van zijn broer 

Herbert II. Godfried en zijn broer Herbert vochten mee in de eerste kruitocht. Herbert 
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sneuvelde in Jaffa. Godfried werd al spoedig geconfronteerd met de aanvallen van graaf 
Fulco IV van Anjou en diens zoon Godfried op Thouars, dat in 1104 werd ingenomen en 
verwoest. Tot de wederopbouw van het kasteel Thouars in 1114 vestigde Godfried zich in La 
Chaize-le-Vicomte, geboren in circa 1040, overleden in of ná 1123. Gehuwd in 1094 met: 

1551900593.* Ameline, overleden in 1107. 
 
1551900600. Steven I van Penthièvre (Étienne), graaf van Tréguier en Goëlo vanaf 1079 in opvolging van 

zijn vader, graaf van Penthièvre vanaf 1093 in opvolging van zijn broer Godfried en heer van 
Richmond vanaf 1098 in opvolging van zijn broer Alain de Zwarte. Hij kon zijn bezittingen 
uitbreiden met de bezittingen van zijn kinderloos overleden broers Alain de Rode en Alain 
de Zwarte. Door zijn huwelijk verwierf hij tevens Guingamp. Zijn zoon Godfried Boterel 
voerde jarenlang oorlog tegen hem, waardoor hij tenslotte Penthièvre en Lamballe, het 
grootste deel van zijn bezittingen, in 1120 moest afstaan, geboren in circa 1058, overleden 
op 21-04-1136, begraven te York. Gehuwd met: 

1551900601.* Havise van Guingamp. 
 
1551900602. Conan III van Bretagne (de Dikke), hertog van Bretagne vanaf 1112 in opvolging van zijn 

vader. Conan sloot een bondgenootschap met koning Lodewijk VI van Frankrijk, zodat hij 
aan de oostgrens niets te vrezen had. Alhoewel hij gehuwd was met een natuurlijke dochter 
van Hendrik I van Engeland streed zijn leger samen met dat van Lodewijk VI van Frankrijk 
tegen Engeland. Op zijn sterfbed ontkende hij het vaderschap van zijn zoon Hoël en duidde 
zijn kleinzoon Conan IV, de zoon van zijn dochter Bertha, aan als zijn erfgenaam, waardoor 
een opvolgingscrisis ontstond, geboren in 1105, overleden op 17-09-1148. Gehuwd met: 

1551900603. Maud FitzRoy, overleden tussen 1162 en 1167.  
 
1551900608. Raoul I van Fougères, heer van Fougères vanaf 1074 in opvolging van zijn vader, geboren in 

circa 1072, overleden in 1124. Gehuwd met: 
1551900609.* Havoise (de Brionne de bienfaite), geboren in circa 1075. 
 
1551900610. Steven I van Penthièvre (dezelfde persoon als 1551900600). Gehuwd met: 
1551900611. Havise van Guingamp (dezelfde persoon als 1551900601). 
 
1551900618.* Willem du Hommet, heer van Hommet vanaf 1026 in opvolging van zijn grootvader en 

Constable of Normandie, een kleinzoon van Robert du Hommet, de eerste heer van Hommet 
(970-1026). Zijn vader is onbekend gebleven maar overleed vóór hij het bestuur van de 
heerlijkheid op zich kon nemen, geboren in circa 1025 

1551900619.* N.N. 
 
1551900640.  Renaud I de Craon, Sire de Craon, stichtte de abdij van La Roë in 1098, zijn zoon Robert 

werd de 2de grootmeester van de Orde der Tempeliers van juni 1136 tot zijn overlijden op 13-
01-1147, geboren in circa 1060, overleden in 1101. Gehuwd met: 

1551900641.* N.N., volgens sommige bronnen Domita van Vitre. 
 
1551900642. Hugo van Chantoce, heer van Chantoce, geboren in circa 1075 te Mayenne. Gehuwd met: 
1551900643.* Elvise.  
 
1551900664.  Lisiard de Sablé, heer van Sablé in opvolging van zijn vader, heer van La Suze in opvolging 

van zijn moeder en heer van Briollay via Tiphaine, overleden in circa 1145. Gehuwd met:  
1551900665.  Tiphaine de Briollay, overleden in circa 1128. 
 
1551900668.  Juhel II de Mayenne, heer van Mayenne vanaf 1120 en heer van Gorron en Ambrières, 

geboren in circa 1110, overleden op 23-11-1161. Gehuwd met: 
1551900669.  Clémence de Ponthieu (de Alençon), geboren in circa 1120, overleden in circa 1189. 
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Bertha van Holland, koningin-gemalin van 
Frankrijk via haar huwelijk met Filips I van 
Frankrijk. 
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1934623936. Jan III van Arkel, ridder, heer van Arkel vanaf 1077 in opvolging van zijn vader. Jan trok in 
het contingent van Robrecht II van Vlaanderen mee op de eerste kruistocht. Hij was toen nog 
een knaap en werd na het bereiken van Jeruzalem tot ridder geslagen door Godfried van 
Bouillon. Een sage vertelt over een voorval van Jan van Arkel tijdens zijn reis naar het Heilig 
land. Van Arkel kreeg het aan de stok met een Italiaanse edelman, die beweerde dezelfde 
wapentekens te dragen. Men mag er vanuit gaan dat het huis Arkel voor 1215 ook al een 
soort wapen had, van Arkel kon dit niet over zijn kant laten gaan en eiste een duel, dat 
eindigde in het voordeel van van Arkel, overleden tussen 1115 en 1118. Gehuwd met: 

1934623937.* Aleid van Heusden, mogelijk reeds weduwe, geboren in circa 1060, overleden in 1145. Vol-
gens overleveringen een dochter van heer Jan II van Heusden en Mechteld van Steenvoort.  

 
1934623984.  Dirk V van Holland, graaf van Holland vanaf 1061 in opvolging van zijn vader (onder 

regentschap van zijn moeder). Na het nieuwe huwelijk van zijn moeder in 1063 lag de 
feitelijke macht in handen van haar nieuwe echtgenoot, Robrecht I van Vlaanderen. De 
bisschop van Utrecht maakte van deze situatie gebruik om beslag te leggen op grote delen 
van Holland, zodanig dat enkel nog een klein gedeelte in het westen aan Dirk V bleef. 
Eenmaal zelfstandig regerend vanaf 1070 (zijn stiefvader was immers druk begaan met de 
opvolgingskwestie in Vlaanderen), trachtte hij zijn verloren gebieden te heroveren. Maar de 
bisschop werd gesteund door de hertog Godfried IV van Neder-Lotharingen. Deze werd in 
1076 bij een controlereis langs het Friese grensgebied vermoord door opstandelingen. Kort 
daarop overleed ook de bisschop. Dit alles stelde Dirk V in staat om alle gebieden te 
heroveren op de nieuwe bisschop van Utrecht en deze zelfs gevangen te nemen. In ruil voor 
zijn vrijlating bekwam Dirk V de rechtmatige claim op al zijn grondgebied, geboren in 1054 
te Vlaardingen, overleden op 17-07-1091, begraven in de abdij van Egmond. Gehuwd met: 

1934623985.*  Othelhildis (Othilde) van Holland, afkomstig uit Saksen, geboren in circa 1054. 
 
1934623986.  Diederik II van Lotharingen (dezelfde persoon als 1551900456). Gehuwd met: 
1934623987. Hedwig van Formbach (dezelfde persoon als 1551900457). 
 
1934623988.  Herman van Salm, tegenkoning van het Heilige Roomse Rijk. Hij werd in 1081, toen Hen-

drik IV in Italië verbleef, door de edelen van Zwaben en Saksen tot Duits tegenkoning verko-
zen, in opvolging van Rudolf van Rheinfelden. Hij werd hetzelfde jaar nog in Goslar ge-
kroond. Zijn macht en invloed bleven echter gering, overleden op 28-09-1088. Gehuwd met: 

1934623989.  Sophia van Formbach, geboren in circa 1050, overleden ná 1096. Gehuwd (2) in circa 1092 
met graaf Stephan II van Sponheim, overleden in 1096. 

 
1934623990.  Hendrik van Northeim (de Vette), graaf van Northeim vanaf 1083 in opvolging van zijn 

vader, markgraaf van Meißen vanaf 1090 via zijn echtgenote, Vogt van Klooster Helmars-
hausen en Vogt van Bursfelde. In 1093 stichtte hij het benedictijnerklooster Bursfelde. Zijn 
echtgenote was erfgename van haar broer markgraaf Ekbert II van Friesland, maar toen deze 
in 1090 overleed werd Friesland bestuurd door bisschop Koenraad van Utrecht, nadat Koen-
raad in 1099 was vermoord kon Hendrik aanspraak maken op Friesland. Van keizer Hendrik 
IV kreeg hij in 1101 het Friesland toegewezen. Toen hij in 1101 daadwerkelijk bezit wilde 
nemen van zijn land, werd hij in een hinderlaag gelokt door de bisschop van Utrecht en de 
Friezen en gedood, dit was het feitelijke begin van de Friese Vrijheid, geboren in circa 1055, 
begraven op 10-04-1101 in het klooster van Bursfelde. Gehuwd in circa 1086 met: 

1934623991. Gertrudis van Brunswijk (von Braunschweig), geboren in circa 1060, overleden op 09-12-
1117 te Brunswijk. Gehuwd (1) met graaf Dietrich II von Katlenburg, overleden op 21-01-
1085 te Werra, zoon van graaf Dietrich I von Katlenburg en Bertrada van Holland. Gehuwd 
(3) met Hendrik I van Eilenburg, overleden in 1102, graaf van Eilenburg en markgraaf van 
Meißen, zoon van markgraaf Dedi II van Lausitz en Adelheid van Brabant. 

 
1934623992. Herman van Malsen, trok naar Cuijck en werd daar stamvader van het geslacht Van Cuijck, 

geboren in circa 1040, overleden in circa 1080. Gehuwd met: 
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1934623993.* Irmgard (Ida), overleden in 1106. Volgens sommige bronnen een dochter van Albert II van 
Namen en Regelindis van Lotharingen (zie elders in deze kwartierstaat), andere bronnen voe-
ren graaf Eustaas II van Boulogne en Godgifu van Engeland op als ouders. Eustaas was een 
zoon van graaf Eustaas I van Boulogne. Godgifu was een dochter van koning Ethelred II van 
Engeland en Emma van Normandië (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
1934623994.* Gerhard I van Hochstaden, graaf van Hochstaden. Gehuwd met: 
1934623995.* N.N. 
 
1934623996.  Konrad II von Arnsberg, graaf van Werl-Arnsberg en vogt van het bisdom Paderborn vanaf 

1070 in opvolging van zijn vader. Konrad was trouw aan de keizer en vocht tussen 1081 en 
1084 voor Hendrik IV in Italië. In zijn graafschap liet hij Burg Arnsberg bouwen. Konrad 
sneuvelde samen met zijn zoon Hermann tijdens een veldtocht naar Friesland om deze noord 
Duitse bezittingen te beschermen, geboren in circa 1040, overleden in 1092. Gehuwd met: 

1934623997.  Mathilde (Mechtild) von Northeim.  
 
1934623998.  Hendrik I van Limburg, hertog van Limburg vanaf 1082 in opvolging van zijn vader, hertog 

van Neder-Lotharingen en markgraaf van Antwerpen van 1101 tot 1106 in opvolging van 
Godfried IV van Bouillon. Hendrik maakte als hertog van Neder-Lotharingen de hervorming-
en van zijn voorganger ongedaan (zoals de afstand van de aanzienlijke kerkelijke inkomsten, 
waar hij als hertog recht op had, ten gunste van het Sint-Michielsklooster). Omdat keizer 
Hendrik V hem niet wilde erkennen, werd hem dit gebied ontnomen in 1106 en moest hij 
zich tevreden stellen met Limburg, geboren in circa 1059, overleden in 1118. Gehuwd met: 

1934623999.* volgens de overleveringen was Hendrik gehuwd met Adelheid von Pottenstein, mogelijk was 
dit zijn tweede huwelijk. Nieuwe bestudering van de beschikbare bronnen doet sommige 
genealogen vermoeden dat hij gehuwd was met een dochter van graaf Walram II van Arlon.  

 
2040152224. Dirk I van Voorne, ridder, heer van Voorne vanaf 1156 in opvolging van zijn broer Floris. 

Dirk liet de Burcht van Voorne bouwen (samen met zijn broer Floris van Voorne). Op 03-
10-1174 werd hij vermeld als getuige met zijn broer Floris. Hij voerde als wapen in rood een 
gouden aanziende leeuw, geboren in circa 1130, overleden ná 1189. Gehuwd met: 

2040152225. Jonkvrouw van Naeldwijc.  
 
Generatie XXXII (Edelstamoudovergrootouders) 
 
2147497472. Gebhard I von Querfurt, Herr von Querfurt vanaf 1009 in opvolging van zijn broer Bruno 

(Bonifacius) (der Heilige) von Querfurt, aartsbisschop van Heiden. Gebard werd  geboren in 
circa 975, overleden in circa 1017. Gehuwd met: 

2147497473. Onbekende dochter van Burchard IV im Hassegau. 
 
2147497478. Dietrich I von Ammensleben, graaf van Ammensleben, overleden in 1108. Gehuwd met: 
2147497479. Dignamenta-Margareta von Morsleben und Horneburg. 
 
2147497490.* Beringer I von Lohra, eerste graaf van Lohra vanaf circa 1116, het graafschap ontstond als 

geschenk aan familieleden van de Ludowingers die tijdens de Saksische oorlog in ieder geval 
geen openlijke oppositie tegen de koning voerde, volgens de Reinhardsbrunner Chroniken 
was hij een kleinzoon van Lodewijk met de Baard. Beringer werd geboren in circa 1060, 
overleden in circa 1120. Gehuwd met: 

2147497491.* N.N.  
 
2147497536.* Hoyer im Hassegau, graaf in de Hassegau (1050), geboren omstreeks 1000, stamvader van de 

graven van Mansfeld, vermoedelijk via huwelijk verbonden aan de eerdere graven in de 
Hassegau. Gehuwd met: 

2147497537.* N.N. volgens sommigen een dochter van graaf Siegfried von Hassegau und Meneberg. 
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2147497544.* Dietrich II von Ammensleben, graaf van Ammensleben (dezelfde persoon als 1073748738). 
2147497545. Amelrada (Amulrada) von Ammensleben (dezelfde persoon als 1073748739). 
 
2147497546.* mogelijk: Otto von Eilikesdorp, graaf van Eilikesdorp. Gehuwd met: 
2147497547.* N.N. nichtje van bisschop Herrand von Halberstadt, in één van de zeldzame oorkondes uit 

zijn ambtsperiode kondigde bisschop Herrand von Halberstadt in 1096 aan dat hij op verzoek 
van zijn nichtje Aldesindis en diens zoon Stift Hillersleben had omgezet naar een klooster. 

 
2147497592. Ernst I van Oostenrijk (de Strijdbare), markgraaf van Oostenrijk vanaf 1055 in opvolging van 

zijn vader. Als markgraaf van Oostenrijk bereidde Ernst zijn grondgebied uit en veroverde 
het gebied dat vandaag Neder-Oostenrijk heet. Ook begon hij met de kolonisatie van het 
gebied Waldviertel. Hij verwierf zijn bijnaam door zijn oorlogen tegen Béla I en Géza I van 
Hongarije, waarbij hij zijn bondgenoot koning Salomon van Hongarije steunde. Bij 
de Investituurstrijd tussen de paus en de Heilig Roomse keizer koos Ernst de zijde van 
keizer Hendrik IV en vocht in 1075 mee bij de Slag bij Langensalza tegen de Saksen. Bij 
deze veldslag sneuvelde hij, geboren in 1027, overleden op 10-06-1075 te Bad Langensalza. 
Gehuwd (2) in 1072 met Swanhilde, dochter van graaf Sighard VII van de Hongaarse Mark. 
Gehuwd (1) in circa 1050 met: 

2147497593. Adelheid van Eilenburg, geboren in circa 1035, overleden op 26-01-1071.  
 
2147497632. Dietrich II von Wettin, graaf van Wettin vanaf 1009, graaf in Schwabengau vanaf 1015, 

graaf van Eilenburg en Brehna,  graaf im Hassegau en in Gau Siusili vanaf 1017, markgraaf 
van de Mark Lausitz vanaf 1032. Na het overlijden van zijn vader in 1009 werd hij ‘op 
verzoek van zijn moeder en de rijksvorsten’ beleend met de lenen van zijn vader: het 
graafschap Wettin en lenen bij Zörbig. Er is geen sprake van regentschap dus Diederik moet 
toen al meerderjarig zijn geweest. Geleidelijk bouwde hij zijn bezit uit. Dietrich was een van 
de getuigen bij de vrede van Bautzen in 1018, die een einde maakte aan vijftien jaar oorlog 
tussen Polen en Duitsland. Toen de nieuwe Poolse koning Mieszko II Lambert van 
Polen later de oorlog weer hertvatte, was het Dietrich die de verdediging organiseerde en in 
1030 binnenvallende Poolse troepen versloeg. Als erkenning daarvoor werd hij in 1032 tot 
markgraaf van de Lausitz benoemd maar in 1034 werd hij vermoord door vazallen van zijn 
zwager Ekhard II van Meißen, Dietrich werd geboren in circa 990, overleden op 19-11-1034. 
Gehuwd met: 

2147497633. Mathilde von Meiβen. 
 
2147497634.  Otto von Northeim (hertog van Beieren) (dezelfde persoon als 3869247994). 
2147497635.* Richenza (van Zwaben) (dezelfde persoon als 3869247995). 
 
2147497680. Otto von Ballenstedt (de Rijke), graaf van Ballenstedt en in 1112 korte tijd hertog van 

Saksen, geboren in circa 1070, overleden op 09-02-1123 en bijgezet in het klooster van 
St.Pancratius und Abundus. Gehuwd in circa 1095 met: 

2147497681. Eilika van Saksen, na de dood van haar vader erfde ze de heerschappij van de 
stad Werben en het paltsgraafschap Saksen binnen het hertogdom Saksen. Met de dood van 
haar vader stierf de mannelijke lijn van de familie Billung uit. Via haar erfden de Ascaniërs 
heel wat bezittingen in het hertogdom van Saksen, waar ze vanaf dan een sterke invloed 
uitoefenden, geboren in circa 1081, overleden op 16-01-1142.  

 
2147497688. Erik I van Denemarken (Ejegod, Immergoed), koning van Denemarken vanaf 1095 als 

opvolger van Olaf I. Erik was een trouwe aanhanger van zijn halfbroer koning Knoet IV. Hij 
was in het gevolg van Knoet IV toen deze koning bij Odense door rebellen onder Olaf I werd 
verslagen in 1086. Toen Knoet naar Odense ging om daar de mis bij te wonen, bleef Erik op 
het landgoed van Knoet. Knoet werd met zijn gevolg vermoord in de kerk die later naar hem 
werd genoemd. Toen Erik dit nieuws hoorde, overtuigde hij de rebellen om hem het 
landgoed te laten verlaten. Hij vluchtte eerst naar Seeland en daarvandaan naar Skåne (toen 
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ook Deens). De regering van Olaf werd geteisterd door misoogsten en hongersnoden. In 1095 
werd hij gedood of liet hij zich doden, in een semi-heidens ritueel om een einde te maken aan 
de misoogsten. Zijn graf is onbekend, het verhaal gaat dat delen van zijn lichaam over heel 
Denemarken zijn verspreid. Erik werd gekozen als opvolger van Olaf. Hij had het geluk dat 
er geen misoogsten meer waren, wat door de bevolking werd gezien als een bewijs van de 
rechtmatigheid van zijn bestuur. Volgens Saxo Grammaticus was Erik een charismatische 
koning. Hij was een goede spreker en mensen kwamen van ver om hem te horen. Na een 
landdag trok hij altijd de omgeving in om boeren en dorpelingen in hun eigen huizen te 
bezoeken. Hij was een grote, sterke man en vier mannen zouden hem niet van zijn plaats 
hebben kunnen krijgen. Erik was ook een vrolijke en luidruchtige man die van feesten en 
vrouwen hield. Hij ging diplomatiek om met de edelen en de grootgrondbezitters maar 
vervolgde piraten en rovers. In Rome lukte het hem om Knoet heilig te laten verklaren. Ook 
kreeg hij een eigen aartsbisdom voor Denemarken (tegenwoordig het aartsbisdom van Lund, 
zodat het land niet meer onder Bremen viel. Het aartsbisdom werd in 1104 ingesteld. Erik 
zou tijdens een dronkenmansfeest vier van zijn eigen mannen hebben gedood. Uit wroeging 
besloot hij om, samen met zijn vrouw Bodil, een pelgrimstocht naar Jeruzalem te maken. Hij 
wees zijn zoon Harald Kesja en bisschop Asser van Lund aan als regenten tijdens zijn 
afwezigheid. Erik en Bodil trokken met een groot gevolg door Rusland naar Constantinopel. 
Daar werd Erik door de keizer ontvangen. Hoewel Erik in Constantinopel ziek werd, zette hij 
zijn reis toch voort maar stierf voordat hij Jeruzalem bereikte, geboren in circa 1070 te 
Slangerup, overleden op 10-07-1103 te Paphos, Cyprus, begraven te Paphos. Gehuwd met: 

2147497689. Bodil Thurgotsdatter, geboren in circa 1070, overleden in 1103 op de Olijfberg te Jeruzalem 
en daar begraven in een kerk. 

 
2147497690. Mstislav I Vladimirovitsj (de Grote) grootvorst van Kiev (dezelfde persoon als 536976186). 

Gehuwd (2) in 1122 met Ljoebava Dmitriejevna. Gehuwd (1) in 1095 met: 
2147497691. Christina Ingesdotter van Zweden, overleden op 18-01-1122.  
 
2147497692. Gleb Vseslavich, vorst van Minsk, Gleb werd in 1101 prins van Minsk. Hij was regelmatig in 

conflict met zijn buren. In 1104 werd hij in Minsk belegerd door de vovoide Poetjata, Oleg 
van Tsjernihiv en Jaropolk II van Kiev. In 1106 nam hij deel aan plundertochten tegen 
de Semgallen, waarbij Gleb en Rogvolod van Polotsk grote verliezen leden. In 1116 plun-
derde Gleb de stad Sloetsk en kwam daarmee in strijd met de familie van Vladimir Mono-
mach. Vladimir viel Gleb aan met de steun van een aantal Russische prinsen. Zij verover-
den Orsja en Droetsk (bij Mahiljow), en belegerden Minsk. Na onderhandelingen werd vrede 
gesloten. Gleb kon het echter niet laten om de bezittingen van andere Russische prinsen te 
plunderen en werd in 1119 door Mstislav I van Kiev gevangen-genomen en meegevoerd naar 
Kiev. Vladimir nam hem zijn vorstendom af en dwong Gleb om met zijn gezin in Kiev te 
blijven, geboren in circa 1070, overleden op 13-11-1119 te Kiev. Gehuwd met: 

2147497693. Anastasia Yaropolkovna, geboren in circa 1074, overleden op 08-01-1159. 
 
2147497694. Boleslaw III van Polen (Scheefmond), koning van Polen vanaf 1102. Na de dood van zijn 

vader Wladislaus werd Polen gesplitst: de halfbroer ban Boleslaw, Zbigniew, kreeg Groot-
Polen en Mazovië, Bolesław kreeg Klein-Polen en Silezië. Bolesław wilde Pommeren bij 
Polen voegen maar Zbigniew wilde goede relaties met een onafhankelijk Pommeren. In de 
herfst van 1102 stuurde Bolesław een leger naar Pommeren dat o.a. Białogard plunderde. Als 
vergelding plunderden bendes uit Pommeren Poolse gebieden, maar dat waren natuurlijk de 
aangrenzende bezittingen van Zbigniew. De halfbroers begonnen nu een diplomatiek en 
militair steekspel om de macht. Tijdens een landelijke vetsje werd besloten dat Zbigniew en 
Bolesław geen onafhankelijke buitenlandse politiek mochten voeren maar dat ze voor al hun 
beslissingen de goedkeuring van de ander zouden moeten vragen. Deze regeling was in het 
nadeel van Bolesław die diplomatiek veruit de sterkste positie had opgebouwd. Daarom 
besloot Bolesław tot oorlog tegen Zbigniew. Met hulp van Kiev en Hongarije kon hij vrij 
snel Groot-Polen veroveren. Het kwam tot onderhandelingen in Łęczyca. Zbigniew erkende 
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Bolesław als zijn heer maar hield het bestuur over Mazovië. Zbigniew kon het niet 
opbrengen om zich volledig aan Bolesław te onderwerpen. In de winter van 1107-1108 
ondernam Bolesław daarom weer een expeditie tegen Zbigniew, opnieuw met steun uit Kiev 
en Hongarije. Zbigniew werd eenvoudig verslagen en werd door Bolesław verbannen. Er was 
onder de adel en de geestelijkheid veel verontwaardiging over de behandeling van Zbigniew. 
Aartsbisschop Martin I van Gniezno (een oude aanhanger van Zbigniew) besloot om 
Bolesław te excommuniceren. Voor een feodaal heer betekende dat ook dat zijn vazallen 
hem niet hoefden te gehoorzamen. Boleslaw deed boete door veertig dagen te vasten, hij 
droeg alleen maar grofharen kleding en sliep op de grond. Bolesław vroeg, en kreeg, 
vergiffenis van Zbigniew. Hij maakte een pelgrimstocht naar Székesfehérvár en terug in 
Polen deed hij boete voor de tombe van de heilige Adalbert van Praag. Verder gaf hij grote 
giften aan de armen en aan de kerk. Uiteindelijk was de aartsbisschop overtuigd en hief hij de 
excommunicatie op. Bolesław had altijd het doel gehad om het onafhankelijke Pommeren te 
onderwerpen. Bolesław begon eerst zijn steden in het noordelijk grensgebied, zoals Santok, 
te versterken. Daarnaast lukte het hem in 1114 om weer goede relaties te krijgen met 
Bohemen. Bolesław organiseerde een bijeenkomst aan de rivier Nysa Kłodzka waar 
Wladislaus I van Bohemen, Soběslav I van Bohemen en Otto II van Olomouc aan 
deelnamen. Wladislaus en Otto waren getrouwd met zusters en om de goede verhoudingen te 
bezegelen trouwde Bolesław (inmiddels weduwnaar) met de derde zuster Salomea van Berg-
Schelklingen. Nu de zuidelijke grens veilig was, begon Bolesław aan zijn campagnes in 
Pommeren. Die werden in 1117 verstoord doordat Skarbimir in opstand kwam. Skarbimir 
werd verslagen, zijn ogen werden uitgerukt en hij werd uit zijn ambt gezet. In zijn plaats 
werd Piotr Wlostowic tot paltsgraaf benoemd. Bolesław bezette in 1119 de Pommerellen en 
behaalde in 1121 een grote overwinning bij Niekładź. Bolesław stootte direct door en 
veroverde de goed versterkte stad Szczecin bij verrassing, door de stad over de bevroren 
moerassen aan te vallen. De successen van Bolesław en het wrede optreden van zijn troepen, 
lieten de Pommeren geen keuze dan zich te onderwerpen. Hertog Wartislaw I van Pommeren 
zwoer in 1122 trouw aan Bolesław, beloofde hem op verzoek troepen te leveren, en om een 
jaarlijkse schatting van 500 zilveren marken te betalen. Pommeren was in deze tijd nog niet 
christelijk en Bolesław begon een politiek om het christelijk geloof in Pommeren te 
verspreiden, om Pommeren zo nauwer aan Polen te binden. In de eerste jaren had dit 
nauwelijks succes. Toen lukte het Bolesław om de zeer capabele bisschop Otto van 
Bamberg voor de prediking in Pommeren te interesseren. Tegelijk verlaagde hij de schatting 
voor Pommeren naar 300 zilveren marken, en kreeg in ruil hiervoor de steun van Wartislaw 
voor de bekering, geboren op 20-08 circa 1086, overleden op 28-10-1138 mogelijk te 
Sochaczew.  Gehuwd (1) op 16-11-1102 met Zbyslava van Kiev, overleden in 1110, dochter 
van Svjatopolk II van Kiev. Gehuwd (2) in het voorjaar van 1115 met: 

2147497695. Salomea van Berg-Schelklingen, geboren vóór 1101, overleden op 27-07-1144 te Leczyca.  
Tijdens haar huwelijk spande Salomea zich in om haar kinderen een zo goed mogelijke 
positie te geven tegen de kinderen uit het eerste huwelijk. In 1125 wist ze de paltsgraaf te 
vervangen door een van haar partijgangers. Bij de dood van Bolesław in 1138 kregen alle 
oudere zoons uit het eerste en tweede huwelijk een deel van Polen. Wladislaus de 
Balling kreeg als oudste zoon van Bolesław veruit de grootste bezittingen en de positie van 
staatshoofd. Salomea kreeg een eigen gebied rond Leczyca, om in haar eigen onderhoud te 
kunnen voorzien. In het testament van Bolesław was bepaald dat dit gebied aan Wladislaus 
zou vervallen indien Salomea zou sterven, hertrouwen of in een klooster zou treden. 
Als weduwe zette Salomea haar intriges tegen Wladislaus voort. In 1141 probeerde ze zonder 
zijn toestemming haar bezit over haar oudste zonen te verdelen. Ook probeerde ze een 
dochter te verloven met een Russische prins, om zo een machte bondgenoot voor haar zonen 
te winnen. Al deze pogingen mislukten. Salomea stierf in 1144. Twee jaar later versloegen 
haar zoons Wladislaus en grepen de macht in Polen. 

 
2147497728. Poppo von Regenstein, graaf van Regenstein, overleden in circa 1100. Gehuwd met: 
2147497729.* N.N. 
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2147497732. Otto von Northeim (van Beieren) (dezelfde persoon als 3869247994). Gehuwd met: 
2147497733. Richenza (van Zwaben) (dezelfde persoon als 3869247995). 
 
2147497752. Albert I von Everstein, geboren vóór 1122, overleden in  1158. Gehuwd met: 
2147497753. Jutta von Schwalenberg. 
 
2147497754. Wladislaus II van Polen (de Balling), groothertog van Polen en hertog van Silezië van 1138 

tot zijn afzetting in 1146. Als eerst geboren zoon werd Wladislaus door zijn vader actief 
betrokken bij het regeringsbeleid. Sommige historici denken ook dat Wladislaus nog voor de 
dood van zijn vader het hertogdom Silezië kreeg, zodat Bolesław een erfelijk hertogdom kon 
creëren voor zijn oudste erfgenaam. Wladislaus kon tijdens de oorlog met Bohemen tussen 
1133 en 1135 Silezië in de handen van Polen houden. In 1137 kwamen Wladislaus 
en Soběslav I van Bohemen samen om hun conflicten op te lossen. In 1138 stierf zijn vader. 
In een testament schreef hij dat hij zijn gebieden wilde verdelen onder zijn vier zoons, om zo 
de eenheid van Polen te bewaren en een machtsstrijd tussen de broers te vermijden. In 1141 
begon er een conflict tussen Wladislaus enerzijds en zijn stiefmoeder en halfbroers 
anderzijds. Dit gebeurde toen zijn stiefmoeder in het geheim haar geërfde gebieden aan haar 
zonen verdeelde. Ook probeerde Salomea haar dochter uit te huwelijken om zo een ideale 
bondgenoot voor haar zonen te vinden. Als partner verkoos ze een zoon van 
grootvorst Vsevolod II van Kiev. Toen hij dit ontdekte kwam Wladislaus met een snel 
antwoord. Hij besloot namelijk zijn zoon Bolesław uit te huwelijken aan Vsevolods 
dochter Wierchoslawa, waardoor zijn stiefmoeder en halfbroers Vsevolod II niet meer als 
bondgenoot konden kiezen. In 1142 vond het huwelijk plaats. Zijn banden met Kiev brachten 
hem ertoe om in 1143 een oorlog te beginnen tegen de gebieden van zijn halfbroers. 
Wladislaus kreeg steun van Kiev, Bohemen en het Heilig Roomse Rijk, maar bij de oorlog 
was er geen echte winnaar. In 1146 besloot hij om Polen helemaal te veroveren. In het begin 
zag het er uit dat Wladislaus zou winnen, aangezien hij zonder veel problemen het 
hertogdom Mazovië kon veroveren. Toen in Mazovië en de andere gebieden nog in handen 
van Wladislaus' halfbroers opstanden tegen zijn dictatoriale politiek uitbraken, veranderde de 
situatie echter. Toen zijn halfbroers een gezamenlijk leger opbouwden, kende Wladislaus 
tegen zijn eigen verwachtingen in zijn definitieve nederlaag. Nadat het hem niet meer lukte 
om Krakau te verdedigen, vluchtte hij samen met zijn gezin naar Bohemen. Wladislaus 
keerde nooit meer terug naar Polen en werd als groothertog van Polen opgevolgd door zijn 
oudste halfbroer Boleslaw IV. Kort na zijn aankomst in Bohemen, kreeg Wladislaus het 
aanbod van zijn schoonbroer Koenraad III van het Heilig Roomse Rijk om zich in de 
stad Altenburg te vestigen. Hij ging in op het aanbod en vroeg aan Koenraad om hem terug 
op de Poolse troon te helpen, aangezien hij dat kort daarvoor ook met Wladislaus II van 
Bohemen had gedaan. Onder leiding van markgraven Albrecht de Beer en Koenraad de 
Grote werd een expeditie naar Polen opgestart, maar de twee toonden weinig interesse in 
militaire acties en de campagne mislukte. Vervolgens gingen Wladislaus en zijn vrouw steun 
zoeken bij paus Eugenius III, wat echter niets hielp. In 1152 stierf Koenraad III, waarna hij 
als keizer van het Heilig Roomse Rijk werd opgevolgd door zijn neef Frederik I Barbarossa. 
Hierdoor kreeg Wladislaus opnieuw hoop om terug groothertog van Polen te worden. In 
1157 startte Frederik een nieuwe expeditie op naar Polen en deze keer was ze wel een succes. 
Onverwacht werd Wladislaus niet gerestaureerd, maar erkende Frederik Bołeslaw IV als 
groothertog van Polen. In ruil moest Bołeslaw IV wel het hertogdom Silezië aan Wladislaus' 
twee oudste zoons geven. Dit gebeurde wel pas in 1163. Wladislaus en Agnes wisten dat hun 
strijd voor de Poolse troon voorbij was en trokken zich definitief terug in Altenburg, geboren 
in 1105, overleden op 30-05-1159. Gehuwd in circa 1125 met: 

2147497755. Agnes van Babenberg (van Oostenrijk), geboren in circa 1111, overleden op 24/25-01-1163 
te Altenburg. 
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2147497756. Otto V von Scheyern (von Wittelsbach), graaf van Wittelsbach en Lengenfeld en paltsgraaf 
van Beieren, Vogt van Freisning, de abdij van Sankt Ulrich en Afra in Augsburg, de 
Niedermünster in Regensburg, Kühbach en Mallersdorf, erfde het kasteel Habsberg bij 
Velburg. Stichtte de klooster van Ensdorf in 1121 als familieklooster en het klooster van 
Indersdorf in 1124. Omdat hij het nieuwe kasteel Wittelsbach in gebruik nam gaf hij het oude 
kasteel Scheyern in gebruik aan de benedictijnen voor een abdij in 1123, geboren in circa 
1083, overleden op 04-08-1156, begraven in het klooster van Ensdorf. Gehuwd vóór 13-07-
1116 met: 

2147497757.  Heilika von Lengenfeld, erfdochter van Hopfenhohe, Pettendorf en Lengenfeld, geboren in 
circa 1100, overleden op 14-09-1170 te Lengenfeld, begraven in het klooster van Ensdorf. 

 
2147497876.  Vladislav I van Bohemen, hertog van Bohemen (dezelfde persoon als 268488088). 
2147497877.  Richeza (Richinza) van Berg (dezelfde persoon als 268488089). 
 
2147497878.  Albrecht I von Brandenburg (Albrecht de Beer) (dezelfde persoon als 1073748840). 
2147497879.  Sophia (dezelfde persoon als 1073748841). 
 
2147497880. Lodewijk I van Thüringen, landgraaf van Thüringen (dezelfde persoon als 268488090). 
2147497881. Hedwig van Gudensberg (dezelfde persoon als 268488091). 
 
2147497882. Frederik II van Zwaben (de Eenogige), vanaf 1105 hertog van Zwaben (dezelfde persoon als 

775950236). Gehuwd (2) in circa 1132 met: 
2147497883. Agnes van Saarbrücken. 
 
2147497884. Gottfried I von Ziegenhain, graaf van Wegebach-Ziegenhain vanaf 1141, de eerste van zijn 

geslacht die zich naar Ziegenhain noemde, geboren in circa 1099, overleden in 1168. 
Gehuwd met: 

2147497885.* N.N. 
 
2147497920.* Hermann I von Calvelage (Kalvelage), graaf van Calvelage, zou een nakomeling zijn 

geweest van Hermann von Eenham, markgraaf van Eenham, graaf van Verdun, Eifelgau en 
Westfalen die overleed op 29-05-1029. De wijze waarop Hermann I van hem afstamt is 
echter nog niet duidelijk, overleden in circa 1082. Gehuwd ná 1070 met: 

2147497921. Ethelinde von Northeim. Gehuwd (1) met hertog Welf IV van Beieren (zie elders in deze 
kwartierstaat). Gescheiden in 1070. 

 
2147497922. Otto II van Zutphen (de Rijke), graaf van Zutphen vanaf 1064 in opvolging van zijn vader, 

Voogd van de Abdij van Corvey. De abdij zou Otto en diens zoon Hendrik later van 
zelfverrijking beschuldigen. In 1107 ontving hij van keizer Hendrik V de functie van graaf 
in Oostergo en Westergo, in ruil voor bezittingen bij Alzey. Deze graafschappen waren 
echter al beleend aan de bisschop van Utrecht, wat leidde tot voortdurend conflict tussen de 
bisschop en Otto. In 1105 herbouwde hij de Sint Walburgiskerk in Zutphen nadat die was 
afgebrand en liet relieken van Justus van Triëst overbrengen van Corvey naar Zutphen, 
geboren in circa 1060, overleden in 1113, begraven samen met zijn echtgenote in de Sint 
Walburgiskerk te Zutphen. Gehuwd met: 

2147497923.* N.N. Men vermoedt dat Otto tweemaal gehuwd is geweest. Zijn eerste vrouw met een 
onbekende naam zou een verwante van de Hohenstaufen zijn geweest. Zij zouden een 
dochter genaamd Adelheid hebben gekregen. Maar het is ook mogelijk dat deze Adelheid de 
echtgenote was. Zijn tweede vrouw moet Judith of Jutta van Arnstein zijn geweest met wie 
hij omstreeks 1085 huwde. Judith was mogelijk de jongste dochter van graaf Lodewijk van 
Arnstein en Jutta Arnoldsdochter van Arnstein. Volgens anderen zou ze echter de zuster van 
keizer Lotharius III van Supplinburg zijn. Judith overleed in 1118. 
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2147497944.* Bernhard I von Wassel, graaf van Wassel vanaf 1103, Edler von Depenau, Vicedominus van 
Hildesheim, stamvader van het geslacht Wassel, overleden op 25-08-1133/36. Gehuwd met: 

2147497945.* N.N. mogelijk een dochter van Bernhard von Depenau, Edler von Depenau, en Frederuna 
von Wochenstedt. 

 
2147497946. Walo II von Veckenstedt (de Jogere), Herr von Veckenstedt, na de dood van Paltsgraaf 

Friedrich IV in juni 1125 verliet Walo zijn echtgenote Gisela en huwde hij de weduwe Agnes 
van Limburg. Het jaar daarop werd Walo, tijdens het huwelijk van Werner II von Veltheim, 
die familie was van Gisela, uit wraak doodgestoken, geboren in circa 1065, overleden in 
1126. Gehuwd met: 

2147497947. Gisela von Ammensleben. 
 
2147497948. Burchard I von Loccum, graaf van Loccum en in de Ambergau, Vogt von Gandersheim und 

Clus. Eerste mannelijke stamvader van zijn geslacht. Burchard was bevriend met Lotharius 
III von Süpplingenburg en onderhield familiebanden met hem. Burchard was een voormalige 
vazal van Hermann I von Winzenburg maar ontving door keizerlijke gunst zijn eigen 
graafschap. Vanwege de bouw van een burcht ontstond er een bittere strijd met Hermann I 
von Winzenburg, dez liet zijn voormalige vazal bij een kerkhof overvallen en doden, geboren 
in circa 1090 te Loccum, overleden in 1130. Gehuwd met: 

2147497949.* N.N. 
 
2147497950. Otto I van Salm-Rheineck, graaf van Rheineck, paltsgraaf aan de Rijn (dezelfde persoon als 

967311994). Gehuwd met: 
2147497951. Gertrude (Geertruid) van Northeim (Northausen) (dezelfde persoon als 967311995). 
 
2147497956.* Dietrich I von Are, vermeld in 1107 in een oorkonde naast de graven van Luxemburg. 

Stamvader van het geslacht Are, mogelijk was hij een nakomeling van een Gaugraaf 
Sigebod. Dietrich was Overvogt van Münstereifel als leen van de abdij van Prüm. In 1117, 
1120 en 1125 werd Dietrich in oorkonden van aartsbisschop Friedrich vermeld als ‘comes de 
Are’. Gehuwd met: 

2147497957.* N.N. 
 
2147497960.* Ekbert I von Tecklenburg, graaf van Tecklenburg, was een Saksische vazal en vanaf 1127 

graaf, verkreeg in 1139 een deel van de erfenis van graaf Heinrich van Zutphen en noemde 
zich sindsdien naar de burcht Tecklenburg, voerde continu strijd met de graven van 
Ravensberg en Oldenburg en de bisschoppen van Osnabrück en Münster om zijn land. Zijn 
afkomst is niet duidelijk, mogelijk de zoon van een graaf uit het Huis Saarbrücken en Gisela 
von Lotharingen, andere bronnen noemen zijn vader Heinrich I von Tecklenburg die in 1118 
als graaf in Oesede optrad. Ekbert werd geboren in circa 1090, overleden op 04-02-1150. 
Gehuwd (1) met een dochter van Walram II van Limburg (Paganus, de Heiden) (hertog van 
Neder-Lotharingen, hertog van Limburg en graaf van Aarlen). Gehuwd (2) met: 

2147497961. Adelheid von Zutphen-Geldern, geboren in circa 1080, overleden in 1156.  
 
2147497962. Egilmar II im Lerigau, graaf in de Lerigau, Vogt van het St.Vitusklooster, Vogt van het 

Alexanderstift te Wideshausen en Vogt van het klooster Rastede, streed lamge tijd tegen de 
graven van Tecklenburg en Ravensberg en werd pas met het huwelijk tussen zijn dochter en 
graaf Heinrich von Tecklenburg beeindigd. Omdat zijn vader ook Egilmar heette is het soms 
onduidelijk aan wie sommige vermeldingen toe te schrijven zijn. Egilmar II wordt vermeld 
tussen 1108 en 1142. Gehuwd met:  

2147497963. Eilika von Werl-Rietberg, geboren ná 1106. 
 
2147497964. Adolf II von Berg-Hövel, graaf van Berg, Auelgau en Siegburg (dezelfde persoon als 

2147903516). Gehuwd (2) met: 
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2147497965.* Een nichtje van de Keulse aartsbisschop Friedrich I von Schwarzenberg, het is niet geheel 
duidelijk wie, maar mogelijk: Irmgard von Schwarzenburg, dochter van Engelbert von 
Schwarzenburg, overleden ná 1125. Engelbert was een zoon van Berthold I von 
Schwarzenberg uit dienst tweede huwelijk met Richardis von Spanheim, dochter van 
markgraaf Engelbert I. Sommigen denken dat aartsbisschop Friedrich I eveneens een zoon 
was van Berthold I, maar ook dit is niet zeker. Berthold zou een zoon geweest zijn van 
Domvoogt Friedrich I von Regensburg en Irmingard von Gilching. Volgens sommigen is 
Friedrich I dezelfde persoon als graaf Friedrich III von Dieβen. 

 
2147903512. Sizzo II von Schwarzburg, graaf van Schwarzburg vanaf circa 1105 in opvolging van zijn 

vader, overleden in circa 1075. Gehuwd met: 
2147903513.* N.N.  
 
2147903514. Jaropolk Pjotr Islasjawitsch, vorst van Wladimir en Turow vanaf 1078 in opvolging van zijn 

vader. Reeds tijdens de heerschappij van zijn vader werd Jaropolk aangesteld als co-vorst. Na 
het overlijden van zijn vader ging het grootvorstendom Kiev naar diens broer Wsewolod I. 
Jaropolk kreeg het vorstendom Wladimir en Turow. In 1085 kreeg Jaropolk onenigheid met 
zijn oom omdat hij land in Volhynia had geschonken aan Davyd Igorevich alsook de controle 
over de handel met het Byzantijnse Rijk. Wsewolod I stuurde een leger onder leiding van zijn 
zoon Vladimir Monomakh. Jaropolk had geen vertrouwen in zijn leger en vluchtte vóór de 
veldslag naar Polen en liet zijn volgelingen, waaronder zijn moeder, achter in Lutsk. Vladimir 
bezette Lutsk en zette Jaropolk’s familie gevangen en nam bezit van de nog aanwezige schat-
ten. Het vorstendom werd aan Davyd Igorevich geschonken. Het jaar daarop keerde Jaropolk 
terug en sloot een overeenkomst met Vladimir Monomakh. Het is echter niet bekend was de 
twee met elkaar hadden afgesproken. In 1087 werd Jaropolk vermoord met een zwaard door 
een man die Neradets heette. Verschillende bronnen suggereren dat deze man was ingezet 
door prins Riurik Rostislavich van Peremyshl en diens broer prins Vasilko Rostislavich van 
Terebovl. Jaropolk werd geboren vóór 1050, overleden op 22-11-1086/87 te Zvenyhorod, 
Halychyna, begraven in het Dmytriv klooster te Kiev. Gehuwd in circa 1073 met: 

2147903515. Kunegunde von Weimar, geboren in circa 1055, overleden op 08-06-1140. Gehuwd (2) met 
graaf Kuno van Beichlingen, overleden in 1103, zoon van graaf Otto II van Northeim en 
Richenza van Zwaben. Gehuwd (3) met markgraaf Wiprecht van Groitzsch, geboren in circa 
1050, overleden op 22-05-1124 te Pegau, zoon van gaugraaf Wiprecht I van Balsamgau. 

 
2147903516. Adolf II von Berg-Hövel, graaf van Berg, Auelgau en Siegburg en Vogt van Werden. 

Overleden in circa 1093. Gehuwd met: 
2147903517. Adelheid von Laufen, geboren in circa 1050 te Werden. 
 
2147903518. Rutger II von Kleef, graaf van kleef van 1050 tot 1074, paltsgraaf van de Tomburg van 1060 

tot 1070, landvoogd van het Keulse Mariengradenstiftes, overleden in 1075. Gehuwd met: 
2147903519.* N.N. 
 
2147904674.* Beringar, graaf in de Nordgau, vermeld in 1007. Gehuwd met: 
2147904675.* N.N. 
 
2147904676.* Poppo II van Rott, graaf aan de Sempt, mogelijk zoon van Poppo I van Rott. Gehuwd met: 
2147904677. een dochter van graaf Kuno I Welf. 
 
2147904678. Friedrich van Dießen, graaf van Dießen (als Friedrich II) vanaf circa 1030 in opvolging van 

zijn vader, domvoogd van Regensburg (als Friedrich I) vanaf circa 1035, graaf aan de Sempt 
vanaf circa 1055, overleden in circa 1075 te St. Blasien (als monnik). Gehuwd (1) met Hada-
mut von Eppenstein, dochter van graaf Eppo von Eppenstein. Gehuwd (2) met Irmingard von 
Gilching, dochter van graaf Arnulf von Gilching. Gehuwd (3) met Tuta van Regensburg, 
dochter van domvoogd Hartwig I van Regensburg. Gehuwd met: 
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2147904679.* onbekend welke van zijn drie echtgenotes de moeder is van genoemde voorouder. Veelal 
wordt aangenomen dat het hier Irmingard von Gilching betreft.  

 
2147904680.* Frederik I van Dießen, graaf van Dießen, vermeld 1003/27. Gehuwd met: 
2147904681. Kunigunde van Öhningen, overleden op 06-02-1020, begraven te Dießen. 
 
2147904692.  Arnulf II van Vlaanderen (met de Baard, barbatus), graaf van Vlaanderen vanaf 964 in opvol-

ging van zijn grootvader onder voogdij van de Westfrankische koning tot circa 976, geboren 
in 961, overleden op 30-03-988, begraven te Gent. Gehuwd in circa 968 met: 

2147904693.  Rozala van Ivrea, vrouwe van Montreuil-sur-mer. Gehuwd (2) vóór 01-04-988 met koning 
Robert II van Frankrijk (de Vrome) (zij heet daar: Suzanna), maar werd in 992 verstoten en 
keerde terug naar Vlaanderen, geboren in circa 955, overleden in 1003, begraven te Gent. 

 
2147904694.  Richard II van Normandië (de Goede), hertog van Normandië in circa 1015, overleden op 28-

08-1026 te Fécamp, begraven in Fécamp (Sainte-Trinité). Richard volgde zijn vader als min-
derjarige op in 996. Kort na zijn aantreden, in 996-997, diende hij het hoofd te bieden aan 
een boerenopstand. Zijn oom Rudolf van Ivry, sloeg de opstand genadeloos neer en liet de 
leiders van de rebellen de handen en voeten afhakken. De Vikingen gebruikten het westen 
van het graafschap als uitvalsbasis voor hun aanvallen op Engeland. In 1002 sloot Richard 
vrede met Engeland, en huwelijkte zijn zuster Emma uit aan koning Ethelred II van Enge-
land. Nadat Boudewijn IV van Vlaanderen de stad Valenciennes had ingenomen, maakte 
Richard deel uit van de coalitie onder leiding van Hendrik II die Boudewijn, tevergeefs, be-
streed. Hij zocht toenadering tot Odo II van Blois, aan wie hij zijn zuster Margaretha uithu-
welijkte en de helft van Dreux als bruidsschat meegaf. Om Dreux te compenseren liet hij de 
versterking Tillières oprichten, maar Odo II van Blois ging in de aanval nog voor deze ver-
sterking afgewerkt was. Richard diende geregeld beroep te doen op de noormannen om ten 
strijde te trekken tegen zijn buren. Richard II was de grootvader van Willem de Veroveraar. 
Gehuwd (2) in 1017 met Astrid van Denemarken, verstoten (dochter van Svend, koning van 
Denemarken, Engeland en Noorwegen). Gehuwd (3) Poppa. Gehuwd (1) in circa 1000 met: 

2147904695.  Judith van Rennes (van Bretagne), geboren in 982, overleden op 16-06-1017, eerst begraven 
in de abdij van Bernay, later te Fécamp, Sainte-Trinité. 

 
2147904696. Bernhard II van Saksen Billung, hertog in Saksen vanaf 1011. Was de machtigste Billinger. 

Vogt van o.a. Minden, Lüneburg, Verden, Möllenbeck, Herford, Kemnade en Fischbeck. Hij 
bezat graafrechten tot Friesland en ondersteunde keizer Hendrik II. Tegenstander van de gra-
ven van Stade en Werl, de aartsbisschop van Bremen en de Saksische bisschoppen. Daar keizer 

Hendrik III de kerk sterk ondersteunde, namen de tegenstellingen tot de Salische keizers toe. 
Vocht voortdurend met de Friezen en de Slaven, de laatsten in verbond met Denemarken. Bij 
de slag bij Schleswig in 1043 ondersteunde hij de Magnus van Denemarken en Noorwegen, 
geboren ná 990, overleden op 29-06-1059, begraven te Lüneburg, St.Michaelis. Gehuwd met: 

2147904697. Eilica van Schweinfurt, overleden op 10-12 na 1055 / 1056. 
 
2147904698. Olav Haraldsson van Noorwegen (de Heilige), koning van Noorwegen. Zou in 1014 te Rouen 

gedoopt zijn na een Vikingertocht. Bevrijdde Noorwegen van de Deense heerschappij. Hij 
bestreed het heidendom en riep missionarissen in het land, liet kerken bouwen en bestrafte 
degenen die de doop weigerden. Werd in 1028 door de stamvorsten verdreven en sneuvelde 
bij een poging het rijk terug te veroveren. Hij wordt als patroon van Noorwegen vereerd, ter 
zijner ere werd de Nidaros Dom van Trontheim gebouwd. Dit grootste Middeleeuwse 
bouwwerk van Scandinavië werd een belangrijk pelgrimsoord en is tot op heden de plaats 
waar de Noorse koningen gezalfd worden, geboren in circa 995, overleden op 29-07-1030, 
begraven in de Dom van Trontheim. Gehuwd (1) met N.N. Gehuwd (2) in februari 1019 met: 

2147904699. Astrid van Zweden, een natuurlijke dochter van koning Olof Skotkonung. 
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Olav Haraldsson van Noorwegen (de Heilige), koning van Noorwegen. Afbeelding in de kerk van Överselö op 
het eiland Selaön in het Mälarmeer. 
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2147904700.  Vazul (Basil) van Hongarije, hertog tussen de Morava en de Hron uit het huis van Arpaden. 
Vazul was een neef van koning Stefanus I van Hongarije. Hij volgde zijn vader op als hertog, 
maar nam deel aan een samenzwering met als doel Stefanus I te vermoorden aangezien hij 
uitgesloten was van troonopvolging ten gunste van Peter Orseolo. De moordpoging mislukte. 
Vazul werd blind en doof gemaakt en zijn zoons werden verbannen. Omdat zijn zoons 
Andreas en Béla later alsnog koning van Hongerije zouden worden wordt de lijn van 
Arpaden na koning Stefanus ook wel de Vazul-lijn genoemd, geboren in circa 975, overleden 
in het voorjaar van 1037. Gehuwd met: 

2147904701. Katun Anastasiya. 
 
2147904702. Mieszko II Lambert van Polen (dezelfde persoon als 8591614058). Gehuwd met:  
2147904703. Richeza van Lotharingen (dezelfde persoon als 8591614059). 
 
2147904704. Oldřich van Bohemen, hertog van Bohemen van 1012 tot 1033 en in 1034. Oldřich vluchtte 

met zijn moeder en broer Jaromír naar Regensburg voor zijn halfbroer, Boleslav III van 
Bohemen, maar zij keerden in 1004 weer terug in Bohemen. Op 12-05-1012 zette hij Bole-
slav met de hulp van keizer Hendrik II van het Heilige Roomse Rijk af als hertog en accep-
teerde Hendrik op dat moment als leenheer. Later zou hij meerdere keren proberen los te 
komen van de afhankelijkheid van de keizer. In deze fase over de heerschappij viel een lichte 
stilte in het dan onrustige Bohemen. In 1033 werd hij voor het hof in Merseburg verwacht, 
maar verscheen niet. Daarop nam hij de zoon van keizer Koenraad II van het Heilige Room-
se Rijk (de latere Hendrik III) gevangen, en de keizer liet hem afzetten als hertog ten gunste 
van Jaromír. In 1034 kwam Oldřich weer in genade bij de keizer en keerde naar Bohemen 
terug. Hij liet daarop Jaromír gevangennemen en blind maken, en diens zoon Břetislav, die 
beleend was met Moravië, verdreef hij het land uit, overleden op 09-11-1034. Gehuwd (1) 
met N.N. zij werd verstoten omdat ze geen kinderen kon krijgen. Gehuwd (2) met: 

2147904705.* Beatrix (Bozena), een boerendochter die de moeder was van zijn natuurlijke zoon Bretislaus. 
 
2147904706. Hendrik van Schweinfurt (dezelfde persoon als 4295809394). Gehuwd met: 
2147904707. Gerberga van Grabfeld (dezelfde persoon als 4295809395). 
 
2147904708. Mieszko II Lambert van Polen (dezelfde persoon als 8591614058). Gehuwd met:  
2147904709. Richeza van Lotharingen (dezelfde persoon als 8591614059).  
 
2147904710. Wladimir I van Kiev (dezelfde persoon als 12415199860). Gehuwd met: 
2147904711. Rogneda van Polotsk (dezelfde persoon als 12415199861). 
 
2147904724. Lothar Udo I van Stade, graaf van Stade en graaf in de Largau, Steiringgau, Schwabengau en 

de Hochseegau alsook vogt van Heeslingen en Alsleben vanaf circa 1037 in opvolging van 
zijn vader en markgraaf van de Noordmark vanaf 1056, overleden op 07-11-1057. Gehuwd:  

2147904725. Adelheid von Öhningen. 
 
2147904726. Hermann III van Werl, graaf van Werl, graaf in Groningerland en Vogt van Werden vanaf 

circa 1044 in opvolging van zijn vader, geboren vóór 1020, overleden in circa 1052/53.  
2147904727. Richenza (van Zwaben) (dezelfde persoon als 3869247995). 
 
2147904732. Wigger-Wittechind (Wigger III) in de Engersgau, graaf in de Engersgau in circa 1044. 

Gehuwd met:                        
2147904733.* N.N.  
 
2147904736. Géza I van Hongarije, koning van Hongarije vanaf 1074. Géza verdreef in 1074 Salomon 

van Hongarije, nadat hij hem eerst met een Pools hulpleger gedwongen had de feitelijke 
macht in grote delen van het land af te staan. Voor zijn kroning kreeg hij een kroon van 
Byzantijns Keizer Michael VII Dukas die delen bevatte van de ijzeren kroon van Stefan I 
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van Hongarije. Géza’s bewind was weinig succesvol omdat Salomon hem vanuit Kroatië 
bleef aanvallen, overleden 25-04-1077, begraven te Vác. Gehuwd (1) met Sophia van Loon, 
dochter van graaf Giselbert van Loon en Erlande van Geldenaken. Gehuwd (2) in 1065 met: 

2147904737. Synadene van Byzantium, een nicht van keizer Nicephorus III van Byzantium. Volgens 
sommige bronnen waren de kinderen van de eerste echtgenote van Géza, overleden in 1077. 

 
2147904738. Sviatopolk II Iziaslavich (Michael) van Kiev, grootvorst van Kiev vanaf 1093 in opvolging 

van zijn oom Vsevolod Iaroslavich. Sviatopolk was prins van Novgorod van 1078 tot 1088 
en volgde in 1088 zijn broer op als prins van Turov. Na het overlijden van zijn oom werd hij 
als rechtmatige erfgenaam erkend, geboren in circa 1050, overleden op 16-04-1113. Gehuwd 
(2) in 1094 met een dochter van Tugor Khan van de Kypchaks. Gehuwd (1) met: 

2147904739.* N.N., een boheemse prinses.  
 
2147904740. mogelijk: Vukan van Raška, župan van Raška van ongeveer 1080 tot 1114 samen met zijn 

oudere broer Marko. Vukan werd door zijn neef Konstantin Bodin, de koning van Dioclitië, 
tot župan van Raška aangesteld. Na het overlijden van Konstantin Bodin verplaatste het 
zwaartepunt van het vroegere Servië zich landinwaarts, naar Raška. Vukan werd een 
betekenisvolle vorst van Servië. Hij voerde oorlogen tegen Byzantium en had een grote 
invloed op het koninkrijk Dioclitië. Rond 1114 werd hij echter verslagen door Byzantium, en 
volgde zijn zoon Uroš hem op als župan van Raška in 1118. Vukan werd door keizer Alexius 
gedwongen de Byzantijnse onderhorigheid te aanvaarden, en als deel van de overeenkomst 
moest hij twintig gijzelaars overhandigen, geboren in circa 1054. Gehuwd met:  

2147904741.* N.N.   
 
2147904744. Vsevolod I van Kiev, grootvorst van Kiev vanaf 1078 in opvolging van zijn broer Svjatoslav. 

Vsevolod was de vierde en favoriete zoon van Jaroslav de Wijze. Om de wapenstilstand met 
het Byzantijnse Rijk in 1046 te verzegelen, huwde zijn vader hem met een Byzantijnse 
vrouw. Na de dood van zijn vader in 1054, kreeg hij de steden Pereiaslav, Rostov, Soezdal 
en de gemeente Belozersk onder zijn hoede. Samen met zijn oudere broers, Izjaslav en 
Svjatoslav, vormde hij een soort triumviraat, geboren in circa 1030, overleden op 13-04-
1093. Gehuwd (2) in circa 1067 met een onbekende vrouw. Gehuwd (1) met: 

2147904745.* Anastasia van Byzantium, overleden in 1067. Volgens sommigen een dochter van keizer 
Constantijn IX Monomachos, er zijn geen eigentijdse bronnen die dit kunnen bevestigen. 

 
2147904746. Harold II Godwinson (Harold II van Engeland), Earl van East Anglia vanaf 1045, Earl van 

Wessex vanaf 1053 in opvolging van zijn vader, Earl of Hereford vanaf 1058 en de laatste 
Saksische koning van Engeland vanaf 06-01-1066. Toen Harold in 1053 Earl van Wessex 
werd (een gebied dat destijds een derde van Engeland besloeg) werd hij na de koning de 
machtigste man in het land. Hij werd, evenals zijn vader, leider van de oppositie tegen de 
toenemende Normandische invloed onder het herstelde Saksische koningschap van Eduard 
de Belijder, die meer dan 25 jaar in ballingschap in Normandië had geleefd. Toen Eduard op 
05-01-1066 overleed, maakte Harold aanspraak op de troon, die hem door Eduard op zijn 
sterfbed beloofd zou zijn. Een dag later werd hij gekroond. Echter, de Normandische hertog 
Willem de Veroveraar deed ook aanspraken op de troon gelden, die hem al in 1052 door 
Eduard toegezegd zou zijn en ook nog eens door Harold zelf, toen hij in 1064 door een 
schipbreuk bij Ponthieu in handen was gevallen van Willem waarbij hij voor zijn vrijlating 
had moeten zweren diens rechten op de troon te erkennen. Vandaar dat de Normandische 
hertog in september Engeland binnenviel. Inmiddels was ook Harald III van Noorwegen 
(Harald Hardrada) Engeland in september 1066 binnengevallen in Yorkshire en versloeg 
daar Earl Edwin van Mercia en Morcar van Northumbria in de Slag van Fullford (nabij 
York). Vijf dagen later sloeg Harold’s leger genadeloos terug in de Slag van Stamford 
Bridge. Harold trok daarop naar het zuiden om de strijd op te vatten tegen Willem, die op 
28-09-1066 met 7.000 man was geland in Sussex. De legers troffen elkaar op 14-10-1066 in 
de Slag bij Hastings. Tijdens hevige gevechten kreeg Harold mogelijk een pijl in zijn rech-
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teroog, maar bleef op zijn paard zitten, terwijl hij gruwelijk leed. Hij deed dit om het moreel 
hoog te houden bij zijn soldaten. Op het Tapijt van Bayeux staat mogelijk een figuur met een 
pijl in het oog, maar het kan ook zijn dat de figuur een speer vast houdt. Erbij staat wel Ha-
rolds naam, maar historici zijn verdeeld of dat over de figuur met de pijl of over de figuur 
ernaast gaat (die door een paard vertrappeld wordt). Uiteindelijk werd hij door Normandi-
sche edelen gedood, waaronder Eustace van Boulogne. Hiermee eindigde het tijdperk van de 
Angel-Saksische koningen en begon het leiderschap van de Normandiërs onder koning Wil-
lem I. Harold werd geboren in circa 1020 te Wessex, overleden op 14-10-1066 bij Hastings, 
begraven in de abdij van Waltham. Volgens de Orderic Vitalis was Harold enige tijd ver-
loofd met Adeliza van Normandië, dochter van Willem de Veroveraar, een huwelijk heeft 
echter nooit plaatsgevonden. Gehuwd (2) in circa 1064 met Edith van Mercia, overleden in 
circa 1070, weduwe van Gruffydd ap Llywelyn, koning van Gwynedd, en dochter van Earl 
Ælfgar van Mercia en Aelfgifu. Gehuwd (1) in circa 1045 volgens Deense gewoonten met: 

2147904747.* Edith Swannesha (Ealdgyth, Aldgyth, Eddeva) (Edith the Gentle Swan), haar huwelijk met 
Harold werd niet erkend door de kerk. Mogelijk om politieke redenen huwde Harold daarom 
circa 1064 met de dochter van de Earl van Mercia. Edith Swannwsha wordt vooral herinnerd 
omdat zij het lichaam van Harold identificeerde na de Slag bij Hastings. Harolds lichaam 
was verminkt door het Normandische leger. De moeder van Harold smeekte Willem I zijn 
lichaam over te dragen. Het Normandische leger weigerde dit, ondanks dat zijn moeder zijn 
gewicht in goud beloofde. Edith ging hierop naar de plaats van het slagveld en identificeerde 
Harold op basis van littekens op zijn borst die alleen bij haar bekend waren. Zo kon Harold 
alsnog een christelijke begrafenis krijgen, geboren in circa 1026, overleden in circa 1086. 

 
2147904760. Robert Guiscard van Apulië (dezelfde persoon als 6207601482). Gehuwd (1) in 1051 met 
2147904761. Alberada van Buonalbergo, bracht 200 ridders mee als bruidschat, geboren in circa 1033, 

overleden ná juni 1122, begraven in de abdij van de Heilige Drie-eenheid te Venosa.  
 
2147904762. Filips I van Frankrijk (dezelfde persoon als 1551900568). Gehuwd met: 
2147904763. Bertha van Holland (dezelfde persoon als 1551900569). 
 
2147904764. Hugo I van Rethel, graaf van Rethel in opvolging van zijn vader, geboren in circa 1040 te 

Bourg, overleden op 28-12-1118 te Rethel. Gehuwd met: 
2147904765.  Melissende de Montlhéry, geboren in circa 1032. 
 
2147904766.*  Gabriel van Melitene, heerser van de stad Melitene in Oost-Anatolië. Hij was officier onder 

Philaretos Brachamios, hertog van Antiochië, en werd in Melitene geplaatst als commandant. 
Na het overlijden van Philaretos bleef de stad onafhankelijk en buiten de controle van het 
Byzantijnse rijk, met een kleine medewerking van de Danishmenden. Maar de Danishmen-
den dreigden naar verloop van tijd de stad in te nemen, waarop Gabriel de hulp inriep van de 
kruisvaarders in Antiochië. Daarop reageerde Bohemund I van Antiochië, die een klein leger 
formeerde en naar Melitene trok, maar de Slag van Melitene verliep desastreus en Bohemund 
werd gevangengenomen samen met zijn adjudant Richard van Salerno. Gabriel vroeg toen 
de hulp van Boudewijn van Boulogne, graaf van Edessa, maar was aanvankelijk bang dat de-
ze ook de stad in zou nemen zoals hij deed bij zijn collega Thoros van Edessa. Boudewijn 
wist het beleg van de stad te verijdelen en Bohemund I vrij te kopen, waarna Gabriel hem 
erkende als heerser. De stad had inmiddels te maken gekregen met grote voedseltekorten, 
waardoor vooraanstaande personen zich wilden overgeven aan de Turken. Kort daarop werd 
Melitene weer aangevallen en na een maand veroverd op 18-09-1101. Gabriel werd gemar-
teld en overleed als gevolg daarvan, geboren in circa 1055, overleden in 1101. Gehuwd met: 

2147904767.  een onbekende dochter van vorst Constantijn I van Armenië. 
 
3103797252.  Engelram I van Ponthieu, graaf van Ponthieu vanaf 1026, versloeg Gilbert van Brionne die 

Vimeu was binnnegevallen, geboren in 995, overleden in 1048. Gehuwd met: 
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3103797253.  Adelina (Aleida, Adelheid) van Holland (dezelfde persoon als 6207594553), weduwe van 
Boudewijn II van Boulogne. 

 
3103797254.* Gerimfried van Aumale, heer van Aumale, geboren in circa 985. Gehuwd met: 
3103797255.* N.N.   
 
3103797256.* mogelijk: Robert de Brus, afkomstig uit Normandië. Zou volgens de overleveringen met 

Willem de Veroveraar naar Engeland zijn getrokken. Hij zou tevens de stamvader zijn van de 
Schotse Bruce clan, met als bekendste lid Robert the Bruce, Earl of Annendale. De naam zou 
afkomstig zijn van Brix nabij Cherbourg, Normandië. Gehuwd met:  

3103797257.* Gunnora. 
 
3103797264. Ralph (Raoul) de Toeni, heer van Tosni en Conches, in 1013/14 gaf de hertog van Norman-

dië het kasteel van Tillieres in beheer bij Ralph en zijn zoon Roger. In circa 1015 ging Ralph 
naar Apulia en gedurende de winter van 1015/16 nam hij deel aan de oorlog te Salerno, 
geboren in circa 965 te Tosni, Eure, Frankrijk, overleden in circa 1015. Gehuwd met: 

3103797265.* N.N. Hoewel haar naam niet is overgeleverd, stelde Orderic, schrijvende over Roger, de zoon 
van Ralph, dat hij afstamde van een oom van Rollo, stichter van Normandië. De echtgenote 
van Ralph zou dus afkomstig zijn uit een tak van het hertogelijk huis van Normandië. 

 
3103797266. Raymond Borrell van Barcelona, graaf van Barcelona vanaf 992 in opvolging van zijn vader. 

Zijn regeerperiode werd gekenmerkt door voortdurende strijd tegen de Moren en hij slaagde 
er in Catalonië definitief van de Moren te bevrijden. In het graafschap Barcelona, zorgde hij 
voor de herbevolking van Segarra, Conca de Barberà en Camp de Tarragona, en startte hij de 
bouw van de Kathedraal van Barcelona. Hij was tevens de eerste Catalaanse vorst die zijn 
eigen munten sloeg, geboren in circa 978, overleden in 1019. Gehuwd in circa 997 met: 

3103797267. Ermesinde van Carcassonne, geboren in circa 982. 
 
3103797268.* Amauri de Montfort, getuige van oorkonden van Robert van Frankrijk in 1022, 1028 en 

1031, gesteld wordt dat hij begon met de bouw van Montfort welke werd voltooid door zijn 
zoon Simon, geboren in circa 995 te Montfort, Normandië, overleden ná 1031. Gehuwd met: 

3103797269. Bertrade de Gometz, geboren in circa 1004. 
 
3103797270.* Hugh de Bardoul, heer van Brozes. Gehuwd met: 
3103797271.* N.N. 
 
3103797272.* Alfred of Bernicia. Gehuwd met: 
3103797273.* N.N. 
 
3103797276. Eustaas I van Boulogne, graaf van Boulogne, overleden in 1049, begraven te Samer. Gehuwd: 
3103797277. Mathildis (Maud, Mathilde) van Leuven. 
 
3103797278. Robert de Duivel (de Prachtlievende), hertog van Normandië en de vader van Willem de 

Veroveraar. Na de dood van zijn vader volgde zijn oudere broer Richard hem op als hertog 
van Normandië terwijl Robert graaf van Hiémois werd. Richard stierf kort daarop en werd 
opgevolgd door Robert. De plotselinge dood van zijn broer terwijl hij zelf belanghebbende 
was als erfgenaam, maakte Robert wel verdacht en leverde hem de bijnaam “de Duivel” op. 
Robert de Duivel is ook een figuur uit sprookjes. In de strijd van de toenmalige koning 
Hendrik I van Frankrijk tegen diens broer en moeder hielp Robert de koning, waarvoor deze 
hem beloonde met het grondgebied van Vexin. Tijdens zijn regering bood hij onderdak aan 
Eduard de Belijder die Engeland was ontvlucht. Uit de verbintenis met zijn maîtresse Herleva 
van Falaise werden twee kinderen geboren: Adelheid en Willem de Veroveraar. Nadat hij 
Willem tot zijn erfgenaam had aangesteld, ging hij op bedevaart naar Jeruzalem. Volgens de 
Gesta Normannorum Ducum reisde hij via Constantinopel, bereikte Jeruzalem, en stierf op 
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de terugkeerreis in Nicea op 02-07-1035. Sommige bronnen schrijven zijn dood aan vergif 
toe en dateren het op 1 of 3 juli. Zijn zoon Willem, acht jaar oud, volgde hem op. Volgens de 
historicus Willem van Malmesbury, verzond Willem rond 1086 een gezantschap naar 
Constantinopel en Nicea om het lichaam van zijn vader terug te brengen naar Normandië om 
het daar te begraven. De toestemming om het lichaam mee te nemen werd verkregen, maar 
tijdens de terugtocht door Apulië (Italië) kwam het bericht dat Willem was overleden. De 
leden van missie besloten toen het lichaam van Robert in Italië te begraven, geboren tussen 
1000 en 1010, overleden op 02-07-1035 te Nicea (Turkije). Relatie met:  

3103797279.* Herleva van Falaise, geboren in circa 1012 te Falaise. De bronnen zijn schaars over Herleva. 
Aangenomen wordt dat zij de dochter was van Fulbert, een leerlooier uit Falaise en een zekere 
Doda. Robert de Duivel, had een verhouding met haar, waaruit Willem de Veroveraar geboren 
werd, en een dochter Adelheid. Adelheid was in ieder geval een dochter van hertog Robert, 
maar het is niet helemaal zeker of Herleva de moeder was. In 1031 stond de hertog haar toe 
te trouwen met Herluinus van Conteville, bij wie zij de moeder werd van Odo van Bayeux, 
Robert van Mortain, en minstens één dochter. Over haar afkomst gaat in Hoei (Huy) een sage 
rond, volgens welke haar vader uit Florennes afkomstig zou zijn en haar moeder een gevluchte 
Schotse prinses was, genaamd Doda (Donada), een dochter van koning Malcolm II. In Hoei 
wordt ze Arlette van Hoei genoemd en is voor haar een standbeeld opgericht op En Mounie. 

 
3103797288.* Ranulph I van Bayeux, burggraaf van Bayeux, geboren in circa 1024 te Bayeux, Normandië, 

Frankrijk. Gehuwd in circa 1042 met: 
3103797289. Alice (Alix) van Normandië, natuurlijke dochter van Richard III van Normandië.  
 
3103797290. Richard le Goz, burggraaf van Avranches, geboren in circa 1022 te Avranches, Frankrijk, 

overleden ná 1082. Gehuwd in circa 1045 met : 
3103797291. Emma de Conteville, geboren in circa 1030. 
 
3103797294.*  William Malet, heer van Graville, geboren in circa 1022 te Graville St. Honorine, 

Normandië, overleden in circa 1071. Gehuwd in circa 1042 met: 
3103797295. Esilia Crispin, geboren in circa 1028, overleden in circa 1078. 
 
3103797312. Wouter (Walthar) II van Vexin (de Witte), graaf van Vexin, Amiens, Valois en Gâtinais van-

af 987. Hij stelde in 1006 de abdijen van Jumièges en Sainte-Wadrille vrij van belastingen, 
hetgeen duidt op de goede relaties met Normandië en met de bisschop van Rouen. Hij regelde 
tevens het huwelijk van zijn zoon Drogo met een dochter van de koning van Engeland, die 
naar Normandië gevlucht was. Bij zijn overlijden tussen 1017 en 1024, lagen Robert II van 
Frankrijk en Odo II van Blois in conlfict, hetgeen de verdeling van zijn bezittingen tussen 
zijn zonen verklaart. Amiens en Vexin ging naar Drogo en Valois naar Rudolf. Gehuwd met: 

3103797313.* Adelheid. 
 
3103797314. Ethelred II van Engeland, koning van Engeland van 978 tot 1013 en van 1014 tot 1016. Vol-

gens de geschiedschrijver Willem van Malmesbury ontlastte Ethelred zich als baby in het 
doopvont. Naar aanleiding hiervan voorspelde St. Dunstan dat de Engelse monarchie onder 
Ethelreds bewind zou worden omvergeworpen. Ethelred kwam op tienjarige leeftijd op de 
troon als opvolger van zijn overleden vader Edgar en zijn daarna vermoorde halfbroer Edu-
ard de Martelaar. In het Engels is zijn bijnaam ‘the Unready’, wat in dit geval ‘zonder raad’ 
betekent. Het is tevens een woordgrapje op zijn naam, die ‘goed geadviseerd’ betekent. De 
bijnaam werd overigens pas rond 1180 voor het eerst vermeld, dus deze zegt weinig over 
Ethelreds karakter. Na enkele decennia van rust begonnen de Denen in het begin van Ethel-
reds regering weer met plunderingen langs de Engelse kust, later werden ook serieuze inval-
len gedaan door legereenheden. De koning probeerde de Noormannen af te kopen met beta-
lingen die men kent als Danegeld. Hij had weinig keus want zijn generaals waren niet te 
vertrouwen. Maar de betalingen lokten de Denen ook jaar na jaar weer terug naar Engeland. 
Ten einde raad besloot Ethelred op 13-11-1002, de dag van St. Bricius (St. Brice’s Day), alle 
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in Engeland wonende Denen uit te moorden. In reactie hierop begon koning Sven Gaffel-
baard van Denemarken met zijn pogingen Engeland te veroveren. Dit lukte hem in 1013 en 
Ethelred ging in ballingschap. In 1014 echter verjoegen de Engelsen Svens opvolger Knoet 
de Grote en herstelden Ethelreds macht. Ethelred had minstens zestien kinderen uit twee hu-
welijken, geboren in 968, overleden op 23-04-1016 te Londen, begraven te Londen. Gehuwd 
(1) in circa 895 met Ælfgifu of York, overleden in circa 1002, mogelijk een dochter van 
Thored, Ealdorman of southern Northumbira. Gehuwd (2) in circa 1002 met: 

3103797315. Emma van Normandië, nadat in 1000 een Engelse invasie van Normandië mislukt was, werd 
zij uitgehuwelijkt aan Ethelred II. Gehuwd (2) in 1017 met Knoet de Grote, de nieuwe koning 
van Engeland en Noorwegen. Emma begunstigde de kinderen van Knoet (waaronder koning 
Hardeknoet) boven deze van Ethelred II en toen haar zoon Eduard de Belijder in 1042 koning 
werd, verbande hij Emma, overleden op 06-03-1052 te Winchester. Emma’s achterneef Wil-
lem de Veroveraar voerde deze familieband aan als basis voor zijn aanspraak op de troon.  

 
3103797324.* Reinoud I van Creil, graaf van Clermont-en-Beauvaisis vanaf 1042 in opvolging van zijn 

schoonvader, volgens sommige bronnen een zoon van Hugo van Creil, geboren in circa 990, 
welke een zoon was van Reinoud van Creil, geboren in circa 965 te Creil, Oise, Frankrijk, 
overleden ná 1047. Reinoud I overleed in 1088. Gehuwd met: 

3103797325. Ermengarde van Clermont. 
 
3103797326.  Hilduinis IV van Montdidier, graaf van Roucy via zijn echtgenote en heer van Ramerupt, 

geboren in circa 998 te Montdidier, overleden in 1063. Gehuwd in 1031 met: 
3103797327. Alix de Roucy, geboren in circa 1020, overleden in 1063. 
 
3103797376. Sir Robert Baskerville, geboren in circa 1062. Gehuwd met: 
3103797377. Anne Verdon. 
 
3103797378.*  Galfred Rees. Gehuwd met: 
3103797379.  Nesta vz Rees ap Griffith. 
 
3103797530.* Rolf Tailboys, geboren in circa 1019 te Normandië. Stamvader der Tailboys met als bekend-

ste lid Gilbert Tailboys, 1st Baron Tailboys of Kyme, gehuwd met Bessie Blount, minnares 
van koning Hendrik VIII, moeder van Henry FitzRoy, 1st Duke of Richmond and Somerset. 

3103797531.* Azeline, geboren in circa 1020. 
 
3103797556.*  William de Espec, Baron of Warden, Bedfordshire, Engeland. Gehuwd met: 
3103797557.* N.N. 
 
3103797558.  Hugh de Beauchamp (dezelfde persoon als 1551898764). Gehuwd met: 
3103797559.  Adeliza Matilda Tailboys (dezelfde persoon als 1551898765). 
 
3103797560. Richard FitzGilbert, Earl of Clare. Nam deel aan de Verovering van Engeland in 1066 tijdens 

de Battle of Hastings. Hij werd beloond met 176 Lordships en vele landgoederen in Engeland 
inclusief het recht kastelen te bouwen in Clare en Tonbridge. In Surrey had hij zijn meest 
waardevolle bezittingen, met manors in de volgende plaatsen: Albury, Beddington, Bletch-
ingley, Buckland, Chelsham, Chessington, Chipstead, Chivington, Effingham, Apps in Elm-
bridge, Farleigh, Immerworth (Kingston upon Thames), Long Ditton, Mickleham, Molesey, 
Ockley, Old Malden, Shalford, Streatham, Tandridge, Tolworth, Tooting, Walton-on-Tha-
mes, Warlingham, Tillingdon, and Woldingham. Richard nam de naam Earl of Clare aan, 
naar een van zijn Lordships te Suffolk. Bij afwezigheid van Willem de Veroveraar trad 
Richard op als Chief Justiciar (vergelijkbaar met minister-president) en speelde een belang-
rijke rol in het neerslaan van de opstand in 1075. Na het overlijden van Willem de Verove-
raar sloot Richard zich aan bij de opstand tegen Willem II van Engeland in plaats van zijn 
oudere broer Robert Curthose. Omdat de meeste baronnen trouw bleven aan Willem II werd 
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de opstand neergeslagen. Richard is de stamvader van het geslacht de Clares, geboren in 
circa 1030 te Normandië, overleden in 1090 te St.Neot’s Priory. Gehuwd in circa 1054 met:  

3103797561. Rohese Giffard, geboren in circa 1034, overleden ná 1113. 
 
3103797562.  Hugo van Clermont (dezelfde persoon als 1551898662). Gehuwd met: 
3103797563. Margaretha van Ramerupt (dezelfde persoon als 1551898663). 
 
3103797566.* Hugh de Evermer, Baron of Bourne, geboren in circa 1036. Gehuwd met: 
3103797567. Thurfrida of Mercia, geboren in circa 1040 te Lincolnshire, Engeland. 
 
3103797586.* Waldron de St. Claire, geboren in circa 1015 te Normandië. Gehuwd met: 
3103797587.* N.N. 
 
3103797592.* Roger de Pitres (de Gloecestria), Sheriff of Gloucester, geboren te Pitres, overleden vóór 1086 
3103797593.* Eunice de Balun, geboren in circa 1050 te Baluun, Maine, mogelijk een dochter van heer 

Dreux I van Baluun (Balidoon). 
 
3103797608. Willem de Veroveraar, hertog van Normandië vanaf 1035 en als Willem I koning van 

Engeland vanaf 1066. Tot 1066 werd hij Willem de Bastaard genoemd. Willem volgde zijn 
vader op als hertog van Normandië, wat gezien zijn buitenechtelijke afstamming erg 
ongebruikelijk was. Als kind overleefde Willem diverse aanslagen op zijn leven en hij 
groeide op tot een krachtpatser met de voor die tijd reusachtige lichaamslengte van 1,75 
meter. Na de gewonnen slag in Val-es-Dunes, in 1047 in de nabijheid van Caen, verkreeg 
Willem het respect van de Normandische adel. Hierbij werd hij geholpen door zijn meerdere, 
koning Hendrik I van Frankrijk. In de loop der jaren lukte het de meedogenloze Willem door 
zijn militaire genie, diplomatie en uithuwelijking om zijn macht te vergroten en feitelijk 
onafhankelijk te worden van Hendrik. Willem was in de verte familie van Eduard de 
Belijder, koning van Engeland tot zijn overlijden in 1066. De kinderloze Eduard zou rond 
1051 Willem de Engelse troon beloofd hebben, maar het is twijfelachtig of dit echt gebeurd 
is. Bovendien was de troonopvolging in Engeland in die tijd niet erfelijk. Eduards zwager, de 
Engelse magnaat Harold Godwinson, zou rond 1064 na schipbreuk te hebben geleden op de 
Normandische kust, nabij Ponthieu (thans verdwenen), aan de Somme, in gevangenschap 
gezworen hebben Willems claim te ondersteunen, maar werd zelf in 1066 gekozen tot 
opvolger van Eduard. Harold had een eed afgelegd aan Willem, om de troon te verzaken aan 
de Normandische hertog. Hij pleegde meineed toen hij, terug in Engeland, na de dood van 
Eduard de Belijder zich toch liet kronen. De reden dat Willem, die als erg hebzuchtig gold, er 
zo op gebrand was om de controle over Engeland te krijgen, was het feit dat het land in die 
tijd een hoge beschaving en grote rijkdom kende. De verschijning van de komeet van Halley 
in april 1066 zag hij als een goed voorteken. Vanwege slecht weer van zijn vertrek aan de 
Divesmonding, weken voordien, vertrok hij van de Sommemonding en landde pas op 28-09-
1066 onbedreigd bij Pevensey aan de Engelse kust, waarna hij op 14 oktober in de Battle of 
Hastings koning Harold versloeg, zijn belangrijkste wapenfeit. In Willems voordeel was dat 
Harold niet lang daarvoor, in de slag van Stamford Bridge op 25 september, al een inval van 
Harald III van Noorwegen en Harolds broer Tostig had moeten afslaan. Op 25 december 
werd Willem tot koning gekroond. Zijn verovering is het onderwerp van het beroemde Tapijt 
van Bayeux. Willem had moeite om Engeland onder controle te krijgen en te houden en 
moest meerdere malen met harde hand opstanden onderdrukken. Hij nam de bezittingen van 
rebellerende Engelsen in beslag en gaf delen hiervan in leen aan zijn op buit beluste 
Normandische ridders, hiermee het leenstelsel in Engeland introducerend. Onder de tot dan 
toe relatief vrije Engelsen leidde dit tot grote onvrede en haat jegens de Normandische 
invallers. In het opstandige noorden richtte Willem rond 1070 grote verwoestingen aan die 
langdurige hongersnoden veroorzaakten. Van buitenaf werd Willems rijk bedreigd door 
Frankrijk, Noorwegen, Denemarken en Schotland. Onder Willem werden zo’n tachtig 
kastelen gebouwd, waarvan de Tower in Londen het bekendste is. Om de economische 
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problemen die het gevolg waren van zijn politiek te bestrijden, gaf Willem opdracht tot het 
maken van het beroemde Domesday Book, een gedetailleerde administratie van onder meer 
eigendomsrechten en veestapels. De Normandiërs drukten ook qua recht, cultuur en 
architectuur een sterk stempel op Engeland, geboren in circa 1027 te Falaise, Normandië, 
overleden op 09-09-1087 in het klooster Saint-Gervais nabij Rouen (als gevolg van 
verwondingen die hij opliep toen hij tijdens het beleg van Mantes van zijn paard viel), 
begraven op de begraafplaats van de St. Steven’s abdij te Caen. Gehuwd met:   

3103797609. Matilda (Mathildis of Maud) van Vlaanderen, koningin van Engeland, werd door haar broer 
Robrecht de Fries rond 1051 uitgehuwelijkt aan Willem de Veroveraar, toen nog slechts 
Willem van Normandië bijgenaamd “de Bastaard”. Dit huwelijk leverde Willem de steun op 
van Boudewijn V toen hij in 1066 een poging ondernam om Engeland te veroveren. Na haar 
kroning, in 1068, stond Mathilda bekend als koningin Maud van Engeland. Sommigen 
beweren dat Mathilda het Tapijt van Bayeux gemaakt heeft, maar het is waarschijnlijker dat 
het, in Engeland, is gemaakt op bestelling van bisschop Odo, een halfbroer van Willem de 
Veroveraar, die na de overwinning tot graaf van Kent werd benoemd, om de glorieuze 
overwinning te memoreren, geboren in 1031, overleden op 02-11-1083 te Rouen, begraven in 
het sanctuarium van de kerk van Abbaye-aux-Dames te Caen. Deze abdij had zij in 1059 
gesticht. Uit hun huwelijk werden vier zonen (onder wie Robert Curthose, Willem II (Rufus) 
en Hendrik I Beauclerc) en vermoedelijk zes dochters geboren, onder meer de later heilig 
verklaarde Adela en Agatha, die verloofd was met Alfons VI van Castilië. 

 
3103797610.* Rhys ap Tewdwr, Prins van Zuid Wales, geboren in circa 1045 te Carmarthenshire, Wales, 

overleden in 1093 te Brecon, Breconshire, Wales. Gehuwd met:  
3103797611. Gwladus vz Rhiwallon, geboren in circa 1053 te Powys, Monmouthshire, Wales. 
 
3103797612. Haimo (Hamo Dapifer), dapifer (seneschal) vanaf 1069 gedurende de regering van Willem 

de Veroveraar (Willem I) en zijn zoon Willem II van Engeland. Tevens was hij sheriff of 
Kent vanaf 1077. In 1099, toen Willem II in Normandië verbleef, was Haimo een van de 
voornaamste assistenten die Engeland moest besturen. Volgens het Domesday Book bezat 
Haimo landgoederen in Kent, Surrey en Essex, waarvan die van Essex het grootst waren. In 
september 1099 was Haimo nog getuige van een brief geschreven door koning Hendrik I van 
Engeland, die kort daarvoor zijn broer Willem II van Engeland had opgevolgd. Kort daarop 
overleed Haimo zelf (circa 1100). Zijn bezittingen in Normandië werden nagelaten aan zijn 
zoon Robert FitzHaimo, Haimo junior (waarschijnlijk de jongste van de twee) erfde de 
bezittingen in Engeland en werd tevens sheriff of Kent. Gehuwd met: 

3103797613.* N.N. 
 
3103797614. Roger de Montgomerie (the Great), 1st Earl of Shrewsbury. Roger was een van de belang-

rijkste raadgevers van Willem de Veroveraar. Hij vocht niet mee in de veroveringen van 
Engeland in 1066, maar bleef achter om Normandië te besturen. Na de verovering kreeg hij 
de verantwoording over twee kritieke locaties voor de verdediging van Engeland. Hij ontving 
de Rape of Arundel in 1067 (of begin 1068) en in 1071 werd hij de eerste Earl of Shrews-
bury. Naast deze landgoederen had hij onder meer landgoederen in Surrey, Hampshire, Wilt-
shire, Middlesex, Hertfordshire, Gloucestershire, Worcestershire, Cambridgeshire, Warwick-
shire en Staffordshire. Na het overlijden van Willem de Veroveraar sloot Roger zich in 1088 
aan bij de rebellen tegen Willem II. Willem II kon hem echter overtuigen de rebellen te ver-
laten en bij hem aan te sluiten. Kort daarop werden de rebellen verslagen en verloren zij hun 
landerijen in Engeland. Na zijn dood werden zijn bezittingen verdeeld. Zijn oudste zoon, 
Robert, erfde het merendeel van de bezittingen in Normandië, terwijl zijn tweede zoon, 
Hugh, het merendeel van de Engelse bezittingen erfde, waaronder het Earldom of Shrews-
bury. Na het overlijden van Hugh, erfde Robert alsnog het Earldom of Shrewsbury, geboren 
in circa 1030, overleden in 1094. Gehuwd (2) met Adelaide de Le Puiset. Gehuwd (1) met: 

3103797615. Mabel Talvas (of Bellême). 
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Willem de Veroveraar, hertog van Normandië vanaf 1035 en koning van Engeland 
vanaf 1066. Afbeelding op het tapijt van Bayeux. Het tapijt van Bayeux is een 
borduurwerk van 70 meter lang en 50 cm hoog, dat de geschiedenis uitbeeldt van 
de slag bij Hastings in 1066. Hierbij viel Willem de Veroveraar Engeland binnen 
en versloeg hij de Angelsaksische koning Harold. Het tapijt is vernoemd naar de 
stad Bayeux in Frankrijk en werd vermoedelijk vervaardigd in 1068. 
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3103797618.  Richard van Évreux, graaf van Évreux vanaf 1037 in opvolging van zijn vader, geboren in 
998 te Rouen, overleden in 1067 te Normandië. Gehuwd vóór 1030 met: 

3103797619. Godeheut, weduwe van Roger I de Toeni (zie 1551898633 in deze kwartierstaat). 
 
3103797820. Osbern de Seneschalk, voogd van Willem de Veroveraar. Osbern werd in 1040 vermoord tij-

dens een aanslag op het leven van Willem welke plaatsvond in diens slaapkamer. Gehuwd: 
3103797821. Emma van Ivry 
 
3103797822.  Roger I de Toeni (dezelfde persoon als 1551898632). Gehuwd met: 
3103797823.  Godeheut (dezelfde persoon als 1551898633). 
 
3103797872.  Diarmait mac Maíl na mBó, koning van Leinster. Hij was in zijn tijd een van de belangrijkste 

koningen van Ierland. Zijn invloed strekte zich uit tot Isle of Man en Engeland. Door een ver-
bond met Niall mac Eochada, koning van Ulaid, kreeg hij Dublin in handen, wat voorheen 
bestuurd werd door de High King. Diarmait installeerde zijn zoon Murchad als koning van 
Dublin. Nu hij de belangrijkste rijken van Ierland beheerste maakte hij aanspraak op de titel 
van High King of Ireland. Diarmait sneuvelde gedurende een slag tegen Conchobar Ua Mael-
sechalinn, koning van Mide, nabij Navan, Meath, overleden op 07-02-1072. Gehuwd met: 

3103797873.  Derbforgaill. 
 
3103797880.  Donncuan O’Toole (Donncuan Ua Tuathil). Gehuwd met: 
3103797881.  Sadb Mael Morda O’Domnail. 
 
3103797884.  Amargen Ua Morda, koning van Loigsi, overleden in 1097. Gehuwd met:  
3103797885.* N.N. 
 
3103797886.  Finn Ua Caellaide, koning van half Osraige. Gehuwd met: 
3103797887.* N.N. 
 
3103798016.*  Gherardo Gherardini, geboren in circa 975 te Engeland. Gehuwd met: 
3103798017.* N.N. 
 
3103798040.  Tadc mac Brian, geboren in 985, overleden in 1023 (vermoord op bevel van zijn halfbroer 

Donnchad mac Briain die zich daarna uitriep tot koning van Munster). Gehuwd met: 
3103798041.* Mór, mogelijk een dochter van Gilla-Brighid O’Mulloy, heer van Fircall of Melagh, zoon 

van koning Maolmora van Leinster. 
 
3103798200.* Humphrey (Onfroi, Unfrid) de Vieilles, eerste bezitter van de grand honneur van Beaumont-

le-Roger en stamvader van de Beaumont. Vieilles is een voormalig dorp dat tegenwoordig 
onderdeel uitmaakt van Beaumont-le-Roger. Hij zou de zoon zijn geweest van Thorold de 
Pont-Audemer en een zuster van Gunnora, echtgenote van hertog Richard I van Normandië. 
Thorold zou een zoon zijn geweest van Torf (Turolf) die wordt aangezien voor Torf le Riche, 
schoonvader van Robert de Deen of anders van de heren van Harcourt. Het lijkt aannemelijk 
dat hij een Scandinavische afkomst had. Naast Beaumont-le-Roger, was hij eigenaar van goe-
deren in Cotentin, Hiémois, Pays d’Auge, Basse Seine (Vatteville-la-Rue), Évrecin (Norman-
ville) en Vexin normand (Bouafles). In 1034 stichtte (of restaureerde) Humphrey het klooster 
van Préaux, gelegen nabij Pont-Audemer, overleden in circa 1050. Gehuwd met: 

3103798201.* Albreda (de la Haye Auberie). 
 
3103798202. Walram III van Meulan, burggraaf van Meulan vanaf 1005 in opvolging van zijn vader, van-

af circa 1015 graaf. Samen met Odo II van Blois bestreed hij in 1013 Richard II van Normandië 
en vervolgens Robert II van Frankrijk. Later koos hij de zijde van de koning van Frankrijk en 
ging hij een alliantie aan met Robert van Normandië. Walram gaf vrijstelling van belasting 
aan de abdij van Fécamp. Samen met zijn neef Rudolf IV van Vexin bestreed hij in 1041 Hen-
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drik I van Frankrijk, maar werd verslagen. Door tussenkomst van Robert de Duivel kon hij 
echter zijn bezittingen behouden, overleden 08-12-1069. Gehuwd (2) met Aelis. Gehuwd (1): 

3103798203.* Oda (de Conteville). 
 
3103798320.*  Gervase Paganel, geboren in circa 995. Gehuwd met: 
3103798321.* N.N. 
 
3103798324.*  Ansculf de Pinchengi, geboren in circa 1014. Gehuwd met: 
3103798325.* N.N. 
 
3103798384.* Gerald de Romara, geboren in circa 1015. Gehuwd in circa 1036 met: 
3103798385.* Aubreye, geboren in circa 1018.  
 
3103798386.  Ralph FitzHubert, Baron of Crick, Derbyshire, England. Gehuwd met: 
3103798387.* N.N. 
 
3103798392.  Payn de Freteval, geboren in circa 1006. Gehuwd met: 
3103798393.  Adierne de Montdoubleau, geboren in circa 1002. 
 
3103798396.* Gerard de Hesdin, heer van Hesdin, geboren in circa 1015, overleden vóór 1065. Gehuwd: 
3103798397.* N.N. 
 
3103798398.  Walter de Lacie, heer van Lessey en Campeau te Calvados, geboren in circa 1036 te 

Calvados, overleden op 27-03-1085. Gehuwd met: 
3103798399.* Emma (Emmalina), geboren in circa 1045. 
 
3103798400.  Godfried II van Gâtinais (Ferréol), graaf van Gâtinais vanaf circa 1028 in opvolging van zijn 

halfbroer. Godfried overleed op 30-04-1044. Gehuwd met: 
3103798401. Ermengarde van Anjou (dezelfde persoon als 3103798419). 
 
3103798402.  Simon I de Montfort (dezelfde persoon als 1551898634). Gehuwd met: 
3103798403.  Agnes van Évreux (dezelfde persoon als 1551898809). 
 
3103798404. Jan van Beaugency, heer van La Flèche, geboren circa 1042, overleden in 1097.Gehuwd met: 
3103798405.  Paula van Maine. 
 
3103798406. Gervais II van Château-du-Loir, heer van Château-du-Loir vanaf circa 1067 in opvolging van 

zijn oom Gervais I, aartsbisschop van Reims en heer van Château-du-Loir. Gervais II 
overleed in circa 1095/1097. Gehuwd (2) in circa 1095 met Gersende. Gehuwd (1) met: 

3103798407.* Eremburge, leefde in 1086, overleden in circa 1095 
 
3103798412.  Duncan I van Schotland (Donnchad mac Crínáin) koning van Schotland vanaf 1034 in opvol-

ging van zijn grootvader. In tegenstelling tot Shakespear’s Macbeth was de historische Dun-
can een jonge koning. Hij volgde zijn grootvader, Malcolm II, na diens dood op 25-11-1034, 
zonder enig tegenstand op. Hij was wellicht Malcolm’s erkende opvolger, hierbij het Tanist-
stelsel schendend. Volgens John van Fordun was Duncan koning van Strathclyde geweest 
voor zijn opvolging van de Schotse troon. Verder beweerde hij dat Duncan met Suthen, zus 
van Siward van Northumbria, was gehuwd. Dit is echter omstreden. Het is wel zeker dat 
Duncan twee zonen had: Malcolm en Donald, die beide koning werden. Het begin van 
Duncan’s regeerperiode was rustig, er waren geen oorlogen of andere gewapende conflicten. 
Macbeth werd ‘dux’ genoemd, wat betekende dat hij de macht achter de troon was. In 1039 
voerde Duncan een Schots leger aan om Durham te belegeren, maar faalde. Honderden 
Schotten stierven. Duncan overleefde, maar het volgende jaar viel hij Moray binnen, Mac-
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beth’s domein. In Pitgaveny bij Elgin, werd hij gedood door zijn eigen troepen onder leiding 
van Macbeth. Duncan werd geboren in 1001, overleden op 15-08-1040. Gehuwd met: 

3103798413.* mogelijk: Suthen van Northumbria. 
 
3103798414 Edward Ætheling (de Banneling), verkreeg zijn bijnaam omdat hij het merendeel van zijn 

leven buiten Engeland had doorgebracht. Na de Deense verovering van Engeland in 1016 
werden hij en zijn broer Edmund verbannen uit Engeland. Edward was slechts enkele maan-
den oud en werd naar het hof van Olof Skötkonung gestuurd met de instructie het kind te 
vermoorden. In plaats daarvan werd Edward stiekem naar Kiev gestuurd, waar de dochter 
van Olof, Ingigerd, koningin was geworden. Van daaruit kwam hij uiteindelijk in Hongarije 
terecht, waarschijnlijk aan het hof van de schoonzoon van Ingigerd, koning András. Nadat de 
kinderloze Eduard de Belijder koning was geworden van Engeland, nodigde hij Edward uit 
naar Engeland terug te keren en troonopvolger te worden. Edward verbleef aan het hof van 
Hendrik III van het Heilige Roomse Rijk, maar keerde eind augustus terug naar Engeland. 
Twee dagen na zijn aankomst overleed Edward echter. De oorzaak van zijn overlijden is 
onbekend, maar het is mogelijk dat hij vermoord is door zijn tegenstanders. Door het over-
lijden van Edward kon Willem de Veroveraar aanspraak maken op de troon van Engeland. 
Edward werd geboren in 1016 te Engeland, overleden in augustus 1057. Gehuwd met: 

3103798415.* Agatha, van onbekende afkomst. Volgens sommige bronnen verwant aan Hendrik II of 
Hendrik III van het Heilige Roomse Rijk. 

 
3103798416.  Willem V van Aquitanië (de Grote), hertog van Aquitanië en graaf van Poitiers (als Willem 

III) vanaf 995 in opvolging van zijn vader. Willem was een gestudeerde en vrome vorst, die 
een vredelievend bestuur voerde. Hij deed beroep op Robert II van Frankrijk om zijn vazal, 
graaf van La Marche, Boso II te bedwingen, maar mislukte daarin. Hij werd door Fulco III 
van Anjou verslagen, waardoor hij Loudun en Mirebeau moest opgeven. Ook de 
Noormannen versloegen hem in 1006. Tenslotte stond hij nog Confolens en Ruffec en 
Chabanais af, om zijn vazal, de graaf van Angoulême, Willem III met het IJzeren Lijf, te 
belonen. Hij ondersteunde verder de invoering van de Godsvrede door de Kerk. Wanneer de 
Italianen in 1024-1025 in Frankrijk een koning kwamen zoeken, kozen zij Hugo, de zoon van 
Robert II van Frankrijk. Maar door de weigering van laatstgenoemde, vroegen zij aan Willem 
de kroon te aanvaarden. Willem vertrok naar Italië om het voorstel te bespreken, maar 
weigerde voor hem en zijn zoon omwille van de complexiteit van de Italiaanse intriges, 
geboren in 969, overleden op 31-01-1030 te Maillezais. Gehuwd (1) met Adalmode van 
Limoges, weduwe van graaf Aldebert I van La Marche (zie elders in deze kwartierstaat). 
Gehuwd (2) in 1011 met Brisca (Sancha) van Gascogne, overleden vóór 1018. Dochter van 
hertog Willem II Sancho van Gascogne en Uracca van Navarra. Gehuwd (3) met: 

3103798417.  Agnes van Mâcon, overleden op 10-11-1068. Gehuwd (2) met graaf Godfried II van Anjou. 
 
3103798418. Robert I van Bourgondië (dezelfde persoon als 3103800844). Gehuwd met: 
3103798419.  Ermengarde van Anjou (Blanche), geboren in circa 1018, overleden op 18-03-1076. Gehuwd 

(1) met graaf Godfried II van Gâtinais (Ferréol) (zie elders in deze kwartierstaat). 
 
3103798420.  Pons van Toulouse, graaf van Toulouse en markgraaf van Provence en Septimanië vanaf 

1037 in opvolging van zijn vader. Hij volgde de politiek van zijn voorgangers en bood 
weerstand tegen Poitou-Aquitanië, Barcelona en Provence. In 1053 diende hij hevige strijd te 
voeren tegen Auvergne om het erfdeel Rouergue te behouden, geboren in circa 990, 
overleden in circa 1060. Gehuwd (1) met Marjorie. Gehuwd (2) met: 

3103798421.  Almodis van La Marche (dezelfde persoon als 6207602177). 
 
3103798422.  Robert van Mortain, graaf van Mortain vanaf 1049 (en mogelijk Earl of Cornwall). Robert 

werd voor het eerst vermeld in 1049 toen hij werd aangesteld als graaf van Mortain in de 
Cotentin in plaats van een zekere William Warlenc, die door Willem de Veroveraar verdacht 
werd van verraad. Vijf jaar later vocht Robert aan de zijde van Willem de Veroveraar toen 
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koning Hendrik I van Frankrijk Normandië binnenviel. Hij lijkt echter geen strijd te hebben 
geleverd tijdens de Slag om Mortemer. Robert was aanwezig bij Lillebonne in 1066 waar hij 
toezegde 120 schepen uit te rusten voor de invasie van Engeland. Hij vocht mee in de Battle 
of Hastings, waar hij een regiment ridders uit de Cotentin aanvoerde. Voor zijn diensten 
kreeg hij 549 manors (54 in Sussex, 75 in Devon, 49 in Dorset, 29 in Buckinghamshire, 13 in 
Hertfordshire, 10 in Suffolk, 99 in Northamptonshire, 196 in Yorkshire en 24 in andere delen 
van het land). Zijn belangrijkste bezittingen concentreerden zich rondom Cornwall, waarhij 
ten tijde van de Domesday Survey 248 manors bezat, alsook de kastelen van Launceston en 
Trematon. Door velen werd hij hierdoor beschouwd als Earl of Cornwall. Het is onduidelijk 
of hij ook daadwerkelijk was aangesteld als Earl. In 1069 leverde hij samen met zijn neef, 
Robert van Eu, strijd tegen Denen die bij de monding van de Humber waren gearriveerd en 
York aanvielen. Nadat de Denen zich hadden teruggetrokken achter hun hekken lieten zij 
zich vermaken door de lokale bevolking. De beide Roberts vielen de Denen aan en achter-
volgden hen totdat de overlevenden waren gevlucht met hun schepen. In 1087 verscheen 
Robert aan het sterfbed van Willem de Veroveraar en vroeg de koning zijn sinds 1082 ge-
vangen gehouden broer Odo vrij te laten. Willem wilde hier niet op ingaan, omdat hij Odo 
niet kon vertrouwen. Na het overlijden van Willem de Veroveraar, startte Odo een opstand 
tegen zijn opvolger Willem II. Odo haalde zijn broer Robert over de opstand te steunen. Na-
dat deze opstand was neergeslagen werd Odo verbannen naar Normandië. Robert kreeg 
vergiffenis. Waarschijnlijk vanwege zijn vele bezittingen. Hierna werd niets meer vernomen 
van Robert, geboren in circa 1038, overleden in circa 1103. Gehuwd met: 

3103798423.  Matilda de Montgomery. 
 
3103798424. Hugo van Châtellerault, burggraaf van Châtellerault, was in 1030 getuige van een donatie 

door Raingardis en in 1045 van een donatie door “Gaulterius cognomento Burseldus” aan St. 
Cyprien. Hugo doneerde zelf in 1060 aan de priorij van Saint-Nicolas de Poitiers. Gehuwd: 

3103798425.* Gerberge de La Rochefoucauld. 
 
3103798426.  Amalrik IV van Thouars (dezelfde persoon als 6207602178). Gehuwd met: 
3103798427.  Aremgarde (dezelfde persoon als 6207602179). 
 
3103798456.  Roger de Montgomery (dezelfde persoon als 3103797614). Gehuwd met: 
3103798457.  Mabel Talvas (of Bellême) (dezelfde persoon als 3103797615). 
 
3103798458.  Gwijde I van Ponthieu, graaf van Ponthieu vanaf 1053 in opvolging van zijn vader. Hij was 

aanhanger van Hendrik I van Frankrijk en werd in 1054 gevangen genomen door Willem II 
van Normandië en twee jaar vastgehouden. Zijn oom, bisschop Guy van Amiens regeerde in 
zijn afwezigheid. Na terugkeer was Gwijde een vazal van Willem II. In 1075 stichtte Gwijde 
de abdij van Abbeville, overleden op 13-11-1100. Gehuwd (2) met Adila. Gehuwd (1) met: 

3103798459.*  Ada van Amiens. 
 
3103798460.  Hendrik van Bourgondië (dezelfde persoon als 1551900422). Gehuwd met: 
3103798461.  Sybille van Barcelona (dezelfde persoon als 1551900423). 
 
3103798462.  Willem I van Bourgondië (dezelfde persoon als 6207601450). Gehuwd met: 
3103798463.  Stephania van Longwy-Metz (dezelfde persoon als 6207601451). 
 
3103798764. Paul Thorfinnsson, Earl of Orkney samen met zijn broer Erlend vanaf circa 1064. Volgens de 

overleveringen hadden beide broers een goede band totdat hun kinderen waren opgegroeid en 
onenigheid ontstond over de opvolging in Orkney. Koning Magnus III van Noorwegen nam 
in 1098 het eiland in en zette Erlend en Paul uit hun functie. Haakon Paulsson, de zoon van 
Paul, werd regent namens de Noorse prins, de toekomstige koning Sigurd I van Noorwegen. 
Deze Sigurd benoemde Haakon in 1105 tot Earl of Orkeny, overleden ná 1098. Gehuwd met:  

3103798765.  Onbekende dochter van Hakon Ivarsson. 
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3103799104.  Hugo I van Gournay, Sire van Gournay, geboren in circa 960 te Gourney-en-Bray, 
Normandië, overleden ná 990. Gehuwd met: 

3103799105.* N.N. 
 
3103799120.* mogelijk: Alberik (Aubrey), heer van Coucy vanaf circa 1057/1059. Stamvader van het 

geslacht Coucy. Stichtte de abdij van Nogent-sous-Coucy. Gehuwd met: 
3103799121.* N.N. 
 
3103799124.  Gislebert de Roucy (dezelfde persoon als 12415189308). Gehuwd met: 
3103799125. N.N. (dezelfde persoon als 12415189309). 
 
3103799128.  Guillaume de Corbeil (Warlong), graaf van Corbeil, trok zich terug als monnik, geboren in 

circa 998 te Corbeil, Marne, Champagne, overleden op 27-05-1067 in het klooster van St. 
Maur. Gehuwd met: 

3103799129.* N.N. 
 
3103799130.  Manassess de Dammartin (dezelfde persoon als 3103799140). Gehuwd met: 
3103799131.  Constance van Frankrijk (dezelfde persoon als 3103799141). 
 
3103799140.  Manassess de Dammartin (Calvus), graaf van Dammartin en Dampmartin. Manassess was 

een postuum geboren zoon van Hilduinus II van Montdidier. Manassess is de eerst bekende 
graaf van Dammartin. In 1037 begeleidde hij Odo II van Blois bij het beleg van Bar-le-Duc 
en sneuvelde daar samen met hem, geboren in circa 1010 te Dammartin-En-Goele, Seine-Et-
Marne, overleden in 1037 te Bar-Le-Duc. Volgens sommige bronnen gehuwd met Adela, 
erfgename van Dammartin. Gehuwd met: 

3103799141. Constance van Frankrijk, geboren in circa 1014. 
 
3103799164.  Gerard van Lotharingen, hertog van Opper Lotharingen en koninklijk graaf van Metz vanaf 

1048 in opvolging van zijn broer Adalbert, overleden op 14-04-1070 te Remiremont. Gehuwd: 
3103799165.  Hedwig van Namen, overleden in circa 1080. 
 
3103799166. Gerhard II van Egisheim-Dagsburg, graaf van Egisheim, geboren in circa 1043, overleden ná 

1098. Gehuwd met: 
3103799167.* Richarda, overleden ná 1098. 
 
3103799360. Roger de Mortimer, geboren in circa 1002 te Coutances (?), Normandië. Gehuwd met: 
3103799361.* Odain, geboren in circa 1006. 
 
3103799372.* Remfray de Rumilly. Gehuwd met : 
3103799373.* N.N. 
 
3103799392.* Wachelinde, stamvader van het geslacht de Ferrers, de plaats Ferrières was bekend om zijn 

metaalbewerking. Het wapen van de Ferrers was een zilver schild met zwarte hoefijzers. 
Wachelinde sneuvelde tijdens de burgeroorlog naar aanleiding van de aanstelling van Willem 
de Veroveraar (de Bastaard), geboren in circa 1010 te Ferrières, Normandië. 

3103799393.* N.N. 
 
3103799394.* Eugerulphe Roberts, geboren in circa 1020. Gehuwd met: 
3103799395.* N.N. 
 
3103799404. Roger de Montgomery (dezelfde persoon als 3103797614). Gehuwd met: 
3103799405. Mabel Talvas (of Bellême) (dezelfde persoon als 3103797615). 
 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

3103799406.  Adelbert II van La Marche, graaf van La Marche vanaf 1039 in opvolging van zijn vader. 
Adelbert was een oorlogszuchtige graaf en gaf zich over aan wreedheden die, ook in die tijd, 
uitzonderlijk waren. Zo stak hij de abdij van Lesterp in brand, waarin zijn vijanden hun 
toevlucht hadden gezocht, waardoor ruim 1700 mensen omkwamen. Toch had hij ook de 
naam een verstandig man te zijn en een rechtschapen rechtspreker. De graaf van Poitiers zou 
geregeld een beroep op zijn oordeel hebben gedaan, overleden in 1088. Gehuwd met:  

3103799407.* Pontia. 
 
3103799456.  Thurston Bassett, woonde in Quilly-Basset, Normandië, geboren in circa 1050. Gehuwd met: 
3103799457.* N.N. 
 
3103799520.  Anquetil van Harcourt, eerste heer van Harcourt. Vergezelde Willem de Veroveraar in 1066 

naar Engeland en vergaarde veel bezittingen aldaar. 
3103799521.* Ève of Boissey, vrouwe van Boissey-le-Châtel. 
 
3103799522. Vaultier van Argouges, heer van Argouges, geboren in circa 1010 te Argouges. Gehuwd met: 
3103799523.* N.N. 
 
3103799832.  Gerard(us) II van Wassenberg (Flamens), in 1042 graaf, in 1053 graaf in de Betau en Teister-

bant, in 1057 graaf in de Ruhrgau, in 1067 graaf in de Hattuariergau, overleden in 1082.  
3103799833.* N.N. 
 
3103799872.  Raoul IV (Roscelin I) de Beaumont, burggraaf van Maine, geboren in circa 980, overleden in 

circa 1040. Gehuwd ná 997 met: 
3103799873.  Erembergis, geboren in circa 985, overleden vóór 1049. 
 
3103799874.* Stephen de Montrevault, geboren in circa 980. Gehuwd met: 
3103799875.* Adelberge, geboren in circa 985. 
  
3103799960.  Rudolf II de Warenne, zijn naam is afkomstig van het gelijknamige kasteel langs de Varenne 

rivier. Omdat zijn broers zijn vader niet opvolgden is het waarschijnlijk dat Rudolf hem 
opvolgde, overleden ná 1074. Gehuwd in of vóór 1059 met: 

3103799961.* Emma, overleden ná 1074. 
 
3103799962.* Gerbod of Chester, Earl of Chester, afkomstig uit Vlaanderen reisde hij mee met Willem de 

Veroveraar. In circa 1070 werd hij benoemd tot Earl of Chester, de laatste grote stad die ver-
overd zou worden door de Noormannen. Later keerde hij terug naar Vlaanderen en werd 
gevangen genomen op 22-02-1071 in de Slag bij Kassel. Er bestaat enige twijfel wat hierna 
met hem gebeurd is, of hij overleed in de gevangenis, of hij overleed als monnik te Cluny.  

3103799963.* N.N. 
 
3103799964. Hendrik I van Frankrijk, koning van Frankrijk vanaf 1031. Zijn regeringsperiode kenmerkte 

zich door conflicten om macht en territoria. Zo verenigde hij zich met zijn broer Robert in 
een revolutie tegen zijn eigen vader. Hendrik I was betrokken bij het bevrijden van een jonge 
neef van hem, Willem de Veroveraar, die te maken had met opstandige leenmannen. Toen 
Willem de Veroveraar enkele jaren later in het huwelijk trad met Mathilde de dochter van 
graaf Boudewijn V van Vlaanderen, zag Hendrik I Willem de Veroveraar als een potentieel 
gevaar. In 1054 en in 1058 trok Hendrik I ten strijde tegen Normandië, maar beide keren 
werd hij verslagen, geboren op 04-05-1008 te Reims, overleden op 04-08-1060 te Vitry-en-
Brie, begraven in de kathedraal van St. Dénis te Parijs. Verloofd met Mathildis der Franken, 
overleden in 1034. Dochter van keizer Koenraad II de Saliër en Gizela van Zwaben. Gehuwd 
(2) in 1034 met Mathildis van Friesland, geboren in 1024, overleden in 1044. Dochter van 
van Liudolf van Brunswijk, graaf van Midden-Friesland en markgraaf van Brunswijk, en 
Gertrudis van Egisheim. Gehuwd (3) op 19-05-1051 met: 
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3103799965.  Anna Yaruslavna van Kiev, een geletterde vrouw, hoogst uitzonderlijk voor die tijd. Toch 
riep zij tegenstand op wegens onvoldoende kennis van het Frans. Samen met Boudewijn V 
van Vlaanderen zes jaar regentes voor haar zoon Filips I van Frankrijk (Anna introduceerde 
hiermee de Griekse naam Filips in West-Europa). Zij stichtte het klooster St. Martin-des-
Champs te Parijs en St. Vincent te Senlis, geboren circa 1024 te Kiev, overleden circa 1075, 
begraven in de abdij van Villiers bij La-Ferté-Alais. Gehuwd (2) in 1062 met graaf Rudolf IV 
van Valois (zie elders in deze kwartierstaat), die voor Anna zijn echtgenote Eleonora ver-
stootte. Het koppel werd door paus Alexander II geëxcommuniceerd wegens overspel. 

 
3103799966.  Heribert IV van Vermandois, graaf van Vermandois vanaf 1045 in opvolging van zijn vader 

en graaf van Valois en heer van Elbeuf vanaf 1077 in opvolging van zijn zwager, Simon van 
Valois. Heribert verloor evenwel Péronne, geboren in circa 1032, overleden in circa 1080.  

3103799967.  Adelheid van Valois. 
 
3103799988. Geoffrey de Mandeville (dezelfde persoon als 3103800594). Gehuwd met: 
3103799989. Athelaise (Adeliza) (dezelfde persoon als 3103800595). 
 
3103800032.  Willem I van Eu, graaf van Eu vanaf 1040 in opvolging van zijn neef Gilbert van Brionne. 

Willem was geboren in 972, overleden in 1058. Gehuwd met: 
3103800033.  Leseline van Turqueville, overleden in 1058. 
 
3103800036.  Stefanus II Hendrik van Blois (de Wijze), graaf van Blois, Chartres, Dunois en Meaux vanaf 

1089 in opvolging van zijn vader, bestuurde de graafschappen echter reeds vanaf 1074. 
Stefanus was samen met zijn zwager Robert een van de leiders van de eerste kruistocht. 
Tijdens deze tocht schreef hij brieven aan zijn echtgenote over al zijn belevenissen. Hij 
maakte zijn tocht niet af, maar kwam tot het Beleg van Antiochië. Omdat hij lang geen 
doorgang kon vinden werd hij bang van de honger om het leven te komen en keerde terug 
naar huis. Thuis kreeg hij verwijten dat hij zijn kruisvaart niet vervuld had, en kreeg in 1100 
de kans om met de Kruisvaart van 1101 mee te kunnen. Zijn echtgenote stond erop dat hij 
meeging. Deze kleine kruistocht werd een fiasco en Stefanus wist na zijn nederlaag bij Mer-
sivan via Tarsus naar Antiochië te vluchten. In februari 1102 kwam hij met de overblijfselen 
van de kruisvaarders aan in Jeruzalem. Hij besloot niet naar huis te keren, maar zijn diensten 
aan te bieden aan de koning van Jeruzalem. Enkele maanden later nam hij deel aan de Slag 
bij Ramla, tijdens een charge in een van de kasteeltorens te Ramala werd hij vermoord door 
een Egyptische soldaat, geboren in circa 1045, overleden op 19-05-1102 te Ramla. Gehuwd: 

3103800037. Adela van Engeland, betoonde zich zeer edelmoedig voor abdijen en kerken, geboren in circa 
1062 te Normandië, overleden op 08-03-1137 te Marcigny-sur-Loire, begraven te Caen. 

 
3103800038.  Gilles de Sully, heer van Sully-sur-Loire en la Chapelle, geboren in circa 1070, overleden ná 

1098. Gehuwd vóór 1093 met: 
3103800039.  Ildeburge de Bourges, geboren in circa 1073. 
 
3103800040.  Roger van Aubigny, heer van Aubigny. Gehuwd met: 
3103800041.* N.N. 
 
3103800042. Roger Bigod (dezelfde persoon als 387974960). Gehuwd met: 
3103800043. Adeliza (Alice) de Tosny (Toeni, Toeny) (dezelfde persoon als 387974961). 
 
3103800044.  Hendrik II van Leuven (dezelfde persoon als 3103800670). Gehuwd met: 
3103800045.  Adela (dezelfde persoon als 3103800671). 
 
3103800046.  Otto II van Chiny, graaf van Chiny vanaf 1105 in opvolging van zijn vader. Voltooide de 

door zijn vader opgerichtte abdij van Orval en installeerde de kanunniken, overleden in 1131. 
3103800047.  Adelheid van Namen, overleden in circa 1124.  
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Anna van Kiev, koningin gemalin van 
Frankrijk sinds 1051 via haar huwe-
lijk met Hendrik I van Frankrijk. 
Anna was een geletterde vrouw, 
hoogst uitzonderlijk voor die tijd. 
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3103800384.  Iago ab Idwal ap Meurig, Prins van Gwynedd. Weinig is bekend over het leven van Iago. 
Met de dood van Llywelyn ap Seisyll in 1023 kwam de regering van Gwynedd met Iago 
weer in handen van de oude dynastie. Iago werd in 1039 vermoord door zijn eigen mannen 
en vervangen door de zoon van Llywelyn ap Seisyll, Gruffydd ap Llywelyn. Iago’s kleinzoon 
zou de troon echter weer weten te veroveren. Omdat de zoon van Iago zo onbekend was 
gebleven noemde deze zich echter “kleinzoon van Iago” in plaats van “zoon van Cynan”. 

3103800385.* N.N. 
 
3103800386. Olaf van Dublin (Amlaíb mac Sitriuc, Olaf Sigtryggsson), prins van Dublin. Als zoon van de 

regerende koning van Dublin werd hij in 1029 gevangen genomen door de nieuwe heer van 
Brega, Mathghamhain Ua Riagain. Deze eiste een losgeld van 1200 koeien, 140 Britse paar-
den, 60 ounces goud en zilver, het zwaard van Carlus, de gegijzelden van Leinster en Leath 
Cuinn, vier gijzelaars om de vrede te garanderen alsook 80 koeien voor de man die de onder-
handelingen over de vrijlating van Olaf voerde. Dit incident toonde aan hoe lucratief de 
gijzelneming van een belangrijk persoon kon zijn. Naast het uitbreiden van de eigen 
bezittingen werden tevens de voorraden van de vijand uitgeput. De eis van 140 paarden wijst 
er bovendien op dat Dublin een belangrijke haven was voor het invoeren van paarden. Olaf 
werd vermoord in Engeland tijdens een pelgrimstocht naar Rome in 1034. Gehuwd met: 

3103800387.* N.N. 
 
3103800388. Edwin ab Einion, prins van Deheubarth van 1005 tot 1018, regeerde samen met zijn broer 

Cadell ab Einion. Gehuwd met: 
3103800389.* N.N. 
 
3103800400.* Cynfyn ap Gwerstan, heer van Powys van wie weinig bekend is. Mogelijk de zoon van een 

Engelse Saks, zijn patroniem is wellicht afkomstig van de naam Werestan. Gehuwd met: 
3103800401.   Angharad ferch Maredudd, prinses van Deheubarth. Gehuwd (1) met: Seisyll.  
 
3103800584. Lambert II van Gent, burggraaf van Gent, overleden in circa 1074. Gehuwd met: 
3103800585.* Geyla. 
 
3103800586. Boudewijn van Guînes, graaf van Guînes vanaf circa 1052 in opvolging van zijn vader. 

Boudewijn koos partij voor Robrecht I de Fries in diens strijd tegen Richilde van Henegou-
wen en nam ook deel aan de Slag bij Kassel in 1071 tegen Arnulf III van Vlaanderen. Hij 
was bekend om zijn moed, wijsheid en voorbeeldige levenswandel. Boudewijn ondernam in 
1084 een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, maar kwam ziek terug. Omdat hij zo 
goed verzorgd werd in de abdij van Charroux, stichtte hij als dank de abdij van Andernes bij 
Guînes, geboren in circa 1038, overleden in circa 1091. Gehuwd met: 

3103800587.  Adelheid van Holland, geboren in circa 1045, overleden in circa 1085. 
 
3103800588.* Willem I van Sint Omaar (Guillaume de Fauquemberghes), heer van Sint Omaar vanaf circa 

1100, overleden in circa 1128. Gehuwd met: 
3103800589.* Aganitrude van Brugge. 
 
3103800590.  Arnoul de Picquigny, heer van Picquigny, ridder, vidame van Amiens. Gehuwd met: 
3103800591.* N.N. 
 
3103800594.* Geoffrey de Mandeville, Constable of the Tower of London. Zijn achternaam is afkomstig 

van het dorp Thil-Manneville (Magnavilla, Mannevilla). Geoffrey was een invloedrijke 
persoon gedurende de heerschappij van  Willem de Veroveraar. Willem gaf hem dan ook 
uitgestrekte landgoederen, voornamelijk in Essex. Geoffrey was sheriff in Londen en 
Middlesex, en wellicht ook in Essex en Hertfordshire. In circa 1085 stichtte hij samen met 
zijn tweede echtgenote de kerk van Hurley en droeg deze over aan Westminster, overleden in 
circa 1100. Gehuwd (2) met Lescelina. Gehuwd (1) met: 
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3103800595.* Athelaise (Adeliza). 
 
3103800664.  Godfried IV de Rumigny, heer van Rumigny, overleden ná 1078. Gehuwd met: 
3103800665.  Alix de Roucy (dezelfde persoon als 3103797327). 
 
3103800668.  Boudewijn VI van Vlaanderen (van Hasnon), graaf van Henegouwen vanaf 1051 (als 

Boudewijn I) namens zijn echtgenote en graaf van Vlaanderen, Artesië en Zeeland vanaf 
1067 in opvolging van zijn vader. In 1051 ging hij onder druk van zijn vader (en in strijd met 
het canonieke recht) het huwelijk aan met zijn achternicht (5de graad), gravin Richilde van 
Henegouwen, weduwe van graaf Herman van Bergen (overleden in 1050 of 1051). Dit 
huwelijk gaf hem greep op het graafschap Henegouwen, vooral nadat de twee kinderen uit 
het eerste huwelijk van Richilde in de geestelijke stand werden ondergebracht. In de 
chronologie van de graven van Henegouwen werd hij daarom aangeduid als Boudewijn I van 
Henegouwen. Omdat Boudewijn in 1064 de aanzet gaf tot de restauratie van deze abdij kreeg 
hij de toenaam “van Hasnon”. Toen Boudewijn zijn vader in 1067 in Vlaanderen kon 
opvolgen, werd het graafschap Henegouwen in een personele unie met Vlaanderen verenigd. 
Deze unie was slechts van korte duur, daar ze, met de overwinning van Robrecht de Fries in 
de Slag van Kassel (1071), ongedaan werd gemaakt, geboren in circa 1030, overleden op 17-
07-1070, begraven in de abdij van Hasnon. Gehuwd in 1051 met: 

3103800669.* Richilde van Henegouwen, gravin van Henegouwen vanaf 1051. Zij werd in de literatuur 
zowel Richilde van Henegouwen, als Richilde van Egisheim genoemd. De toenaam “van 
Egisheim” verwijst naar haar moederlijke afstamming (van Dagsburg-Egisheim). Haar 
vermoedelijke vader is Reinier van Hasnon, die afstamt uit het geslacht der Reiniers 
(kleinzoon van Reinier III van Henegouwen). Omdat het graafschap via haar over ging op 
haar nieuwe echtgenoot. Anderen stellen echter dat Reinier V van Hasnon haar eerste 
schoonvader was. Richilde mag beschouwd worden als de grondlegster van het graafschap 
Henegouwen. Gehuwd (1) in circa 1040 met Herman van Bergen, graaf van Bergen en graaf 
in het zuidelijke deel van de Brabantgouw. Omwille van Richilde’s erfrechten werd deze in 
circa 1049 door de Duitse keizer Hendrik III ook het bestuur van het markgraafschap 
Valenciennes toevertrouwd. Na Hermans vroegtijdig overlijden in 1051 huwde zijn met 
Boudewijn VI van Vlaanderen. Gehuwd (3) in circa 1070 met William Fitzosbern, 1st Earl of 
Hereford (zie elders in deze kwartierstaat). Richilde werd geboren in circa 1020, overleden 
op 18-03-1086, begraven in de abdij van Hasnon. 

 
3103800670.  Hendrik II van Leuven, graaf van Leuven en Brussel vanaf 1054 in opvolging van zijn vader. 

Zijn naam verschijnt naast die van zijn broer Reinier in een akte van 1078 voor het kapittel 
van Brussel. Er is weinig bekend over zijn heerschappij, maar men weet dat hij in 1071 steun 
verleende aan Richilde van Henegouwen tegen haar zwager Robrecht I de Fries in het geschil 
om het graafschap Vlaanderen. Zijn dochter werd dan ook uitgehuwelijkt aan de tweede zoon 
van Richilde. Hendrik werd geboren in circa 1020, begraven in 1078 te Nijvel. Gehuwd met: 

3103800671.* Adela, overleden ná 1086. Volgens sommige bronnen dochter graaf Eberhard van de Betuwe. 
 
3103800704.  Engelbert IV van Brienne, graaf van Brienne in opvolging van zijn vader, geboren in circa 

1024, overleden in circa 1055. Gehuwd met: 
3103800705.  Petronella van Joigny (Petronella was een dochter van Engelbert II van Brienne en dus de 

tante van Engelbert IV). 
 
3103800706.  Milo V (IV) van Tonnerre, graaf van Tonnerre. Volgde waarschijnlijk in 1039/1040 zijn neef 

Renaud op als graaf. Er bestaat enige onduidelijkheid over de afstamming van Milo, omdat er 
meerdere familieleden waren met deze voornaam. Waarschijnlijk is hij een zoon van Milo III 
van Tonnerre, daar er aanwijzingen zijn dat hij een achterkleinkind was van Milo II van 
Tonnerre. Milo V werd geboren in circa 995, overleden vóór of ná 29-09-1046. Gehuwd met: 

3103800707.* Azeca, overleden vóór 1068 omdat haar zoon “Raynardum [Lingonensis] ecclesie pontificali” 
doneerde aan Saint-Michel de Tonnerre waarbij werd vermeld “post mortem matris meæ” 
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3103800708.  Hilduinis IV van Montdidier (dezelfde persoon als 3103797326). Gehuwd met: 
3103800709.  Alix de Roucy (dezelfde persoon als 3103797327). 
 
3103800712.  Willem I van Eu (dezelfde persoon als 3103800032). Gehuwd met: 
3103800713.  Leseline van Turqueville (dezelfde persoon als 3103800033). 
 
3103800714.* Reinout I van Soissons, graaf van Soissons vanaf 1047. Zijn afkomt is niet geheel duidelijk, 

volgens sommige bronnen was hij de zoon van graaf Gwijde van Vermandois en Adelise, 
dochter van Giselbert van Soissons. Gwijde was een jongere zoon van graaf Adalbert I van 
Vermandois (zie elders in deze kwartierstaat). Volgens andere bronnen was Reinout I echter 
een zoon van Nocher II van Bar en Adelheid, de dochter van de eerder genoemde Adelise 
(zie elders in deze kwartierstaat), geboren in circa 990, overleden in 1057. Gehuwd met: 

3103800715.* Adelheid van Roucy. 
 
3103800724.  Diederik I van Montbéliard (Diederik II van Bar), graaf van Bar vanaf 1070 en graaf van 

Montbéliard vanaf 1073 in opvolging van zijn vader en graaf van Verdun vanaf 1100. Bij het 
overlijden van zijn vader, eiste Diederik het hertogdom Lotharingen op, zoals ook zijn vader 
had gedaan. Hij stootte daarbij op de tegenstand van Hendrik IV. Daarop plunderde Diederik 
uit weerwraak het bisdom Metz, maar werd verslagen door de bisschop van Metz en door 
Diederik van Opper-Lotharingen. Nadat hij zich met de Kerk verzoend had, stichtte Diederik 
de abdij van Hagenau in 1074 en liet hij de kerk van Mömpelgard in 1080 wederop bouwen. 
Diederik nam zelf niet deel aan het concilie van Clermont, noch aan de kruistochten, maar 
vaardigde wel zijn zoon Lodewijk af. In 1100 kreeg Diederik het bisdom Verdun in erfpacht, 
geboren in 1045, overleden op 02-02-1105. Gehuwd met: 

3103800725.  Ermentrude van Bourgondië, overleden ná 08-03-1105.  
 
3103800726.  Werner II von Habsburg, graaf van Habsburg, was in 1135 reeds landgraaf in de Elzas, 

overleden op 19-08-1167 aan een plaag die uitbrak na de Slag bij Tusculum. Gehuwd met: 
3103800727.*  N.N.  Volgens sommige bronnen: Ita Gräfin von Starkenberg (uit Tirol). 
 
3103800736.  Willem I van Bourgondië (dezelfde persoon als 6207601450). Gehuwd met: 
3103800737.  Stephania van Longwy-Metz (dezelfde persoon als 6207601451). 
 
3103800738.  Alfonso VI van Castilië (el Bravo, de dappere), koning van León vanaf 1065 in opvolging 

van zijn vader en van Castilië vanaf 1072 in opvolging van zijn broer. Hij wordt soms ook 
wel Alfonso I van Castilië genoemd. In 1077 riep hij zichzelf uit tot “Keizer van Hispania”. 
Rond zijn figuur zijn er vele verhalen ontstaan. Als tweede en favoriete zoon verkreeg hij na 
het overlijden van zijn vader León toegewezen terwijl zijn oudere broer Sancho Castilië kreeg 
en zijn jongste broer García Galicië. In 1072 werd Sancho vermoord. Het jaar erop onttroonde 
hij García om die vervolgens voor de rest van zijn leven op te sluiten. De vele Chansons de 
Geste die er rond de persoon van Alfonso VI gegroeid zijn, zijn gebundeld in de kronieken 
van Alfonso de Wijze of in ballades. Zijn vlucht uit het klooster van Sahagun, waar zijn broer 
Sancho het gewaagd had hem op te sluiten, zijn ridderlijke vriendschap voor zijn gastheer 
Almamun van Toledo, caballero aunque moro (een ridder al is hij een Moor). De passionele 
loyaliteit van zijn vazal Pero (Pedro) Ansúrez en zijn broederlijke liefde voor zijn zus Urraca 
van Zamora hebben wellicht bijgedragen aan het heroïsche beeld dat dichters van hem 
ophingen. Dit beeld stond in scherp contrast met het beeld dat de edelen van hem verspreid-
den via hun dichter die hem afdeed als de koning die Rodrigo Díaz de Vivar (El Cid) een 
vernederende eed liet afleggen om zo zijn broer alle hulp te ontzeggen tijdens zijn dood in de 
kerk van Santa Gadea te Burgos en die dan de moedige man vervolgde die hem durfde te 
weerstaan. Alles beschouwd komt Alfonso VI naar voren als een sterk man die als koning 
vocht voor wet en orde, die zijn land leidde in de Reconquista. Hij kwam bij de Arabieren 
over als een woeste vijand, maar wel iemand die zich aan zijn woord hield. Een moslimver-
haal (waarschijnlijk niet meer historische waarheid dan de beruchte eed van Santa Gadea) 
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vertelt, hoe hij door een list beetgenomen werd door Ibn Ammar, de favoriet van Al Muta-
mid, koning van Sevilla. Tijdens een spelletje schaak over een uitzonderlijk mooi schaakbord 
en schaakstukken die aan Ibn Ammar toebehoorden, werd afgesproken dat deze naar de ko-
ning zouden gaan als hij won en als Ibn Ammar won mocht hij vragen wat hij maar wilde. 
Ibn Ammar won en vroeg de koning Sevilla te sparen. En aldus geschiedde het. Op voor-
spraak van zijn echtgenote Constance bracht hij de Cisterciënzer Orde naar Spanje om ze te 
Sahagun te vestigen. Vervolgens koos hij een Franse Cisterciënzer, Bernard, als eerste aarts-
bisschop van Toledo na de verovering van de stad op 25-05-1085. Hij huwde zijn dochters 
uit aan Franse prinsen en verspreidde de Franse invloed. Hij bracht Spanje ook dichter bij de 
paus door de Romeinse ritus in te stellen ter vervanging van het oude misboek van St. Isidoor 
- de Mozarabische ritus. Aan de andere kant stond hij open voor Arabische invloeden. Hij 
beschermde de moslims onder zijn onderdanen en sloeg munten met inscripties in Arabische 
letters. Hij stelde ook zijn hof en bed open voor de gevluchte moslimprinses Zaida van 
Sevilla. Alfonso werd verslagen op 23-10-1086 in de slag bij Zallaqa door Yusuf ibn Tashfin 
en Abbad III al-Mu’tamid. Tijdens deze slag raakte hij zwaargewond aan zijn been. Deze 
veldslag luidde het begin in van de heerschappij van de Almoraviden in Spanje, geboren vóór 
juni 1040, overleden op 01-07-1109 te Toledo. Verloofd in 1067 met Agatha van Normandië, 
dochter van Willem I van Engeland en Mathildis van Vlaanderen. Zij stierf vóór het huwelijk 
kon plaatsvinden. Gehuwd (1) in 1069 met Agnes van Poitou (van Aquitanië), geboren in 
1052, overleden in 1077. Dochter van Willem VIII van Aquitanië en Mathildis van Périgord. 
Het is onduidelijk of het huwelijk eindigde met de dood van Agnes, dan wel dat zij vertstoten 
werd wegens te nauwe bloedverwantschap. Gehuwd (3) in april 1095 met Bertha, afkomstig 
van Toscane, overleden in 1099. Gehuwd (4) in mei 1100 met Isabel (volgens sommigen de 
doopnaam van de moslimprinses Zaida van Sevilla, geboren in 1075, overleden in 1107. 
Dochter van Emir Mohammed III van Sevilla (nakomeling van de profeet Mohammed) en 
Itamid. Gehuwd (5) met Beatrix, volgens sommigen Beatrix van Poitou (van Aquitanië), 
overleden in 1110. Dochter van Willem VIII van Aquitanië en diens derde echtgenote Hilde-
garde van Bourgondië en dus halfzus van de eerste echtgenote van Alfonso. Zij zou na het 
overlijden van haar echtgenoot zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Hiernaast had hij ook nog 
een relatie met Jimena Muñoz, van een “meest nobele familie”. Gehuwd (2) in mei 1080 met:  

3103800739.  Constantia van Bourgondië, geboren in 1046, overleden ná 1093. Gehuwd (1) met graaf Hugo 
II van Châlon, overleden in 1078. Zoon van Theobald van Châlon en Ermentrudis van Autun. 

 
3103800740.  Raymond Berengar II van Barcelona (het Hoofd van Estopa), graaf van Barcelona vanaf 

1076, samen met zijn tweelingbroer Berengar Raymond en in opvolging van zijn vader. Al 
spoedig werd het gebied, tegen de wens van hun vader in, tussen de twee broers verdeeld. 
Raymonds bijnaam refereert aan zijn dik gekleurd haar (estopa zijn ruwe vezels die achter-
blijven in de hekel bij het spinnen van de vlasdraad). In 1082 werd hij door zijn tweelingbroer 
tijdens de jacht vermoord, geboren in 1053, overleden op 05-12-1082. Gehuwd in 1078 met: 

3103800741.  Mathildis van Calabrië, overleden in 1111.  
 
3103800742.  Gilbert I van Gévaudan, burggraaf van Millau, Lodève en Carlat, verenigde deze in 1100 tot 

het graafschap Gévaudan, geboren in circa 1055, overleden in 1111 bij een aanslag. Gehuwd: 
3103800743.  Berengaria (Geberga) van Provence, gravin van Arles vanaf 1100 in opvolging van haar 

moeder, na de moord op haar man in 1111, huwelijkte zij haar oudste dochter uit aan 
Raymond Berengar I van Barcelona en deed zij in 1112 afstand ten voordele van deze 
dochter. Berengaria werd geboren in circa 1060, overleden in 1115. 

 
3103800744.  Hendrik van Bourgondië (dezelfde persoon als 1551900422). Gehuwd met: 
3103800745.  Sybille van Barcelona (dezelfde persoon als 1551900423). 
 
3103800746.  Alfons VI van Castilië (dezelfde persoon als 3103800738). Relatie met: 
3103800747.* Jimena Muñoz, van een “meest adellijke familie” (nobilissima real generacion). Zij zou ten 

tijden van Alfons tweede huwelijk begunstigd zijn met landgoederen in Ulver. 
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3103800748.  Humbert II van Savoye (de Sterke of de Dikke), graaf van Savoye vanaf 1080 in opvolging 
van zijn vader. Zijn buitenlandse politiek richtte zich op Frankrijk, waar hij ook een dochter 
aan de koning kon uithuwelijken, geboren in circa 1070, overleden in 1103 te Moûtiers in de 
Vallée de la Tarentaise. Gehuwd in 1090 met: 

3103800749.  Gizela van Bourgondië, geboren in circa 1075, overleden in mei 1135. Gehuwd (2) in 1105 
met markgraaf Reinier I van Monferrato (Montferrat), geboren in circa 1084, overleden in 
mei 1135. Zoon van Willem IV van Monferrato en Otta van Agliè. 

 
3103800750.  Guigues III de Albon, graaf van Albon vanaf 1079. Hij werd de eerste graaf van Albon toe 

het graafschap Vienne werd verdeeld tussen hem en Humbert I van Savoye (die het graaf-
schap Maurienne kreeg). Guigues haf een conflict met Hugo van Châteauneuf, de bisschop 
van Grenoble, over grondbezit in de Grésivaudan. Met een overeenkomst in 1099 gaf 
Guigues land terug aan het bisdom terwijl Hugo de heerschappij van de graaf in de omgeving 
van Grenoble erkende, geboren in circa 1055, overleden in 1133. Gehuwd in 1095 met: 

3103800751.* Matilda, lange tijd werd gedacht dat zij de dochter was van Edgar Ætheling, tegenwoordig 
neemt men echter aan dat zij een dochter was van grootgraaf Rogier I van Sicilië en zijn 
tweede of derde echtgenote Eremburga van Mortain of Adelheid del Vasto. 

 
3103800754.  Gilbert de L’Aigle, heer van Aigle, geboren in circa 1065 te Normandië, overleden in 1118. 

Gehuwd in 1092 met: 
3103800755.  Juliette (Juliana) du Perche, geboren in circa 1065, overleden in 1132. 
 
3103800756.  Ramiro Sánchez de Monzón, heer van Monzón, geboren in circa 1070, overleden in 1116. 

Gehuwd met: 
3103800757.  Christina Rodríguez de Vivar. 
 
3103800768.  Hugo III van Châteaudun, burggraaf van Châteaudun vanaf 1080 in opvolging van zijn vader, 

terwijl zijn oudere broer Godfried graaf van Perche werd, overleden in 1110. Gehuwd met: 
3103800769.  Agnes van Fréteval, overleden in 1110. 
 
3103800770.  Hildebert Payen, heer van Mondoubleau, geboren in 1043, overleden in 1110. Gehuwd met: 
3103800771.* Aiga, geboren in circa 1060. 
 
3103800776.  Fulcufe de Preuilly, heer van Preuilly, geboren in circa 905, overleden in 962. Gehuwd met: 
3103800777.* N.N. 
 
3103800778.*  Emenon de Issoudun, geboren in circa 935. Gehuwd met: 
3103800779.*  Adhémauris, geboren in circa 940. 
 
3103800832.* Steven van Vaux, heer van Joinville en graaf van Joigny, afkomstig uit het kleine Vaux-sur-

Saint-Urbain. Door zijn strijderskwaliteiten raakte hij bevriend met graaf Engelbert IV van 
Brienne en huwde met diens zuster Maria Adelheid. Steven was al beschermheer van de 
abdij van Saint-Urbain, en kreeg van de graaf van Brienne ook de bescherming over een deel 
van de abdij Montier-en-Der en van de Blaisevallei. Hij vestigde zich in het nabije Joinville 
en startte de bouw van een vesting rond 1030. Aangezien de opbrengsten van zijn bezittingen 
beperkt waren, plunderde hij monniken en andere geestelijken, alhoewel hij deze juist moest 
beschermen, waardoor de koning vroeg om hem te excommuniceren. Uiteindelijk bemiddel-
de paus Leo IX, geboren in circa 1020, overleden in circa 1060. Gehuwd met: 

3103800833.  Maria Adelheid van Brienne, overleden in 1062.  
 
3103800834.* Arnold van Reynel, graaf van Reynel. Gehuwd met: 
3103800835.* N.N. 
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3103800836.* Athon (Atto) van Courtenay, eerste heer van Courtenay, zijn afkomst is onduidelijk, geboren 
in circa 985. Gehuwd met: 

3103800837.* N.N. 
 
3103800838.* Gwijde I van Montlhéry, heer van Montlhéry en Bray. Volgens sommige bronnen was hij de 

zoon van Thibaud van Montmorency, maar sommige bronnen noemen zijn vader Milo. 
Wellicht was hij de kleinzoon van Thibaud, overleden in 1095. Gehuwd met: 

3103800839.  Hodierna van Gometz. 
  
3103800844.  Robert I van Bourgondië (de Oude), hertog van Bourgondië vanaf 1032, graaf van Auxerre 

van 1040 tot 1060. Samen met zijn broer Hendrik I van Frankrijk kwam hij in 1030 in op-
stand tegen zijn vader, koning Robert II van Frankrijk, maar sloot al snel  vrede. Na het over-
lijden van zijn vader, streed hij tegen zijn broer Hendrik om de opvolging als koning van 
Frankrijk en werd tenslotte in 1032 hertog van Bourgondië. Robert was een opvliegend per-
soon, zo doodde hij een van zijn zwagers tijdens een tafelruzie, geboren in 1011, overleden 
op 21-03-1076 te Fleurey-sur-Ouche. Gehuwd (2) met Ermengarde (gen. Blanche) van Anjou, 
geboren in 1018, overleden in 1076. Dochter van graaf Fulco III van Anjou en Hildegarde van 
Anjou. Ermengarde was de weduwe van Godfried II van Gâtinais. Gehuwd (1) in 1033 met: 

3103800845.  Helia van Sémur-Brionnais, in 1046 werd zij door Robert verstoten, overleden ná 1055. 
 
3103800912.  Gerard van Lotharingen (dezelfde persoon als 3103799164). Gehuwd met: 
3103800913.  Hedwig van Namen (dezelfde persoon als 3103799165). 
 
3103800914.  Friedrich von Formbach, graaf van Formbach, geboren in circa 1020, overleden in circa 1060 

(vermoord), begraven te Formbach. Gehuwd met: 
3103800915.  Gertrud von Haldensleben, overleden op 21-02-1116. 
 
3103800916.  Hendrik II van Leuven (dezelfde persoon als 3103800670). Gehuwd met: 
3103800917.  Adela (dezelfde persoon als 3103800671). 
 
3103800918.  Robrecht I van Vlaanderen (de Fries), graaf van Vlaanderen vanaf 1071 en regent van het 

graafschap Holland namens zijn minderjarige stiefzoon Dirk V. Als jongere broer van de 
graaf van Vlaanderen deed hij afstand van zijn aanspraken op Vlaanderen ten gunste van zijn 
neef Arnulf III de Ongelukkige en vestigde hij zich na zijn huwelijk in 1063 in Holland en 
werd hij regent van zijn stiefzoon graaf Dirk V van Holland. Na het overlijden van Boude-
wijn kwam het echter tot een gewapend treffen met de gravin-weduwe Richilde van Hene-
gouwen en haar twee zonen Arnulf en Boudewijn. De familietwist, met als inzet het graaf-
schap Vlaanderen, werd beslecht in de Slag bij Kassel op 22-02-1071. Robrecht de Fries 
zegevierde en Arnulf III sneuvelde. Richilde en haar zoon Boudewijn moesten zich, na deze 
nederlaag, tevreden stellen met het graafschap Henegouwen. Richilde gaf echter niet op en 
bleef strijden tegen Robrecht. Na meerdere malen strijd te hebben gevoerd, verpletterde 
Robrecht het kleine leger van Richilde en kon hij zich  definitief vestigen als graaf van 
Vlaanderen. Samen met zijn stiefzoon Dirk V van Holland streed hij met succes tegen het 
gezag van de bisschop van Utrecht. Volgens onbevestigde bronnen zouden zij beiden zelfs de 
hand hebben gehad in de moord (1076) op Godfried met de Bult, gespietst op een ijzeren 
staaf. Uiteindelijk slaagden zij erin de vroeger verloren gebieden van het graafschap Holland 
te heroveren. De betrekkingen met de Engelse koning Willem de Veroveraar waren verre van 
vriendschappelijk. Deze had indertijd zelfs een contingent Normandiërs gestuurd om Richil-
de te steunen in haar strijd tegen Robrecht. Robrecht steunde de aanspraken van zijn schoon-
zoon Knoet IV van Denemarken op de (verloren) Engelse troon. Samen zouden ze een vloot 
van 1600 boten naar Engeland sturen. Het kwam echter nooit zover daar Knoet op 10-07-
1086 werd vermoord. Robrecht de Fries had het plan opgevat om op pelgrimstocht naar Pa-
lestina (het Heilig Land) te trekken (1086–1091) (dus vóór de eerste kruistocht). Hij liet het 
bestuur van het graafschap in handen van zijn zoon, de latere Robrecht II. Robrecht de Fries 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

verbleef twee jaar in Jeruzalem. Bij zijn terugkeer knoopte Robrecht betrekkingen aan met de 
Byzantijnse keizer Alexius Comnenus, aan wie hij militaire hulp verleende in diens strijd 
tegen de Turken. Robrecht de Fries staat bekend om zijn binnenlandse hervormingen die hem 
in staat stelden met de steun van de steden het grafelijk gezag te verstevigen, ten nadele van 
de voorrechten van de adel en de geestelijkheid. Dit ging niet vanzelf. Arnoldus, bisschop 
van Soissons en latere stichter van de abdij in Oudenburg, ging in 1083 op reis door het 
graafschap om de vrede te herstellen tussen de graaf en de adel. Robrecht voerde het ambt in 
van grafelijke kanselier en bevorderde de ontluikende handel. Hij maakte van Brugge een 
Europees handelscentrum. Door de begrippen godsvrede en -bestand na te leven, bevorderde 
hij ook de vrede met naburige graafschappen, geboren in circa 1029/1032, overleden op 13-
10-1093 te Kassel, begraven in de Sint-Pieterskerk te Kassel. De kerk werd door Robrecht in 
1072 gebouwd op de Terrasse du Château (het platform boven op de Kasselberg) om zijn 
overwinning op de Franse koning te vieren die hij het jaar voordien op de naamdag van Sint-
Pieter had behaald. In 1787 begon men met de afbraak van de kerk. Tijdens de Franse 
Revolutie werden zijn asresten opgegraven en in een goot gegooid. Gehuwd in 1063 met: 

3103800919.  Geertruida van Saksen (van Holland) (dezelfde persoon als 6207601175), weduwe van graaf 
Floris I van Holland. 

 
3103800928.  mogelijk: Willem I van Thiern, heer van Thiern, doneerde in september 1012 samen met zijn 

zonen Theotard, Willem en Stefanus het klooster van Thiern aan Cluny. Gehuwd met:  
3103800929.* N.N. 
 
3103800930.  Theobald van Châlon, graaf van Châlon vanaf 1039 in opvolging van zijn oom Hugo I, maar 

al sinds 1022 verbonden met het bestuur. De verbinding tussen het klooster van Saint-Marcel 
in Châlon en de orde van Cluny werd door Theobald vernieuwd. Hij was een weldoener van 
de abdij van Parai-le-Monial. Theobald steunde hertog Robert I van Bourgondië tegen de 
graven van Nevers en van Auxerre. Zo brandde hij in 1058 het kasteel van Croisy in Auxerre 
uit, overleden in 1065 na zijn terugkeer van Santiago de Compostella. Gehuwd met: 

3103800931.  Ermentrudis van Autun, een dochter van Hugo I van Autun. 
 
3103800944.  Frederik van Büren, over het leven van Frederik is slechts weinig bekend. Ook de reden van 

zijn naam “van Büren” kan niet met zekerheid achterhaald worden. Waarschijnlijk woonde 
hij gedurende lange tijd in deze plaats. Frederik zou samen met zijn echtgenote Schloss 
Wäscherburg bij Wäschenbeuren hebben gebouwd en zich mogelijk hier naar hebben 
vernoemd, geboren in circa 1020, overleden kort ná 1053. Gehuwd in 1042 met: 

3103800945.*  Hildegard von Egisheim-Dagsburg, in 1892 werd haar graf ontdekt voor het altaar van het 
klooster te Schlettstadt. Haar lichaam was bedekt met een dikke laag kalk, wat er op wijst dat 
zij een slachtoffer was van de Pest. In het kalk is een perfecte afdruk van haar gezicht 
bewaard gebleven welke vandaag de dag tentoon wordt gesteld in Schloss Wäscherburg, 
geboren in circa 1028, overleden in de herfst van 1094, begraven in het klooster van 
Schlettstadt. Vroeger werd zij ook Hildegard von Schlettstadt genoemd of tot de familie van 
de graven van Mömpelgard, Bar en Mousson gerekend. Haar naam von Schlettstadt kreeg zij 
vanwege het door haar in 1087 gestichte klooster van St. Fides (Sainte Foy) te Schlettstadt. 
Haar afkomst is niet geheel duidelijk. Mogelijk was zij een dochter van graaf Gerhard I van 
Egisheim en dus kleindochter van Hugo VI van Egisheim-Dagsburg (zie elders in deze 
kwartierstaat) en nichtje van paus Leo IX. 
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Robrecht I van Vlaanderen (de Fries), 
graaf van Vlaanderen en regent van het 
graafschap Holland namens zijn minder-
jarige stiefzoon Dirk V. Afbeelding uit de 
Flandria illustrata van 1641. 
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3103800946.  Hendrik IV van het Heilige Roomse Rijk, rooms koning vanaf 1056, keizer van het Heilige 
Roomse Rijk vanaf 1084 in opvolging van zijn vader. Met Pasen 1051 werd hij gedoopt, 
waarbij abt Hugo van Cluny als peetoom optrad. De Kerstmis daarvoor had Hendrik III met 
de rijksadel een akkoord bereikt om hem te laten opvolgen door zijn zoon. Omwille van het 
feit dat Hendrik III tot 1050 geen mannelijke afstammeling had, gold immers paltsgraaf 
Hendrik I van Lotharingen als voorbestemde troonopvolger. De koningskeuze van Hendrik 
IV vond plaats op 17-07-1054, dag waarop hij door aartsbisschop Herman van Keulen werd 
gekroond. Op 05-10-1056 overleed Hendrik III plotseling. De amper zes jarige Hendrik IV 
kon naar Ripuarisch recht (dat meerderjarigheid voorziet op 15 jaar) de macht nog niet in 
eigen hand nemen. Zijn moeder werd regentes, maar wegens haar corrupt bestuur stuitte zij 
snel op tegenstand van de rijksadel. Korte tijd later werd Hendrik IV onder de voogdij 
gesteld van de aartsbisschoppen van Keulen en Mainz (partijdige kronieken gewagen over 
een ontvoering van de prins en ontvreemding van de rijksinsignes). In 1064 werd Hendrik IV 
dan toch meerderjarig verklaard en kon hij het koningschap opnemen. Gedurende zijn 
regering zou Hendrik zich wijden aan het consolideren en uitbreiden van de keizerlijke 
macht. Hierbij moest hij het delicate evenwicht tussen de edelen en de paus bewaren. Hij 
dreigde evenwel de steun van beide te verliezen toen hij in 1075 vasthield aan de investituur, 
het recht om de hogere geestelijken te benoemen. Paus Gregorius VII meende dat alleen de 
paus dit recht toekwam, waarop de Investituurstrijd in alle hevigheid losbarstte. Hij 
onderdrukte later dat jaar een Saksische opstand in de Slag bij Langensalza. Op 22-02-1076 
werd Hendrik door de paus geëxcommuniceerd en er werd een tegenkoning aangeduid. Om 
zich opnieuw met Gregorius VII te verzoenen, trok de koning naar Canossa, waar de paus 
zijn toevlucht had gezocht. Gregorius liet hem drie dagen lang (naar men beweert blootsvoets 
in de sneeuw) wachten, vooraleer de koning te ontvangen en de banvloek op te heffen. De 
verzoening was echter van korte duur. De paus mengde zich in het Saksische conflict en liet 
tegenkoningen verkiezen. Hendrik IV van zijn kant, verjoeg Gregorius VII uit Rome en liet 
de tegenpaus Clemens III benoemen. Deze zou hem op 31-03-1084 te Rome tot keizer 
kronen. De laatste jaren van zijn bewind werden gekenmerkt door opstanden van zijn 
echtgenote en zijn zonen (Koenraad, Hendrik). In 1105 werd Hendrik door zijn zoon Hendrik 
tot aftreden gedwongen, geboren op 11-11-1050 te Goslar, overleden op 07-08-1106 te Luik, 
begraven in de domkerk te Speyer. Gehuwd (2) in 1089 met St. Adelheid (Eupraxia) van 
Kiev, geboren in circa 1071, overleden op 20-07-1109 in een klooster te Ruthenië 
(Oekraïne). Gescheiden in 1095. Eerst gehuwd met Hendrik de Lange, markgraaf van 
Noordmark en dochter van grootvorst Vsevolod I van Kiev. Gehuwd (1) in 1066 met: 

3103800947.  Bertha van Turijn (van Savoye), als kind al werd zij in 1055 verloofd met Hendrik IV om in 
1066 zijn eerste echtgenote te worden. In het begin bekeek Hendrik zijn echtgenote met 
afkeer en had hij verschillende maîtresses. Hij startte in 1069 zonder veel succes een 
echtscheidingsproceduregeboren op 21-09-1051, overleden op 27-12-1087 te Mainz. 

 
3103800960.*  Hugh de Lacy, stamvader van het geslacht de Lacy (ook wel Laci, Lacie, Lascy of Lacey) 

afkomstig uit Lassy (Calvados), geboren in circa 1020, overleden in 1049. Gehuwd met: 
3103800961.* N.N. 
 
3103801088.  Hugo VI van Lusignan (de Duivel), heer van Lusignan en graaf van La Marche vanaf 1060 in 

opvolging van zijn vader. Door het huwelijk van zijn vader met de dochter van graaf Bernard 
I van La Marche, maakte hij aanspraak op La Marche. Hugo stootte hierbij echter op de tegen-
stand van Willem V van Angoulême. Ondanks zijn vroomheid, lag Hugo voortdurend in con-
flict met de abdij van Saint-Maixent. Dit escaleerde op een bepaald moment zo erg, dat de 
hertog van Aquitanië, de bisschoppen van Poitiers en Saintes en zelfs paus Paschalis II dien-
den te interveniëren. Hugo kreeg daarom van de monniken van Saint-Maixent de bijnaam de 
Duivel. Hugo volgde de oproep van de koning van Castilië voor een kruistocht en nam deel 
aan de ongelukkig verlopen kruistocht van Willem IX van Aquitanië in 1101-1102. Hugo 
wist de tocht te volbrengen tot in Jeruzalem en bood zijn diensten aan bij koning Boudewijn 
I. Enkele maanden later stond hij de koning terzijde tijdens de Tweede slag bij Ramla, waar 
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hij sneuvelde tijdens een cavalerie charge, geboren in circa 1039, overleden op 18-05-1102 te 
Ramla. Gehuwd in circa 1065 met: 

3103801089.  Hildegarde van Thouars, geboren in 1041, overleden in 1099. 
 
3103801120.  Fulco van Angoulême (Taillefer), graaf van Angoulême vanaf 1047 in opvolging van zijn 

vader, geboren in circa 1030, overleden in 1087. Gehuwd met: 
3103801121.  Condoha van Vogena (van Eu), geboren in 1062. 
 
3103801122.* Amanieu van Benauge, heer van Benauge en Saint-Macaire in Gascogne. Gehuwd met:  
3103801123.* N.N. 
 
3103801128.  Willem van Turenne (Guillaume de Turenne), burggraaf van Turenne tussen circa 1000 en 

1030. Gehuwd met: 
3103801129.* N.N. 
 
3103801136.  Hendrik I van Frankrijk (dezelfde persoon als 3103799964). Gehuwd met: 
3103801137.  Anna Yaruslavna van Kiev (dezelfde persoon als 3103799965). 
 
3103801138.  Floris I van Holland (dezelfde persoon als 6207601174). Gehuwd met: 
3103801139.  Geertruida van Saksen (dezelfde persoon als 6207601175). 
 
3103801144.  Jocelin van Courtenay (dezelfde persoon als 1551900418). Gehuwd met: 
3103801145. Isabella (Elizabeth) van Montlhéry (dezelfde persoon als 1551900419). 
 
3103801146.  Reinoud II van Nevers, graaf van Nevers, Auxerre en Tonnerre vanaf 1083 in opvolging van 

zijn vader, overleden in 1089. Gehuwd (2) met Agnes van Beaugency, dochter van Lencelin 
van Beaugency. Gehuwd (1) met: 

3103801147.  Ida van Forez. 
 
3103801148.* Everard de Donjon, heer van Donjon, geboren in circa 1050. Gehuwd met: 
3103801149.* N.N. 
 
3103801172. Lancelin II van Beaugency, heer van Baugency vanaf circa 1055 in opvolging van zijn 

vader, overleden in circa 1098. Gehuwd met: 
3103801173.* Alberga (Adelberge).   
 
3103801174. Hugo I van Vermandois (dezelfde persoon als 1551899982). Gehuwd met: 
3103801175. Adelheid (Adelaide) van Vermandois (dezelfde persoon als 1551899983). 
 
3103801180. Albert III van Namen (dezelfde persoon als 6207600094). Gehuwd met 
3103801181. Ida van Saksen (dezelfde persoon als 6207600095). 
 
3103801182. Koenraad I van Luxemburg, graaf van Luxemburg vanaf 1059 in opvolging van zijn vader. 

Eerste graaf van wie men met zekerheid weet dat hij de titel “graaf van Luxemburg” droeg, 
vermeld op een document van 06-07-1083. Vanwege dit werd hij door sommigen ook als 
eerste graaf van Luxemburg gezien. Koenraad stichtte in 1070 samen met graaf Arnold I van 
Chiny de abdij van Orval. In 1083 stichtte Koenraad het benedictijnenklooster te Munster. 
Koenraad kreeg een discussie met de aartsbisschop van Trier. Hierdoor werd hij geëxcom-
municeerd en moest hij een pelgrimstocht ondernemen naar Jeruzalem, tijdens de terugtocht 
overleed hij, geboren in circa 1040, overleden op 08-08-1086 te Italië. Gehuwd met: 

3103801183.* Clémence (Clementia), geboren in circa 1060, overleden in 1142. Volgens sommige bronnen 
een dochter van hertog Willem VII van Aquitanië en Ermensinde van Lotharingen. 
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3103801184. Amalrik IV van Thouars (dezelfde persoon als 6207602178). Gehuwd met: 
3103801185. Aremgarde (dezelfde persoon als 6207602179). 
 
3103801200. Odo I van Penthièvre. Na het overlijden van zijn vader in 1008 tot het overlijden van hun 

moeder in 1035 regeerde hij samen met zijn oudere broer Alain over Bretagne. Daarna 
werden de bezittingen verdeeld. Odo kreeg St. Brieux en Tréguier, evenals een deel van Dol 
en St. Malo. Alain kreeg de rest van Dol en St. Malo, evenals Vannes, Rennes, de grote 
steden in het gebied van zijn broer en (als hertog) de souvereniteit over het geheel. Hoewel 
Odo het grootste gebied had, was hij het niet eens met deze verdeling en bevocht hij zijn 
onafhankelijkheid. Zijn broer kwam als overwinnaar uit de strijd, maar Odo deed geen 
enkele toegeving. Tot in de 13de eeuw noemden zijn afstammelingen zich hertog van 
Bretagne. Na het overlijden van zijn broer, nam hij diens zoon Conan gevangen te Rennes. 
Eenmaal vrij nam deze de wapens op tegen zijn oom en nam hem op zijn beurt gevangen. 
Beiden sloten tenslotte vrede in 1062. Odo’s zoon Godfried zou de strijd met zijn neef echter 
verderzetten. geboren in 999, overleden op 07-01-1079 te St. Brieux. Gehuwd met: 

3103801201. Agnes van Cornwall. 
 
3103801204. Alan IV van Bretagne (de Jonge), hertog van Bretagne vanaf 1072 in opvolging van zijn 

moeder. Alan moest het hoofd bieden aan een inval van Willem de Veroveraar en moest in 
1086 zelfs zijn hertogdom ontvluchten. Nog hetzelfde jaar werd vrede gesloten en huwde 
Alan met Constance, de dochter van Willem de Veroveraar. Alan nam deel aan de eerste 
kruistocht en was hierdoor vijf jaar afwezig uit zijn hertogdom, dat ondertussen bestuurd 
werd door zijn (tweede) echtgenote Ermengarde. Dankzij zijn steun kon koning Hendrik I 
van Engeland zegevieren tegen zijn broer Robert Curthose. Wegens ziekte trad hij in 1112 af 
ten voordele van zijn zoon Conan III en trok zich terug in een klooster, geboren in 1060 te 
Châteaulin, overleden op 13-10-1119 te Redon. Gehuwd (1) in 1086 met Constance van 
Normandië, overleden in 1090, dochter van Willem de Veroveraar. Gehuwd (2) met: 

3103801205. Ermengarde van Anjou, geboren in circa 1068, overleden op 01-06-1146.  
 
3103801206. Hendrik I van Engeland (Beauclerc) (dezelfde persoon als 1551898804). Relatie met: 
3103801207.* N.N. 
 
3103801216. Méen II van Fougères, heer van Fougères vanaf 1048 in opvolging van zijn vader, geboren in 

circa 1025, overleden in 1074. Gehuwd met: 
3103801217. Adelheid de Sablé. 
 
3103801280.  Robert de Nevers, Sire de Craon, stamvader van het geslacht Craon-Nevers, geboren in circa 

1035, overleden in 1098. Gehuwd met: 
3103801281.* N.N. 
 
3103801284.* Bernard de Chantoce, heer van Chantoce, geboren in circa 1030. Gehuwd met: 
3103801285.* N.N.  
 
3103801328.  Robert II de Sablé, heer van Sablé, geboren in circa 1063, overleden in 1110. Gehuwd met: 
3103801329.  Hersende de la Suze, erfgename van haar vader, leefde nog in 1110. 
 
3103801330.  Godfried van Briollay, heer van Champtoceaux, geboren in circa 1080. Gehuwd met: 
3103801331.  Gervaise de Beauvau, geboren in circa 1080, overleden in 1111. 
 
3103801336.  Gautier IV de Mayenne, Sire de Mayenne, geboren circa 1070, overleden in 1124. Gehuwd: 
3103801337.* Adeline (Alix) (van Presles). 
 
3103801338.  Willem I Talvas van Ponthieu (dezelfde persoon als 775949614). Gehuwd met: 
3103801339.  Helena van Bourgondië (dezelfde persoon als 775949615). 
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3869247872.  Jan II van Arkel, heer van Arkel en Heukelom vanaf 1034 in opvolging van zijn vader. 
Tijdens zijn regeerperiode stichtte Jan II een kerk te Spijk en ook in Dalem. Hij trok in 1076, 
met Robrecht de Vries en diens schoonzoon Dirk V van Holland, op tegen bisschop 
Koenraad van Utrecht, en hielp het slot te IJsselmonde belegeren. Hij kwam om het leven bij 
die opstand bij IJsselmonde, mogelijk kon dit ook de Slag bij IJsselmonde zijn geweest, 
geboren in circa 1010, overleden op 07-01-1077 te IJsselmonde. Gehuwd met: 

3869247873.*  Margaretha van Altena, geboren in circa 1015, overleden in circa 1070. 
 
3869247968.  Floris I van Holland (dezelfde persoon als 6207601174). Gehuwd met: 
3869247969.  Geertruida van Saksen (van Holland) (dezelfde persoon als 6207601175). 
 
3869247976. Giselbert van Luxemburg, graaf van Salm en Longwy en graaf van Luxemburg vanaf 1047 in 

opvolging van zijn broer Hendrik. Rond 1050 was Luxemburg gegroeid en Giselbert liet een 
nieuwe stadsmuur bouwen, geboren in 1007, overleden op 14-08-1059. Gehuwd met: 

3869247977.* N.N. 
 
3869247978. Meginhard V van Formbach, graaf van Formbach vanaf 1060 in opvolging van zijn broer 

Friedrich, vogt van Niederaltaich, geboren circa 1015, overleden 27-02-1066. Gehuwd met: 
3869247979. Mathilde van Reinhausen, overleden vóór 1122. 
 
3869247980. Otto von Northeim (dezelfde persoon als 3869247994). Gehuwd met: 
3869247981.  Richenza (van Zwaben) (dezelfde persoon als 3869247995). 
 
3869247982.  Egbert I van Meißen, markgraaf van Brunswijk vanaf 1038 in opvolging van zijn vader, graaf 

van Midden-Friesland vanaf 1057, waarvoor hij leenman was van de aartsbisschop van Bre-
men-Hamburg, markgraaf van Meißen vanaf 1067, overleden in 1068. Gehuwd in 1058 met: 

3869247983.  Irmgard van Turijn (van Susa), overleden in 1078. Gehuwd (1) met hertog Otto III van 
Zwaben, overleden op 28-09-1057, zoon van markgraaf Hendrik van Schweinfurt en 
Gerberga van Henneberg. 

 
3869247984. Unroch van de Kempengau, graaf van de Kempengau in 1064. Gehuwd met: 
3869247985.* N.N. 
 
3869247992. Bernhard II von Werl, graaf van Werl, graaf in Friesland, Vogt van Soest, Paderborn, 

Werden en Liesborn vanaf circa 1024 in opvolging van zijn broer Heinrich I. Hoewel 
Bernhard aan het begin van zijn regering moest ondervinden dat zijn geslacht veel aanzien 
had verloren, was hij in staat het graafschap en de voogdijen voor zijn familie te behouden, 
geboren in circa 1010, overleden in circa 1070. Mogelijk twee maal gehuwd met onbekend 
gebleven vrouwen. Gehuwd met: 

3869247993.* N.N.  
 
3869247994. Otto von Northeim (van Beieren), graaf van Northeim vanaf 1049 in opvolging van zijn 

vader (als Otto I). In 1061 werd hij door keizerin Agnes van Poitou benoemd tot hertog van 
Beieren (als Otto II). In 1071 werd hij er van beschuldigd een aanslag tegen de koning 
beraamd te hebben en werd opgeroepen tot een tweegevecht. Omdat hij niet kwam opdagen 
werd hij afgezet als hertog van Beieren, geboren in circa 1020, overleden op 11-01-1083 

3869247995.* Richenza (van Zwaben), volgens overleveringen dochter van hertog Otto II van Zwaben, aan 
de juistheid hiervan wordt tegenwoordig sterk getwijfeld, geboren in circa 1025, overleden 
vóór 1083. Gehuwd (1) met graaf Hermann III von Werl (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
3869247996.* Walram I van Limburg (Walram Udo), eerst bekende graaf van Limburg vanaf 1061 en graaf 

van Aarlen. Walram wordt soms beschouwd als bouwheer van het slot Limburg, overleden in 
circa 1082. Gehuwd met: 

3869247997. Judith (Jutta) van Neder-Lotharingen, erfvrouwe van Limburg. 
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4080304448. Hugo III van Voorne, heer van Voorne vanaf circa 1135 in opvolging van zijn vader, 
geboren in circa 1100 te Calloo, overleden tussen 1155 en 1156. Gehuwd in circa 1135 met: 

4080304449. Hadewich Florijs van Holland, buitenechtelijke dochter van graaf Floris II van Holland (de 
Vette), geboren in circa 1115, overleden ná 1157. 

 
4080304450.* Unarch van Naaldwijk (van Nadelwich), heer van Naaldwijk, stamvader van het geslacht 

Van Naaldwijk. Hij werd vermeld in een grafelijke oorkonde van 1156 als getuige van de 
graaf van Holland. Het stamslot van de familie heeft gelegen in het centrum van Naaldwijk. 
Zij bezaten tevens een buitenplaats bij Honselersdijk, geboren in circa 1115, overleden ná 
1156. Gehuwd met: 

4080304451.* N.N.  
 
Generatie XXXIII (Edelstamoudbetovergrootouders) 
 
4294994944. Bruno II (der Ältere), Herr von Querfurt, monnik en abt van het St.Michaelsklooster te 

Lüneburg, geboren in circa 940, overleden op 19-10 tussen 1009 en 1013. Gehuwd in circa 
973 met: 

4294994945.* Ida, overleden op 27-05 vóór 1009. 
 
4294994946.* Burchard IV im Hassegau, graaf in de Hasse en Liesgau, zijn afstamming is niet duidelijk. 

Volgens sommigen is hij de zoon van hertog Burchard III van Zwaben en Hadwig, maar als 
dat zo was geweest had Burchard IV aanspraak op de functie van hertog na diens overlijden. 
In plaats daarvan werd deze door keizer Otto II aan Otto I van Zwaben, de neef van zijn 
vader toegekend. Anderen vermoeden dat graaf Dedi I im Hassegau de vader was van 
Burchard IV, overleden op 13-07-982 tijdens een veldslag bij Crotone, Italië, in dienst van 
keizer Otto II tegen de Saracenen.. Gehuwd met: 

4294994947.*` Emme von Merseburg, haar afkomst is niet duidelijk maar volgens sommigen uit het geslacht 
Merseburg. In dat geval is graaf Siegfried I von Merseburg )overleden op 03-12-937) de 
meest waarschijnlijke kandidaat. Siegfried was eerst gehuwd met Ermenburg (Irmindburg), 
overleden vóór 936, mogelijk de dochter van hertog Otto I van Saksen en Hedwig van 
Babenberg (zie elders in deze kwartierstaat). De tweede vrouw van Siegfried was Guthia 
(Guhtiu) die als weduwe de abdij Gröningen stichtte. Siegfried was een vertrouweling van 
keizer Otto I en volgens Widukind von Corvey de ‘tweede na de koning’ en kreeg de voogdij 
over diens jongere broer Hendrik gedurende de kroningsfestiviteiten. Siegfried zelf was een 
zoon van graaf Thietmar van Merseburg (leraar van Hendrik de Vogelaar) (overleden op 01-
06-932) en Hildegard, een nichtje van Hatheburg von Merseburg, de eerste echtgenote van 
Hendrik de Vogelaar. De afkomst van Thiermar is niet bekend. 

 
4294994956.* Milo von Ammensleben, graaf van Ammensleben, vermoordde waarschijnlijk graaf Bruno I 

van Braunschweig in diens eigen huis. Gehuwd met: 
4294994957.* N.N. 
 
4294994958.* Konrad von Morsleben und Horneburg, graaf van Morsleben. Hun zoon Suitger, geboren in 

1005 te Hornburg, zou later paus Clemens II worden. Gehuwd met: 
4294994959. Amulrada, geboren in circa 970. Zuster van aartsbisschop Waltard von Magdeburg. 
 
4294995184. Adalbert van Oostenrijk (de Zegerijke), markgraaf van Oostenrijk vanaf 1018 in opvolging 

van zijn oudere broer Hendrik I. Als markgraaf bracht Adalbert de oostelijke grens van 
Oostenrijk tot aan de rivieren Morava en Leitha. Ook steunde Albert keizer Hendrik III in 
zijn strijd tegen Hongarije en Bohemen. Hij resideerde in de stad Melk, geboren in circa 985, 
overleden op 26-05-1055 te Melk. Gehuwd (2) ná 1040 met Frozza Orseolo, zus van koning 
Peter Orseolo van Hongarije. Gehuwd (1) met: 

4294995185. Glismod van Hamaland, geboren in circa 980, overleden in circa 1040. 
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4294995186. Dedo I van Lausitz, markgraaf van de Saksische Oostmark (Neder-Lausitz) van 1046 tot 
1073, graaf van Wettin vanaf 1034 (als Dedo II), graaf van Eilenberg, graaf in Siusili, 
Serimunt, Nizizi en Schwabengau, geboren in circa 1010, overleden in oktober 1075. 
Gehuwd (2) in 1068 met Adela, kleindochter van Lambert I van Leuven. Gehuwd (1) met: 

4294995187. Oda van Lausitz. 
 
4294995264. Dedo I von Wettin, graaf van Merseburg. De jonge Dedo bracht zijn jeugd door bij 

markgraaf Rikdag van Meißen. In 974 koos Dedo het kamp van de opstandige 
hertog Hendrik II van Beieren. In 976 leidde hij Boheemse troepen die Zeitz plunderden. 
Hendrik verzoende zich in 985 met de keizer en daardoor kwam Dedo ook weer in 
aanmerking voor leengoederen. Bisschop Giselher van Maagdenburg maakte hem tot graaf in 
de noordelijke Hassegau, wat betekende dat Dedo het gebied tussen Mansfeld en Wettin 
bestuurde. Ook verwierf hij samen met zijn broer de heerlijkheid Zörbig. Na de dood van zijn 
schoonvader in 983 maakte Dedo aanspraak op diens functie als markgraaf van 
de Noordmark. De titel werd echter aan Lotharius III van Walbeck gegeven. Dit leidde tot 
een voortdurende vijandschap tussen Dedo en Lotharius. Dedo verwoestte een burcht van 
Lotharius in Wolmirstedt. Uiteindelijk doodde Lotharius’ zoon, Werner van Walbeck, in 
1009 Dedo en zijn vazal Egilhard bij de monding van de rivier de Tanger, geboren in circa 
960, overleden op 13-11-1009 te Mose. Gehuwd in 985 met: 

4294995265. Thierberga von Haldensleben. 
 
4294995266. Ekhard I van Meißen, markgraaf van Meißen en hertog van Thüringen. Hij was een 

belangrijke legeraanvoerder tijdens de Italiaanse veldtochten van Otto III. In 987 
moest Boleslav II van Bohemen de bezetting van Meißen opgeven en werd Ekhard 
door keizer Otto III aangewezen als markgraaf. In 990 probeerde hij een vrede te bemiddelen 
tussen Polen en Bohemen, maar hij werd onderweg gevangengenomen door de Abodriten. 
Door bemiddeling van Boleslaw I van Polen kwam hij snel weer vrij en Ekhard en Bolesław 
(die halfbroers waren) sloten een verbond. Rond deze tijd werd Ekhard door de edelen van 
Thüringen tot hertog gekozen. In 1002 stelde hij zich kandidaat voor het koningschap van 
Duitsland maar werd door tegenstanders Siegfried van Northeim en de gebroeders Udo en 
Hendrik van Kaltenberg vermoord tijdens zijn campagne om verkozen te worden, geboren in 
circa 950, overleden op 30-04-1002 te Palts Pöhlde te Herzberg am Harz, begraven in het 
klooster van Kleinjena. In 1028 verplaatst naar de Georgskirche te Naumburg. Gehuwd met: 

4294995267. Swanhilde (van Saksen), geboren in circa 950, overleden op 26-11-1014, begraven in het 
klooster van Kleinjena. In 1028 verplaatst naar de Georgskirche te Naumburg. 

 
4294995360. Adalbert II von Ballenstedt, graaf van Ballenstedt, graaf in de Nordthüringgau in 1069, later 

graaf in Nizizi en Serimunt, geboren in circa 1030, overleden in circa 1080. Gehuwd met:  
4294995361. Adelheid von Weimar-Orlamünde. 
 
4294995362.  Magnus van Saksen Billung, hertog van Saksen (dezelfde persoon als 536976174). Gehuwd: 
4294995363.  Sophie van Hongarije (dezelfde persoon als 536976175). 
 
4294995376. Sven II van Denemarken (Estridsen), koning van Denemarken vanaf 1047. In zijn jonge jaren 

vocht hij voor Anund Jacob van Zweden. In 1040 plunderde hij de Duitse 
Noordzeekust. Hardeknoet benoemde hem tot jarl en gaf hem de leiding over een expeditie 
tegen Noorwegen. Magnus I van Noorwegen kon Sven echter verslaan. Hardeknoet overleed 
in 1042 en Magnus van Noorwegen werd ook koning van Denemarken. Magnus benoemde 
Sven tot jarl van Jutland. Sven verwierf roem in het leger van Magnus en gebruikte zijn 
reputatie om zich in 1043 zelf tot koning van Denemarken te laten uitroepen (mede op 
aandringen van zijn moeder Estrid). Sven moest al snel voor Magnus naar Zweden vluchten 
maar hij kon na een tijdje een vaste positie verwerven in Skåne (toen Deens). In 1045 
kwam Harald III van Noorwegen met grote rijkdommen terug uit Constantinopel waar hij 
voor de keizers had gevochten. Harald maakte aanspraken op de troon van Magnus. Harald 
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en Sven sloten een verbond en Magnus werd gedwongen om de troon met Harald te delen. In 
1047 stierf Magnus na een val van zijn paard, en verklaarde op zijn sterfbed dat zijn 
koninkrijk gedeeld moest worden: Harald zou de Noorse en Sven de Deense troon krijgen. 
Harald eiste echter ook de Deense troon op en trok ten strijde tegen Sven. Harald plunderde 
in 1050 Hedeby en Aarhus maar Sven kon zijn vloot verrassen. Harald liet de buit overboord 
gooien, in de verwachting dat de Denen de achtervolging zouden opgeven om de buit te 
bergen. Maar Sven zette de achtervolging door en stopte pas toen Harald de gevangenen 
overboord liet gooien, om ze aan boord te nemen. Hierna volgden vrijwel jaarlijks 
plundertochten over en weer, die vooral in Denemarken grote schade veroorzaakten. Sven en 
Harald spraken af om een beslissende zeeslag uit te vechten. De afgesproken tijd en plaats 
waren 08-08-1062 voor de kust van Halland. Sven kwam echter niet opdagen en Harald 
stuurde zijn schepen met boerensoldaten terug naar huis, zodat hij alleen de schepen met 
beroepssoldaten over had. Toen de Noorse reservemacht over de horizon was verdwenen viel 
Sven de vloot van Harald aan. De strijd ging lang gelijk op maar uiteindelijk kregen de 
Noren de overhand en moesten de Denen vluchten. Sven moest in een roeiboot naar de kust 
vluchten. Hoewel Harald had gewonnen was de Deense macht niet gebroken. In 1064 sloten 
Sven en Harald vrede, waarbij Sven als koning van Denemarken werd erkend. Tijdens zijn 
strijd met Harald zorgde Sven ervoor dat hij goede relaties had met zijn zuidelijke buren. Hij 
had goede relaties met keizer Hendrik III en steunde hem in 1049 tegen Boudewijn V van 
Vlaanderen. Ook bemoeide hij zich met de interne strijd van de Noord-Duitse Slaven. In 
1069 sloot Sven een verbond met Edgar Ætheling, de laatste erfgenaam van 
het Angelsaksische koningshuis, en trok op tegen Willem de Veroveraar, die Engeland 
enkele jaren daarvoor had veroverd. York werd ingenomen, maar Sven accepteerde een 
afkoopsom van Willem de Veroveraar en trok zich terug. Edgar ging in ballingschap in 
Schotland. Een tweede aanval op Engeland (ca. 1074) was zonder succes. Sven besteedde 
veel aandacht aan zijn relatie met de kerk. Toen hij een paar mannen die hem op 
oudejaarsavond hadden beledigd, in een kerk had laten vermoorden, werd hij door bisschop 
Vilhelm van Roskilde geëxcommuniceerd. Direct deed Sven openbaar boete en werd hij door 
Vilhelm weer de kerk toegelaten. Sven correspondeerde met geestelijken in Rome, in het 
bijzonder met paus Gregorius VII. Hij wilde zijn zoon Magnus (soms ook Knoet genoemd) 
in Rome laten kronen maar die overleed onderweg naar Italië. Zijn poging om zijn 
grootvader Harald I van Denemarken heilig te laten verklaren mislukte. Net als andere 
Deense koningen probeerde Sven om te voorkomen dat zijn land door het aartsbisdom 
Bremen zou worden gedomineerd. Daarom haalde hij zijn geestelijken niet uit Duitsland 
maar zoveel mogelijk uit de etnische Denen in Engeland. Na de dood van aartsbisschop 
Adelbert van Bremen (1072) kon hij rechtstreeks zaken doen met de paus. Zo kon hij naar 
eigen inzicht Denemarken in bisdommen organiseren, en hij gaf ieder bisdom grote 
landerijen. Sven bevorderde de bouw van kerken (alleen al in Skåne zouden er tijdens zijn 
regering al 300 kerken zijn geweest), en het onderwijs van Latijn. Een belangrijk gevolg van 
het bewind van Sven was dat de samenleving onder zijn bestuur begon te veranderen. 
Vanouds kende de samenleving wel koningen en edelen, maar waren alle vrije mannen in 
principe gelijk. Tijdens Sven begon duidelijk de overgang naar de 
middeleeuwse standenmaatschappij, geboren in circa 1020 te Engeland, overleden op 28-04-
1076 te Søderup, begraven in de domkerk van Roskilde. Gehuwd (1) in circa 1052 met 
Gunhild Svensdatter, weduwe van Arund Jacob van Zweden, gescheiden in 1054. Gehuwd 
(2) met Gyda, volgens Adam van Bremen vergiftigd door Thora. Gehuwd (3) met Thora, 
eerder bijvrouw v an Harald III van Noorwegen. Daarnaast had Sven meerdere bijvrouwen.  

4294995377.* een onbekende bijvrouw. 
 
4294995378.* Thurgot Ulfsen, aanvoerder van de huskarls (housecarl), letterlijk ‘huiskerel’of ‘huisman’. 

Dit waren de lijfwachten van een vikingkoning of Angelsaksische koning, veelal de enige 
professionele soldaten van zo’n koning, geboren in circa 1045 te Denemarken. Gehuwd met:  

4294995379.* Thorgunna. 
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4294995382. Inge I van Zweden (Inge Stenkilsson of de Oudere), koning van Zweden vanaf 1080 (met een 
korte onderbreking rond 1085). In 1080 schreef Paus Gregorius VII een brief aan Inge over 
het zendingswerk in Zweden en de betaling van tienden aan de kerk. Daarin noemt de paus 
Inge koning van de Zweden. In een brief uit 1081 blijkt dat er naast Inge nog een koning 
was, en worden ze koning van Västergötland genoemd. Die tweede koning was dan zijn 
broer Halsten Stenkilsson of Haakon van Zweden. De Hervarar saga beschrijft Inge als een 
vroom christen die geliefd was bij het volk, en dat hij beval dat de Zweden zich tot het 
christelijk geloof moesten bekeren. Inge werd echter in circa 1084 door de Svear verjaagd 
omdat hij weigerde aan de oude goden te offeren. Zijn plaats werd ingenomen door zijn 
zwager Sven van Zweden en Inge vluchtte naar Västergötland. In 1087 kon hij Sven 
overvallen en het huis waar hij was in brand steken. Sven kwam naar buiten maar werd 
opgewacht en gedood (volgens de Orkneyinga saga verbrandde hij in het huis). Inge werd 
weer koning van Zweden en stierf na een lange regering van ouderdom. Adam van 
Bremen vermeldt dat Anund Gårdske na de dood van Erik VIII van Zweden uit het Kievse 
Rijk werd geroepen om in Zweden koning te worden. Hij werd uiteindelijk niet als koning 
geaccepteerd omdat hij weigerde om aan de oude goden te offeren. Er is een theorie dat 
Anund Gårdske en Inge dezelfde persoon zouden zijn. Volgens de Westrogotische 
wet regeerde Inge met slagvaardigheid en respecteerde hij de lokale wetten. Op aandringen 
van paus Paschalis II stichtten Inge met zijn vrouw Helena ca. 1100 een vrouwenklooster bij 
het dorp Vreta, ten westen van het Roxenmeer. Inge en Helena schonken 20 boerderijen aan 
de abdij. De pauselijke brief over deze gebeurtenis noemt alleen Inge: Ingo gloriosus 
Suetonum Rex – Inge, de glorierijke koning van de Svear. De stichting van het klooster is 
aanleiding tot speculaties dat Inge uit deze regio afkomstig zou zijn, maar het is evengoed 
mogelijk dat de familie van zijn vrouw uit de streek kwam. Rond dezelfde tijd voerde Inge 
oorlog tegen Magnus III van Noorwegen. Dit werd in 1101 gevolgd door een vredesoverleg 
van Inge, Magnus en Erik I van Denemarken die probeerden om een duurzame vrede te 
bereiken. De vrede werd bevestigd door een huwelijk van Inges dochter Margaretha met 
Magnus. De datum van overlijden van Inge is zeer onzeker. Hij werd begraven in de kapel 
van het kasteel Bjurum (ten noorden van Falköping) waar Inge vaak verbleef. Hij werd later 
in een ongemarkeerd graf herbegraven in de abdij van Vreta, geboren in circa 1040, 
overleden in circa 1110. Gehuwd met: 

4294995383.* Helena, vermoedelijk zuster van Sven van Zweden - hun ouders zijn onbekend. 
 
4294995384. Vseslav van Polotsk, vorst van Polotsk vanaf 1044 in opvolging van zijn vader, grootvorst 

van Kiev in 1068/69. Vseslav was de oudste vorst van zijn generatie maar kwam niet in 
aanmerking als erfgenaam van Jaroslav de Wijze. Dat was voorbehouden aan de nog levende 
zonen van Jaroslav: Izjaslav, Svjatoslav, Vsevolod en Igor. Na de dood van Jaroslav (1054) 
zag Vseslav de zwakte van die zoons, en begon hij het noorden van het Kievse Rijk te 
plunderen. In 1065 belegerde hij Pskov zonder succes maar in 1066 plunderde Vseslav 
Novgorod. Hij voerde de klok en relieken van de Sofiakathedraal mee, en schonk die aan zijn 
eigen Sofiakathedraal in Polotsk. De expansie van Vseslav was een aanslag op het gezag van 
de zonen van Jaroslav en was een strategisch probleem voor ze omdat Vseslav nu het verkeer 
tussen Kiev en Scandinavië controleerde. De zonen van Jaroslav vielen in 1067 Vseslav aan. 
Ze plunderden Minsk en het kwam op 03-031067 tot een veldslag aan de rivier de Njamiha, 
bij Minsk. Vseslav verloor de slag en moest vluchten naar Polotsk. De slag moet voor die tijd 
bijzonder bloederig zijn geweest, het Igorlied (dat over een veldtocht van twintig jaar later 
gaat), spreekt over “de bloederige oevers van de Njamiha, bezaaid met beenderen”. In juni 
1067 nodigden de zonen van Jaroslav Vseslav uit voor onderhandelingen en zwoeren een eed 
dat zijn veiligheid was gegarandeerd. Vseslav werd gevangengenomen en opgesloten in 
Kiev. In augustus 1068 werd Kiev aangevallen door de Polovtsen en de volksvergadering 
was ontevreden over het optreden van de zonen van Jaroslav. Een woedende menigte 
verdreef de zonen van Jaroslav, bevrijdde Vseslav en riep hem uit tot grootvorst. Zeven 
maanden later kwam Izjaslav terug met een Pools leger en moest Vseslav vluchten. Na een 
paar jaar van conflicten, kon Vseslav vanaf 1071 onbedreigd regeren als vorst van Polotsk. 
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Wel waren er regelmatig spanningen en conflicten met Vsevolod en diens zoon Vladimir 
Monomach. Vseslav werd geboren in circa 1030 te Polotsk, overleden op 14-04-1101 te 
Polotsk, begraven in de Sofiakathedraal te Polotsk. Gehuwd met: 

4294995385.* N.N. 
 
4294995386.  Jaropolk Pjotr Islasjawitsch, vorst van Wladimir en Turow (dezelfde persoon als 

2147903514). Gehuwd met: 
4294995387.  Kunegunde von Weimar (dezelfde persoon als 2147903515). 
 
4294995388. Wladislaus I Herman van Polen, hertog van Polen vanaf 1079. Zijn oudere broer Boleslaw II 

de Stoute volgde hun vader op als koning van Polen. Bolesław was een energieke koning die 
in zijn ambities steeds meer in conflict kwam met de adel. Toen bisschop Stanislaus 
Szczepanowski hem wilde excommuniceren, zag Bolesław hier een coup van zijn 
tegenstanders in. Hij liet de bisschop berechten op beschuldiging van verraad, en liet hem ter 
dood brengen. Dit was aanleiding voor de adel om echt in opstand te komen en Bolesław 
moest met zijn gezin naar Hongarije vluchten. Wladislaus werd in zijn naam tot staatshoofd 
benoemd. Hij nam niet de titel koning aan maar die van hertog, om zijn erkenning van het 
oppergezag van de keizer te benadrukken. Naast zijn politieke zwakte hadden Wladislaus en 
Judith het ongeluk dat ze geen kinderen kregen. Wladislaus had een zoon Zbignew maar die 
was geboren uit een huwelijk (met een onbekende vrouw) dat in de oud-Slavische ritus was 
gesloten. De kerk erkende dit huwelijk daarom niet en Zbignew was formeel een bastaard. 
Wladislaus had dus geen erfgenaam. De adel dwong Wladislaus daarom om Bolesław's zoon 
Mieszko als erfgenaam aan te wijzen. Die keerde daarop terug naar Polen en erkende 
Wladislaus als hertog. Na vijf jaar wachten kregen Wladislaus en Judith in 1086 toch nog een 
zoon: Boleslaw III van Polen. Judith stierf een paar maanden na de geboorte. Wladislaus 
versterkte zijn banden met Duitsland door te hertrouwen met Judith Maria van Zwaben, 
weduwe van Salomo van Hongarije en zuster van keizer Hendrik IV. Waarschijnlijk waren 
het Sieciech en Judith Maria die in 1089 Mieszko lieten vergiftigen en die Zbignew naar een 
klooster in Quedlinburg stuurden om geestelijke te worden. Middeleeuwse historische 
teksten en legendes vertellen dat Wladislaus een zwakke gezondheid had. Zijn zwakke 
politiek en de problemen om een erfgenaam te verwekken zijn daar misschien ook een 
aanwijzing voor. Wladislaus zou chronische problemen met zijn benen hebben gehad. In 
1086 kreeg hij de pokken waardoor zijn gelaat werd aangetast. Zowel de Wawel kathedraal 
als de kerk van de Aankondiging aan Maria (beiden in Krakau) zouden door Wladislaus zijn 
gesticht als dank voor een wonderbaarlijke genezing. Toen Judith van Bohemen eindelijk 
zwanger werd stuurde Wladislaus rijke geschenken naar de abdij met het graf van de 
heilige Egidius (die wordt aangeroepen bij onvruchtbaarheid) in Saint-Gilles in Frankrijk. Na 
de geboorte van Bolesław stichtte Wladislaus aan Egidius gewijde kerken in Krakau, Inow-
lódz en Giebułtów, geboren in circa 1043, overleden op 04-06-1102 te Plock. Gehuwd (1) 
met een vrouw uit de Prawdzic familie. Dit huwelijk werd in ieder geval niet door de kerk 
erkend. De vrouw zou kort na 1080 non zijn geworden onder de naam Christina. Uit dit 
huwelijk werd een zoon geboren: Zbignew. Gehuwd (3) in circa 1089 met Judith Maria van 
Zwaben, dochter van keizer Hendrk III en Agnes van Poitou. Gehuwd (2) in circa 1080 met:  

4294995389. Judith van Bohemen, geboren in circa 1057, overleden op 25-12-1086. Na de geboorte van 
Bolesław herstelde Judith niet meer van de bevalling en stierf enkele maanden later. 

 
4294995390. Heinrich I von Berg, graaf van Berg (dezelfde persoon als 536976178). 
4294995391.* Adelheid van Mochental (dezelfde persoon als 536976179). 
 
4294995456.* Bodo I von Regenstein, graaf van Regenstein, overleden in circa 1082. Gehuwd met: 
4294995457.* N.N. 
 
4294995504.* Konrad I von Everstein, stamvader van de graven van Everstein (Eberstein), noemde zich 

omstreeks 1116 naar de burgt Everstein. Gehuwd met: 
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4294995505.* Mechthild von Itter, exacte afkomst is onduidelijk, mogelijk een dochter van Gumberts von 
Warburg of diens broer Rembold von Canstein en gravin Gepa von Arnsberg-Werl (ook 
bekend als Gepa von Itter), zou samen met haar moeder Gepa en zusters Lutrud en Bertha in 
1121 het klooster Aroldessen hebben gesticht. Mogelijk terug te voeren tot een Saksisch 
gravengeslacht uit de tijd van Karel de Grote met als eerste vermelding een zekere Hiddi (in 
813), zie voor verdere mogelijke afkomst haar zuster Lutrud von Itter (direct hieronder). 

 
4294995506.* Widekund I von Schwalenberg (Wittekind), graaf van Schwalenberg vanaf 1127. Stamvader 

van het geslacht van de Graven en Vorsten van Waldeck. Widekind zou een zoon zijn 
geweest van een Heinrich of Hermann von Schwalenberg. Zijn broer was graaf Volkwin I 
(overleden in circa 1110). Zij stamdem uit een invloedrijk geslacht die voor het eerst in 1031 
met een graaf Widekind im Weitigau als leenman van de Billunger werd vermeld. Deze zou 
een afstamming zijn van de legendarische Saksische hertog Widukind. Echter zijn de exacte 
familiebanden onduidelijk. Widekind werd voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1115-
1119 waarin hij wordt vermeld als Gerichtsherr in Linden im Marstemgau. Widekund was 
graaf in Tilithigau (Pyrmont-Sternberg), Wetigau (Schwalenberg) en Marstemgau (Han-
nover) en Vogt van Barsinghausen. Hij bezat vele leengoederen, allodiums en grafelijke 
rechten. Tevens werd hij Vogt van kloosters Abdinghof, Möllenbeck, Herford en Korbach, 
alsook in 1116 Vizevogt van Corvey onder de graven van Northeim. Widekind was een 
trouwe vazal van hertog (vanaf 1125 koning) Lotharius van Saksen en werd in 1127 voor het 
eerst vermeld als graaf van Schwalenberg. Op aanraden van bisschop Bernhard I stichtte hij 
en zijn echtgenote een familieklooster en abdij Marienmünster in de omgeving van Olden-
burg. Op 15-08-1128 wijdde bisschop Bernhard I het klooster en de kerk. Widekind werd in 
1136 tijdens de Reichstag van Würzburg voor het laatst vermeld. , wurde Widekind letztmals 
genannt. Hij reisde mee met keizer Lotharius naar Italië en overleed daar. Gehuwd met: 

4294995507. Lutrud von Itter, overleden ná 22-03-1149.  
 
4294995508.  Boleslaw III van Polen (Scheefmond), koning van Polen (dezelfde persoon als 2147497694). 
4294995509. Zbyslava van Kiev, overleden in circa 1110. 
 
4294995510. St. Leopold III van Oostenrijk, markgraaf van Oostenrijk (dezelfde persoon als 536874398). 
4294995511. Agnes von Waiblingen (dezelfde persoon als 1551900473). 
 
4294995512. Ekkehard I von Scheyern, graaf van Scheyern, stichtte het klooster Fischbachau, Vogt van 

Freising en Weihenstephan, ondernam in 1064 een pelgrimstocht naar Jeruzalem en keerde 
als een van de weinige terug naar Duitsland, meldde zich in 1096 voor de eerste kruistocht 
maar keerde niet meer terug, geboren in circa 1052, overleden ná 1101 in Anatolië. Gehuwd: 

4294995513. Richgard von Krain-Orlamünde. 
 
4294995514. Friedrich III von Pettendorf-Lengenfeld-Hopfenohe, Edelherr von Pettendorf, laatste telg van 

zijn geslacht, geboren in circa 1070, overleden tussen 1112 en 1119. Gehuwd met:  
4294995515.* volgens historicus Hansmartin Decker-Hauff was zij Heilika van Zwaben, dochter van hertog 

Freidrich I van Zwaben maar hier wordt tegenwoordig sterk aan getwijfeld. Haar identiteit is 
dus vooralsnog onbekend. 

 
4294995766. Friedrich im Saargau, graaf van de Saargau vanaf 1105 in opvolging van zijn vader, werd in 

1118 als eerste van zijn geslacht graaf van Saarbrücken (naar de burcht Saarbrücken) 
genoemd, overleden vóór 1135. Gehuwd met: 

4294995767.* N.N. 
 
4294995768. Mogelijk: Gozmar II von Reichenbach (overleden ná 1141), of anders diens broer Rudolf I 

von Reichenbach, graaf van Reichenbach (geboren in circa 1070, overleden ná 1123), 
Gozmar II had zijn residentie verplaatst van Reichenbach naar Wegebach en werd daar 
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stamvader van de graven van Ziegenhain waarmee een splitsing ontstond met de hofdlinie 
Reichenbach. Gehuwd met: 

4294995769.* N.N. 
 
4294995842. Otto von Northeim, graaf van Northeim, hertog van Beieren (dezelfde persoon als 

3869247994). Gehuwd met: 
4294995843.* Richenza (van Zwaben) (dezelfde persoon als 3869247995). 
 
4294995844.* Godschalk van Zutphen, graaf van Twente, de Agradingouw, de Eemsgouw en de Hettergau. 

Hij volgde na de opstand van Godfried II van Lotharingen zijn schoonvader Liudolf op 
als graaf van Zutphen en van een deel van zijn andere functies: voogd van Münster, 
Borghorst, de abdij van Brauweiler en het kapittel van Zutphen. Als graaf van Twente was 
hij ook voogd en banierdrager (legeraanvoerder) van het bisdom Utrecht. Godschalk 
sneuvelde in Friesland in het leger van bisschop Adalbert van Bremen. In een oorkonde 
van 1059 wordt Godschalk “domini Sutphaniensis oppidi” (heer van de stad Zutphen) 
genoemd, en daarom geldt hij als stamvader van een gravengeslacht dat slechts drie echte 
graven telt. De authenticiteit van de oorkonde wordt overigens in twijfel getrokken. Ook zijn 
afkomst is onduidelijk. Volgens sommige bronnen zou hij een zoon zijn van Herman van 
Nifterlake die weer een zoon zou zijn geweest van Liutger van Westfalen (zoon van hertog 
Hermann Billung (van Saksen), echter hebben Liutger en zijn vrouw Emma van Lesum 
(dochter van Immo II von Sponheim van de Betuwe en Adela van Hamaland) voor zover 
bekend geen nageslacht gekregen, geboren in circa 1030, overleden in 1064. Gehuwd met: 

4294995845. Adelheid van Zutphen, geboren in circa 1030 te Zutphen, overleden na 1059. 
 
4294995892.* Walo I von Veckenstedt (der Ältere), Herr von Veckenstedt, geboren in circa 1040, 

overleden ná 1070. Gehuwd met: 
4294995893.* Frederun von Wip(p)ra, dochter van een zekere Kuno (von Wippra?). 
 
4294995894.*  Dietrich II von Ammensleben, graaf van Ammensleben (dezelfde persoon als 1073748738). 
4294995895. Amelrada (Amulrada) von Ammensleben (dezelfde persoon als 1073748739). 
 
4294995896.* N.N. Gehuwd met: 
4294995897. Akarina (Aliarina) von Elsdorf, geboren in 1179, overleden in circa 1130. Dochter van Oda 

van Stade (von Elsdorf).  
 
4294995924.* Egilmar I (von Oldenburg), stamvader van het huis Oldenburg, vermeld als “comes in 

confinio Saxonie et Frisie potens et manens”, in een oorkonde uit 1108 werd vermeld dat 
Egilmar I tegen een rente van 90 bundels paling aan het Iburgklooster het “apud Aldenburch” 
overnam. Dit is de eerste vermelding van Oldenburg, de latere voorouderlijke zetel waar het 
geslacht zich naar zou vernoemen, geboren in circa 1040, overleden vóór 1112. Gehuwd met:  

4294995925. Richenza (von Elsdorf). 
 
4294995926. Heinrich III von Rietberg (von Werl-Arnsberg), graaf van Rietberg en Vogt van het bisdom 

Paderborn, overleden in 1116 tijdens de Slag bij Welfesholz. Gehuwd in 1106 met: 
4294995927. Beatrix von Hildrizhausen, geboren in circa 1075. Weduwe van Gottfried I von Cappenberg. 
 
4295807024.* Sizzo I von Schwarzburg, 1ste graaf van Schwarzburg, overleden in circa 1005. Gehuwd met: 
4295807025.* N.N. 
 
4295807028. Isjaslaw I van Kiev, knjaz van Toerov en grootvorst van Kiev vanaf 1054 in opvolging van 

zijn vader. Isjaslaw was een van de auteurs van de Pravda Jaroslavitsjej, een onderdeel van 
de Roesskaja Pravda, het eerste wetboek van Kiev-Roes'. In 1043 maakte zijn vader Jaroslav 
een overeenkomst met koning Casimir I van Polen waarin Tsjervern erkend werd als een deel 
van Kiev. Deze overeenkomst werd bezegeld met een dubbel huwelijk: dat van Casimir met 
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Dobronega (Jaroslaws zuster) en dat van Isjaslaw met Gertrude, de zuster van Casimir. Ten 
gevolge van een volksopstand in 1068 werd Isjaslaw afgezet, en vluchtte hij naar Polen. In 
1069 nam hij Kiev opnieuw in, met de hulp van een Pools leger, maar hij werd weggejaagd 
door zijn broers in 1073. Hierna wendde hij zich meerdere malen tot de Duitse keizer, de 
koning van Polen en de paus. In 1077 slaagde hij er nogmaals in Kiev in te nemen, maar hij 
stierf in een hevige strijd tegen Oleg van Tsjernigov en Boris Vjatsjeslavitsj. Isjaslaw werd 
geboren in 1024, overleden op 03-10-1078. Gehuwd met: 

4295807029. Gertrude von Polen, overleden in circa 1078. 
 
4295807030. Otto I von Weimar-Orlamünde, graaf van Orlamünde vanaf 1034, markgraaf van Meißen en 

graaf van Weimar vanaf 1062 in opvolging van zijn broer Willem. Otto werd geboren in 
circa 1025, overleden in circa 1067. Gehuwd (1) in circa 1060 met 

4295807031. Adelheid van Leuven (ook wel van Brabant), geboren in circa 1025, overleden in circa 1083. 
 
4295807032. Adolf I von Berg, graaf van Berg vanaf 1077, vogt van Werden, Deutz, Berg en Gerresheim. 

Geboren in circa 1035, overleden in circa 1086. Gehuwd met: 
4295807033.* N.N. 
 
4295807034. Heinrich II von Laufen, graaf van Laufen vanaf circa 1067 in opvolging van zijn vader, 

geboren in circa 1040. Gehuwd met: 
4295807035. Ida von Werl-Hövel, erfvrouwe van Werl-Hövel, geboren in circa 1043. 
 
4295807036.* Rutger I von Kleef, eerste graaf van Kleef, omdat Boudewijn IV hun gebieden in Ename had 

veroverd wendden Rutger en zijn broer Gerard zich waarschijnlijk rond 1033 tot Koenraad II. 
Daar klaagden ze dat ze slachtoffer waren geworden van de door het Heilige Roomse Rijk 
verloren gegane gebieden in Vlaanderen. Ter compensatie kreeg Gerard het gebied Wassen-
berg waar hij stamvader van het geslacht Gelre werd, en kreeg zijn broer Rutger het gebied 
Kleef waar hij stamvader werd van het geslacht van Kleef. Het gebied van Rutger omvatte 
behalve Kleef ook Kalkar (waarschijnlijk inclusief het klooster), Zyfflich, Bedburg en 
Xanten. Verder werd hij leenman van goederen op de Betuwe, en mocht hij tol heffen bij 
Kellen en Huissen, geboren tussen 970 en 985, overleden in circa 1050. Gehuwd met: 

4295807037.* Wazela von Lotharingen, volgens de overleveringen een natuurlijke dochter van paltsgraaf 
Erenfrid (Ezzo) von Loharingen en een onbekende vrouw (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
4295809354.* Kuno I Welf, graaf in Sualafeld, overleden ná 1020. Gehuwd met: 
4295809355.* N.N. 
 
4295809356. Frederik I van Dießen (dezelfde persoon als 2147904680). Gehuwd met: 
4295809357. Kunigunde van Öhningen (dezelfde persoon als 2147904681). 
 
4295809362. Konrad van Zwaben (Kuno van Öhningen), hertog van Zwaben 983 (dux Alamaniae et 

Alantiae), graaf van Öhningen, geboren in 920, overleden op 20-08-997. Gehuwd met: 
4295809363.* Reginlint, volgens sommige bronnen een dochter van Liodolf van Zwaben uit het huis der 

Liudolfinger (Ottonen), deze conclusie is echter omstreden. 
 
4295809384.  Boudewijn III van Vlaanderen, mederegent van Vlaanderen onder zijn vader in circa 958, 

geboren in circa 940, overleden op 01-01-962. Gehuwd in circa 961 met: 
4295809385. Mathilde van Saksen (dezelfde persoon als 34366456253). 
 
4295809386. Berengarius II van Ivrea, koning van Italië, gekroond te Pavia op 15-12-950. Vermeld vanaf 

918 als graaf van Milaan en als markgraaf van Ivrea vanaf 938. Huwt als aanhanger van 
koning Hugo van Italië diens nicht. Samen met zijn gemalin gevangen genomen in San 
Leone bij Montefeltro omstreeks kerstmis 963 en als staatsgevangene overgebracht naar 
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Duitsland, te Bamberg met koninklijk ceremonieen begraven, overleden op 06-08-966 te 
Bamberg. Gehuwd in circa 930 / 931 met:  

4295809387. Willa van Arles Tuscië, overleden in circa 963 in het klooster.  
 
4295809388.  Richard I van Normandië (Zonder Vrees), hertog van Normandië vanaf 942, regent van 

Frankrijk in 956/ 960, geboren in 933, overleden op 20-11-996 te Fécamp, begraven te 
Fécamp. Toen zijn vader stierf in 942 was Richard te jong om hem op te volgen. Koning 
Lodewijk IV van Frankrijk veroverde Normandië en Richard werd gevangen gezet in Laon 
(Aisne). Met hulp van Osmund de Centeville, Bernard de Senlis (een vriend van Rollo), Ivo 
de Bellèsme en Bernard de Deen wist Richard echter te ontsnappen en in 947 heroverde hij 
Normandië met hulp van Noormannen. Richard sprak zowel Oudnoords als Frans. 
Normandië was in de 10e eeuw een soort van piratenstaat, gesticht door Noormannen. 
Tijdens zijn relatief lange regering, van de dood van zijn vader tot aan 996, introduceerde 
Richard het feodale systeem in Normandië. Het christendom werd de overheersende 
godsdienst. In 960 trouwde Richard met Emma van Parijs, een dochter van Hugo de Grote, 
hertog van de Franken. Deze stierf in 966. Ondertussen onderhield Richard een relatie met 
Gunnora, afkomstig uit een nederzetting van Noormannen. Gunnora trouwde met Richard 
terwijl Emma nog leefde. Dit gebeurde op poligame manier, volgens de niet-christelijke 
zeden van de groep waartoe ze behoorde. Richard was voor de christelijke kerk immers al 
getrouwd. Toen Richards eerste echtgenote Emma kwam te overlijden werd het huwelijk 
nogmaals in de christelijke kerk bevestigd. Gehuwd (1) in circa 956 / 960, met Emma van 
Frankrijk, geboren in circa 943, overleden ná 19-03-968. Gehuwd (2) met: 

4295809389.*  Gunnora (uit Denemarken), uit deze relatie kwamen de meeste kinderen van Richard. 
 
4295809390. Conan I van Rennes (van Bretagne) (le Tort), graaf van Rennes vanaf 958 in opvolging van 

zijn vader, hertog van Bretagne vanaf 988. Conan werd hertog in een woelige periode. Hij 
veroverde het graafschap Nantes, maar sneuvelde in 992 tegen Fulco III van Anjou, die 
Conans opkomst wilde stoppen, overleden op 27-06-992 te Conquereuil. Gehuwd met: 

4295809391. Irmgard van Anjou. 
 
4295809392. Bernhard I van Saksen Billung, hertog in Saksen, vermeld in 975, graaf in alle delen van 

Saksen. Met hem veranderde de positie van hertog als plaatsvervanger van de keizer in 
Saksen naar vertegenwoordiger van Saksen tegenover de keizer. Hij kon het einde van de 
Duitse heerschappij over de Slaven niet verhinderen, ondanks veel veldtochten over de Elbe. 
Hij werd met zijn broer slachtoffer van een pestepedemie, overleden op 09-02-1011 te 
Cervey, begraven te Lüneburg, St. Michaelis. Gehuwd in circa 990 met:  

4295809393. Hildegard van Stade, geboren in circa 974 / 977, overleden op 09-10-1011, begraven te 
Lüneburg, St. Michaelis. 

 
4295809394. Hendrik van Schweinfurt, markgraaf van de Beierse Nordgau. Hendrik erfde van zijn vader 

grote familiebezittingen rond de Main en in het gebied tussen de Main en de Donau. Hij 
volgde hem bovendien op als markgraaf van de Nordgau, graaf van Schweinfurt,  
Radenzgau en de Volkfeld. Hendrik steunde in 981 de Italiaanse veldtocht van keizer Otto 
II met 40 ridders. Later werd hij verbannen door keizer Otto III wegens zijn conflicten met 
de bisschop van Würzburg dat begon doordat Hendrik onrechtmatig een vazal van de 
bisschop de ogen had laten uitsteken. Hendrik steunde de kandidatuur van de latere 
keizer Hendrik II in ruil voor de belofte van functie van hertog van Beieren. Toen Hendrik 
wel tot keizer was gekozen maar zijn belofte niet inloste, steunde Hendrik de opstand van 
Boleslaw I van Polen, die echter in 1003 werd neergeslagen. Het huwelijk van 
dochter Eilika met Bernhard II van Saksen heeft vast met deze verwikkelingen 
samengehangen. Een aantal andere hoge edelen nam ook deel aan de opstand, de opstand was 
een algemene uiting van onvrede met de houding van de koning die te veel inbreuk maakte 
op de rechten van de adel. Hendrik werd dan ook soepel behandeld door de legers van de 
koning. De kastelen van Hendrik vielen snel in handen van de troepen van de koning, die het 
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bevel om de versterkingen te slopen in de regel negeerden. Van de burcht van Schweinfurt 
werden slechts symbolisch enkele stenen verwijderd. Een ander kasteel werd overgegeven in 
ruil voor vrije aftocht van de bezetting en van Gerberga en haar kinderen, ook dat kasteel 
werd nauwelijks beschadigd. In 1004 vroeg Hendrik om vergiffenis. Hij werd voor 
onbepaalde tijd opgesloten onder hoede van een bisschop, maar nadat hij in drie dagen en 
nachten in hoog tempo alle psalmen had gezongen en bij iedere psalm een kniebuiging had 
gemaakt, kreeg Hendrik genade en werd ook weer in deel van zijn lenen hersteld. Hij diende 
daarna de keizer als veldheer en overleed na een langdurig ziekbed, geboren in circa 950, 
overleden op 08-09-1017. Begraven in de kloosterkerk van Schweinfurt. Gehuwd met: 

4295809395.* mogelijk: Gerberga van Grabfeld, overleden ná 1036, dochter van graaf Otto in Grabfeld. 
Volgens andere bronnen Gerberga van de Wetterau, dochter van graaf Heribert van de 
Wetterau, afstammeling van Karel de Grote. 

 
4295809396. Harald Grenske van Vestfold, koning van Vestfold, zijn bijnaam Grenske dankte hij aan het 

feit dat hij opgroeide in de regio van Grenland, Noorwegen. Harald verliet zijn echtgenote 
om kans te maken bij Sigrid de Trotse, de dochter van Skagul Toste en rijke weduwe van 
koning Erik VI van Zweden (de Overwinnaar). Zij bezat diverse boerderijen in Svithjod, 
Sigrid vond Harald te opdringerig en liet hem na afloop van een feest verbranden in een grote 
hal om toekomstige opdringerige verleiders af te schrikken, overleden in 995. Gehuwd met: 

4295809397.* Astra Gudbrandsdatter, volgens overlevering een dochter van Gudbrand Kula uit Oppland, ge-
boren circa 975, overleden in circa 1025. Gehuwd (2) met koning Sigurd Syr van Ringerike. 

 
4295809398. Olaf Skotkonung van Zweden, koning van Zweden vanaf 995. Olaf was de eerste Christelijke 

koning van Zweden. Hij zou in 1008 in Husaby door de Engelse bisschop Siegfried zijn 
gedoopt. Zou volgens Saxo Grammaticus bij zijn doop de naam Jakob aangenomen hebben, 
een destijds in Zweden niet gebruikelijke naam, die in ieder geval zijn zoon en opvolger 
Önund-Jakob als tweede naam voerde. Skotkonung zou schat- of muntkoning betekenen, 
daar onder zijn bewind in Zweden de eerste munten geslagen werden, overleden in 1022. 
Gehuwd (1) met Estrid der Obotriden. Gehuwd (2) met: 

4295809399.* N.N. 
 
4295809400. Michal (Mihály) van Hongarije, hertog tussen March en Gran, overleden in circa 976. 

Gehuwd met: 
4295809401.* Adelajda van Polen, overleden ná 997. Gehuwd (2) in circa 985 met grootvorst Geza van 

Hongarije (broer van Michal). 
 
4295809402. Samuel van Bulgarije, tsaar van Bulgarije vanaf 997. Afkomstig uit het Huis Cometopuli. 

Hoewel Samuel pas in 997 tot tsaar werd gekroond leidde hij het land de facto al vanaf 976. 
Bulgarije verkeerde op dat moment in diepe crisis. Tsaar Boris II was door de Byzantijnen 
gevangen en in 971 officieel van zijn keizerlijke waardigheid ontdaan. Zijn broer Roman 
werd eveneens gevangen gehouden en gecastreerd. Samuel beheerste met zijn drie broers (de 
Cometopuli) elk een deel van het resterende grondgebied van Bulgarije. Twee broers, David 
en Mozes, sneuvelden tegen de Byzantijnen. Zijn broer Aaron poogde met Byzantium samen 
te zweren en werd terechtgesteld, waarna Samuel vanaf 976 de feitelijke macht had. Boris II 
en Roman werden in 977 vrijgelaten, maar alleen Roman bereikte levend Samuels bolwerk 
Vidin en werd tsaar. Samuel behield de politieke macht en breidde het Bulgaarse grondgebied 
in alle richtingen uit. Al snel viel bijna de hele Balkan binnen zijn rijk. Slechts delen van 
Griekenland en Thracië bleven onder de controle van de Byzantijnen. In 986 versloeg Samuel 
het leger van Basileios bij de Trojaanse Poort (Trojanovi Vrata). De Byzantijnen herstelden 
nadien de orde in het oosten van het rijk. Zo konden ze zich concentreren op het westen en 
Samuel werd in 991 verslagen. Tsaar Roman werd hierbij opnieuw gevangengenomen en 
stierf zes jaar later in gevangenschap. Zo werd Samuel in 997 tot tsaar gekroond door de paus 
in Rome. Ondertussen werden nieuwe successen behaald tegen de Byzantijnen toen zij de 
handen vol hadden met hun veroveringen in Syrië. Na campagnes in Servië en Kroatië brak 
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in 1001 de oorlog met Byzantium opnieuw uit. Tegen die tijd was Basileios’ leger gesterkt 
uit de strijd aan het oostelijke front gekomen en Samuel moest zich terugtrekken naar het 
binnenland. Door constante aanvallen op de Byzantijnse legers hoopte Samuel Basileios naar 
de onderhandelingstafel te dwingen. Gedurende ongeveer twaalf jaar zorgde deze tactiek er-
voor dat Bulgarije onafhankelijk bleef en het lukte Basileios niet om de belangrijkste Bul-
gaarse steden, waaronder de hoofdstad Ohrid binnen te vallen. Op 29-07-1014 lukte het Basi-
leios II om het belangrijkste deel van het Bulgaarse leger klem te zetten bij Kleidion (Belasit-
sa) in Blagoevgrad terwijl Samuel afwezig was. Het Byzantijnse leger behaalde een overwin-
ning en Basileios gaf opdracht om de 14.000 gevangen blind te maken. Bij één op de honderd 
werd een oog gespaard zodat zij hun kameraden naar huis konden leiden. De schok van dit 
aanzicht was te veel voor Samuel en hij stierf nog geen drie maanden later. Het onafhanke-
lijke Bulgaarse Rijk hield niet veel langer stand en werd vier jaar later onderdeel van het 
Byzantijnse Keizerrijk. Ondanks het feit dat hij er uiteindelijk niet in slaagde om zijn land 
onafhankelijk te houden van het Byzantijnse Rijk, was Samuel de enige die Basileios II ooit 
versloeg in een slag, geboren in circa 958, overleden op 06-10-1014, begraven in de door 
hem gebouwde kerk van St. Achillios op het eiland in het Prespameer. Zijn in 1965 ontdekte 
resten worden door Griekenland op een geheime locatie bewaard, maar mogelijk op korte 
termijn teruggegeven aan Bulgarije. Gehuwd (1) in circa 970 met Kosara van Bulgarije, 
dochter van Johan Chryselios, proteuon van Dyrrhachium. Gehuwd (2) in circa 990 met: 

4295809403.* Agatha van Bulgarije, geboren te Larissa. 
 
4295809408. Boleslav II van Bohemen (Pobozny, de Vrome), hertog van Bohemen vanaf 967 in 

opvolging van zijjn vader. Onder zijn bewind werd in 973 het bisdom Praag opgericht. Het 
viel onder de jurisidictie van het aartsbisdom Mainz en de eerste bisschop was de Saksische 
Detmar. De tweede, vanaf 982, was de heilige Adalbert van Praag. Als bondgenoot van de 
opstandige hertog Hendrik II van Beieren werd Boleslav door keizer Otto II verslagen maar 
behield zijn land. Hij buitte de zwakte van het naburige Polen uit door zijn rijk te vergroten. 
Hij onderwierp in 995 heel Bohemen door Libice te bestormen en het rivaliserende geslacht 
der Slavnikiden uit te roeien, geboren in circa 920, overleden op 07-02-999, begraven in de 
basiliek van Sint-Joris te Praag. Gehuwd (1) met Adiva. Gehuwd (2) met: 

4295809409.* Emma (Hemma), ging in 1001 samen met Oldřich en Jaromír in ballingschap te Beieren. 
Nadat Jaromír met behulp van de keizer hertog van Bohemen was geworden keerde Emma 
terug en vestigde zij zich te Mělník, geboren vóór 950, overleden in 1005/1006 te Mělník. 
Volgens sommige bronnen een prinses van Bourgondië. 

 
4295809448. Siegfried II van Stade, graaf van Stade vanaf 1016 in opvolging van zijn broer Heinrich II 

van Stade (de Goede). Siegfried overleed in circa 1037. Gehuwd met: 
4295809449. Adela van Alsleben, overleden op 01-05 van een onbekend jaar.  
 
4295809450. Konrad van Zwaben (Kuno van Öhningen)(dezelfde persoon als 4295809362). Gehuwd met: 
4295809451. Reginlint (dezelfde persoon als 4295809363). 
 
4295809452. Rudolf van Werl, graaf van Werl vanaf circa 988 in opvolging van zijn vader en graaf in 

Groningerland in circa 1040, geboren circa 982, overleden op 12-07-1044. Gehuwd met:  
4295809453.* Adelheid. 
 
4295809464. Rugger I (Ruogger), graaf in 1025, overleden op 24-04 van een onbekend jaar (mogelijk 

1041). Gehuwd met: 
4295809465.* N.N. 
 
4295809472. Bela I van Hongarije (dezelfde persoon als 1073952350). Gehuwd met: 
4295809473. (Ryksa) van Polen (dezelfde persoon als 1073952351). 
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Tsaar Samuel van Bulgarije. Forensische gezichtsreconstructie van de schedel die werd  
gevonden in zijn graf in de St. Achillios. 
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4295809474.* Theodulus Synadena (Theodoulos Synadenos), Byzantijns veldheer. Gehuwd met:  
4295809475.* Botaneiatissa, zuster van keizer Nikephoros III van Byzantium (Nikephoros Botaneiates). 

Byzantijns keizer van 07-01-1078 tot 04-04-1081, gekroond op 24-03-1078. Claimde afstam-
ming van de Byzantijnse Phokas familie en afstamming van de Fabii. De gens Fabia was één 
van de oudste patricische gentes maiores te Rome, die haar afkomst terugvoerde tot Hercules.  

 
4295809476. Iziaslav Yaroslavich, knjaz van Toerov en grootvorst van Kiev vanaf 1054 in opvolging van 

zijn vader. Hij was een van de auteurs van de Pravda Jaroslavitsjej, een onderdeel van de 
Roesskaja Pravda, het eerste wetboek van Kiev-Roes’. In 1043 maakte zijn vader Jaroslav 
een overeenkomst met koning Casimir I van Polen waarin Tsjervern erkend werd als een 
deel van Kiev. Deze overeenkomst werd bezegeld met een dubbel huwelijk: dat van Casimir 
met Dobronega (Jaroslavs zus) en dat van Iziaslav met Gertrude, de zus van Casimir. Ten 
gevolge van een volksopstand in 1068 werd Iziaslav afgezet, en vluchtte hij naar Polen. In 
1069 nam hij Kiev opnieuw in, met de hulp van een Pools leger, maar werd weggejaagd door 
zijn broers in 1073. Hierna wendde hij zich meerdere malen tot de Duitse keizer, de koning 
van Polen en de paus. In 1077 slaagde hij er nogmaals in Kiev in te nemen, maar hij overleed 
tijdens een hevige strijd tegen Oleg van Tsjernigov en Boris Vjatsjeslavitsj. Iziaslav werd 
geboren in circa 1024, overleden op 03-10-1078. Gehuwd in 1043 met: 

4295809477. Gertrude van Polen, geboren in circa 1020, overleden in circa 1107. 
 
4295809480. Petrislav van Raška, župan van Raška tot circa 1080. Gehuwd met: 
4295809481.* N.N. 
 
4295809488. Jaroslav I van Kiev (de Wijze) (dezelfde persoon als 6207599930). Gehuwd met: 
4295809489. Ingegerd (Anna) van Zweden (dezelfde persoon als 6207599931). 
 
4295809492. Godwin van Wessex, Earl van Wessex vanaf 1019 en een van de machtigste mannen van 

Engeland onder de regering van koning Knoet de Grote. Godwin overleed plotseling tijdens 
een banket, mogelijk door een hersenbloeding, geboren in circa 1001, overleden op 15-04-
1053 te Winchester. Gehuwd met: 

4295809493.* Gytha, volgens sommigen een dochter van Thorgil en dus wordt zij vaak Gytha 
Thorkelsdóttir genoemd (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
4295809522.* Girard van Buonalbergo, heer van Buonalbergo, een Noorse heerser in de Mezzogiorno in 

dienst van de prins van Benevento. Girard vocht in de Slag om Civitate in 1053 en bracht 
hierbij vele ridders mee. Gehuwd met: 

4295809523.* N.N. 
 
4295809528. Manasses II van Rethel, graaf van Rethel vanaf 1032 in opvolging van zijn vader, geboren in 

circa 1022, overleden in circa 1056. Gehuwd met: 
4295809529. Judith van Roucy, geboren in circa 1035. 
 
4295809530. Gwijde I van Montlhéry (dezelfde persoon als 3103800838). Gehuwd met: 
4295809531. Hodierna van Gometz (dezelfde persoon als 3103800839). 
 
4295809534.  Constantijn I van Armenië, vorst van Armenië vanaf 1095 in opvolging van zijn vader. Hij 

begon als heerser met het veroveren van kasteel Feke, waarvan hij zich tot baron benoemde. 
Bij de Ceyhan-rivier begon hij tolheffingen te onderhouden, en breidde zijn Armeense 
territorium uit. Toen de kruisvaarders zijn gebied betraden, heette hij deze welkom en sloot 
een verbond met ze, hij zorgde tevens voor voedingswaren en medicatie. Als waardering 
werd hij door de kruisvaarders in de titels van graaf en baron verheven, geboren in circa 
1053, overleden op 24-01-1102, begraven in het klooster van Castalon. Gehuwd met: 

4295809535.* N.N. volgens kronieken van Aleppo achterkleindochter van Bardas Phokas, geboren in circa 
878, overleden in circa 968, een Byzantijnse generaal en vader van keizer Nikephoras II.  
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6207594504. Hugo I van Ponthieu, graaf van Ponthieu, zijn schoonvader Hugo Capet begiftigde hem eind 
10de eeuw met het kasteel van Abbeville en Forest-Moutier, overleden in 1026. Gehuwd met:  

6207594505. Gisela Capet. 
 
6207594528. Ralph I de Toeni, geboren in circa 925 te Tosni, Eure, Frankrijk. Gehuwd met: 
6207594529.* N.N. 
 
6207594532.  Borrell II van Barcelona, graaf van Barcelona, Girona en Ausona vanaf 945 en graaf van 

Urgell vanaf 948. Eerst regeerde hij samen met zijn broer Miro de graafschappen Barcelona 
en Urgell en vanaf 966 alleen. Barcelona was de meest ontwikkelde stad van de westerse 
wereld. De bestaande bibliotheken werden verrijkt met de kennis van de christenen die Al-
mansoer ontvluchtten. Borrell was zo onder de indruk van de intellectuele capaciteiten van 
Gerbert van Aurillac, dat hij de geestelijke voorstelde aan paus Johannes XIII en keizer Otto 
I. Van 998 tot 1002 werd Gerbert paus als Sylvester II. Toen Borrell tijdens de belegering 
van de stad door Al-mansoer geen hulp kreeg van Hugo Capet, zegde hij de suzereiniteit van 
Frankrijk over Barcelona in 995 op, geboren in 927, overleden in 992. Gehuwd in 968 met: 

6207594533.  Liutgardis van Toulouse. 
 
6207594534. Roger I van Carcassonne (le Vieux, de Oude), graaf van Carcassonne, Couserans en een deel 

van Comminges en heer van Foix vanaf 957 in opvolging van zijn vader. Door de erfenis van 
zowel zijn vader als zijn moeder kon hij zijn familie los maken van de graven van Toulouse. 
Hierna noemde Roger zich marchio (markgraaf) en vanaf 1002 princeps Carcassonne, wat 
erop wijst dat hij grote macht uitoefende over de andere edellieden. Bij testament werd zijn 
rijk verdeeld onder zijn twee zonen. Roger stelde als voorwaarde dat indien één van de twee 
linies in mannelijke lijn zou uitsterven het volledige bezit naar de andere linie zou gaan. 
Hiermee sloot hij vrouwelijke opvolging uit, wat destijds inmiddels algemeen aanvaard werd, 
overleden in 1012, begraven in de abdij van Saint-Hilaire bij Limoux. Gehuwd met: 

6207594535.* Adelheid (Adelaide), begraven in de abdij van Saint-Hilaire bij Limoux. 
 
6207594538.  Willem (Guillaume) de Gometz (dezelfde persoon als 6207601678). Gehuwd met: 
6207594539.  N.N. (dezelfde persoon als 6207601679). 
 
6207594552. Boudewijn II van Boulogne, graaf van Boulogne, geboren in circa 990, overleden in circa 

1033. Gehuwd met: 
6207594553. Adelina (Aleida, Adelheid) van Holland, geboren in circa 990, overleden in circa 1045. 

Gehuwd (2) met Engelram I van Ponthieu.  
 
6207594554.  Lambert I van Leuven (Löwen) (dezelfde persoon als 17183228124). Gehuwd met: 
6207594555.  Geberge van Neder-Lotharingen (dezelfde persoon als 17183228125). 
 
6207594556.  Richard II van Normandië (de Goede) (dezelfde persoon als 2147904694). Gehuwd met: 
6207594557.  Judith van Rennes (van Bretagne) (dezelfde persoon als 2147904695). 
 
6207594578. Richard III van Normandië, hertog van Normandië vanaf 1026 in opvolging van zijn vader. 

Voerde in circa 1020 een leger aan om bisschop-graaf Hugo van Châlon aan te vallen en zijn 
zwager Reginald (de latere graaf van Bourgondië) te bevrijden, stierf een jaar na aantreden 
onder verdachte omstandigheden zonder opvolgers, geboren in circa 1001, overleden op 06-
08-1027. Gehuwd in 1027 met Adelheid, dochter van Robert II van Frankrijk. Relatie met: 

6207594579.* N.N. 
 
6207594580.* Thurstan le Goz. Gehuwd met: 
6207594581.* N.N. 
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6207594582.* Herluinus de Conteville, markgraaf van Conteville. Stiefvader van Willem de Veroveraar. Er 
zijn geen eigentijdse bronnen bekend die zijn afkomst bevestigen. Veel latere bronnen 
noemen Jean de Conteville en Harlette de Meulan als zijn ouders. Herluinus was een 
edelman met een bescheiden inkomen en wat land ten zuiden van de rivier de Seine. 
Waarschijnlijk werd hij door zijn stiefzoon tot burggraaf van Conteville benoemd. In Mortain 
stichtte hij in circa 1050 samen met zijn zoon Robert de abdij van Grestain, geboren in circa 
1005, overleden in 1066. Gehuwd (2) met Fredesendis. Gehuwd (1) in circa 1031 met:  

6207594583. Herleva van Falaise (dezelfde persoon als 3103797279). 
 
6207594590. Giselbert Crispin, graaf van Brionne en Eu vanaf 1015, een van de machtigste landeigenaren 

van Normandië, doneerde veel geld aan de abdij van Bec, na het overlijden van Robert II 
werd Giselbert een van de voogden van Willem de Veroveraar. Verschillende edelen wilden 
de bastaard Willem niet erkennen als hun leider. In 1040 werd een poging gedaan hem te 
vermoorden, maar dit mislukte. Giselbert werd in 1040 echter vermoord toen hij op zijn 
paard naar Eschafour reed, vermoedelijk door Ralph van Wacy en Robert de Vitot, geboren 
in circa 1002, overleden in circa 1040. Gehuwd in circa 1020 met: 

6207594591.* Gunnora d’Aunou, haar naam is niet zeker, geboren in circa 1007. 
 
6207594624.  Wouter I (Walther) van Vexin, graaf van Vexin, Amiens en Valois vanaf circa 944 in opvol-

ging van zijn broer. Wouter streefde naar goede betrekkingen met de aartsbisschop Hugo III 
van Rouen en huwde diens zuster. Toen in 991 zijn schoonzus Liutgarde, de douarière van 
Mantes en Meulan, overleed, recupereerde Wouter Mantes, terwijl Meulan naar haar zoon 
Walram II ging, overleden in 987. Gehuwd met: 

6207594625. Adelheid van Anjou. 
 
6207594628. Edgar van Engeland (de Vreedzame), koning van Engeland van 959 tot 975. Hij was sterker 

dan zijn broer en voorganger, koning Edwy. Met hulp van aartsbisschop Odo wist hij hem in 
957 Northumbria en Mercia te ontnemen, wat leidde tot een verdeling van het rijk, maar ook 
een burgeroorlog voorkwam. Hij volgde zijn broer officieel op na diens dood in 959, waarmee 
de eenheid van het rijk werd hersteld. Edgar was een bekwame koning, wiens heerschappij 
werd erkend door andere Britse heersers, ook die in Wales en Schotland. Hij begunstigde de 
kloosters en benoemde nieuwe bisschoppen. Hij verplichtte de, in zijn opdracht door Aethel-
wold vertaalde, regel van Benedictus in de kloosters en liet in de kathedraalkapittels de ka-
nunniken vervangen door monniken. De later heiligverklaarde Dunstan werd aartsbisschop 
van Canterbury. Dunstan zou geweigerd hebben om Edgar te kronen, vanwege diens levens-
wijze. De kroning vond uiteindelijk toch plaats in 973 in Bath. Deze door Dunstan ontworpen 
plechtigheid vormde de basis voor de daaropvolgende kroningsceremonies, geboren in circa 
942, overleden op 08-07-975 te Winchester, begraven te Gloucester. Gehuwd met: 

6207594629. Aelfthryth (Alfrida, Elfrida, Elfthryth), de tweede of derde echtgenote van Edgar. Zij was de 
eerste echtgenote van een koning die gekroond werd als Queen of the Kingdom of England. 
Als moeder van koning Ethelred II van Engeland (the Unready) was zij een machtige vrouw 
aan het Engelse hof. Zij werd deels verantwoordelijk gehouden voor de moord op haar 
stiefzoon Eduard de Martelaar. In veel middeleeuwse geschiedenisverhalen verschijnt zij als 
een slechte koningin en boze stiefmoeder, geboren in circa 945, overleden in 1000. 

 
6207594630. Richard I van Normandië (Zonder Vrees) (dezelfde persoon als 4295809388). Gehuwd met: 
6207594631. Gunnora (dezelfde persoon als 4295809389). 
 
6207594650. Boudewijn II van Clermont, graaf van Clermont-en-Beauvaisis vanaf 1023 in opvolging van 

zijn vader, overleden in 1042. Gehuwd met: 
6207594651.* N.N. 
 
6207594652.  Hilduinis III van Montdidier, heer van Ramerupt, geboren in circa 970, overleden in 1031. 
6207594653. Lasseline d’Harcourt, geboren in circa 975, overleden in 998. 
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6207594654.  Ebles I van Roucy, graaf van Roucy vanaf 1000 en aartsbisschop van Reims vanaf 1021, 
geboren in 973, overleden op 11-05-1033. Gehuwd met: 

6207594655. Beatrix van Henegouwen, geboren in circa 1003, overleden in circa 1040. 
 
6207594752.*  Sir Ralph I de Baskerville (Robert), stamvader van het geslacht Baskerville. Volgens overle-

veringen kwam hij gedurende de regering van Willem de Veroveraar naar Engeland om de 
opstanden van de Welsh neer te slaan, de geslachtsnaam zou zijn ontleend aan de plaats Bas-
quevillein in de Pays de Card, of aan Bosherville nabij Rouen. Ralph zou een zoon zijn van 
Walter Martel de Basquerville, een zoon van Nicholas de Basquerville, die op zijn beurt een 
zoon was van Balderic I Teuton, eerste heer van Basquerville, en een achterachterkleinkind 
van Richard I van Normandië. Ralph werd geboren in circa 1030. Gehuwd met: 

6207594753.  Joan Le Gros, geboren in circa 1040 
 
6207594754.* Sir Robert Verdon. Gehuwd met: 
6207594755.* N.N. 
 
6207594758.* Rees ap Griffith, Prince of Wales. Gehuwd met: 
6207594759.* N.N. 
 
6207595120. Gilbert (Giselbert) Crispin (dezelfde persoon als 6207594590). Gehuwd met: 
6207595121. Gunnora d’Aunou (dezelfde persoon als 6207594591). 
 
6207595122. Sir Walter Giffard, Baron of Longueville. Walter vocht in de Battle of Hastings en ontving 

voor zijn diensten 107 Lordships waarvan 48 in Buckinghamshire. Zijn zoon Walter zou de 
eerste Earl of Buckingham worden, overleden vóór 1085. Gehuwd met: 

6207595123. Agnes Flaitel.   
 
6207595134.  Hereward of Mercia, Baron of Bourne, geboren in circa 1004 te Mercia, Engeland. Gehuwd 

(2) met Aelfthfyth or Alfryth. Gehuwd (1) met: 
6207595135.* Thurfrida, geboren in circa 1008 te Lincolnshire, Engeland. 
 
6207595216. Robert de Duivel (de Prachtlievende) van Normandië (dezelfde persoon als 3103797278). 
6207595217.  Herleva van Falaise (dezelfde persoon als 3103797279). 
 
6207595218. Boudewijn V van Vlaanderen (de Grote), graaf van Vlaanderen, Artesië en Zeeland (1035 – 

1067), markgraaf van Valenciennes (1013 – 1045) en Ename (1056 – 1067), wegens zijn 
aansluiting bij de rebellie van hertog Godfried met de Baard werden hem zijn Duitse 
rijkslenen in 1046 ontnomen, meer bepaald de mark Valenciennes. Na zijn verzoening met 
de Duitse keizer kwam hij in 1056/1059 definitief in het bezit van Ename. Dit was een 
belangrijk Lotharings bolwerk (ten oosten van de Schelde, van oudsher de scheidingslijn 
tussen Frankrijk en het Duitse rijk). Hij consolideerde aldus met succes de door zijn vader 
begonnen politiek om ook Duitse rijkslenen te verwerven. Zijn opvolgers werden aldus 
leenmannen van de Duitse keizer. Het betrokken gebied wordt daarom ook Rijks-Vlaanderen 
genoemd. Zijn oudste zoon Boudewijn werd door de Duitse keizer eveneens beleend met een 
markgraafschap (wellicht Ename), maar dit belette Boudewijn V niet zich een jaar later toch 
aan te sluiten bij hertog Godfried met de Baard in diens opstand tegen de keizer. In het kader 
van deze politiek dwong hij Richilde van Henegouwen, weduwe van Herman van Bergen 
(overleden 1051), tot een huwelijk met zijn zoon Boudewijn (VI). Door zijn toedoen werden 
de kinderen uit Richildis’ eerste huwelijk van hun erfrechten beroofd en lijfde hij de facto 
Henegouwen bij Vlaanderen in. Na het plotseling overlijden van de Duitse keizer Hendrik III 
(1056) en de minderjarigheid van diens zoon Hendrik IV werden door de Lotharingse 
rijksedelen, aartsbisschop Anno II van Keulen en paltsgraaf Hendrik I van Lotharingen, de 
vredesbesprekingen van Andernach (1056 en 1059) met Boudewijn gevoerd. Ook het wegens 
bloedverwantschap canoniek ongeldige huwelijk van zijn zoon Boudewijn met Richilde van 
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Henegouwen werd door de paus kort nadien gelegitimeerd. Door het huwelijk van 
Boudewijns tweede zoon, Robrecht de Fries, met Geertrui, weduwe van de graaf van 
Holland, strekte de Vlaamse invloedssfeer zich over een groot deel van de Nederlanden uit. 
Zo groot was Boudewijns aanzien, dat hij bij de dood van de Franse koning Hendrik I (1060) 
voogd werd over diens minderjarige troonopvolger Filips I. Op het binnenlandse vlak heeft 
Boudewijn het grafelijke gezag verstevigd door het territoriale bestuur te reorganiseren 
(kasselrijen in plaats van gouwen) en de bevoegdheden van de kloostervoogden in te krimpen 
(mede door de invloed van de kerkelijke hervormingsbeweging van Richard van Saint-
Vanne). Om het dunbevolkte en ongecultiveerde centrale gedeelte van zijn graafschap beter 
te verbinden met de rijke steden, die zich aan de kust en de Schelde ontwikkelden, legde hij 
een gordel van nieuwe steden aan in Binnen-Vlaanderen: Torhout, Ieper, Mesen, Rijsel, 
Kassel en Ariën. Deze nieuwe stichtingen werden hoofdplaats van een kasselrij en kregen 
een jaarmarkt om de kooplieden aan te trekken. Kort voor zijn overlijden steunde Boudewijn 
V nog de expeditie naar Engeland (1066) van zijn schoonzoon Willem de Veroveraar, die 
gehuwd was met zijn dochter Mathilda van Vlaanderen. Deze stellingname was echter niet 
zonder risico’s: de opkomst van het Anglo-Normandisch blok, dat voor Vlaanderen 
gevaarlijk kon worden, werd er niet door tegengewerkt. Een van de redenen van Boudewijns 
keuze was waarschijnlijk dat hij op die manier de kans zag om een deel van de dissidente 
adel die Willem op zijn tocht vergezelde, onschadelijk te maken, geboren in 1013 te Rijsel 
(?), overleden op 01-09-1067. Gehuwd in 1028 met: 

6207595219. Zalige Adela van Mesen, geschiedkundig bekend als Adela (Adelheid) van Frankrijk, na het 
overlijden van Boudewijns V in 1067 trok zij zich terug in de abdij van Mesen, geboren in 
1009 0f 1014, overleden op 08-01-1079 te Mesen. Gehuwd (1) in circa 1027 met hertog 
Richard III van Normandië. Haar feestdag valt op 8 september. In de oude crypte onder de 
kerk van Mesen bevindt zich een gedenkteken ter harer ere. 

 
6207595222. Rhiwallon ap Cynfyn, sneuvelde in de Battle of Mechain, geboren in circa 1027 te Powys, 

Monmouthshire, Wales, overleden in 1069 te Mechain, Montgomeryshire. Gehuwd met: 
6207595223.* N.N. 
 
6207595224.* Haimo Denatus, een Noorse baron van Torigny-sur-Vire nabij Manche in Normandië. Hij 

kwam in opstand tegen Willen de Veroveraard (de Bastaard) en overleed in circa 1047. 
6207595225.* N.N. 
 
6207595228.* Roger de Montgomerie, verwant (mogelijk achterneef) van Gunnora, echtgenote van Richard 

I van Normandië. Bezat landerijen in Normandië, met name in de Dives-vallei. Gehuwd met:  
6207595229.* N.N. 
 
6207595230. Willem II Talvas van Bellême, heer van Bellême na de moord op zijn broer Robert. Willem 

had de reputatie een wreed en tiranniek figuur te zijn. Doordat hij een zekere Willem van 
Giroie had verminkt, kwam de Giroie familie in opstand tegen hem en plunderden zijn 
landgoed en kasteel. Zo liet hij zijn eerste echtgenote Hildeburgis wurgen om te kunnen 
trouwen met Haberga van Beaumont. Tijdens een opstand had hij onenigheid met zijn zoon 
Arnulf en hij liet hem uit zijn kasteel verwijderen. Zijn vijanden daagden hem uit om te 
komen vechten, maar Talvas gaf zich over en werd in 1047 verbannen. Zijn tweede 
echtgenote verliet hem hierop. Alleen zijn dochter Mabel bleef hem bijstaan. Zijn zoon 
Arnulf kreeg Bellême en alle bezittingen, maar kort daarna liet Talvas hem wurgen in zijn 
slaap. Na jarenlang rondreizen kregen Talvas en zijn dochter onderdak aangeboden bij de 
Montgomery familie. Talvas bood zijn dochter aan als bruid voor Roger de Montgomery. 
Samen zouden zij de ouders worden van Robert of Bellême. Willem II Talvas werd geboren 
in circa 995, overleden in 1052. Gehuwd (2) met Haberga van Beaumont, dochter van Rudolf 
V van Beaumont, burggraaf van Maine. Gehuwd (1) met: 

6207595231.* Hildeburgis, Willem liet haar wurgen terwijl zij onderweg was naar de kerk, zodat hij kon 
huwen met Haberga van Beaumont. 
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Boudewijn V van Vlaanderen (de Grote) en de zalige Adela van Mesen, geschiedkundig bekend als Adela 
(Adelheid) van Frankrijk. Afbeelding uit Flandria illustrata uit 1641. 
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6207595236. Robert de Deen, aartsbisschop van Rouen (vanaf 989) en graaf van Évreux (vanaf 996). Al 
op jonge leeftijd vertrouwde zijn vader hem het ambt van aartsbisschop van Rouen toe, 
hetgeen de belangrijkste kerkelijke titel binnen het hertogdom van Normandië was. Na de 
dood van zijn vader in 996 werd Robert tevens Graaf van Evreux, dit maakt van hem de 
belangrijkste persoon in Normandië, op zijn broer hertog Richard van Normandië na. De titel 
van graaf gaf hem het recht om te trouwen, en huwde met Herleva. Robert is dan een 
gehuwde aartsbisschop met kinderen. Hoewel het celibaat nog niet officieel door de kerk was 
ingesteld, waren huwelijken onder hoge geestelijke leiders geen gewoonte. Volgens de 
historicus François Neveux was Robert zonder twijfel een “meer wereldse dan religieuze” 
aartsbisschop. Aan het eind van het jaren 1020 begon Robert aan een uitbreiding van de 
kathedraal van Rouen. We weten ook, dankzij de geschriften van archeoloog Jacques le 
Maho, dat de aartsbisschop-graaf zijn kasteel van Gravenchon in een werkelijk paleis 
veranderde aan het begin van de 11de eeuw. Robert was een mecenas en onderhield een 
literaire kring. De satiricus Garnier en de geschiedschrijver Dudo van Saint-Quentin droegen 
enkele werken aan hem op. In 1026 volgde Robert de Geweldige, op omstreden wijze 
Richard III op en werd hertog van Normandië. Kort na zijn beëdiging viel hij Robert de Deen 
aan. De aartsbisschop werd verdacht van een complot tegen de nieuwe hertog. Anderzijds 
werd gesproken van onteigeningen door de aartsbisschop in het nadeel van de hertog. Robert 
moest vluchten uit Rouen en zocht onderdak in Évreux. De hertog belegerde de stad en 
uiteindelijk moest Robert de Deen Normandië verlaten. De verbannen aartsbisschop 
reageerde door Robert de Geweldige te excommuniceren en een interdict op te leggen voor 
het hertogdom. Dit deed de hertog van gedachten veranderen en uiteindelijk mocht de 
aartsbisschop terugkeren en vond hij een plaats aan het hof van de hertog. Hij werd zelfs 
diens voornaamste adviseur en hielp het conflict tussen de hertog en zijn neef Alan III van 
Bretagne op te lossen. Na de dood van Robert de Geweldige werd Robert de Deen de 
belangrijkste man van het hertogdom Normandië, tot aan zijn dood in 1037. Gedurende de 
laatste twee jaren van zijn leven was hij voogd van Normandië en Willem de Veroveraar. 
Robert werd geboren in circa 965, overleden in 1037. 

6207595237.* Havlive de Rouen, mogelijk een dochter van Tirstin de Rijke. 
 
6207595640.* Herfast de Crêpon, volgens de overleveringen een broer van Gunnora de echtgenote van 

hertog Richard I van Normandië. Gehuwd met: 
6207595641.* N.N. 
 
6207595642. Rodulf van Ivry, graaf van Ivry. Rodulf was via zijn moeder een halfbroer van Richard I van 

Normandië en werd na het overlijden van zijn halfbroer in 996 regent voor zijn neef Richard 
II. Hij was vrijwel direct belast met het neerslaan van een opstand van boeren en edelen, 
overleden in circa 1015. Gehuwd (1) met Eremberga, overleden vóór 1011. Gehuwd (2) met: 

6207595643.* Aubrée de Canville 
 
6207595744.* Donnchad mac Diarmata (Máel na mBó). Gehuwd (2) met Mael Madine (zie elders in deze 

kwartierstaat). Gehuwd (1) met: 
6207595745.  Aife van Osraige, prinses van Osraige. 
 
6207595746.  Donnchad mac Briain (Donough O’Brian), koning van Munster, volgens overleveringen liet 

hij zijn broer Tadc vermoorden om het rijk van zijn vader (Brian Boru) geheel over te nemen. 
Het schijnt dat hij zijn rechterhand was verloren door een mislukte aanslag in 1019. Om zijn 
positie te versterken sloot hij een verbond met Echmarcach mac Ragnaill, koning van Man en 
the Isles, een vijand van zijn halfbroer Sitric Silkbeard, koning van Dublin. Dit verbond werd 
in 1032 bezegeld met het huwelijk van zijn zuster Caech met Echmarcach. Een andere bond-
genoot van Donnchad was de neef van Echmarcach, Donnchad mac Gilla Pátaric, koning van 
Osraige, die vanaf 1036 tevens koning van Leinster was. Vanaf circa 1050 kreeg Donnchad 
te maken met tegenstand van zijn buurlanden. Zijn neef, Toirdelbach (zoon van Tadc), was 
hier voor verantwoordelijk. Nadat zijn bondgenoten waren verslagen werd Donnchad versla-
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gen door Diarmait mac Maíl na mBó, koning van Leinster (vanaf 1042) en Toirdelbach. In 
1058 werd Donnchad verdreven uit Limerick, welke door hem werd platgebrand om te voor-
komen dat deze in handen zou vallen van zijn vijanden. In 1063 werd hij definitief verban-
nen. Donnchad ondernam hierop in 1064 een Pelgrimstocht naar Rome waar hij overleed, 
begraven in de basiliek van Santo Stefano al Monte Celio. Gehuwd met: 

6207595747.* N.N. 
 
6207595760.  Gilla Coemgin Ua Tuathil (O’Toole), overleden in 1059. Gehuwd met:  
6207595761.* N.N. 
 
6207595762.  Mael Morda Ua Domnail (O’Domnaill), overleden in 1090. Gehuwd met: 
6207595763.  Luanmaisi ingen Ceile Ua Nuallain (O’Nuallain). 
 
6207595768.  Faelan Ua Morda, koning van Loigsi, overleden in 1069. Gehuwd met: 
6207595769.  Maelind ingen Meic Dairgin.  
 
6207595772.* Dunlaing Ua Caellaide (O’Kelly). Gehuwd met: 
6207595773.  Dirborgaill ingen Taidg (Derbforgaill of Osraige), overleden in 1098. Gehuwd (2) met 

Toirdelbach Ua Briain (zie elders in deze kwartierstaat). 
 
6207596080.  Brian Boru (dezelfde persoon als 12415201546). Gehuwd met: 
6207596081.* Echrad, volgens The Book of Lecan was zij tevens gehuwd met een zekere Gilla Pátraic, 

welke door sommigen wordt aangezien als de gelijknamige koning van Osraige. 
 
6207596404. Hugo I van Meulan, burggraaf van Meulan in opvolging van zijn vader, geboren in circa 965, 

overleden in 1005. Gehuwd met: 
6207596405.  Oda van Vexin. 
 
6207596772.* Hubert of Crick, Derbyshire, Engeland. Gehuwd met: 
6207596773.* N.N. 
 
6207596784.* Nivelon de Freteval, heer van Freteval, geboren circa 982, overleden circa 1050. Gehuwd: 
6207596785.* Ermentrude. 
 
6207596786.  Odo de Montdoubleau, heer van Montdoubleau, overleden in 1057. Gehuwd met : 
6207596787.  Placentia de Montoire, overleden in circa 1062.  
 
6207596796.* Hugh de Lacie, heer van Lessey en Campeau te Calvados, geboren in circa 1006 te Calvados, 

Frankrijk, overleden in circa 1095. Gehuwd in circa 1035 met: 
6207596797.  Emma de Bois l’Eveque, geboren in circa 1014 te Bois l’Eveque, Normandië, Frankrijk. 
 
6207596800. waarschijnlijk: Hugo van Perche (van Châteaudun), overleden in circa 1000. Gehuwd met: 
6207596800. Beatrijs van Mâcon (dezelfde persoon als 137465900515). 
 
6207596808. Lancelin I de Beaugency, heer van Beaugency, overleden in circa 1055. Gehuwd met: 
6207596809.* N.N.  
 
6207596810.  Herbert I van Maine (de Waakhond), graaf van Maine vanaf 1014 in opvolging van zijn 

vader. Zijn bijnaam kan verband houden met het feit dat hij ‘s morgens vroeg opstond om te 
jagen of op het feit dat hij voortdurend waakzaam moest zijn voor aanvallen van Anjou. Zijn 
vader, die een verbond had gesloten met de graaf van Blois, had de ondergeschiktheid aan 
Fulco III van Anjou moeten erkennen en van bij zijn aantreden was Herbert gedwongen 
Fulco te helpen in diens strijd tegen Odo II van Blois. Door de verzwakking van de 
koninklijke macht, kon Herbert wel zijn positie verstevigen. Hij begon zijn eigen munt te 
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slaan, wees gronden toe aan zijn getrouwen en liet hen toe versterkingen op te trekken. Nadat 
Maine hierdoor verdedigd was, deed hij een beroep op de graven van Rennes en van Blois 
om op te trekken tegen Anjou en tegen Frankrijk. Tijdens een onderhoud in Saintes in 1025 
werd Herbert gevangen genomen door Fulco III en diende hij zijn onafhankelijkheidsstreven 
op te geven, geboren in circa 995, overleden in 1036. Gehuwd met: 

6207596811.* N.N. 
 
6207596812. Robert van Château-du-Loir (Brochard), jongere zoon van heer Hamon van Château-du-Loir, 

omdat hij niet als heer van Château-du-Loir werd vermeld overleed hij waarschijnlijk vóór 
zijn oudere broer, overleden op 30-06 tussen 1065 en 1067. Gehuwd met: 

6207596813.* Elizabeth, overleden tussen 1095 en 1097. 
 
6207596824.* Crínan van Dunkeld, erfelijk lekenabt van Dunkeld, stamvader van het Huis van Dunkeld die 

zou regeren over Schotland, overleden in 1045 tijdens de strijd te Dunkeld. Gehuwd met: 
6207596825.  Bethóc van Schotland, erfgename van de Schotse troon. 
 
6207596828.  Edmund II Ironside, koning van Wessex vanaf 23-04-1016 in opvolging van zijn vader. Na 

het overlijden van zijn vader werd hij door de inwoners van Londen tot koning van Engeland 
verkozen, maar zijn rivaal Knoet de Grote genoot in de rest van het land meer steun. Edmund 
werd uiteindelijk verslagen door de Denen en Knoet stond hem toe het koninkrijk Wessex te 
behouden. Als één van de koningen zou sterven dan zou de ander de macht over geheel 
Engeland krijgen. Kort na deze overeenkomst overleed Edmund. Volgens de overleveringen 
werd hij op de wc neergestoken, geboren in circa 990 te Wessex, overleden op 30-11-1016, 
begraven in de abdij van Glastonbury. Gehuwd met:  

6207596829.* Ealdgyth (Edith), het is onduidelijk of zij samen met haar kinderen in ballingschap ging na 
het overlijden van haar echtgenoot.  

 
6207596832.  Willem IV van Aquitanië (Fierebras oftewel IJzeren Arm), hertog van Aquitanië (als Willem 

IV) en graaf van Poitiers (als Willem II) vanaf 963 in opvolging van zijn vader. Hij was een 
geducht oorlogsvoerder, die zijn gezag aan de heren en burggraven van Poitou oplegde. 
Willem verzette zich met succes tegen de koning van Frankrijk, Hugo Capet, die in 988 
probeerde om zich van Poitiers meester te maken. Zijn talrijke overspelige relaties tastten 
zijn autoriteit aan, zeker na het vertrek van zijn echtgenote. Hij verdween uit de geschriften 
van die tijd, waarschijnlijk omdat de monniken weigerden over een overspelige vorst te 
schrijven. Na een kortstondige toenadering tot zijn echtgenote, verscheen hij een tijd 
opnieuw in de schrifturen, alvorens nogmaals te verdwijnen rond 995, geboren in circa 935, 
waarschijnlijk overleden op 03-02-995. Gehuwd in 968 met: 

6207596833.  Emma (Emmeline) van Blois, geboren in circa 950, overleden in 1003. 
 
6207596834.  Otto Willem van Bourgondië (dezelfde persoon als 24830405800). Gehuwd met: 
6207596835.  Ermentrudis van Roucy (dezelfde persoon als 274931801031). 
 
6207596838.  Fulco III van Anjou (Nerra of le Noir), graaf van Anjou vanaf 21-07-987 in opvolging van 

zijn vader. Fulco III was de grondlegger voor de Angevijnse macht. Hij was pas vijftien toen 
hij zijn vader opvolgde en zou meer dan vijftig jaar regeren. Fulco had een gewelddadig, 
maar ook vroom karakter. Hij was in staat om daden van grote wreedheid te begaan, maar 
kon daar ook berouw voor tonen. Zijn meest beruchte daad beging hij in het jaar 1000 toen 
hij zijn eerste echtgenote (en nicht) Elisabeth van Vendôme in haar trouwjurk op de 
brandstapel zette, nadat hij in december 999 haar overspel met een geitenhoeder had ontdekt. 
Aan de anderee kant maakte hij in 1002, 1007, 1008 en 1038 vier pelgrimstochten naar het 
Heilig Land en bouwde hij de abdij van Beaulieu-lès-Loches. Fulco vocht tegen de 
aanspraken van de graven van Rennes. In de de Slag om Conquereuil wist hij op 27-06-992 
Conan I van Bretagne te verslaan en te doden, waarna hij zijn macht wist uit te breiden over 
de graafschappen Maine en Touraine. Fulco’s ambities kwamen in botsing met die van de al 
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even vastberaden en gewelddadige ambities van Odo II van Blois, tegen wie hij met de 
Capetingen een alliantie sloot. Op 06-07-1016 versloeg hij Odo in de Slag om Pontlevoy. 
Nadat hij de stad Saumur in 1025 had veroverd en verbrand zou hij hebben uitgeschreeuwd, 
“Sint Florentius, laat U zelf toch verbranden. Ik zal voor U in Angers een beter tehuis 
bouwen. Toen het vervoer van de relikwieën van de heilige naar Angers echter moeilijk 
bleek, verklaarde Fulco dat Florentius een landelijke boerenpummel was die ongeschikt was 
voor het stadsleven, en zond hij de relikwieën terug naar Saumur. Fulco gaf opdracht tot de 
bouw van vele gebouwen, voornamelijk voor defensieve doeleinden. Terwijl hij vocht tegen 
de Bretonnen en de Bloisevijnen bouwde hij ter bescherming van zijn gebied, dat zich 
uitstrekte van de Vendôme naar Angers en van daar naar Montrichard meer dan honderd 
kastelen, donjons en abdijen, waaronder Château-Gontier, Loches (in steen gebouwd), en 
Montbazon. Hij bouwde ook de donjon op Château de Langeais (990), een van de eerste 
stenen kastelen, geboren in circa 972, overleden op 21-06-1040 te Metz, op terugreis van zijn 
laatste bedevaart, begraven in de kapel van zijn klooster bij Beaulieu. Gehuwd (1) met 
Elisabeth van Vendôme, overleden in 1000. Dochter van graaf Burchard I van Vendôme en 
Elisabeth van Melun. Gehuwd (2) in 1000 met: 

6207596839.* Hildegarde (van Sundgau), volgens overleveringen behorende tot het geslacht van de graven 
van Sundgau. In 1028 stichtte zij de abdij van Saint-Marie de Ronceray. Na het overlijden 
van haar echtgenoot trok zij zich hier in terug, geboren in circa 964, overleden op 01-04-
1046 te Jeruzalem tijdens een pelgrimstocht, begraven in de Heilig Grafkerk te Jeruzalem.  

 
6207596840.* Willem III van Toulouse (Taillefer), graaf van Toulouse vanaf 978. Volgens de 

overleveringen een zoon van Raymond II Pons en Garsinda. Nieuw onderzoek lijkt er echter 
op te wijzen dat hij de zoon was van Adelheid van Anjou waarvan bekend is dat zij gehuwd 
was met een zekere Raymond, prins van de Gothen. Hierdoor bestaat onzekerheid over de 
afkomst van Willem. Willem III en zijn vazallen waren berucht voor het in beslag nemen van 
kerkelijke bezittingen. Hij stal van de abdij van Lézat, maar gaf deze bezittingen terug in 
1015 en 1025. Paus Johannes XIX gaf hem het bevel te stoppen met de inname van de 
landgoederen van Moissac. Willem werd een van de machtigste prinsen van de Languedoc. 
Hij voerde de titel “marchio prefatus in pago Tholosano”. Zijn invloed rijkte tot in de 
Narbonne en de Provence, geboren in circa 947, overleden op 10-09-1037. Gehuwd met: 

6207596841.  Emma van Provence, gravin van Provence vanaf 1037 in opvolging van haar broer Willem 
III, overleden in 1062. 

 
6207596844.  Herluinus de Conteville (dezelfde persoon als 6207594582). Gehuwd met: 
6207596845.  Herleva van Falaise (dezelfde persoon als 3103797279). 
 
6207596846.  Roger de Montgomerie (dezelfde persoon als 3103797614). Gehuwd met: 
6207596847.  Mabel Talvas (of Bellême) (dezelfde persoon als 3103797615). 
 
6207596848.  Boso I, voorvader van het geslacht de Châtellerault. Doneerde bezittingen aan St. Cyprien in 

990 en 999, overleden vóór 1012. Gehuwd met: 
6207596849.* Amelia. 
 
6207596916. Engelram II van Ponthieu, heer van Aumale vanaf 20-11-1052 in opvolging van zijn vader, 

maar overleed het jaar nadien in de strijd. Engelram steunde de opstand van Willem van 
Talou tegen Willem de Veroveraar in 1053. Engelram werd met zijn leger verslagen. 
Volgens een sage gebeurde dit nabij de muren van Arques, van waar zijn zuster zijn 
ondergang kon zien aankomen, overleden op 25-10-1053. Gehuwd met:Gehuwd met: 

6207596917. Adelheid van Normandië (dezelfde persoon als 1551898639). 
 
6207597528. Thorfinn Sigurdsson (de Machtige), Earl of Orkney in opvolging van zijn broers. Thorfinn 

was de machtigste Earl van Orkney. Hij zou 75 jaar geregeerd hebben en heerser zijn ge-
weest over negen Earldoms in Schotland, de Hebriden en Ierland. Reeds vóór zijn overlijden 
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had zijn vader hem naar zijn grootvader van moederskant gestuurd om opgevoed te worden 
aan het koninklijk hof van Schotland. Toen het bekend werd dat Sigurd was gesneuveld werd 
Orkney en Shetland verdeeld over de drie oudere broers van Thorfinn. Malcolm kreeg van 
zijn grootvader de heerschappij over Caithness en Sutherland met Schotse adviseurs die voor 
hem regeerden. Na het overlijden van zijn broers wist Thorfinn alsnog de gehele heerschappij 
over Orkney en Shetland te verkrijgen. Thorfinn werd als christen opgevoed, in tegenstelling 
tot zijn naaste familieleden. In 1048 reisde hij naar Saksen en ontmoette daar keizer Hendrik 
III, vervolgens ondernam hij een pelgrimstocht naar Rome en keerde terug in circa 1050. De 
Orkneyinga Saga geeft een beschrijving van zijn uiterlijk: Hij was ongewoon lang en sterk, 
een lelijke man met zwart haar, een grote neus en grote wenkbrauwen, geboren in circa 1009, 
overleden in circa 1064, begraven in de St.Magnus te Birsay, Orkney. Gehuwd met:   

6207597529. Ingibiorg Finnsdottir, overleden in circa 1069. Gehuwd (2) met Malcolm III van Schotland 
(zie elders in deze kwartierstaat). 

 
6207597530. Haakon Ivarsson, Jarl in Noorwegen en Kapitein van de Kustverdediging in Denemarken 

onder koning Sven II Estridsen, Jarl van Uppland in Noorwegen onder konign Harald III van 
Noorwegen van 1054 tot 1064. Haakon zou hierna zijn verbannen door koning Harald III en 
een bestuursfunctie hebben gekregen van koning Stenkil (Steinkel) van Zweden, overleden 
ná 1065. Gehuwd in circa 1062 met: 

6207597531. Ragnhild Magnusdatter, natuurlijke dochter van Magnus I van Noorwegen. 
 
6207598208.  Renauld van Gournay, geboren ná 912 te Gourney-en-Bray, Normandië. Gehuwd met: 
6207598209.* N.N. 
 
6207598256.  Maug(h)er van Normandië, graaf van Corbeil, geboren in 974 te Rouen, Normandië, 

overleden in 1040 te Corbeil, Marne. Gehuwd met: 
6207598257.  Germaine van Corbeil, geboren in 978 te Corbeil, Marne. 
 
6207598280.  Hilduinis II van Montdidier (dezelfde persoon als 12415189304). Gehuwd met: 
6207598281.  Halvide de Laon (dezelfde persoon als 12415189305). 
 
6207598282.  mogelijk: Robert II van Frankrijk (dezelfde persoon als 12415190438). Gehuwd met: 
6207598283.  Constance van Arles (Taillefer) (dezelfde persoon als 12415190439). 
 
6207598328.  Gerard IV van Metz, graaf van Metz vanaf 1033 in opvolging van zijn broer Adalbert II van 

Metz, overleden in 1045. Gehuwd met: 
6207598329.* Gizela. 
 
6207598330.  Albert II van Namen (dezelfde persoon als 12415200188). Gehuwd met: 
6207598331.  Regelindis van Lotharingen (dezelfde persoon als 12415200189). 
 
6207598332. Heinrich I van Egisheim-Dagsburg, graaf van Egisheim, geboren in circa 1020, overleden op 

28-06-1065. Gehuwd met:  
6207598333.  een onbekende dochter van Albert von Moha. 
 
6207598720.* Hugh, Bisschop van Coutances, geboren circa 970 te Normandië, overleden ná 1020. Relatie: 
6207598721.* Een zuster van Gunnora, de echtgenote van Richard I van Normandië. 
 
6207598812. Bertrand I van La Marche (Bernard I), graaf van la Marche en Périgord vanaf circa 1009, 

volgde zijn vader op jonge leeftijd op en stond aanvankelijk onder de voogdij van zijn oom 
Boso en vervolgens onder de voogdij van Peter, de abt van Dorat, en van Humbertus Drus, 
zijn broer, overleden in 1039. Gehuwd met: 

6207598813.* Amalia. 
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6207598912.  Fouque (Fulco) de Aulney Bassett, geboren in circa 1005. Gehuwd met: 
6207598913.* N.N. 
 
6207599040.  Turquetil (Turketil) d’Harcourt, heer van Tourville, Turqueville en Turqueray, bezat het land 

van Harcourt. Turquetil was getuige van een donatie aan de abdij van Fécamp door hertog 
Richard II van Normandië in 1002, voogd van de jonge Willem de Veroveraar, geboren in 
circa 960, overleden in circa 1020. Gehuwd met : 

6207599041.* Anceline de Montfort. 
 
6207599044.* Karel van Argouges, heer van Argouges, geboren in circa 985 te Argouges. Gehuwd met: 
6207599045. Sprotte van Grandmesnil, geboren in circa 993 te Grandmesnil, Calvados. 
 
6207599664.* Gerard I van Wassenberg (Flamens), graaf van Wassenberg, waarschijnlijk in 1021 door 

keizer Hendrik II met Wassenberg beleend, zijn broer Rutger I werd de stamvader van de 
graven van Kleve, geboren in circa 985, overleden ná 1033. Gehuwd met:  

6207599665.* Volgens sommige bronnen een onbekende dochter van Godfried van Verdun. 
 
6207599744. Raoul III de Beaumont, burggraaf van Maine, volgens sommige bronnen een zoon van Hugo 

I van Maine in plaats van de hier opgevoerde Raoul II de Beaumont, geboren in circa 967 te 
Normandië, overleden vóór 997. Gehuwd met: 

6207599745.  Godhaut (Hildeburge) de Belleme, geboren in 967 te Normandië, overleden op 27-10-1035. 
 
6207599746.* Ives, geboren in circa 955. Gehuwd met: 
6207599747.* N.N. 
 
6207599920.* Rudolf I de Warenne, stamvader van het geslacht de Warenne, de naam is afkomstig van het 

gelijknamige kasteel aan de Varenne rivier in Normandië. Gehuwd met: 
6207599921.* Beatrice, zuster van Gunnora, echtgenote van Richard I van Normandië. 
 
6207599928. Robert II van Frankrijk (de Vrome) (dezelfde persoon als 12415190438). Gehuwd met: 
6207599929.  Constance van Arles (Taillefer) (dezelfde persoon als 12415190439). 
 
6207599930.  Jaroslav I van Kiev (de Wijze), vorst van Rostow, grootvorst van Kiev vanaf 1019. Na het 

overlijden van zijn vader in 1015, moest hij het eerst opnemen tegen zijn neef Svjatopolk de 
Vervloekte. Na zijn overwinning werd hij in 1019 vorst van Kiev. In 1036 kwam er, door een 
overwinning van de Russen, een einde aan de dreiging van de Petsjenegen. Daarentegen 
draaide een veldtocht tegen het Byzantijnse Rijk in 1043 uit op een mislukking. Jaroslav 
werkte aan de bescherming van zijn rijk en verfraaide de stad naar voorbeeld van Byzantium, 
met onder andere een Gouden Poort. Hij maakte de Kerk onafhankelijker van Byzantium. 
Zonder medeweten van Byzantium gaf hij Russische priesters taken in de kerk in de steden 
Novgorod en Kiev. Ook breidde hij de handelscontacten met andere landen uit. Hij bouwde 
de Sint-Sophiakathedraal, waar hij bepaalde dat de Russische kerk niet door een aartsbis-
schop maar door een metropoliet moest worden geleid. De eerste was Theopempt, een 
Byzantijn. Metropolieten van Kiev kwamen aanvankelijk uit Constantinopel, maar de taal 
van de liturgie was vanaf het begin Slavisch en niet Grieks, geboren in 978 te Kiev, 
overleden op 20-02-1054 te Kiev. Gehuwd in februari 1019 te Sarpsborg met: 

6207599931.  Ingegerd (Anna) van Zweden, overleden op 10-02-1050. 
 
6207599932.  Otto van Vermandois, graaf van Vermandois vanaf 1010 in opvolging van zijn broer Albert 

II die afstand had gedaan van het graafschap om zich terug te trekken in de abij van 
Homblières. Enkele tijd nadien verliet zijn broer echter het klooster en diende Otto het 
graafschap terug te geven. Na het overlijden van Albert in 1021, volgde Otto zijn broer een 
tweede keer op als graaf van Vermandois, overleden op 25-05-1045. Gehuwd met:  

6207599933.* Pavie. 
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6207599934.  Rudolf IV van Valois, graaf van Valois vanaf 1038 in opvolging van zijn vader. Bij het 
overlijden van Odo II van Blois, herorganiseerde hij de tegenstand tegen Hendrik I van 
Frankrijk. Rudolf werd echter gevangen genomen door koninklijke troepen. Na zijn vrijlating 
werd hij een aanhanger van de koning. Daarop ontnam Willem de Veroveraar hem zijn 
bezittingen waarover Normandië de suzereiniteit had. Bij het overlijden van Herbert II van 
Maine in 1060, probeerde een neef van Rudolf, Wouter III van Vexin, Maine in te nemen, 
maar Willem de Veroveraar versloeg hem en Wouter sneuvelde. Rudolf kreeg vervolgens 
Vexin, Amiens en Elbeuf, overleden op 22-02-1074 te Péronne, begraven te Crépy. Gehuwd 
(2) met Eleonora, die hij verstootte. Gehuwd (3) met Anna van Kiev, dochter van Jaroslav I 
de Wijze en weduwe van Hendrik I van Frankrijk. Dit huwelijk lokte een schandaal uit omdat 
het niet paste dat de dochter en de weduwe van een regerend vorst, huwde met een vazal. 
Rudolf raakte hierdoor geïsoleerd en werd zelfs geëxcommuniceerd. Gehuwd (1) met: 

6207599935.  Adelheid van Boves, dochter van Nocher III van Bar-sur-Aube. 
 
6207600064. Richard I van Normandië (dezelfde persoon als 4295809388). Relatie met: 
6207600065.* N.N. 
 
6207600066. Turquetil (Turketil) (dezelfde persoon als 6207599040). Gehuwd met: 
6207600067. Anceline de Montfort (dezelfde persoon als 6207599041). 
 
6207600072.  Theobald III van Blois, graaf van Blois-Chartres en van Dunois vanaf 1037 in opvolging van 

zijn vader. Zijn gebied behelsde Meaux, Sancerre, Châteaudun, Beauvais, Tours en Sens. Hij 
verloor Sens en Beauvais aan de kroon en Tours aan Anjou. Theobald zocht daarop steun bij 
keizer Hendrik III en bezette in 1048 Champagne, bij het overlijden van zijn broer, om in 1053 
na strijd met zijn neven definitief de kroondomeinen in te palmen. Theobald zocht weer toe-
nadering tot de koning van Frankrijk en steunde hem in diens strijd tegen Normandië-Enge-
land. Theobald was in zijn tijd de machtigste kroonvazal en een typisch vertegenwoordiger 
van het opkomende ridderschap, geboren in circa 1010, overleden op 29/30-09-1089. Ge-
huwd (2) met Adelheid van Vexin, erfgename van het graafschap Bar-sur-Aube. Dochter van 
graaf Rudolf IV van Vexin-Valois-Amiens en Adelheid van Boves. Gehuwd (1) met: 

6207600073.  Garsende van Maine. 
 
6207600074.  Willem de Veroveraar (dezelfde persoon als 3103797608). Gehuwd met:   
6207600075.  Matilda (Mathildis of Maud) van Vlaanderen (dezelfde persoon als 3103797609). 
 
6207600080.*  Guillaume (Willem) van Aubigny, heer van Aubigny. Gehuwd met: 
6207600081.* N.N. 
 
6207600092.  Arnold I van Chiny, graaf van Chiny vanaf circa 1066 in opvolging van zijn vader. Arnold 

had diverse geschillen met de geestelijkheid en de bisschop van Luik. In 1084 probeerde hij 
tevergeefs Richildis van Henegouwen te schaken. Samen met graaf Koenraad I van Luxem-
burg stichtte hij in 1070 de abdij van Orval en begunstigde nog andere geestelijke instelling-
en, om te boeten voor zijn talrijke misdaden, overleden op 16-04-1106. Gehuwd met: 

6207600093.  Adelheid van Ramerupt-Roucy.  
 
6207600094.  Albert III van Namen, graaf van Namen vanaf 1063 in opvolging van zijn vader. Albert werd 

na het overlijden van zijn neef hertog Godfried met de Bult in 1076 aangesteld tot voogd van 
de abdij van Stavelot-Malmédy. In Neder-Lotharingen werd hij tot vicehertog benoemd als 
waarnemer voor Koenraad, de dan nog tweejarige zoon van Hendrik IV van het Heilige 
Roomse Rijk. Albert raakt met andere Lotharingse krijgsheren in een jarenlange strijd ver-
wikkeld. Met Godfried van Bouillon, erfgenaam van Godfried III, twist Albert van Namen 
om de erfrechten van zijn moeder Regelindis. Albert werd door de Duitse koning beleend 
met het graafschap van Verdun, maar wist Godfried van Bouillon niet te verdrijven uit Ste-
nay van waaruit deze Verdun telkens bedreigde. Albert staakte uiteindelijk de vijandelijkhe-
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den en sloot zich aan bij de Godsvrede van Luik in 1082. Na in 1085 de keizerlijke veldheer, 
paltsgraaf Herman II van Lotharingen te hebben gedood tijdens een dispuut omtrent het 
oprichten van een burcht te Dalhem, viel Albert in ongenade bij de Duitse keizer Hendrik IV. 
Kort daarop werd hij ontheven uit zijn hertogelijke functies ten gunste van Godfried van 
Bouillon. Hij verwierf later nog het graafschap Château-Porcien bij het huwelijk van zijn 
zoon Godfried in 1087, geboren in circa 1035, overleden op 22-06-1102. Gehuwd met: 

6207600095.  Ida van Saksen, erfvrouwe van Laroche, overleden op 31-07-1101. Gehuwd (1) met Frederik 
van Luxemburg, hertog van Neder-Lotharingen (zie elders in deze kwartierstaat). 

  
6207600768.  Idwal Fychan ap Meirig, sneuvelde in de Battle nabij Penmynydd, Anglesey, Wales, geboren 

in circa 955 te Aberffro, malltraeth, Anglesey, Wales, overleden in 996 te Anglesey, Wales 
6207600769.* N.N. 
 
6207600772.  Sigtrygg II Silkbeard Olafsson (Sihtric, Sitric of  Sitrick), koning van Dublin van 989 tot 

994, 994 tot 1000 en 1000 tot 1036. Zijn invloed strekte zich uit in vier van de vijf Ierse pro-
vincies. Sigtrygg had diverse conflicten met Noorse koningen, met name in Cork en Water-
ford. Hij ging op pelgrimstocht naar Rome in 1029 en stichtte de Christ Church Cathedral te 
Dublin in 1038 (het oudste stenen gebouw van Dublin, de oudste kathedraal in Ierland en de 
enige kathedraal van Deense origine). Dublin kende een lange tijd van voorspoed gedurende 
zijn regering. Sigtrygg werd omschreven als beschermheer van de kunsten, die gulle giften 
gaf aan de kerk en economische hervormingen doorvoerde. In de jaren 990 stichtte hij in 
Dublin het eerste munt-instituut van Ierland, overleden in 1042. Gehuwd met: 

6207600773.  Sláine, dochter van Brian Boru. 
 
6207600776.  Maredudd ab Owain, koning van Deheubarth, na ververing ook van Gwynedd en Powys. Hij 

plunderde vele nederzettingen van Mercia langs de grenzen van Radnor. Toen de Noorman-
nen onder leiding van Godfrey Haroldson in 987 Anglesey binnenvielen en vele mensen gij-
zelden (na 1000 vermoord te hebben), betaalde Maredudd één penny per hoofd, wat in totaal 
een enorm bedrag bleek te zijn. Na zijn overlijden werd Gwynedd opnieuw veroverd door 
Cynan ap Hywel van de dynastie van Idwal Foel, overleden in 999. Gehuwd met: 

6207600777.* N.N. 
 
6207600802. Maredudd ab Owain (dezelfde persoon als 6207600776). Gehuwd met: 
6207600803. N.N. (dezelfde persoon als 6207600777). 
 
6207601168. Folkert (Folcard) van Gent, burggraaf van Gent vanaf 1032, overleden tussen 1071 en 1073. 
6207601169.* N.N. 
 
6207601172.  Eustaas I van Guînes, graaf van Guînes vanaf 1036 in opvolging van zijn vader. Bewees eer 

aan Boudewijn IV van Vlaanderen. Hij stond bekend om zijn goedheid voor zijn onderdanen 
en zijn ijver voor gerechtigheid, geboren in 1016, overleden tussen 1052 en 1065. Gehuwd: 

6207601173.  Susanne van Grimmingen, geboren in circa 1006. 
 
6207601174.  Floris I van Holland, graaf van Holland vanaf 1049 in opvolging van zijn broer Dirk IV. 

Floris voerde het bewind over de gebieden die later bekend zouden worden als het graafschap 
Holland. Op terugtocht van Zaltbommel werd Floris te Nederhemert vermoord, geboren in 
circa 1030 te Vlaardingen, overleden op 28-06-1061 te Gelderland, begraven in de Abdij van 
Egmond. Gehuwd in circa 1050 met: 

6207601175. Geertruida van Saksen, geboren in 1033, overleden op 03-08-1113 te Veurne, begraven in de 
St. Walburgakerk te Veurne. Gehuwd (2) in 1063 met Robrecht I van Vlaanderen (de Fries). 

 
6207601180.  Eustache de Picquigny, ridder, eerste Vidame van Amiens, geboren circa 1040. Gehuwd met: 
6207601181.  een onbekende dochter van Ponthieu. Volgens somige bronnen een dochter van Hugo II van 

Ponthieu en Bertha van Aumale (zie 1551898626 en 1551898627). 
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6207601328.  Godfried III de Rumigny, heer van Rumigny, overleden in circa 1050. Gehuwd met: 
6207601329.* Gisele. 
 
6207601336.  Boudewijn V van Vlaanderen (dezelfde persoon als 6207595218). Gehuwd met: 
6207601337.  Zalige Adela van Mesen (dezelfde persoon als 6207595219). 
 
6207601340.  Lambert II van Leuven (Balderik) (dezelfde persoon als 8591614062). Gehuwd met: 
6207601341.  Oda van Verdun (dezelfde persoon als 8591614063). 
 
6207601408.  Engelbert III van Brienne, graaf van Brienne in opvolging van zijn vader, geboren in circa 

980, overleden in circa 1035. Gehuwd in 1024 met: 
6207601409.  Manfeda van Sens, geboren in circa 1000. Gehuwd (1) met Godfried van Joigny. 
 
6207601410. Engelbert II van Brienne (dezelfde persoon als 12415202816). Gehuwd met: 
6207601411.* N.N. 
 
6207601412.  Milo III van Tonnerre, graaf van Tonnerre, geboren in circa 965. Gehuwd met: 
6207601413.* N.N. 
 
6207601448.  Lodewijk van Montbéliard (Mömpelgard), graaf van Bar vanaf 1038 door zijn huwelijk. In 

1042 werd hij ook aangewezen als graaf van Mömpelgard, Altkirch en Ferrette. In 1044 
bestreed hij met succes Reinout I van Bourgondië, die zich tegen de keizer had verzet. Als 
echtgenoot van een telg uit het huis Lotharingen, wilde hij tevens hertog van Lotharingen 
worden, maar keizer Hendrik IV verkoos Diederik, een zoon van Gerard. Deze betwisting 
werd de oorzaak van een eeuwenlange rivaliteit tussen Lotharingen en Bar, die pas beëindigd 
werd met het huwelijk van René I van Anjou in 1420, overleden in 1073. Gehuwd met: 

6207601449.  Sophia van Bar, gravin van Bar en Mousson vanaf 1033 in opvolging van haar broer Frederik 
III. Sophia werd geboren in circa 1004 of 1018, overleden op 21-01 of 21-06-1093. 

 
6207601450.  Willem I van Bourgondië (de Grote), graaf van Bourgondië vanaf 1057 in opvolging van zijn 

vader en graaf van Mâcon vanaf 1078 in opvolging van zijn neef Gwijde II van Mâcon. 
Willem I werd geboren in circa 1020, overleden in 1087 te Besançon. Gehuwd met:  

6207601451.* Stephania van Longwy-Metz, mogelijk een dochter van hertog Adalbert van Lotharingen en 
Clemencia van Foix of van graaf Bernard II van Bigorre en Clemencia van Barcelona. 

 
6207601452.  Otto II von Habsburg, graaf van Habsburg. Otto was vermoedelijk de eerste persoon die de 

naam von Habsburg voerde. Tevens was hij landgraaf in de Ober-Elzas en landvoogd van  
Muri. Otto begeleidde keizer Hendrik V tijdens zijn oorlog in Hongarije in 1108 en werd bij 
zijn terugkomst vermoord, overleden op 08-11-1111. Gehuwd met: 

6207601453.*  Hilda (Hilla) von Pfirt, gravin van Pfirt uit het Huis Scarponnois, overleden in circa 1076. 
 
6207601476.  Ferdinand I van Castilië (de Grote), koning van Castilië vanaf 1035. Hij was de tweede zoon 

van Sancho III van Navarra en kreeg Castilië in 1035 van zijn vader ten geschenke en werd 
daardoor de eerste persoon die zich koning van Castilië noemde. Ferdinand versloeg zijn 
zwager Bermudo, die hem aanviel, en maakte zich meester van diens koninkrijk dat León en 
Galicië omvatte, en dat in 1037 aan zijn echtgenote Sancha in erfbezit werd toegewezen. Hij 
versloeg in 1054 bij Burgos zijn broer koning Garcia III van Navarra, waarbij deze laatste 
sneuvelde. Ferdinand I veroverde in 1064 Coimbra op de Moren. Ook bracht hij de Moorse 
koning van Toledo een nederlaag toe en maakte zowel hem als de vorsten van Zaragoza en 
Badajoz schatplichtig. Na zijn overlijden werd zijn koninkrijk verdeeld onder zijn drie zonen, 
geboren in circa 1016, overleden op 27-12-1065 te León. Gehuwd in 1032 met: 

6207601477.  Sancha van León, stond bekend als een vroom katholiek, geboren in 1013, overleden in 1067.  
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Otto II von Habsburg, graaf van Habsburg. Otto was vermoedelijk de eerste 
persoon die de naam von Habsburg voerde. Tevens was hij landgraaf in de 
Ober-Elzas en landvoogd van Muri. Afbeelding uit Chronik des Hauses Habs-
burg uit 1799/1800. 
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6207601478.  Robert I van Bourgondië (dezelfde persoon als 3103800844). Gehuwd met: 
6207601479.  Helia van Sémur-Brionnais (dezelfde persoon als 3103800845). 
 
6207601480.  Raymond Berengarius I van Barcelona (de Oude), graaf van Barcelona vanaf 1035 in opvol-

ging van zijn vader. Tijdens zijn bewind verwierf Barcelona onbetwistbaar een leidende po-
sitie in Catalonië. Raymond streed tegen de Moren en Barcelona werd een maritieme macht 
in het Middellandse Zeegebied en verwierf ook invloed en gebied ten noorden van de Pyre-
neeën (Carcassonne en Razès). Belangrijk is ook dat onder zijn bewind de Usatici, een codi-
ficatie van de Catalaanse wetgeving, opgestart werd en, voor het eerst in West-Europa, een 
systeem van Godsvrede werd ingevoerd. Raymond startte verder de Romaanse Kathedraal 
van Barcelona, ter vervanging van de vroegere basiliek, geboren in 1025, overleden in 1076, 
begraven in de kathedraal van Barcelona. Gehuwd (1) met Elisabeth van Narbonne, overle-
den in 1050. Dochter van Raymond Berengar I van Nîmes. Gehuwd (2) met Blanche van 
Provence, dochter van Willem V van Provence. Gehuwed (3) met: 

6207601481.  Almodis van La Marche (dezelfde persoon als 6207602177). 
 
6207601482.  Robert Guiscard van Apulië, graaf van Apulië vanaf 1057 in opvolging van zijn broer 

Humfred en hertog van Apulië vanaf 1059. Robert kwam in 1046 naar zuid-Italië en slaagde 
er in Calabrië te onderwerpen. Hij volgde in 1057 zijn broer Humfred op als graaf van Apulië 
en werd in 1059 hertog van Apulië. Robert slaagde er in de Byzantijnen uit Apulië te 
verdrijven, Salerno en, samen met zijn broer Rogier, Sicilië te veroveren en beschermheer 
van paus Gregorius VII te worden in diens strijd tegen Hendrik IV van het Heilige Roomse 
Rijk, geboren in circa 1015, overleden op 17-07-1085 te Kefalonia, Griekenland. Gehuwd (1) 
in 1051 met Alberada van Buonalbergo, geboren in circa 1033, overleden ná juni 1122. 
Dochter van heer Girard van Buonalbergo. Gescheiden in 1058 in verband met 
bloedverwantschap. Gehuwd (2) in 1058 met: 

6207601483.  Sikelgaita (Sichelgaita of Sigelgaita) van Salerno, vergezelde haar echtgenoot tijdens zijn 
veldslagen, hoewel zij hem in eerste instantie adviseerde geen slag te leveren tegen het 
Byzantijnse Rijk streed zij in volledige uitrusting aan zijn zijde tijdens de slag bij 
Dyrrhachium. De Byzantijnse geschiedschrijver Anna Comnena beschreef Sikelgaita als een 
Pallas, zo niet een tweede Athena. In 1083 keerde zij terug naar Italië om samen met haar 
echtgenoot paus Gregorius VII te beschermen. In 1085 streed zij aan de zijde van haar 
echtgenoot toen deze sneuvelde te Kefalonia. In 1086 deed Sikelgaita een schenking aan 
Montecassino in zijn naam. Ook doneerde zij een grote hoeveelheid zilver ten gunste van 
haar gezondheid toen zij ziek was. Volgens de overleveringen probeerde zij haar stiefzoon, 
Bohemond, te vergiftigen. De twee kwamen echter overeen dat haar zoon het hertogdom 
mocht erven, geboren in circa 1040, overleden op 16-04-1090, begraven te Montecassino. 

 
6207601484.  Berengar van Millau, burggraaf van Millau en Rodez in circa 1051. Gehuwd met: 
6207601485.  Adele van Carlat. 
 
6207601486.  Godfried van Provence, graaf van Provence vanaf 1018 (samen met zijn broers) in opvolging 

van zijn vader, graaf van Arles vanaf 1032. In 1037 deed hij een belangrijke schenking aan 
de abdij van Cluny. Godfried was een belangrijk kerkenbouwer in de Provence na de 
verwoestingen van de Moren, en deed veel belangrijke schenkingen aan de kerk. Verder 
verleende hij veel feodale rechten aan zijn vazallen, waardoor zijn macht verder afbrokkelde, 
geboren in 1013, overleden in februari tussen 1061 en 1063. Gehuwd met: 

6207601487.  Dulcia (Stephania) van Marseille, na het overlijden van haar echtgenoot en haar zoon, 
Bertrand II van Provence, nam zij rond 1093 het bestuur van Neder-Provence in handen. In 
samenspraak met Raymond van Sint-Gillis verleende zij vrijstelling van grafelijke rechten op 
de scheepvaart op de Durance en de Rhône aan de abdij van Saint-Victor van Marseille. 
Dulcia ontving paus Urbanus II in Provence op zijn terugkeer naar Rome na het concilie van 
Clermont. Zij startte ook de de bouw van de kerk van de H. Nicolaas in Tarascon, overleden 
in circa 1100. Gehuwd (2) in 1063 met de weduwnaar graaf Bernard II van Bigorre. 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

6207601496.  Amadeus II van Savoye, graaf van Savoye vanaf 1078 in opvolging van zijn broer Peter I van 
Savoye en regeerde krachtig en steunde zijn keizerlijke zwager Hendrik IV, geboren in circa 
1048, overleden in circa 1080. Gehuwd met: 

6207601497.  Johanna van Genève.  
 
6207601498.  Willem I van Bourgondië (dezelfde persoon als 6207601450). Gehuwd met: 
6207601499.  Stephania van Longwy-Metz (dezelfde persoon als 6207601451). 
 
6207601500.  Guigues II van Albon (de Dikke), graaf van Grésivaudan en Briançonnais, heer van Château 

d’Albon vanaf 1070 in opvolging van zijn vader, geboren in circa 1025, overleden in 1079. 
Gehuwd op 27-04-1050 met: 

6207601501.  Petronella van Royans.  
 
6207601508.  Richer de l’Aigle, heer van l’Aigle, geboren in circa 1035 te Normandië, overleden op 18-11-

1085 te St. Suzanne, Maine-et-Loire, Pays de la Loire. Gehuwd in circa 1063 met :  
6207601509.  Judith de Avranches Le Goz, geboren in circa 1047 te Avranches, Basse-Normandië.  
 
6207601510.  Godfried II van Perche, graaf van Mortagne en heer van Nogent vanaf 1060 in opvolging van 

zijn vader. Vanaf 1090 noemde hij zich graaf van Perche. Godfried nam in 1066 deel aan de 
Battle of Hastings en kreeg van Willem de Veroveraar hiervoor een aantal landgoederen in 
Engeland. Samen met zijn broers plunderde hij de bezittingen van de heer van Bellème. Op 
het einde van zijn leven hield hij zich bezig met een aantal geestelijke stichtingen en richtte 
de eerste leprozenhuien van Perche op, geboren in circa 1043 te Montaigne, Dordogne, 
overleden in circa 1100. Gehuwd in circa 1059 met: 

6207601511.  Beatrix van Montdidier (van Roucy). 
 
6207601512. Sancho Garcés, heer van Uncastillo en Sangüesa, een natuurlijke zoon van koning García 

Sánchez III of Navarra. Gehuwd met: 
6207601513.* Constance, wordt volgens traditionele geschriften in verband gebracht met de heren van 

Marañon, tegenwoordig wordt echter ook wel gesuggereerd dat zij een dochter is van 
koningin Estefania, de echtgenoot van koning Garcia Sánchez III van Navarra en dus een 
stiefzus was van haar echtgenoot. 

 
6207601514.  Rodrigo Díaz de Vivar (El Cid Campeador, Heer Kampioen) ‘Cid’ is de Spaanse verbas-

tering van sayyid (Arabisch voor ‘heer’). Beide titels getuigen van respect van zowel Moorse 
als christelijke kant. El Cid is dan ook de Spaanse nationale held en de belichaming van 
ridderlijkheid en deugd. Tijdens de slag bij Graus in 1063 kreeg hij zijn bijnaam Campeador 
door in een tweegevecht een vijandige ridder te verslaan. Rodrigo groeide op in het huisgezin 
van de toekomstige koning Sancho II van Castilië en was een vriend van hem. Zijn peetvader 
had hem beloofd dat hij op de dag dat hij volwassen zou worden een paard uit zou mogen 
kiezen uit diens kudde. Rodrigo koos een onhandelbaar paard, dat zich door niemand liet be-
rijden. De reactie van zijn peetvader was: “Babieca” ofwel “Dwaas” en Rodrigo noemde zijn 
paard Babieca. Rodrigo werd door koning Sancho II benoemd tot alférez (opperbevelhebber) 
van de Koninklijke Legers. Rodrigo steunde Sancho bij het verenigen van de gebieden die 
aan Sancho’s broers en zuster waren toegewezen. Na de moord op Sancho in 1072 werd 
Alfonso koning van Castilië en León. Rodrigo, als woordvoerder van de Castiliaanse edelen, 
beschuldigde Alfonso echter van deelname aan de moord op Sancho. Om koning te kunnen 
worden moest Alfonso drie keer zweren dat hij onschuldig was. Hij had echter de steun van 
Rodrigo nodig. Na zijn kroning als Alfons VI van Castilië hield hij Rodrigo daarom in ko-
ninklijke dienst en gaf hem zijn nichtje Jimena als echtgenote. In 1076 werd Rodrigo naar 
Sevilla gestuurd om de schatting van de plaatselijke heerser te innen. In 1079 raakte Díaz in 
de buurt van Sevilla slaags met García Ordóñez, die hem verdrongen had als opperbevelheb-
ber en die hij als zijn vijand beschouwde. Rodrigo versloeg het grote leger en nam zijn 
opvolger gevangen. In 1081 leidde hij een onbevoegde militaire overval op Toledo, een 
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Moors koninkrijk dat onder de bescherming van Alfonso stond. Bij terugkeer werd hij 
beschuldigd goederen die voor de koning bestemd waren voor zichzelf gehouden te hebben. 
Alfonso liet hem daarop onterven en verbannen. Rodrigo moest nu als huursoldaat zijn dien-
sten aan enkele Moorse koningen aanbieden hoewel hij in naam loyaal bleef aan Alfonso. In 
de praktijk diende Rodrigo de koningen van Zaragoza bijna een decennium, waarvoor hij 
vocht tegen de Moorse koning van Lérida en zijn christelijke bondgenoten evenals een groot 
christelijk leger onder koning Sancho Ramírez van Aragón. Na een overwinning op de 
Almoraviden, begon Rodrigo een lange, complexe politieke campagne om controle over het 
rijke Moorse koninkrijk Valencia te verwerven. In 1094 veroverde hij de stad en omgeving 
en bood het veroverde gebied aan Alfonso aan. Rodrigo was nu vorst van Valencia, waar hij 
zogezegd in naam van koning Alfonso regeerde, maar in feite een onafhankelijke staat had 
gesticht. Hij regeerde daar tot zijn overlijden. De sage over de dood van Rodrigo is bijna 
zeker fictief maar wel aangrijpend. Dodelijk gewond na de eerste dag van een beslissende 
slag werd hij bij de hervatting van de slag op de tweede dag vastgebonden op zijn paard. Dit 
werd gedaan om de soldaten niet te ontmoedigen. Toen de dood gewaande maar blijkbaar 
onkwetsbare El Cid op zijn schimmel op hen afreed onder het gejuich van zijn soldaten, 
sloegen de vijanden op de vlucht. Wat kun je anders doen voor iemand die niet gedood kan 
worden. Vermoedelijk stierf Rodrigo in zijn bed een natuurlijke dood, geboren in circa 1040 
te Vivar (Castillona de Bivar), overleden op 10-07-1099 te Valencia, begraven in het klooster 
van San Pedro de Cardeña. Later overgebracht naar de kathedraal van Burgos, waar hij naast 
Jimena rust. Volgens een verhaal was het de wens van Rodrigo dat zijn paard naast hem 
begraven zou worden. Na de dood van Rodrigo liet het paard zich door niemand meer 
berijden. Het stierf twee jaar later op de voor een paard ongelooflijke leeftijd van veertig jaar, 
maar werd niet in de kathedraal van Burgos begraven. Gehuwd in juli 1074/1075 met: 

6207601515.* Jimena Díaz, toen Rodrigo haar voor het eerst zag was hij direct betoverd door haar schoon-
heid, Jimena volgde haar echtgenoot na zijn overlijden op als heerseres van Valencia van 
1099 tot 1102, maar moest Valencia aan de Almoraviden overgeven, geboren in circa 1054, 
overleden in circa 1115. De Historia Roderici noemt haar dochter van de verder onbekende 
graaf Diego van Oviedo, latere bronnen noemden haar vader de verder onbekende graaf 
Gomez de Gormaz, begraven in de kathedraal van Burgos. 

 
6207601536.  Rotrud II (van Perche) van Mortagne, heer van Mortagne en Nogent vanaf 1044 in opvolging 

van zijn broer Hugo I en burggraaf van Châteaudun vanaf 1051 (als Rotrud I). Om zich te 
wreken voor de dood van zijn vader keerde hij zich tegen de bezittingen van Diederik, 
bisschop van Chartres, en werd korte tijd geëxcommuniceerd. Rotrud bekampte ook zijn 
buren Willem, heer van Perche-Gouët, en Rogier II van Montgommery en diens suzerein 
Willem de Veroveraar. Nadien verzoende hij zich met Willem de Veroveraar en trok samen 
met hem op tegen Robert Curthose. In 1058 werd Mortagne verheven tot graafschap, 
overleden op 01-03-1080. Gehuwd met: 

6207601537.  Adelheid van Domfort (van Bellême). 
 
6207601538. Foucher de Fréteval, Sire de Fréteval, overleden op 18-12 vóór 1095 
6207601539. Hildeburge Goët, overleden op 6 augustus in een onbekend jaar. 
 
6207601540.  Payn de Freteval (dezelfde persoon als 3103798392). Gehuwd met: 
6207601541.  Adierne de Montdoubleau (dezelfde persoon als 3103798393). 
 
6207601552.*  Aton van Preuilly, heer van Preuilly, geboren in circa 860. Geuhwd met: 
6207601553.* Emma. 
 
6207601666. Engelbert III van Brienne (dezelfde persoon als 6207601408). Gehuwd met: 
6207601667.  Manfeda van Sens (dezelfde persoon als 6207601409). 
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Standbeeld van El Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, de Spaanse nationale held en de belichaming van ridderlijk-
heid en deugd. 
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6207601678.* Willem (Guillaume) de Gometz, heer van Gometz, geboren in circa 975. Gehuwd met: 
6207601679.* N.N. 
 
6207601688.  Robert II van Frankrijk (de Vrome) (dezelfde persoon als 12415190438). Gehuwd met: 
6207601689.  Constance van Arles (Taillefer) (dezelfde persoon als 12415190439). 
 
6207601690.  Dalmas (Damas) I van Sémur, Sire de Sémur, overleden in 1048. Gehuwd met: 
6207601691. Aremburga van Bourgondië, geboren in 999. 
 
6207601828.  Tiemo I van Formbach, graaf in Reichenhall tussen 1002 en 1003, graaf in Salzburggouw in 

1007, Vogt van St. Emmeran van 1009 tot 1049, graaf in de Schweinauchgouw in 1028, 
overleden op 07-03-1050. Gehuwd met: 

6207601829.* N.N. 
 
6207601830.  Konrad van Haldensleben, graaf van Haldensleben, overleden in 1056. Gehuwd met: 
6207601831.* N.N. 
 
6207601836.  Boudewijn V van Vlaanderen (de Grote) (dezelfde persoon als 6207595218). Gehuwd met: 
6207601837.  Adela van Mesen (dezelfde persoon als 6207595219). 
 
6207601856.  Gwijde van Thiern, heer van Thiern, overleden in 1031. Gehuwd met: 
6207601857.* Reclendis. 
 
6207601860.  Geoffroy (Godfried) I van Sémur (dezelfde persoon als 12415203380). Gehuwd met: 
6207601861.  Mathildis van Châlon, vrouwe van Donzy, overleden in 1019. 
 
6207601862.  Hugo I van Châlon, graaf van Châlon vanaf 978 in opvolging van zijn stiefvader en graaf van 

Auxerre vanaf 999. Hugo was geestelijke en werd kanunnik in Autun. Na het overlijden van 
zijn stiefvader Godfried I van Anjou werd hij door Hugo Capet verplicht om de geestelijke 
stand op te geven en het bestuur van Châlon in handen te nemen. Hij diende strijd te leveren 
tegen Willem Vuilbaard, die graaf was in een deel van Mâcon en de Abdij van Cluny 
belaagde. Hugo slaagde er in om Willem te laten excommuniceren en een vesting te 
vernietigen, die Willem Vuilbaard nabij de abdij gebouwd had. Toen na de dood van hertog 
Hendrik I van Bourgondië, de meeste vorsten van Bourgondië weigerden om Robert I van 
Frankrijk te steunen in zijn keuze van een nieuwe hertog, was Hugo de enige van hen die 
partij voor de koning te koos. Bij een twist, nam hij in 1025 graaf Reinout I van Bourgondië 
gevangen, maar deze werd ter hulp gesneld door een leger van zijn schoonvader, hertog 
Richard II van Normandië, onder de leiding van Reinouts zwager Richard III van 
Normandië. Hugo delfde het onderspit in deze strijd. In 1035 ging Hugo op pelgrimstocht 
naar het Heilig Land. Toen hij in 1039 zijn einde voelde naderen, trok hij zich terug in de 
Abdij van Sint-Germanus van Auxerre, overleden op 04-11-1039 te Auxerre. Gehuwd met: 

6207601863.* N.N. 
 
6207601888.* Friedrich, graaf in de Riesgouw in circa 1030 en Paltsgraaf in Zwaben in circa 1053, 

mogelijk tot 1069. Gehuwd in circa 1020 met: 
6207601889.* Adelheid van Filsgouw, erfdochter van graaf Walter in Filsgouw. 
 
6207601892.  Hendrik III (de Vrome, de Zwarte) van het Heilige Roomse Rijk, keizer van het Heilige 

Roomse Rijk vanaf 1046 (gekroond te Rome door paus Clemens II), hertog van Beieren 
vanaf 1027 in opvolging van zijn vader, vanaf 1028 koning van Duitsland (gekroond te 
Aken), hertog van Zwaben vanaf 1038 in opvolging van Herman IV van Zwaben, koning van 
Bourgondië en hertog van Karinthië vanaf 1039, geboren op 28-10-1017 te Oosterbeek, over-
leden op 05-10-1056 te kasteel Bodfeld in de Harz. Gehuwd (1) in 1036 met Gunhilde van 
Denemarken, geboren in circa 1029, overleden op 18-07-1038. In 1038 vergezelde zij Hen-
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drik in campagne in Mezzogiorno. Op de terugweg brak een epidemie uit waaraan zij over-
leed. Dochter van koning Knoet (de Grote) van Engeland, Denemarken en Noorwegen en 
gouverneur van Sleeswijk en Pommeren, en Emma van Normandië. Gehuwd (2) in 1043 met: 

6207601893.  Agnes van Poitou, samen met haar man werd zij in 1046 tot keizerin gekroond. In 1056 over-
leed haar man. Haar amper zes jarige zoon Hendrik kon naar Ripuarisch recht (dat meerder-
jarigheid voorziet op 15 jaar) de macht nog niet in eigen hand nemen (ook al was deze reeds 
tot Duits koning gekroond). Agnes werd regentes, wat wegens haar corruptie snel op tegen-
stand van de del stuitte. In 1061 diende zij voogdijschap over koning Hendrik IV af te staan 
aan de aartsbisschoppen van Keulen en Mainz, geboren in 1024, overleden in 1077 te Rome. 

 
6207601894.  Otto van Savoye, graaf van Savoye vanaf 1051 in opvolging van zijn broer Amadeus I. Ver-

kreeg door huwelijk gebieden in Piemonte en toegang tot de Middellandse Zee. Na het over-
lijden van zijn echtgenote verloor Savoye echter de gebieden ten oosten van de Alpen, met 
uizondering van Susa, geboren in circa 1021, overleden in circa 1056. Gehuwd in 1046 met: 

6207601895.  Adelheid van Susa, markgravin van Turijn, gravin van Ivrea, Auriate en Aosta vanaf 1034 in 
opvolging van haar vader. Adelheid groeide op tussen de militaire leiders die onder haar 
vader dienden en leerde zo reeds op jonge leeftijd alles over de krijgskunsten. Zij had haar 
eigen militaire uitrusting. Adelheid stond bekend om haar schoonheid en vrome en sterke 
karakter, ze plaatste het eeuwige voor het tijdelijke. Zij haalde de minstrelen naar haar hof en 
liet hen liederen componeren die de religieuze normen en waarden weergaven. Tevens liet zij 
vele kloosters bouwen, geboren in circa 1014, overleden op 19-12-1091, begraven in de 
parochiekerk van Canischio. Gehuwd (1) in januari 1037 met hertog Herman IV van 
Zwaben, geboren in circa 1015, overleden op 28-07-1038 nabij Napels aan de Pest. Zoon van 
Ernst I van Zwaben en Gizela van Zwaben. Gehuwd (2) in 1041 met markgraaf Hendrik van 
Monferrato, overleden in 1045. Zoon van Willem III van Monferrato en Waza.  

 
6207602176. Hugo V van Lusignan (de Vrome), heer van Lusignan en Couhé vanaf 1025 in opvolging van 

zijn vader. Hij sneuvelde tijdens de belegering van zijn burcht door de graaf van Poitou, 
geboren in circa 990, overleden op 08-10-1060. Gehuwd met: 

6207602177.  Almodis van La Marche, door bloedverwantschap waren Hugo en Almodis genoodzaakt te 
scheiden. Hugo vond in Pons van Toulouse een goede nieuwe echtgenote voor haar. Haar 
derde echtgenote was graaf van Barcelona en had reeds een zoon en opvolger uit een vorig 
huwelijk, Pedro Ramon. Ondanks de wankele politieke relaties tussen de vele graafschappen 
onderhield Almodis goed contact met al haar kinderen uit de drie verschillende huwelijken. 
Haar stiefzoon Pedro was echter bang dat Almodis haar invloed wilde gebruiken om hem te 
onterven en vermoordde haar op 16-10-1071, zij werd begraven in de kathedraal van 
Barcelona. Hierop werd Pedro Ramon verbannen en werd het graafschap Barcelona in 1076 
verdeeld onder de twee zonen van Almodis. Gehuwd (2) in 1040 met graaf Pons van 
Toulouse (zie elders in deze kwartierstaat). Gehuwd (3) in circa 1053 met graaf Raymond 
Berengarius I van Barcelona (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
6207602178.  Amalrik IV van Thouars, burggraaf van Thouars vanaf 1055 in opvolging van zijn vader, 

geboren in 1024, overleden in 1093. Gehuwd (2) met Maria. Gehuwd (3) met Ameline. 
Gehuwd (1) met: 

6207602179.* Aremgarde (Aregardis) de Mauléon, zuster van Raoul en Godfried de Mauléon, overleden ná 
1069. 

 
6207602240.  Godfried van Angoulême, graaf van Angoulême vanaf eind 1031 in opvolging van zijn broer 

Arnold. Godfried werd geboren in circa 1014, overleden in 1048. Gehuwd met: 
6207602241.  Petronella van Bonteville. 
 
6207602242.  Robert I van Eu (dezelfde persoon als 1551900016). Gehuwd met: 
6207602243.  Beatrix van Falaise (dezelfde persoon als 1551900017). 
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6207602256.  Eudes (Ebles) I de Turenne, burggraaf van Turenne vanaf 989 in opvolging van zijn 
grootvader. Gehuwd in 1001 met: 

6207602257.  Béatrix van Normandië, abdis van Montvilliers, overleden op 18-01-1035. 
 
6207602292.  Willem I (II) van Nevers, graaf van Nevers en Auxerre vanaf 1040 in opvolging van zijn 

vader en graaf van Tonnerre vanaf 1046 via zijn echtgenote en in opvolging van zijn zwager, 
geboren in circa 1030, overleden in circa 1098. Gehuwd (2) met Mathildis. Gehuwd (1) met: 

6207602293.  Ermengarde van Tonnerre, erfgename van Tonnerre, overleden in 1083 
 
6207602294.  Artald V de Forez, graaf van Forez, overleden in circa 1085. Gehuwd met: 
6207602295.* Ida. 
 
6207602344. Lancelin I de Beaugency (dezelfde persoon als 6207596808). Gehuwd met: 
6207602345. N.N. (dezelfde persoon als 6207596809). 
 
6207602400. Godfried I van Bretagne, hertog van Bretagne vanaf 995 in opvolging van zijn vader. Nadat 

hij in 994 Judicaël van Nantes had verslagen, verplichtte hij deze om hem de eer te bewijzen 
en noemde hij zich vanaf 995 hertog van Bretagne. Om de macht in Nantes te behouden na 
het overlijden van de bisschop en van Judicaël van Nantes, liet hij een ridder uit Rennes 
benoemen tot nieuwe bisschop van Nantes: Walter II. Goedfried overleed op de terugreis van 
een pelgrimstocht naar Rome, geboren in circa 980, overleden op 20-11-1008. Gehuwd met: 

6207602401. Hedwige van Normandië, overleden in 1135. 
 
6207602402. Alan van Cornwall, Earl of Cornwall (comte de Cornouaille) vanaf circa 1029 in opvolging 

van zijn vader, overleden in 1058. Gehuwd in 1026 met: 
6207602403. Judith van Nantes, gravin van Nantes vanaf 1051 in opvolging van haar neef Budic, 

overleden op 27-02-1063. 
 
6207602408. Hoël II van Bretagne (van Cornwall), Earl of Cornwall vanaf 1058 in opvolging van zijn 

vader en graaf van nantes vanaf 1063 in opvolging van zijn moeder. Om de greep van 
Cornwall op Nantes te versterken liet hij zijn broer Guerech in 1061 en in 1066 zijn broer 
Benedictus tot bisschop van Nantes verkiezen. In 1066 werd Hoël via zijn echtgenote hertog 
van Bretagne. Tijdens zijn bestuur verkregen verschillende Bretonse edelen die met Willem 
de Veroveraar Engeland hadden veroverd, belangrijke bezittingen in Engeland. Hoël 
resideerde in zowel Quimper als Nantes, overleden op 13-04-1084. Gehuwd met: 

6207602409. Havise van Bretagne, hertogin van Bretagne vanaf 1066 in opvolging van haar broer Conan 
II. Havise werd geboren in circa 1027, overleden op 19-08-1072. 

 
6207602410. Fulco IV van Anjou (dezelfde persoon als 1551899200). Gehuwd met: 
6207602411. Hildegarde de Beaugency. 
 
6207602432. Auffroy van Fougères, heer van Fougères vanaf 1029 in opvolging van zijn vader, geboren in 

circa 1000, overleden in 1048. Gehuwd met: 
6207602433. Chaana de Saumur, geboren in circa 1000. 
 
6207602434. Godfried de Sablé (dezelfde persoon als 12415205314). Gehuwd met: 
6207602435. Adélaïs (Adelheid) (dezelfde persoon als 12415205315). 
 
6207602560. Reinoud I de Nevers (dezelfde persoon als 12415204584). Gehuwd met: 
6207602561.  Adelheid van Frankrijk (dezelfde persoon als 12415204585). 
 
6207602656.  Robert van Nevers (burgundius), heer van Craon vanaf 1065 en heer van Sablé vanaf 1068, 

geboren in circa 1035, overleden in 1098 tijdens de Kruistocht. Gehuwd met: 
6207602657.  Avoie (Blanche) de Sablé.  
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6207602658.* Herbert (Hubert) de la Suze, heer van la Suze, geboren in circa 1042 te La-Suze-sur-Sarthe, 
Sarthe, Maine, Pays-de-la-Loire. Gehuwd met: 

6207602659.* Eremburgis. 
 
6207602660.  Arthaud I de Briollay, heer van Rochefort, geboren in circa 1056, overleden in circa 1103. 

Gehuwd in circa 1075 met: 
6207602661. Alsende de Rochefort, vrouwe van Rochefort, geboren in circa 1060 
 
6207602662.  Jean I de Beauvau, heer van Jarzé, geboren in circa 1055. Gehuwd met: 
6207602663. Berthe de Mayenne, geboren in circa 1060. 
 
6207602672.  Godfried II de Mayenne, baron van Mayenne, heer van La Chartre-sur-le-Loir, geboren in 

circa 1030, overleden in 1098. Gehuwd (1) in circa 1058 met Gervaise de Château-Gontier, 
geboren in circa 1035, overleden in circa 1065. Gehuwd (2) in circa 1065 met: 

6207602673.  Mathilde de Alluyes, erfgename van Gautier, geboren in circa 1030. Gehuwd (1) met 
Guillaume I Goët (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
7738495744. Jan I van Arkel, heer van Arkel en Heukelom vanaf 1008 in opvolging van zijn vader. Jan 

stichtte in circa 1020 een kerk te Leerbroek Hij vertrok naar het Heilig land, vermoedelijk op 
pelgrimstocht om Jeruzalem te bezoeken. Vervolgens zou hij in Byzantijnse dienst getreden 
zijn en was hij aanwezig bij verscheidene acties tegen de Seltsjoek-Turken en overleed 
tijdens een hinderlaag in Syrië, geboren in circa 990, overleden in 1034. Gehuwd met: 

7738495745. Elisabeth van Cuijk.  
 
7738495952. Frederik van Luxemburg (dezelfde persoon als 24830380874). Gehuwd met: 
7738495953. Irmentrude (van Gleiberg van Wetterau) (dezelfde persoon als 24830380875). 
 
7738495956. Tiemo I van Formbach (dezelfde persoon als 6207601828). Gehuwd met: 
7738495957. N.N. (dezelfde persoon als 6207601829). 
 
7738495958.* Elli van Reinhausen, graaf van Reinhausen, behorende tot het geslacht der Esikonen, geboren 

in circa 1010. Gehuwd met: 
7738495959.*  N.N. 
 
7738495964  Liudolf van Brunswijk (von Braunschweig), Graaf van Oostergo, Zuidergo en Westergo 

vanaf circa 1000 en markgraaf van Brunswijk vanaf 1006. Liudolf is de grondlegger van het 
geslacht der Brunonen. Op welke wijze hij aan zijn graafschappen kwam is niet bekend. Wel 
is er een theorie die er vanuit gaat dat Liudolf met geweld de heerschappij over Friesland 
tussen Vlie en de Lauwers van de graven van Holland genomen heeft. Echte feitelijkheden 
over het leven van Liudolf zijn niet bekend, overleden in 1038.  

7738495965.* Gertrudis, overleden op 21-07-1077. Volgens sommigen lid van het geslacht der Billungers. 
 
7738495966.  Ulric Manfred II van Turijn (dezelfde persoon als 12415203790). Gehuwd met: 
7738495967.  Bertha van Milaan (dezelfde persoon als 12415203791). 
 
7738495968.  Unruoch (Hunerik) van Teisterband, graaf in de Teisterband tussen 981 en 1010, overleden 

vóór 1026. Gehuwd met: 
7738495969.* N.N. 
 
7738495984. Hermann II von Werl, graaf van Werl vanaf circa 988 in opvolging van zijn vader (de eerste 

jaren was zijn moeder regentes), graaf in de Lochtrop-, Leri- en Dreigau (Sauerland) alsook 
graaf in het bisdom Osnabrück, Vogt van Werden, Liesborn, Meschede en Oedingen. Her-
mann was vazal van bisschop  Dietrich van Münster en werd in 1018 door Udo van Stade als 
volgeling van de bisschop gevangen genomen. Naar aanleiding van dit conflict wist Hermann 
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de Vogtrechten van het klooster Liesborn te verkrijgen. Hij stichtte met zijn moeder het kloos-
ter van Oedingen en kreeg daarvan de Vogtrechten. Later verkreeg hij ook de Vogtrechten 
van het klooster Werden en ontving hij van de keizer de hof bij Arnsberg, geboren in circa 
980, overleden in circa 1024. Gehuwd (1) met N.N. Gehuwd (2) in 1007 met: 

7738495985. Godila von Rothenburg, geboren in circa 977, overleden op 18-06-1015. Gehuwd (1) met 
graaf Lotharius III von Waldeck, overleden op 25-01-1003. 

 
7738495988. Bernhard (Benno) von Northeim, graaf van Northeim vanaf circa 1004 in opvolging van zijn 

vader, overleden in circa 1049. Gehuwd met: 
7738495989.* Eilika. 
 
7738495994. Frederik van Luxemburg, hertog van Neder-Lotharingen vanaf 1046 en Vogt van Malmedy 

en Stablo vanaf 1035, geboren circa 1005, overleden op 28-08-1065, begraven in het klooster 
van Stablo. Gehuwd (2) met Ida van Saksen (zie elders in deze kwartiertstaat). Gehuwd (1): 

7738495995. Geberga van Boulogne, overleden in circa 1049, begraven in het klooster van Stablo. 
 
8160608896. Hugo II van Voorne, heer van Voorne, overleden in circa 1135. Gehuwd met: 
8160608897.* N.N. 
 
8160608898.  Floris II van Holland (de Vette of de Dikke) (dezelfde persoon als 967311992). Relatie met: 
8160608899.* N.N. 
 
Generatie XXXIV (Voorouders) 
 
8589989888.* Bruno von Arneburg, graaf van Arneburg, stamvader van het geslacht v. Querfurt (dezelfde 

persoon als 34366475158). Gehuwd met: 
8589989889. Frederuna in de Harzgau (dezelfde persoon als 34366475159).  
 
8589989918.* Erp I von Meyendorf, Edelherr von Meyerdorf, vermoedelijk uit het geslacht Haolden, in dat 

geval zou Erp I een zoon zijn van Friedrich I, zoon van graaf Haold (geboren in circa 870) en 
een zekere Ada. Het stamslot van dit geslacht zou gezocht moeten worden in Ort 
Lehmhausen in Leinegraben. Erp I werd geboren in circa 930. Gehuwd met: 

8589989919.* Amulrad (Amilrath) von Marsleben, erfdochter van de graaf van Marsleben. 
 
8589990368.* Leopold I van Oostenrijk, markgraaf van de Beierse Oostmark, eerste zekere stamvader van 

het geslacht Babenberg, oorspronkelijk afkomstig uit Bamberg. Leopold was een edelman uit 
het zuidoosten van Beieren, in 963 wordt hij genoemd bij een goederenruil in de omgeving 
van Salzburg. In 976 steunde hij keizer Otto II tijdens de opstand van Hendrik II van 
Beieren. Als beloning daarvoor werd hij benoemd tot markgraaf van Oostenrijk, als ver-
vanger van een zekere Burkhard. Met deze benoeming viel het markgraafschap direct onder 
de koning en niet meer onder de hertog. In de volgende jaren verwierf hij ook in 977 
de Traungau, in 979 de Sundergau en in 983 de Donaugau. In 991 breidde hij het markgraaf-
schap uit tot aan de rivier de Fischa. Leopold overleed twee dagen nadat hij werd getroffen 
door een vergiftigde pijl tijdens een toernooi in Würzburg. De aanslag was een vergissing, de 
moordenaar wilde wraak nemen op Leopolds neef Hendrik van Schweinfurt, die de broer van 
de moordenaar de ogen had laten uitsteken. Er zijn veel speculaties over de ouders van 
Leopold. Mogelijke vaders zijn Arnulf I van Beieren, Arnulf II van Beieren, Koenraad I van 
Zwaben en Berthold I van Beieren. Leopold werd geboren in circa 936 te Pöchlarn (?), 
overleden op 10-07-994 te Würzburg, begraven te Würzburg. Gehuwd met: 

8589990369.* Richardis van Sualafelgau, geboren in circa 950. Richardis zou zijn overleden op de dag van 
de moordaanslag op haar echtgenoot. Zij is begraven in de abdij van Melk. Richardis is een 
dochter van graaf Ernst IV van de Sualafeldgau (zoon van Ernst III, zoon van Ernst II, zoon 
van Ernst I en Irmgard. Deze Ernst I van Sualafeld was een zoon van markgraaf Ernst I van 
de Nordgau, geboren in circa 800, overleden ná 863. Ernst van de Nordgau wordt vanaf 829 
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genoemd in aktes als markgraaf van de Beierse Nordgau. In aktes werd hij steeds als eerste 
vermeld, na de bisschoppen en de koninklijke familie, wat betekent dat hij de belangrijkste 
onder de edelen was. Eigentijdse bronnen noemen hem "de eerste onder de vrienden van de 
koning". In 849 en 855 was hij aanvoerder van het Oostfrankische leger tegen Bohemen. Hij 
vader  van Liutswind en dus schoonvader en adviseur van Karloman van Beieren en steunde 
hem in zijn opstand tegen zijn vader, Lodewijk de Duitser. Nadat deze opstand was mislukt 
moest Ernst op de rijksdag van Regensburg op 06-04-861 al zijn functies opgeven. Ernst trok 
zich terug op zijn landgoederen en werd voor het laatst vermeld in 863 als "eerbiedwaardige 
man" in een goederenruil met de bisschop van Regensburg. Hij is begraven in de abdij van 
St.Emmeran in Regensburg. Ernst was de zoon van een zekere Ernst en Wiltrud die vermeld 
worden van 785 tot 802 en bezittingen hadden in de Beierse Nordgau, maar ook in de 
Wormsgau, Wettergau en Maingau. 

 
8589990370.* Immed IV van Hamaland (Immed van Kleef), graaf van Hamaland. Er is slechts weinig over 

hem bekend. Volgens sommigen was hij de oudste zoon van graaf Immed III, overleden in 
953, van het geslacht Immedingen en diens echtgenote Gisela (Keila). In de vita Meinwerci 
wordt hij graaf uit Renkum en edelman uit het bisdom Utrecht genoemd. Immed werd 
geboren in circa 950, overleden vóór december 996. Gehuwd met: 

8589990371. Adela van Hamaland, geboren in circa 950, overleden in circa 1025 te Keulen. Zij verzette 
zich langdurig en met succes tegen de mate waarin haar vader het Stift Elten met zijn erfgoed 
had bedacht. In oktober 1016 had zij de hand in de geruchtmakende moord op de Saksische 
edelman graaf Wichman van Vreden. Adela bracht munten in omloop met ‘Adela Comitissa’ 
(Gravin Adela) erop. Denkbaar is dat zij het grafelijk gezag heeft uitgeoefend tijdens de 
minderjarigheid van haar enige wereldlijke zoon Diederik van Hamaland. Haar andere zoon 
Meinwerk werd bisschop van Paderborn. Haar tweede echtgenoot (op of vóór 08-12-996) 
was Balderik van Duffelgouw. Balderiks oudste gedateerde vermelding als echtgenoot 
(maritus) van Adela dateert van 18 december 996. Volgens Alpertus en de levensbeschrijving 
van Meinwerk was Balderik niet van dezelfde stand als Adela. Volgens Alpertus had Adela's 
zuster Liutgard zich heftig verzet tegen het huwelijk, dat pas doorgezet werd na haar 
overlijden. Balderik was Liutgards vazal geweest en had samen met Godizo van Aspel en 
Heimbach Adela's burcht platgebrand. Balderik overleed op 5 juni 1021. In een oorkonde 
van 1025 wordt hij postuum nog als graaf aangeduid. Bij zijn eerste gedateerde optreden, in 
december 996, was hij dat nog niet, kort daarna, in 1003, al wel. Een oorkonde van 1006 laat 
hem zien als graaf in Drenthe. 

 
8589990372. Dietrich II von Wettin, markgraaf van de mark Lausitz, graaf van Wettin, Schwabengau, 

Eilenburg, Brehna, Hassegau en Siusili (dezelfde persoon als 2147497632). Gehuwd met: 
8589990373. Mathilde von Meiβen (dezelfde persoon als 2147497633). 
 
8589990374. Thietmar II van Lausitz, markgraaf van Nieder-Lausitz, graaf in Zwaben en Nordthüringgau 

(dezelfde persoon als 17183228122). Gehuwd met: 
8589990375.* N.N. (dezelfde persoon als 17183228123). 
 
8589990528.* Dietrich I von Wettin, oudst bekende voorvader van het geslacht Wettin, over zijn ouders 

wordt nog altijd gespeculeerd met mogelijke kandidaten: graaf Dedi I in Hassegau, hertog 
Burchard II van Zwaben, of diens zoon hertog Burchard III van Zwaben of graaf Volkmar I 
in Harzgau. Dietrich werd geboren in circa 925, overleden vóór 976. Gehuwd met:` 

8589990529.* Imma, overleed als weduwe in 976. 
 
8589990530.*  Dietrich van Haldensleben, markgraaf van de Saksische Noordmark, graaf van 

de Nordthüringgau, Balsamgau, Derlingau, Hassegau, Zwabengau, Osterwald, de 
Hevellingen en de Morazini (dezelfde persoon als 24830407320). Gehuwd met: 

8589990531.* N.N. volgens sommige bronnen een dochter van Lotharius I van Walbeck (dezelfde persoon 
als 24830407321). 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

 
Richardis van Sualafelgau, markgravin-gemalin van Oostenrijk. 
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8589990532. Gunther van Meißen, markgraaf van Merseburg van 965-976 en vanaf 979. In 962 wordt hij 
voor het eerst vermeld als een van de markgraven van het nieuwe bisdom Maagdenburg. Otto 
benoemde hem in 965 tot markgraaf van het nieuw gecreëerde markgraafschap Merseburg. 
Gunther streed voor hem in 966 in Calabrië tegen het Byzantijnse Rijk. Omdat hij de opstand 
van hertog Hendrik II van Beieren tegen keizer Otto II steunde, verloor hij zijn titel en moest 
in ballingschap gaan. Toen zijn plaatsvervanger Thietmar I van Meißen in 979 overleed, 
verzoende Gunther zich met de keizer en kreeg zijn functie als markgraaf terug. Gunther nam 
deel aan de Italiaanse veldtocht van Otto II en sneuvelde onder hem in de Slag bij 
Crotone tegen het emiraat Sicilië, geboren in circa 920, overleden op 13-07-982 te Crotone. 
Gehuwd met: 

8589990533. Mogelijk: Dubrawka van Bohemen (dezelfde persoon als 34366456233). 
 
8589990534.  Herman Billung, hertog van Saksen, graaf in Wetigau, Tilithi en Marstem (dezelfde persoon 

als (8591618784). Gehuwd met: 
8589990535.* N.N. (dezelfde persoon als 8591618785). 
 
8589990720.* Esico von Ballenstedt, graaf in Schwaben, Harz en Hardagau, stamvader van de Askaniěrs, 

zou een zoon geweest zijn van een onbekende Adalbert die Vogt was van Nienburg en 
Hagenrode en een dochter (Hidda) van markgraaf Hodo I van de Oostmark, geboren in circa 
990, overleden ná 1059. Gehuwd met: 

8589990721.* Mathilde, mogelijk een von Werl of een von Schwaben, dochter van hertog Hermann II van 
Zwaben. 

 
8589990722. Otto I von Weimar-Orlamünde (dezelfde persoon als 4295807030). Gehuwd met: 
8589990723. Adelheid van Leuven (dezelfde persoon als 4295807031). 
 
8589990752.* Ulf Torgilsson, jarl van de Orkneyeilanden. Ulf was de zoon van Thorgils Sprakling, zoon 

van Björn. Ulf was een van de aanvoerders van het Deense leger tijdens de verovering in 
1015 van Engeland door Knoet de Grote. Ulf werd benoemd tot jarl in Engeland en in 1024 
werd hij benoemd tot regent van Denemarken en voogd over Knoets zoon Hardeknoet (die in 
Denemarken was). Toen Anund Jacob van Zweden en Olaf II van Noorwegen Denemarken 
aanvielen, riep Ulf Hardeknoet uit tot koning. Dit gaf Ulf als voogd van Hardeknoet 
natuurlijk een sterke machtspositie. In 1026 kwam Knoet zelf naar Denemarken, en Ulf en 
Knoet versloegen de Noors-Zweedse coalitie. Godwin van Wessex vocht mee in deze 
campagne en trouwde met de zuster van Ulf. Knoet had Ulf zijn machtsgreep echter niet 
vergeven en hij liet Ulf in 1026 vermoorden in Roskilde, geboren in circa 990, overleden in 
1026, begraven te Roskilde. Gehuwd in circa 1020 met: 

8589990753. Estrid Svendsdatter, dochter van Sven Gaffelbaard. Zij was eerst gehuwd met een Russische 
prins, maar na diens dood zou zijn uitgehuwelijkt aan Robert de Duivel. Het is niet zeker of 
dit huwelijk heeft plaatsgevonden. Omstreeks 1020 huwde ze Ulf. Na de moord op Ulf hield 
ze een goede relatie met Knoet die haar grote landerijen schonk. Ze was een belangrijke 
kracht achter de poging van Sven om koning te worden en kreeg in 1047 zelf de honoraire 
titel van koningin. Sven wordt naar zijn moeder Estridsen genoemd, en deze naam wordt ook 
gebruikt voor het Deense koninklijke geslacht tot 1412, geboren in circa 995, overleden op 
09-05 ná 1057. 

 
8589990764.* Stenkil Ragnvaldsson, koning van Zweden vanaf circa 1060. Stenkil werd tot koning van 

Zweden gekozen na het overlijden van koning Emund daar Emund geen mannelijke 
mannelijke erfgenamen had. Zo verkreeg voor de eerste keer een persoon die niet tot het 
geslacht van Ynglinge behoorde de koningsmacht. Hiermee kwam het huis Stenkil op de 
Zweedse troon en zijn nakomelingen zouden tot 1126 (tot Ragnvald Knaphövde) de troon 
bezetten. Stenkil steunde missionarissen van het aartsbisdom Bremen. Hij zou de geestelijken 
die door Adalbert van Bremen aangevoerd werden, hebben geholpen bij de bouw van een 
sticht in het oord Sigtuna, waarna daar de eerste bisschopzetel in oostelijk Zweden ontstond. 
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Wel verhinderde Stenkil dat Adalbert de oude tempel in Gamla Uppsala (het godsdienstige 
centrum van het oude Zweden) verwoestte, omdat hij bang was dat dit een opstand zou 
veroorzaken. Stenkil stierf volgens de overleveringen in zijn bed, in hetzelfde jaar dat Harald 
III van Noorwegen in Engeland sneuvelde. Volgens een legende is Stenkil begraven in Stora 
Levene. Over Stenkil’s afkomst is veel onduidelijk. Volgens de Harvarar Saga was hij een 
machtig man uit een eervol geslacht. Door verschillende vermeldingen te betrekken op 
dezelfde personen heeft men gespeculeerd dat Stenkil de zoon was van Ragnvald Ulfsson, 
jarl van Västergötland en vermoedelijk diens tweede vrouw Astrid Njalsdotter, dochter van 
Nial Finnsson en Gunhild Halvdansdotter uit Noorwegen. Astrid zou echter ook zijn 
stiefmoeder kunnen zijn. Dezelfde Astrid Njalsdotter wordt ook genoemd als tweede vrouw 
van koning Emund van Zweden. Het enige dat zeker is, is dat Stenkil trouwde met een 
dochter van Emund, en dat ze niet allebei kinderen van Astrid Njalsdotter kunnen zijn 
geweest. Ragnvald Ulfsson had te kampen met Noorse invallen en deed koning Olaf II van 
Noorwegen een vredesvoorstel, gebaseerd op een huwelijk met Ingered, dochter van Olof II 
van Zweden. Olof van Noorwegen accepteerde het aanbod maar Olof van Zweden had een 
hekel aan Olof van Noorwegen en weigerde. Ragnvald kon Olof van Zweden op een landdag 
dwingen om in het huwelijk toe te stemmen. Olof weigerde echter om zijn dochter naar 
Noorwegen te zenden en verloofde haar in plaats daarvan met Jaroslav de Wijze. Ragnvald 
begreep dat hij nu het ongenoegen van beide Olafs had gewekt. Hij loste dat op door Astrid, 
de bastaarddochter van Olof van Zweden die in zijn huishouding werd opgevoed, in plaats 
van Ingered als bruid aan te bieden aan Olof van Noorwegen. Die accepteerde en Rganvald 
bracht haar snel naar Noorwegen. Olof van Zweden wilde Rganvald nu op de volgende 
landdag laten executeren. Hij moest hem echter laten gaan toen Jaroslav hem de functie van 
jarl van Staraja Ladoga en Ingermanland aanbood. Ragnvald was zoon van Ulf Tostesson, 
zoon van de bekende aanvoerder Skagul Toste (zie elders in deze kwartierstaat), Skagul was 
stamhoofd in Västergötland en een van de eerste Zweden die een Danegeld afdwong. Stenkil 
werd geboren in circa 1010, overleden in 1066. Gehuwd met: 

8589990765.* N.N. dochter van Emund van Zweden. 
 
8589990768. Brjatsjislav van Polotsk, vorst van Polotsk en Vitebsk vanaf 1003 in opvolging van zijn broer 

Wseslaw en vorst van Loetsk vanaf 1015 in op volging van zijn grootvader. De verhoudingen 
tussen Brjatsjislav en de rest van zijn familie bleven zijn hele leven slecht. De belangrijkste 
reden daarvoor is dat de vader van Brjatsjislav was overleden vóór zijn eigen vader. Omdat 
vererving in het Kievse Rijk volgens het senioraat gebeurde, betekende dit dat de 
nakomelingen van Izjaslav niet in aanmerking kwamen voor het erven van de titel 
van grootvorst van Kiev of een van de andere belangrijke Russische vorstendommen. 
Brjatsjislav maakte Polotsk onafhankelijk van het Kievse Rijk en het vorstendom zou ook 
steeds door zijn nakomelingen worden geërfd. In 1022 veroverde Brjatsjislav Novgorod maar 
werd daar weer uit verdreven door zijn oom Jaroslav de Wijze. Brjatsjislav stichtte de 
stad Braslaw (bij Vitebsk), geboren in circa 997, overledenin 1044. Gehuwd met: 

8589990769.* N.N. 
 
8589990776.  Casimir I van Polen (de Restaurator), hertog van Polen (dezelfde persoon als 1073952354). 
8589990777. Dobronega Maria van Kiev (dezelfde persoon als 1073952355). 
 
8589990778. Vratislav II van Bohemen, koning van Bohemen (dezelfde persoon als 536976176). 
8589990779. Adelheid van Hongarije, geboren in circa 1040, overleden op 27-01-1062. 
 
8589991014.* Folkmar of Gumbert von Itter, Herr von Itter, uit het huis der Esikonen (zie elders in deze 

kwartierstaat), Folkmar overleed volgens bronnen in 1123 en Gumber in 1127. Gehuwd met: 
8589991015. Gepa (Mechthild Geberga) von Itter (von Werl-Arnsberg), na het overlijden van haar eerste 

echtgenoot erfde zij als Witwensitz Burg Itter en sindsdien noemde zij zich naar deze burcht. 
In 1131 stichtte zij samen met haar dochter Lutrud, Mechtild en Bertha het klooster 
Aroldessen, de kleinzoon van Gepa, graaf Volkwin II von Schwalenberg, via haar dochter 
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Lutrud, nam daarbij de Vogtei op zich, geboren in circa 1078 te Detmold, overleden in 1135. 
Gehuwd (2) met graaf Konrad I von Everstein (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
8589991018. Svjatopolk Izjaslavitsj van Kiev, doopnaam Michaël, hij was (als Svjatoppolk III) vanaf 1093 

grootvorst van het Kievse Rijk. Als derde zoon was hij geen serieuze kandidaat voor de troon 
in Kiev maar bekleedde hij bestuursfuncties in het Kievse Rijk namens zijn vader en daarna 
namens zijn oom Vsevolod. In 1059 werd hij benoemd tot vorst van Polotsk, dat zijn vader 
had veroverd maar in 1071 weer moest opgeven. In 1078 werd hij vorst van Novgorod tot 
1088. In dat jaar werd hij benoemd tot vorst van Toerov. De familie Ostrogski die van 
Svjatopolk afstamde, zou dit gebied tot in de zeventiende eeuw besturen. Na de dood van 
Vsevolod in 1093 werd Svjatopolk erkend als grootvorst. Na de dood van Vsevolod hadden 
de Koemanen plundertochten gehouden in het Kievse Rijk. Na de benoeming van Svjatopolk 
wilden de Koemanen over vrede onderhandelen en boden een schadevergoeding aan. Tegen 
de wensen van de andere vorsten besloot Svjatopolk tot oorlog, maar het Kievse leger werd 
op 26 mei 1093 verslagen aan de Stoehna, een zijrivier van de Dnjepr. Svjatopolk werkte 
mee aan de politiek van Vladimir Monomach die was gericht op overleg en vrede tussen de 
prinsen van het Kievse Rijk. Aan de andere kant zette hij juist prinsen aan tot onderlinge 
oorlog, geboren in circa 1050, overleden op 16-04-1113. Gehuwd (2) in 1094 met een 
dochter van Tugor, kan van de Koemanen. Gezien de datum zeer waarschijnlijk onderdeel 
van een vredesregeling. Gehuwd (3) met Barbera Komnene, een Byzantijnse vrouw verwant 
aan de familie Comnenus. Gehuwd (1): 

8589991019.* N.N. een onbeknde vrouw. 
 
8589991024.* Otto I von Scheyern, graaf van Scheyern en Vogt von Freising, stamvader van het geslacht 

Wittelsbach, mogelijk was hij een zoon van Otto I (in dat geval zou hij zelf Otto II zijn 
geweest) of Heinrich I, graaf aan de Pgenitz en van Weissenburg, overleden in 1043. Otto 
wordt voor het eerst vermeld in 1047 als Vogt van Hochstift Freising, in 1060 ook als Vogt 
van de Domkapitels Freising. Ná zijn huwelijk met Haziga wordt hij vermeld als ‘comes de 
Skyrun’, graaf van Scheyern, wat erop wijst dat hij deze functie kreeg via zijn echtgenote, 
geboren in circa 1020, overleden in 1073, begraven te Fischbachau samen met zijn tweede 
echtgenote, later herbegraven te Scheyern. Gehuwd (1) met de zuster van graaf Meginhard 
von Reichersbeuern. Gehuwd (2) ná 1056 met: 

8589991025.* Haziga von Dieβen, stichtte het klooster Bayrischzell, haar afkomst is onbekend, sommigen 
denken dat zij een dochter is van graaf Friedrich II von Dieβen, maar ook mogelijk was zij de 
laatste telg uit het huis van de graven van Kühbach, andere noemen nog meer mogelijke 
ouders, geboren in circa 1040, overleden op 01-08-1104. Gehuwd (1) met graaf Hermann I 
von Kastl (overleden op 27-01-1056). Mogelijk gehuwd (2) met een zekere Werner die door 
sommigen wordt gezien als Otto. 

 
8589991026. Ulrich I von Krain-Orlamünde (Weimar-Orlamünde), markgraaf van Krain en Istrië vanaf 

1045, graaf van Weimar-Orlamünde vanaf 1067. Als bondgenoot van de Salische dynastie en 
het koninkrijk Hongarije wist hij er zijn grondgebied uit te breiden tot Rijeka. Ook werd hij 
in Istrië geconfronteerd met de concurrentie van het patriarchaat Aquileja en de republiek 
Venetië. Toen de graven van Ebersberg in 1045 met de dood van graaf Adalbero II van 
Ebersberg uitstierven, vocht Ulrich I zonder succes om hun erfenis. Na de dood van zijn 
neef Otto I erfde hij in 1067 wel het graafschap Weimar-Orlamünde, overleden op 06-03-
1070. Gehuwd met: 

8589991027. Sophie van Hongarije (dezelfde persoon als 536976175). 
 
8589991028.* Ruotger von Velthein, via zijn echtgenote edelherr von Pettendorf, geboren in circa 1048. 

Gehuwd met: 
8589991029. Isingardis von Pettendorf, geboren in circa 1050. Erfde Pettendorf van haar kinderloos 

gestorven broer Freidrich II von Pettendorf.  
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8589991532.* Siegebert im Saargau, graaf in de Saargau, stamvader van het geslacht Saarbrücken, voor het 
eerst vermeld in 1080 in een oorkonde van koning Hendrik IV. Het graafschap zou later via 
vererving in handen komen van het geslacht Nassau. Siegebert overleed in circa 1105. 
Gehuwd met:  

8589991533.* N.N. 
 
8589991536. Gozmar I von Reichenbach, graaf van Reichenbach, noemde zich als eerste van zijn geslacht 

naar Reichenbach, Domvogt van Fulda vanaf 1108 een functie die tot 1344 door de familie 
Reichenbach / Ziegenhain vervukd zou worden, geboren in circa 1045, overleden ná 1117. 
Gehuwd met: 

8589991537.* N.N. 
 
8589991690. Liudolf van Brauweiler (van Waldenberg, het Kind), graaf van Bonn en Zutphen, heer 

van Alzey en Waldberg, voogd van de door zijn vader gestichte abdij van Brauweiler  
(huisabdij van de Ezzonen) en legeraanvoerder van de aartsbisschop van Keulen. Door zijn 
afkomst was Liudolf een belangrijke figuur in de Duitse politiek. Door zijn vader was hij een 
van de rijkste edelen van Lotharingen en door zijn moeder was hij de nauwste mannelijke 
bloedverwant van keizer Otto III. Na de dood van Otto in 1002 was Liudolf een van de 
belangrijkste kandidaten voor het koningschap maar in zijn plaats werd de politiek 
bedreven Hendrik II gekozen. Liudolf was toen twee jaar oud, en kreeg daardoor zijn 
bijnaam “het Kind”. Na het overlijden van Hendrik in 1024 probeerde Liudolf opnieuw om 
koning te worden maar nu werd hij afgetroefd door Koenraad II de Saliër. Liudolf werd 
geboren in circa 1100, overleden op 11-04-1031, begraven in de abdij van Brauweiler. 
Gehuwd met: 

8589991691. Mathilde van Zutphen. 
 
8589991794.* N.N. een onbekende Saksische edelman aan het hof van het keizerlijk hof van Hendrik III. 

Gehuwd met: 
8589991795. Oda van Stade (von Elsdorf), geboren in circa 1040, overleden op 02-07-1087. Gehuwd (1) 

met Sviatoslav II van Kiev. Volgens kroniekschrijver Albert van Stade was Oda vóór haar 
eerste huwelijk een non in het klooster van Rinthelen. Een klooster met onbekende herkomst 
maar men heeft het vermoeden dat deze bij Ringelheim moet hebben gelegen. Om Oda vrij te 
krijgen uit het klooster zou haar moeder Ida Villa Stedenthorp aan het klooster hebben 
geschonken.   

 
8589991850.* onduidelijk wie de vader was van Richenza (net als bij haar zus Oda, elders genoemd in deze 

kwartierstaat). Gehuwd met: 
8589991851. Ida van Elsdorf (dezelfde persoon als 17179983591). 
 
8589991852. Konrad II von Arnsberg, graaf van Werl-Arnsberg en vogt van het bisdom Paderborn 

(dezelfde persoon als 1934623996). Gehuwd met: 
8589991853. Mathilde (Mechtild) von Northeim (dezelfde persoon als 1934623997). 
 
8589991854. Heinrich II von Hildrizhausen, graaf van Hildrizhausen, markgraaf in de Nordgau in 

opvolging van zijn schoonvader, overleden in circa 1078. Gehuwd in circa 1075 met: 
8589991855. Beatrix von Schweinfurt (van Zwaben), erfdochter van Schweinfurt, geboren in circa 1040, 

overleden op 17-06-1102. 
 
8591614056.  Jaroslav I van Kiev (dezelfde persoon als 6207599930). Gehuwd met: 
8591614057.  Ingegerd (Anna) van Zweden (dezelfde persoon als 6207599931). 
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Een portret uit 1073 van Sviatoslav II van Kiev (rechts) en Oda van Stade en hun jonge zoon Jaroslav en de 
vier zonen van Sviatoslav uit diens eerste huwelijk.  
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8591614058. Mieszko II Lambert van Polen (de Vadsige of de Luie), koning van Polen in 1025 in 
opvolging van zijn vader. Als zoon van koning Boleslaw I van Polen kreeg Mieszko een 
goede opleiding, hij kon lezen en schrijven en beheerste Grieks en Latijn. In 1013 werd hij 
gouverneur van Krakau en onderhandelde hij namens Polen tijdens vredesbesprekingen 
in Merseburg. In 1015 plunderde hij in Bohemen maar werd gevangengenomen en pas na 
betaling van een losgeld vrijgelaten. Door het testament van zijn vader werd Mieszko na 
diens overlijden koning, in plaats van zijn oudere halfbroer Bezprym. Tijdens het kerstfeest 
van 1025 werd hij gekroond in Gniezno. Koning Koenraad II de Saliër van Duitsland maakte 
bezwaar tegen de kroning met het argument dat hij formeel leenheer van Polen was en dat 
zijn toestemming voor de kroning had moeten worden gevraagd. Mieszko trok zich daar 
niets van aan, waarna Koenraad voor oorlog koos. Mieszko wist zich goed te verdedigen en 
probeerde de oorlog zo veel mogelijk in Duitsland zelf uit te vechten. Gedurende een paar 
jaar werd gevochten tussen een Duits-Boheems en Pools-Hongaars bondgenootschap. In 
1030 werd Polen echter verslagen toen ook het Kievse Rijk de kant van Duitsland koos. 
Mieszko moest vluchten naar Bohemen en zijn halfbroer stuurde de koningskroon naar 
Duitsland. Polen werd verdeeld in losse hertogdommen. Mieszko kreeg een van de 
hertogdommen maar moest de Duitse oppermacht erkennen. Door moorden op zijn rivalen 
wist Mieszko het land in 1032 weer te verenigen, maar werd in 1034 door Poolse edelen 
vermoord. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Mieszko lui of vadsig zou zijn. 
Vermoedelijk heeft hij achteraf deze bijnamen gekregen in de nationalistische 
geschiedschrijving omdat tijdens zijn regering de Poolse macht die door zijn vader was 
opgebouwd, door Duitsland werd gebroken, overleden op 10-05-1034. Begraven in de Sint-
Petrus-en-Paulusbasiliek te Poznań. Gehuwd in circa 1013 met: 

8591614059. Richeza van Lotharingen, Primogentia (tot 1036), koningin van Polen. Ze zou als enige van 
de zes dochters van Ezzo gehuwd zijn. Het waarschijnlijk te Gnesen in het jaar 1000 tussen 
keizer Otto III en vorst Boleslaw I van Polen afgesproken huwelijk tussen Richeza en de 
Poolse troonopvolger Mieszko maakte de vrede van Merseburg mogelijk. Na het overlijden 
van Mieszko in 1034 en vanwege de in Polen heersende onlusten verliet Richeza het land en 
ging in haar slot Saalfeld wonen. Door schenkingen ondersteunde ze het familieklooster 
Brauweiler, overleden op 21-03-1063 te Saalfeld, begraven te Keulen, St. Marie ad gradus. 

 
8591614060. Wilhelm III von Weimar, graaf van Weimar vanaf 1003 in opvolging van zijn vader en graaf 

in Eichsfeld vanaf 1022. Toen hij de grafelijke rechten in Eichsfeld verwierf raakte hij in 
conflict met de bisschop van Mainz. Onder Willem III bereikte het huis Weimar in Thü-
ringen zijn hoogtepunt, overleden op 16-04-1039. Gehuwd (1) met Bertha. Gehuwd (2) met: 

8591614061. Oda van Lausitz. 
 
8591614062. mogelijk: Lambert (Lambrecht) II van Leuven (Balderik), graaf van Leuven en Brussel en 

voogd van de abdijen van Nijvel en Gembloers vanaf 1041in opvolging van zijn broer Hen-
drik I of diens zoon Otto. Lambert werd voor het eerst vermeld als graaf van Leuven op 03-
01-1041. Op 16-11-1047 stichtte hij samen met zijn echtgenote Oda van Verdun het Sinte-
Goedelekapittel in de Sint-Michielskerk te Brussel, waarheen hij de relieken van de heilige 
Goedele van Brussel liet overbrengen. Hij sloot zich aan bij de opstand van Boudewijn V 
van Vlaanderen tegen keizer Hendrik III. In een treffen met het keizerlijk leger sneuvelde hij 
bij Doornik in 1054. Hij werd begraven in de abdijkerk van Nijvel, waar hij in het necrolo-
gium herdacht wordt op 19 juni, geboren in 990, overleden op  19-06-1054. Volgens 
sommige bronnen was Adela van Leuven (hier opgevoerd als dochter van Lambert II en 
Oda) echter een dochter van Reinier van Leuven, de broer van Lambert II, en een onbekende 
dochter van Boudewijn IV van Vlaanderen (zie elders in deze kwartierstaat). Gehuwd met: 

8591614063. Oda van Verdun. 
 
8591614064. Adolf II van Lotharingen (ook wel Adolf II van Keldachau), graaf van Keldachgau en vogt 

van Deutz, geboren in 1002, overleden in 1041. Gehuwd met: 
8591614065.* N.N. 
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8591614068.* Arnold von Lauffen, graaf van Lauffen, zijn afkomst is onduidelijk. Volgens overleveringen 
was hij een zoon van Heinrich I von Lauffen en kleinzoon van Poppo I von Lauffen, het is 
ook mogelijk dat hij een broer van Heinrich I was, geboren in circa 1010. Gehuwd met: 

8591614069.* Adelheid von Nellenburg, geboren in circa 1020. Volgens sommige bronnen een dochter van 
een zekere graaf Eberhard. 

 
8591614070.* Bernhard von Werl-Hövel, graaf van Werl-Hövel, geboren in circa 983. Gehuwd met: 
8591614071.* N.N. 
 
8591618724. Konrad in Rheingau, graaf in de Rheingau 948/51, graaf in de Ortenau 973, vogt van 

Schwarzach, overleden in 982. Gehuwd met: 
8591618725.* Judith. 
 
8591618768.  Arnulf I van Vlaanderen (de Grote), graaf van noordelijk Vlaanderen in 918, ook van het 

zuidelijke deel vanaf 933, veroverde Ponthieu en deed veel schenkingen aan de St. Pieters-
abdij te Gent, geboren in circa 885, overleden op 27-03-964 of 965, begraven te Gent, St. 
Pieter. Gehuwd in 934 met: 

8591618769.  Adelheid (Adela) van Vermandois, werd uitgehuwelijkt om de vrede tussen het huis Vlaan-
deren en de Heribertiner graven te bestendigen in 933, gravin van Vlaanderen, geboren in 
circa 910, overleden in 958/ 960, begraven te Gent. 

 
8591618772. Adalbert van Ivrea (de Rijke), markgraaf van Ivrea van circa 898 tot 923. Tijdens zijn 

regeringstijd vonden veel rooftochten van de Saracenen in Piemont plaats. Deze trokken in 
906 over de Mont Cenis en de Mont Genèvre en plunderden vooral het Susadal, waar ze veel 
sporen achtergelaten hebben. In het dorpje Novalesa, aan de voet van de Mont Cenis, 
vestigden ze hun operatiebasis. De in 726 gestichte Benedictijnenabdij van Novalesa werd 
geplunderd en vernietigd, de 500 monikken moesten vluchten. Markgraaf Adalbert liet later 
in Breme een nieuw klooster bouwen, behorend tot de bekende abdij van Cluny in 
Bourgondië, overleden op 17-07-923 of 08-10-924. Gehuwd in circa 898 / 900 met:  

8591618773. Gisela van Italië, ook bekend als van Friuli (Friaul), geboren in circa 880 / 885, overleden op 
13-06-910 of 26-01-913 . 

 
8591618774. Boso van Arles, graaf van Avignon en Vaison van 911 tot 931, deed samen met zijn broer 

Hugo een vergeefse inval in Italië in 923, graaf van Arles van 926 tot 931, markgraaf van 
Tuscië vóór 17-10-931. Door zijn broer, koning Hugo van Italië, op verdenking van samen-
zwering afgezet vóór 18-09-935, geboren in circa 885, overleden ná 936. Gehuwd met: 

8591618775. Willa (van Bourgondië), in 936 verbannen naar Bourgondië. 
 

8591618776.  Willem I van Normandië (Langzwaard), jarl van Normandië en graaf van Rouen. Hij wordt 
beschouwd als de tweede hertog van Normandië, hoewel die titel destijds nog niet bestond. 
Over zijn jeugd is weinig bekend. Hij werd geboren in Bayeux of Rouen en werd ook in die 
streek opgevoed. Zijn ouders waren de formidabele Noormankoning Rollo en Poppa van 
Bayeux, wellicht de dochter van markies Berengar van Neustrië, een christen. Willem 
volgde zijn vader na diens overlijden rond 928 op. Hij trouwde volgens de more danico met 
Sprota die hem zijn zoon Richard schonk. In circa 931 moest hij een opstand neerslaan van 
Noormannen die vonden dat Willem teveel was verfranst. In 939 raakte hij in oorlog met 
Arnulf I van Vlaanderen, een conflict dat al spoedig vermengd raakte met andere conflicten 
in het koninkrijk van Lodewijk IV van Frankrijk. Er werd een bijeenkomst georganiseerd 
met Arnulf om over vrede te onderhandelen, maar tijdens deze vergadering werd hij door 
aanhangers van Arnulf gedood, geboren in circa 900, overleden op 17-12-942 te Picquigny-
sur-Somme, begraven in de kathedraal te Rouen. Gehuwd (2) in circa 940 met Liutgard van 
Vermandois. Relatie (1) met Eperlenc. Gehuwd (1) met:   

8591618777.* Sprota, van Scandinavische oorsprong. 
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Ontmoeting van Arnulf I van Vlaanderen (de Grote) en Willem I van Normandië (Langzwaard). 15de eeuwse 
miniatuur met de ontmoeting te Picquigny in 942 en de moord op Willem I. 
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8591618780.* Judicaël van Rennes, graaf van Rennes. Er bestaat onduidelijkheid over de ouders van 
Judicaël. Volgens een populaire theorie was hij de zoon van Berenger, graaf van Rennes. 
Anderen zien in hem de kleinzoon van Gurvand, hertog van Bretagne, maar ook de zoon 
van Pascweten, de zoon van koning Alan I van Bretagne. Judicaël werd in 944 voor het 
eerst vermeld toen hij getuige was bij de onderekening van enkele oorkonden door hertog 
Alan II van Bretagne, Judicaël overleed vóór 979. Gehuwd met: 

8591618781.* N.N. 
 
8591618782. Godfried I van Anjou (Grisegonelle), graaf van Anjou in 960, geboren in circa 940, 

overleden op 21-07-987 (gesneuveld). De echtgenotes van Godfried zorgden voor enige 
genealogische verwarring. Zij hadden dezelfde voornaam en verondersteld werd dat zij 
ook dezelfde persoon waren. Mogelijk waren zij echter zusters met dezelfde voornaam. 
Gehuwd (2) in 979 Adelaide de Vergy (van Châlon). Gehuwd (1) in circa 965 met: 

8591618783. Adèle (Adelheid) van Vermandois (ook wel van Meaux of van Troye of van Donzy), 
geboren in circa 950, overleden in 974 ná 06-03. 

 
8591618784. Herman Billung, Princepe militias in 936, graaf in Wetigau in 940, precurater regis in 

Saksen in 953, 951 en 956, graaf in de gouwen Tilithi en Marstem in 955, markgraaf in 
956, dux in Saksen in 965, stichtte het St. Michaelisklooster te Lüneburg, overleden op 27-
03-973 te Quedlinburg, begraven in het St. Michaelisklooster te Lüneburg Lüneburg, St. 
Michaelis. Gehuwd (1) met Oda. Gehuwd (2) met Hildesuith. Gehuwd met: 

8591618785.* N.N. 
 
8591618786. Hendrik I van Stade (de Kale), graaf van Stade vanaf circa 929 in opvolging van zijn 

vader, bouwde in 964 de burcht Hersefeld, overleden op 11-05-976, begraven in Klooster 
Heeringen. Gehuwd (1) met Judith van de Ufgau, overleden op 26-10 in circa 973, dochter 
van graaf Gebhard in de Ufgau en Adela van Vermandois. Gehuwd (2) met: 

8591618787.* Hildegard (van Reinhausen), overleden op 11-06 van een onbekend jaar, mogelijk een 
dochter van graaf Elli I van Reinhausen. 

 
8591618788.* Berthold van Schweinfurt, graaf in Badengouw in 960, graaf aan de benedenloop van de 

Naab in 961, graaf in Volkfeld in 973, markgraaf in 976, graaf in oostelijk Franken in 980, 
overleden op 15-01-980. Gehuwd met:  

8591618789. Eilika van Walbeck (Eiliswitha, Eila), liet de Schweinfurter Münsterkerk bouwen, 
overleden op 19-08-1015, begraven in het klooster te Schweinfurt.  

  
8591618792.  Gudröt Björnsson van Noorwegen. Gehuwd met: 
8591618793.* Cecilea. 
 
8591618796. Erik Segersäll (de Overwinnaar) (Erik VI van Zweden), koning van Zweden van 970 tot 

995 (Hij zou in ca. 992-993 ook nog koning van Denemarken zijn geweest.) Door velen 
wordt hij als een koning beschouwd omdat hij als eerste regeerde over de gebieden van 
Svealand, Östergötland en Västergötland, en zo het middeleeuwse Zweden onder zich 
verenigde (in de huidige tijd wordt deze verdienste echter aan zijn zoon Olof Skötkonung 
toegerekend). Volgens de bronnen die voorhanden zijn (de IJslandse sagen en de 
Kronieken van Adam van Bremen) regeerde Erik bij aanvang samen met zijn broer Olof 
(I) Björnsson. Toen Olof, die wellicht alleen een zuid-Zweeds stamhoofd was, in 975 
stierf, werd Erik alleenheerser. Ook volgens de IJslandse sagen wilde de zoon van Olof I, 
Styrbjörn de Sterke, de positie van zijn vader overnemen en erkende hij het recht van Erik 
op de troon niet. Styrbjörn toog naar het zuiden en verenigde zich met de Jomsvikingen uit 
Wolin. Met deze versterking begaf hij zich naar Uppland om Erik af te zetten. Omstreeks 
985 troffen beiden elkaar op een vlakte zuidelijk van Oud-Uppsala. In de slag die volgde 
won Erik, waarna hij vervolgens de bijnaam “de Overwinnaar” gekregen zou hebben. Erik 
zou ook een overwinningstocht naar Denemarken hebben gemaakt, als wraak op de 
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Deense ondersteuning aan Styrbjörn. Som-mige bronnen noemen het jaar 992 en andere 
een jaar eerder. Erik zou daarbij koning Sven Gaffelbaard verdreven hebben en er 
ongeveer een jaar geregeerd hebben, maar een ziekte zou hem hebben gedwongen terug te 
keren naar Oud-Uppsala, waarschijnlijk overleden in 995 in zijn koningshof en 
vermoedelijk begraven op de zuidwestelijke begraafplaats van Oud-Uppsala. Gehuwd met: 

8591618797. Sigrid Storrada (de hoogmoedige).  
 
8591618800. Taksony van Hongarije, vorst van Hongarije, in 955 werden de Magyaren definitief 

verslagen op het Lechfeld bij Augsburg, waarna hun leider Bulcsu, mederegent en 
drijvende kracht achter de rooftochten, werd gedood. Daarna ebden de Magyareninvallen 
in Europa af trokken ze zich in hun Pannonisch kerngebied (het huidige Hongarije) terug. 
Taksony zelf nam niet aan de slag op het Lechfeld deel. Zijn kleinzoon, koning  Stephan 
de Heilige haalde Duitse en Byzantijnse missionarissen in het land, geboren in circa 931, 
overleden in circa 970. Gehuwd met: 

8591618801.* N.N. (van Petschenega), een Petschenegische prinses. 
 
8591618804.* Comita Nikola (Nikola de graaf), waarschijnlijk gouverneur van de regio Sredetz (het 

huidige Sofia), stamvader van het geslacht Cometopuli. Zijn nakomelingen zouden van 
997 tot 1018 als tsaar regeren over Bulgarije. Gehuwd met: 

8591618805.* Ripsimia van Armenië (Hripsime Bagratuni). 
 
8591618816. Boreslav I van Bohemen (dezelfde persoon als 68732912466). Gehuwd met: 
8591618817. Biagota (dezelfde persoon als 68732912467). 
 
8591618896. Hendrik I van Stade (de Kale) (dezelfde persoon als 8591618786). Gehuwd met: 
8591618897. Hildegard (van Reinhausen) (dezelfde persoon als 8591618787). 
 
8591618898.* Gero van Alsleben, graaf van Alsleben, mogelijk was Gero een neef van markgraaf Gero I 

van de Oostmark. Gero koos partij tegen keizer Otto II en werd na zijn nederlaag op bevel 
van Otto II onthoofd, overleden op 11-08-979 te Magdeburg, begraven in het klooster van 
Alsleben. Gehuwd met:   

8591618899.* Adela, overleden in circa 982. 
 
8591618904. Hermann I van Werl (dezelfde persoon als 15476991968). Gehuwd met: 
8591618905. Geberga van Bourgondië (dezelfde persoon als 549863299983). 
 
8591618928. Wigger II van Wester- und Watergau, graaf in de Wester- en Watergau, overleden ná 

1009. Gehuwd met: 
8591618929.* N.N.    
 
8591618952. Jaroslav I van Kiev (dezelfde persoon als 6207599930). Gehuwd met: 
8591618953. Ingegerd (Anna) van Zweden (dezelfde persoon als 6207599931). 
 
8591618954. Mieszko II Lambert van Polen (dezelfde persoon als 8591614058). Gehuwd met: 
8591618955. Richeza van Lotharingen (dezelfde persoon als 8591614059). 
 
8591618960. Mihailo Vojislavljević, grootžupan van Dioclitië van 1052 tot 1077 en koning van Diocli-

tië vanaf 1077. Mihailo knoopte de banden met Byzantium verder aan, en huwde in 1052 
een Griekse prinses en kreeg hierbij de Byzantijnse titel van patriciër. Het gevolg van dit 
huwelijk was een periode van 20 jaar voorspoed en vrede in het land. Mihailo Vojislavlje-
vić kon echter de machtsstructuur die zijn vader hem had nagelaten niet consolideren. Al 
snel zagen Raška en Bosnië af van hun loyaliteit. In circa 1071 steunde Mihailo, zonder 
gevolg, een Servische opstand in Macedonië tegen Byzantium, waardoor hij de neutraliteit 
schond. Desondanks ontving hij in 1077 van paus Gregorius VII de koningstitel, onder 
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andere omdat hij zich van Byzantium afwendde, en was daarmee de eerste gekroonde ko-
ning van Servië, ook wel bekend als Mihailo van Zeta. Mihailo stichtte de St. Michael 
kerk te Ston, Dubrovnik, waar de oudst bekende fresco van een Slavische heerser te 
vinden is, overleden in 1081. Gehuwd met: 

8591618961.* een Griekse prinses. 
 
8591618984.* mogelijk: Wulfnoth Cild, thegn in Sussex (miles dienende onder een Earl). Volgens de 

Anglo-Saxon Chronicle voerde Wulfnoth in 1009 een vloot van 20 schepen aan, toen hij 
werd beschuldigd van een onbekend misdrijf. Wulfnoth reageerde hierop door de zuidkust 
te plunderen, waarop Earl Brihtric met een vloot van 80 schepen op pad werd gestuurd om 
hem tegen te houden. Brihtric’s schepen kwamen echter in een storm terecht en naar de 
kust gedreven alwaar ze door de mannen van Wulfnoth in brand werden gestoken. 
Wulfnoth werd hierop verbannen. De kerk van S.t Mary Woolnoth te Londen werd 
gesticht door een zekere Wulfnoth, mogelijk was dit Wulfnoth Cild. Volgens sommigen 
was Wulfnoth Cild een zoon van Æthelmær the Stout, omdat deze tevens bekend stond als 
Cild of Sussex. Volgens andere bronnen was Wulfnoth echter de zoon van een schaap- of 
zwijnherder. Wulfnoth Cild is de vermoedelijke vader van Godwin van Wessex. Het is in 
ieder geval zeker dat de vader van Godwin Wulfnoth heette, een voor die tijd en plaats 
ongebruikelijke naam, overleden in 1015. Gehuwd met: 

8591618985.* N.N. 
 
8591619056. Manasses I van Rethel, graaf van Rethel vanaf het begin van de 11de eeuw, overleden in 

1032. Gehuwd met: 
8591619057.* Dada.  
 
8591619058.  Gislebert de Roucy (dezelfde persoon als 12415189308). Gehuwd met: 
8591619059.  N.N. (dezelfde persoon als 12415189309). 
 
8591619068.* Ruben I van Armenië, heer van Gobidar en Goromosol en vorst van Armenië vanaf circa 

1080. Ruben riep in circa 1080 Cilicisch Armenië uit tot autonome staat, nadat hij een 
opstand ontketend had tegen het Byzantijnse rijk waarna hij het fort Partzepert innam. 
Ruben is vermoedelijk afkomstig uit de Bagratuni-dynastie, de familie regeerde daar in het 
gebied tot de val van Ani in 1045, geboren in circa 1025, overleden in 1095 te Kormogolo, 
begraven in het klooster van Castalon. Gehuwd met: 

8591619069.* N.N.  
 
12415189008. mogelijk: Hilduinus (Hildewijn) van Ponthieu, graaf van Ponthieu in opvolging van zijn 

vader. Gehuwd met: 
12415189009.* N.N. 
 
12415189010.  Hugo Capet (Hugues Capet), koning van Frankrijk van 987 tot 996. Capet betekent “een 

cape dragend”. Van 978 tot 986 verbond Capet zich met de Heilige Roomse Keizers Otto 
II en Otto III en met aartsbisschop Adalbero van Reims om de zwakke Karolingische 
koning onder druk te zetten. In 985 was Capet effectief de koning, maar officieel werd hij 
pas gekroond op 03-07-987, na de dood van de vorige koning. Hij was de eerste van het 
Huis Capet die Frankrijk regeerde. Van erfopvolging was in die tijd officieel geen sprake, 
koningen werden gekozen. Het prestige van de Karolingen zorgde er echter voor dat dezen 
vaak de troon bestegen. Toen de laatste Karolinger, Lodewijk de Luie, overleed in 987, 
hield Adalbero van Reims een rede in Senlis waarin hij betoogde dat Capet gekozen moest 
worden tot koning: “Het koningschap krijgt men niet op grond van erfrecht; men moet 
slechts hem op de troon verheffen, die zich zowel door zijn lichamelijke 
welgeschapenheid als door zijn geestelijke wijsheid onderscheidt, die door het geloof 
gesterkt en door grootmoedigheid gesteund wordt.” Op dat moment bestond het Franse 
kroondomein echter uit enkele kleine dorpjes rond Parijs en Orléans, met een oppervlakte 
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van nog geen 1000 km². Wanneer hij buiten dit kleine gebied zou treden, zou hij 
waarschijnlijk vermoord worden. Toen in 993 een aanslag op zijn leven nipt verijdeld 
werd kon de dader zelfs vrijuit gaan. Dit bewijst hoe zwak zijn macht was. Het ‘land’ 
Frankrijk had dan ook minstens honderdvijftig verschillende munteenheden en minstens 
een tiental talen. Het verenigen van al deze kleine gebiedjes was dan ook een enorme taak 
en bestond uit een constante strijd tussen de koningen en zijn feodale vazallen, geboren in 
circa 940 te Parijs, overleden op 24-10-996 te Les Juifs bij Chartres. Gehuwd in 970 met: 

12415189011. Adelheid van Aquitanië, geboren in 945, overleden in 1004, haar vader, Willem III van 
Aquitanië, gebruikte haar als onderpand voor een verdrag met Hugo Capet. 

 
12415189056.* Hugh de Cavelcamp, men weet alleen dat hij twee zonen had, Hugo en Ralph (Rodolf). 

Hugo was een monnik in de abdij van St. Dénis en werd in 942 aartsbisschop van Rouen 
dankzij Willem I van Normandië (Langzwaard). Van de landgoederen van het aartsbisdom 
gaf Hugo zijn broer Ralph het domein van Tosni, hieruit kwam de geslachtsnaam de Toeni 
voort, geboren in circa 890, waarschijnlijk te Eure, Frankrijk. Gehuwd met: 

12415189057.* N.N. 
 
 

 
Hugo Capet (miniatuur uit een 13de of 14de eeuws manuscript van de Grandes Chroniques de France). 
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12415189064.  Sunifried I van Barcelona, graaf van Barcelona vanaf 911 in opvolging van zijn broer 
Wifried II. Het kwam echter tot een conflict met zijn broer Miro over de opvolging in 
Besalú, dat werd bijgelegd nadat Sunier al zijn aanspraken op Besulú oppgaf en Miro al 
zijn aanspraken op Barcelona. Sunier voerde een politiek van bescherming en 
bevoordeliging van de kerk en de geestelijkheid. Hij trad krachtdadig op tegen de Moren 
en deed aan herbevolking van Ausona en Penedès, die te lijden hadden gehad van de 
binnenvallende Moren. In 948 trok hij zich volledig terug in een klooster en gaf het 
bewind door aan zijn zonen, overleden op 15-10-950. Gehuwd (1) met Richildis van 
Rouergue. Dochter van graaf Ermengard van Rouergue en Adelheid. Gehuwd (2) met: 

12415189065.* Aimilda. 
 
12415189066.  Raymond III van Toulouse (Pons), graaf van Toulouse vanaf 924 in opvolging van zijn 

vader. In 932 zwoer hij trouw aan Rudolf I van Frankrijk, die hem beloonde met de titel 
van hertog van Aquitanië, graaf van Auvergne en met het markizaat Gothië. Hij was ook 
heer over Carcassonne, Albi, Rouergue en Quercy, overleden in 942. Gehuwd met: 

12415189067.  Gersenda van Gascogne. 
 
12415189068.  Arnold I van Comminges, graaf van Comminges-Couserans, overleden op 27-11-957. 
12415189069.  Arsinde van Carcassonne, gravin van Carcassonne-Razès vanaf 943.  
 
12415189104. Arnulf III van Boulogne, graaf van Boulogne van 971 tot 990 in opvolging van zijn vader, 

overleden in 990. Gehuwd met: 
12415189105.* N.N. 
 
12415189106. Aarnout (Arnulf) van Holland, hij bestuurde van 988 tot 993 een graafschap dat later 

Holland zou worden genoemd. Omdat Arnulf in Gent geboren was, werd hij ook wel 
Arnulf van Gent (Gandensis) genoemd. Arnulf werd voor het eerst (samen met zijn 
ouders) vermeld op 26-10-970. Aarnout komt evenals zijn vader en aanvankelijk met hem 
in tal van Vlaamse oorkonden voor. Hij was de eerste die oorlogen voerde tegen de op-
standige West-Friezen. Hij schonk een deel van zijn bezit in het Schieland aan de kloos-
terkerk te Egmond, waaronder Bergan (thans Hillegersberg) en Schie (thans Overschie), 
mogelijk in verband met de droogmakingsinspanningen van de Egmonder monniken van 
het Hollandse veengebied. Hij vergezelde keizer Otto II van Duitsland naar Rome in 983 
en breidde zijn gebied naar het zuiden uit. In 993 viel hij met zijn leger, het gebied van de 
West-Friezen binnen. Bij Winkel werd hij op 18-09-993 verslagen en sneuvelde hij in de 
strijd. Arnulf werd later heilig verklaard.geboren in 951 te Gent, overleden op 18-09-993 
te Winkel, begraven in de abdij van Egmond. Gehuwd in mei 980 met: 

12415189107. Lutgardis (Luitgard) van Luxemburg, geboren in 955 te Brussel. Liutgard kon alleen met 
hulp van de koning het graafschap voor haar zoontje bewaren. Liutgard schonk voor het 
zielenheil van haar gemaal het bezit Rugge aan de Sint Pietersabdij te Gent op 20-09-993. 
In juni 1005 verzoende zij zich volgens Thietmar met de opstandige West-Friezen door 
toedoen van haar zwager koning Hendrik II. 

 
12415189156.  Richard II van Normandië (de Goede) (dezelfde persoon als 2147904694). Gehuwd met: 
12415189157.  Judith van Rennes (van Bretagne) (dezelfde persoon als 2147904695). 
 
12415189180. Godfried van Brionne, graaf van Brionne en Eu, geboren in circa 970 te Normandië, 

Frankrijk, overleden in circa 1015. Gehuwd met: 
12415189181.* N.N. 
 
12415189248.* Rudolf I van Vexin (van Oostervant), werd na het overlijden van zijn schoonvader graaf 

van Vexin, Amiens en Valois. Volgens sommige bronnen was hij een zoon van graaf 
Wouter van Laon en Helvide de Gouy, overleden in 926. Gehuwd in 910 met: 

12415189249. Hildegarde van Amiens. 
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12415189250.  Fulco I van Anjou (dezelfde persoon als 34366475128). Gehuwd met: 
12415189251.  Roscilla van Loches (dezelfde persoon als 34366475129). 
 
12415189256.  Edmond I (Edmund) van Engeland (de Geweldige of de Oudere), koning van Engeland 

van 939 tot 946, geboren in 921, overleden op 26-05-946. Edmond was een halfbroer van 
zijn voorganger Athelstan. Edmond moest al snel na zijn aantreden het hoofd bieden aan 
militaire dreigingen. Koning Olaf I van Dublin veroverde Northumbria en viel de 
Midlands binnen. Na Olafs dood in 942 heroverde Edmund het gebied. Ook onderdrukte 
hij opstanden van de Denen in Mercia. Edmond werd gedood tijdens een viering van St. 
Augustinus te Pucklechurch (South Gloucestershire) door Leofa, een verbannen dief, die 
bij het gevecht ook het leven liet. Volgens John of Worcester en William of Malmesbury 
dineerde Edmond met zijn edelen toen hij Leofa opmerkte, hij liep naar hem toe en viel 
hem aan. Tijdens dit gevecht overleden zij beide. Edmond werd opgevolgd door zijn broer 
Edred. Gehuwd (2) in 944 met Æthelflæd (of Damerham), dochter van ealdorman Ælfgar 
(waarschijnlijk ealdorman of Essex). Doneerde als weduwe samen met haar zuster en 
zwager aan Ely Cathedral, Glastonbury, Canterbury, Bury en het familie klooster Stoke-
by-Nayland. Documenten uit de Ely Cathedral stellen dat zij hertrouwde met een 
Ealdorman met de naam Æthelstan, er waren verschillende personen met deze naam, maar 
de meest waarschijnlijke is Æthelstan Rota. Gehuwd (1) met: 

12415189257.*  St. Ælfgifu of Shaftesbury, overleden in 944. Haar feestdag valt op 18 mei. Reeds kort na 
haar begrafenis te Shaftesbury werd zij vereerd als heilige. Vele wonderen zouden hebben 
plaatsgevonden bij haar graf. Lantfred of Winchester schreef in de jaren 970 over een jonge 
man uit Collingbourne die haar graf bezocht in de hoop genezen te worden van zijn blind-
heid. Haar moeder Wynflæd werd vermeld in een oorkonde van koning Edgar (diens klein-
kind). Hierin bevestigde hij de overdracht van een landgoed te Uppidelen (Piddletrenthide, 
Dorset) aan de abdij van Shaftesbury, waar zij naar alle waarschijnlijkheid een non was. 

 
12415189258.* Orgar (Orgarius, Ordgar), ealdorman van Devon en Cronwall, in 964 aangesteld door zijn 

schoonzoon koning Edgar, bevrijdde één van zijn slaven vóór het altaar van St. Petroc te 
Bodmin. Hij was een belangrijke en machtige landeigenaar is the west country, 
ondertekende tussen 962 en 964 enkele oorkonden van koning Edgar, ná 964 (toen hij 
Edgar’s schoonvader werd) en tot 970 ondertekende hij bijne elke oorkonde, wat aangeeft 
dat hij een van Edgar’s belangrijkste raadgevers was, in een oorkonde uit 966 werd hij 
beschreven als “Ordgarus dux Domnoniæ”. Volgens de overleveringen zou hij de 
Tavistock kerk gesticht hebben in 961, welke hij wijdde aan de maagd Maria en de 
Cornish St. Rumon wiens relieken daar bewaard werden. In 981 werd de kerk voltooid 
door zin zoon Ordulph. Orgar overleed in 971, begraven te Exeter. Gehuwd met: 

12415189259.*  volgens de overleveringen een dochter uit het koninklijk huis van Wessex. 
 
12415189300.* Boudewijn I van Clermont, de eerst bekende erfelijke graaf van Clermont-en-Beauvaisis, 

overleden in 1023. Gehuwd met:  
12415189301.* N.N.  
 
12415189304.  Hilduinis II van Montdidier, heer van Ramerupt, maakte in 992 een pelgrimstocht naar 

Jeruzalem, geboren in circa 950. Gehuwd met: 
12415189305.* Halvide de Laon. 
 
12415189306. Forfulus (Torf) le Riche, heer van Harcourt, geboren te Normandië, Frankrijk, geboren in 

circa 910. Gehuwd te Normandië met: 
12415189307. Eremburge (Ertemberge) de Brioquibec, geboren in circa 950. 
 
12415189308. Gislebert de Roucy, graaf van Roucy, overleden op 19-04 tussen 991 en 1000, begraven in 

de abdij van St. Remi te Reims. Gehuwd met: 
12415189309.* N.N. 
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12415189310. Reinier IV van Henegouwen, graaf van Bergen. Hij slaagde erin, met behulp van de 
Franse koning, in 977 een deel van de vaderlijke erfgoederen te heroveren, samen met zijn 
broer Lambert I van Leuven. Pas in 998 verwierf hij echter het graafschap Bergen (Mons) 
in opvolging van graaf Godfried II van Verdun. Reinier IV overleed in 1013. Gehuwd met: 

12415189311. Hedwige Capet. Gehuwd (2) met Hugo III van Dasburg. 
 
12415189506.* Rhydderch Le Gros (Rothes de Gros), ridder, heer van Orcop, Herefordshire, geboren in 

circa 1020. Gehuwd met: 
12415189507.* N.N. 
 
12415190244.* Osborn de Bolebec, afkomstig uit Normandië. Gehuwd met: 
12415190245.* Aveline de Crepon. 
 
12415190246.* Gerald Fleitel. Gehuwd met: 
12415190247.* N.N. 
 
12415190268. Leofric III, Earl of Leicestershire, Baron of Coventry, stichtte kloosters te Coventry en 

Much Wenlock, is vooral bekend als echtgenoot van Lady Godiva. De kleinzoon van Leo-
fric onderwierp zich in 1066 aan Willem de Veroveraar. Hij kwam echter in opstand, maar 
werd verraden door zijn eigen manschappen, waarna Mercia in meerdere Earldoms werd 
verdeeld, overleden op 31-08 of 30-09-1057 te Bromley, Engeland, begraven te Coventry. 
Gehuwd in 1040 met: 

12415190269.  Lady Godiva (Godgifu), overleden op 10-09-1067, begraven in de abdijkerk te Coventry. 
Angelsaksische adellijke vrouw die volgens een sage naakt door de straten van Coventry 
reed. Zij zou dit gedaan hebben om haar man, de graaf Leofric, ertoe te bewegen de zware 
belastingen te verlichten die hij oplegde aan de inwoners. De naam Godgifu betekent 
“door God gegeven”, dus hetzelfde als “Dieudonnée”. Volgens de sage was Godiva de 
mooie echtgenote van Leofric, graaf van Mercia en heer van Coventry. De bevolking had 
hevig te lijden onder de belastingdruk en Godiva verzocht haar man keer op keer de 
belastingen te verlagen, maar deze weigerde steeds. Op den duur werd hij haar 
smeekbedes beu en zei hij voor de grap dat hij haar verzoek zou inwilligen als zij te paard 
naakt door de stad zou rijden. Lady Godiva ging daar op in. Leofric hield zich aan zijn 
woord en maakte een eind aan de hoge belastingen. De geschiedenis van Godiva werd 
voor het eerst vermeld in de 13de eeuw. Volgens geschiedschrijvers in de 16de eeuw werd 
vooraf een proclamatie uitgevaardigd dat iedereen binnen moest blijven en de luiken 
moest sluiten, waarop zij door de straten reed, slechts gekleed in haar lange haar. 
Natuurlijk was er iemand, een kleermaker met de naam Tom, die geen weerstand kon 
bieden aan de verleiding. Hij maakte een gaatje in zijn luik waar hij doorheen kon gluren. 
Hij is in Engeland bekend geworden als ‘Peeping Tom’ en zou voor zijn daad met 
blindheid zijn gestraft. Tegenwoordig is ‘Peeping Tom’ in het Engels een synoniem voor 
‘gluurder’ of ‘voyeur’. Een ander verhaal vertelt dat Godiva helemaal niet naakt was, maar 
haar paard bereed zonder zadel. Ook wordt gezegd dat Godiva alleen geen juwelen droeg, 
die een kenmerk waren van adeldom. Het is waarschijnlijk dat al deze latere verhalen 
verzinsels zijn van preutse schrijvers die zich niet konden voorstellen dat Godiva echt 
helemaal naakt was of die dat niet hardop durfden te zeggen. Zeker is dat begin 11de eeuw 
een vrouw met de naam Godiva leefde. Bewijs hiervoor is te vinden in diverse oude 
geschriften, zoals het Stow charter, het Spalding charter en het Domesday Book. De 
spelling van de naam varieert overigens sterk. Volgens de kronieken van Ely, het Liber 
Eliensis (eind 12de eeuw) was zij weduwe toen Leofric haar in 1040 huwde. Omstreeks die 
tijd was zij behulpzaam bij het stichten van een klooster te Stow in Lincolnshire. In 1043 
bracht zij haar man ertoe een Benedictijnenklooster te bouwen in Coventry. De tekst “di 
Ego Godiva Comitissa diu istud desideravi” werd aangetroffen op het handvest dat haar 
broer Thorold van Bucknall, de sheriff van Lincolnshire, aan het klooster van Spalding 
schonk. Ook zou zij financiële steun hebben verleend aan diverse andere kloosters. Zij 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

werd vermeld in het Domesday Book van 1085 als een van de weinigen die na de 
Normandische verovering van 1066 haar land mocht behouden. Ook was zij de enige 
vrouw die vermeld werd als landeigenaar. Een standbeeld van Godiva staat in het centrum 
van Coventry. 

 
12415190436.  Boudewijn IV van Vlaanderen (dezelfde persoon als 1073952346). Gehuwd met: 
12415190437. Otgiva van Luxemburg, geboren in circa 985, overleden op 21-02-1030, begraven in de St. 

Pieter te Gent. 
 
12415190438. Robert II van Frankrijk (de Vrome), koning van Frankrijk vanaf 996. In 987 werd Robert 

II op voordracht van zijn vader gekroond als troonopvolger. Hiermee was de dynastie een 
generatie gered. Eenmaal koning deed Robert II precies hetzelfde, hij liet zijn oudste zoon 
Hugo tot opvolger kronen. Maar doordat prins Hugo overleed, werd Robert II uiteindelijk 
opgevolgd door Hendrik I. Door problemen met zijn huwelijken werd Robert II tijdelijk 
geëxcommuniceerd door paus Gregorius V. Ondanks dat was Robert II een zeer toegewijd 
katholiek, vandaar de bijnaam Robert de Vrome. Hij was ook zeer muzikaal: hij was com-
ponist, zong in een koor en dichtte. Robert II stond bekend als een streng vervolger van 
ketterij. Het koninkrijk dat Robert II erfde van zijn vader was niet groot en in een poging 
om zijn macht te vergroten legde Robert II een claim op elk stuk land dat vrijkwam. Dit 
leidde regelmatig tot conflicten en oorlogen met andere gegadigden. In 1003 werd zijn 
invasie van Bourgondië gedwarsboomd. In 1016 kreeg hij uiteindelijk de steun van de 
katholieke kerk en werd hij hertog van Bourgondië. Hierdor had Robert II weinig vrienden 
en veel vijanden. Twee van zijn grootste vijanden waren zijn eigen zonen Hendrik en 
Robert. Tijdens de burgeroorlog tegen zijn eigen zonen stierf Robert II, geboren op 27-03-
972 te Rouen, overleden op 20-07-1031 te Melun. Gehuwd (1) in 988 met Suzanna 
(Rosala), prinses van Italië, geboren in circa 937, overleden op 07-02-1003 te Gent, 
dochter van Berengarius II van Italië en van Willa van Toscane. Dit huwelijk was 
gearrangeerd door Roberts vader en eindigde in scheiding. Gehuwd (2) in 998 met Bertha, 
dochter van Koenraad van Bourgondië en Mathildis van Frankrijk. Bertha was de grote 
liefde van Robert II, maar omdat zij zijn nicht was, kreeg Robert geen toestemming van de 
paus voor dit huwelijk. Dit leidde tot zijn excommunicatie. Pas na lange onderhandelingen 
met de nieuwe paus Silvester II werd dit huwelijk ontbonden. Gehuwd (3) in 1003 met: 

12415190439.  Constance van Arles (Taillefer), van haar wordt verteld dat zij een intrigante, twistzieke en 
arrogante vrouw was. Het verhaal gaat dat zij haar kinderen tegen hun vader en haar 
echtgenoot had opgehitst. Robert had zo'n hekel aan haar, dat hij ooit gezegd had de dood 
te verkiezen als een ontsnapping aan zijn huwelijk. Door haar intriges en wreedheid was 
zij weinig geliefd aan het hof, maar pogingen om haar te verstoten mislukten. Constance 
schonk de koning verschillende kinderen. Haar pogingen om Robert zijn vader te laten 
opvolgen als koning van Frankrijk, en niet de oudste overlevende zoon Hendrik, zoals een 
moordaanslag op Hendrik, mislukten, geboren in 986, overleden in juli 1032 te Melun. 

 
12415190444. Cynfyn ap Gwerystan (dezelfde persoon als 3103800400). Gehuwd met: 
12415190445. Angharad ferch Maredudd (dezelfde persoon als 3103800401). 
 
12415190460. Willem I van Bellême, heer van Bellême vanaf 1005 in opvolging van zijn vader. In circa 

1020 versloeg hij zijn leenheer Herbert I van Maine en werd hij een aanhanger van 
Richard II van Normandië. In 1027-1028 kwam hij echter in opstand tegen Robert van 
Normandië. Willem werd verslagen en moest de heerschappij van Normandië aanvaarden. 
Willem was de stichter van de abdij van Lonlay. Gehuwd met: 

12415190461.* Mathildis van Condé-sur-Noireau, vrouwe van Condé-sur-Noireau, mogelijk uit het Huis 
van Normandië, overleden in circa 1033. 

 
12415190472.  Richard I van Normandië (dezelfde persoon als 4295809388). Gehuwd met: 
12415190473.  Gunnora (dezelfde persoon als 4295809389). 
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Lady Godiva, door John Collier in circa 1898. 
 
12415191284.* Eperleng, een rijke molenaar uit Vaudreuil. Gehuwd met:  
12415191285. Sprota, weduwe van hertog Willem I van Normandië (dezelfde persoon als 8591618777). 
 
12415191490.  Gilla Pátraic mac Donnchada, koning van Osraige van 976 tot 996. Gehuwd met:  
12415191491.* mogelijk: Maelmare, Maelmare zou de dochter zijn geweest van Harold van Dublin. Door 

de weinige bronnen is het echter onduidelijk of zij daadwerkelijk een relatie had met Gilla. 
 
12415191492.  Brian Boru (dezelfde persoon als 12415201546). Gehuwd met: 
12415191493.  Gormflaith ingen Murchada (dezelfde persoon als 12415201545). 
 
12415191520.  Gilla Comgaill O’Toole (Gill Comgaill Ua Tuathil), overleden in 1041. Gehuwd met: 
12415191521.* N.N. 
 
12415191524.  Donnchad Mac Domnaill, koning van Leinster (Ui Cheinnselaig), overleden in 1089. 

Gehuwd met:  
12415191525.* Cailleach ingen Mac Faelain, dochter van een zekere Mac Faelain.  
 
12415191526.  Cele Ua Nuallain. Gehuwd met:  
12415191527.* N.N. 
 
12415191536.  Amargen Ua Morda, koning van Loigsi, overleden in 1026. Gehuwd met: 
12415191537.* N.N. 
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12415191538.* Mac Dairgin Ua Thairmeascain. Gehuwd met:  
12415191539.* N.N. 
 
12415191546.  Tadg mac Gilla Patraic, verblind in 1027. Gehuwd met: 
12415191547.* N.N. 
 
12415192808. Walram II van Meulan, burggraaf van Meulan, overleden in circa 965. Gehuwd met: 
12415192809.* N.N. 
 
12415192810.  Wouter (Walthar) II van Vexin (dezelfde persoon als 3103797312). Gehuwd met: 
12415192811.  Adelheid (dezelfde persoon als 3103797313). 
 
12415193572.*  Hugues de Montdoubleau, overleden in circa 1030. Gehuwd met: 
12415193573. Adela de Bezai. 
 
12415193574.* Nihard de Montoire, heer van Montoire. Gehuwd met : 
12415193575.* N.N. 
 
12415193594.* Ilbert, maarschalk van Normandië, geboren in circa 996 te Bois, Normandië. Gehuwd met: 
12415193595.* N.N. 
 
12415193600.  Fulco van Châteaudun (van Perche) (dezelfde persoon als 24830406144). Gehuwd met: 
12415193601.  Melissende van Nogent (dezelfde persoon als 24830406145). 
 
12415193616.* Landri (Londric) de Baugency, eerste heer van Baugency. Gehuwd met: 
12415193617.* N.N.  
 
12415193620.  Hugo III van Maine, graaf van Maine vanaf 992 in opvolging van zijn vader. Als 

bondgenoot van Odo II van Blois, bevocht hij de Franse koningen, Hugo Capet en Robert 
II, en Fulco III van Anjou, maar moest in 996 wel de onderworpenheid aan Anjou 
erkennen, geboren in circa 992, overleden in 1014. Gehuwd met: 

12415193621.* N.N. 
 
12415193624.* Hamon (Hamelin) van Château-du-Loir, heer van Château-du-Loir vanaf circa 1013. Ha-

mon was de zoon van een onbekende zoon van Rorans, een verder onbekende persoonlijk-
heid die in het testament van Gervais I van Château-du-Loir werd vermeld. Hamon was 
waarschijnlijk de Haimonis militis die op 19-06-1028 een overeenkomst bewerkstelligde 
tussen bisschop Avesgaud van Le Mans (zijn zwager) en de monniken van de abdij van La 
Couture. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Gervais vóórdat deze in 1036 bisschop van  
Le Mans werd, overleden op 15-01 tussen 1028 en 1036. Gehuwd in circa 1006 met: 

12415193625. Hildeburge van Bellême. 
 
12415193650. Malcolm II van Schotland (Máel Coluim II mac Cináeda), koning van Schotland vanaf 

1005. In 1005 doodde Malcolm zijn voorganger koning Kenneth III in de slag bij 
Monzievaird in Strathearn. Zijn dochter Donada (Doda) zou volgens een sage uit Hoei de 
moeder van Herleva van Falaise zijn (de moeder van Willem de Veroveraar), geboren in 
circa 980, overleden op 25-11-1034 te Glamis, begraven te Iona. Gehuwd met: 

12415193651.* N.N. 
 
12415193656.  Ethelred II van Engeland (dezelfde persoon als 3103797314). Gehuwd in circa 985 met: 
12415193657.* Ælfgifu of York, mogelijk was zij een dochter van Thored een ealdorman van zuidelijk 

Northumbria, geboren in circa 985, overleden in 1002. 
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12415193664.  Willem III van Aquitanië (dezelfde persoon als 24830378022). Gehuwd met: 
12415193665.  Adela van Normandië (dezelfde persoon als 24830378023). 
 
12415193666.  Theobald I van Blois (dezelfde persoon als 99321634828). Gehuwd met: 
12415193667.  Lutgardis van Vermandois (dezelfde persoon als 99321634829). 
 
12415193676.  Godfried I van Anjou (dezelfde persoon als 8591618782). Gehuwd met: 
12415193677.  Adèle (Adelheid) van Vermandois (dezelfde persoon als 8591618783). 
 
12415193682.  Rotbold III of Provence, graaf van Provence vanaf 1008 in opvolging van zijn vader, 

overleden in 1015. Gehuwd met: 
12415193683.* Ermengarde, overleden op 27-08 ná 1057. Gehuwd (2) met koning Rudolf III van 

Bourgondië. 
 
12415193696.* Adrald, burggraaf, stamvader van het geslacht de Châtellerault, overleden in of ná 976. 

Gehuwd met:  
12415193697.* Gersende. 
 
12415193832.  Hugo II van Ponthieu (dezelfde persoon als 1551898626). Gehuwd met: 
12415193833.  Bertha van Aumale (dezelfde persoon als 1551898627). 
 
12415195056. Sigurd Hlodvisson (de Dappere), Earl of Orkney vanaf 991 in opvolging van zijn vader. 

Sigurd kreeg te maken met veel aanvallen. Een zekere Earl Finnleik leidde een leger dat 
zeven keer groter was dan dat van Sigurd. Toen Sigurd zijn moeder om advies vroeg ver-
telde zij volgende de Orkneyinga Saga het volgende: “I would long have fostered thee in 
my wool-basket, if I had known that thou wouldst live for ever, and fortune decides as to a 
man's life, and not circumstances. It is better to die with honour than to live with disho-
nour. Receive a standard which I have made with my whole knowledge, and I expect it 
will be victorious to him before whom it is carried, but the bane of him who bears it.” De 
Raven banner werkte inderdaad zoals zijn moeder voorspelde. Sigurd had de strijd gewon-
nen, maar de drager van de bannier was gesneuveld. In 1014 vocht Sigurd samen met 
Brodir van the Isle of Mann tegen Brian Ború. Hoewel Brian Ború sneuvelde tijdens de 
Slag om Clontarf, wist zijn leger de aanvaller terug te dringen. Sigurd sneuvelde eveneens 
tijdens deze veldslag, geboren in circa 960, overleden op 23-04-1014. Gehuwd met:  

12415195057. Donalda van Schotland.  
 
12415195058. Finn Arnesson, lendmann van Austrått (Noorwegen) tot 1051 en Jarl van Halland 

(Zweden) vanaf circa 1051, Noorwegen, raadgever van de koningen Olav II en Harald III. 
In 1051 sneuvelde de broer van Finn, Kalv Arnesson, in dienst van koning Haral III op het 
eiland Funen. Finn was ervan overtuigd dat de koning Kalv met opzet zijn eigen dood 
tegemoet had laten lopen en kwam in opstand tegen de koning. Finn verliet Noorwegen en 
trad in dienst van koning Sweyn II van Denemarken die hem benoemde tot Jarl van 
Halland in het huidige Zweden. In 1062 vocht Finn tijdens de Slag om Nissan (voor de 
kust van Halland) voor koning Sweyn II van Denemarken tegen koning Harald III van 
Noorwegen. Harald III won de slag en Sweyn vluchtte. Finn weigerde te vluchten en werd 
gevangen genomen door Harald III, deze spaarde zijn leven en liet hem vrij in Halland, 
overleden in circa 1065. Gehuwd met: 

12415195059. Bergljot Halvdansdottir. 
 
12415195060.* Ivar de Witte (Hvide), één van de bestuurders van een regio tijdens de regering van St. 

Olav van Noorwegen, overleden in circa 1027. Gehuwd met: 
12415195061.* N.N.  
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12415195062. Magnus I Olavson van Noorwegen (de Goede), koning van Noorwegen vanaf 1035 en ko-
ning van Denemarken vanaf 1042. In 1028 moest Magnus samen met zijn vader de heilige 
Olav uit Noorwegen vluchten naar Rusland. In 1035, na de dood van Knoet de Grote, 
riepen de Noorse edelen, die geen zin meer hadden om door de Denen geregeerd te wor-
den, Magnus terug en werd hij uitgeroepen tot koning van Noorwegen. Daarnaast werd 
Magnus verkozen tot koning van Denemarken na de dood van de Deense koning Harde-
knoet in 1042. Sven Estridsen maakte ook aanspraak op de Deense troon en kwam in op-
stand tegen Magnus. Het conflict om Denemarken duurde voort tot Magnus’ neef Harald 
Hardråde in 1045 terugkwam uit ballingschap, beladen met goud dat hij had vergaard 
tijdens zijn tijd als huursoldaat in het Byzantijnse Rijk. Magnus zag Harald als een grote 
bedreiging en besloot om de Noors-Deense troon met hem te delen. De twee koningen 
trokken nu samen ten strijde tegen Sven Estridsen, die uit Denemarken werd verdreven. 
Een jaar later, in 1047, stierf Magnus na een val van zijn paard. De omstandigheden rond 
zijn dood zijn nogal onduidelijk; indertijd werd algemeen aangenomen dat hij door Harald 
was vermoord. Op zijn sterfbed deelde Magnus zijn koninkrijk: Harald kreeg de troon van 
Noorwegen, terwijl Sven koning van Denemarken werd. geboren in 1024, overleden op 
25-10-1047, begraven in de Nidaros-domkerk te Trondheim. Gehuwd met: 

12415195063.* N.N.  
 
12415196416.* Eudes (Odon) de Gournay, afkomstig uit Denemarken, geboren in circa 860, overleden in 

912. Gehuwd met: 
12415196417.* N.N. 
 
12415196512.  Richard I van Normandië (dezelfde persoon als 4295809388). Gehuwd met: 
12415196513.  Gunnora (dezelfde persoon als 4295809389). 
 
12415196514.* Aymon (Albert) De Corbeil, geboren in circa 955 te Corbeil, Marne, Champagne, 

overleden in circa 980. Gehuwd met: 
12415196515.* Elizabeth. 
 
12415196656.  Gerard III van Metz, koninklijk graaf van Metz (van de Elzas), geboren in circa 965, 

overleden op 28-12-1024. Gehuwd met:  
12415196657.  Eva van Luxemburg.  
 
12415196664. Hugo VII van Egisheim-Dagsburg, graaf van Dagsburg, geboren in circa 995, overleden 

ná 1046, begraven te Hesse. Gehuwd met: 
12415196665.* Mathilde. 
 
12415196666.* Albert von Moha, graaf van Moha , vermeld tussen 1031 en 1040, geboren in circa 1000, 

overleden ná 1041. Gehuwd met: 
12415196667.* N.N. 
 
12415197624. Aldebert I van La Marche, graaf van La Marche vanaf 988 in opvolging van zijn vader. De 

hoofdplaats van dit gebied was toen Dorât en Adlebert liet er een kasteel bouwen, dat de 
residentie van hem en zijn opvolgers werd. Toen hij in 976 samen met zijn broer Eli 
gevangen werd genomen door burggraaf Gwijde van Limoges, werd hij opgesloten in het 
kasteel van deze stad. Hij bleef daar verschillende jaren gevangen. Hij kwam pas vrij op 
voorwaarde te huwen met Adalmodis, de dochter van Gwijde van Limoges. Tijdens zijn 
krijgsgevangenschap was Gwijde de heerser over Périgord en La Marche geweest. 
Adlebert had rond 980 in elk geval beide graafschappen in zijn bezit. Aldebert leverde 
strijd tegen Willem van Poitiers en belegerde de stad Poitiers. Fulco Nerra steunde hem 
hierbij. Na oorspronkelijk winst voor Poitiers, keerden de kansen en kwam Aldebert uit de 
strijd als overwinnaar. Op vraag van de graaf van Anjou, trok hij vervolgens ten strijde 
tegen Odo I van Blois en belegerde hij de stad Tours. Fulco Nerra slaagde er echter niet in 
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om zich blijvend te vestigen in Tours. Samen met zijn broer Boso, nam hij in 997 ook het 
kasteel van Gençay in van Willem V van Aquitanië. Toen hij echter zonder harnas rond 
het kasteel ging, werd hij door een dodelijke pijl getroffen, overleden in 997. Gehuwd met: 

12415197625. Adalmodis van Limoges, geboren in circa 950 te Normandië. 
 
12415197824.* Osmond de Centville, woonde te Quilly-Basset te Normandië, geboren in circa 960.  
12415197825.* N.N. 
 
12415198080.  Forfulus (Torf) le Riche (dezelfde persoon als 12415189306). Gehuwd met: 
12415198081.  Eremburge (Ertemberge) de Brioquibec (dezelfde persoon als 12415189307). 
 
12415198090.* Willem van Grandmesnil, geboren in circa 965. Gehuwd met: 
12415198091.* Sprotte de Crepy, volgens sommige bronnen een dochter van graaf Wouter (Walthar) II 

van Vexin (de Witte) en Adelheid (zie elders in deze kwartierstaat). 
 
12415199488. mogelijk: Raoul II de Beaumont (de Beaumont au Maine), burggraaf van Maine, 

overleden in circa 1013 / 1015. Gehuwd met:   
12415199489.* Wildenoris. 
 
12415199490.  mogelijk: Ivo van Bellême (de Oude) (dezelfde persoon als 24830380920). Gehuwd met: 
12415199491.  Godehilde (dezelfde persoon als 24830380921). 
 
12415199860.  Wladimir I van Kiev (de Heilige, de Grote of de Apostelgelijke), grootvorst van Kiev en 

geheel Rusland. Hij was een kleinzoon van de Heilige Olga en werd na zijn dood geheiligd 
als de bekeerder van Rusland. De naam “Wladimir” is het gevolg van volksetymologie: in 
het Russisch betekent hij “heerser van de wereld”, maar in werkelijkheid is de naam de 
Slavische versie van het Oudnoorse “Valdemar”, wat “beroemd door macht” betekent. 
Wladimir was de jongste zoon van de heerser van Kiev, Svjatoslav (zoon van Olga) en zijn 
minnares Maloesja. Maloesja was een prinses van de Drevljanen, gevangen genomen en 
tot slavin gemaakt door Olga nadat ze de moord op haar echtgenoot Igor gewroken had. 
Omdat Olga de verhouding tussen Svjatoslav en Maloesja, afkeurde, zou zij Maloesja 
hebben laten bevallen in het land van de Drevljanen (ongeveer het huidige Galicië). Voor 
zijn overlijden in 972 verdeelde Svjatoslav zijn rijk onder zijn twee wettelijke zonen: 
Jaropolk kreeg het hertogdom Kiev en Galicië ging naar Oleg. Toen Novgorod tegen de 
verdeling in opstand dreigde te komen (in 970) weigerden beide zonen daarheen te gaan 
om de mogelijke opstand te bezweren. Svjatoslav stuurde Wladimir (begeleid door zijn 
oom, Dobrynja) naar Novgorod en droeg het bestuur over die stad aan hem over. Van 972 
tot 977 woedde in het Kievse Rijk een burgeroorlog tussen Jaropolk en Oleg. Na de 
nederlaag van Oleg vluchtte Wladimir naar de Verjagen in Scandinavië, waar hij troepen 
ronselde om Novgorod en tenslotte heel Rusland terug te veroveren. Wladimir viel het 
Kievse Rijk binnen in 980. Op weg naar Kiev vroeg Wladimir in Polotsk de hand van 
Rogneda (Oudnoors: Ragnhild) dochter van Rogvolod (Ragnvald), prins van Polotsk, en 
verloofde van Jaropolk. Rogneda vond zichzelf te edel om met de zoon van een slavin te 
trouwen, maar Vladimir beantwoordde haar weigering met de verovering van de vesting 
van Polotsk en het doden van haar vader. Hij dwong Rogneda daarna tot een huwelijk. 
Polotsk was een belangrijke vesting op weg naar Kiev en nadat hij ook Smolensk had 
veroverd, verzekerde Wladimir tamelijk gemakkelijk zijn intrede in Kiev. Jaropolks 
raadgever, de bojaar Bloed, zette hem ertoe aan om eerst naar Rodnja te vluchten, en 
daarna om zich over te geven. Jaropolk vertrouwde op Bloeds en Wladimirs 
genadevoorstellen, maar werd op weg naar het hoofdkwartier van Wladimir door twee 
Varjagen gedood. Wladimir bekeerde zich in 988 tot het christendom. Met Wladimir 
eindigde de Varingische periode in de Oost-Slavische geschiedenis en begon de 
christelijke periode. Wladimir werd pas in de 13de eeuw heilig verklaard (met de eerste 
kerk die zijn naam draagt in Novgorod in 1311-2), volgens sommigen een gevolg van een 
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gebrek aan mirakels. Wladimir is de patroon van de bekeerlingen, de moordenaars, de 
ouders van grote gezinnen en van Rusland. Hij kreeg ook de titel “Gelijke van de 
Apostelen”, geboren in 956 te Kiev of Vybut, overleden op 15-07-1015 te Berestova, 
begraven in de kerk van de Tienden te Kiev. Delen van zijn lichaam werden aan 
verschillende door hem gestichte instellingen geschonken om als relikwieën vereerd te 
worden. Voordat hij zich bekeerde had hij volgens de overleveringen enkele honderden 
concubines en meerdere echtgenotes. Gehuwd in circa 980 met: 

12415199861.  Rogneda van Polotsk, geboren in 962, overleden in 1002. 
 
12415199862. Olaf Skotkonung van Zweden (dezelfde persoon als 4295809398). Gehuwd met: 
12415199863.*  Estrid der Obotriden, prinses der Obotrieten. 
 
12415199864.  Heribert III van Vermandois, graaf van Vermandois vanaf 988 in opvolging van zijn vader. 

Nam tevens de titels abt van Saint-Quentin, Sint Crispijn van Soissons aan. Herbert begif-
tigde vele kerken, geboren in circa 954, overleden op 29-08-1000. Gehuwd vóór 987 met: 

12415199865.* Ermengarde, overleden ná 1035. Gehuwd (2) vóór februari 992 met Milo van Tonnerre, 
overleden ná 998.   

 
12415199868.  Rudolf III van Valois, graaf van Valois vanaf 1024 in opvolging van zijn vader. De 

bezittingen van zijn vader werden bij zijn dood verdeeld tussen zijn zonen. Zo verkreeg 
Rudolf Valois, terwijl zijn oudere broer Drogo Amiens en Vexin kreeg. Rudolf zocht 
toenadering tot Blois, terwijl Drogo de capetingers trouw bleef, geboren in circa 1000, 
overleden in circa 1038. Gehuwd met: 

12415199869.  Adelheid (Adèle) van Breteuil, overleden op 11-09-1051. 
 
12415199870.  Nocher III van Bar-sur-Aube, graaf van Bar-sur-Aube van 1019 tot 1040. Gehuwd met: 
12415199871.* N.N. 
 
12415200144.  Odo II van Blois, graaf van Blois-Chartres, Dunois en Tours vanaf 1004 en tevens graaf 

van Champagne-Troyes en Meaux vanaf 1021. Tot in 1023 onderhield Odo goede betrek-
kingen met Robert II van Frankrijk, die hem de titel paltsgraaf had toegekend. Hij diende 
strijd te leveren tegen Fulco III van Anjou, die Tours wilde veroveren en leed in 1016 een 
zware nederlaag in Pontlevoy. In 1015 had hij al Beauvais opgegeven voor het geografisch 
beter gelegen Sancerre. Wanneer hij in 1023 de graafschappen Troyes, Meaux en Châlons 
erfde van zijn neef Steven I van Champagne, verslechteren de betrekkingen met Robert II 
van Frankrijk. Odo moet daarop wel een akkoord met keizer Hendrik II aanvaarden over 
de zeggenschap over Reims. Met Duits koning Koenraad II trad hij in een machtsstrijd 
over Bourgondië. Koenraad II had zich meester gemaakt van Bourgondië, terwijl Odo 
vond dat Bourgondië hem toekwam, als naaste verwant van de overleden Rudolf III van 
Bourgondië. Odo trok naar Aken en nam Bar-le-Duc in, maar stootte op een leger van 
Gozelo I van Verdun en sneuvelde in de daaropvolgende slag van Bar, geboren in circa 
990, overleden op 15-11-1037 te Bar. Gehuwd (1) met Margaretha van Normandië, 
geboren in circa 985, overleden in circa 1005, dochter van Richard I van Normandië. 
Gehuwd (3) met Mathildis, dochter van Richard II van Normandië. Gehuwd (2) met: 

12415200145.  Irmgard van Auvergne, geboren in circa 990, overleden in circa 1040.  
  
12415200146.  Herbert I van Maine (dezelfde persoon als 6207596810). Gehuwd met: 
12415200147.  N.N. (dezelfe persoon als 6207596811). 
 
12415200184.  Lodewijk II van Chiny, graaf van Chiny vanaf 1025, verder is weinig bekend over hem, 

overleden in 1066. Gehuwd met: 
12415200185.* Sophia. 
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Wladimir I van Kiev, grootvorst van Kiev en geheel Rusland. Afbeelding uit een publicatie uit 1889. 
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12415200186.  Hilduinis IV van Montdidier (dezelfde persoon als 3103797326). Gehuwd met: 
12415200187.  Alix de Roucy (dezelfde persoon als 3103797327). 
 
12415200188.  Albert II van Namen, graaf van Namen vanaf 1031 in opvolging van Robert II. Volgens 

sommigen zijn vader (in plaats van Albert I). Albert sloot een verbond met Lambert II 
Balderik van Leuven om te vermijden dat Godfried III Neder-Lotharingen kon 
overmeesteren. Hij stichtte de collegiale kerk van Sint-Aubin te Namen in 1047, waaraan 
hij na het overlijden van zijn moeder zijn domein van Glons-sur-le-Geer schonk, geboren 
in circa 1000, overleden tussen juli 1063 en juli 1064. Gehuwd in 1035 met: 

12415200189.  Regelindis van Lotharingen, bracht als bruidsschat het allodium (later: graafschap) Durbuy 
aan en deed als weduwe tal van schenkingen aan Sint-Aubin, overleden in circa 1064. 

 
12415200190.  Bernhard II van Saksen Billung (dezelfde persoon als 2147904696). Gehuwd met: 
12415200191.  Eilica van Schweinfurt (dezelfde persoon als 2147904697). 
 
12415201536.  Meurig ap Idwal Foel, geboren in circa 920 te Anglesey, Wales, overleden in 986. 

Gehuwd met: 
12415201537.* N.N. 
 
12415201544.*  Amlaíb mac Sitric (Óláfr Sigtryggsson) (Cuarán), koning van York en Dublin. Zijn bijnaam 

cuarán wordt vertaald als ‘sandaal’. Amlaíb was tot twee maal (misschien drie maal) heer-
ser van York en Northumbria en twee maal heerser van Dublin gedurende een periode van 
veertig jaar. Hij stond bekend als geduchte krijger en gewetenloze plunderaar van kerken, 
maar eindigde zijn leven teruggetrokken in de abdij van Iona. Mogelijk was hij een zoon 
van Sitriuc, een kleinzoon van Ímar (overleden in 873), de stamvader van het geslacht Uí 
Ímair. Amlaíb werd geboren in circa 926, overleden in 981. Gehuwd met: 

12415201545.  Gormflaith ingen Murchada, volgens overleveringen had zij een bijzondere schoonheid, 
maar een slecht karakter. Na haar scheiding van haar derde echtgenoot Brian Ború begon 
zij een campagne tegen hem als High King van Ierland en verzamelde Noorse krijgers bui-
ten Ierland. Het conflict bereikte een hoogtepunt met de Slag van Clontarf waarbij Brian 
om het leven kwam, maar zijn troepen overwonnen. Gormflaith bleef echter ongedeerd, 
daar zij veilig achter de muren van Dublin verbleef, geboren in circa 960 te Naas, Kildare, 
Ierland, overleden in 1030. Gehuwd (2) ná 981 met Máel Sechnaill mac Domnaill, koning 
van Mide en High King van Ierland. Gehuwd (3) met Brian Ború, High King van Ierland.  

 
12415201546.  Brian Boru (Brian mac Cennétig), koning van Munster vanaf 976 in opvolging van zijn 

broer Mathgamain, High King van Ierland vanaf 1002. Hij werd bekend als Brian van de 
Tributen (Iers: Boru) doordat hij geld (tributen) inde van mindere heersers van Ierland 
waarmee hij kloosters en bibliotheken heropbouwde die waren vernield tijdens de invasies 
van Noormannen. Zo groot was zijn faam dat de prinsen die van hem afstamden voortaan 
de naam O’Brien mochten dragen. Ondanks het feit dat zijn legers de oorlog tegen de 
Noormannen hadden gewonnen sneuvelde Brian op Goede Vrijdag 23-04-1014 bij de Slag 
van Clontarf. Volgens de overleveringen werd hij vermoord door een vluchtende Noorman. 
Brian wordt echter gezien als de man die Ierland bevrijdde van de Noormannen en de 
kleine staten van Ierland verenigde, geboren circa 941 bij Killaloe, overleden 23-04-1014 
nabij Dublin, volgens een sage is hij begraven in de St. Patrick’s Cathedral te Armagh. 
Gehuwd (1) met Mór. Gehuwd (2) met Echrad. Gehuwd (3) met Gormflaith (zie elders in 
deze kwartierstaat). Gehuwd (4) met Dub Choblaig, dochter van de koning van Connacht. 

12415201547.*  N.N. 
 
 
 
 
. 
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Brian Boru, High King of Ireland. Afbeelding uit Foras Feasa ar Eirinn van Dermot O'Connor van 1723. 
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12415201552. Owain ap Hywel, koning van Deheubarth en mogelijk ook heerser van Powys vanaf 950 in 
opvolging van zijn vader. Na het overlijden van zijn vader werd Deheubarth geregeerd 
door Owain en zijn twee broers, Rhodri en Edwin. Zij waren niet in staat Gwynedd te 
behouden, welke zij na een oorlog moesten afstaan aan de oorspronkelijk regerende 
dynastie. Rhodri overleed in 953 en Edwin in 954, waardoor Owain alleenheerser werd 
over Deheubarth. Owain heeft nooit geprobeerd Gwynedd opnieuw te veroveren, maar 
trok samen met zijn zoon Einon naar het oosten om het koninkrijk Morgannwg (het 
tegenwoordige Glamorgan) aan te vallen in 960, 970 en 977. Owain was verantwoordelijk 
voor het laten samenstellen van de Annales Cambriae, overleden in 987. Gehuwd met: 

12415201553.* N.N. 
 
12415202336.* Lambert I van Gent, burggraaf van Gent vanaf 1010, aangesteld door de graaf van 

Vlaanderen, de oudst bekende burggraaf (kastelein). Vóór hem waren er ongetwijfeld nog 
anderen. Lambert behartigde sterk de belangen van de Sint-Pietersabdij, Stamvader van 
het geslacht van Gent, overleden in circa 1032. Gehuwd met: 

12415202337.* N.N 
 
12415202344.  Rudolf (Raoul) I van Guînes, graaf van Guînes vanaf 997 in opvolging van zijn vader. 

Rudolf was verkwistend en voerde een tiranniek bestuur met zware heffingen. Omdat hij 
bevreesd was voor opstanden, verbood hij het dragen van wapens. Rudolf overleed tijdens 
een toernooi in Parijs. Hij viel van zijn paard en zijn lichaam werd door de honden aan 
stukken gereten en in de Seine geworpen, overleden op 30-05-1036 te Parijs. Gehuwd met: 

12415202345. Roselle (Rozella) van Saint-Pol, geboren in circa 995. 
 
12415202346.* Siger de Grimmingen (de Gramins), Cameraius  (kamerheer) van Vlaanderen, geboren in 

circa 973. Gehuwd met: 
12415202347.* N.N. 
 
12415202348. Dirk III van Holland (Hierosolymita), graaf van het latere graafschap Holland vanaf 993 in 

opvolging van zijn vader. Toen zijn vader in 993 sneuvelde was Dirk III nog te jong om 
het bestuur op zich te nemen, waarop zijn moeder Lutgardis van Luxemburg deze taken 
waarnam. In 1005 was Dirk oud genoeg om zelfstandig het graafschap te besturen, maar 
maakte hij nog steeds dankbaar gebruik van de goede connecties van zijn moeder: zij riep 
de hulp van haar zwager, de Duitse koning Hendrik II in, om een Friese opstand te 
onderdrukken. De koning vertrok vanuit Utrecht per schip met een leger naar Friesland en 
bracht de aanvallen tot staan. Het gebied waar Dirk was neergestreken werd door de 
bisschoppen van Utrecht, Trier en Keulen betwist. Dit weerhield hem er niet van de grond 
te verpachten aan de Friezen die het in cultuur brachten. Bovendien bouwde hij een burcht 
in Vlaardingen, waarschijnlijk op de plek waar zich nu de Grote Kerk bevindt, waar het 
riviertje de Flarding (tegenwoordig de Vlaardingse haven) uitmondde in de Merwede 
(tegenwoordig de Nieuwe Waterweg). Vanuit die burcht dwong hij de kooplieden die in 
hun schepen langs kwamen varen, onderweg van Tiel naar Engeland en vice versa, tol te 
betalen. Deze kooplieden, en ook bisschop Adelbold van Utrecht riepen daarom de hulp 
van de Duitse keizer in. De keizer gaf in 1018 zijn neef Dirk de opdracht zijn vesting te 
ontruimen. In plaats van zijn leenheer te gehoorzamen, trok Dirk zich op zijn burcht terug, 
en de keizer kon nu niet anders dan een leger op hem af sturen. Dit leger onder leiding van 
hertog Godfried de Kinderloze bestond uit een vloot met troepen uit Utrecht, Keulen en 
Luik. Op 29-07-1018 kwam het tot de Slag bij Vlaardingen. Het laatste stuk naar de burcht 
moest via land worden afgelegd, wat lastig ging omdat het gebied vol met sloten en dijken 
lag. Het duurde niet lang voor het leger van Godfried vast liep en gedwongen was terug 
naar de schepen te gaan en een andere route te zoeken. Op de terugweg liep het leger 
echter in een hinderlaag van de troepen van Dirk. Godfried maakte met zijn leger een 
tactische terugtrekkende beweging, waarop iemand uit het Friese kamp riep dat de voorste 
gelederen verslagen waren en de hertog op de vlucht sloeg. Hierop raakten de troepen van 
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Godfried zo in paniek dat velen in volle wapenuitrusting de rivier in sprongen, in een po-
ging de schepen te bereiken. Andere kwamen vast te zitten in het moeras. Dirk maakte 
direct gebruik van de paniek en het machtige leger van de hertog werd verslagen. Godfried 
werd hierbij gevangen genomen, en Dirk wist hem te overtuigen van zijn recht om tol te 
heffen in het gebied. De hertog werd vrijgelaten nadat hij beloofd had een goed woordje 
voor Dirk te doen bij de keizer. In de 12de eeuwse Annalen van Egmond staat Dirk III ver-
meld met de bijnaam Hierosolymita, de Jeruzalemganger, wat erop wijst dat hij een pel-
grimstocht naar het Heilig Land heeft gemaakt. Volgens de 14de eeuwse geschiedschrijver 
Johannes de Beke heeft Dirk zijn tocht rond het jaar 1030 ondernomen. Tijdens zijn be-
wind wist Dirk zijn gebied uit te breiden richting het oosten. Dit ging ten koste van het 
bisdom Utrecht. De uitbreiding bestond onder meer uit het gebied ten zuidoosten van 
Alphen, tussen Zwammerdam en Bodegraven. Nadat de keizer in 1024 kinderloos was 
overleden, steunde Dirk Koenraad II in diens strijd om de opvolging, geboren in circa 981, 
overleden op 27-05-1039, begraven in de abdij van Egmond. Gehuwd met: 

12415202349.  Othelhild van Saksen, na het overlijden van haar echtgenoot keerde Othelhild terug naar 
Saksen, overleden op 31-03-1044 te Saksen. 

 
12415202350. Bernhard II van Saksen Billung (dezelfde persoon als 2147904696). Gehuwd met: 
12415202351. Eilica van Schweinfurt (dezelfde persoon als 2147904697). 
 
12415202360. Guermond I de Picquigny, geboren in circa 1013. Gehuwd met:  
12415202361.* Adèle (Odile). 
 
12415202656.  Arnoud de Rumigny, overleden tussen 1002 en 1010. Gehuwd met: 
12415202657.* Ermentrude van Verdun. 
 
12415202816.  Engelbert II van Brienne, graaf van Brienne vanaf 969 in opvolging van zijn vader, 

geboren in 935, overleden in 980 
12415202817.* N.N. 
 
12415202818.  Fromont III de Sens, graaf van Sens en Joigny, geboren in circa 980, overleden in 1029. 

Gehuwd met: 
12415202819.* N.N. 
 
12415202824.  Gwijde (Guy) I van Tonnerre, graaf van Tonnerre, geboren in circa 935. Gehuwd met: 
12415202825. Adele de Salins. 
 
12415202896.* Richwin van Scarpone, graaf van Scarpone, overleden ná 1028. Gehuwd met:  
12415202897. Hildegarde van Egisheim.  
 
12415202898. Frederik II van Opper-Lotharingen, vanaf 1019 deelde hij bestuurlijke taken met zijn 

vader de hertog van Opper-Lotharingen. Na het overlijden van keizer Hendrik II van het 
Heilige Roomse Rijk in 1024 kwam hij samen met hertog Ernst van Zwaben in opstand 
tegen de nieuwe koning en latere keizer Koenraad II, met wie zij zich echter al spoedig 
verzoenden. Frederik stierf kort daarna. Omdat hij eerder stierf dan zijn vader, heeft hij die 
nooit opgevolgd als hertog van Opper-Lotharingen. Zijn zoon Frederik III zou dat wel 
doen, geboren in circa 995, overleden in 1026. Gehuwd in circa 1015 met: 

12415202899. Mathilde (Mathildis) van Zwaben, geboren in circa 995, overleden op 29-07-1031/32, 
begraven in de Dom te Worms. 

 
12415202900.  Reinoud I van Bourgondië, graaf van Bourgondië vanaf 1026 in opvolging van zijn vader, 

geboren in circa 986, overleden op 03 of 04-09-1057. Gehuwd met:  
12415202901.  Adelheid van Normandië, geboren in circa 1005, overleden in 1038. 
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12415202904.  Werner I (von Habsburg), graaf van Habsburg, geboren in circa 1030, overleden op 11-11-
1096. Gehuwd met:   

12415202905.*  Regulinda (Reginlinde), overleden ná 1086. In sommige bronnen vermeld als gravin von 
Baden of von Nellenbourg. 

 
12415202952.  Sancho III van Navarra (de Grote), koning van Navarra en Aragon vanaf circa 1000 in 

opvolging van zijn vader, graaf van Castilië vanaf 1029 in opvolging van graaf García II 
Sanchez. Sancho nam hierna de keizerstitel aan. Hij verwierf ook de heerschappij over 
Barcelona en Baskenland en veroverde Cantabrië en grensgebieden van Asturië op Léon-
Asturië. Hij kwam waarschijnlijk om bij een aanslag in Aguilar de Bureba, geboren in 
circa 990, overleden op 18-10-1035, begraven in het klooster van San Salvador van Oña, 
nabij Burgos. Gehuwd in 1010 met: 

12415202953.  Mayor (Munia) van Castilië, tijdens de bruiloft van haar zuster Jimena met Bermudo III 
van León in 1029 werd haar broer García II Sanchez vermoord. Hierop kwam het graaf-
schap in handen van Mayor en haar echtgenoot, geboren in circa 995, overleden in 1032. 

 
12415202954.  Alfons V van León (de Edele), koning van León vanaf 999 in opvolging van zijn vader. 

Hij stond onder voogdij van zijn moeder tot 1007. Alfons was een wijs regeerder, die zijn 
verwoeste en ontvolkte land weder opbouwde en handel, landbouw en ambachtswezen 
bevorderde. In zijn strijd met Castilië en Navarra verloor Alfons wel de bevoorrechte 
positie van León onder de Spaanse koninkrijken, aan Navarra. De abt Olivia noemde hem 
“Imperator totius Hispaniae”, keizer van geheel Spanje. Alfons raakte dodelijk gewond 
door een pijl bij een aanval op de moslims van Viseu in het noorden van Portugal, geboren 
in circa 994, overleden in 1028 te Viseu. Gehuwd (2) met Uracca van Navarra, dochter 
van García II van Navarra en Jimena van Cea. Gehuwd (1) met: 

12415202955.  Elvira Mendes (Elvira van Galicië), geboren in circa 996, overleden op 20-12-1022. 
 
12415202960.  Berengarius Raymond I van Barcelona (de Bultenaar), graaf van Barcelona vanaf 1017 in 

opvolging van zijn vader, onder regentschap van zijn moeder. Berengar stond bekend als 
vredelievend, maar zwak vorst, geboren in 1005, overleden op 26-05-1035 te Santa Maria 
de Ripoll. Gehuwd (1) met Sancha van Gascogne. Gehuwd met: 

12415202961.  Sancha van Castilië. 
 
12415202964.* Tancred van Hauteville, heer van Hauteville. Tancred was een Normandisch edelman en 

avonturier. Slechts weinig is bekend over zijn leven. Wij kennen hem vooral dankzij zijn 
succesvolle zonen. Hij was afkomstig uit Coutances in de Cotentin, maar het is onbekend 
welk van de drie bekende dorpen genaamd Hauteville van hem was (Hauteville-la-
Guichard wordt het meest met hem in verband gebracht). Volgens de overleveringen was 
hij twee maal gehuwd met een natuurlijke dochter van hertog Richard I van Normandië, er 
bestaan echter geen bronnen die dat kunnen bevestigen. Volgens de Italiaanse 
kroniekschrijver Amatus van Montecassino was Tancred een man van normen en waarden 
en weigerde hij in zonde te leven. Hij huwde daarom een tweede maal, aangezien hij niet 
in staat was het celibaat te aanvaarden, overleden in 1041. Gehuwd (1) met Murielle van 
Normandië. Gehuwd (2) met: 

12415202965.* Fredesende van Normandië. 
 
12415202966.  Guaimar IV van Salerno, prins van Salerno vanaf 1027, hertog van Amalfi vanaf 1052 en 

hertog van Gaeta van 1040 tot 1041 en prins van Capua van 1038 tot 1047. Volgens de 
geschiedschrijver Amatus van Montecassino was hij “dapperder dan zijn vader alsook 
vrijgeviger en hoffelijker” Hij beschikte over al deze kwalitieten, zijn enige tekortkoming 
was dat hij een overdreven lust had in vrouwen. Nadat zijn oudere halfbroer was overleden 
werd hij in 1022 co-prins van Salerno. Toen hij zijn vader opvolgde begon hij met het 
uitbreiden van zijn rijk. Met hulp van Noorse huurlingen veroverde hij in 1038 Capua. 
Guaimar verleende daarop meerdere adellijke titels voor de legeraanvoerders. In april 
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1039 veroverde hij Amalfi, en in juli Sorrento. In het noorden veroverde hij in mei 1039 
Comino, Aquino en Traetto en in oktober 1040 Venafro alsook Pontecorvo en Sora. In 
Juni 1040 veroverde Guaimar Gaeta. In 1047 arriveerde keizer Hendrik III in Italië en 
maakte het levenswerk van Guaimar voor een groot deel ongedaan. Zo gaf hij Capua terug 
aan Pandulf en plaatste hij Aversa en Melfi onder zijn directe bestuur. Op 03-06-1052 
werd Guaimar vermoord door de vier broers van zijn echtgenoot. Pandulf van Capaccio, 
de broer van Guaimer, werd ook vermoord, maar Guy van Sorrento wist te ontsnappen, 
terwijl zijn zussen en nicht opgesloten werden. De vier broer namen Salerno in en kozen 
Pandulf, de oudste onder hen, tot prins. Guy vluchtte naar de noormannen en al snel werd 
Salerno door noorse legers aangevallen. De familie van de vier broers viel reeds snel in 
handen van de noormannen waarop zij Gisulf, de zoon en opvolger van Guaimar, vrij 
lieten. Guy accepteerde hun overgave en beloofde hen niets te zullen aandoen. De 
noormannen waren echter van mening dat zij niet gebonden waren aan de belofte van Guy 
en lieten de vier broers en 36 anderen vermoorden (één persoon voor elke messteek dat 
gevonden werd in het lichaam van Guaimar). Hiermee toonden de noormannen hun 
loyaliteit jegens Guaimar. Guaimar zou bekend worden als de laatste grote Lombardisch 
prins van het zuiden die nooit een belofte brak of iemands vertrouwen schond, geboren in 
circa 1013, overleden op 03-06-1052. Gehuwd vóór 1032 met: 

12415202967.  Gemma van Capua. 
 
12415202968.  Richard II, burggraaf van Millau en Rodez, overleden in 1050. Gehuwd met:  
12415202969.  Richilde van Narbonne.  
 
12415202970.  Girbert II van Carlat, burggraaf van Carlat, geboren in 1005, overleden vóór 1071. 

Gehuwd in circa 1020 met: 
12415202971.  Nobilia van Lodève, burggravin van Lodève, overleden ná 1098. 

 
12415202972.  Willem II van Provence (de Vrome), graaf van Provence vanaf 993 in opvolging van zijn 

vader, geboren in circa 981, overleden in 1018. Gehuwd in 1002 met: 
12415202973.  Ermengarde van Bourgondië. 
 
12415202974.  Willem II van Marseille (de Grote), burggraaf van Marseille vanaf 1004 in opvolging van 

zijn vader, geboren in circa 952, overleden in 1031. Gehuwd (1) in circa 999 met Accelena 
de Fos, geboren in circa 980 te Arles, Bouches-du-Rhone, Provence. Dochter van Pons de 
Fos en Profecta de Marignane. Gehuwd (2) in 1019 met: 

12415202975.  Stephanie (Etienette) de Forcalquier, geboren in circa 1000 te Rians.  
 
12415202992.  Otto van Savoye (dezelfde persoon als 6207601894). Gehuwd met: 
12415202993.  Adelheid van Susa (van Turijn) (dezelfde persoon als 6207601895). 
 
12415202994.  Gerold I van Genève, graaf van Genève vanaf 1001 in opvolging van zijn vader. Hij was 

ook graaf van Vienne, geboren in circa 990, overleden in 1023. Gehuwd met: 
12415202995. Bertha van Vlaanderen. 
 
12415203000.* Guido (Guigues) I van Albon (de Oude)(Dauphin), in 1016 werd hij vermeld als graaf in 

Moirans. Later landeigenaar te Champsaur (1027), graaf in Oisans (1035), Grésivaudan (in 
circa 1050), Briançonnais (in circa 1053) alsook de vallei van Oulx (1070). Vanaf 1035 
werd hij altijd omschreven als graaf. Guido trok zich later terug in het klooster te Cluny 
alwaar hij ook als monnik overleed. Guido zou een zoon zijn geweest van heer Guido V 
van Albon and Gotelana van Clérieux. De familie zou tot in de 10de eeuw getraceerd 
kunnen worden, tot aan Guido I, toen zij de voogdij over het bisdom Grenoble verkreeg, 
geboren in circa 1000, overleden in circa 1070 te Cluny. Gehuwd (2) met Agnes van 
Barcelona, dochter van graaf Raymond Berengarius I van Barcelona. Gehuwd (1) met: 

12415203001.* Adelheid, mogelijk uit het geslacht van de markgraven van Turijn. 
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12415203002.* Arnaud d’Argental, heer van Argental. Gehuwd met: 
12415203003.*  Pétronille de Royans. 
 
12415203016.  Engewulf de l’Aigle, heer van Aigle, geboren in circa 1015 te Aigle, Orne, Basse-Nor-

mandië, overleden op 14-10-1066 te Hastings, Engeland. Gehuwd in circa 1034 met:  
12415203017.  Richvaride de l’Aigle. 
 
12415203018.  Richard le Goz (van Avranches) (dezelfde persoon als 3103797290). Gehuwd met: 
12415203019.  Emma de Conteville (dezelfde persoon als 3103797291). 
 
12415203020.  Rotrud II (van Perche) van Mortagne (dezelfde persoon als 6207601536). Gehuwd met: 
12415203021.  Adelheid van Bellême (dezelfde persoon als 6207601537). 
 
12415203022.  Hilduinis IV van Montdidier (dezelfde persoon als 3103797326). Gehuwd met: 
12415203023.  Alix de Roucy (dezelfde persoon als 3103797327). 
 
12415203024.  García Sánchez III (el de Najera), koning van Navarra vanaf 1035 in opvolging van zijn 

vader. Dankte zijn bijnaam aan de stichting van het klooster van Santa María la Real van 
Najera. García steunde zijn broer Ferdinand in 1037 tijdens de oorlog tegen zijn zwager 
Bermudo III van León gedurende de Slag om Tamarón nabij Pisuerga. Bermudo sneuvelde 
en Ferdinand werd koning van León. Hierna lijfde García het gehele Baskenland in. Hij 
profiteerde van de afnemende invloed van het kalifaat van Córdoba op zijn grensgebieden 
en wist in 1045 Calahorra te veroveren. Zijn relatie met Ferdinand verslechterde en 
resulteerde uiteindelijk in een oorlog. García sneuvelde tijdens de slag om Atapuerca, 
geboren in november 1016, overleden op 15-09-1054 te Atapuerca. Gehuwd met:  

12415203025.* N.N. 
 
12415203028.  Diego Laínez de Vivar, ambtenaar aan het hof van Castilië (zover bekend ondertekende hij 

slechts één document). Diende als ruiter tijdens verschillende veldslagen tegen Navarra . 
Woonden te Bivar nabij Burgos, geboren in circa 1023, overleden in 1058. Gehuwd met: 

12415203029.  María, Sancha of Teresa Rodríguez. 
 
12415203072.  Godfried I van Perche (van Châteaudun), heer van Mortagne en Nogent (later het graaf-

schap Perche) vanaf 1004 in opvolging van zijn vader, en burggraaf van Châteaudun (als 
Godfried II) vanaf 1004 in opvolging van zijn oom Hugo I van Châteaudun, die aartsbis-
schop van Tours werd. Godfried verzette zich tegen de suzereiniteit van Blois, maar werd 
verslagen en geëxcommuniceerd. Als boete bouwde hij de kerk van het Heilig Graf in Châ-
teaudun. Hij werd gedood tijdens onlusten, overleden in 1040 te Chartres. Gehuwd met: 

12415203073.  Helvida van Pithiviers. 
 
12415203074.  Warinus, heer van Domfront, overleden in 1026. Gehuwd met: 
12415203075.* N.N. 
 
12415203076.* Nivelon de Fréteval (dezelfde persoon als 6207596784). Gehuwd met: 
12415203077.* Ermentrude (dezelfde persoon als 6207596785). 
  
12415203078.* Guillaume I Goët, heer van Montmirail, overleden vóór 1059. Gehuwd met: 
12415203079. Mathilde de Alluyes (dezelfde persoon als 6207602673).  
 
12415203380.  mogelijk: Godfried I van Sémur, heer van Sémur, overleden ná 1015. Gehuwd met: 
12415203381.  een onbekende dochter van burggraaf Damas de Brioude.  
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12415203382.  Hendrik I van Bourgondië (de Grote), hertog van Bourgondië en graaf van Auxerre vanaf 
965 in opvolging van zijn broer Otto van Bourgondië. Oorspronkelijk was Hendrik een 
klerk en heette hij Odo, maar hij veranderde zijn naam toen hij in 965 tot opvolger van zijn 
broer werd verkozen, geboren in 948, overleden op 15-10-1002 te Château Pouilly-sur-
Saone, begraven te St.Germain-d’Auxerre. Gehuwd (1) in 973 met Gerberga van Dijon 
(zie elders in deze kwartierstaat). Gehuwd (2) vóór juni 992 met Gersindis van Gascogne, 
dochter van hertog Willem van Gascogne, gescheiden in 996. Gehuwd (3) in 998 met:  

12415203383.  Mathilde van Châlon (dezelfde persoon als 6207601861). 
 
12415203656.  Bertold van Formbach, graaf van Formbach tussen 1000 en 1005. Gehuwd met: 
12415203657.* N.N. 
 
12415203660.  Bernhard van Haldensleben, markgraaf van de Nordmark, vermeld in 1009, overleden ná 

1044. Gehuwd met: 
12415203661.  een onbekende dochter van grootvorst Wladimir I van Kiev (de Heilige). 
 
12415203712.  mogelijk: Etienne I van Thiern, heer van Thiern in opvolging van zijn broer. Gehuwd met: 
12415203713.* Ermengarde. 
 
12415203720.  Lambert I van Châlon (dezelfde persoon als 99321623202). Gehuwd met: 
12415203721.  Adelheid van Troyes (dezelfde persoon als 99321623203). 
 
12415203724.  Lambert I van Châlon (dezelfde persoon als 99321623202). Gehuwd met: 
12415203725.  Adelheid van Troyes (dezelfde persoon als 99321623203). 
 
12415203784.  Koenraad II van het H.R.Rijk (dezelfde persoon als 274931649990). Gehuwd met: 
12415203785.  Gizela van Zwaben (dezelfde persoon als 274931649991). 
 
12415203786.  Willem V van Aquitanië (dezelfde persoon als 3103798416). Gehuwd met: 
12415203787.  Agnes van Mäcon (dezelfde persoon als 3103798417). 
 
12415203788.*  Humbert I van Savoye (Withand), de eerste graaf van Savoye vanaf 1032 nadat het 

graafschap Vienne was verdeeld in Albon en Maurienne. Humbert is de stamvader van het 
geslacht Savoye dat later Italië zou regeren. Humbert met de witte hand was van adellijke 
komaf, maar zijn herkomst is niet met zekerheid vast te stellen. Men heeft Saksen, Italië, 
Bourgondië en de Provence gesuggereerd. Met de bijnaam Withand wordt waarschijnlijk 
bedoeld dat hij zeer gul was. Tijdens de veldtochten van koning Rudolf III van 
Bourgondië om Rome de keizerlijke residentie te maken steunde Humbert keizer Hendrik 
II met proviand en soldaten. Dit omdat Hendrik II aangetrouwde familie was van Humert. 
Als dank hiervoor maakte Rudolf hem in 1003 graaf van Salmourenc en graaf in het 
noorden van Viennois. In 1017 werd hij graaf van Nyon (ten zuiden van huidig 
Zwitserland) en in 1024 van het Valle d’Aosta. In 1032 schonk Duits koning Koenraad II 
hem het noordelijk deel van Maurienne als dank voor zijn hulp in de strijd tegen 
aartsbisschop Aribert van Milaan. Humbert verkreeg ook de graafschappen, Beiley, 
Chablais en een deel van de Tarantaise en beheerste zo drie van de grote passen in de 
Alpen: de Mont Cenis en de twee Sint-Bernard-Passen, geboren in circa 980, overleden in 
circa 1056 te Hermillon. Gehuwd met: 

12415203789.*  Ancilla (Auxilia of Ancilia) van Lenzberg (Lenzburg), haar afkomst is onduidelijk. 
Mogelijk was zij de dochter van een functionaris aan het hof van Bourgondië of uit het 
geslacht van de graven van Wallis. 

 
12415203790.  Ulric Manfred II (Olderico Manfredi) van Turijn, graaf van Turijn en markgraaf van Susa 

vanaf circa 1000 in opvolging van zijn vader. Bij zijn aantreden zette hij zich in voor de 
uitbreiding van zijn rijk. De bewaard gebleven notities van een priester genaamd Sigifred 
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(tussen 1021 en 1031) maakten duidelijk welke steden deel uitmaakten van Ulric’s rijk, te 
weten: Turijn, Ivrea, Albenga, Ventimiglia, Auriate, Tortona en Vercelli. Ulric restaureer-
de de oude kerk van Santa Maria Maggiore te Susa alsook het klooster van Novalesa. Hij 
bouwde een klooster te Susa en de kathedraal van San Giusto in 1029. Daarnaast versterk-
te hij de dorpen Exilles en Bardonecchia, geboren in circa 992, overleden op 29-10-1034 
te Turijn, begraven in de kathedraal van San Giovanni. Gehuwd in circa 1015 met: 

12415203791.  Bertha van Milaan, geboren in 997, overleden vóór 29-12-1037. Gehuwd (1) met Arduin 
van Ivrea, markgraaf van Ivrea en de zelf uitgeroepen koning van Italië, geboren in circa 
955, overleden op 14-12-1015 te Fruttuaria. 

 
12415204352.  Hugo IV van Lusignan (de Bruine), heer van Lusignan vanaf 1012 in opvolging van zijn 

vader. Hugo stichtte de priorij van Notre-Dame-de-Lusignan in 1025 en de priorij van 
Saint-Martin-de-Couche in 1026. Hugo voerde vele jaren oorlog tegen de burggraven van 
Thouars betreffende een leen. Het huwelijk met de dochter van de burggraaf Godfried II 
van Thouars resulteerde slechts in een kortstondige vrede. Als bruidsschat ontving hij het 
kasteel van Mouzeuil, maar dit werd hem later weer ontnomen door de burggraaf. Op 06-
03-1025 ruilde Hugo landerijen met de abdij van Saint-Hilaire van Poitiers voor de bouw 
van een klooster. In dit klooster van Notre-Dame de Lusignan, schreef een monnik het 
Conventum inter Guillelmum ducem Aquitaniae et Hugonem Chiliarchum, waarin Hugo’s 
veldslagen werden gehuldigd. overleden in circa 1026. Gehuwd met: 

12415204353. Aldiarde (Audéarde) van Thouars 
 
12415204354.  Bertrand I van La Marche (Bernard I) (dezelfde persoon als 6207598812). Gehuwd met: 
12415204355. Amalia (dezelfde persoon als 6207598813). 
 
12415204356.  Godfried II van Thouars (dezelfde persoon als 24830408706). Gehuwd met: 
12415204357.  Agnes van Blois (dezelfde persoon als 24830408707). 
 
12415204480.  Willem IV van Angoulême (Taillefer), graaf van Angoulême vanaf 989 in opvolging van 

zijn vader, geboren in 978, overleden in 1028. Gehuwd met: 
12415204481.  Gerberga van Anjou, geboren in 989. 
 
12415204482.*  Meinhard van Archiac, van Arches. Geboren in circa 970. Gehuwd met: 
12415204483.* Hildegarde. 
 
12415204512.  Archambaud I de Comborn, burggraaf van Comborn in 962. Gehuwd vóór 12-951 met: 
12415204513.  Sulpicie de Turenne, geboren in circa 935. 
 
12415204514.  Richard I van Normandië (dezelfde persoon als 4295809388). Gehuwd met: 
12415204515.  Gunnora (dezelfde persoon als 4295809389). 
 
12415204584.  Reinoud I van Nevers, graaf van Nevers vanaf 1028 in opvolging van zijn vader. In 1031, 

na het overlijden van zijn schoonvader Robert II van Frankrijk, werd hij ook graaf van 
Auxerre. Reinoud sneuvelde in de slag bij Sauvigny in 1040, geboren in circa 1000, 
overleden op 29-05-1040 bij Sainte-Vertu, begraven in de abdij van Saint-Germain te 
Auxerre. Gehuwd op 25-01-1016 met: 

12415204585.  Hedwig (of Advisa) van Frankrijk, overleden in 1063. 
 
12415204586.  Reinoud I van Tonnerre, graaf van Tonnerre vanaf 1000 in opvolging van zijn vader. Als 

Reinoud II, graaf van Bar-sur-Seine vanaf 997, overleden in 1039. Gehuwd met: 
12415204587. Ervise van Woevre, erfgename van het graafschap Bar-sur-Seine via haar vader graaf 

Rudolf III van Bar-sur-Seine. 
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Graftombe van Humbert I van Savoye (Withand) in de kathedraal van St. Jean te Maurienne. Himbert was 
vanaf 1032 de eerste graaf van Savoye. 
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12415204588.  Artaid (Artald) IV van Forez, graaf van Forez. Gehuwd met: 
12415204589.* Ida. 
 
12415204800. Conan I van Rennes (van Bretagne) (dezelfde persoon als 4295809390). Gehuwd met: 
12415204801. Irmgard van Anjou (dezelfde persoon als 4295809391). 
 
12415204802. Richard I van Normandië (dezelfde persoon als 4295809388). Relatie met: 
12415204803.* N.N., een onbekende minnares  
 
12415204804.* Benedictus (Binidic) van Cornwall, Earl of Cornwall vanaf circa 1008, eerste graaf die 

met enige zekerheid bestaan heeft, de eerdere graven zijn mogelijk fictief, overleden in 
1029. Gehuwd met: 

12415204805.* N.N. 
 
12415204806. Judicaël van Nantes, graaf van Nantes vanaf 992, geboren in circa 979, overleden in 1004. 
12415204807.* Mélisende. 
 
12415204816. Alan van Cornwall (dezelfde persoon als 6207602402). Gehuwd met: 
12415204817. Judith van Nantes (dezelfde persoon als 6207602403). 
 
12415204818. Alan III van Bretagne, hertog van Bretagne vanaf 1008. Tot het overlijden van zijn moeder 

regeerde hij samen met zijn broer Odo. Hij lag in oorlog met graaf Fulco III van Anjou en 
hertog Robert I van Normandië, maar verzoende zich met hertog Robert de Duivel, die hij 
de voogdij over zijn bastaardzoon gaf toen hijzelf op pelgrimstocht naar Jeruzalem ver-
trok. In 1035 richtte hij de apanage Penthièvre op voor zijn broer Odo. Odo was hier niet 
tevreden mee en voerde lange tijd strijd over de onafhankelijkheid van zijn bezittingen. 
Alan werd vergiftigd toen hij de hertog van Normandië hielp bij een opstand van edelen, 
geboren in 997, overleden op 01-10-1040 te Vimoutiers. Gehuwd in circa 1018 met: 

12415204819. Bertha van Blois, overleden op 11 of 13-04-1085. Gehuwd (2) in 1046 met graaf Hugo IV 
van Maine, overleden op 26-03-1051, zoon van graaf Herbert I van Maine.  

 
12415204822. Lancelin II van Beaugency (dezelfde persoon als 3103801172). Gehuwd met: 
12415204823. Alberga (Adelberge) (dezelfde persoon als 3103801173). 
 
12415204864.* Méen I van Fougères, heer van Fougères in opvolging van zijn vader, geboren in circa 

975, overleden in 1029. Gehuwd met: 
12415204865.* N.N. 
 
12415204866. Gelduin II van Saumur, geboren in circa 990 te Saumur, overleden op 11-09-1040 te 

Saumur. Gehuwd met: 
12415204867.* N.N. 
 
12415205312.  Reinoud I van Nevers (dezelfde persoon als 12415204584). Gehuwd met: 
12415205313.  Adelheid van Frankrijk (dezelfde persoon als 12415204585). 
 
12415205314.  Godfried de Sablé, eerste heer van Sablé, stichtte Solesmes in een gebied dat werd 

afgestaan door zijn broer Raoul IV van Beaumont. Gehuwd met: 
12415205315.* Adélaïs (Adelheid). 
 
12415205320.  Ingelger II de Briollay, heer van Briollay, geboren in circa 1025, overleden in circa 1080. 
12415205321.* Hermessende. 
 
12415205322.* Adam de Rochefort, heer van Rochefort, geboren in circa 1030. Gehuwd met: 
12415205323.* N.N. 
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12415205324.  Godfried de Beauvau, heer van Jarzé, overleden in 1088. Gehuwd met: 
12415205325.* Mahaut de Argouges, volgens sommige bronnen een dochter van Charles van Argouges, 

heer van Argouges en Sprotte van Grandmesnil (zie elders in deze kwartierstaat). 
 
12415205326.  Godfried II de Mayenne (dezelfde persoon als 6207602672). Gehuwd met : 
12415205327.  Gervaise de Château-Gontier, geboren in circa 1035, overleden in circa 1065. 
 
12415205344.*  Hamon (van Mayenne), stamvader van het tweede geslacht dat over Mayenne zou regeren. 
12415205345.* N.N. 
 
12415205346.*  Gautier de Alluyes, heer van Alluyes. Gehuwd met : 
12415205347.* N.N. 
 
15476991488.  Foppe van Arkel, heer van Arkel, overleden in 1008. Gehuwd met: 
15476991489.* Maria van Oyen, uit de Betuwe. 
 
15476991490.* Willem van Cuijck, heer van Cuijck, geboren in circa 960. Gehuwd met: 
15476991491.* N.N.  
 
15476991928.* Bruno I van Brunswijk (von Braunschweig, van Derlinga), graaf van Derlinga. Stamvader 

van de Brunonen. Zijn vader was mogelijk graaf Bruno van Derlinga. In 990 nam Bruno 
deel aan de oorlog van hertog Mieszko I van Polen tegen hertog Boleslav II van Bohemen. 
In 1014 werd Bruno waarschijnlijk door een persoonlijke vijand in zijn eigen thuisplaats 
vermoord, geboren in circa 960, overleden in circa 1014. Gehuwd in circa 1002 met: 

15476991929. Gizela van Zwaben (dezelfde persoon als 274931649991). 
 
15476991936. mogelijk: Eberhard van Drenthe, graaf in Drenthe en in Salland tussen 944 en 960, 

overleden vóór 964. Gehuwd met: 
15476991937.* N.N. 
 
15476991968.* Hermann I von Werl, graaf van Werl, voor het eerst vermeld in 987, over zijn regering is 

vrij weinig bekend, maar zijn huwelijk wijst er op dat hij een grote invloed had en uit een 
invloedrijke familie stamde, overleden in circa 988. Gehuwd in circa 978 met: 

15476991969. Geberga van Bourgondië (dezelfde persoon als 549863299983). 
 
15476991970.* Werner I von Rothenburg, graaf van Rothenburg. Gehuwd met: 
15476991971.* N.N. 
 
15476991976.* Siegfried I von Northeim, eerst bekende graaf van Northeim en stamvader van het geslacht 

von Northeim, overleden in circa 1004. Gehuwd met: 
15476991977.* N.N. 
 
15476991988. Frederik van Luxemburg (dezelfde persoon als 24830380874). Gehuwd met: 
15476991989. Irmentrude (van Gleiberg van Wetterau) (dezelfde persoon als 24830380875). 
 
15476991990. Eustaas I van Boulogne (dezelfde persoon als 3103797276). Gehuwd met: 
15476991991. Mathildis (Maud, Mathilde) van Leuven (dezelfde persoon als 3103797277). 
 
16321217792.* Hugo I van Voorne, heer van Voorne, stamvader van het geslacht Van Voorne. Werd ver-

meld in een grafelijke oorkonde van 1108. Het stamslot lag in Poortvliet maar werd begin 
13de eeuw volledig verwoest tijdens de Loonse oorlog. Daarna bouwde de familie de 
burcht van Voorne, overleden tussen 26-06 en 11-08-1108. Gehuwd in circa 1080 met: 

16321217793* Badeloge. 
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Generatie XXXV (Voorgrootouders) 
 
17179980742. Wichman IV van Hamaland, graaf van Hamaland en de Veluwe, burggraaf van Gent en 

graaf van het Gooi. Wichman werd in 936 voor het eerst genoemd als graaf. In 955 
trouwde hij met Liutgard, dochter van Arnulf I van Vlaanderen. Daarbij werd hij 
burggraaf van Gent en de gebieden ten noorden daarvan, tot aan de Schelde, als vazal van 
Arnulf. Samen met Arnulf stichtte hij de Sint-Baafsabdij van Gent opnieuw, die door 
de Vikingen was verwoest. Wichman werd voogd van de Sint-Baafsabdij en werd in 956 
ook voogd voor de goederen die de abdijen van Sint Omaars en Maagdenburg bij Deven-
ter bezaten. In 966 overleed zijn enige zoon. Wichman was toen al weduwnaar en het 
wegvallen van zijn opvolger moet een grote slag voor hem zijn geweest. Hij droeg zijn 
Vlaamse lenen over aan zijn neef en zwager Dirk II van Holland en hij stichtte het Sticht 
Elten waar hij tweederde van zijn bezittingen aan wilde nalaten. Hun dochter Liutgard van 
Elten werd hier de eerste abdis. Wichman werd in 974 lekenbroeder in het klooster te 
Mönchengladbach en overleed daar op 20 juli van een jaar (kort?) ná 974. Wichman is 
begraven te Hoog-Elten. Zijn stoffelijk overschot is niet teruggevonden bij de opgravingen 
van 1964-1965. Het is waarschijnlijk bijgezet in een afzonderlijke kapel waarin ook het 
Gangulf-altaar stond en die zich iets ten zuidoosten van de familiebegraafplaats moet 
hebben bevonden. Hun tweede dochter Adela van Hamaland was het er niet mee eens dat 
tweederde van de bezittingen van haar ouders naar het sticht Elten gingen en vocht dit met 
succes aan. Wichman werd geboren in circa 920, overleden op 20-07 ná 974 te 
 Mönchengladbach. Gehuwd in circa 955 met: 

17179980744. Liutgard van Vlaanderen, geboren in circa 935 te Vlaanderen, overleden op 29-09-964 te 
Hamaland. Bij de opgravingen in Hoog-Elten is haar graf gevonden. Aan haar skelet  
ontbrak één hand met het polsgewricht, terwijl haar gebeente daar tekenen van botvlies-
ontsteking vertoonde. Zij is dus overleden aan de gevolgen van een ernstig ongeval of een 
geweldsincident. 

 
17179981064.* Ekhard van Merseburg, graaf van Merseburg, vermeld vanaf 949 en overleden vóór 30-08-

954. Van het geslacht der Ekkehardiner. Op basis van functies en namen wordt 
aangenomen dat Ekhard mogelijk een zoon was van de in 936 gesneuvelde Ekkehard, die 
dan een zoon zou zij geweest van Liudolf, zoon van hertog Otto I van Saksen, die ook 
grootvader was van keizer Otto I. Dit is echter niet gebaseerd op bewijzen. Gehuwd met:   

17179981065.* N.N. 
 
17179981506. Sven Gaffelbaard, koning van Denemarken (986), Noorwegen (986) en Engeland (1013), 

Gaffelbaard betekent “vorkbaard”. In 986 kwam hij in opstand tegen zijn vader, 
vermoedelijk omdat die hem geen belangrijke rol in het bestuur wilde geven. Hij werd 
verslagen door zijn vader maar die stierf kort daarna aan zijn verwondingen en Sven werd 
daarna toch tot koning gekozen. Omstreeks 991 werd Denemarken bezet door een leger uit 
Zweden onder Erik VI maar na een jaar trok zij zich terug, mogelijk na een afkoopsom 
van Sven. Bij de bekering van zijn vader was Sven ook gedoopt en had hij de naam Otto 
gekregen. In de eerste jaren van zijn bewind zette Sven zich echter af tegen het 
christendom en daarom wordt hij vooral door kroniekschrijver Adam van Bremen negatief 
afgeschilderd. Later zag Sven de politieke voordelen van de keuze voor het christendom 
en heeft hij ook een aantal kerken gebouwd. Sven haalde vooral Deense geestelijken uit 
Engeland, om de Duitse invloed zoveel mogelijk te beperken (ongetwijfeld tot ongenoegen 
van Adam van Bremen). Hij gebruikte nooit zijn doopnaam. In 994 ondernam Sven, 
samen met Olaf I van Noorwegen, een expeditie naar Engeland. Ze vielen Londen aan en 
plunderden het zuidoosten van Engeland. In 995 kregen ze een Danegeld van 16.000 
zilveren ponden en keerden ze terug. Olaf werd koning in Noorwegen. In de zeeslag bij 
Svolder (09-09-999) vocht Sven, samen met de Zweden en Noorse vluchtelingen, tegen 
Olaf. Olaf werd verslagen en gedood, en Sven benoemde nieuwe koningen die Noorwegen 
in zijn naam bestuurden. In deze tijd leefden er in Engeland grote groepen Denen die daar 
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een machtige positie hadden. Koning Ethelred II van Engeland gaf in 1002 opdracht tot 
de slachtpartij op Sint-Brixius-dag. Hierbij werden zoveel mogelijk Denen vermoord, 
waaronder Svens zuster Gunhilde. Voor Sven was dit een aanleiding voor een reeks 
uitgebreide plundertochten (1003–1005, 1006–1007, 1009–1012), die telkens met een 
Danegeld werden afgekocht. In 1013 deed Sven een serieuze poging om het land te 
veroveren. Hij landde aan de oostkust en trok naar Gainsborough. Daar werd hij door alle 
noordelijke edelen als koning erkend, en kreeg hij gijzelaars als waarborg voor de trouw 
van zijn onderdanen. Hij liet zijn zoon Knoet de Grote achter met een bezettingsleger en 
trok zelf naar het zuiden. Via Oxford en Winchester trok Sven naar Londen. Overal werd 
hij als koning erkend en kreeg hij gijzelaars, alleen Londen hield de poorten gesloten. 
Daarop besloot Sven eerst het westen te onderwerpen, wat zonder strijd lukte, en toen hij 
terugkeerde naar Londen gaf ook die stad zich over. Koning Ethelred was met zijn gezin 
naar Normandië gevlucht en Sven werd op het Kerstfeest tot koning van Engeland 
uitgeroepen. Sven vestigde zich in Gainsborough maar overleed daar na een maand. Zijn 
lichaam werd naar Denemarken gebracht, geboren in circa 965, overleden op 03-02-1014 
te Gainsborough, begraven te Roskilde. Gehuwd met: 

17179981507.* N.N. Sven trouwde met de weduwe van Erik VI van Zweden. Vóór die tijd zal hij ook al 
een of meer vrouwen hebben gehad maar dat zijn dan geen kerkelijke huwelijken geweest. 
De identiteit van de weduwe van Erik is niet eenduidig te herleiden uit de middeleeuwse 
bronnen: óf ze was Sigrid Storråda (“de hoogmoedige”, dochter van de Vikinghoofd-
man Skoglar Toste uit Västergötland), óf ze was Świętosława van Polen (ook bekend 
als Gunhild, en de dochter van grootvorst Mieszko I van Polen). De IJslandse sagen en de 
Deense Saxo Grammaticus noemen Sigrid Storråda. Adam van Bremen noemt echter een 
onbekende Slavische prinses, die in een later deel van zijn boekwerken Gunhild wordt 
genoemd. Het is ook mogelijk dat Świętosława en Sigrid dezelfde persoon waren. 

 
17179981530. Emund van Zweden (de Oude, de Slechte), koning van Zweden vanaf circa 1052. Volgens 

de Heimskringla saga werd Emund in zijn jeugd opgevoed door de familie van zijn 
moeder en verwaarloosde hij in die tijd zijn christelijk geloof. Ook zou hij enige tijd in 
het Kievse Rijk hebben gediend. Na de dood van zijn stiefbroer Anund Jacob van Zweden 
in circa 1052 werd hij koning van Zweden. Omdat hij toen al een man van middelbare 
leeftijd was, heeft hij de bijnaam “de Oude” gekregen. Kroniekschrijver Adam van 
Bremen beschreef Emund als een slecht mens (vandaar de bijnaam “de Slechte”). De 
reden hiervoor was de kerkpolitiek van Emund die niet alleen maar afhankelijk wilde zijn 
van het aartsbisdom Bremen. Emund bevorderde de invloed van priesters uit Engeland en 
Rusland. Hij benoemde de Engelse missionaris Osmundus tot bisschop (Åsmund) 
van Skara. In de Västagötalagen (de westrogotische wet) wordt hij een moeilijke man 
genoemd wanneer hij een vast doel voor ogen had. Hij was het ook die samen met Sven II 
van Denemarken de grens tussen Denemarken en Zweden markeerde. Emund was de 
laatste koning uit het Huis Munsö (van het geslacht Ynglinge) omdat zijn enige zoon 
Anund voor hem stierf. Die nam deel aan een mislukte expeditie tegen Kvenland 
(vermoedelijk de westelijke kust van Finland) waar hij sneuvelde, of door de lokale 
bevolking werd vergiftigd. Emund werd geboren in circa 1000, overleden in 1060. 
Gehuwd met: 

17179981531.* N.N. Vermoedelijk was Emund minstens twee maal gehuwd. Zijn laatste vrouw zou Astrid 
Njalsdotter zijn, de weduwe van jarl Ragnvald Ulfsson. Volgens sommige bronnen was de 
zoon van Ragnvald gehuwd met de dochter van Emund en Astrid. De enige bron die over 
Astrid schrijft, is de Hervarar saga. Hierin staat dat Astrid de dochter was van Njal 
Finnsson van Halogaland. Uit andere bronnen blijkt dat deze Njal Finnsson de zoon was 
van Gunhild Halvdansdotter uit de familie Skjalga, afstammelingen van Harald I van 
Noorwegen. 
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17179981536. Iziaslav van Polotsk, prins van Polotsk, Iziaslav overleed vóór zijn eigen vader Vladimir 
de Grote. Omdat vererving in het Kievse Rijk volgens het senioraat gebeurde, betekende 
dit dat de nakomelingen van Izjaslav niet in aanmerking kwamen voor het erven van de 
titel van grootvorst van Kiev of een van de andere belangrijke Russische vorstendommen, 
geboren in circa 978, overleden in 1001. Gehuwd met: 

17179981537.* N.N. 
 
17179981558. Andreas I van Hongarije (de Katholieke), koning van Hongarije vanaf 1047. Afkomstig uit 

het huis Arpad. Op 02-09-1031 overleed Emmerik van Hongarije, de enige zoon van 
koning Stefanus, nadat hij tijdens de jacht door een wild zwijn was aangevallen. Stefanus 
wilde zeker zijn dat hij zou worden opgevolgd door een christelijke koning en wees zijn 
neef Peter Orseolo (zoon van zijn zuster) aan als erfgenaam. Hiermee week Stefanus af 
van het principe van senioraat dat in Hongarije gold. Volgens dat principe hebben jongere 
broers van de vorst in de opvolging voorrang boven de zoons van de vorst, opvolging door 
vrouwen is uitgesloten. Nu Stefanus geen zoon meer had, besloot hij om de opvolging via 
de vrouwelijke lijn te laten lopen. In reactie nam hertog Vazul (een geldige opvolger 
volgens het senioraatsprincipe, maar die ervan werd verdacht nog steeds de 
oorspronkelijke Hongaarse godsdienst aan te hangen) deel aan een opstand tegen Stefanus. 
De opstand mislukte, Vazul werd blind en doof gemaakt en zijn zoons werden verbannen. 
Andreas en zijn broers Levente en Béla I van Hongarije trokken eerst naar Bohemen en 
vandaar naar Polen. Béla bleef in Polen en trouwde daar met een prinses, terwijl Andreas 
en Levente naar Kiev trokken. Andreas trouwde daar met Anastasia van Kiev. In 
Hongarije kwam Peter Orseolo steeds meer in de problemen met de adel en de 
bisschoppen. Oorzaken hiervan waren zijn onderdanige politiek naar Duitsland en zijn 
conflict met Stefanus' weduwe Gisela van Beieren. Peter had al een keer naar Duitsland 
moeten vluchten voor een opstand van zijn neef Samuel Aba. Na een paar jaar kon hij met 
Duitse steun zijn koninkrijk weer heroveren. In 1046 verbande hij Gisela, en dat was 
aanleiding voor de bisschoppen onder leiding van Gerard Sagredo om een beroep te doen 
op Andreas en Levente om terug te keren. In de zomer van 1046 brak er een anti-christe-
lijke opstand uit in Hongarije. De opstandelingen accepteerden Andreas en Levente als 
hun leiders. Peter werd gevangengenomen en blind gemaakt, en overleed enkele dagen 
later. Levente was in de gevechten zwaar gewond geraakt en overleed na enkele maanden. 
Andreas werd in 1047 tot koning gekroond. Andreas was (net zoals Béla) gedoopt, 
Levente niet. Daardoor was Andreas acceptabel als koning, ondanks dat hij dankzij een 
anti-christelijke opstand aan de macht was gekomen. Andreas bevestigde de wetten van 
Stefanus en vroeg buitenlandse priesters naar Hongarije te komen, omdat veel priesters 
tijdens de opstand waren gedood. Peter Orseolo had keizer Hendrik III als zijn leenheer 
erkend maar Andreas weigerde dat te doen. Wel vroeg hij Béla, die in Polen een reputatie 
had opgebouwd als legeraanvoerder, terug te komen naar Hongarije en gaf hem grote 
bezittingen in leen. In 1051 kwam de verwachte Duitse aanval. Maar de Hongaren stuur-
den vals berichten naar de Duitse vloot op de Donau, waardoord die terugkeerde. Het 
Duitse leger werd in een veldslag verslagen. In 1052 viel de Duitse vloot opnieuw aan 
over de Donau maar veel van de schepen werden bij Bratislava tot zinken gebracht en de 
vloot moest zich terugtrekken. Een bemiddelingspoging van de paus mislukte en daarom 
sloot Andreas een bondgenootschap met Koenraad I van Beieren tegen de keizer. Hoewel 
zijn broer Béla door Andreas was erkend als opvolger, liet hij in 1057 zijn vijf jaar oude 
zoon Salomo van Hongarije tot medekoning kronen. Béla verliet het hof en trok zich terug 
op zijn landgoederen. Andreas reisde in 1058 naar Duitsland en zocht steun bij de regenten 
van keizer Hendrik IV. Deze steun werd bevestig door het huwelijk van Salomo (zes jaar 
oud) met Judith Maria van Zwaben (drie jaar oud). Hierdoor gesteund probeerde Andreas 
om zich te verzoenen met Béla. Die trok echter naar Polen en maakte er geen geheim van 
dat hij daar een leger ging verzamelen. Andreas escorteerde zijn gezin naar Oostenrijk om 
ze in veiligheid te brengen maar werd vlak bij de grens bij Mosonmagyaróvár door troepen 
van Béla overvallen. Andreas sneuvelde maar met name de Duitse ridders in het leger van 
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Andreas boden zoveel weerstand dat ze met Béla een vrije aftocht (met het gezin van An-
dreas en de schatkist) konden onderhandelen, geboren in circa 1014, overleden vóór 06-
12-1060 nabij Mosonmagyaróvár, begraven in de abdij van Tihany die hij in 1055 had 
gesticht. Gehuwd (1) met een onbekende Hongaarse vrouw. Dit huwelijk zou niet christe-
lijk zijn geweest. De vrouw is dan overleden of verstoten voor het huwelijk met Anastasia. 
Uit dit huwelijk zou een zoon zijn geboren, die naar Schotland zou zijn getrokken en de 
stamvader zou zijn van de clan Drummond. Gehuwd (2) in circa 1039 met: 

17179981559. Anastasia van Kiev, geboren in circa 1023, overleden tussen 1074 en 1096 in de abdij 
Admont, begraven in de abdij. Na de dood van Andreas I speelde ze een belangrijke rol bij 
het mobiliseren van Duitse militaire steun voor haar zoon Salomo van Hongarije in zijn 
strijd om de troon. Na de moord op Andreas zocht zij hulp bij keizer Hendrik IV van 
Duitsland, wiens zuster Judith was verloofd met haar zoon Salomo. Toen de Duitse 
troepen in 1063 Hongarije binnentrokken om Salomo te ondersteunen was koning Bela I al 
gestorven, en zijn zoons Géza, Ladislaus en Lampert waren naar Polen gevlucht. Salomo 
van Hongarije werd op 27 september 1063 gekroond. Bij deze gelegenheid gaf Anastasia 
de aanvoerder van de Duitse troepen, Otto II van Beieren, een zwaard waarvan gezegd 
werd dat het ooit van Attila de Hun was geweest. Van 1060 tot 1073 regeerde Salomo 
gezamenlijk met zijn neven, de hertogen Géza, Ladislaus en Lampert die naar Hongarije 
waren teruggekeerd en hem als koning hadden erkend. In 1074 kwamen de drie broers 
echter tegen hem in opstand en versloegen hem op 14-03-1074. Koning Salomo vluchtte 
naar de westelijke grenzen van Hongarije waar hij de alleen de districten Moson en Poz-
sony in handen wist te houden. Anastasia was hem gevolgd maar zij kregen ruzie. Zij 
vertrok naar de abdij Admont waar ze tot haar dood als non leefde. 

 
17179982030. Konrad II von Arnsberg, graaf van Werl-Arnsberg (dezelfde persoon als 1934623996). 
17179982031. Mathilde (Mechtild) von Northeim (dezelfde persoon als 1934623997). 
 
17179982036. Izjaslav I van Kiev, vorst van Kiev vanaf 1054. Izjaslav werd vorst van Toerov en in 1052 

van Novgorod. Volgens het testament van zijn vader werd hij na diens overlijden in 1054 
vorst van Kiev. Izjaslav was een van de auteurs van de Pravda Jaroslavitsjej, een onderdeel 
van de Roesskaja Pravda, het eerste wetboek van de Kievse Roes. Ook gaf hij de 
monniken van het Holenklooster van Kiev de hele berg waar hun gangen in lagen, en liet 
er door bouwmeesters uit Constantinopel een fraaie kerk bouwen. In 1068 werd Izjaslav 
verjaagd door een opstand in Kiev, veroorzaakt door zijn weigering om een oorlog te 
beginnen tegen de Koemanen. Het jaar daarop kon hij Kiev weer veroveren met hulp van 
een Pools leger. In 1073 moest Izjaslav opnieuw vluchten, nu voor zijn eigen broers. 
Izjaslav zocht hulp in Polen, Duitsland en bij de paus. De Paus zond Izjaslav in 1075 een 
kroon, als teken dat hij hem als de wettige vorst zag. In 1076 kon hij zijn positie 
terugwinnen. Twee jaar later voerde Izjaslav een campagne tegen de opstandige prinsen 
Oleg Svjatoslavitsj en Boris Vjatsjeslavitsj. Hoewel die zich hadden teruggetrokken uit de 
stad Tsjernihiv, besloot Izjaslav de stad te belegeren. Oleg en Boris probeerden de stad te 
ontzetten en het kwam bij Nizjyn tot een veldslag. Oleg en Boris werden verslagen maar 
Izjaslav sneuvelde. Boris sneuvelde ook maar Oleg vluchtte naar de Chazaren. Die namen 
hem gevangen en zonden hem naar de keizer in Constantinopel, die Oleg in ballingschap 
zond. Hij zou op Rodos met een Byzantijnse edelvrouw zijn getrouwd maar dat is 
misschien alleen maar legende. Uiteindelijk wist Oleg na een aantal jaren met hulp van 
Koemaanse stammen Tsjernihiv opnieuw in bezit te krijgen, waar hij in 1115 overleed en 
werd begraven. Izjaslav werd geboren in circa 1024, overleden op 03-10-1078 te Nizjyn. 
Gehuwd in circa 1043 met: 

17179982037. Gertude van Polen, geboren in circa 1025, overleden op 04-1108. Getrude had de Egbert-
Psalter geërfd en liet daar haar gebedenboek aan toevoegen. De Egbert-Psalter was 
oorspronkelijk gemaakt voor aartsbisschop Egbert van Trier, zoon van Dirk II van 
Holland, en bevindt zich nu in het stedelijk museum van Cividale del Friuli. 
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17179982052. Poppo I van Istrië (van Weimar), markgraaf van Istrië vanaf 1012 in opvolging van zijn 
schooonvader en markgraaf van Krain vanaf 1040. Nadat Rooms koning Hendrik III in 
1040 het hertogdom Karinthië erfde, verdeelde die het markgraafschap Istrië in twee 
aparte markgraafschappen: Istrië en Krain. Omdat zijn moeder afstamde van de graven 
van Ebersberg, die bezittingen hadden in Krain, werd Poppo ook benoemd tot markgraaf 
van Krain, overleden op 13-07-1044. Gehuwd met: 

17179982053. Hadamut (Azzika) van Istrië, erfdochter van Istrië.  
 
17179982056.* Friedrich I von Pettendorf, Edelherr von Pettendorf, zijn afkomst is niet bekend maar 

sommigen vermoeden dat hij een nakomeling is van graaf Heinrich II an der Pegnitz en 
dochter vn graaf Kuno I im Sualafeld (Welf). Friedrich werd geboren in circa 1025, 
overleden in circa 1060. Gehuwd in circa 1050 met: 

17179982057. Sigena von Leinungen, geboren in circa 1025, overleden vóór 1110. Gehuwd (1) met 
gouwgraaf Wiprecht I voin Groitzsch. Sigena werd na het overlijden van haar tweede 
echtgenoot de derde abdis van klooster Vitzenburg.  

 
17179983072.* Gozmar, stamvader van de graven van Reichenbach en Ziegenhain, vermeld in 1062 als 

Hochvogt van Fulda, bouwde aldaar een nieuw kasteel op de plaats waar sinds de 5de 
eeuw reeds een Romeins fort had gestaan, geboren in circa 1020, overleden ná 1062. 
Gehuwd met: 

17179983073.* N.N. 
 
17179983380. Erenfrid (Ezzo) van Lotharingen, paltsgraaf van Lotharingen in 1020, graaf in Auel- 

Bonngau (dezelfde persoon als 17183228118). Gehuwd met: 
17179983381. Mathilde van Saksen (dezelfde persoon als 17183228119). 
 
17179983582. Gerard I van Gelre (de Lange), als Gerard III graaf van Wassenberg, als Gerard I, ook 

graaf van Gelre (dezelfde persoon als 775949958). Gehuwd met: 
17179983583.* mogelijk: Sophia (dezelfde persoon als 775949959). . 
 
17179983590.* onduidelijk wie de vader was van Oda van Stade (Elsdorf), de eerste of tweede echtgenoot 

van Ida, Liudolf von Derlingau, overleden in 1038, of Dedi van Saksen, overleden in 
1056. Gehuwd met: 

17179983591. Ida van Elsdorf, overleden in 1052. 
 
17179983708. Heinrich I von Hildrizhausen, vermeld als markgraaf in een schenkingoorkonde van 

klooster Reichenbach, bewoonde het verstekte huis Hildrizhausen, overleden in 1078. 
Gehuwd met: 

17179983709.* N.N. 
 
17179983710. Otto III van Zwaben (de Witte) (von Schweinfurt), hertog van Zwaben vanaf 1048. Otto 

wordt voor het eerst genoemd in 1014 als graaf van Neder-Altmühl (of Kelsgau). Door 
erfenis van zijn vader bezat Otto uitgebreide goederen in Radenzgau en Schweinfurt, in 
het noorden van Beieren. In 1034 werd hij graaf van Neder-Naab. Hij nam onder 
 Koenraad II de Saliër en Hendrik III deel aan verschillende keizerlijke expedities 
naar Bohemen, Hongarije en Polen. In 1040 leidde hij het Beierse contigent naar Bohemen 
maar werd verslagen bij Cham. Otto werd in 1048 in Ulm door Hendrik III aangesteld tot 
hertog van Zwaben, geboren in circa 1000, overleden op 28-09-1057. Begraven te 
Schweinfurt. Gehuwd met: 

17179983711. Irmengard van Susa, geboren in circa 1020, overleden op 19-01-1078. Adelheid van Sus 
was haar zuster, gehuwd met de graaf van Savoye. Na het overlijde van haar eerste 
echtgenoot huwde ze (2) in 1058 met Egbert I van Meiβen. Na Egberts overlijden in 1068 
keerde ze terug naar Italië. 
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17183228116. Boleslaw I van Polen (Boreslaw I Chrobry) (de Koene), hertog van Polen van 992 tot 1025, 
koning van Polen vanaf 1025 en als Boleslav II hertog van Bohemen vanaf 1003 of 1004, 
geboren in 966/967, overleden op 17-06-1025. Gehuwd (1) met N.N. van Meiβen, geschei-
den in circa 985, gehuwd (2) met N.N. van Hongarije, gescheiden in circa 987, gehuwd (4) 
op 03-11-1018 met Oda van Meiβen, overleden in 1025. Gehuwd (3) in 987 met: 

17183228117. Emnilda (Emnilde) Słowiańska, overleden in 1017. 
 
17183228118. Erenfrid (Ezzo) van Lotharingen, paltsgraaf van Lotharingen in 1020, graaf in Auel- 

Bonngau. Zijn nakomelingen worden Ezzonen genoemd. Hij was een steunpilaar van de 
Ottonen. Ezzo was troonkandidaat, raakte in conflict met keizer Hendrik II en werd door 
hem afgezet. Hij werd heiligverklaard. Zijn gedenkdag is op 21 mei, geboren in circa 955 
te Lotharingen, overleden op 21-05-1034 te Saalfeld, begraven in de abdij Brauweiler 
welke door het echtpaar in 1024 gesticht was en waarvan hij Voogd was. Relatie (1) met 
Thietburga. Gehuwd vóór 15-06-991 met: 

17183228119. Mathilde van Saksen, werd in het nonnenklooster Essen bij haar nicht Mathilde van Zwaben 
opgevoed. Haar huwelijk werd door het merendeel als onder haar stand beschouwd, vol-
gens een sage uit het klooster Brauweiler zou haar broer Otto III haar bij het schaakspel 
aan Ezzo hebben verloren. De koning gaf, om haar positie te verhogen, een grote bruids-
schat mee, waaronder Saalfeld, ze zou 10 kinderen gehad hebben, geboren in de zomer 
van 978, overleden op 04-12-1025 te Esch sur Sure, begraven in de abdij Brauweiler.  

 
17183228120. Wilhelm II von Weimar (de Grote), graaf van Weimar vanaf 963 in opvolging van zijn 

vader en hertog in Thüringen vanaf 1002, graaf van Helmgau vanaf 965, graaf van Altgau 
vanaf 967 en graaf van Viesichgau vanaf 974. Wilhelm bezat grote landerijen in de Nabel-
gau en het Ohmgebirge bij Bleicherode. Hij veroverde in 1002 het hertogdom Thüringen 
maar overleed korte tijd later, geboren in circa 935, overleden op 24-12-1003. Gehuwd: 

17183228121.* N.N. 
 
17183228122. Thietmar II van Lausitz, markgraaf van Nieder-Lausitz vanaf 1015 in opvolging van zijn 

vader, graaf in Zwaben en Nordthüringgau,  geboren in circa 990, overleden op 10-01-
1030, begraven in het klooster van Helmarshausen. Gehuwd met: 

17183228123.* N.N. 
 
17183228124. Lambert I van Leuven (met de Baard), graaf van Leuven vanaf circa 1003 en Brussel door 

zijn huwelijk, graaf van Bruningerode vanaf 1013, voogd van de abdij van Nijvel en Gem-
bloers. Lambert werd samen met zijn broer Reinier verbannen door aartsbisschop Bruno 
van Keulen, na de dood van keizer Otto I keerden ze terug om het kasteel van Bussud 
(Bossut?) te belegeren maar werden verslagen en opnieuw verbannen door Otto II. In 973 
zouden beide broers zijn teruggekeerd om Werner en Renauld (Reinout), die hun vaders 
land in bezit hadden genomen, te bestrijden en te doden. Uit een andere bron weten we dat 
de zonen van Reinier III in 977 terug waren in hun vaderland. Lambert werd in 1003 voor 
het eerst vermeld als graaf van Leuven, ter gelegenheid van zijn aanduiding als voogd over 
de abdij van Nijvel. Hij verwierf de voogdij over de abdij van Gembloers. Hierdoor moest 
hij instaan voor de bescherming van de abdijen, maar anderzijds verkreeg hij ook de terri-
toriale controle over de uitgestrekte domeinen. Lambert kwam eveneens in botsing met de 
rijksbisschop Balderik II van Luik. Deze liet een burcht bouwen te Hoegaarden. Dit was 
niet naar de zin van Lambert, die de burcht als een bedreiging beschouwde. Toen de bis-
schop weigerde de bouw stop te zetten, deed Lambert een inval in het Luikse gebied. De 
bisschop wist slechts met toegevingen zijn vazallen ertoe te bewegen hem bij staan, maar 
de strijd in 1013 te Hoegaarden werd toch verlotren. Mede door desertie van een deel der 
Luikse troepen wist Lambert de bisschop een bloedige nederlaag toe te brengen. Door 
deze overwinning kon Lambert het graafschap Bruningerode (ten zuidoosten van Leuven) 
annexeren. Lambert had van zijn schoonvader het graafschap Brussel ontvangen. De toe-
wijzing van het hertogdom Lotharingen aan Godfried I van Verdun bracht Lambert met de 
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graven van de Ardennen in conflict. Dit gaf in 1015 aanleiding tot de Slag van Florennes, 
waar Lambert sneuvelde. De kroniekschrijvers hadden geen goed woord over voor de oor-
logszuchtige Lambert. Ze beschuldigden hem ervan geen respect te hebben voor vrouwen, 
kinderen en heiligdommen, geboren in circa 950, overleden op 12-09-1015 te Florennes, 
begraven te Nivelles in het klooster van St. Geertruid. Gehuwd in circa 985 met:  

17183228125. Geberge van Neder-Lotharingen, kreeg het graafschap Brussel mee als bruidsschat, 
overleden in 1008 of 1018, begraven te Nivelles. 

 
17183228126. Gozelo I van Verdun (van Lotharingen), hertog van Neder- en Opper-Lotharingen vanaf 

1023 en 1033. Gozelo fungeerde vanaf omstreeks 1008 als markgraaf van Antwerpen on-
der zijn broer Godfried de Kinderloze, hertog van Neder-Lotharingen. Hij volgde hem op 
in dit hertogdom vanaf 1023. Na het overlijden van hertog Frederik III van Opper-Lotha-
ringen in 1033 werd hij ook hier tot hertog aangesteld. Hij was de laatste landsheer die de 
beide hertogdommen kon verenigen, geboren in circa 970, overleden op 19-04-1044, 
begraven in het nonnenklooster van Munsterbilzen. Gehuwd met: 

17183228127.* N.N. 
 
17183228128. Adolf I van Lotharingen, graaf van Keldachau, van 1008 tot 1018 vogt van Deutz, geboren 

in circa 973, overleden in 1041. Gehuwd met: 
17183228129.* N.N. 
 
17183237448. Gebhard in Ufgau, graaf in de Ufgau 940, overleden ná 15-01-947. Gehuwd met: 
17183237448. een dochter van Heribert I van Vermandois. 
 
17183237536.  Boudewijn II van Vlaanderen (de kale), graaf van Vlaanderen vanaf  879 in opvolging van 

zijn vader, graaf van Boulogne vanaf 896, usurpeerde grondbezit en rechten in de streek 
tussen Schelde en Artois tussen 879 en 883. Met zijn harde en gewelddadige politiek had 
Boudewijn in de jaren na 900 zijn positie en die van zijn graafschap veilig gesteld. De 
laatste periode van zijn bewind tot zijn dood is rustig verlopen, geboren in circa 865, over-
leden op 10-09-918, begraven in St. Bertijns, later te Gent, St. Pieter. Gehuwd in 884 met: 

17183237537.  Aelfthryth van Wessex (Elftrudis), overleden op 07-06-929, begraven te Gent, St. Pieter. 
 
17183237538. Heribert II van Vermandois, graaf van Meaux, Soissons en Vermandois vanaf 900. 

Trachtte zijn machtsgebied uit te breiden, leke-abt van Saint-Médard-de-Soissons in 907 
en van Saint-Crépin-de-Soissons. Speelde een rol in de strijd om de Franse kroon en om 
Lotharingen. Koos ondanks zijn Karolingische afstamming veelal de partij der Robertij-
nen, hield Karel III de Eenvoudige na diens afzetting vele jaren gevangengen, geboren in 
circa 880, overleden op 23-02-943, begraven in St.Quentin. Gehuwd vóór 21-05-907 met: 

17183237539. Adelheid van Neustrië, ook bekend als Aelis Capet, overleden ná 931. 
 
17183237544. Askar I van Ivrea, graaf van Oscheret van 870 tot 887, naar Italië in 888, consiliarius van 

markgraaf Wido in 891, summus consilarius van koning Beringar I in 898, markgraaf van 
Ivrea van circa 891 tot zijn overlijden, overleden op 01-07-898 of 03-902. Gehuwd met: 

17183237545.* N.N. 
 
17183237546. Berengarius I van Italië (van Friuli of Friaul), markgraaf van Friuli in opvolging van zijn 

broer Unruoch in 874/875. Liet zich na de afzetting van keizer Karel III (november 887) 
kiezen en kronen tot koning van Italië te Pavia begin januari 888, doch zonder dat zijn 
macht verder dan noordoost-Italië reikt. Werd algemeen als koning van Italië erkend na de 
dood van keizer Lambert van Spoleto (15-10-898) en die van Arnulf van Karinthië (08-12-
899). Gekroond tot keizer door paus Johannes X te Rome in begin december 915, geboren 
in circa 840, overleden op 07-04-924 te Verona (vermoord). Gehuwd (2) vóór december 
915 met Anna van Byzantium, overleden ná mei 936. Gehuwd (1) in circa 880 met:  

17183237547. Bertila van Spoleto, overleden vóór december 915. 
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Lambert I van Leuven en Geberge van Neder-Lotharingen. 
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17183237548. Theobald van Arles, graaf van Arles. Gehuwd in circa 879 met: 
17183237549. Bertha van Lotharingen, geboren in circa 863, overleden op 08-03-925, begraven in de St. 

Maria Forisportam te Lucca. Gehuwd (2) in circa 890 / 998 met Adalbert II van Tuscië. 
 
17183237550. Rudolf I van Bourgondië (dezelfde persoon als 274931649908). Gehuwd met: 
17183237551. Wila van Provence (dezelfde persoon als 274931649909).  
 
17183237552.  Rollo van Normandië (Rolf, Robert), graaf van Normandië vanaf 911. In 911 werd een 

verdrag gesloten tussen Rollo, een van de invloedrijkste aanvoerders van de Noormannen, 
en de Franse koning Karel III. Mogelijk is Rollo dezelde persoon als Hrolf Ganger (Oud-
noords voor Hrolf de Wandelaar), zo genoemd omdat geen paard sterk genoeg was om 
hem te dragen. De Noormannen mochten in het land blijven en de veroverde gebieden 
houden. Als tegenprestatie beloofden zij collectieve doop, overname van de kustverde-
diging en erkenning van de Franse koning als leenheer. Het land tussen Eure en Epte, het 
latere hertogdom Normandië, was vanaf toen van de Noormannen, geboren in circa 846, 
gedoopt in 912 met de naam Robert, overleden tussen 928/931. Gehuwd (1) met NN. 
Gehuwd (3) in 912 met Gisela, overleden in 919, dochter van Karel III de Eenvoudige. 
Gehuwd (4) zijn 2de echtgenote Poppa, die hij verstoten had. Gehuwd (2) in circa 886 met: 

17183237553.  Poppa van Bayeux. 
 
17183237564.  Fulco II van Anjou (de Goede), graaf vanaf 942 in opvolging van zijn vader, overleden op 

11-11-958. Gehuwd (2) met de weduwe van hertog Alain van Bretagne. Gehuwd (1) 937: 
17183237565.  Gerberga van Maine (van Mortagne), overleden vóór 952. 
 
17183237566. Robert van Vermandois (van Meaux, Troye of Donzy), graaf van Meaux in 946, graaf van 

Troye in 956, geboren in circa 910, overleden op 19/29-08-967. Gehuwd vóór 950 met: 
17183237567. Adelheid (Werra), overleden ná augustus 967. 
 
17183237568. Billung, graaf (van Stubenskorn?). Gehuwd met: 
17183237569.* N.N.  
 
17183237572.*  Lothar I van Stade, graaf van Stade, het lijkt aannemelijk dat hij een (klein)zoon was van 

graaf Lothar  van Stade, gesneuveld op 02-02-880 tijdens de slag bij Ebstorf tegen de 
Denen. Lothar II sneuvelde tijdens de slag bij Lenzen op 05-09-929. Gehuwd met:  

17183237573.*  Swanhilde, overleden op 13-12. 
 
17183237578.*  Lothar II van Walbeck, graaf van Walbeck, het lijkt aannemelijk dat Lothar II een 

(klein)zoon was van graaf Lothar I van Walbeck die sneuvelde tijdens de slag bij Lenzen 
op 05-09-929. Lothar II overleed in 986. Gehuwd met: 

17183237579. Mathilde van Arneburg, overleden op 03-12-992. 
 
17183237584. Björn van Vestfold, koning van Vestfold. Gehuwd met: 
17183237585.* N.N. 
 
17183237592.* Björn Eriksson. Volgens Hervarar Saga vader van Erik VI en Olof I. Volgens deze saga en 

de saga van Harald Mooihaar was hij de zoon van Erik die tegen Harald Mooihaar vocht: 
17183237593.* N.N.   
 
17183237594.* Skoglar Toste, vikinghoofdman uit Västergötland. Zijn naam dankt hij aan zijn oorlogs-

ervaring (skagul is een van de vele namen voor oorlog in het Oud Noors). Gehuwd met: 
17183237595.* N.N. 
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17183237600. Zolta van Hongarije, vorst der Hongaren (Magyaren) van 907 tot 945. Was de leider der 
Magyaren bij hun invallen in West-Europa, waar zij onder andere in 917 Basel plunderden 
en in 926 de kloosters van Rheinau en St. Gallen vernietigden. De gepantserde Europese 
ridders waren niet opgewassen tegen de wendige mobiele steppenruiters. Het lukte in 933 
de Duitse koning Hendrik I de Magyaren onder Zolta voor het eerst te verslaan en wel te 
Riade an der Unstrut (bij Merseburg). Gehuwd met: 

17183237601.* N.N. 
 
17183237856.* Wigger I van Zeitz, markgraaf van Zeitz, vogt van Drübeck, geboren in circa 965, 

overleden in 981. Gehuwd met: 
17183237857.* N.N.  
 
17183237920. Stefan I Vojislav (Dobroslav I Vojislav), grootžupan van Servië vanaf circa 1040. Stefan 

was zijn titel, afgeleid van het Griekse Stephanos (gekroond). Vojislav was volgens over-
leveringen de zoon van Dragomir, van wie verder niet veel bekend is. Volgens Byzantijnse 
bronnen was hij afkomstig uit Travunië, het huidige Herzegovina. Vojislav heerste als 
grootžupan over de kustgebieden. Omwille van bepaalde belastingheffingen vanuit Byzan-
tium organiseerde Vojislav, als archont van Dioclitië (het huidige Montenegro), een op-
stand, waarbij hij de steun van de kuststeden won, die toen niet bij Dioclitië hoorden, zoals 
Bar, Ulcinj of Skadar in Noord-Albanië. De eerste opstand mislukte, maar in de tweede 
opstand overwon Vojislav een Byzantijns leger, en verzekerde daardoor de Servische zelf-
standigheid. Hij bracht ook Hum en Travunië (Herzegovina, Zuid-Dalmatië) onder zijn 
heerschappij, geboren in april van een onbekend jaar te Brusno, overleden in circa 1052: 

17183237921.* N.N.  
 
17183238112.* Manasses van Omont, graaf van Omont aan het einde van de 10de eeuw. Gehuwd met: 
17183238113.* Castricia, mogelijk een gefantaseerde naam. 
 
24830378016. Willem I van Ponthieu, graaf van Ponthieu vanaf in 957 in opvolging van zijn vader: 
24830378017.* N.N.    
 
24830378020. Hugo de Grote, hertog der Franken (dux francorum) en graaf van Parijs, de machtigste 

man in Frankrijk van zijn tijd, geboren in circa 895, overleden op 16-06-956 te Dourdan. 
Gehuwd (1) met Eadhild, een zuster van koning Athelstan van Engeland. Gehuwd (2) met: 

24830378021. Hedwig van Saksen, geboren tussen 914 en 921, overleden in 959. Haar geboortejaar is 
niet precies bekend. Wel is bekend dat zij jonger is dan haar zus Geberga (geboren 914) en 
ouder dan haar broer Hendrik, die vermoedelijk in 921 werd geboren. 

 
24830378022. Willem III van Aquitanië (Sleephoofd of de Vrome), graaf van Poitiers (Willem I) in op-

volging van zijn vader, en hertog van Aquitanië (Willem III) vanaf 935. Doordat de ko-
ninklijke kanselarij hem niet erkende als hertog droeg hij van 959 tot 962 de titel graaf van 
het hertogdom Aquitanië. Trouw aan Lodewijk IV van Frankrijk verkreeg hij het ambt van 
abt van Saint-Hilaire-le-Grand, een functie die sindsdien was verbonden aan die van graaf 
van Poitiers. Willem stichtte de hertogelijke bibliotheek in zijn paleis te Poitiers, geboren 
in 900, overleden op 03-04-963 te Poitiers. Gehuwd met: 

24830378023. Adela van Normandië, geboren als Gerloc (of Geirlaug), gedoopt te Rouen in 912 als 
Adela, overleden op 14-10-962. 

 
24830378128.  Wifried I (van Barcelona) (dezelfde persoon als  794572990020). Gehuwd met: 
24830378129.  Guinedilda van Vlaanderen (dezelfde persoon als 794572990021). 
 
24830378132.  Raymond II van Toulouse, graaf van Toulouse vanaf 918 in opvolging van zijn vader, 

overleden in 924. Gehuwd met: 
24830378133.  vermoedelijk: Guinidilda van Barcelona. 
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24830378134.* García II Sánchez (de Kromme), hertog van Gascogne vanaf 887. In 887 werd hij vermeld 
in een charter van de groten van Aquitanië toen deze samenkwamen in Bourges om te 
beslissen over mogelijke actie aan het einde van de regering van Karel de Dikke. In 904 
gebruikte hij de titel comes et marchio in limitibus oceani (graaf en markgraaf van de 
grenzen van de oceaan). García was de eerste van een reeks heersers van Gascogne. De 
afkomst van García is onduidelijk, mogelijk was hij een zoon van Sancho Sanchès van 
Gascogne of hertog Sancho II Mittara. García overleed in circa 930. Gehuwd met: 

24830378135.* Amuna. 
 
24830378136.* Asnarius (Anar/Aznar), stamvader van het geslacht Comminges-Couserans. Mogelijk was 

Asnarius van Baskische afkomst, de graven van Aragon worden hierbij wel vermeld. Het 
is niet duidelijk of hij zelf reeds de functie van graaf had en of hij daadwerkelijk de aan 
hem toegeschreven abdij van Auch heeft gesticht. Gehuwd met: 

24830378137.* N.N. 
 
24830378138.  Acfred II van Carcassonne, graaf van Carcassonne vanaf 908, overleden in 933. Gehuwd: 
24830378139.* N.N. 
 
24830378208. Arnulf II van Boulogne, graaf van Boulogne van 964 tot 971 in opvolging van zijn oom 

Arnulf I, overleden in 971. Gehuwd met: 
24830378209.* N.N.  
 
24830378212. Dirk II (Diederik II) van Holland, Friese graaf die tussen 965 en 988 het bewind voerde 

over drie graafschappen die tezamen het gehele kustgebied tussen de Oosterschelde en het 
Vlie opvulden, zijnde de gouwen: Masaland, Kinhem en Texla. Het formele leenschap lag 
bij de Utrechtse bisschop. In het verleden werd aangenomen dat Dirk II de zoon was van 
Dirk I. Tegenwoordig denkt men dat hij de zoon was van een zoon van Dirk I, die ook wel 
wordt aangeduid als Dirk I bis, en Gerberga (Geva) van Hamaland. Na het overlijden van 
zijn schoonvader Arnulf op 27-03-965 trad Dirk II op als voogd voor de minderjarige 
Arnulf II van Vlaanderen. Op 15-06-950 schonk Dirk II aan Egmond ter ere van de bijzet-
ting van Sint Adelbert een stenen kloosterkerk. Waarschijnlijk ter gelegenheid van de wij-
ding van deze kerk schonk hij het Evangeliarium van Egmond, een van Nederlands be-
langrijkste cultuurhistorische voorwerpen uit de middeleeuwen. Het 9de eeuwse hand-
schrift werd in circa 975 door hem verworven en bevat de tekst van de vier evangeliën. 
Dirk en Hildegard zijn afgebeeld op twee miniaturen, die Dirk voor de gelegenheid aan het 
boek liet toevoegen. Volgens sommigen zijn de miniaturen van de hand van hun zoon 
Egbert. De tekst bij een van de miniaturen luidt in vertaling: “Dit boek werd geschonken 
door Dirk en zijn geliefde echtgenote Hildegard aan de genadige vader Adalbert, opdat hij 
hen rechtvaardig zal gedenken in alle eeuwigheid.” Thans in de collectie van de Konink-
lijke Bibliotheek te Den Haag. Dirk II veroverde de grafelijke burcht in Gent in 965 en 
bezette het graafschap Gent van 965 tot 988. In 972 verwierf hij de landerijen rondom 
Rijnsburg bij Leiden ten koste van de Utrechtse bisschop. Onder de bevolking ontstond 
verzet dat leidde tot het neerslaan van een opstand door Dirk II. Op de plaats van de over-
winning werd drie jaar later een kapel opgericht. Op 25-08-985 kreeg Dirk zijn lenen in 
Maasland, Kennemerland en Texel van koning Otto III in vrij eigendom. Twee maanden 
daarvoor, op 26 juni, had graaf Ansfried al niet nader genoemde gebieden (que vocantur 
Inferior Maselant) in Maasland van de koning verkregen, geboren in 930, overleden op 06-
05-988, begraven in de abdij van Egmond. Verloofd in 938 en Gehuwd in circa 950 met: 

24830378213. Hildegard van Vlaanderen, bekend van de vele giften aan kloosters en kerken in Egmond, 
Trier en Gent. Uit de Rijmkroniek van Holland van Melis Stoke: Dese Dideric goed ende 
wert had een wijf, heet Hildegaert (deze goede en brave Diederik had een vrouw die Hil-
degard heette). De plaatsnaam Hillegersberg is vernoemd naar Hildegard van Vlaanderen. 
Dirk II was eigenaar van het aldaar bestaande Bergan, wat versterkte plaats of gehucht 
betekent, geboren in circa 935, overleden op 10-04-990, begraven in de abdij van Egmond.  
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Graaf Dirk II van Holland en Hildegarde van Vlaanderen tijdens het aanbieden van het Evangelarium van 
Egmond. 
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24830378214. Siegfried I van Luxemburg, eerste graaf van Luxemburg. Bouwde in 963 als graaf in de 
Ardennengouw een burcht, op de plaats van de huidige stad Luxemburg, nadat hij een 
strategisch gelegen plek door een goederenruil met de abdij van Sint Maximin te Trier 
verkregen had. Deze burcht werd het middelpunt van een landencomplex dat zich tot ver 
buiten het huidige hertogdom uitstrekte, geboren in 922, overleden op 15-08-998. Gehuwd: 

24830378215. Hadewig van Lotharingen (Hedwig van Nordgau), geboren in 922, overleden in 993. 
 
24830378360. Richard I van Normandië (Zonder Vrees) (dezelfde persoon als 4295809388). Relatie met: 
24830378361.* N.N., een onbekende minnares. 
 
24830378498.* Ermenfried van Amiens, graaf van Amiens, Vexin en Valois vanaf circa 895. Hij werd 

opgevolgd door zijn schoonzoon. Gehuwd met: 
24830378499.* N.N. 
 
24830378512.  Edward de Oudere van Engeland (dezelfde persoon als 274931650002). Gehuwd met: 
24830378513.  Eadgifu (Edgiva) of Kent, overleden op 25-08-968. 
 
24830378608.* Hilduinis I van Montdidier, graaf van Montdidier, overleden vóór 956. Gehuwd met: 
24830378609.* Hersende van Ramerupt, vrouwe van Ramerupt. 
 
24830378612.*  Bernard d’Harcourt, heer van Harcourt, geboren in circa 904 te Normandië, Frankrijk, 

overleden in circa 955 te Normandië. Gehuwd met: 
24830378613.*  Sprota de Bourgogne, geboren in circa 908. 
 
24830378614.  Lancelot de Brioquibec (Lancelot Bertrand, Anslech de Briquebec), heer van Brioquibec, 

leraar van Richard II van Normandië, geboren in circa 930. Gehuwd met: 
24830378615.* Gillette de Beaumont, mogelijk een dochter van graaf Godfried van Beulac. 
 
24830378616. Ragenold van Roucy (Renaud) (dezelfde persoon als 549863602062). Gehuwd met: 
24830378617. Alberade van Lotharingen (dezelfde persoon als 549863602063).  
 
24830378620.  Reinier (Reginar) III van Henegouwen (dezelfde persoon als 34366456248). Gehuwd met: 
24830378621.  Adela van Leuven (Löwen) (van Toxandrië) (dezelfde persoon als 34366456249). 
 
24830378622.  Hugo Capet (dezelfde persoon als 12415189010). Gehuwd met: 
24830378623.  Adelheid van Aquitanië (dezelfe persoon als 12415189011). 
 
24830380536. Leofwine, Ealdorman of Hwicce, geboren circa 946 te Mercia, Engeland, overleden 1023: 
24830380537. Alwara, geboren in circa 946. 
 
24830380538.* Thorold, Sheriff of Lincolnshire, geboren in circa 954 te Mercia. Gehuwd met: 
24830380539.* N.N. 
 
24830380874. Frederik van Luxemburg, graaf in de Moezelgouw. Hoewel Frederik door sommigen als 

tweede graaf van Luxemburg beschouwd, is dit niet waarschijnlijk aangezien hij daarvoor 
iets te vroeg overleed. Algemeen wordt dan ook aangenomen dat niet hij, maar zijn broer 
Hendrik, die in 1026 overleed, de tweede graaf van Luxemburg was. Wel was Frederik 
graaf in de Moezelgouw, maar dit gouwgraafschap ging na zijn dood op in het graafschap 
Luxemburg, geboren in 965, overleden op 06-10-1019. Gehuwd in circa 985 met: 

24830380875.* Irmentrude (van Gleiberg van Wetterau). 
 
24830380876. Hugo Capet (dezelfde persoon als 12415189010). Gehuwd met: 
24830380877. Adelheid van Aquitanië (dezelfe persoon als 12415189011). 
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24830380878. Willem I van Provence (de Bevrijder, Vader des Vaderlands), graaf van Provence vanaf 
968 in opvolging van zijn vader, samen met zijn broer Rotbold II. Na de ontvoering van 
abt Mayeul van Cluny (St. Majolus) in 972, nam Willem het voortouw in de verdrijving 
van de Moren uit de Provence in de slag bij Tourtour van 973. De verworven gebieden ver-
deelde hij onder vazallen, wat de basis was voor de Provençaalse feodaliteit. In 973 werd 
hij markies van Provence en vestigde zich in Arles. Hij stierf als vroom man in de armen 
van Mayeul van Cluny, die hem het monnikenkleed omlegde, zoals gebruikelijk was, ge-
boren in 955, overleden in 993 te Avignon. Gehuwd (1) in circa 970 met Arsindis, geboren 
in 950, overleden in 983, dochter van graaf Arnold II van Comminges. Gehuwd (2) met: 

24830380879. Adelheid van Anjou, overleden in 1026. Gehuwd (1) met Steven van Brioude, graaf van 
Gévaudan. Gehuwd (2) met Raymond (V) van Toulouse. Gehuwd (3) met Lodewijk V van 
Frankrijk. Gehuwd (5) met Otto Willem van Bourgondië.   

 
24830380920.* Ivo van Bellême (de Oude), eerste heer van Bellême. Mogelijk een zoon van Ivo van Creil. 

Vermoedelijk stichtte hij het kasteel van Alençon, overleden in 1005. Gehuwd met: 
24830380921.* Godehilde. 
 
24830382980.  Donnchad mac Cellaig, koning van Osraige van 934 tot 976. Gehuwd met: 
24830382981.  Aife mac Fáelán. 
 
24830383040.  Donncuan O’Toole (Donnucan Ua Tuathil), koning van Leinster (Laigin), overleden 1016:  
24830383041.* N.N. 
 
24830383048.  Domnall O’Domnail, overleden in 1041. Gehuwd met: 
24830383049.* N.N. 
 
24830383052.  Mail Maud Ua Nuallain. Gehuwd met:  
24830383053.* N.N. 
 
24830383072.  Cinaed Ua Morda. Gehuwd met:  
24830383073.  Echrad ingen Carlusa.  
 
24830383092.  Gilla Pátraic mac Donnchada (dezelfde persoon als 12415191490). Gehuwd met: 
24830383093.  mogelijk: Maelmare (dezelfde persoon als 12415191491). 
 
24830385616.* Walram I van Meulan, burggraaf van Meulan. Gehuwd met: 
24830385617.* Lietgarde, burggravin van Mantes en Meulan. Weduwe van graaf Raoul II van Vexin. 
 
24830387146.* Foucher de Bezai. Gehuwd met: 
24830387147.* Hildegard.  
 
24830387240.  Hugo II van Maine, graaf van Maine vanaf 950 in opvolging van zijn vader. Hugo werd, 

zoals zijn vader, een der eerste vazallen van Hugo de Grote, maar toen die overleed, 
maakte Hugo van de gelegenheid gebruik om hieronder uit te komen. Hij ging een alliantie 
aan met Odo I van Blois tegen het Huis Capet, overleden in 992. Gehuwd met: 

24830387241.* N.N. 
 
24830387250.  Ivo van Bellême (de Oude) (dezelfde persoon als 24830380920). Gehuwd met: 
24830387251.  Godehilde (dezelfde persoon als 24830380921). 
 
24830387300. Kenneth II van Schotland, koning van Alba van 971 tot 995 in opvolging van Culen. Vol-

gens de Anglo-Saxon Chronicle sloten Kenneth en koning Edgar van Engeland een ver-
drag ten tijde van een conferentie in Chester waarbij zes koningen betrokken waren, die 
elkaars bondgenoten op zee en land zouden zijn. Edgar schonk naast goud en edelstenen 
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ook Lothian aan Kenneth. Dit laatste waarschijnlijk als een erkenning van de claim die 
Kenneth had op de oostelijke laaglanden van Schotland, dat sinds de Slag van Nechtanse-
mere onder controle van de Schotten en de Picten was geweest. Het koninkrijk van Ken-
neth liep van de Tweed tot aan de Pentland Firth. Strathclyde was een vazalstaat en hoewel 
er Noorse nederzettingen waren in Caithness werd Kenneth ook erkend als leenheer door 
de heren van Caithness. Tijdens het vijftiende jaar van Kenneths regering werd een Deense 
invasie van Dalriada gestopt, waarbij 140 gevangenen werden opgehangen. Iona werd 
zwaar geteisterd. Tijdens de kerst van 986 werd het eiland door de Denen geplunderd en 
werden de abt en vijftien monniken gedood. Volgens de Annals of Ulster werden het jaar 
erop de 360 Denen, die Iona geplunderd hadden, afgeslacht. Waarschijnlijk had deze 
schennis van het Columbiaanse christendom niet alleen de Kelten geschokt, maar ook de 
christelijke Noren van Dublin en van de Hebriden. Kenneth werd vermoedelijk vermoord,  
maar de omstandigheden van zijn overlijden zijn niet duidelijk. Hij zou zijn vermoord 
door Finella, dochter van Cuncar, mormaer van Angus, omdat Kenneth haar zoon gedood 
zou hebben. In de oorlog om de opvolging wist Constantijn III, zoon van Culen de troon te 
bemachtigen, geboren vóór 954, overleden in 995 te Angus. Gehuwd met: 

24830387301.* waarschijnlijk een vrouw uit Leinster. 
 
24830387364.  Rotbold II van Provence, graaf van Provence vanaf 968 in opvolging van zijn vader. 

Rotbold regeerde samen met zijn broer Willem I en na diens dood alleen. Rotbold deed 
belangrijke schenkingen aan de kerk, overleden in 1008. Gehuwd met: 

24830387365.* Ermildis van Gévaudun, mogelijk de dochter van burggraaf Steven van Gévaudun. 
 
24830390112.* Hlodvir van Orkney, Earl van Orkney, volgens de Orkneyinga Saga was Earl Sigurd of 

Orkney de zoon van Hlodvir, één van de vijf zonen van Thorfinn Hausakljuv (de 
schedelsplijter) en Grelod. Thorfinn was een zoon van Turf-Einar (Einarr Rögnvaldarson), 
de jongste zoon van Rognvald Eysteinsson (de Wijze) (dezelfde persoon als 
34366475104) en een onbekende vrouw. Hlodvir overleed in 991. Gehuwd met: 

24830390113. Eithne van Osraige. 
 
24830390114. Malcolm II van Schotland (dezelfde persoon als 12415193650). Gehuwd met: 
24830390115. N.N. (dezelfde persoon als 12415193651). 
 
24830390116.* Arne Arnmodsson, een Lendmann (baron) van Noorwegen, geboren in circa 977, 

overleden in circa 1024. Gehuwd met: 
24830390117. Tora Torsteinsdatter. 
 
24830390118.* Halvdan Sigurdsson (Halfdan Hadafylke), volgens de overleveringen een zoon van Sigurd 

Rise en dus kleinzoon van koning Harald I van Noorwegen. Dit is echter slechts gebaseerd 
op een saga uit IJsland die zo’n 200 jaar later is vastgelegd. Gehuwd met: 

24830390119.* N.N.  
 
24830390124. Olav Haraldsson van Noorwegen (dezelfde persoon als 2147904698). Gehuwd met: 
24830390125. Astrid van Zweden (dezelfde persoon als 2147904699). 
 
24830393312.  Richard van Elzas (van Metz) (dezelfde persoon als 1099726599962). Gehuwd met: 
24830393313.  N.N. (dezelfde persoon als 1099726599963). 
 
24830393314.  Siegfried I van Luxemburg (dezelfde persoon als 24830378214). Gehuwd met: 
24830393315.  Hadewig van Lotharingen (Hedwig van Nordgau) (dezelfde persoon als 24830378215). 
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24830393328. Hugo VI van Egisheim-Dagsburg, graaf in de Elzas, geboren in circa 968, overleden in 
oktober van een onbekend jaar. Zijn zoon Bruno werd in 1049 paus Leo IX. Gehuwd met: 

24830393329.  Heilwig von Dagsburg, geboren in circa 975, overleden in 1046. 
 

24830395248. Boso I van la Marche (de Oude), graaf van  La Marche en Périgord. Boso wordt graaf van 
La Marche genoemd in het stichtingscharter van de kerk van Dorât in 944. Hij steunde, 
tegen de wil van graaf Arnold II van Angoulême (Arnold Manzer), de kinderen van graaf 
Bernard van Périgord, met wiens zuster, Emma, Boso getrouwd was. Toen de zoon van 
Bernard, Arnold van Périgord, kinderloos overleed volgde Boso hem op als graaf van 
Périgord. In een charter uit 955, werd hij ook markgraaf genoemd en werd Limousin 
omschreven als een deel van Périgord. Boso liet het kasteel van Bellac in Neder-Marche 
bouwen. In de regeringsperiode van Lotharius werd hij samen met zijn zoon Eli verslagen 
door Gwijde, zoon van burggraaf Gerald van Limoges, overleden in 988 (?). Gehuwd met: 

24830395249.  Emma van Périgord. 
 
24830395250. Gwijde van Limoges, burggraaf van Limoges vanaf 943 in opvolging van zijn vader. Hij 

nam Aldebert van La Marche gevangen en liet hem pas vrij op voorwaarde te huwen met 
zijn dochter Adalmodis. Tijdens deze gevangenschap was Gwijde heerser over Périgord en 
La Marche, geboren in circa 916, overleden in 988. Gehuwd met: 

24830395251. Rothilde de Brosse, geboren in circa 932, overleden in circa 986. 
 
24830398976. Raoul I de Beaumont, burggraaf van Maine. Gehuwd in circa 960 met: 
24830398977.* Godehilde. 
 
24830399720. Svjatoslav I van Kiev, knjaz van het Kievse Rijk vanaf 945 (met zijn moeder als regentes) 

en vanaf 962 zelfstandig. Zijn leermeester was een Varjaag die luisterde naar de naam 
Asmund. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door met zijn droezjina (legertroep), in 
permanente oorlog met zijn buurstaten. Volgens de kronieken was hij van gemiddelde 
lengte en lichaamsbouw, en schoor hij zijn hoofd en baard, maar liet hij een lange snor 
staan en een kuif op de zijkant van zijn hoofd, als teken van zijn adellijke afkomst. Het 
liefst droeg hij een wit gewaad, en hij droeg steeds één grote gouden oorring, met een 
robijn en twee parels. Svjatoslav staat bekend om zijn veldtochten naar het oosten en het 
zuiden, die de val veroorzaakten van het rijk der Chazaren en het Eerste Bulgaarse Keizer-
rijk, toen twee grootmachten in het oosten van Europa. Hij onderwierp tevens de Volga-
Bulgaren, de Alanen en talrijke Oost-Slavische stammen, waarbij hij vaak de hulp in riep 
van de Petsjenegen en de Hongaren. Het decennium waarin hij over Kiev heerste, werd 
gekenmerkt door een stormachtige expansie in de Volgavallei, de Pontisch-Kaspische 
steppe en de Balkan. Op het einde van zijn korte leven stond hij aan het hoofd van de 
grootste staat van Europa, waarbij hij in 969 de hoofdstad van zijn rijk even verplaatste 
naar Perejaslavets aan de Donau. In tegenstelling tot zijn moeder Olga, die zich tot het 
christendom bekeerde, bleef Svjatoslav zijn hele leven het heidense Slavische geloof 
aanhangen, naar verluidt omdat hij dacht dat zijn mannen hem zouden uitlachen als hij 
zich tot het christendom zou bekeren. De steun van zijn krijgers was immers van essentieel 
belang in de uitbreiding en het behoud van zijn uitgestrekte rijk. Ondanks de waarschu-
wingen van Sveneld, om de eilanden van de Dnjepr te vermijden, trok Svjatolav ook 
hierheen ten strijde, en toen hij de eilanden wilde oversteken werd hij verrast en verslagen 
door de Petsjenegen. Volgens de kronieken maakte Koerja, de chan van de Petsjenegen 
van zijn schedel een schedelbeker, geboren in circa 942, overleden in 972. Gehuwd met: 

24830399721.* Maloesja, prinses van de Drevljanen, tot slavin gemaakt door Olga nadat ze de moord op 
haar echtgenoot gewroken had. Omdat Olga de verhouding tussen Svjatoslav en Maloesja, 
afkeurde, zou zij Maloesja hebben laten bevallen in het land van de Drevljanen (Galicië). 
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24830399722.* Rogvolod (Ragnvald), afkomstig uit Scandinavië, vestigde zich halverwege de 10de eeuw 
als vorst te Polotsk. Omdat hij weigerde zijn dochter Rogneda met Vladimir I van Kiev te 
laten huwen, viel Vladimir I Polotsk binnen, vermoordde Rogvolod en zijn zoon en nam 
Rogneda met geweld tot zijn echtgenote, overleden in circa 980. Gehuwd met: 

24830399723.* N.N. 
 
24830399728.  Adalbert I van Vermandois (de Vrome), graaf van Vermandois, leke-abt van St. Quentin. 

Adalbert streed om Reims voor zijn broer Hugo, maar beëindigde deze strijd ten slotte 
zonder succes en onderwierp zich aan Lodewijk IV van Frankrijk. Na het overlijden van 
Lodewijk V van Frankrijk verzette hij zich tegen Hugo Capet, maar moest ten slotte toe-
geven, geboren in circa 931/934, overleden op 08-09-987. Gehuwd tussen 949 en 954 met: 

24830399729.  Gerberga van Lotharingen, geboren in circa 935, overleden ná 07-09-978.  
 
24830399736.  Wouter II van Vexin (dezelfde persoon als 3103797312). Gehuwd met: 
24830399737.  Adelheid (dezelfde persoon als 3103797313). 
 
24830399738.* Gildwin van Breteuil, burggraaf van Chartres vanaf 1019, graaf van Breteuil vanaf 1048. 

Gildwin stichtte in 1025 Coulombs en in 1036 Saint-Jean-en-Vallée te Chartres. Hij trok 
zich terug als monnik, overleden in 18-05-1060 te St-Vannes te Verdun. Gehuwd met: 

24830399739.* Emmeline (van Châteaudun). 
 
24830399740.  Nocher II van Bar-sur-Aube, graaf van Bar-sur-Aube vanaf 1003 en via zijn huwelijk 

graaf van Soissons, overleden in 1019. Gehuwd in circa 1003 met:  
24830399741.* Adelise van Soissons, dochter van een zekere Giselbert van Soissons en weduwe van graaf 

Gwijde I van Soissons (van Vermandois), overleden in 988. 
 
24830400288.  Odo I van Blois (dezelfde persoon als 49660817414). Gehuwd met: 
24830400289.  Bertha van Bourgondië (dezelfde persoon als 49660817415). 
 
24830400290.  Robert I van Auvergne, graaf van Auvergne vanaf 1016, overleden in 1032. Gehuwd met: 
24830400291.  Ermengarde van Provence. 
 
24830400368.  Lodewijk I van Chiny, graaf van Chiny vanaf 987 in opvolging van zijn vader. In 1024 

tevens graaf van Verdun nadat graaf Herman zich terugtrok in een klooster. De broer van 
Herman, Godfried, trok ten strijde en doodde Lodewijk op 28-09-1025. Gehuwd met: 

24830400369.  Catharina van Loon (Haspinga). 
 
24830400376. Albert I van Namen (dezelfde persoon als 99321601474). Gehuwd met: 
24830400377. Ermengarde van Lotharingen (dezelfde persoon als 99321601475). 
 
24830400378.  Gozelo I van Verdun (van Lotharingen) (dezelfde persoon als 17183228126). Gehuwd met: 
24830400379. N.N. (dezelfde persoon als 17183228127). 
 
24830403072.  Idwal Foel ap Anarawd (the Bald), koning van Gwynedd vanaf 916. Doordat zijn vader 

het gezag van de Engelse koningen had geaccepteerd in ruil voor bescherming was Idwal 
verplicht Athelstand van Engeland als zijn meerdere te erkennen. Na de dood van Athelstan, 
trokken Idwal en Elisedd ten strijde tegen de Engelsen, maar sneuvelden in 942. De troon 
van Gwynedd moest na zijn overlijden overgaan op zijn zonen, maar Hywel Dda, die reeds 
het merendeel van zuid Wales beheerste, viel Gwynedd binnen en verbande de twee broers. 
Na Hywel’s dood in 950 konden de zonen van Idwal alsnog de troon opeisen. Gehuwd met: 

24830403073.* volgens sommige bronnen: Afandreg vz Llewelyn Llyminiod Angel, geboren in circa 915.  
 
24830403090.* Murchad mac Finn, koning van Leinster, overleden in 972. Gehuwd met: 
24830403091.* N.N. 
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24830403092.* Cennétig mac Lorcáin, Koning van Dál gCais, een van de stammen van de Déisi in Ier-
land, welke voor het eerst vermeld worden in de jaren 930, overleden in 951. Gehuwd met: 

24830403093.* Bé Binn, vermoord door de Noormannen. De naam Béninn was een veel voorkomende 
naam welke ‘schone vrouw’ betekent. In de vroege Ierse mythologie was Bébinn een 
godin die geassocieerd werd met geboorte, zij was de zuster cab de riviergod Boann. 

 
24830403104.  Hywel Dda (Hywel ap Cadell) (the Good), voegde zijn twee koninkrijken Seisyllwg en 

Dyfed samen tot het koninkrijk Deheubarth. Na het overlijden van zijn neef Idwal Foel in 
942 verkreeg hij tevens het koninkrijk Gwynedd. Hij was de meest verantwoordelijke 
heerser van Wales. Zijn naam is verbonden aan de ontwikkeling van wetten in Wales (de 
zogenaamde Laws of Hywel Dda), ook toonde hij in zijn wetten veel respect voor 
vrouwen. Hywel had een hoge opgeleiding genoten en had goede kennis van Welsh, Latijn 
en Engels en maakte in 928 een pelgrimstocht naar Rome. Hij was de eerste koning in 
Wales die zijn eigen munten uitgaf, geboren in circa 880, overleden in 950. Gehuwd met: 

24830403105.  Elen.  
 
24830404688.  Ardolf I van Guînes (Posthumus), graaf van Guînes vanaf 966 in opvolging van zijn vader, 

als postume zoon van Siegfried I werd hij opgevoed aan het hof van zijn oom Arnulf II van 
Vlaanderen. Deze breidde het graafschap uit met Bredenaarde. Ardolf liet het kasteel Guî-
nes omwallen door een dubbele gracht, geboren in 966, overleden in 996. Gehuwd met: 

24830404689. Mathilde van Boulogne.  
 
24830404690.  mogelijk: Hugo I van Saint-Pol, graaf van Saint-Pol vanaf 1067 in opvolging van zijn 

vader. De genealogie van dit geslacht is niet geheel duidelijk. Gezien de jaartallen lijkt het 
onwaarschijnlijk dat Hugo de vader is van Roselle, overleden in circa 1070. Gehuwd met: 

 24830404691.* Clementia. 
 
24830404696. Aarnout  van Holland (dezelfde persoon als 12415189106). Gehuwd met: 
24830404697.  Lutgardis (Luitgard) van Luxemburg (dezelfde persoon als 12415189107). 
 
24830404698. Bernhard I van Saksen Billung (dezelfde persoon als 4295809392). Gehuwd met:  
24830404699. Hildegard van Stade (dezelfde persoon als 4295809393). 
 
24830404720.* Eustache de Picquigny. Gehuwd met : 
24830404721.* N.N. 
 
24830405312.*  Godfried I de Rumigny, geer van Rumigny. Gehuwd met: 
24830405313.*  Alpaide de Gougaerde Rumigny. 
 
24830405632.* Engelbert I van Brienne, graaf van Brienne, een avonturier die zich in de 10de eeuw meester 

maakte van het graafschap Brienne, geboren in circa 900, overleden in 969. Gehuwd met: 
24830405633.  Wandalmodis van Salins, geboren in circa 900. Gehuwd (1) met Berard de Beaujeu. 
 
24830405636.  Fromont II van Sens, graaf van Sens vanaf, overleden in circa 1012. Gehuwd met: 
24830405637.  Gerberge de Reims (van Roucy), geboren in circa 960. 
 
24830405648.  Milo II van Tonnerre, graaf van Tonnerre, restaureerde het klooster van Saint-Michel, uit 

een akte van 992 blijkt dat Milo II zich op enig moment had teruggetrokken in het klooster 
Saint-Michel, geboren in circa 910, overleden tussen juli 980 en 992. Gehuwd met: 

24830405649.*  Ingeltrude. 
 
24830405650.* Mayeul van Narbonne, burggraaf van Narbonne, geboren circa 845. Gehuwd in circa 870: 
24830405651.* Raymonde, geboren in circa 850. 
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24830405794. Hugo VI van Egisheim-Dagsburg (dezelfde persoon als 24830393328). Gehuwd met: 
24830405795. Heilwig von Dagsburg (dezelfde persoon als 24830393329). 
 
24830405796.  Diederik I van Lotharingen, hertog van Lotharingen en graaf van Bar vanaf 978 in opvol-

ging van zijn vader. Diederik was trouw aan de keizer en steunde in 1011 Hendrik II in 
zijn oorlog tegen Luxemburg waarbij hij gevangen werd genomen. Hij werd een tweede 
keer gevangen genomen in 1018 tijdens een slag tegen Bourgondië. In 1019 liet hij zijn 
zoon Frederik meeregeren. Korte tijd was hij tegen Conrad II, Hendriks opvolger, geboren 
in circa 965, overleden tussen 11-04-1026 en 12-01-1027. Gehuwd in 985 met: 

24830405797.* Richildis van Bliescastel, volgens sommige bronnen een dochter van graaf Folmar III van 
Metz (van de Bliesgau) en Bertha.  

 
24830405798.  Hermann II van Zwaben (dezelfde persoon als 549863299982). Gehuwd met: 
24830405799.  Geberga van Bourgondië (dezelfde persoon als 549863299983). 
 
24830405800. Otto Willem van Bourgondië, graaf van Bourgondië vanaf 986 en graaf van Mâcon vanaf 

995 in opvolging van Alberik III van Mâcon (zijn stiefkleinzoon). Na het overlijden van 
zijn stiefvader, hertog Hendrik I van Bourgondië in 1002, riep Otto Willem zich uit tot her-
tog van Bourgondië, maar in 1004 annexeerde koning Robert II van Frankrijk het hertogdom 
Bourgondië bij Frankrijk. In 986 was hij al graaf van Bourgondië geworden van een gebied 
dat zijn ouders voor hem rond Dôle hadden gevormd. Hier bleef hij heerser van. Otto Wil-
lem was door zijn huwelijk tevens graaf van Mâcon, overleden op 21-09-1026. Gehuwd 
(2) met Adelheid van Anjou (zie elders in deze kwartierstaat). Gehuwd (1) met: 

24830405801.  Ermentrudis van Roucy (dezelfde persoon als 274931801031). 
 
24830405802.  Richard II van Normandië (dezelfde persoon als 2147904694). Gehuwd met: 
24830405803.  Judith van Rennes (van Bretagne) (dezelfde persoon als 2147904695). 
 
24830405808.  Radbot (von Habsburg), geboren in circa 985, overleden in 1045, begraven in het door 

hem gestichte klooster van Muri te Freiamt, Zwitserland. Bouwde mogelijk omstreeks 
1020 slot Habichtsburg waaraan de familie zijn naam ontleende. Gehuwd in 1010 met:  

24830405809.  Ita van Lotharingen (Ida van Metz), zoals hier opgevoerd wordt zij beschouwd als dochter 
van hertog Frederik I van Lotharingen, volgens andere bronnen was zij een dochter van 
graaf Adalbert II in de Saargau (van Metz) en Judith van Öhningen (van Zwaben), geboren 
op 23-07-995, overleden ná 1035, begraven in het klooster van Muri te Freiamt. 

 
24830405904.  García II van Navarra (El Temblón, de Sidderende), koning van Navarra en graaf van Ara-

gón vanaf 994 in opvolging van zijn vader. Samen met de koning van Leon en de graaf van 
Castilië trok hij in 998 ten strijde tegen de Moren en behaalde een overwinning op gene- 
raal Almanzor. Zijn bijnaam verwierf hij doordat hij beefde wanneer hij de wapens opnam,  
alhoewel hij moedig was, geboren in circa 964, overleden in circa 1000. Gehuwd met: 

24830405905.  Jimena Vermúdez van Cea. 
 
24830405906.  Sancho García (el de los Buenos Fueros, van de goede wetten), graaf van Castilië en Álava 

vanaf 995. Kwam in opstand tegen zijn vader en ontving hulp van Almanzor, de heerser 
van Córdoba. Dit resulteerde in een verdeling van het graafschap tussen vader en zoon 
welke weer werd verenigd toen zijn vader overleed. Sancho zette de Reconquista voort 
door, met García Sánchez II van Pamplona en García Gómez, in opstand te komen tegen 
Almanzor. Sancho leidde de coalitie in juli 1000 die werd verslagen in de Slag om Cervera, 
maar begin september de legers van Córdoba uit zijn graafschap kon verdrijven. De oorlog 
van Almanzor tegen Sancho in 1002 wordt door christenen herinnerd als de Slag om Cala-
tañazor en door moslims als de Pedroso expeditie. Zowel christenen als moslims hebben 
hun eigen verhaal over de uitkomst van de veldslag, maar Almanzor overleed aan zijn ver-
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wondingen die hij had opgelopen, Córdoba in crisis achterlatend. Sancho regeerde nog 
vijftien jaar. In 1011 stichtte hij het klooster van Ona, overleden in 1017. Gehuwd met: 

24830405907.  Uracca Salvadores van Castilië-Lara, overleden op 20-05-1025.  
 
24830405908.  Bermudo II van León (El Gotoso, de Jichtige), koning van Galicië vanaf 15-10-982 en 

koning van León-Asturië vanaf 984 in opvolging van zijn neef Ramiro III. Bermudo was 
een natuurlijke zoon van Ordoño III van León. Hij bood weerstand tegen de Moren, onder 
leding van Almanzor, die Santiago de Compostella in 997 hadden vernield, geboren in 953, 
overleden in 999 te El Bierzo, begraven in het klooster van Carracedo, later herbegraven in 
de Kathedraal van León. Gehuwd (1) met Velasquita Ramirez. Gehuwd (2) met: 

24830405909.  Elvira van Castilië, van 999 tot 1007 regentes voor haar zoon (samen met graaf Menendo 
Gonzales) waarna zij zich terugtrok als non, geboren in 965, overleden in 1017.  

 
24830405910.  Mendo II Gonçalves, graaf van Portugal, sneuvelde tijdens een aanval van de Noormannen 

in Galicië, geboren in circa 945, overleden op 01-10-1008. Gehuwd met:  
24830405911. Tutadona Moniz, geboren in circa 960, overleden in circa 1025. 
 
24830405920.  Raymond III Borrel van Barcelona (dezelfde persoon als 3103797266). Gehuwd met: 
24830405921.  Ermesinde van Carcassonne (dezelfde persoon als 3103797267). 
 
24830405922.  Sancho García (dezelfde persoon als 24830405906). Gehuwd met: 
24830405923.  Uracca Salvadores (dezelfde persoon als 24830405907). 
 
24830405932.  Guaimar III van Salerno, prins van Salerno vanaf circa 994. Na het overlijden van zijn 

broer werd hij door zijn vader tussen januari en maart 989 reeds als co-prins benoemd. 
Tijdens zijn regering kende Salerno grote economische groei en werden Amalfi, Gaeta en 
Sorrento vazalstaten. Tevens annexxeerde hij grote delen van het Byzantijnse Apulië en 
Calabrië. In 999 keerde een groep Noormannen terug van een pelgrimstocht naar 
Jeruzalem en verbleven zij enige tijd in de haven van Salerno. Tijdens dit verblijf werd de 
stad aangevallen door Saracenen. De inwoners van Salerno durfden niet de strijd aan te 
gaan, maar de Noormannen deden dit maar al te graag. Geïnspireerd door de moed van de 
Noormannen sloten de inwoners van Salerno zich bij hen aan en samen verdreven zij de 
Saracenen uit de stad. Guaimar bood verschillende Noormannen aan te blijven, maar geen 
van hen accepteerde dit aanbod. Wel beloofden zij het bericht te verspreiden dat in het 
zuiden behoefde was aan huurlingen. In 1015 benoemde Guaimar zijn oudste zoon John 
III als co-prins, deze overleed echter reeds in 1018. Guaimar benoemde vervolgens zijn 
zoon Guaimar IV tot co-prins. Guaimar III werd geboren in circa 983, overleden in circa 
1027. Gehuwd (1) met Porpora van Tabellaria, overleden in circa 1010. Gehuwd (2) met: 

24830405933.  Gaitelgrima van Benevento, overleden ná 1027. 
 
24830405934. mogelijk: Laidulf van Capua, graaf van Teano en prins van Capua vanaf 994 in opvolging 

van zijn broer Landenulf. Laidulf werd in verband gebracht met de moord in 993 op zijn 
broer Landenulf en de aartsbisschop Benevento. Hij gaf Sant’Angelo te Asprano aan abt 
Manso van Montecassino en zwoer zijn jurisdictie te verdedigen. In 999 trok keizer Otto 
III naar Capua om de moord op zijn vazal te wreken. Laidulf werd als gevangene naar 
Duitsland vervoerd en de keizer gaf Capua aan zijn vertrouweling Adhemar. Gehuwd met: 

24830405935.* N.N. 
 
24830405936.* Richard I van Millau en Rodez, burggraaf van Millau en Rodez vanaf 1002, overleden 

1013/1023. Volgens sommigen een broer of zoon van burggraaf Bertrand van Gévaudan: 
24830405937.  Sénégonde van Béziers. 
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24830405938.  Berengar van Narbonne, burggraaf van Narbonne, geboren in circa 1019, overleden in 
circa 1066. Gehuwd met: 

24830405939.  Garsinde Bezalu, geboren in circa 981. 
 
24830405940.  Giselbert I van Carlat, burggraaf  van Carlat, geboren in circa 961, overleden in 1020: 
24830405941.* Agnes van Mels. 

 
24830405942.  Odo de Lodeve, burggraaf van Lodeve, geboren circa 961, overleden ná 1048.Gehuwd met: 
24830405943.* Chimberge. 
 
24830405944. Willem I van Provence (dezelfde persoon als 24830380878). Gehuwd met: 
24830405945.  Arsindis van Comminges, geboren in 950, overleden in 983. 
 
24830405946.  Otto Willem van Bourgondië (dezelfde persoon als 24830405800). Gehuwd met: 
24830405947.  Ermentrudis van Roucy (dezelfde persoon als 274931801031). 
 
24830405948. Willem I van Marseille, burggraaf van Marseille, na een langdurig ziektebed probeerde 

een Benedictijner monnik hem tevergeefs te genezen, geboren in circa 952 te Marseille, 
overleden op 21-10-1004 te Marseille. Gehuwd met: 

24830405949. Belielde van Marseille, geboren in circa 955. 
 
24830405950.* mogelijk: Bertrand de Forcalquier, graaf van Forcalquier, mogelijk ook (gedeeltelijk) graaf 

van Provence vanaf 1063, overleden in 1081. Mogelijk zoon van graaf Willem III Taillefer 
van Toulouse en gravin Emma van Provence. Er bestaat veel onduidelijkheid over de  
graven van Provence gedurende deze periode. Gehuwd met: 

24830405951.* mogelijk: Alix de Die, volgens een enkele bron vermeld als de echtgenote van Bertrand, 
andere bronnen vermelden haar als echtgenote van Godfried van Provence. 

 
24830405988. mogelijk: Albert van Genève, graaf van Genève vanaf 974 in opvolging van zijn broer 

Koenraad II. Albert werd geboren in circa 960, overleden in 1001. Gehuwd met: 
24830405989.* Eldegarde. 
 
24830405990.  mogelijk: Boudewijn III van Vlaanderen (dezelfde persoon als 4295809384) (volgens 

anderen bronnen de ouders van Boudewijn III). Gehuwd met: 
24830405991.  Mathilde van Saksen (dezelfde persoon als 34366456253). 
  
24830406032.* Fulbert de l’Aigle, heer van Aigle, geboren in circa 985. Gehuwd met: 
24830406033.* N.N. 
 
24830406034.* Robert, geboren in circa 990. Gehuwd met: 
24830406035.* N.N. 
 
24830406048.  Sancho III van Navarra (dezelfde persoon als 12415202952). Gehuwd met: 
24830406049.  Mayor van Castilië (dezelfde persoon als 12415202953). 
 
24830406056.* Lain Nuñez, lagere ambtenaar aan het hof van koning Ferdinand I van Castilië. Er zijn 

slechts vijf documenten gevonden die door hem werden ondertekend. Volgens de overle-
veringen zou hij afstammen van Lain Calvo, één van de mythische rechters van Castilië. 
Dit kan fictie zijn geweest om zijn kleinzoon (El Cid) meer aanzien te geven. Gehuwd met: 

24830406057.* N.N. 
 
24830406058.* Rodrigo Álvarez van Asturië, heer van Noreña, voorouder van de graven van Asturië en 

gouverneur van dezelfde streek tussen circa 980 en 998. Gehuwd met:  
24830406059.* volgens een sage een natuurlijke dochter van een koning van León. 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

24830406144.  Fulco van Châteaudun (van Perche), heer van Mortagne-au-Perche en Nogent. In 980 
erfde hij Mortagne-au-Perche van zijn oom Hervé II van Mortagne. Verkreeg via zijn 
huwelijk Nogent, hetgeen samen het graafschap Perche zou vormen, overleden in 1004: 

24830406145.  Melissende van Nogent, vrouwe van Nogent vanaf 996 in opvolging van haar vader.  
 
24830406146.* Reinout (Renard) de Pithiviers, heer van Pithiviers. Gehuwd met : 
24830406147.*  Helvide. 
 
24830406148.  Willem I van Bellême (dezelfde persoon als 12415190460). Gehuwd met: 
24830406149.  Mathildis van Condé-sur-Noireau (dezelfde persoon als 12415190461). 
 
24830406760.  Joceran Bers van Sémur, Sire de Sémur in 988, overleden tussen 992 en 994. Gehuwd met: 
24830406761.* Richoara. 
 
24830406762.* Damas de Brioude, burggraaf van Brioude, overleden in 962. Gehuwd met: 
24830406763.* N.N. 
 
24830406764.  Hugo de Grote (dezelfde persoon als 24830378020). Gehuwd met: 
24830406765.  Hedwig van Saksen (dezelfde persoon als 24830378021). 
 
24830407312.  Ulrich I van Formbach (van Schweinachgau), graaf in Schweinach en Rottgau vanaf 947, 

geboren in circa 912, overleden ná 970. Gehuwd met: 
24830407313.* N.N. volgens sommige bronnen Kunigunde van Beieren, een dochter van hertog Berthold 

van Beieren en een onbekende dochter van graaf Heinrich III von Babenberg. 
 
24830407320.* Dietrich van Haldensleben, markgraaf van de Saksische Noordmark, graaf van 

de Nordthüringgau, Balsamgau, Derlingau, Hassegau, Zwabengau, Osterwald, de 
Hevellingen en de Morazini. Zijn persoonlijke bezittingen lagen vooral in de 
Nordthüringgau en de Derlingau. Hij stichtte de abdij van Königslutter am Elm en was 
voogd van de abdij van Helmstedt. In 953 was Diederik een van de aanvoerders van keizer 
Otto I de Grote tijdens de opstand van diens zoon Liudolf van Zwaben. Na de dood van 
markgraaf Gero verwierf hij in 965 de Noordmark. Diederik voerde meerdere militaire 
acties uit tegen de Slaven en bouwde versterkingen bij de oversteekplaatsen van de Elbe. 
In 979 liet hij, samen met de aartsbisschop van Maagdenburg, graaf Gero van Alsleben 
(een politieke tegenstander) onthoofden. De Slaven, die inmiddels gekerstend waren, 
kwamen onder leiding van hun vorst, Mistivoj, in opstand. Tijdens de grote opstand van 
983 namen zij Hamburg, Havelberg en Maagdenburg in, verbrandden daar de kerken en 
keerden terug tot het heidendom. Volgens zijn tegenstanders was het hoogmoedige en 
nalatige beleid van Diederik de oorzaak van deze opstand, maar ook het nieuws van de 
verloren slag van Crotone zal hierbij een rol hebben gespeeld. Otto II herstelde de orde, 
maar Diederik werd in 983 afgezet als markgraaf. Diederik behield echter een belangrijke 
positie want hij steunde Otto III nog in de troonstrijd tegen hertog Hendrik II van Beieren. 
Dietrich werd geboren in circa 930, overleden op 25-08-985 te Maagdenburg. Gehuwd: 

24830407321.* N.N. volgens sommige bronnen een dochter van Lotharius I van Walbeck (zie bij 
Lotharius II van Walbeck elders in deze kwartierstaat). 

 
24830407322.  Wladimir I van Kiev (dezelfde persoon als 12415199860). Gehuwd met: 
24830407323.* N.N. 
 
24830407424.* Matfred (Magfredo) van Thiern, heer van Thiern. Matfred was mogelijk een zoon of 

kleinzoon van burggraaf Armand I van Auvergne. Op 07-10-945 en februari 962 doneerde 
bisschop Etienne II van Clermont bezittingen aan Saint-Julien de Brioude voor de ziel van 
onder andere Matfred van Thiern, overleden vóór februari 962. Gehuwd met: 

24830407425.* N.N. 
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24830407580.  Manfred I (Maginfred) van Turijn, markgraaf van Turijn en graaf van Auriate vanaf 977 in 
opvolging van zijn vader. Gedurende zijn regering werd Pavia een handelsstad, tevens 
beheerste Manfred de weg tussen Genoa en Marseille, overleden in 1000. Gehuwd met: 

24830407581.  Prangarda van Canossa.  
 
24830407582.  Oberto II van Milaan, markgraaf van Milaan vanaf 997 in opvolging van zijn vader. De 

eerste jaren samen met zijn broer Adalberto II, na diens overlijden regeerde hij alleen (vol-
gens sommige bronnen volgde hij zijn broer op). Gedurende de regering van Oberto II 
stond het markgraafschap bekend als Marca Obertengha (vernoemd naar zijn vader, de 
eerste markgraaf). Het markgraafschap omvatte het gebied tussen Genua, Luni, Parma, 
Piacenza en Tortona. Indirect vielen ook Corsica en Sardinië onder het gebied. Genua was 
de zetel van de markgraaf, overleden ná 1014. Gehuwd (1) met N.N. Gehuwd (2) met: 

24830407583.* Railenda, dochter van een zekere graaf Riprand. 
 
24830408704.  Hugo III van Lusignan (de Witte), heer van Lusignan. Over de eerste heren van Lusignan 

is weinig bekend. Zij waren onderhorig aan de graven van Poitou en hadden rond 1000 
omvangrijke bezittingen verworven, vooral uit het kerkelijk bezit van de abdij van Saint-
Maixent en van het bisdom Poitou. overleden in 1012. Gehuwd in 967 met: 

24830408705.*  Arsendis. 
 
24830408706.  Godfried II van Thouars, burggraaf van Thouars vanaf 1015 in opvolging van zijn overle-

den oom Rudolf van Thouars. Godfried zette de strijd voort van zijn voorganger tegen 
Willem V van Aquitanië en Hugo IV van Lusignan. Eén der punten van het vergelijk tus-
sen de strijdende partijen werd het huwelijk van Godfrieds dochter met Hugo IV van Lu-
signan. Hij had tevens een moeilijke relaties met Fulco III van Anjou, maar sloot een ak-
koord met diens zoon Godfried II Martel, om Willem VI van Aquitanië te bekampen. Trok 
zich uiteindelijk terug als monnik, geboren in circa 990, overleden in 1055. Gehuwd met: 

24830408707.  Agnes van Blois.  
 
24830408960.  Arnold II van Angoulême (Manzer), graaf van Angoulême vanaf 975 in opvolging van Ar-

nold I van Angoulême. Arnold I was de oudste zoon van graaf Bernard van Périgord en 
volgde zijn vader op in Périgord en maakte zich na het overlijden van Willem I meester 
van Angoulême. De bastaardzonen van Willem I, waaronder Arnold II, bleven echter op-
standig. Tijdens Arnolds leven, leverde dit niets op, maar na Arnolds overlijden in 975, 
deed Arnold II een aanval op diens broers Willem, Ranulf en Richard, doodde Ranulf, 
verdreef de andere broers en veroverde zo Angoulême, overleden in 998. Gehuwd met: 

24830408961.* N.N. 
 
24830408962.  Godfried I van Anjou (dezelfde persoon als 8591618782). Gehuwd met: 
24830408963.  Adèle (Adelheid) van Vermandois (dezelfde persoon als 8591618783). 
 
24830409024.  Hugues de Comborn, heer van Quercy, burggraaf van Comborn in 983. Gehuwd met:  
24830409025.* Guédinilde. 
 
24830409026. Bernard van Turenne, burggraaf van Turenne vóór 954, overleden in circa 984. Gehuwd: 
24830409027.* Deda. 
 
24830409168.  Landerik III van Nevers (van Maers), graaf van Nevers vanaf 1026 in opvolging van zijn 

schoonvader Otto Willem van Bourgondië, overleden op 11-05-1028. Gehuwd in 1000 met: 
24830409169.  Mathildis van Nevers. 
 
24830409170.  Robert II van Frankrijk (de Vrome) (dezelfde persoon als 12415190438). Gehuwd met: 
24830409171.  Constance van Arles (Taillefer) (dezelfde persoon als 12415190439). 
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24830409172.  Milo V (IV) van Tonnerre (dezelfde persoon als 3103800706). Gehuwd met: 
24830409173.  Azeca (dezelfde persoon als 3103800707). 
 
24830409174. Rudolf III van Woevre, graaf van Bar-sur-Seine tot 981, opgevolgd door broer Reinoud I: 
24830409175.* N.N. 
 
24830409176.  Geraud II van Forez, graaf van Forez, geboren in circa 1000, overleden in circa 1058: 
24830409177.* volgens sommige bronnen: Adelaide (Alice, Adelheid) van Gevaudan, mogelijk dochter 

van Etienne II van Gevaudan en een zekere Adelheid (van Anjou of van Vermandois). 
 
24830409612. Hoël I van Bretagne, hertog van Bretagne en graaf van Nantes en Vannes vanaf 960 in 

opvolging van zijn broer Drogo. Hoël regeerde als hertog maar had feitelijk slechts 
zeggenschap in het graafschap Nantes, overleden in 981. Gehuwd met:    

24830409613.* N.N.  
 
24830409636. Godfried I van Bretagne (dezelfde persoon als 6207602400). Gehuwd met: 
24830409637. Hedwige van Normandië (dezelfde persoon als 6207602401). 
   
24830409638. Odo II van Blois (dezelfde persoon als 12415200144). Gehuwd met: 
24830409639. Irmgard van Auvergne (dezelfde persoon als 12415200145). 
 
24830409732.* Gelduin I van Saumur, geboren circa 940 te Denemarken, overleden circa 994 te Saumur. 
24830409733.* Aénor de Doué, geboren in circa 945, overleden in circa 975. 
 
24830410628.  Raoul III de Beaumont (dezelfde persoon als 6207599744). Gehuwd met: 
24830410629.  Godhaut (Hildeburge) de Belleme (dezelfde persoon als 6207599745). 
 
24830410640.  Bouchard II van Briollay, heer van Briollay, geboren circa 1000, overleden in circa 1042.  
24830410641.* Judith, geboren in circa 1005. 
 
24830410648.  Giraud I van Beauvau, heer van Jarzé, geboren circa 997, overleden circa 1047. Gehuwd: 
24830410649.* Roberte Crespon, geboren in circa 1005. 
 
24830410654.* mogelijk: heer Renaud I van Château-Gontier en Anjou. Gehuwd met: 
24830410655.* Elisabeth. 
 
30953982976.* Heiman van Arkel, stamvader van het geslacht Van Arkel. Afkomstig uit Hongarije streek 

Heiman omstreeks 950 neer in Holland en kreeg van de graaf enkele landerijen toebedeeld 
rond de Linge, wat later bekend zou staan als het land van Arkel. Het dorp Arkel (circa 
900) zou toen al bestaan. Van hier uit zou het geslacht Arkel vele jaren de macht hebben 
onder leenschap van de graven van Holland. Gehuwd met:  

30953982977.* N.N. 
 
30953983872. Eberhard I van Bonngau (dezelfde persoon als 137465824944). Gehuwd met: 
30953983873. een zekere van Wethigau (dezelfde persoon als 137465824945). 
 
Generatie XXXVI (Voorovergrootouders) 
 
34359961484. Meginhard IV van Hamaland, graaf van Hamaland in opvolging van zijn oom Meginhard 

III. Graaf Meginhard IV van Hamaland nam hoogstwaarschijnlijk in 938-939 als vazal  
van  Hendrik I van Beieren deel aan de opstand van de hertogen Everhard III van Franken,  
Giselbert II van Maasgouw en Hendrik I van Beieren tegen koning Otto I, de broer van 
Hendrik I van Beieren. Na de nederlaag van Hendrik werd Meginhard IV als leenheer  
genade betoond maar kreeg zijn bezittingen niet zelf terug. Bij zijn overlijden was hij 
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ambteloos. Met zekerheid is vastgesteld dat de Eltense burcht aan zijn zoon Wichman 
kwam en de Zutphense burcht aan zijn zoon Everhard. De grafelijke titel werd hem 
blijvend ontnomen. In de meeste stukken wordt hij slechts edelman en vazal genoemd en 
alleen in een bul van paus Gregorius V “graaf”, geboren vóór 898, overleden tussen 952 
en 956. Begraven te Elterberg. Gehuwd (1) met N.N. Gehuwd (2) met: 

34359961485.* Cunegonde. 
 
34359961486. Arnulf I van Vlaanderen (de Grote), graaf van Vlaanderen (dezelfde persoon als 

8591618768). Gehuwd met: 
34359961487. Adelheid (Adela) van Vermandois (dezelfde persoon als 8591618769). 
 
34359963012. Harald I van Denemarken (Blauwtand) (ook wel de Goede en Gormsson), koning van 

Denemarken vanaf 958, koning van Noorwegen vanaf 976. Vooral bekend vanwege zijn 
bekering tot het christendom. Hij volgde zijn vader op als koning van Denemarken maar 
had, vanwege de hoge leeftijd van zijn vader, al eerder een belangrijk aandeel in het 
bestuur. Harald begroef zijn vader Gorm in Jelling op de plaats van een oude grafheuvel 
(ca. 500 v.Chr.) waar hij een nieuwe heuvel overheen liet opwerpen. Gorm werd begraven 
met rijke grafgiften. Dit is nog een duidelijke afwijzing van de christelijke (Duitse) 
invloed. Enkele jaren later liet Harald zich echter dopen met zijn hele gezin. Vermoedelijk 
is dit gewoon een kwestie van politieke berekening van Harald geweest. De bekering van 
Harald had buiten de hofkringen in Denemarken en Noorwegen niet veel invloed. Harald 
liet na zijn bekering zijn vader herbegraven in een kerk bij de grafheuvel. Hij liet zijn 
bekering publiek vastleggen in een van de runenstenen van Jelling in Denemarken. Hierop 
staat gehouwen: “Harald, koning, liet deze steen maken ter herinnering aan Gorm, zijn 
vader en Thyra, zijn moeder. De Harald die geheel Denemarken en Noorwegen won en de 
Denen christenen maakte.” Binnen Denemarken was het tijdens zijn regering rustig, dus 
Harald had alle gelegenheid om zich op het buitenland te richten. Hij steunde Richard I 
van Normandië tegen diens tegenstanders en hij liet zijn zoon Hakon het gebied  
Samland (belangrijkste vindplaats van barnsteen) veroveren. Toen Haakon I van 
Noorwegen in 961 was verslagen en gedood, trok Harald naar Noorwegen en riep zichzelf 
uit tot koning en benoemde de Noorse regio-koningen tot zijn vazallen. Harald II van 
Noorwegen (de leidingnemer van deze Noorse vazal-koningen) doodde zijn belangrijkste 
tegenstanders en werd steeds onafhankelijker van Harald. In 976 kwam Harald Grijshuid  
op bezoek in Denemarken, maar werd daar gedood door Noorse tegenstanders. Harald I 
kreeg zo weer een sterke positie als koning van Noorwegen en benoemde de moordenaars 
tot jarls in Noorwegen. Harald erkende in 948 keizer Otto I de Grote als zijn heer, maar 
stelde zich in de praktijk onafhankelijk op. In 974 werd Harald bij de Danevirke verslagen 
door een Duits leger. Indirect ging Haralds gezag over Noorwegen hierdoor verloren. 
Direct moest Harald toestaan dat Duitse boeren zich in zijn grensgebieden vestigden, maar 
die kon hij in 983 weer verdrijven met hulp van Slavische troepen. Kort daarna kreeg 
Harald te maken met een opstand van zijn zoon Sven Gaffelbaard. Harald vluchtte naar 
Jomsburg en stierf aan verwondingen die hij had opgelopen tijdens gevechten met de 
troepen van zijn zoon, geboren in circa 930, overleden op 01-11-985 of 986 te Wolin, 
begraven in de door hem gestichte dom van Roskilde. Gehuwd met: 

34359963013.* Hoeveel vrouwen Harald had is onzeker, de volgende vrouwen worden als wettige 
echtgenotes genoemd: huwelijk voor 960 met Gunhilde (verder onbekend), Tove 
(overleden in circa 990), vermoedelijk dochter van de Slavische prins Mstivoj, Gyrid 
(vermeende zuster van Styrbjörn de Sterke en nicht van Erik VI van Zweden). Daarnaast 
had hij enkele onbekende bijvrouwen. Harald had meerdere kinderen, van wie meestal niet 
duidelijk is wie de moeder is. 

 
34359963060. Olaf Skotkonung van Zweden, koning van Zweden (dezelfde persoon als 4295809398). 
34359963061.* Edla, een bijvrouw van koning Olaf. Zij zou de dochter zijn van een Wendisch stamhoofd 

(Slaven in het noorden van Duitsland) die Olaf na een plundertocht had meegevoerd.  
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34359963072. Wladimir I van Kiev (de Grote), grootvorst van Kiev en geheel Rusland (dezelfde persoon 
als 12415199860). Gehuwd met: 

34359963073. Rogneda van Polotsk (dezelfde persoon als 12415199861). 
 
34359963116. Vazul (Basil) van Hongarije, hertog tussen de Morava en de Hron (dezelfde persoon als 

2147904700). Gehuwd met: 
34359963117. Katun Anastasiya (dezelfde persoon als 2147904701). 
.  
34359963118. Jaroslav I van Kiev (de Wijze) (dezelfde persoon als 6207599930). Gehuwd met: 
34359963119. Ingegerd (Anna) van Zweden (dezelfde persoon als 6207599931). 
 
34359964072. Jaroslav I van Kiev (de Wijze) (dezelfde persoon als 6207599930). Gehuwd met: 
34359964073. Ingegerd (Anna) van Zweden (dezelfde persoon als 6207599931). 
 
34359964074. Mieszko II Lambert van Polen (dezelfde persoon als 8591614058). Gehuwd met:  
34359964075. Richeza van Lotharingen (dezelfde persoon als 8591614059). 
 
34359964104. Wilhelm II von Weimar (de Grote), hertog in Thüringen, graaf van Weimar, Helmgau, 

Altgau en Viesichgau (dezelfde persoon als 17183228120). Gehuwd met: 
34359964105.* N.N. (dezelfde persoon als 17183228121). 
 
34359964106.* Werigand van Friuli en Istrië, graaf van Friuli en Istrië, Vogt van de hertog van Kärnten en 

St.Peter in Salzburg. Werigand is naar alle waarschijnlijkheid een zoon van Azzo 
(Adalbert), die in 965 Vogt van de patriarch Rodoald von Aquileia in Istrië was. Werigand 
wird in 1001 vermeld in eer oorkonde van een schenking door koning Otto III. Op 19-05-
1027 te Verona wird Werigand vermeld als Vogt van de hertog en als Gewaltbote (een 
middeleeuwse functie van een bode die eveneens staatsmacht uitoefende). In 1028 wird 
Werigand vermeld in een oorkonde waarin jachtrecht wird verleend aan patriarch Poppo. 
Zijn echtgenote deed als weduwe in 1051 meerdere schenkingen aan het klooster 
Geisenfeld ter nagedachtenis aan haar overleden echtgenoot. Een zekere Ludwig die 
in1056 en 1060 als graaf van Friuli wordt vermeld was mogelijk zijn zoon of kleinzoon. 
Werigand wird geboren in circa 970, overleden in 1051. Gehuwd met: 

34359964107. Willibirg von Ebersberg, erfdochter van Ebersberg, overleden ná 1056. 
 
34359964114.* Goswin (von Leige) von Groβ-Leinungen, graaf van Groβ-Leinungen, bewoonde Burg 

Alt-Morungen (bij Sangerhausen), waarschijnlijk overleden zonder mannelijke 
nakomeling en dus schonk hij de burcht en alle bijbehorende landerijen in 1030 aan zijn 
dochter Sigena ter gelegenheid van haar eerste huwelijk met Wiprecht I von Groitzsch, zo 
kwam de burcht in bezit van de graven van Groitzsch. Gehuwd met: 

34359964115.* N.N. erfdochter van Morungen und Gatersleben. 
 
34359967182. Liudolf van Brunswijk, markgraaf (dezelfde persoon als 7738495964). Gehuwd met: 
34359967183. Gertrudis (dezelfde persoon als 7738495965). 
 
34359967416.* Hugo (von Hildrizhausen), graaf in Glehuntare, stamvader van de graven van 

Hildrizhausen, vermeld in 1007 in een schenkingsoorkonde van keizer Heinrich II waarbij 
hij de Holzerlingen schenkt aan het het bisdom Bamberg. Hugo had het recht op de bossen 
en de vruchtbare akkers in de Schönbuchlichtung. Gehuwd met: 

34359967417.* N.N. 
 
34359967420. Hendrik von Schweinfurt, markgraaf van de Beierse Nordgau, graaf van Schweinfurt,  

Radenzgau en de Volkfeld (dezelfde persoon als 4295809394). Gehuwd met: 
34359967421. Geberga van Gleiberg (van Grabfeld) (dezelfde persoon als 4295809395). 
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34359967422. Ulric Manfred II van Turijn (dezelfde persoon als 12415203790). Gehuwd met: 
34359967423. Bertha van Milaan (dezelfde persoon als 12415203791). 
 
34366456232. Mieszko I (Misiko), eerste hertog van de Polanen (Polen), legde een eed als leenman aan 

keizer Otto I van het Heilige Roomse Rijk en aan markgraaf Gero af, daarmee begon zijn 
regering in 963. Later hernieuwde hij zijn eed aan Otto II en Otto III, geboren in circa 935, 
gedoopt in 966, overleden op 25-05-992. Gehuwd (1) met N.N., gehuwd (3) in 979/ 980 
met Oda van Haldensleben, overleden in 1023, gehuwd (2) in 964/965 met: 

34366456233. Dobrawa (Dubrawka) van Bohemen, overleden in 977. 
 
34366456234.* Dobromir, hertog van de Lausitz. Gehuwd met: 
34366456235.* N.N. 
 
34366456236. Herman van Lotharingen (Pusillus, de kleine, de zwakke), paltsgraaf van Lotharingen van-

af 985, tevens talloze graafschappen langs de Rijn, waaronder graaf in de Bonngau in 970, 
992 en 993, graaf in de Eiffelgau in 975 en 978, graaf in Gerrisheim in 976 (niet duidelijk 
of Gerrisheim gelijk is aan Keldachgau en Ruhrgau), graaf in de Zülpichgau in 991 en 
graaf in de Auelgau in 996, geboren in circa 935, overleden in 996. Gehuwd (1) met: 

34366456237. Heilwig (Edith) van Dillingen, geboren in circa 926.  
 
34366456238. Otto II van Saksen (de Rode), koning van Duitsland vanaf 961 en keizer van het Heilige 

Roomse Rijk vanaf 973 in opvolging van zijn vader, beschermheer van de Sint-Baafsabdij 
te Gent. Otto kreeg een opleiding van zijn oom aartsbisschop Bruno van Keulen en zijn 
halfbroer aartsbisschop Willem van Mainz. In 961 werd hij te Worms gekozen tot Duits 
koning. Op 26-05-961 werd hij gekroond tot koning van het Oost-Frankische Rijk (Duits-
land) te Aken. Op 25-12-967 werd hij als mede-keizer gekroond te Rome door paus Johan-
nes XIII. Otto was klein, moedig en impulsief, en een kundig veldheer. Hij was generues 
voor de kerk en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verspreiding van het chris-
tendom. Na een opstand in Lotharingen onderdrukt te hebben, werd Otto II geconfronteerd 
met opstanden in het zuiden door verschillende leden van de clerus en de adel, die ontevre-
den waren over het beleid van zijn vader, Otto I de Grote. Het plan werd echter ontdekt en 
relatief gemakkelijk onderdrukt. In hetzelfde jaar konden zijn troepen met succes een 
aanval van koning Harald I van Denemarken verijdelen. Zijn expeditie tegen Bohemen in 
975 werd een gedeeltelijke mislukking als gevolg een nieuwe uitbraak van moeilijkheden 
in Beieren. Het jaar daarop herstelde hij voor de tweede keer de orde in Lotharingen. Hij 
dwong Hendrik II uit Regensburg naar Bohemen te vluchten. Beieren werd toegewezen 
aan zijn neef Otto I van Zwaben. In 977 ondernam Otto II een expeditie naar Bohemen, 
waar koning Boleslav II hem toezegde zijn vroegere loyaliteit te hernieuwen. Hetzelfde 
deed hertog Mieszko I van Polen. Nadat Otto II een poging van Hendrik II van Beieren om 
zijn erfgebied terug te winnen had neergeslagen, viel koning Lotharius van Frankrijk 
Lotharingen binnen met 20.000 soldaten. Lotharius slaagde er in Aken te bezetten. Otto 
viel terug op Keulen en daarna naar Saksen. Zijn moeder, Adelheid van Italië, die uit de 
West-Frankische aristcoratie stamde, koos de zijde van Lotharius en week uit naar Bour-
gondië. In september 978 sloeg Otto terug. Met een leger van 30.000 man viel Otto de 
West-Frankische gebieden binnen. Hij ontmoette weinig weerstand, maar ziekte onder zijn 
troepen dwong hem een beleg van Parijs op te geven. Op de terugreis werd zijn achter-
hoede verslagen. Een expeditie tegen de Polen werd in 980 gevolgd door vrede met de 
West-Frankische koning: Lotharius zag af van zijn aanspraken op Lotharingen en Otto II 
erkende de rechten van de zoon van Lotharius, Lodewijk V van Frankrijk, op de West-
Frankische troon. Nadat deze troebelen tot een goed einde waren gebracht reisde Otto II 
naar Italië. De regering vertrouwde hij toe aan de aartskanselier Willigis en hertog Bern-
hard I van Saksen. Hij werd op zijn reis vergezeld door zijn echtgenote en zoon, Otto van 
Beieren, de bisschoppen van Worms, Metz en Merseburg en tal van andere grafen en ba-
ronnen. Hij stak in het hedendaagse Zwitserland de Alpen over. In Pavia verzoende hij 
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zich met zijn moeder, waarna hij in 980 de Kerst vierde in Ravenna. Voorafgegaan door 
paus Benedictus VII trad Otto II op Paasdag plechtig Rome binnen. Otto hield in Rome 
een schitterend hof, dat werd bijgewoond door vorsten en edelen uit alle delen van West-
Europa. In september 981 marcheerde Otto met een leger op naar Zuid-Italië om weer-
stand te bieden tegen de Saracenen, maar raakte eerst verstrikt in interne twisten tussen de 
plaatselijke Lombardische vorsten, die Zuid-Italië na de dood van Pandulf IJzerhoofd 
onder zich hadden opgedeeld. In januari 982 marcheerden Duitse troepen naar het Byzan-
tijnse om ook deze regio voor het Westelijke Keizerrijk te annexeren. Toen Otto II in juli 
982 Tarente verliet, werd hem in de Slag van Stilo een zware nederlaag toegebracht. In 
deze slag werd onder andere emir al-Qasim gedood. Zonder zijn identiteit te onthullen, 
ontsnapte de keizer op een Grieks schip naar Rossano. Op 12-11-982 keerde hij in Rome 
terug. Op de rijksdag van Verona in juni 983, die voornamelijk door Duitse en Italiaanse 
vorsten werd bijgewoond, liet hij zijn zoon Otto III als koning van Duitsland kronen en be-
reidde hij een campagne tegen de Saracenen voor. Hij sloot een akkoord met Venetië, 
waarvan hij hulp nodig had na de nederlaag van Stilo. In Rome bewerkstelligde Otto de 
verkiezing van Peter van Pavia als paus Johannes XIV. Toen het nieuws van een opstand 
van Slavische stammen aan de oostelijke grens van Duitsland hem bereikte overleed hij, 
geboren in circa 955, overleden op 07-12-983 te Rome (in zijn paleis), begraven in het 
atrium van Sint-Pietersbasiliek, later herbegraven in de crypte. Gehuwd op 14-04-972 met: 

34366456239.* Theophana van Byzantium, Byzantijns prinses, nicht van keizer Johannes I Tzimiskes van 
Byzantium, geboren in circa 960 te Constantinopel, overleden op 15-06-991 te Nijmegen, 
begraven in de Sint-Pantaleonkerk te Keulen. Theophana behoorde tot het Byzantijnse 
geslacht Skleros, van Armeense oorsprong. Haar ouders waren mogelijk Konstantinos 
Skleros, geboren in circa 920, en Sophia Phokaina van het geslacht Phokas. Konstantinos 
was broer van Bardas, een beroemd generaal die in de periode 975-979 tevergeefs een 
opstand leidde om zelf keizer te worden. De ouders van Konstantinos waren legerbevel-
hebber Pantherios Skleros (circa 885 - 944) en Gregoria. De voorvaderen van Pantherios 
waren achtereenvolgens Bardas, Basileios (gouverneur van een provincie, die deelnam aan 
de samenzwering van de latere keizer Basileios I tegen Michaël III), Bardas (in 867 met 
een aantal familieleden genoemd als deelnemer aan de samenzwering om Bardas, de 
sterke man van keizer Michaël III, te vermoorden ten gunste van zijn vermoedelijke broer, 
de latere keizer Basilieus I), een onbekende man (gehuwd met een zekere Pankalo, begra-
ven in het klooster St. Euphemia te Constantinopel, Hmayeak (geboren in circa 750), een 
eenvoudige Armeense boer die zich vestigde in Macedonië, gehuwd met een onbekende 
vrouw uit de lokale bevolking wiens vader Leon heette. Volgens sommige genealogieën 
bestaat via Theophanu verwantschap met de koningen van Perzië, Babylonië en zelfs de 
farao’s uit het Oude Egypte. Omdat deze vermeende familierelaties veelal zijn gebaseerd 
op grove aannames zijn deze niet verder opgenomen. Het blijft echter aannemelijk dat via 
Theophanu verwantschap bestaat met voorname geslachten uit de antieke wereld. 

 
34366456240.* Wilhelm I van Weimar, graaf van Weimar, stamvader van het Weimarer grafelijk huis, 

overleden op 16-04-963. Gehuwd met: 
34366456241. mogelijk: dochter van markgraaf Poppo II van Sorbenmark uit de familie der Babenbergers. 
 
34366456244. Gero II van Lausitz, graaf in Gau Serimunt, Schwabengau, graaf in Hassegau vanaf 992 en 

markgraaf van de Saksische Oostmark (inclusief de mark Lausitz) vanaf 993 in opvolging 
van zijn oom Hodo. Gero II sneuvelde tijdens de Slag tegen een leger van koning 
Boleslaw I Chobry van Polen, geboren in circa 970, overleden op 01-09 of 01-10-1015 
nabij Krossen, begraven in het klooster Nienburg an der Saale. Gehuwd met: 

34366456245.* Adelheid. 
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Keizer Otto II van Saksen (de Rode).  
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Beeld van keizerin Theophana op de gevel van de Marktkirche in Eschwege, Hessen. 
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34366456248. Reinier III van Henegouwen (Langhals), graaf van Henegouwen vanaf circa 931. In 953 
intrigeerde hij, samen met zijn broer Rudolf, graaf van Haspengouw en de Maasgouw, 
tegen Koenraad de Rode, die door zijn schoonvader Otto I aangesteld was tot hertog van 
Lotharingen, en wist op die manier te bewerkstelligen dat Koenraad werd afgezet. Toen 
Reinier zich eveneens verzette tegen de opvolger, Bruno van Keulen, werd hij door deze 
laatste verslagen in 957, en samen met zijn broer Rudolf verbannen naar Bohemen, waar 
hij overleed. Zijn familiegoederen werden geconfisqueerd en zijn zonen, Reinier en Lam-
bert, vluchtten naar Frankrijk. Na zijn afzetting werd Henegouwen opgesplitst in het graaf-
schap Bergen en de Mark Valencijn, geboren in circa 920, overleden tussen 971 en 997.  

34366456249.* Adela van Leuven, erfdochter van het graafschap van Leuven als dochter van een 
onbekende graaf van Leuven. Haar zoon Reinier verkreeg in 998 het graafschap Bergen. 
Haar andere zoon Lambert van Leuven zou in 1003 de eerst bekende graaf van Leuven 
worden, geboren in circa 929, overleden in 961. 

 
34366456250. Karel van Neder-Lotharingen, hertog van Neder-Lotharingen vanaf 977. Karel werd in 

977 hertog van Neder-Lotharingen na het vacuüm dat volgde op de dood van Bruno de 
Grote, hertog van Lotharingen. Kort na het huwelijk van zijn broer Lotharius van 
Frankrijk met Emma van Italië beschuldigde hij zijn schoonzuster van overspel met de 
bisschop van Laon, maar een synode verklaarde Emma onschuldig. Uit vrees dat Karel de 
troon zou bemachtigen wanneer haar zoon Lodewijk als bastaard bestempeld zou worden, 
bewerkstelligde Emma dat Lodewijk al tijdens het leven van zijn vader werd benoemd tot 
medekoning. Toen Lodewijk V in 987 overleed zonder erfgenaam, trachtte Karel diverse 
malen de troon te bezetten, maar hij stootte hierbij op Hugo Capet. Zijn huwelijk met de 
dochter van een lage vazal van Hugo Capet werd gebruikt om hem uit te sluiten van 
troonsopvolging. Om zich te kunnen richten op Frankrijk deed hij afstand van zijn 
hertogdom en gaf het regentschap aan zijn zoon Otto. Karel voerde hierna oorlog tegen 
Hugo en nam zelfs Reims en Laon in. Op 26-03-991 werd hij, door verraad van bisschop 
Adalberon van Laon gevangen genomen, en overleed enige tijd later in gevangenschap, 
geboren in 953 te Laon, overleden in 993 te Orléans, begraven in 1001 in de Basiliek van 
St. Servaes te Maastricht . Gehuwd in circa 975 (in ieder geval vóór 979) met: 

34366456251.* Adelheid, mogelijk van lage afkomst. Volgens sommige bronnen een dochter van Robert 
van Vermandois, graaf van Meaux en Troyes en Adelheid (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
34366456252.  Godfried van Verdun (de Gevangene), graaf van Verdun, markgraaf van Ename en Ant-

werpen, gouwgraaf van de Bidgouw en de Methingouw. Zijn bijnaam kreeg hij doordat hij 
de aanval koos tegen de Franken, maar bij Verdun werd verslagen door Heribert de 
Jongere. Hij werd gevangengezet in 985. Toen Hugo Capet koning werd kreeg Godfried 
gratie in 987, maar zou pas in 990 weer vrijkomen, geboren in circa 930, overleden op 03/ 
04-09 tussen 996 en 1005, begraven in de St. Pieter te Gent. Gehuwd in 963 met: 

34366456253.  Mathilde van Saksen, geboren in circa 940, overleden op 25-05-1008. Gehuwd (1) in circa 
961 met graaf Boudewijn III van Vlaanderen 

 
34366456256. Hermann (Pusillus) van Lotharingen (dezelfde persoon als 34366456236). Gehuwd (1) met: 
34366456257. Heilwig (Edith) van Dillingen (dezelfde persoon als 34366456237). 
 
34366474896. Eberard in Niederlahngau, graaf in Niederlahngau, graaf in Ortenau in 888, overleden in 

902 of 903 voor Bamberg (gesneuveld). Gehuwd met: 
34366474897.* Wiltrud, vermeld 903/33, waarschijnlijk een dochter van Walaho. 
 
34366474898. Heribert I van Vermandois, graaf van Soissions, Méaux en Madrie, in 896 van Verman-

dois. Leke-abt van Saint-Crépin-de-Soissons. Vermoord in opdracht van Boudewijn II van 
Vlaanderen omdat Heribert diens broer graaf Rudolf had laten doden, aan wie hij St. Quen-
tin en Péronne verloren had, geboren circa 850, overleden op 06-11-900 of 907. Gehuwd: 

34366474899.* Liudgardis, ook Bertha van Morvois, wordt wel als echtgenote van Heribert genoemd. 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

34366475072.  Boudewijn I van Vlaanderen (IJzerarm), graaf van Gent, Waas en Vlaanderen, opnieuw 
aangesteld in 864 na vervallenverklaring van zijn graafschap wegens schaking in 862. Na 
866 tevens graaf in de streek Sint-Omaars (Ternois), leke-abt van de St. Pietersabdij te 
Gent in 870, toezichthouder van kroonprins Lodewijk de Stamelaar in 877, overleden op 
21-01-879, begraven in St. Bertijns. Gehuwd in 863 te Auxerre (na schaking) met: 

34366475073. Judith van West Francië, geboren in circa 844, overleden ná 870. Gehuwd (1) op 01-10-
856 te Verberie-sur-Oise met Aethelwulf, koning van Wessex, overleden in 858. Gehuwd 
(2) in 858 met Aethelbald, koning van Wessex, overleden in 860, zoon van koning 
Aethelwulf, overleden in juli 860. Keerde als weduwe terug naar West-Francië, gevangene 
van haar vader te Senlis, liet zich ontvoeren door Boudewijn I, kerstmis 861, huwde te 
Lotharingen in begin 862. Dit gedwongen huwelijk werd aanvankelijk niet erkend. 
Verzoend met haar vader door bemiddeling van de paus, huwde nogmaals officieel in 863. 

 
34366475074. Alfred de Grote, koning van Wessex (dezelfde persoon als 549863300004). Gehuwd met: 
34366475075. Ealswith van de Gaini (dezelfde persoon als 549863300005). 
 
34366475076.  Heribert I van Vermandois (dezelfde persoon als 34366474898). Gehuwd met: 
34366475077.  Liudgardis (dezelfde persoon als 34366474899). 
 
34366475078.  Robert II van Parijs (Robert I van West-Francië), graaf van Poitiers in 893, graaf van Parijs 

en beleend met de overige functies van zijn oudere broer Odo op 01-01-898, markgraaf 
van Neustrië, Abt van St. Martin de Tours, St. Aignan d’Orléans en St. Dénis. Gekroond tot 
koning van West-Francië op 29-06-922 als tegenkoning (tegen Karel III de Eenvoudige), 
geboren 866, gesneuveld bij de abdij St. Médard bij Soissons tegen Karel III op 15-06-923. 
Gehuwd (2) circa 890 met Beatrice van Vermandois, overleden ná 26-03-931. Gehuwd (1): 

34366475079.*  Aelis. 
 
34366475088.* Amadeus, begiftigd in het graafschap Langres, van Salfrankische afkomst, overleden ná 

827. Gehuwd met: 
34366475089.* N.N. 
 
34366475092. Everhard (Eberhard) van Friaul (dezelfde persoon als 1099726599558). Gehuwd met: 
34366475093. Gisela der Franken (dezelfde persoon als 1099726599559). 
 
34366475094. Suppo II van Spoleto, graaf van Parma, Asti en Turijn. Samen met zijn neef Suppo III 

regeerde hij Italië tijdens de regering van zijn zwager Lodewijk II. Gehuwd met: 
34366475095.* N.N. 
 
34366475096. Hugbert van St-Maurice, hertog van Transjuranië, abt van St. Maurice (Wallis), voogd van 

zijn zuster Teutberga in 855. Hij beheerste de regio tussen de Jura en de Alpen (het land 
om Genève, Lausanne en Sion), gesneuveld in 864 in een veldslag tegen Koenraad II van 
Auxerre bij Orbe, waarna de Rudolfingers dit gebied  beheersten. Gehuwd met: 

34366475097.* N.N. 
 
34366475098. Lotharius II van Lotharingen, verkreeg na de dood van zijn vader het noordelijk deel van 

diens middenrijk (dat later naar hem Lotharingen genoemd zou worden). Tot koning 
geproclameerd te Frankfurt in oktober 855, te Aken gezalfd en gekroond. Deelde na de 
dood van zijn broer Karel (24-01-863) diens (midden)deel van het rijk met zijn andere 
broer, keizer Lodewijk II, en breidde zo zijn rijk uit tot en met Lyon en Vienne, geboren in 
circa 835, overleden op 08-08-869 te Piacenza, begraven in Piacenza (St. Antonino). Ge-
huwd (1) in circa 855 met Theuterga, trachtte dit kinderloze huwelijk ongeldig te verklaren 
en zijn verhouding met Waldrada te doen erkennen. Hij overleed voor een regeling met de 
paus in 869 tot stand kon komen. Gehuwd op 25-12-862 (kerkelijk niet erkend) met: 
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34366475099. Waldrada, overleden op 09-04 ná 869 te Remiremont (als non). Reeds vóór 855 (mogelijk 
zelfs reeds in 851) concubine. Tot koningin gekroond in 862. Gescheiden en naar Italië 
gebracht in 865, geëxcommuniceerd op 02-02-866, geabsolveerd op  12-02-868. 

 
34366475104. mogelijk: Rognvald Eysteinsson (de Wijze), stichtte het graafschap Orkney volgens de 

Noorse saga’s, en tevens vader van Ganger-Hrólf, die wel geïdentificeerd wordt als Rollo 
(Hrólfr), overleden in 890. Gehuwd met:  

34366475105. Hild (Hilde). 
 
34366475106.* Berengar van Bayeux, graaf van Bayeux. Gehuwd met: 
34366475107.* N.N.  
 
34366475128.  Fulco I van Anjou, burggraaf van Angers vanaf 898, maakte hier rond 909 het graafschap 

Anjou van. Tijdens zijn bewind was er voortdurend oorlog tegen Normandië en Bretagne. 
In 907 bezette hij Nantes, maar moest dit al in 919 afstaan aan Bretagne, geboren in 888, 
overleden in 942. Gehuwd vóór 05-07-905 met: 

34366475129.  Roscilla van Loches. 
 
34366475130. Hervé I van Maine, heer van Mortagne (dezelfde persoon als 99321624578). Gehuwd met: 
34366475131. N.N. (dezelfde persoon als 99321624579). 
 
34366475132. Heribert II van Vermandois (dezelfde persoon als 17183237538). Gehuwd met: 
34366475133. Adelheid van Neustrië (dezelfde persoon als 17183237539). 
 
34366475134. Giselbert van Bourgondië (Gilbert van Vergy), graaf van Autun, hertog van Bourgondië in 

923, graaf van Bourgondië in 952, overleden in 956. Gehuwd met: 
34366475135.* N.N. 
 
34366475136. Ekbert, graaf. Gehuwd met: 
34366475137. N.N. 
 
34366475158.* Bruno van Arneburg, graaf van Arneburg, stamvader van het geslacht v. Querfurt, 

overleden op 30-11-978 tijdens een veldslag tegen koning Lotharius. Gehuwd met: 
34366475159. Frederuna in de Harzgau, overleden op 27-10-1015 te Burg Zörbig. 
 
34366475168. Harald van Noorwegen (Mooihaar), bekend als Harfagri, koning van Noorwegen, deed af-

stand van de troon in 930, geboren in 860, overleden in 940. Gehuwd (1) met Asa Ladejarl. 
Gehuwd (2) met Gyda van Hördeland. Gehuwd (4) met Snefried van Sfase. Gehuwd (5) 
met Alvhild van Ringerike. Gehuwd (6) Ragnhild de Rijke van Jutland. Gehuwd (3) met: 

34366475169. Svanhild van Hedemarken. 
 
34366475200.  Arpad der Magyaren, vorst der Magyaren, hij leidde de emigratie der Magyaren van de 

steppen rond de Dnjepr naar de Transylvaanse vlakte in circa 895. In 899 plunderen de 
Magyaren Noord-Italië onder Arpad, overleden in 907. Gehuwd met: 

34366475201.* N.N. 
 
34366475840. mogelijk: Dragimir Hvalimirović (van Travunia), župan van Travunia (Trebinje) en Hlev-

na (Zahumlje) onder zijn broer Petrislav, in 1018 vermoord door de bevolking van Kotor: 
34366475841. N.N. een dochter van de Servische župan Ljutomir van Raška.   
 
49660756032. Rogier van Ponthieu, graaf van Ponthieu vanaf 945 in opvolging van zijn vader, overleden 

in circa 957. Gehuwd met: 
49660756033.* N.N.  
 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

49660756040. Robert II van Parijs (Robert I van West-Francië) (dezelfde persoon als 34366475078): 
49660756041. Beatrice van Vermandois, geboren in circa 880, overleden ná 26-03-931. 
 
49660756042. Hendrik de Vogelaar (dezelfde persoon als 137465824952). Gehuwd met: 
49660756043. St. Mathildis van Ringelheim (van Saksen) (dezelfde persoon als 137465824953). 
 
49660756044. Ebalus van Aquitanië (Mancer), graaf van Poitiers en Aquitanië in opvolging van zijn 

vader, verloor zijn rijk in 893 maar kreeg dit terug in 927 dankzij steun van Willem I van 
Aquitanië. Overwon de Noormannen in 911 bij Chartres. Verwierf Auvergne in 927, gebo-
ren 873 (buitenechtelijk), overleden 935. Gehuwd (2) 911 met Emiliana. Gehuwd (1) 891: 

49660756045.* Aremburgis. 
 
49660756046. Rollo van Normandië (Rolf, Robert) (dezelfde persoon als 17183237552). Gehuwd met: 
49660756047. Poppa van Bayeux (dezelfde persoon als 17183237553). 
 
49660756264.  Odo (Eudes) van Toulouse (dezelfde persoon als 99321636096). Gehuwd met: 
49660756265.  Gersende van Albi (dezelfde persoon als 99321636097). 
 
49660756266.  Wifried I (van Barcelona) (de Harige) (dezelfde persoon als 794572990020). Gehuwd met: 
49660756267.  Guinedilda van Vlaanderen (dezelfde persoon als 794572990021). 
 
49660756276.  Oliba II van Carcassonne, graaf van Carcassonne vanaf 865 in opvolging van Humfried 

van Barcelona. In 872 werd zijn regering kort onderbroken door Bernhard van Toulouse. 
Oliba overleed in 879. Gehuwd met: 

49660756277.* N.N. 
 
49660756416. Adalolf van Boulogne, graaf van Saint-Pol, Boulogne en Terwaan vanaf 918 in opvolging 

van zijn vader, tevens lekenabt van de abdij St. Bertinus, overleden in 933. Gehuwd met: 
49660756417.* N.N.  
 
49660756424. Dirk I bis van Holland, het kan zijn dat er verschillende graven met de naam Dirk zijn 

samengevoegd tot Dirk I. Dit is goed mogelijk, omdat men het in die tijd nooit over een 
Dirk de zoveelste sprak, maar gewoon over Graaf Dirk. De geschiedenis rond de eerste 
graven van Holland is pas in circa 1290 voor het eerst door Melis Stoke opgeschreven. De 
schrijver gebruikte hiervoor teksten die door de monniken van de abdij van Egmond waren 
bewaard. Omdat de monniken pas tijdens het bewind van Dirk II de nonnen vervingen, 
moet men er van uitgaan dat de informatie op deze (inmiddels vergane) documenten, door 
overlevering is verkregen. Volgens een akte gedateerd op 922/923 zou Dirk I na een rege-
ring van 40 jaar in 922/923 zijn overleden. Dit zou betekenen dat hij Gerolf in 882 zou zijn 
opgevolgd. Het staat echter vast dat Gerolf in 889 nog een goed in eigendom kreeg. Gerolf 
is waarschijnlijk pas in 895 of 896 overleden. Vast staat dat Dirk II in 988 is overleden. 
Als Dirk II zijn vader al in 923 is opgevolgd, dan zou dat betekenen dat hij niet minder 
dan 65 jaar heeft geregeerd, wat zeer onwaarschijnlijk is. Daarom gaan historici er van uit 
dat er nog een Dirk geweest moet zijn die de naam “Dirk I bis” heeft gekregen. Er is geen 
bron die het bestaan van deze hypothetische extra Dirk bevestigt. Dirk I bis zou gehuwd 
zijn met Gerberga van Hamaland. Mogelijk was hij in 939 betrokken bij de Lotharingse 
opstand tegen de Duitse koning Otto I. Hij zou dan bij deze opstand in de slag bij 
Andernach begin oktober van dat jaar gesneuveld moeten zijn. Gehuwd in circa 928 met: 

49660756425.* Gerberga (Geva) van Hamaland, geboren in circa 910. Geberga was afkomstig uit het 
geslacht van de graven van Hamaland. Vermoedelijk was zij een dochter van Meginhard II 
van Hamaland, graaf van Hamaland en hertog van Friesland in opvolging van zijn vader of 
broer Everhard Saxo. De graven van Hamaland behoorden in de negende en tiende eeuw 
tot het geslacht van de Meginharden. In het jaar 800 was een graaf Wrachari eigenaar te 
Wichmond in de IJsselgouw. Vermoedelijk dezelfde Wrachari, toen nog geen graaf, werd 
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daar ook al in 794 genoemd. Hij was de zoon van een zekere Brunhari en had zelf een 
zoon Meginhard. Die naam komt later nog enkele keren voor in het Hamalandse graven-
huis, zodat er een goede kans is dat Wrachari in 800 graaf van Hamaland was, helemaal 
zeker is dat echter niet. In een oorkonde van 855 bleek ene Wichman graaf in Hamaland te 
zijn. Zijn verwantschap met Wrachari en Meginhard is aannemelijk maar staat niet vast. 
Na Wichman volgde er een Meginhard die in 881 niet meer in leven was. Zijn verwant-
schap met Wichman van 855 is ook niet helder. Wel is zeker dat Meginhard en zijn echt-
genote Evesa de ouders waren van zijn opvolger Everhard Saxo. Everhard werd voor het 
eerst vermeld toen hij in 881 deelnam aan een mislukte poging Noormannen te verdrijven 
uit Nijmegen. Hij werd gevangen en tegen losgeld vrijgelaten. In 885 was hij een van de 
edelen die de aanslag op Godfried de Noorman te Spijk uitvoerden. Everhard werd be-
noemd tot hertog van Friesland. Eén van de andere edelen die ook beloond werden voor 
hun rol in deze moord was Gerulf van Holland. Gerulfs zoon Waldger probeerde in het 
rivierengebied in Midden-Nederland een eigen graafschap te creëren, rondom Tiel. Dit 
leidde tot spanningen met Everhard. Uiteindelijk werd Everhard in 898 door Waldger ver-
moord. Everhard Saxo liet twee minderjarige zonen na, Meginhard en Everhard. Daarom 
ging de opvolging in 898 naar Everhards broer, alweer een Meginhard. Toen Saxo’s zoon 
Meginhard meerderjarig werd kon hij de graafschappen van zijn vader overnemen. 

 
49660756426. Arnulf I van Vlaanderen (de Grote) (dezelfde persoon als 8591618768). Gehuwd met: 
49660756427. Adelheid (Adela) van Vermandois (dezelfde persoon als 8591618769). 
 
49660756428.* Wigerik (Wigerich) van Lotharingen, graaf in de Bidgouw en in de Ardennengouw en 

vanaf omstreeks 915 paltsgraaf van Lotharingen. Stamvader van het Huis Ardennen en 
van verscheidene hertogen van Neder- en Opper-Lotharingen uit de 10de en 11de eeuw. In 
899 werd hij als één van de belangrijkste graven in Lotharingen (comes venerandus) in een 
koningsbrief vermeld. Hij bezat grafelijke bevoegdheid in Trier en werd in 902 en 909 als 
gouwgraaf in de Bidgouw vermeld. Vanaf 915, na de dood van Reinier I van Henegou-
wen, nam hij als paltsgraaf onder Karel III de Eenvoudige de militaire macht waar in 
Lotharingen. Hij was voogd over de Sint-Rumoldusabdij van Mechelen en het klooster 
van Hastière en stichtte de Sint-Hadelinusabdij van Hastière, waar hij waarschijnlijk ook 
begraven werd. Wigerik was de broer van Frederik, abt van de rijksabdijen van Gorze en 
Saint-Vanne en mogelijk de zoon van graaf Odacar (circa 890), die in de Ardennen-, Bid- 
en Bliesgouw opereerde, vermeld vanaf 899, overleden vóór 922/923. Gehuwd met: 

49660756429.  Kunigunde van de Ardennen, geboren in circa 890, overleden in circa 940. Kunigunde was 
waarschijnlijk een dochter van ‘Irmintrude’ en een man wiens naam niet met zekerheid 
bekend is, mogelijk Reinier I van Henegouwen. Wel is zeker dat haar moeder een zuster 
was van Karel III de Eenvoudige. Beide waren kinderen van Lodewijk de Stamelaar. 

 
49660756430.* Eberhard IV van Egisheim-Dagsburg (dezelfde persoon als 99321573312). Gehuwd met: 
49660756430.* Liutgard van Bidgau (Bidgouw) (dezelfde persoon als 99321573313). 
 
49660757026.* Sigehelm of Kent, earldorman (wethouder) van Kent, overleden in 903. Gehuwd met: 
49660757027.* N.N. 
 
49660757228.  Hrolf Turstain Brico, geboren in circa 909. Gehuwd met: 
49660757229. Gerlotte de Blois, geboren in circa 910 te Frankrijk. 
 
49660761072. Edulph, geboren in circa 905. Gehuwd met: 
49660761073. mogelijk: Elfwina (Aelfwynn), geboren in circa 892 te Mercia, Engeland. William of Mal-

mesbury, schreef dat zij de enige dochter was van Ethelred en Ethelfleda. De zwangerschap 
zou zwaar geweest zijn, wat haar moeder ertoe bewoog geen verdere relatie meer aan te 
gaan. Samen met haar moeder Ethelfleda en na het overlijden van haar moeder korte tijd 
zelfstandig Lady of Mercia. In de Anglo-Saxon Chronicle wordt beschreven dat haar drie 
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weken vóór kerst 918 alle controle over Mercia werd ontnomen en zij naar Wessex werd 
gestuurd. Elfwina kreeg mogelijk geen steun van haar onderdanen, daar er geen opstand 
was tegen de machtsovername en haar vertrek. Volgens sommigen is het onwaarschijnlijk 
dat zij na haar vertrek uit Mercia huwde. Meer waarschijnlijk is het dat zij een non werd. 
In 948 werd melding gemaakt van een non genaamd Aelfwynn. Het is echter ook mogelijk 
dat zij eerst huwde en ná het overlijden van haar echtgenoot alsnog non werd. 

 
49660761074.* Athelstan Mannesson, Deense hertog van East Anglia, geboren in circa 925. Gehuwd met: 
49660761075.* N.N. 
 
49660761748.  Siegfried I van Luxemburg (dezelfde persoon als 24830378214). Gehuwd met: 
49660761749.  Hadewig van Lotharingen (Hedwig van Nordgau) (dezelfde persoon als 24830378215). 
 
49660761756.*  Bosso II van Arles, graaf van Avignon vanaf 935, graaf van Arles vanag 949 en graaf van 

Provence in 950 in opvolging van Boso I (mogelijk zijn oom). Over zijn afkomst bestaat 
onduidelijkheid, er zijn drie mogelijkheden: 1. hij was een zoon van Rotbold van Agel, 
mogelijke schoonzoon van Willem de Vrome, hertog van Aquitanië, en  Ermengarde, 
dochter van Boso van Provence. 2. hij was een kleinzoon van Boso III van Arles, jongste 
zoon van Theobald van Arles en Bertha van Lotharingen. 3. Bosso II en Bosso I van Tos-
cane zijn dezelfde persoon. Bosso II overleed in 968. Gehuwd in circa 953 met: 

49660761757.* Constance van Provence, volgens sommige bronnen was zij een dochter van graaf Karel 
Constantijn van Vienne en Thiberge de Troyes. Karel Constantijn was een zoon van 
Lodewijk de Blinde, koning van Provence en keizer van het Heilige Roomse Rijk. 

 
49660761758.  Fulco II van Anjou (dezelfde persoon als 17183237564). Gehuwd met: 
49660761759.  Gerberga van Maine (van Mortagne) (dezelfde persoon als 17183237565). 
 
49660765960.  Cellach mac Cerbaill, koning van Osraige, overleden in 908. Gehuwd met: 
49660765961.  Echard mac Matudán. 
 
49660765962.  Fáelán Muman, koning van Déisi, overleden in 996. Gehuwd met: 
49660765963.* N.N. 
 
49660766080.  Dunlaing mac Tuathil (O’Toole), koning van Laigin (Leinster), geboren in circa 920 te 

Leinster, Ierland, overleden in 1014. Gehuwd met:  
49660766081.* N.N. 
 
49660766096.  Donnchad mac Diarmata (dezelfde persoon als 6207595744). Gehuwd (2) met: 
49660766097.  Mael Madine. 
 
49660766104.  Dunlaing Ua Nuallain. Gehuwd met:  
49660766105.* N.N. 
 
49660766144.  Cernach Ua Morda, koning van Loigsi , overleden in 1018. Gehuwd met: 
49660766145.* N.N. 
 
49660766146. Carlus mac Ailella, koning van Ui Aeda Odba. Gehuwd met: 
49660766147.* N.N. 
 
49660774480.  Hugo I van Maine, graaf van Maine vanaf 900 in opvolging van zijn vader. Hugo leverde 

lange tijd strijd tegen Guzlin II van Maine. Ten slotte sloten beiden vrede en Hugo huwde 
met de dochter van Guzlin. Zijn zuster Judith huwde in 914 met Hugo de Grote. Hugo was 
de eerste onder de vazallen van Hugo de Grote. Hugo I overleed in circa 950. Gehuwd met: 

49660774481.  een onbekende dochter van Guzlin II van Maine. 
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49660774600. Malcolm I van Schotland (Battle Fury), koning van Alba van 943 tot 954 (volgde Constan-
tijn II op nadat deze zich in een klooster had teruggetrokken). Zijn bijnaam verwees naar 
de Ierse oorlogsgod Bodb Dearg. In zijn regeerperiode hadden de Schotten veel last van de 
Noormannen. In het zevende jaar van zijn regering ondernam Malcolm een plundertocht 
naar Engeland en bereikte de rivier de Tees, waar veel gevangenen en runderen werden 
buitgemaakt. Kronieken beweren dat Constantijn II deze tocht had gepland. Eduard de 
Oudere, koning van Engeland had problemen met een opstand van de Denen in Cumbria. 
Na de opstand onderdrukt te hebben gaf hij in 945 dit gebied aan Malcolm in ruil voor een 
alliantie op land en zee. In 952 vochten de Schotten, Britons en de Engelsen samen tegen 
de Noormannen, de laatsten wonnen de slag. In Moray vond er een opstand plaats onder 
leiding van Cellach, die succesvol door Malcolm werd onderdrukt. Cellach werd tijdens de 
gevechten gedood,Malcolm werd vermoord in 954 te Dunnottar, begraven op Iona.Gehuwd: 

49660774601.* N.N. 
 
49660774728.  Bosso II van Arles (dezelfde persoon als 49660761756). Gehuwd met: 
49660774729.  Constance van Provence (dezelfde persoon als 49660761757). 
 
49660780226. Cerball mac Dúnlainge (dezelfde persoon als 99321531920). Gehuwd met: 
49660780227. Ailbi Ingen (dezelfde persoon als 99321531921). 
 
49660780234.* Thorstein Gallows, uit Noorwegen. Gehuwd met: 
49660780235.* N.N. 
 
49660786656. Hugo V van Egisheim-Dagsburg, graaf van Egisheim, geboren in circa 945, overleden op 

05-09-985/986. Gehuwd met: 
49660786657. een onbekende dochter van graaf Gergard II van Metz. 
 
49660786658.* Ludwig van Dagsburg, heer van Dagsburg, geboren in circa 940, overleden in circa 1000. 
49660786659.* N.N. 
 
49660790496. Sulpicius van Charroux, graaf van Charroux (het gebied la Marche, waar Charroux de 

hoofdplaats van was). Gehuwd met:  
49660790497.* N.N. 
 
49660790498. Willem I van Périgord, graaf van Périgord en Agenois vanaf 896 in opvolging van zijn 

vader, terwijl zijn broer Alduin graaf werd van Angoulême. Willem verloor later Agenois 
aan graaf Ebles van Poitiers, overleden in 920. Gehuwd met: 

49660790499.* N.N. 
 
49660790500.  Hildegaire (Audoin) van Limoges, burggraaf van Limoges van 886 tot zijn aftreden in 

943, overleden in 945. Gehuwd met: 
49660790501.* Tetberge. 
 
49660790502.* Burggraaf van Brosse, mogelijk: Adhemar van Brosse, overleden ná 936. Gehuwd met: 
49660790503.* Melisendis. 
 
49660797952.* Hubert I de Beaumont, burggraaf van Maine, geboren in circa 910. Gehuwd met: 
49660797953.* N.N. 
 
49660799440.* Igor van Kiev (de Oude), een Varangse knjaz (prins) die volgens de Nestorkroniek heerste 

over het Kievse Rijk tussen 912 en 945. Een van de eerste vorsten van Kiev waarvan kan 
worden gesteld dat hij echt heeft bestaan. Hij onderwierp de Slavische Drevljanen na een 
strijd in 914 en liet hen schatting betalen. Het jaar daarop wist hij als eerste vorst vrede te 
sluiten met de Petsjenegen, maar raakte in 920 opnieuw in oorlog met hen. Igor werd ge-
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dood bij het inzamelen van de schattingen van de Drevljanen in 945, wat werd gewroken 
door zijn echtgenote. De Nestorkroniek wijdt zijn dood aan zijn hebberigheid, door te stel-
len dat hij voor de tweede keer schatting ophaalde in die maand. Zeker is dat Igor een 
verhoging wilde van de schatting en gedood werd bij een veldtocht tegen de Drevljanen:  

49660799441.* Olga van Kiev (de Heilige), regentes van het Kievse Rijk voor haar zoon Svjatoslav. Zij 
zou de dood van haar echtgenoot wreken door verschillende veldtochten te ondernemen. 
Zo liet zij bij Igors grafheuvel 5000 Drevljanen ter dood brengen en bij andere gelegenhe-
den verscheidene leden van dit volk levend verbranden. Ook zou ze de hoofdstad van de 
Drevljanen, het huidige Korosten laten afbranden. Olga was de eerste heerser van het 
Kievse Rijk die zich tot het Christendom bekeerde. Omstreeks 955 werd ze in Constanti-
nopel gedoopt en kreeg ze de naam Helena, naar keizerin Helena Lecapena. De ceremo-
nies rondom haar doop, werden minutieus beschreven door keizer Constantijn VII in zijn 
boek De cerimoniis aulae byzantinae. In 959 vroeg ze keizer Otto I een bisschop te benoe-
men voor het Kievse Rijk om zo verspreiding van het Christendom te bespoedigen. Omdat 
alleen de paus een bisschop kon benoemen, kreeg haar verzoek geen gevolg. Toch stuurde 
Otto de monnik Adalbert van Magdeburg, echter zonder veel succes. Juist in die tijd her-
won het heidendom aan populariteit. Rond 987 hadden Byzantijnse pogingen meer succes. 
In 1547 werd ze door de Russisch-Orthodoxe kerk heilig verklaard vanwege haar pogingen 
het christendom in haar rijk te verspreiden. Haar feestdag is op 11 juli. Het lukte haar ech-
ter niet haar zoon te bekeren. Olga’s kleinzoon Vladimir maakte van het Christendom 
uiteindelijk de staatsreligie, geboren circa 890 te Pskov, overleden 11-07-969 te Kiev. 

 
49660799456.  Heribert II van Vermandois (dezelfde persoon als 17183237538). Gehuwd met: 
49660799457.  Adelheid van Neustrië (ook bekend als Aelis Capet) (dezelfde persoon als 17183237539). 
 
49660799458.  Giselbert van Lotharingen (van Maasgouw) (dezelfde persoon als 1099727204126): 
49660799459.  Gerberga van Saksen (dezelfde persoon als 68732912501).  
 
49660799480.  Nocher I van Bar-sur-Aube, graaf van Bar-sur-Aube tot 1003. Gehuwd met: 
49660799481.* N.N. 
 
49660800580.  mogelijk: Willem IV van Auvergne graaf van Auvergne vanaf 989 in opvolging van zijn 

vader. Willem IV overleed vóór 1016. Gehuwd met: 
49660800581.  Ermengarde van Brioude. 
 
49660800582.  Willem I van Provence (dezelfde persoon als 24830380878). Gehuwd met: 
49660800583.  Adelheid van Anjou (dezelfde persoon als 24830380879). 
 
49660800736.  Otto van Warcq (van Chiny), graaf van Chiny. In 971 richt hij de vesting van Warcq op en 

valt hij zijn buren aan, waaronder de bisschop van Reims. Otto geldt als de eerste graaf 
van Chiny, alhoewel hij zo nog niet genoemd werd, overleden in 987. Gehuwd met: 

49660800737.  Ermengarde van Namen.  
 
49660800738.  Rudolf van Looz, graaf van Haspinga, geboren vóór 967. Gehuwd met: 
49660800739.  een onbekende dochter van graaf Immo van Vliermal. 
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De heilige Olga van Kiev. In 955 was Olga de eerste heerser van het Kievse Rijk die zich tot het Christendom 
bekeerde. In 1547 werd ze door de Russisch-Orthodoxe kerk heilig verklaard vanwege haar pogingen het 
christendom in haar rijk te verspreiden. 
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49660806144.  Anarawd ap Rhodri, koning van Gwynedd, toen zijn vader Rhodri de Grote overleed, werd 
zijn rijk verdeeld over zijn zonen. Anarawd kreeg het koninkrijk Gwynedd. Anarawd en 
zijn broers koning Cadell van Seisyllwg en koning Merfyn van Powys, werkten samen om 
de overgebleven rijken te onderwerpen. Earl Aethelred of Mercia viel Gwynedd in 881 
binnen, maar Anarawd kon de aanval neerslaan in de Battle at the mouth of the River Con-
wy, welke werd herdacht als God’s wraak voor Rhodri, daar Rhodri de Grote tijdens een 
veldslag tegen de Mercians was gesneuveld. Om verdere aanvallen van de Mercians te 
voorkomen sloot Anarawd een verbond met de Deense koning van York. Toen dit niet 
bleek te werken sloot hij een overeenkomst met Alfred the Great van Wessex. In ruil voor 
bescherming moest Anarawd het gezag van Alfred erkennen. Anarawd werd hiermee de 
eerste koning van Gwynedd die het gezag van een Engelse koning erkende, welke de basis 
vormde van de vereringen die die Engelse koningen sindsdien eisten. In 894 was Anarawd 
in staat een Deense aanval uit noord Wales neer te slaan, het jaar daarop plunderde hij Ce-
redigion en Ystrad Tywi in zuid Wales. Hij had hiervoor Engelse troepen onder zich. In 
902 kon hij een aanval op Ynys Môn (Anglesey) door de Denen uit Dublin onder aanvoe-
ring van Ingimund neerslaan. Anarawd stichtte het prinsenhuis van Aberffraw, naar de 
voornaamse plaats van zijn regering in Ynys Môn, overleden in 916. Gehuwd met: 

49660806145.* N.N. 
 
49660806208.  Cadell ap Rhodri, koning van Seisyllwg vanaf 878, geboren in 854, overleden in 909: 
49660806209.* N.N. 
 
49660806210.  Llywarch ap Hyfaidd, koning van Dyfed, Wales vanaf 893. Zijn koninkrijk werd veroverd 

door Cadell ap Rhodri en zijn zoon Hywel Dda. Om aanspraak op de troon van Dyfed veilig 
te stellen huwde Hywel met Elen, de dochter van Llywarch, overleden in 904. Gehuwd met: 

49660806211.* N.N. 
 
49660809376.* Siegfried I van Guînes (de Deen), graaf van Guînes. Volgens overleveringen verwant aan 

een eerdere graaf van Guînes, Walbert, maar dit lijkt niet aannemelijk. Het gebied van het 
latere graafschap Guînes, hoorde oorspronkelijk toe aan de abdij van Sint-Bertinus. Karel 
de Kale bevestigde in 877 nog hun bezit. Nadien kwamen deze gebieden bij het graafschap 
Vlaanderen. Er bestaan twee hypotheses over de wijze waarop Guînes terechtkwam bij 
Siegfried. 1.Willem I van Ponthieu maakte Boulonnais, Guînes en Saint-Pol-sur-Ternoise in 
965 afhandig van Arnulf II van Vlaanderen, waarop Arnulf de hulp van Denen inriep. Zij 
slaagden in hun opzet en Arnulf schonk Guînes aan Siegfried, en huwelijkte zijn zuster of 
tante Elftrudis uit aan Siegfried. 2. Siegfried en de Denen vielen binnen en startten de bouw 
van de stad Guînes. Arnulf I van Vlaanderen ondernam geen actie, erkende Siegfried als 
vazal en gaf hem zijn dochter Elftrudis ten huwelijk, overleden in circa 965. Gehuwd met: 

49660809377. Elftrudis van Vlaanderen, geboren in circa 932.  
 
49660809378.  Boudewijn II van Boulogne (dezelfde persoon als 6207594552). Gehuwd met: 
49660809379.  Adelina (Aleida, Adelheid) van Holland (dezelfde persoon als 6207594553). 
 
49660809380.* Rogier van Saint-Pol, noemde zich vanaf 1031 graaf van Saint-Pol, lijfde de abdij van St. 

Bertinus en Heuchin in en voerde een tiranniek bewind, overleden in 1067. Gehuwd met: 
49660809381.* Hadwige. 
 
49660811266. Gwijde I van Tonnerre (dezelfde persoon als 12415202824). Gehuwd met: 
49660811267. Adele de Salins (dezelfde persoon als 12415202825). 
 
49660811272.  Renaud I van Sens, graaf van Sens, geboren in circa 937, overleden in 996. Gehuwd met: 
49660811273.* N.N. 
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49660811274.  Ragenold van Roucy (Renaud) (dezelfde persoon als 549863602062). Gehuwd met: 
49660811275. Alberade van Lotharingen (dezelfde persoon als 549863602063). 
 
49660811296.*  Milo I van Tonnerre, graaf van Tonnerre, vermeld in een donatie ten behoeve van zijn ziel 

door zijn echtgenote in 950, stamvader van het geslacht Tonnerre. Gehuwd met:  
49660811297. Adalgardis, overleden ná 950. 
 
49660811592. Frederik I van Lotharingen, eerste hertog van Opper-Lotharingen vanaf 959, geboren in 

912, overleden in 978. Gehuwd met: 
49660811593.  Beatrix van Frankrijk. 
 
49660811600.  Adelbert I van Ivrea, markgraaf van Ivrea vanaf 966 in opvolging van zijn vader en vanaf 

950 co-koning van Italië samen met zijn vader. Hij maakte deel uit van de vorsten die het 
rijk van Karel de Grote verdeelden. Bij de indeling in hertogdommen en graafschappen, 
vormde hij voor zijn zoon het graafschap Bourgondië rond Dôle in de Jura in Franche-
Comté (het huidige Franche-Comté, zonder het graafschap Monbéliard). Dit graafschap 
was een vazal van het hertogdom Bourgondië (gevormd in 858) en de Karolingische ko-
ningen van Frankrijk, geboren circa 936, overleden op 30-04-971 te Autun. Gehuwd met:  

49660811601.  Gerberga van Dijon, overleden tussen 986 en 991. Gehuwd (2) met hertog Hendrik I van 
Bourgondië (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
49660811616.  Lanzelin (Kanzelin, Landolt), graaf van Altenberg, Klettgau en Thurgau. Lanzelin zou een 

zoon zijn geweest van Gontran de Rijke, stamvader van het Huis Habsburg. Tevens zou 
Lanzelin landerijen in het huidige Aargau op gewelddadige wijze veroverd hebben, 
geboren in circa 950, overleden in augustus 991. Gehuwd met: 

49660811617.* over zijn echtgenote bestaat veel onduidelijkheid. Een bron noemt Luitgard van Thurgau, 
de andere bron Liutgard van Nellenburg, dochter van graaf Eberhard im Thurgau. 

 
49660811618.  mogelijk: Frederik I van Lotharingen (dezelfde persoon als 49660811592). Gehuwd met: 
49660811619.  Beatrix van Frankrijk (dezelfde persoon als 49660811593). 
 
49660811808.  Sancho II van Navarra (Abarca), koning van Navarra vanaf 970 in opvolging van zijn 

vader. Sancho lag voortdurend in strijd met zijn halfbroers, zijn buurlanden en met de 
Moren, gebroen ná 935, overleden in december 994. Gehuwd in 962 met: 

49660811809.  Urraca Fernández van Castilië, zou de echtgenote van drie koningen worden, geboren in 
circa 935, overleden in 1007. Gehuwd (1) in 941 met de latere koning Ordoño III van 
León. Gehuwd (2) in 958 met Ordoño IV van León die met hulp van zijn schoonvader, 
Ferdinand González, op de troon van León wist te komen, zij het voor kort (958-960).  

 
49660811810.*  Ferdinand Vermúdez, graaf van Cea, geboren in circa 935. Gehuwd met: 
49660811811.  Elvira Díaz. 
 
49660811812.  Garcia I Fernández (Withand), graaf van Castilië en Alava, vanaf 970 in opvolging van 

zijn vader. Hij werd geconfronteerd met invallen van de Moren, rebellie van zijn zoon en 
bedreigingen van Navarra. Garcia zocht voordurend naar middelen om zijn gebied ten 
koste van de Moren uit te breiden. In 974 kondigde hij aan dat iedere burger van Castrojeriz 
die een uitrusting van een ridder zou bekostigen tot de adelstand zou toetreden, geboren in 
938 te Burgos, overleden op 29-07-995 te Córdoba (gesneuveld). Gehuwd met: 

49660811813.  Ava van Ribagorza. 
 
49660811814. mogelijk: Salvador Perez van Castilië-Lara, graaf van Castilië. Gehuwd met: 
49660811815.* N.N. 
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49660811816.  Ordoño III van León, bedwong zijn broer Sancho, die eveneens troonpretendent was, en 
wist die vrede ook te bewaren. Ordoño voerde tevens succesvol strijd tegen de Moren, 
geboren in circa 926, overleden in 956 te Zamora. Gehuwd in 941 met Uracca van 
Castilië, geboren in circa 935, overleden in 1007. Dochter van Ferdinand González, graaf 
van Castilië en Sancha van Navarra. Relatie met: 

49660811817.* Aragont Dealez. Onenigheid bestaat of Bermudo II een zoon is van Uracca van Castilië of 
van een metraisse van Ordoño III, Aragont zou een dochter zijn gewest van Pelayo 
Gonzalez (Gonçalves), graaf van Deza (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
49660811818.  Garcia I Fernández (dezelfde persoon als 49660811812). Gehuwd met: 
49660811819.  Ava van Ribagorza (dezelfde persoon als 49660811813). 
 
49660811820.  Gonçalo I Mendes, graaf van Portugal vanaf circa 950 in opvolging van zijn moeder, 

mogelijk voerde hij ook de titel magnus dux portucalensium. Gonçalo werd voor het eerst 
vermeld op 24-07-950 toen zijn moeder hem en zijn broers verschillende bezittingen 
schonk. In 966 pleegde hij een succesvolle aanslag op koning Sancho I van León. Hij 
nodigde hem uit voor een banket en serveerde hem een vergiftigde appel. Mogelijk was hij 
tot deze daad gekomen omdat hij weinig steun ontving tegen aanvallen van de 
Noormannen. Nadat de christenen de slag bij Rueda hadden verloren, leidde Gonçalo in 
981 de opstand tegen Ramiro III van León. In 984 werd Bermudo II, de neef van Gonçalo, 
de nieuwe koning van León. In 994 kreeg Gonçalo de stad en regio rond Braga toebedeeld. 
Gonçalo sneuvelde in 997 tijdens een campagne van de Moslim heerser Almanzor tegen 
Santiago de Compostella, geboren in 925, overleden in 997. Gehuwd (2) vóór 983 met 
Hermesinda (Ermesenda), overleden in circa 1008. Gehuwd (1) vóór 964 met: 

49660811821.  Ilduara (Ildonza), overleden vóór 983. 
 
49660811822.  Munio Froilaz de Coimbra. Gehuwd met: 
49660811823.* Elvira Paes de Deza. 
 
49660811864.  Johan II van Salerno (de Vervloekte), prins van Salerno vanaf 983. Johan was graaf van 

het paleis van Salerno in 980 en regent van prins Pandulf II van Salerno. In 981 werd hij 
samen met de prins verdreven door hertog Manso van Amalfi. Omdat deze Manso een 
onderdrukkend bewind voerde kwam de bevolking in opstand en kozen zij in 983 Johan 
tot nieuwe prins van Salerno. Johan probeerde de kerk onder zijn beheer te krijgen maar 
faalde hierin. Samen met zijn echtgenote stichtte hij de S. Maria de Domno en bracht deze 
onder direct bestuur van het aartsbisdom van Salerno. In januari 984 benoemde hij zijn 
zoon Guido tot co-prins, maar deze overleed reeds in 988. In januari of maart 989 
benoemde hij zijn zoon Guaimar tot co-prins. Volgens een sage verklaarde Johan dat een 
uitbarsting van de Vesuvius een voorteken was voor de dood van een rijke man wiens ziel 
met zekerheid in de hel zou belanden. De dag daarop werd zijn levenloze lichaam 
aangetroffen in de armen van een prostituee. Waarschijnlijk dankt hij hier zijn bijnaam 
aan, overleden tussen 994 en 998. Gehuwd met: 

49660811865.* Sichelgaita. 
 
49660811866.  Pandulf II van Benevento (de Oude), prins van Benevento vanaf 981 en co-prins van Ca-

pua (als Pandulf III) vanaf 1008. Pandulf werd in 977 co-prins van Capua. Na het overlij-
den van zijn vader, co-prins Landulf III van Capua, werd Pandulf door zijn oom opzij ge-
zet doordat Capua en Benevento in 981 naar diens zoon Landulf IV ging. Datzelfde jaar 
werd Landulf IV gedwongen zijn prinsdom de splitsen en Pandulf kreeg Benevento toege-
wezen. In mei 987 benoemde Pandulf zijn zoon Landulf als co-prins van Benevento. In 
999 bezocht keizer Otto III het heiligdom van Monte Sant’Angelo op de Monte Gargano 
en tekende op 11-03-999 een document in het voordeel van de S. Sofia welke gesticht was 
door Pandulfs familie en mogelijk als hun mausoleum diende. Het is daarom opmerkelijk 
dat keizer Otto III in 1000 Benevento met een groot leger aanviel. Mogelijk lag de oorzaak 
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hiervan bij onenigheid over de relikwieën van Sint Bartolomeüs, patroonheilige van Bene-
vento voor wie Otto net een nieuwe kerk had laten bouwen op het Tibereiland te Rome. 
Mogelijk werden met de aanval alleen relikwieën opgehaald (de huid van Bartolomeüs). In 
1000 werd tevens prins Adhemar van Capua verdreven en werd Landulf, de broer van 
Pandulf tot prins gekozen. In 1003 werd een opstand geleid door graaf Adelfer van Avel-
lino en moesten Pandulf en zijn zoon Benevento verlaten.  Van korte duur, want in 1005 
regeerden zij wederom vanuit hun hoofdstad. In 1007 overleed Landulf van Capua en 
werd hij opgevolgd door zijn zoon Pandulf II. Pandulf II van Benevento werd tot zijn 
overlijden in augustus 1014 als Pandulf III co-prins en regent over zijn minderjarige neef.  

49660811867.* N.N. 
 
49660811868.  Pandulf I IJzerhoofd, prins van Benevento en Capua vanaf 961 in opvolging van zijn 

vader. In 943 werd Pandulf aangesteld als co-prins van Benevento en Capua naast zijn 
vader Landulf II. In 967 werd Pandulf hertog van Spoleto en Camerina en vanaf 977 prins 
van Salerno. In circa 955 stuurde paus Johannes XII een leger van Romeinen, Toscanen en 
Spoletanen naar Landulf II en Pandulf I, maar prins Gisulf I van Salerno kwam hen te hulp 
waardoor geen slag geleverd zou worden. Gisulf sloot een verdrag met de paus te Terra-
cina  Hierna ontstond een sterke band tussen Pandulf en Gisulf. In 961 volgde Pandulf zijn 
vader op en benoemde hij zijn broer Landulf als co-prins. Samenwerking verliep niet vlek-
keloos en Pandulf regeerde vanuit Capua en Landulf vanuit Benevento. In 965 werd paus 
Johannes XIII tijdens een opstand gearresteerd en gevangen in Campania. Het is ondui-
delijk of hij ontsnapte of vrij werd gelaten, maar kort daarop arriveerde hij in Capua en 
vroeg hij bescherming aan Pandulf. In ruil daarvoor maakt hij van Capua een aartsbisdom 
en schonk hij Pandulfs broer Johan het Pallium. Na tien maanden ballingschap kon de 
paus na een nieuwe opstand terugkeren naar Rome en stuurde Pandulf hem met een escorte 
terug. In 967 arriveerde keizer Otto I in Rome en bood Pandulf het hertogdom van Spoleto 
en Camerina aan. Tevens gaf hij hem de opdracht de oorlog tegen het Byzantijnse Rijk 
voort te zetten. Pandulf en Landulf introduceerden Gisulf van Salerno bij keizer Otto en 
namen vervolgens deel aan de keizerlijke campagne in 968 tegen het Byzantijnse Rijk. 
Landulf werd ziek en trok zich terug. Kort daarop overleed hij in Benevento. Pandulf 
keerde snel terug en benoemde zijn zoon als co-prins en zette hiermee zijn neef, de latere 
Pandulf II van Benevento, buiten spel. Gisulf van Salerno werd in 973 verdreven door 
Landulf van Conza, de neef van Pandulf IJzerhoofd. Pandulf hielp Gisulf terug op de 
troon. Toen Gisulf zonder nakomelingen in 977 overleed volgde Pandulf hem op als prins 
van Salerno. De politiek van de Grieken in zuidelijk Italië was een mislukking en Pandulf 
profiteerde hier van. Tegen het einde van zijn leven had hij de drie Lombardische prins-
dommen verenigd, overleden in maart 981. Gehuwd met: 

49660811869.* Aloaro van Capua. De heilige Nilus de jongere zou haar voorspeld hebben dat haar nako-
melingen niet in Capua zouden regeren als straf voor de door haar gepleegde moord op de 
neef van haar echtgenoot, een voorspelling die uit zou komen. 

 
49660811874.  Willem van Agde, burggraaf van Béziers en Agde, overleden ná 993. Gehuwd (1) met 

Ermentrude, overleden ná 977. Gehuwd (2) met: 
49660811875. Arsinde van Carcassonne, geboren in circa 965, overleden ná 993.. 
 
49660811876.  Raimund I van Narbonne, burggraaf van Narbonne, geboren in circa 977, overleden tussen 

1019 en 1023. Gehuwd met: 
49660811877.* Richarde. 
 
49660811878.  Bernard I Taillefer de Besalú, graaf van Besalú vanaf 988 in opvolging van zijn vader die 

afstand had gedaan van zijn positie. Samen met zijn echtgenote schonk Bernard op 27-03-
1000 bezittingen aan de kerk van Santa Maria del Castell de Besalú alsook op 01-03-1018, 
overleden in 1020 door verdrinking in de rivier de Rhône, begraven in het klooster van 
Santa Maria de Ripoll. Gehuwd in circa 992 met: 
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49660811879.  Toda van Provence, stond tevens bekend als Adelheid. In de eerder vermelde akte van 27-
03-1000 werd vermeld uxori mee Tota que vocant Azalatz (mijn vrouw Toda die zij 
Adelheid noemen) en in de akte van 01-03-1018 stond uxor mea Tota comitissa que 
vocatur Adalet (mijn vrouw, de gravin Toda, die zij Adelheid noemen). Toda werd voor 
het laatst vermeld in het testament van haar echtgenoot van 26-09-1020. 

 
49660811880.  Bernard II de Carlat, burggraaf van Carlat, leefde in 980. Gehuwd met: 
49660811881.* N.N. 
 
49660811884.  Hildin de Lodeve, burggraaf van Lodeve, geboren circa 940, overleden 983. Gehuwd met: 
49660811885.* Archimbert. 
 
49660811890. Arnold I van Comminges (dezelfde persoon als 12415189068). Gehuwd met: 
49660811891. Arsinde van Carcassonne-Razès (dezelfde persoon als 12415189069). 
 
49660811896.* Pons van Marseille. Volgens verschillende bronnen was Pons een zoon van Ison van Arles 

en een Lombardische prinses uit Benevento. Deze Ison zou een zoon zijn geweest van een 
zekere Pons, grootgrondbezitter in Argence en Blismodis de Mâcon. Pons was mogelijk 
een zoon van Leibulf van Beaux, een zoon van Leibulf van Provence en Odda. Gehuwd 
(2) met Belletrude. Gehuwd (1) met: 

49660811897. Judith van Bretagne. 
 
49660811898.* Arnulf van Marseille, heer van Marseille en Trets vanaf 949, wordt beschouwd als de 

eerste burggraaf van Marseille, hoewel hij deze titel niet gevoerd heeft. Volgens de oude 
geschiedschrijving was Arnulf een zoon van graaf Thibert II, heer van Marseille van 925 
tot 942 en Aimenrade, tegenwoordig wordt dit echter in twijfel getrokken en lijkt zijn 
afkomst onduidelijk, overleden in 964. Gehuwd met: 

49660811899.* Odoara. 
 
49660811976.  Koenraad I van Genève, graaf van Genève vanaf circa 963 in opvolging van zijn vader, 

geboren in 930, overleden in 963. Gehuwd in 960 met: 
49660811977.* Gilde. 
 
49660812288.* Godfried I van Châteaudun, burggraaf van Châteaudun, vermoedelijk afkomstig van de 

Rorgoniden. Steunde Theobald I van Blois, toen die in 956 Chartres en Châteaudun 
veroverde en werd daarvoor aangesteld tot burggraaf, overleden in 989. Gehuwd met:  

49660812289.  Hildegarde van Mortagne. 
 
49660812290.* vermoedelijk: Rotrud I van Nogent, heer van Nogent. 
49660812291.* N.N. 
 
49660813520.* Fréelan de Chamelet, heer van Sémur. Gehuwd met : 
49660813521.* N.N. 
 
49660814624.  Meginhard I von Formbach, graaf in Traungau (Donaugau), vermeld op 30-03-930, 

geboren in circa 880, overleden ná 930. Gehuwd met: 
49660814625.* N.N. 
 
49660815160.  Arduin (Glaber) (il Glabro, de Kale) (Ardoino comes) Graaf van Auriate vanaf circa 935 

en markgraaf van Turijn vanaf circa 950. Auriate omvatte de regio die begrenst wordt door 
de Alpen en de rivieren Po en Stura. Hoewel Arduin op 20-06-967 voor het eerst werd 
vermeld als markgraaf (van de marca Arduinica) was hij waarschijnlijk reeds belast met 
deze functie toen de markgraafschappen werden gereorganiseerd. Het markgraafschap Tu-
rijn bestond uit de graafschappen Auriate, Turijn, Asti, Albenga en waarschijnlijk Bredula, 
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Alba en Ventimiglia. Vanaf het begin voerde Arduin oorlog tegen de Saracenen die de Susa 
vallei hadden bezet en een basis hadden gevestigd in Fraxinetum, Provence. Mogelijk ver-
dreef Arduin de Saracenen uit de vallei in 940 en voegde hij daarna Albenga, Alba en Ven-
timiglia met geweld toe aan zijn markgraafschap. Hij nam deel aan de oorlog van Willem I 
en Torbold II van Provence tegen de Saracenen van Fraxinetum. Volgens Liutprand van 
Cremona waren Arduin en Rotbold in 972/973 de aanvoerders van de succesvolle aanval 
op Fraxinetum. Arduin werd voor het laatst vermeld op 04-04-976. Gehuwd met: 

49660815161.*  Emilia (Immula), volgens de Necrologio Sanctæ Andreæ Taurinensis heette zij Vmille. 
 
49660815162.*  Adalbert Atto van Canossa, eerste graaf van Canossa. Voor het eerst vermeld als zoon van 

Sigifred afkomstig uit Lucca. Adalbert was een vazal van koning Lotharius II en een miles 
van bisschop Adelard van Reggio. Hij wist een belangrijk man te worden door koningin 
Adelheid in 951 te beschermen in zijn kasteel te Canossa, na haar vlucht van het kasteel 
van Garda, waar Berengarius II haar gevangen hield. In 958 werd hij door Adelheid tot 
graaf benoemd. Op 20-04-962 werd hij vermeld als graaf van Reggio en Modena als dank 
voor zijn verdere steun aan Adelheid en haar echtgenoot keizer Otto I. In een brief van 10-
06-977 werd hij vermeld als graaf van Mantua. In 984 verscheen Adalbert als markgraaf. 
Toen hertog Hendrik II van Beieren tot koning werd uitgeroepen voegde hij Parma, Pia-
cenza, Bergamo, Cremona en Brescia toe aan de bezittingen van Adalbert. Adalbert 
stichtte een klooster te Brescello en in 961 het klooster van S. Apollonio te Canossa, over-
leden op 13-02-988, begraven in het klooster van S. Apollonio te Canossa. Gehuwd met: 

49660815163.*  Hildegard (Ildegarda), behorende tot het geslacht der Supponiden (afstammelingen van de 
Frankische Suppo I), begraven in het klooster van S. Apollonio te Canossa. 

 
49660815164.*  Oberto I Obizzo, graaf van Milaan vanaf 951. Kort nadat Berengarius II koning van Italië 

was geworden reorganiseerde hij zijn territoria en creëerde hij drie nieuwe markgraaf-
schappen. Oberto kreeg hierbij de marca Obertenga, welke bestond uit oost Ligurië en te-
vens bekend stond als marca Januensis of markgraafschap van Genoa. Het omvatte de ste-
den Genoa, Luni, Tortona, Parma en Piacenza. In 960 moest hij naar Duitsland vluchten 
voor Berengarius. Het daaropvolgende jaar vroeg paus Johannes XII aan keizer Otto I om 
Oberto te beschermen tegen Berengarius. Nadat Otto I het bestuur in Italië had overgeno-
men kon Oberto als graaf terugkeren naar zijn land, overleden op 15-10-975. Gehuwd met: 

49660815165.*  N.N. 
 
49660817408. waarschijnlijk: Hugo II van Lusignan (de dierbare), heer van Lusignan, bouwde het kasteel 

van Lusignan, overleden in 967. Gehuwd met: 
49660817409.* N.N. 
 
49660817412.  Savary III van Thouars, burggraaf van Thouar vanaf 997 in opvolging van zijn broer 

Amalrik III van Thouars, geboren in circa 955, overleden in 1004. Gehuwd met: 
49660817413.* N.N. 
 
49660817414.  Odo I van Blois, graaf van Blois, Châteaudun en Tours vanaf 975, erfde van moederszijde 

het graafschap Omois, de abdij Sint-Médard-de-Soissons en het graafschap Reims. Samen 
met zijn neef Heribert van Troyes, steunde hij Lotharius van Frankrijk in Lotharingen en 
nam hij graaf Godfried van Verdun gevangen. In 990 maakte Odo het graafschap Dreux 
afhandig van de nieuwe koning Hugo Capet, geboren in circa 950, overleden in 995. 
Gehuwd met:  

49660817415.  Bertha van Bourgondië, geboren in 964, overleden in 1010. Koning Robert II van Frank-
rijk had zijn oog laten vallen op Bertha en verstootte voor haar zijn echtgenote Rozala. Na 
de dood van Odo, wilde Robert met haar huwen, maar zijn vader Hugo Capet verzette zich 
hiertegen wegens te nauwe bloedverwantschap. Na de dood van Hugo Capet huwden zij 
tenslotte, maar doordat de paus beiden excommuniceerde, zag Robert zich verplicht om te 
huwen met Constance van Arles, teneinde zich te verzekeren van een wettig nageslacht. 
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49660817920.  Willem I van Angoulême (Taillefer), graaf van Angoulême in opvolging van zijn vader. 
Zijn bijnaam verkreeg hij door in een gevecht tegen de Noormannen hun koning Storis, 
ondanks zijn harnas, met één sabelhouw in tweeën te splitsen. Volgens de kronieken was 
hij een zeer geliefd vorst, overleden op 06-08-962. Gehuwd met: 

49660817921.* N.N. 
 
49660818048.  Ermengard van Rouergue (van Toulouse), graaf van Rouergue en Quercy vanaf 918 

(bestuurde het graafschap voor zijn vader vanaf 906) in opvolging van zijn oudere broer 
Raymond die van zijn vader het graafschap Toulouse erfde. In 930 deed hij een 
belangrijke schenking aan de abdij van Vabres, overleden in 936. Gehuwd met: 

49660818049.* Adélaide. 
 
49660818052.  Adhemer de Turenne, burggraaf van Turenne, graaf van Quercy tussen 898 en 941, 

overleden in circa 941. Gehuwd met: 
49660818053.* N.N. 
 
49660818336.* Bodon de Monceaux, heer van Monceaux. Stamvader van het huis Monceaux. Zijn zonen 

zouden door middel van huwelijken de graafschappen Nevers, Auxerre en Vendôme, 
alsook de heerlijkheid Sablé in handen krijgen. Gehuwd met:   

49660818337.* N.N. 
 
49660818338.  Otto Willem van Bourgondië (dezelfde persoon als 24830405800). Gehuwd met: 
49660818339.  Ermentrudis van Roucy (dezelfde persoon als 274931801031). 
 
49660818348. Rudolf II van Woevre, graaf van Bar-sur-Seine in de 10de eeuw. 
49660818349.* N.N. 
 
49660818352.  Artaud (Artald) II de Forez, geboren in circa 977, overleden in 1007(?). Gehuwd met: 
49660818353.  Theutberga (Theodeberge) van Vienne, overleden ná 1013. 
 
49660819224. Alain II van Bretagne (dezelfde persoon als 99321623794). Relatie met: 
49660819225. Judith (dezelfde persoon als 99321623795). 
 
49660821280.  Bouchard I de Briollay, heer van Briollay, geboren circa 969, overleden 1014. Gehuwd met: 
49660821281.* N.N. 
 
49660821296.  Fulko I de Beauvau, heer van Jarzé, geboren circa 970, overleden circa 1000. Gehuwd met: 
49660821297.  Aude de Limoges, geboren in circa 970. 
 
Generatie XXXVII (Voorbetovergrootouders) 
 
68719922968.* Everhard Saxo van Hamaland en Zutphen, graaf van Hamaland. Everhard wordt voor het 

eerst vermeld als hij in 881 deelneemt aan een mislukte poging om Vikingen te verdrijven 
uit Nijmegen. Hij werd gevangengenomen en tegen een losgeld vrijgelaten. In 885 was hij 
een van de edelen die de aanslag op Godfried de Noorman te Spijk uitvoerden. Everhard 
werd beloond door Karel de Dikke met de functie van dux (militair opperbevelhebber, ook 
wel Hertog) van de verdediging Friesland. Een van de andere edelen die ook beloond wer-
den voor hun rol in deze moord was Gerulf. Gerulfs zoon Waldger probeerde in het rivie-
rengebied een eigen graafschap te creëren, rondom Tiel. Dit leidde tot toenemende span-
ningen met Everhard. Uiteindelijk werd Everhard in 898 door Waldger vermoord. Na de 
dood van Everhard werd zijn broer Meginhard (III) benoemd door koning Arnulf in zijn 
plaats als dux. De ouders van Everhard waren mogelijk Meginhard II (overleden vóór 
880), graaf van Hamaland, en Evesa (overleden ná 881). Meginhard II had een broer 
Wichman II (zie elders in deze kwartierstaat), die de vader is van Egbert Billung. Everhard 
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had een broer, Meginhard III (hertog in 898), gehuwd met Hildegard, die hem in Hama-
land als graaf opvolgde, en een zoon Meginhard IV, die eveneens graaf van Hamaland 
werd. Everhard Saxo had verder nog een zoon Everhard, tussen 944 en 966 graaf van 
Drenthe en Salland. Everhard werd geboren in circa 830, overleden in 898. Gehuwd met: 

68719922969. Amalrade. 
 
68719926024.* Gorm de Oude, koning van Denemarken vanaf circa 910. Gorm was zoon van de 

halflegendarische koning Harthaknoet. Volgens Adam van Bremen was Harthaknoet een 
zoon van een verder onbekende koning Sven. Volgens de saga’s was Harthaknoet zoon 
van de legendarische Sigurd Slang-in-het-oog, zoon van Ragnar Lodbrok en Aslaug. 
Harthaknoet had de macht in westelijk Denemarken. Gorm volgde zijn vader op en 
verenigde heel Denemarken onder zijn gezag en regeerde in Jelling. Na zijn overlijden 
werd hij begraven in een grafheuvel in Jelling. Zijn zoon Harald I bekeerde zich korte tijd 
later tot het christendom en bouwde een kerk in Jelling en liet zijn ouders daar 
herbegraven. Het hout van de kist van Gorm in die kerk is gedateerd op 958, maar dat 
geeft waarschijnlijk de datum van de herbegrafenis en niet van de dood van Gorm, 
geboren in circa 890, overleden in circa 958. Gehuwd met: 

68719926025.* Tyra Danebot, geboren in circa 895 te Wessex, overleden in circa 935 te Jelling. De 
afkomst van Tyra is onduidelijk. Volgens de saga’s was ze een dochter van Harald 
Klak maar daartegen pleit dat die al in 857 werd gedood, ruim voor de vermoedelijke 
geboorte van Thyra. Volgens Saxo Grammaticus was ze dochter van koning Æthelred van 
Wessex en zuster van Æthelstan. Ethelred I overleed in 871, te vroeg om vader van Tyra te 
zijn, en had geen zoon Æthelstan. Tyra zou wel een zuster kunnen zijn van Athelstan van 
Engeland, die bovendien een handjevol zusters door heel Europa liet trouwen; een 
huwelijk van een zo’n zuster in Denemarken, zou daar goed bij passen. In dat geval was 
Tyra een dochter van Eduard de Oudere bij vermoedelijk zijn eerste vrouw Egwyna. Een 
dochter, Eadgyth, trouwde met de Deense koning van York, dus een huwelijk van een 
andere dochter met een Deense koning in Denemarken is niet onwaarschijnlijk. In Engelse 
bronnen is echter niemand te vinden die met Tyra kan worden geïdentificeerd. Volgens de 
Deense traditie zou ze de Danevirke hebben laten bouwen en daar bovendien een leger 
hebben geleid in de strijd tegen Duitse aanvallers. De Danevirke zijn echter enkele eeuwen 
ouder. Het is natuurlijk wel mogelijk dat Tyra betrokken is geweest bij reparaties of 
verdere versterking van de Danevirke. De bijnaam “Danebot” die haar wordt gegeven is 
afkomstig van de kleine runensteen van Jelling die door Gorm werd opgericht voor de 
nagedachtenis van Tyra. “Danebot” is een vereenvoudiging van het oud-Deense tanmarka 
but wat “trots/sieraad van Denemarken” betekent. Op de steen staat de volgende tekst: 
“Koning Gorm heeft dit monument opgericht ter nagedachtenis aan zijn vrouw Thyre, de 
glorie van Denemarken.” Op de achterkant van de kleine steen staat: Denemarken. Het is 
de eerste verwijzing naar het land Denemarken in de geschiedenis. 

 
68719928214. Ulrich von Ebersberg, graaf van Ebersberg, markgraaf van Krain (1011), Vogt van 

Obermünster, Tegernsee (1004), Freising (975) en het klooster Ebersberg, geboren in circa 
960, overleden op 11-03-1029. Gehuwd met: 

68719928215. Richardis von Eppenstein, overleden in 1013. 
 
68732912464. Siemomysl (Ziemomyslaw), vorst der Polanen, legendarische vader van de Poolse 

vorstenfamilie der Piasten, overleden in 960. Gehuwd met: 
68732912465.* N.N. 
 
68732912466. Boreslav I van Bohemen (de Verschrikkelijke), hertog van Bohemen, liet in 935 zijn broer 

St. Wenzel van Bohemen (Wenceslaus) vermoorden vanwege het feit dat hij christen was 
maar kreeg berouw, deed boete en beval de relieken van zijn broer over te brengen naar de 
Sint-Vituskerk te Praag, geboren in circa 915, overleden op 15-07-967. Gehuwd met: 

68732912467.* Biagota. 
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68732912472. Erenfried II van Zolpichau, graaf van Zolpichau (Zulphichau) en Keldachgau vanaf 942, 
graaf in de Bonngau vanaf 945, graaf in de Hattuariergau vanaf 947, graaf in de Tubalgau 
vanaf 948, graaf in de Hubbelrath vanaf 950 en tevens graaf van Huy en voogd van het 
klooster van Stavelot-Malmedy, geboren in circa 915, overleden in 970. Gehuwd met: 

68732912473.* Richwara van Zulpichgau, overleden op 10-07-963. 
 
68732912474. Dietpald I (Diepold) van Dillingen, graaf van Dillingen, bouwde de eerste burcht Dillingen 

nabij een passeerbaar deel van de Donau, geboren in circa 890, overleden op 10-08-955 
tijdens de Slag op de Lechfeld. Gehuwd met: 

68732912475.* N.N. 
 
68732912476. Otto I de Grote, hertog van Saksen en koning van Duitsland vanaf 936 in opvolging van 

zijn vader (gekroond op 07-08-936 te Aken door aartsbisschop Hildebert van Mainz), 
koning van Italië vanaf 951 en keizer van het Heilige Roomse Rijk vanaf 962 (gekroond 
op 02-02-962 te Rome door paus Johannes XII). Direct nadat hij zijn vader had opgevolgd 
slaagde Otto er in de kerk voor zijn eigen agenda in te zetten door familieleden op hoge 
posities te benoemen. Een ander instrument van de Ottoonse macht was het systeem van 
de advocatus (Vogt) als wereldlijk manager van kerkelijke landgoederen die recht had op 
een aandeel in de landbouwproductie en andere opbrengsten, maar ook verantwoordelijk 
was voor de veiligheid en de goede orde. De vogt behield zijn positie echter alleen als hij 
in de gunst bleef bij de keizer. Het overlijden van de vader van Otto was voor de Slavische 
stammen voldoende reden in opstand te komen. Tevens werd Otto’s vroege regeerperiode 
gekenmerkt door een reeks van hertogelijke opstanden. Otto was genoodzaakt de hertogen 
door middel van veldslagen opnieuw te onderwerpen. Om verdere opstanden te voorko-
men, gaf hij alle belangrijke hertogdommen binnen het Duitse rijk aan naaste familieleden. 
De invallen van de Slavische stammen werden bloedig neergeslagen door Otto en zijn vol-
gelingen. In 938 werd in Rammelsberg in Saksen een rijke zilverader ontdekt die Otto in 
staat stelde zijn militaire activiteiten te financieren. In de zomer van 940 viel Otto I Frank-
rijk binnen om Lodewijk voor zijn inmenging in Lotharingen te straffen. Hij dwong Lode-
wijk zich terug te trekken tot aan de Seine en liet hem vervolgens een verdrag met Bour-
gondië ondertekenen. In 942 sloten Otto en Lodewijk een verdrag in Vouzieres. In de late 
zomer van 946 viel Otto Frankrijk opnieuw binnen. Hoewel hij zowel Laon, Reims als 
Senlis belegerde, wist hij alleen Reims in te nemen. Ondertussen was Italië tot politieke 
chaos vervallen. Bij het overlijden in 950, mogelijk door vergiftiging, van Lotharius van 
Arles, werd de Italiaanse troon geërfd door Adelheid van Italië, de respectievelijk dochter, 
schoondochter en weduwe van de laatste drie koningen van Italië. Berengarius van Ivrea, 
riep zichzelf tot koning van Italië uit, ontvoerde Adelheid, en probeerde Adelheid te 
dwingen zijn zoon, Adalbert, te trouwen. Adelheid vluchtte naar Canossa en verzocht 
Duitse interventie. Om te profiteren van de situatie vielen de zoon en broer van Otto, 
Luidolf en Hendrik, onafhankelijk van elkaar Noord-Italië aan. In 951 frustreerde Otto 
echter de ambities van zijn zoon en broer door Italië zelf binnen te vallen en te bezetten. 
Hij ontving het eerbetoon van de adel en nam de titel koning van de Longobarden aan. 
Tevens liet hij zich, na een succesvolle belegering van Pavia, in navolging van Karel de 
Grote kronen tot koning van de Franken en Langobarden. In 952 dwong hij Berengarius en 
Adalbert hem trouw te zweren en stond hen toe Italië als zijn vazallen te regeren. Omdat 
hij weduwnaar was geworden, was hij in staat zelf met Adelheid te trouwen. Nadat Adel-
heid hem een zoon had gebaard vreesde Otto’s zoon Liudolf voor zijn positie als erfge-
naam. In 953 kwam hij samen met hertog Koenraad van Lotharingen (de Rode) en de 
aartsbisschop van Mainz in opstand. Hoewel Otto aanvankelijk succesvol was in het 
opnieuw vestigen van zijn gezag in Lotharingen, werd hij gevangen terwijl hij Mainz 
aanviel. Het volgende jaar verspreidde de opstand zich over het gehele koninkrijk. Koen-
raad en Liudolf maakten echter een fout door een bondgenootschap met de Magyaren. 
Uitgebreide Magyaarse invallen in Zuid-Duitsland in 954 dwongen de edelen op de Rijks-
dag van Auerstadt Koenraad en Luidolf te ontdoen van hun titels en het gezag van Otto I 
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te herstellen. Op 10-08-955 bracht Otto in coalitie met andere Duiste vorsten de Magyaren 
bij de Lechveld een beslissende nederlaag toe. Twee maanden later op 16-10-955 versloeg 
hij ook de Obroditen in de slag bij Recknitz. In het begin van de jaren 960, heerste in Italië 
opnieuw politieke onrust. Toen Berengarius het noorden van de kerkelijke staat bezette, 
vroeg paus Johannes XII Otto om hulp. Otto keerde terug naar Italië en werd daar op 02-
02-962 te Rome, wederom naar voorbeeld van Karel de Grote, door de paus tot keizer ge-
kroond. Tien dagen later stelde de keizer zich middels de Diploma Ottonianum borg voor 
de onafhankelijkheid van de pauselijke staten. Dit was de eerste daadwerkelijke garantie 
van een dergelijke bescherming sinds het Karolingische Rijk. Nadat Otto Rome had verla-
ten heroverde hij de kerkelijke staat op Berengarius. Paus Johannes werd echter bang van 
de macht van de keizer en stuurde gezanten naar de Magyaren en het Byzantijnse Rijk om 
een liga tegen Otto te vormen. In november 963 keerde Otto naar Rome terug en riep een 
synode van bisschoppen bijeen die Johannes afzette. Vervolgens werd Leo VIII, op dat 
moment nog een leek, tot paus gekozen. Toen de keizer Rome verliet brak een burgeroor-
log uit tussen aanhangers van de keizer en aanhangers van de afgezette paus Johannes. 
Paus Johannes kwam na hevige strijd weer aan de macht en ëxcommuniceerde degenen 
die hem hadden afgezet, waardoor hij Otto dwong in juli 964 voor de derde keer terug te 
keren naar Rome om nu paus Benedictus V te onttronen (paus Johannes was twee maan-
den eerder overleden). Bij deze gelegenheid dwong Otto af dat een paus niet gekozen kon 
worden zonder keizerlijke goedkeuring. Otto voerde van 966 tot 972 herhaaldelijk on-
succesvol campagne tegen de Byzantijnen in Zuid-Italië. De beperkte Ottoonse Renais-
sance van kunst en architectuur was afhankelijk van de hofpatronage van Otto en beteken-
de de opleving van enkele kathedralen en scholen en de productie van verluchte hand-
schriften, de belangrijkste kunstvorm van deze tijd, geboren op 23-11-912 te Wallhausen, 
overleden op 07-05-973 te Memleben, begraven in de Dom van Magdeburg. Gehuwd (1) 
in 929 met de vrome en voorbeeldige Editha van Wessex, geboren circa 910, overleden 
26-01-946, mogelijk begraven in de Dom van Magdeburg, daar zij van Otto Magdeburg 
als morgengave kreeg. Dochter van Eduard de Oudere en Ælfflæd. Gehuwd (2) in 955 met: 

68732912477. St. Adelheid van Italië, huwde in 947 met koning Lotharius van Italië. Deze werd in 950 
vergiftigd door Berengarius, die zich als koning opwierp en Adelheid wilde uithuwelijken 
aan zijn zoon Adelbert. Toen Adelheid weigerde werd ze gevangen gezet in Garda maar 
kon ontsnappen en hield zich verscholen in een bos. Nadat Otto I Noord-Italië had bezet, 
huwde hij Adelheid. Na het overlijden van Otto werd zij regent voor hun zoon Otto II, maar 
zij trok zich na een tijd terug in Bourgondië waar zij talrijke kloosters stichtte. Na het over-
lijden van Otto II in 983, werd zij mederegent van diens zoon, Otto III, maar moest zich 
door toedoen van keizerin Theophanu terugtrekken in Lombardije. Toen Theophanu in 991 
overleed werd Adelheid regent van Otto III. In 994 trok zij zich terug in het klooster van 
Seltz. Adelheid werd in 1097 heilig verklaard door paus Urbanus II. Haar feestdag is op 16 
december. Zij is beschermheilige van de slachtoffers van mishandelingen, bruiden, keize-
rinnen, prinsessen, gevangenen, weduwen, ouders van grote gezinnen, stiefouders, banne-
lingen en tweede huwelijken, geboren 931 te Bourgondië, overleden 16-12-999 te Seltz. 

 
68732912482. Poppo II, markgraaf van Sorbenmark van circa 880 tot 892, dux Thuringorum (Hertog der 

Thüringers) van circa 880 tot 892, graaf van de Beierse Nordgau in 903 en graaf van 
Volkfeld in 906. In 892 werd Poppo ontheven uit al zijn functies. Waarschijnlijk was dit 
het gevolg van zijn advies aan bisschop Arn van Würzburg de Slavische volkeren aan te 
vallen. In deze desatreuze nederlaag kwam de bisschop om het leven. In 899 kreeg hij zijn 
grondbezit terug en kreeg nadien enkele nieuwe fucties, overleden ná 906. Gehuwd met: 

68732912483.* N.N. 
 
68732912488. Thietmar I, markgraaf van de Nordmark tussen 965 en 978, graaf in Schabengau tussen 

944 en 978, graaf van Gau Serimunt tussen 970 en 978 en markgraaf van Meißen en 
Merseburg tussen 976 en 978, overleden tussen 10-05 en 14-07-978. Gehuwd met: 
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68732912489. Schwanhilde Billung, geboren tussen 945 en 955, overleden op 26-11-1014, begraven in 
een klooster te Jena, ná 1028 overgeplaatst naar de Georgskirche van Naumburg (Saale). 

 
68732912496. Reinier (Reginar) II van Henegouwen (Hennegau), graaf van Henegouwen vanaf circa 915 

in opvolging van zijn vader. Zijn broer Giselbert II van Maasgouw werd hertog van Lotha-
ringen. Reinier raakte in onmin met zijn broer aan wie hij zijn kinderen in gijzeling gaf. 
Met hulp van Berengarius van Namen viel hij Giselbert aan, waarbij grote delen van He-
negouwen verwoest werden, geboren in circa 890, overleden ná 932. Gehuwd (1) in met: 

68732912497. Adelheid van Bourgondië, geboren in juni 905. 
 
68732912500. Lodewijk IV der Franken (van Overzee), koning van West Francië vanaf 936. Hij was pas 

twee jaar, toen zijn vader werd afgezet en vervangen door Robert I van Frankrijk, die een 
jaar later reeds werd opgevolgd door diens medestander hertog Rudolf van Bourgondië. 
Graaf Heribert II van Vermandois, nam Lodewijks vader gevangen en zijn moeder bracht 
Lodewijk in veiligheid over zee, naar Engeland. Zijn vader, Karel III, stierf in 929, maar 
Rudolf regeerde nog tot 936, toen Lodewijk door Hugo de Grote (zoon van Robert I), ge-
vraagd werd terug te keren. Hij werd gekroond door aartsbisschop Artaldus van Reims. 
Zijn macht beperkte zich tot Laon en enkele plaatsen in het noorden van Frankrijk. Zijn 
regering werd gekenmerkt door conflicten met de adel, vooral met Hugo de Grote, graaf 
van Parijs. In 939 kwam hij in conflict met keizer Otto I over Lotharingen, maar huwde 
later diens zuster. In juli 945 werd Lodewijk gevangen genomen tijdens een veldtocht 
tegen de Noormannen van Normandië, zijn echtgenote wist hem echter te bevrijden, 
geboren in 920 te Laon, overleden op 10-09-954 te Reims door een val van zijn paard, 
begraven in de kathedraal van Reims. Gehuwd in 839 met: 

68732912501. Gerberga van Saksen, na het overlijden van Lodewijk IV werd zij regentes voor haar zoon 
Lotharius van Frankrijk. Uit geschriften van tijdgenoten komt ze naar voren als een goed 
opgeleide, intelligente en politiek handig manoeuvrerende vrouw die een stempel wist te 
zetten op het politieke spel waar zij door afkomst en huwelijk een belangrijke rol in speelde. 
Als weduwe werd zij abdis van de Notre Dame in Laon. In haar nalatenschap is sprake van 
enige wijngaarden nabij Maastricht, de eerste vermelding van wijnbouw in Nederland, ge-
boren in 914, overleden op 05-05-968 te Reims. Gehuwd (1) in 928 met hertog Giselbert 
van Lotharingen (van Maasgouw), overleden in 939 (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
68732912504 Gozelo van de Ardennen, graaf van de Ardennengouw, geboren in circa 914, overleden op 

19-10-942. Gehuwd in 930 met: 
68732912505.  Uda van Metz, geboren in circa 905, overleden op 10-04-963 
 
68732912506.  Herman Billung (dezelfde persoon als 8591618784). Gehuwd met: 
68732912507. N.N. (dezelfde persoon als 8591618785). 
 
68732949792. waarschijnlijk: Udo in de Lahngau, graaf in de Lahngau omstreeks 860/879. Gehuwd met: 
68732949793.* N.N. 
 
68732949796. Pippijn II der Franken, graaf in de omgeving van Parijs (ten noorden van de Seine) tussen 

834 en 840. Heer van Peronne en St. Quentin (Augusta Veromanduorum), geboren in circa 
815, overleden ná 840. Gehuwd met: 

68732949797.* N.N. 
 
68732950144.* Audacer, uit een te Laon gevestigd geslacht. Gehuwd met: 
68732950145.* N.N. 
 
68732950146. Karel de Kale (dezelfde persoon als 549863300000). Gehuwd met: 
68732950147.  Ermentrudis van Orléans (dezelfde persoon als 549863300001). 
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Manuscript voorstelling (circa 1200) van Otto I die de overgave van Berengarius van Ivrea aanvaardt. De kop 
luidt Otto I Theutonicorum rex (“Otto de Eerste, koning van de Duitsers”). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kroning van Lodewijk IV der Franken 
(van Overzee), uit Grandes Chroni-
ques de France de Charles V, om-
streeks 1370-1379. 
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68732950156.  Robert I de Dappere (Le Fort) (van Neustrië), graaf van Tours in 853 en van Parijs in 861/ 
866. Vermeld als graaf te Pfungstadt in 837, graaf in de Wormsgau in 840. Koos in 840 
partij voor Lotharius. Lekenabt St-Martin-de-Marmoutier bij Tours in 852.“Vir illuster“ 
missus dominicus in Main, Touraine, Anjou, Séois en Cornonnais. Kwam in opstand tussen 
856 en 861, werd hertog van Francië (Dux Caroli Calvis Regis) tegen de Bretons. Graaf 
van Autun, Auxerre, Nevers en markgraaf in 865/866. Sneuvelde tegen de Noormannen bij 
Brissarte. Bevorderde het aanzien van de Robertijnen/Capetingers, geboren in circa 820, 
overleden op 15-09-866 te Brissarte. Gehuwd (1) met Agane. Gehuwd (2) met:  

68732950157.  Adelheid van Tours, ook bekend als Aelis, overleden ná 866. Gehuwd (1) met Koenraad I 
(Welf) in de Argengau, overleden op 21-09 ná 862.  

 
68732950188. Adelchis I van Spoleto (dezelfde persoon als 2199453199278). Gehuwd met: 
68732950189. N.N. (dezelfde persoon als 2199453199278). 
 
68732950192. Boso van Arles (of van Vienne) (dezelfde persoon als 2199453199274). Gehuwd met: 
68732950193. Engeltrude (dezelfde persoon als 2199453199275).  
 
68732950196.  Lotharius I van Midden-Francië (dezelfde persoon als 2199453199276). Gehuwd met: 
68732950197.  Ermengard van Tours (dezelfde persoon als 2199453199277). 
 
68732950208. Eystein Glumra (dezelfde persoon als 68732950338). Gehuwd met: 
68732950209. Åsa Ragnvaldsdatter (dezelfde persoon als 68732950339). 
 
68732950210.* Rolf Nafja. Gehuwd met: 
68732950211.* N.N. 
 
68732950256. Ingelgerius, graaf van Anjou, werd door Karel de Kale in 870 tot graaf van Anjou 

aangesteld, overleden in circa 888. Gehuwd in 878 met: 
68732950257.  Adelais van Gâtinais (Adelais, Rescinde). 
 
68732950258.*  Warnerius (Widone), heer van Loches. Gehuwd met: 
68732950259.* N.N. 
 
68732950268.  Manasse van Vergy (de Oudere), waarschijnlijk graaf van Châlon en Vergy. Zou door 

Noormannen verdreven religieuzen van St-Vivant de Abdij Vergy gesticht hebben.  
68732950269.* N.N. 
 
68732950272. Wichmann II, graaf in Hamaland in 855. Gehuwd met: 
68732950273. een onbekende dochter van graaf Amelung II en Haduwy. 
 
68732950318.* Volkmar van de Harzgau, graaf in de Harzgau, op 12-02-960 maakte hij zijn testament op, 

overleden ná 12-02-960. Gehuwd met: 
68732950319.* N.N.  
 
68732950336. Halfdan van Vestfold (de Zwarte), koning van Vestfold van circa 830 tot 870. Gehuwd 

910 met Rignhildd van Sogn. Gehuwd (2) met: 
68732950337. Ragnhild of Helga. 
 
68732950338. Eystein Glumra (Eystein Ivarsson), Jarl (graaf) van Oplande en Hedemarken, overleden in 

circa 830 te Nord-Trøndelag, Noorwegen. Gehuwd met: 
68732950339. Åsa Ragnvaldsdatter.   
 
68732950400.* Almos, vorst der Magyaren, overleden in circa 895. Gehuwd met: 
68732950401.* N.N. 
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68732951680. Hvalimir van Servië (Hvalimir Petrović), župan vóór 917 toen Pavle Branović de regering 
op zich nam. Hvalimir heroverde Servië in 950 na het overlijden van Časlav Klonimirović, 
Hvalimir overleed in 971. Gehuwd met: 

68732951681.* N.N.  
 
68732951682.* Ljutomir van Raška, župan van Raška. Gehuwd met: 
68732951683.* N.N. 
 
99321512064. Herluinus II van Ponthieu, graaf van Ponthieu vanaf 926 in opvolging van zijn vader, 

overleden in 945. Gehuwd met: 
99321512065.* N.N. 
 
99321512082. Heribert I van Vermandois (dezelfde persoon als 34366474898). Gehuwd met: 
99321512083. Liudgardis, ook wel Bertha van Morvois (dezelfde persoon als 34366474899). 
 
99321512088.  Ranulf II van Poitiers, nam de latere koning Karel III de Eenvoudige onder zijn hoede en 

slaagde er in om in 899 een veldtocht van Odo I van Frankrijk tegen hem af te slaan. Sinds 
887 was hij hertog van Aquitanië en hij riep zichzelf uit tot koning van Aquitanië in 888, 
overleden op 03 of 05-08-890. Gehuwd met Ermengarde, overleden in 935. Relatie met: 

99321512089.* N.N. 
 
99321512552.  Oliba I van Carcassonne, graaf van Carcassonne vanaf 821 in opvolging van zijn broer 

Guisclafred van Carcassonne. Oliba werd geboren in circa 790, overleden in 837. Gehuwd 
(1) met Ermentruda. Gehuwd (2) met Riquilda. Gehuwd met: 

99321512553.* onbekend welke van zijn twee echtgenotes de moeder is van genoemde voorouder. 
 
99321512832. Boudewijn II van Vlaanderen (dezelfde persoon als 17183237536). Gehuwd met: 
99321512833. Aelfthryth van Wessex (Elftrudis) (dezelfde persoon als 17183237537). 
 
99321512848. Dirk I van Holland (Thidericus Fresonie), Friese graaf die vanaf circa 896 het bewind 

voerde over een aantal grafelijke gebieden in de kuststreek van het latere graafschap 
Holland. Dirk erfde van graaf Gerolf het gezag over Kennemerland en Rijnland. Hij 
steunde koning Karel III de Eenvoudige bij een opstand. Als dank hiervoor kreeg Dirk op 
15-06-922 de kerk van Egmond met daarbij behorende goederen. Egmond lag ten noorden 
van de bezittingen die hij van Gerolf had gekregen en sloot daar dus op aan. Kort hierna 
stichtte hij er een klooster voor nonnen, overleden in circa 923 of 05-10-939 te Andernach: 

99321512849.* N.N. 
 
99321512858.* Bronnen zijn het niet eens over de identiteit van de echtgenoot van Ermentrudis. Mogelijk 

Everhard van Friaul, ook Reinier I van Henegouwen is kandidaat (beide elders vermeld): 
99321512859. Ermentrudis der Franken, geboren in 875. Haar naam is niet zeker, men weet alleen dat zij 

een zus was van Karel III de Eenvoudige en dus een dochter van Lodewijk de Stamelaar.  
 
99321514456.  Hrollager Rognvaldsson de Heidmark, geboren in circa 874 te Noorwegen. Gehuwd met: 
99321514457.*  Ermina. 
 
99321514458.*  Thibault I van Blois (de Oude), burggraaf van Tours, graaf van Troyes en Chartres. Zijn af- 

komst is onduidelijk. Verschillende bronnen noemen andere vaders. Stamvader van het 
huis Blois (Theobaldiner), geboren in circa 882, overleden in circa 940. Gehuwd (1) met 
Richilde, geboren circa 890, dochter van Bernard de Gothie. Gehuwd (2) in circa 910 met: 

99321514459. Richilde van Bourges (van Blois), geboren in 892 te Frankrijk. 
 
99321522144. Leofric II, Ealdorman of Leicestershire, geboren in circa 880. Gehuwd met: 
99321522145.* N.N. 
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99321522146.* Ethelred of Mercia, vermeld als Ealdorman of Mercia van circa 883 tot 911. Volgens 
sommige bronnen een zoon van Hugh (the Great), Ealdorman of Mercia. Ethelred regeer-
de als koning, maar erkende zijn schoonvader Alfred de Grote als meerdere. Ethelred voerde 
vele oorlogen tegen de Welsh. Tegen het einde van zijn leven droeg hij taken over aan zijn 
echtgenote. Hij sneuvelde in 911 in de Battle of Tettenhall. Gehuwd vóór 890 met: 

99321522147. Ethelfleda van Engeland, werd beschreven door de biograaf van haar vader, Alfred de 
Grote, die haar als eerstgeborene van Alfred beschreef. Ten tijde van de biografie in 890 
was zij reeds gehuwd met Ethelred. Toen zij voor haar huwelijk naar Mercia reisde werd 
zij aangevallen door de Denen, die hiermee een verbond tussen Wessex en Mercia wilden 
verhinderen. Hoewel de helf van haar manschappen sneuvelden tijdens de eerste aanval, 
wist zij een oude loopgraaf te gebruiken als fortificatie en kon zij uiteindelijk de Denen 
verslaan. Na het overlijden van haar echtgenoot in 911 nam zij de regering van Mercia op 
zich als Lady of the Mercians. Ethelfleda bewees zichzelf als een formidabele legeraan-
voerder en tactica. Zij regeerde Mercia vanuit de gefortificeerde stad Stafford. Zij ver-
sterkte de grenzen en veroverde Derby. Zij bouwde de stad Gloucester op Romeinse 
ruines. Haar indeling van straten in deze stad is tot op de dag van vandaag bewaard 
gebleven. Zij werd opgevolgd door haar dochter Aelfwynn, maar deze moest haar positie 
reeds snel overdragen aan haar oom Eduard de Oudere, waardoor uiteindelijk het 
koninkrijk van Engeland gevormd kon worden. Ethelfleda werd geboren in circa 869 te 
Wessex, Engeland, overleden op 12-06-918 te Tamworth, begraven te St. Peter’s Church 
(nu St. Oswald’s Priory) te Gloucester. 

 
99321531920.* Cerball mac Dúnlainge, koning van Osraige (zuidoost Ierland) vanaf 842 in opvolging van 

zijn vader. De eerste vermelding van Cerball komt uit 846, toen Noormannen het noorden 
van Osraige aanvielen en een kerk nabij Coolcashin vernielden en het dorp Cúl Maine 
plunderden en vernietigden. Cerball voerde gedurende twee weken aanvallen uit op de 
Noormannen, echter zonder succes. Later boekte Cerball wel successen tegen de plunde-
ringen van de Noormannen, waaronder een van de Ierse midlands (Dublin), onder aan-
voering van een zekere Hákon. Waarschijnlijk wist Cerball na het overlijden van Feidli-
mid mac Cremthanin, koning van Munster in 847 een verbond te sluiten met de Noorman-
nen en Osraige los hebben kunnen maken van Munster. Volgens sommigen is het dezelfde 
persoon als Kjarvalr Írakonungr, een persoon uit de Noorse sagas en een voorvader van 
enkele belangrijke geslachten van IJsland. De geschiedenis over zijn regering is onduide-
lijk. Alles wat bekend is over deze tijd is waarschijnlijk geschreven aan het hof van zijn 
achterachterkleinzoon Donnchad mac Gilla Pátraic. Cerball overleed in 888. Gehuwd met: 

99321531921.* Ailbi Ingen, mogelijk een dochter van Máel Sechnaill Mór, koning van Ierland. 
 
99321531922.  Matudán mac Aeda, koning van Ulster, overleden in circa 950. Gehuwd met: 
99321531923.* N.N. 
 
99321531924.  Cormac Muman, koning van Déisi, overleden in circa 920. Gehuwd met: 
99321531925.* N.N. 
 
99321532160.* Tuthail mac Augaire, koning van Laigin (Leinster), voorvader van de O’Tooles, overleden 

in 958. Gehuwd met: 
99321532161.* N.N. 
 
99321532194. Domnaill mac Faelain, koning van de Deise Muman, geboren in circa 966, overleden in 

996. Gehuwd met: 
99321532195.* N.N. 
 
99321532208.* Murchad mac Nuallain. Gehuwd met:  
99321532209.* N.N. 
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99321532288.*  Cennetig mac Morda. Gehuwd met:  
99321532289.* N.N. 
 
99321532292.* Ailill. Gehuwd met: 
99321532293.* N.N. 
 
99321548960.* Roger van Maine, graaf van Maine vanaf 886 tot 893 en van 895 tot 900. Zijn afkomst is 

onduidelijk. Vermoedelijk was Hugo van Bourges een oom van hem. nadat Ragenold van 
Neustrië, graaf van Maine, gedood was door de Noormannen, duidde Karel de Kale zijn 
schoonzoon Roger aan als graaf van Maine. In 893 werd hij verdreven door Guzlin II, 
maar Roger greep weer de macht in 895. Roger betoonde zich een wreed heerser 
tegenover zijn onderdanen en tegenover de geestelijkheid. overleden in 900. Gehuwd met: 

99321548961.  Rothildis van Frankrijk (dezelfde persoon als 198643028919). 
 
99321548962.  Guzlin II van Maine, graaf van Maine van 893 tot 895. Toen zijn vader stierf was Guzlin 

nog te jong om te erven en het was een verre neef van hem, Ragenold van Neustrië, die 
Maine en Neustrië erfde. Bij de dood van Ragenold werd Hendrik Popponien aangesteld in 
Neustrië en Roger in Maine. Toen Odo koning van Frankrijk werd, nam Guzlin evenwel 
de macht over in Maine en zette Roger af. Guzlin kon zich niet handhaven en Roger ves-
tigde opnieuw zijn macht in 895. Guzlin bevocht Roger en diens zoon Hugo, maar sloot 
tenslotte vrede met Hugo I en huwde hem zijn dochter uit, overleden in 914. Gehuwd met: 

99321548963.* N.N. 
 
99321549200. Donald II van Schotland, koning van de Picten en koning van Alba van 889 tot 900 in op-

volging van Eochaid en Giric. In Berchan's Prophecy wordt hij the rough one (de ruwe) 
genoemd, met weinig interesse voor relieken en psalmen. Tijdens zijn regering had hij te 
maken met invallen van de Gaelen en de Noormannen. Tijdens riep de Noorman Thorstein 
de Rode zichzelf uit tot koning van noord-Schotland. Hij regeerde voor ongeveer een jaar 
totdat hij viel in een gevecht in Caithness. Donald II hield tijdens deze periode wel de 
laaglanden in zijn greep. Hij werd als eerste ri alban genoemd, koning van Alba. 
Strathclyde werd in deze tijd geregeerd door ene koning Donald, vermoedelijk een nabije 
bloedverwant, overleden in 900 te Forres (of Dunnottar), begraven op Iona. Gehuwd met: 

99321549201.* N.N. 
 
99321573312.  Eberhard IV van Egisheim-Dagsburg, graaf in de Nordgau, geboren in circa 917, 

overleden in 972/973. Gehuwd met: 
99321573313.  Liutgard van Bidgau, overleden ná 960.  
 
99321573314.  Gerhard II van Metz (dezelfde persoon als 2199453199924). Gehuwd met: 
99321573315.  N.N. 
 
99321580992.* Godfried van Charroux, eerste graaf van Charroux. Gehuwd met: 
99321580993.* N.N. 
 
99321580996.*  Wulgrin I van Angoulême, werd na de dood van Emenon tot graaf van Angoulême en van 

Périgord aangesteld door Karel de Kale, die verwant was met hem. Wulgrin werd zo de 
eerste erfelijke graaf van Angoulême. Zijn broer Hilduinus was abt van St. Dénis. Hij voer-
de strijd tegen de Noormannen en bouwde de kastelen van Marsillac en van Mastas tegen 
hun aanvallen. Hij liet tevens een vesting rond Angoulême aanleggen en herstelde de stad 
na de zware plunderingen van de Noormannen, overleden op 03-05-886. Gehuwd met: 

99321580997. Rogelinde van Toulouse. 
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99321581000.  Hildebert (Aldebert of Andebert) de Limoges, burggraaf van Limoges van 872 tot 884, 
waarna hij zich terugtrok, overleden in 914. Gehuwd (2) met Deda. Gehuwd (1) met: 

99321581001.* Adaltrude. 
 
99321598960. Archaud van La Ferte, overleden in circa 950. Gehuwd met: 
99321598961.  Acharda van Bar-sur-Aube. 
 
99321601160.  mogelijk: Guy I van Auvergne, riep zichzelf uit tot graaf, overleden in circa 989. Gehuwd: 
99321601161.* Ausenda. 
 
99321601162.  Steven (Etienne) van Brioude (van Gévaudan), burggraaf van Gévaudan vanaf 954, over-

leden in 970 te Dijon. Gehuwd (1) met Anne, in 943 nog in leven. Gehuwd (2) in 967 met: 
99321601163.  Adelheid van Anjou (dezelfde persoon als 24830380879). 
 
99321601472.  Adalbert I van Vermandois (dezelfde persoon als 24830399728). Gehuwd met: 
99321601473.  Gerberga van Lotharingen (dezelfde persoon als 24830399729). 
 
99321601474.  Albert I van Namen, graaf van Namen vanaf in opvolging van zijn vader. Albert was de 

eerste graaf van Namen als opvolger van de Lommegouw, overleden in 1011. Gehuwd: 
99321601475.  Ermengarde van Lotharingen. 
 
99321601476.  Nevelung in de Betuwe, graaf in de Betuwe vanaf 943, geboren in circa 918, overleden 

vóór 953. Gehuwd vóór 943 met: 
99321601477.  een dochter van Reinier (Reginar) II van Henegouwen. 
 
99321601478.*  Immo van Vliermal, graaf van Vliermal in de Haspengouw. Gehuwd met: 
99321601479.* N.N. 
 
99321612288.  Rhodri Mawr (the Great), koning van Wales, de eerste heerser van Wales die de bijnaam 

‘the Great’ meekreeg. Toen zijn oom van moederszijde, koning Cyngen ap Cadell van 
Powys, overleed tijdens een pelgrimstocht naar Rome in 855, erfde Rhodri het koninkrijk 
Powys. In 872 verdronk koning Gwgon van Seisyllwg door een ongeluk en voegde Rhodri 
dit koninkrijk toe aan het zijne omdat hij gehuwd was met Gwgon’s zuster. Hierdoor werd 
hij de heerser van vrijwel geheel Wales. Rhodri kreeg te maken met een steeds grotere 
druk van de Engelsen en Denen. De Denen plunderden in 854 het eiland Anglesey. In 856 
won Rhodri een belanrijke slag tegen de Denen en vermoordde hun leider Gorm (ook wel 
Horm). Zelfs de dichter Sedulius Scotus, werkzaam aan het hof van Karel de Kale, koning 
van de Westerse Franken, schreef over deze overwinning van ‘Roricus’ op de Noorman-
nen. In 877 werd Anglesey opnieuw aangevallen door de Noormannen en werd Rhodri 
gedwongen naar Ierland te vluchten. In het daaropvolgend jaar keerde hij terug. Volgens 
een sage werd hij toen, samen met zijn zoon Gwriad, vermoord in opdracht van de Egelse 
koning Alfred de Grote. Toen zijn zoon Anarawd ap Rhodri een paar jaar later een 
belangrijke slag tegen Mercia won werd dit in de geschriften beschreven als “God’s wraak 
voor Rhodri”, geboren in circa 820, overleden in circa 878. Gehuwd met: 

99321612289.* Angharad, zuster van koning Gwgon van Seisyllwg. Zij stamde af van Seisyll, welke een 
afstammeling zou zijn geweest van Cunedda ap Edern (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
99321612416.  Rhodri Mawr (the Great) (dezelfde persoon als 99321612288). Gehuwd met: 
99321612417.  Angharad (dezelfde persoon als 99321612289). 
 
99321612420. Hyfaidd ap Bledrig, koning van Dyfed, Wales tot 893. Volgde volgens de bestaande litera-

tuur Owain ap Maredydd, die regeerde van 808 tot 811, op als koning van Dyfed, maar ge-
zien de tussenliggende periode lijkt het dat hij hem niet direct opvolgde. Gehuwd met: 

99321612421.* N.N. 
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99321618754.  Arnulf I van Vlaanderen (de Grote) (dezelfde persoon als 8591618768). Gehuwd met: 
99321618755.  Adelheid (Adela) van Vermandois (dezelfde persoon als 8591618769). 
 
99321622544.  Fromont I de Sens, graaf van Sens, geboren in 914, overleden in 951. Gehuwd met: 
99321622545.* N.N. 
 
99321622594.* Landry, graaf. Gehuwd (2) met: 
99321622595.* Emma. 
 
99321623184. Wigerik (Wigerich) van Lotharingen (dezelfde persoon als 49660756428). Gehuwd met: 
99321623185.  Kunigunde van de Ardennen (dezelfde persoon als 49660756429). 
 
99321623186.  Hugo de Grote (dezelfde persoon als 24830378020). Gehuwd met: 
99321623187.  Hedwig van Saksen (dezelfde persoon als 24830378021). 
 
99321623200. Berengarius II van Ivrea (dezelfde persoon als 4295809386). Gehuwd met: 
99321623201.  Willa van Arles Tuscië (dezelfde persoon als 4295809387). 
 
99321623202.  Lambert I van Châlon, volgens sommige bronnen bisschop van Châlon. Koning Lotharius 

stelde hem in 968 aan tot eerste erfelijke graaf van Châlon. Hij was gehuwd met de doch-
ter van zijn voorganger als graaf. Lamberts broer Robrecht, was zijn vice-graaf. Hij steun-
de hertog Hendrik I van Bourgondië als vazal bij het beleg van Vesoul. In 973 stichtte hij 
het klooster van Parai-le-Monial in Charolais. Hij werd als graaf van Châlon opgevolgd 
door zijn echtgenote, overleden op 22-02-978 te Châlon. Gehuwd met: 

99321623203.  Adelheid van Troyes. 
 
99321623232.*  Gontran (Guntram) de Rijke, wordt beschouwd als de stamvader van het Huis Habsburg, 

zoals vastgelegd in de in 1160 opgestelde stamboon van de Acta Murensia. Hij was de 
graaf in Breisgau en hertog van Muri en was afkomstig uit de Elzas. Guntram was 
mogelijk de derde zoon van Hugo, graaf in de Nordgau en Hildegard. Hij behoorde tot de 
familie Eberharde uit de Elzas. De plaats Guntramsdorf in Neder-Oostenrijk is naar hem 
genoemd, geboren in circa 920, overleden op 26-03-973. Gehuwd met:  

99321623233.* N.N. 
 
99321623616.  García I van Navarra (Sánchez), koning van Navarra vanaf 931 in opvolging van zijn oom 

Jimeno, via zijn eerste echtgenote werd hij graaf van Aragón. García greep in in de broeder-
oorlog in Asturië en raakte zelf in strijd met Castilië. Hij leverde troepen aan Ramiro II van 
León voor de slag tegen de Moren in 938, geboren in 919, overleden op 20-02-970. Gehuwd 
(2) met Theresia van Asturië, dochter van koning Ramiro II van León. Gehuwd (1) met: 

99321623617.  Andregota (Galíndez) van Aragón, gravin van Aragón van 922 tot 925. García liet zich 
scheiden op grond van bloedverwantschap. Het schijnt dat Andredota een tweede maal 
huwde en kinderen kreeg. Een zekere Andregota was echtgenote van graaf Sancho Mace-
ratiz, en noemde zichzelf een afstammeling van Andregota Galíndez, maar de historicus 
Ubieto Arteta suggereerde dat zij afstamde van Velasquita, een zuster van Andregota. 
Andregota werd geboren te Aibar, overleden in circa 972. 

 
99321623618.  Ferdinand González, graaf van Lara vanaf 929 en vervolgens graaf van Castilië en Alava 

en breidde zijn gezag uit tot aan de Atlantische kust. Hierdoor raakte hij in conflict met 
León, Castilië en Navarra. In 961 verwierf Ferdinand feitelijk de onafhankelijkheid en 
streefde tevens de heerschappij over Baskenland na, geboren in circa 910, overleden in 
970. Gehuwd (2) met Uracca van Navarra, overleden in 997, dochter van García I van 
Navarra. Gehuwd (1) met: 

99321623619.  Sancha van Navarra, overleden in 959. 
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99321623622.* Diego Muñoz, graaf van Saldaña, zijn afkomst is onbekend, overleden in circa 951: 
99321623623.* Tegridia, volgens historicus Justo Pérez de Urbel verwant aan de graven van Castilië. 
 
99321623624.  Ferdinand González (dezelfde persoon als 99321623618). Gehuwd met: 
99321623625.  Sancha van Navarra (dezelfde persoon als 99321623619). 
 
99321623626.  Raymond II van Ribagorza (Ribagorça), graaf van Ribagorza vanaf circa 950/955, 

overleden in circa 970. Gehuwd met: 
99321623627.* N.N. 
 
99321623628.  Pedro Fernandez van Castilië. Gehuwd met : 
99321623629.* N.N. 
 
99321623632.  Ramiro II van León (dezelfde persoon als 794572989030). Gehuwd met: 
99321623633.  Adosinda Gutierrez (dezelfde persoon als 794572989031). 
 
99321623640.  Hermenegildo (Mendo I) Gonçalves Betotes, graaf van Portugal (Portucale), geboren in 

circa 900, overleden in circa 928. Gehuwd met: 
99321623641. Mumadona Dias (Muniadomna Díaz), gravin van Portugal. Na het overlijden van haar echt-

genoot bleef zij regeren over het graafschap. In juli 950 werden haar bezittingen verdeeld 
over haar zes kinderen. In 951 stichtte zij in Vimaranes het klooster van Guimarães (ook wel 
São Mamede) en werd non in dit klooster. Om dit klooster tegen de noormannen te bescher-
men liet zij het kasteel van Guimarães bouwen, wat de thuisbasis zou worden voor de gra-
ven van Portugal. Haar testament van 26-01-959 met schenkingen van haar landgoederen, 
vee, inkomen, religieuze objecten en boeken aan het klooster van Guimarães, bleek belang-
rijk te zijn voor latere historici om kastelen en dorpen in deze regio te kunnen terugvinden.  

 
99321623642. Pelayo (Paio) Gonçalves, graaf van Deza, geboren in circa 900. Gehuwd met:  
99321623643. Ermesinda Guterres de Coimbra. 
 
99321623644.  Froila Guterres de Coimbra, graaf van Coimbra, overleden in 943. Gehuwd met: 
99321623645.* Sarracina, overleden in 942. 
 
99321623728.*  Lampert van Spoleto, graaf van Spoleto, volgens sommige bronnen een zoon van Lambert 

van Toscane. Gehuwd met: 
99321623729.* N.N. 
 
99321623732.  Landulf III van Benevento, co-prins van Benevento vanaf 956 samen met zijn vader en broer 

(ná 961 alleen met zijn broer), als Landulf IV prins van Capua. In 967 gaf keizer Otto I op-
dracht een vergeldingsactie uit te voeren tegen het Byzantijnse Rijk te Apulia. Landulf nam 
deel aan de campagne in 968, maar moest zich door ziekte terugtrekken. Zijn twee zonen 
Pandulf en Landulf werden door hun oom aan de kant gezet zodat hij alleenheerser kon wor-
den over het verenigde Benevento en Capua. Later zouden beide zonen van Landulf alsnog 
prinsen van Benevento worden. Landulf overleed in december 968 of 969. Gehuwd met: 

99321623733.* N.N. 
 
99321623736.  Landulf II van Benevento (dezelfde persoon als 198643247464). Gehuwd met: 
99321623737.  Yvantia (dezelfde persoon als 198643247465). 
 
99321623748.  Rainard II van Béziers, burggraaf van Agde vanaf 967. Gehuwd met: 
99321623749.* Gersinde, overleden ná 961. 
 
99321623750.  Roger I van Carcassonne (dezelfde persoon als 6207594534). Gehuwd met: 
99321623751.  Adelheid (Adelaide) (van Pons) (dezelfde persoon als 6207594535). 
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99321623752.  Matfred van Narbonne, burggraaf van Narbonne vanaf 952, geboren in circa 933, 
overleden ná 10-08-966. Gehuwd met: 

99321623753.* Adeleide. 
 
99321623756.  Oliba Cabreta, graaf van Cerdanya vanaf 968 in opvolging van zijn broer Sinufred II en 

graaf van Besalú vanaf 984 in opvolging van zijn broer Miró III totdat hij afstand deed in 
988. Hij voegde Berga en Ripoll toe aan zijn bezittingen. In 979 droeg Rogier I van Carcas-
sonne Capcir aan hem over. Oliba reisde tweemaal naar Rome, eerst in 968 vergezeld van 
de Abt Garin van Cuixà en een tweede maal in 988 tijdens zijn reis naar Montecassino, het 
klooster waar hij zich terugtrok. Hij verdeelde zijn bezittingen over zijn drie oudste zonen. 
Zijn echtgenote bleef regent totdat zij meerderjarig waren. Zijn jongste zoon werd bis-
schop van Elne. Oliba werd geboren in circa 920, overleden in circa 990. Gehuwd met: 

99321623757.  Ermengarde van Empurias (Empúries), overleden in 994. 
 
99321623758. mogelijk: Willem I van Provence (dezelfde persoon als 24830380878). Gehuwd met: 
99321623759.  Adelheid van Anjou (dezelfde persoon als 24830380879). 
 
99321623760.  Gerhard de Carlat, burggraaf van Carlat, leefde in 950. Gehuwd met: 
99321623761.* N.N. 
 
99321623768.*  Antigarius de Lodeve, burggraaf van Lodeve, geboren in circa 910. Gehuwd met: 
99321623769.*  Geriberge. 
 
99321623794. Alain II van Bretagne (Barbetorte en Le Ranard), hertog van Bretagne vanaf 936 en graaf 

van Nantes vanaf 938. Alain verbleef samen met zijn vader in ballingschap te Engeland. In 
936 arriveerde hij bij Dol, verdreef met Britse huurlingen de Noormannen en werd in 938 
verkozen tot hertog van Bretagne. Op 01-08-939 versloeg hij met hulp van de graven van 
Rennes en Maine de Noormannen te Trans en verklaarde deze dag tot nationale feestdag. 
Alain was bevriend met koning Lodewijk IV van Frankrijk, daar zij beide in ballingschap 
te Engeland verbleven. Alain zag af van zijn rechten van Cotentin, Avranchin en Mayenne 
en Lodewijk verklaarde dat Bretagne nooit deel had uitgemaakt van zijn koninkrijk, over-
leden in 952, begraven te Nantes in de Basiliek van de Notre Dame. Gehuwd (1) in 925 
met Roscille van Anjou, geboren in circa 906, overleden in circa 948. Dochter van Fulco I 
van Anjou en Roscilla van Loches. Gehuwd (2) in circa 948 met Roscilla van Blois. Doch-
ter van Thibault I van Blois (de Oude) en Richilde de Bourges (de Blois). Relatie met: 

99321623795.* Judith, vermeld als edele, overleden tussen 948 en 952. 
 
99321623952.  Albitius van Genève, graaf van Genève in opvolging van zijn vader, geboren in circa 900, 

overleden in 931. Gehuwd in 930 met: 
99321623953.* Oda. 
 
99321624578. Hervé I van Maine, heer van Mortagne. Gehuwd met: 
99321624579.* N.N. 
 
99321629248.  Udalrich II in Donaugau, graaf in de Donaugau, overleden ná 980. Gehuwd met: 
99321629249.* N.N. 
 
99321630320.* Rogier van Auriate, graaf van Auriate (regio die begrensd werd door de Alpen, de Po en 

de Stura), van Frankische afkomst, emigreerde begin 10e eeuw naar Italië. Gehuwd met: 
99321630321.* N.N. 
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99321634816.* Hugo I van Lusignan (Venator, oftewel de Jager), eerste heer van Lusignan en stamvader 
van het gelijknamige geslacht. Hugo I wordt vermeld in de Chronicle of Saint-Maixent. 
Het werd voorgesteld dat hij de jager was van de graaf of bisschop van Poitou. Volgens 
een sage zou hij afstammen van Raymondinus en de meermin Melusinea. Gehuwd met: 

99321634817.* N.N. 
 
99321634824.  Herbert I van Thouars, burggraaf van Thouars vanaf 960 in opvolging van zijn vader, 

geboren in circa 925, overleden in 987. Gehuwd met: 
99321634825.  Hildegarde van Aunay, geboren in 929, overleden in 1020. 
 
99321634828.  Theobald I van Blois (de Bedrieger), burggraaf van Tours vanaf 940 in opvolging van zijn 

vader, steunde zijn leenheer Hugo de Grote tegen Lodewijk IV van Frankrijk. Door zijn 
huwelijk kreeg hij een deel van de erfenis van Herbert II van Vermandois, evenals de con-
trole over het noorden van Bretagne en Rennes. Na de dood van Hugo de Grote verwierf 
hij de graafschappen Chartres en Châteaudun en noemde hij zich graaf. Geldt als de grond-
legger voor de macht van Blois. Na zijn nederlaag in 962 tegen Richard I van Rouen, zwa-
ger van Hugo Capet, koos hij partij voor Lotharius van Frankrijk, overleden op 16-01-975: 

99321634829.  Lutgardis van Vermandois. Gehuwd (1) met Willem I van Normandië. 
 
99321634830.  Koenraad van Bourgondië (dezelfde persoon als 1099726599966). Gehuwd met: 
99321634831.  Mathildis van Frankrijk (dezelfde persoon als 1099726599967). 
 
99321635840.  Alduin I van Angoulême, graaf van Angoulême vanaf 886 in opvolging van zijn vader. Hij 

koos partij voor Odo tegen Karel III de Eenvoudige, overleden op 27-03-916. Gehuwd met: 
99321635841.* N.N. 
 
99321636096.  Odo (Eudes) van Toulouse, vanaf 877 graaf van Toulouse in opvolging van zijn broer 

Bernard van Toulouse, overleden in 918. Gehuwd met:  
99321636097.  Gersende van Albi. 
 
99321636104.  Robert II van Turenne, graaf van Turenne vanaf 887, geboren in circa 868 
99321636105.* N.N. 
 
99321636696.* Rudolf I van Woevre, eerst gekende graaf van Bar-sur-Seine. Gehuwd met: 
99321636697.* N.N. 
 
99321636704.  Geraldus (Geraud) de Forez, geboren in circa 960, overleden in circa 990. Gehuwd met: 
99321636705.* Gimburgia (Gimberge), overleden ná 993. 
 
99321636706.  Hugo, graaf van Vienne, geboren in circa 900, overleden in circa 948. Gehuwd met: 
99321636707.* Willa van Bourgondië, het is onduidelijk wie precies haar ouders zijn. 
 
99321642560.  Fulko I de Briollay, heer van Briollay, geboren circa 943, overleden in 996. Gehuwd met: 
99321642561. Bertha (Berthe) van Maine, Dame de Jarzé, overleden vóór 992. 
 
99321642592.  Fulko I de Briollay (dezelfde persoon als 99321642560). Gehuwd met: 
99321642593.  Bertha (Berthe) van Maine (dezelfde persoon als 99321642561). 
 
99321642594.  Gwijde van Limoges (dezelfde persoon als 24830395250). Gehuwd met: 
99321642595.  Rothilde de Brosse (dezelfde persoon als 24830395251). 
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Generatie XXXVIII (Vooroudouders) 
 
137439845938.* Diederik (van Ringelheim), graaf in West-Saksen (dezelfde persoon als 274931649906). 
137439845939.* Reginhilde (Reinhilde) (dezelfde persoon als 274931649907). 
 
137439856428. Adalbero I von Ebersberg, graaf van Ebersberg, mogelijk ook markgraaf van Krain, 

medestichter van klooster Ebersberg, geboren in circa 928, overleden op 11-09-969. 
Gehuwd met: 

137439856429. Luitgard von Dillingen, overleden op 30-10-969. 
 
137439856430. Markwart II von Eppenstein, Edler in het gebied rond Eppenstein omstreeks 927, graaf in 

de Viehbachgau in 940, bewoonde burg Eppenstein bij Obdach in de Steiermark, 
overleden ná 951. Gehuwd met: 

137439856431.* N.N. 
 
137465824928. Lestek (Lestko, Lestik, Leszek), vorst der Polanen, overleden in circa 930. Gehuwd met: 
137465824929.* N.N. 
 
137465824932. Vratislav I van Bohemen, hertog van Bohemen vanaf circa 915 in opvolging van zijn broer 

Spytihněv I. Vratislav was de vader van St. Wenzel van Bohemen (Wenceslaus). Door een 
akkoord met de Hongaren en een schare aanhangers wist hij zijn positie veilig te stellen. 
Evenals zijn broer was hij een ijverig christen, geboren in circa 888, overleden op 13-02-
921, begraven in de Sankt Georgs Basilika te Praag. Gehuwd in 906 met: 

137465824933.* Drahomíra uit het geslacht Stodoran, een Slavische prinses uit de regio van Brandenburg, 
geboren in circa 890 (volgens sommigen 877), overleden ná 934. 

 
137465824944. Eberhard I van Bonngau, gaaf van de Bonngau, Zulpichgaa en Keldachgau vanaf circa 

904, geboren in 891, overleden ná 938. Gehuwd met: 
137465824945. een zekere van Wethigau, geboren in circa 871. 
 
137465824948.* Hupold (Hucbald) I, graaf van Dillingen, overleden op 16-07-909. Gehuwd met:  
137465824949. Dietbirg (Thietberga) van Zwaben. 
 
137465824952. Hendrik I van Saksen (de Vogelaar), hertog van Saksen vanaf 912 in opvolging van zijn 

vader, koning van Oost-Frankenrijk vanaf mei 919, men noemde hem de Vogelaar, omdat 
hij op vogeljacht zou geweest zijn toen men hem inlichtte van zijn koningskeuze. Hij wordt 
gezien als stichter en eerste koning van de middeleeuwse Duitse staat, die tot dan bekend 
stond als Oost-Frankenrijk. Hoewel hij oorlog voerde met koning Koenraad I der Franken 
tussen 912 en 915 over Thüringen, duidde die hem op zijn sterfbed aan als zijn opvolger. 
In mei 919 werd hij in Fritzlar door edellieden van Frankenland en Saksen als koning ge-
kozen. De hertogdommen, Zwaben en Beieren, erkenden hem niet als koning. In 919 had-
den Beierse en Oost-Frankische edellieden Arnulf, hertog van Beieren, tot koning verko-
zen. Na enkele veldtochten dwong hij de hertog van Zwaben in 919 hem trouw te zweren, 
waarna ook Arnulf in 921 de aanspraak op de troon opgaf. In 922 verjoeg hij Karel de 
Eenvoudige uit Lotharingen, die daar in 911 tot koning was uitgeroepen ten nadele van 
Koenraad I. In 925 lijfde Hendrik Lotharingen in nadat hij hertog Giselbert van Lotha-
ringen had verslagen. Hendrik wilde hierdoor rust aan de westgrenzen van zijn rijk zodat 
hij zich kon richten op de oostgrenzen. Giselbert werd Hendriks vazal en huwde in 928 
diens dochter Geberga. In 924 vielen in het oosten de Magyaren vanuit Hongarije het rijk 
binnen en zag Hendrik zich gedwongen een negenjarig bestand af te kopen in ruil voor 
zware schattingen en de vrijlating van een Magyaars stamhoofd. Hij maakte gebruik van 
dit bestand om zijn leger te versterken en burchten en versterkte steden te bouwen in de 
kwetsbaarste grensbieden. Hij veroverde ook enkele Slavische stammen zoals de Havelli 
nabij Brandenburg en de Daleminzi nabij Meißen in 928. In 929 onderdrukte hij een 
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opstand in Bohemen. Toen het bestand met de Magyaren afliep en Hendrik weigerde nog 
meer schattingen te betalen vielen ze opnieuw binnen maar werden op 15-03-933 bij 
Merseburg verslagen door Hendriks ervaren cavalerie. Bij zijn laatste veldtocht in 934 viel 
Hendrik Denemarken binnen en veroverde hij Sleeswijk, geboren in circa 876, overleden 
op 02-07-936 te Memleben. Gehuwd (3) in 909 te Walhausen met: 

137465824953. St. Mathildis van Ringelheim (van Saksen), geboren in circa 892, overleden op 14-03-968 
te Quedlinburg, afstammelinge van Widukind, opgevoed door haar grootmoeder Mathildis 
die abdis van het klooster van Herford was. Kreeg als bruidsschat Walhausen. Na 
Hendrik’s dood liet hij haar al zijn bezitting in Quedlinburg, Poehlden, Nordhausen, Grona 
en Duderstadt na. Deed aan veel liefdadigheidswerk en stichtte meerdere kloosters en 
abdijen. Patroonheilige van ouders en grote gezinnen, haar feestdag is op 14 maart. 

 
137465824954. Rudolf II van Bourgondië, koning van Opper-Bourgondië vanaf 912 in opvolging van zijn 

vader, koning van Italië van 923 tot 926, koning van Bourgondië vanaf 933. Na zijn troons-
bestiging in 912, werd hij door de adel van Italië gevraagd tussen beide te komen in hun 
strijd tegen koning Berengarius I van Friuli. Rudolf werd tot koning van Italië gekroond in 
Pavia. Hij versloeg Berengarius I in 923 en het jaar daarop werd Berengarius I gedood 
door toedoen van Rudolf. In 926 keerde de Italiaanse adel zich van hem af en vroeg zijn 
zwager Hugo van Arles koning van Italië te worden. Kort na de kroning van Hugo vroeg 
de Italiaanse adel opnieuw aan Rudolf koning te worden. Om uit de impasse te raken, 
kwamen Rudolf en Hugo in 933 overeen dat Hugo afstand zou doen van Neder-Bourgon-
dië (Provence) ten voordele van Rudolf, waardoor de beide Bourgondiën herenigd werden, 
geboren in circa 880, overleden op 11-07-937. Gehuwd in 922 met: 

137465824955. Bertha van Zwaben, bracht haar laatste jaren door ten noorden van de Alpen, geboren in 
circa 907, overleden ná 02-01-966. Gehuwd (2) op 12-12-937 met Hugo van Arles. 

 
137465824964. Poppo I van Grabfeld, graaf van Grabfeld, Saalgau en Tullifeld, en markgraaf van 

Friesland  tussen 819 en 839, een vooraanstaande Frankische edelman in het begin van de 
9de eeuw. Poppo werd voor het eerst vermeld in 819. In 838 leidde hij samen met Gebhard 
van de Lahngouw, Adalbert van Metz en Otgar van Mainz, aartsbisschop van Mainz, het 
verzet tegen Lodewijk de Duitser die tegen Lodewijk de Vrome in opstand was gekomen. 
In 839 werd hij nog genoemd bij een goederenruil maar als Lodewijk de Duitser zijn 
landsheer is geworden, verliest hij zijn vooraanstaande positie. Poppo is een voorvader van 
de Babenbergers, geboren in circa 790, overleden in circa 839/841. Gehuwd met: 

137465824965.* N.N. 
 
137465824976.* Christian, waarschijnlijk een Billunger, graaf van Nordthüringgau en Schwabengau vanaf 

937 en graaf in Gau Serimunt vanaf 945, overleden in circa 950. Gehuwd met: 
137465824977. Hidda, overleden in 970 te Jeruzalem tijdens een pelgrimstocht, zuster van Gero de Grote 

die in het Nibelungenlied wordt beschreven. 
 
137465824978. Herman Billung (dezelfde persoon als 8591618784). Gehuwd met:. 
137465824979. N.N. (dezelfde persoon als 8591618785). 
 
137465824992. Reinier (Reginar) I van Henegouwen (Langhals), graaf van Henegouwen, Bergen en de 

Haspengouw vanaf 875, graaf van de Maasgouw vanaf 885 in opvolging van zijn vader, 
lekenabt van St. Servaes te Maastricht en de abdij van Echternach vanaf 897, lekenabt van 
de abdij van Stavelot-Malmedy vanaf 900, lekenabt van de Rijksabdij Sankt Maximin te 
Trier vanaf 910, regent van het hertogdom Lotharingnen vanaf 910 en markgraaf van 
Lotharingen vanaf 915. Reinier was de machtigste edelman in Lotharingen en versterkte 
dit door gebruik te maken van de positie van Lotharingen tussen Oost- en West-Francië, in 
een tijd dat het nog niet vanzelfsprekend was dat Lotharingen tot het Heilige Roomse Rijk 
zou gaan behoren. Zijn bijnaam is alleen bevestigd in de bronnen met betrekking tot zijn 
kleinzoon Reinier III van Henegouwen en zijn achterachterkleinzoon Reinier van Leuven. 
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In zijn jonge jaren was hij samen met de bisschop van Luik aanvoerder van een expeditie 
tegen de Noormannen op Walcheren. Volgens Dudo van Saint-Quentin voerde hij daarna 
nog met een Radbod, de leider van de Friezen, een leger aan tegen de Noormannen onder 
leiding van Rollo in Walcheren. In de Capitulare van Quierzy uit 877, werd Reinier ge-
noemd naast zijn vader als één van de regenten van het koninkrijk tijdens de afwezigheid 
van Karel de Kale die oorlog voerde in Italië. Naast het graafschap van de Maasgouw erf-
de hij grote bezittingen in Wallonië en langs de Maas. In 886 nam hij deel aan de gevech-
ten tegen de Noormannen tijdens het beleg van Parijs. Reinier steunde de zaak van Karel 
de Eenvoudige tegen Odo I van Frankrijk. In 895 steunde Reinier de benoeming van 
Zwentibold tot koning van Lotharingen. Reinier werd een belangrijke adviseur van Zwen-
tibold en die beloonde hem in 897 met de benoeming tot lekenabt van St. Servaes in Maas-
tricht en de abdij van Echternach. Zwentibold kwam echter al snel in conflict met de 
edelen en ontsloeg in 898 Reinier als zijn raadgever. Reinier vroeg toen aan Karel de Een-
voudige om koning te worden van Lotharingen. Als straf daarvoor wilde Zwentibold alle 
titels en bezittingen van Reinier afnemen maar die weigerde ze op te geven. Reinier ver-
schanste zich met medestanders bij Durfos aan de Maas (het is niet bekend welke plaats 
dat is) en kon een aanval van Zwentibold afslaan. In 900 werd Zwentibold gedood in een 
veldslag tegen opstandige edelen en werd als koning van Lotharingen opgevolgd door 
Lodewijk het Kind. Lodewijk benoemde in 903 Gebhard tot hertog van Lotharingen. 
Reinier werd in 900 wel benoemd tot lekenabt van de abdij van Stavelot-Malmedy en 
kreeg ook in 908 formeel de titel van graaf van Henegouwen terug. Toen Gebhard in 910 
sneuvelde tegen de Hongaren werd zijn positie waargenomen door Reinier. Na het overlij-
den van Lodewijk het Kind in 910 weigerde de adel van Lotharingen onder leiding van 
Reinier zijn opvolger Koenraad I trouw te zweren, maar erkende Karel de Eenvoudige als 
koning. Karel gaf Reinier als beloning de functie van lekenabt van de Rijksabdij Sankt 
Maximin te Trier. Zo had Reinier gaandeweg als graaf, lekenabt en als grootgrondbezitter, 
uitgestrekte gebieden in en rond het huidige België en Luxemburg. Hij kreeg de titel 
marchio van Karel in 915, formeel een benoeming tot markgraaf maar in de praktijk met 
de rechten en bevoegdheden van een hertog. Reinier werd geboren in circa 850, overleden 
tussen 25-08-915 en 19-01-916 in de Pfalz bij Meerssen. Gehuwd in 885 met: 

137465824993.* Alberada (Hersinde), haar hogere leeftijd tijdens het huwelijk suggereert dat ze een 
(rijke?) weduwe was, geboren in circa 854, overleden ná 919.  

 
137465824994. Richard I van Bourgondië (de Rechtsbrenger), graaf van Auxtun en lekenabt van St. Sym-

phorien vanaf 880, graaf van Auxerre vanaf 888 via zijn huwelijk, hertog van Bourgondië 
vanaf circa 890, lekenabt van St. Colomba te Sens vanaf 895 en tevens graaf van Châlon-
sur-Saône, Nevers en Troyes en lekenabt van St. Germain te Auxerre. Richard is de 
grondlegger van het hertogdom Bourgondië. Hij maakte in zijn jonge jaren carrière met 
zijn broer Boso en zijn zuster Richildis, de minnares en daarna tweede echtgenote van 
Karel de Kale. Boso en Richard volgden Karel in 875 naar Italië. In 877 volgde hij Boso 
op als stadhouder van Italië. Na het overlijden van Karel maakte Boso gebruik van de 
situatie om zichzelf uit te roepen tot koning van de Provence. Richard steunde echter 
Karels opvolgers en werd zo een directe tegenstander van zijn broer. In 879 veroverde 
Richard Autun op zijn broer in dienst van Carloman en het jaar daarna werd hij benoemd 
tot graaf van Autun en lekenabt van St. Symphorien. Vervolgens versloeg hij zijn broer 
aan de Saône, veroverde Mâcon en Lyon en belegerde Vienne. Dit beleg werd opgebroken 
om politieke redenen maar in 882 was Richard terug en veroverde Vienne, en nam zijn 
schoonzuster Ermengarde met haar kinderen gevangen. Daarna moest Boso zich onder-
werpen aan Karel de Dikke. Eerst steunde Richard Karel de Dikke nog tegen koning Odo I 
van Frankrijk (graaf van Parijs) en koning Arnulf van Karinthië (koning van Oost-Francië 
en Lotharingen, later ook tegenkoning van Italië en tegenkeizer). Na het afzetten van Karel 
de Dikke steunde Richard in 888 koning Rudolf I van Bourgondië. Richard huwde datzelfde 
jaar met Rudolfs zuster, en werd zo graaf van Auxerre. Ook versloeg hij in 888 de Noorman-
nen die na het beleg van Parijs naar Bourgondië waren getrokken. In 890 werd hij voor het 
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eerst als hertog genoemd, en steunde hij de opvolging van zijn neef Lodewijk als koning 
van de Provence. In 895 veroverde Richard het graafschap Sens en werd lekenabt van St. 
Colomba. In 901 werd hij als eerste raadsman van de koning betiteld en in 911 was hij een 
van de aanvoerders die de Noormannen versloegen die Chartres belegerden. In de loop der 
jaren verwierf hij de graafschappen Châlon-sur-Saône, Nevers en Troyes, en werd leken-
abt van St. Germain te Auxerre. Daarnaast controleerde hij de bisdommen Autun, Langres 
en Troyes. In circa 918 was hij leenheer van de andere Bourgondische graven. Richards 
bijnaam verdiende hij doordat hij rust en vrede wist te brengen in Bourgondië en door zijn 
successen tegen de Noormannen. Volgens de overlevering vermaande een bisschop hem 
op zijn sterfbed om vergeving te vragen voor al het bloed dat hij had vergoten maar hij 
antwoordde: “Als ik een schurk heb gedood, dan heb ik daarmee eerlijke mensen het leven 
gered, want daardoor hebben zijn trawanten afgezien van ergere misdaden.”, geboren in 
circa 855, overleden op 01-09-921 te Auxerre. Gehuwd in 888 met: 

137465824995. Adelheid van Auxerre, trad na het overlijden van haar echtgenoot in een klooster en 
schonk in 829 het klooster van Roman-Moutier aan de abdij van Cluny. 

 
137465825000. Karel III der Franken (de Eenvoudige, Carolus Simplex), koning van West-Francië van 

898 tot 922 in opvolging van Odo van Parijs. Als postume zoon van Lodewijk de Stame-
laar werd het koninkrijk tijdens zijn jeugd uitgeoefend door graaf Odo van Parijs, deze 
werd aansluitend door de rijksgroten tot koning uitgeroepen. Dankzij de steun van aarts-
bisschop Fulco van Reims, kon Karel III de Franse kroon na vijf jaar strijd in 898 opnieuw 
bemachtigen. In 911 werd Karel III tevens koning van Lotharingen omdat de Lotharingse 
edelen, na het overlijden van de Duitse koning Lodewijk IV het Kind, de keuze van de 
nieuwe Duitse koning (hertog Koenraad I van Frankenland), niet wilden accepteren. In 
922 werd hij uit Lotharingen verdreven door Hendrik de Vogelaar. Op 15-06-922 schonk 
Karel “Holland en de die kerck ’t Egmonde” (Kennemerland) aan Dirk I van Holland (toen 
nog Friesland). In de strijd tegen de Noormannen wist Karel in 911 het akkoord van Saint-
Clair-sur-Epte met de Deense leider Rollo te sluiten. De leiders tekenden het vredesver-
drag daar, in Saint-Clair-sur-Epte, omdat het halverwege Parijs en de kust lag. Als onder-
deel van het verdrag werd aan Rollo het gebied dat later het hertogdom Normandië zou 
vormen, in leen gegeven. Het verdrag veroorzaakte ongenoegen bij de rijksgroten, die 
tegen hem in opstand kwamen. Zij kozen in 922–923 een tegenkoning, de niet-Karolinger 
Robert I en vervolgens in 923 diens schoonzoon Rudolf van Bourgondië. Karel III werd 
eind 923 verraden door Rudolfs zwager, graaf Heribert II van Vermandois, die hem liet 
opsluiten in een burcht te Péronne. Daar stierf hij in gevangenschap, geboren op 17-09-
879, overleden op 07-10-929 te Péronne. Gehuwd (1) in 907 met Frederune van Ringel-
heim, geboren in 887, overleden op 10-02-917 te Lotharingen. Dochter van de Westfaalse 
graaf Diederik van Ringelheim en Reinhildis van Denemarken (zie elders in deze 
kwartierstaat). Gehuwd (2) in 919 met: 

137465825001. Eadgifu (Ogiva) van Engeland (Hedwige van Essex), geboren in 903, overleden ná 26-09-
951. Toen Karel krijgsgevangen genomen werd door Heribert II van Vermandois vluchtte 
Eadgifu naar haar vader. Na het overlijden van Karel huwde Eadgifu met graaf Herbert 
van Omois, de zoon van Heribert II van Vermandois. 

 
137465825002. Hendrik de Vogelaar (dezelfde persoon als 137465824952) Gehuwd met: 
137465825003. St. Mathildis van Ringelheim (van Saksen) (dezelfde persoon als 137465824953). 
 
137465825008  Wigerik (Wigerich) van Lotharingen (dezelfde persoon als 49660756428). Gehuwd met: 
137465825009.  Kunigunde van de Ardennen (dezelfde persoon als 49660756429). 
 
137465825010.  Gerhard van de Metzgau (dezelfde persoon als 8797812799696). Gehuwd met: 
137465825011. Oda van Saksen (dezelfde persoon als 8797812799697). 
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De kroon wordt aangeboden aan Hendrik de Vogelaar, muurschildering uit 1895 van Hugo Vogel in 
Merseburger Standehaus.  
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137465899584.* Gebhard in Niederlahngau, graaf in Niederlahngau, vermeld in 832, stichtte in 845 het 
klooster Kettenbach, in 879 geestelijke in Gmünden 879. Gehuwd met: 

137465899585.* N.N. 
 
137465899592. Bernard der Franken, koning der Longobarden. Opgevoed in een klooster te Fulda. 

Bernard werd in 812 door zijn grootvader Karel de Grote in opvolging van zijn vader 
Pippijn in 09-813 tot (onder)koning van Italië aangesteld. Hij werd door keizer Lodewijk 
de Vrome bij de Ordinatio imperii van 817 gepasseerd en kwam in opstand, hij gaf zich 
over te Châlon-sur-Saône en werd ter dood veroordeeld. Bernard werd door Lodewijk 
begenadigd tot het uitsteken van zijn ogen, welke ingreep hij niet overleefde, overleden op 
17-04-818, begraven in de basiliek van Saint-Ambroise te Milaan. Gehuwd met: 

137465899593.* Kunigunde, overleden ná 15-06-835, van onbekende afkomst. 
 
137465900312.  Rutpert III in de Wormsgau (Robert III), graaf in de Wormsgau, vermeld in 812 / 830, 

graaf in Oberrheingau, verscheidene malen koninklijk missus, keizerlijk missus in de 
Diözese Mainz in 825. Rutpert had grote invloed op keizer Lodewijk I de Vrome. Voogd 
van het klooster Hornbach, overleden vóór 834. Gehuwd in circa 800 met:  

137465900313. Waldrade van Orleans, vermeld in 829/834, erfdochter van goederen om Orleans.  
 
137465900314. Hugo van Tours (dezelfde persoon als 2199453199114). Gehuwd met: 
137465900315. Ava (Bava) (dezelfde persoon als 2199453199115) 
 
137465900512.* Tertullus, seneschalk (kasteelheer) van Gâtinais. Gehuwd met: 
137465900513.  Petronella van Auxerre. 
 
137465900514.*  Godfried I van Gâtinais, graaf van Gâtinais (Gauzfridi comitis Wastinensis) (in de regio 

Île-de-France en Centre), graaf van Château-Landon (Gosfredi, comitis Landonensi castri). 
Godfried was een van de eerste graven in de regio. Zijn voorgangers waren burggraven 
van Orléans, overleden in 992/ 997. Gehuwd in circa 975 met: 

137465900515. Beatrijs van Mâcon. 
 
137465900536.* N.N. Gehuwd met: 
137465900537. een onbekende dochter van Bivinus van Metz. 
 
137465900544.*  Wichmann I, graaf in 811, aanwezig bij de onderhandelingen en vredesovereenkomst 

tussen Karel de Grote en de Denen. Stamvader van het geslacht Billung. Gehuwd met: 
137465900545.* N.N. 
 
137465900546.*  Amelung II, graaf, volgens de overleveringen een zoon van graaf Bennid I die op zijn 

beurt een zoon was van graaf Amelung I, overleden ná 811. Gehuwd met:  
137465900547.  Haduwy van Herford, abdis van Herford vanaf 858, overleden in 887.  
 
137465900672.* Gudröd Halfdansson Veidelkonge, koning van Vestfold (Noorwegen). Gehuwd met: 
137465900673.* N.N. 
 
137465900674.* Dag Frode. Gehuwd met:  
137465900675.* N.N. 
 
137465900676.* Ivar Halfdan (de Oude) (Oudnoords: Hálfdanr gamli en Hálfdanr inn gamli) legendarische 

koning van wie aanzienlijke geslachten uit Noorwegen zouden afstammen. Gehuwd met: 
137465900677.* N.N. 
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137465900678.*  Ragnvald Hoogberg (Rognvald) Olafsson, koning van Vestfold (Noorwegen). Om zijn 
legitimiteit als koning te versterken zou Ragnvald de skald (dichter) Þjóðólfr van Hvinir 
hebben opgedragen een kroniek te schrijven, waarin hij werd beschreven als afstammeling 
van het Zweedse Ynglinge-geslacht. Dit gedicht staat bekend als de Ynglingatal en is een 
van de oudste en meest beroemde gedichten van Noorwegen. De saga, vermoedelijk 9de 
eeuws, is een episch verhaal in dichtvorm, deels mythisch, deels historisch. Volgens de 
saga stammen de koningen van Zweden en Noorwegen af van de Noordse goden. Het 
verhaalt hoe de goden Odin en Freyr de dynastie van de Ynglinge (“zonen van Freya”) 
stichtten in Uppsala in Zweden. Volgens de Yngligatal was de eerste Ynglingle-koning 
van Zweden, Fjölnir, een zoon van Freyr en de reuzin Gerd, en was hij de eerste van zijn 
geslacht die niet een god was. Fjölnir zou ergens tussen de 1ste eeuw v. Chr. en de 1ste 
eeuw n. Chr. hebben geleefd. De namen van Koningen beschreven in de Ynglingetal (in 
het Oudnoords) en in chronologische volgorde zijn: Fjölnir, Sveigðir, Vanlandi, Visburr, 
Dómaldr, Dómarr, Dyggvi, Dagr Spaka, Agni, Erik en Alrik, Yngvi en Alfr, Jörundr, Aun, 
Egil, Óttarr, Aðils, Eysteinn, Ingvar, Braut-Önundr, Ingjaldr hinn illráði, Óláfr trételgja, 
Hálfdan hvítbeinn, Eysteinn Hálfdansson, Hálfdan hinn mildi, Guðröðr veiðikonung, Óláfr 
Geirstad-Alf, Rögnvaldr heiðum hæra (Ragnvald Hoogberg). Gehuwd met: 

137465900679.* N.N. 
 
137465903360. Petar Gojniković, grootžupan over Servië van 892 tot 917. Hij werd grootžupan met steun 

van Byzantium. Tsaar Simeon van Bulgarije viel Servië aan en Petar werd gevangen geno-
men. Vanaf dan kwam Servië onder Bulgaarse suzereiniteit. Petar was waarschijnlijk de 
eerste christelijke heerser van Servië, geboren in circa 870, overleden in 917, begraven in 
de kerk van Petrova. Gehuwd met: 

137465903361.* N.N.  
 
198643024128. Helgaudus II van Montreuil, graaf van Ponthieu vanaf 878, sinds Helgaudus worden de 

graven van Ponthieu meestal omschreven als graven van Montreuil, overleden in 926.  
198643024129.* N.N. 
 
198643024176.  Ranulf I van Poitiers, graaf van Poitiers in 844 in opvolging van Bernard van Poitiers, her-

tog van Aquitanië van 845 tot 866 en lekenabt van Saint-Hilaire-le-Grand bij Poitiers, ge-
boren in circa 820, overleden op 15-09-866 door een pijl van een Noorman in de slag van 
Brissarthe. Gehuwd (1) met Adaltrude van Maine, een zus van Bernard. Gehuwd (2) met: 

198643024177. Bilchildis van Maine, weduwe van Bernard van Poitiers. 
 
198643025104.  Bello van Carcassonne (dezelfde persoon als 3178291960072). Gehuwd met: 
198643025105.  N.N. (dezelfde persoon als 3178291960073). 
 
198643025696.* Gerolf (Gerulf) van Holland (van Kennemerland), graaf van Frisia, comes Fresonum, 

vanaf circa 885. Zijn afkomst is niet precies bekend, er zijn aanwijzingen dat hij een na-
zaat is van de Friese koning Radboud, wat zou verklaren waarom hij tot de hoge rijksadel 
werd gerekend. Het is niet geheel duidelijk waar het gebied van Gerolf lag, maar Kenne-
merland lijkt het meest waarschijnlijk. De toevoegingen “van Holland” en “van Kenne-
merland” zijn van later datum. Tot 1100 werden de bewoners van zijn gebied nog Friezen 
genoemd. Hoewel het gebied waar Gerolf woonde sinds het verdrag van Verdun (843) 
deel was van het Oostfrankische rijk, maakten in de praktijk de Noormannen er de dienst 
uit. Pas in 885 kwam hieraan een einde door de moord op Godfried de Noorman. In deze 
moord had graaf Gerolf een actief aandeel. Graaf Gerolf ontving als beloning voor zijn rol 
bij het verdrijven van de Noormannen van de Oostfrankische koning Arnulf van Karinthië 
op 04-08-889 een aantal goederen in vol eigendom. Het betrof een gebied buiten zijn graaf-
schap, in Teisterbant, bestaande uit een aantal boerderijen en huizen in onder andere Tiel, 
Aalburg en Asch, plus een gebied binnen zijn graafschap, bestaande uit een bos en een 
bouwakker, ergens tussen de monding van de Oude Rijn en (vermoedelijk) Bennebroek. 
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Gerolf wordt sinds de 19de eeuw gezien als stamvader van het Huis Holland, gebaseerd op 
een gedicht uit circa 1120 waarin de graven worden genoemd en begint met: “De eerste 
Dirk, broer van Waldger, was een roemrijk man ......” In een ander werk over deze Wald-
ger staat: “Waldgarius Freso, Gerilfi filius” (Waldger de Fries, zoon van Gerulf). Hiermee 
wordt Gerolf gezien als vader van Dirk I. Het is echter vreemd dat Waldger als oudste 
zoon het landgoed in Teisterbant kreeg, terwijl zijn jongere broer Dirk het graafschap 
erfde. Ook vreemd is dat Waldger zijn enige zoon Radboud noemde. Het was namelijk 
gebruikelijk dat de oudste zoon de naam van zijn grootvader kreeg. Er wordt daarom wel 
gedacht dat Gerolf niet de vader maar de pleegvader van Waldger en Dirk was. ‘Filius’ 
zou in dit geval dan pleegzoon betekenen. Een andere kandidaat voor de biologische vader 
is heer Radboud van Nederfriesland. Deze sneuvelde in 874 tijdens zijn strijd tegen de 
Noormannen. Gerolf zou als voogd het gebied hebben beheerd dat aan Waldger nagelaten 
werd. Dat Dirk vervolgens het graafschap van Gerolf erfde zou komen omdat Gerolf zelf 
kinderloos bleef, geboren in circa 850, overleden in circa 896. Gehuwd met: 

198643025697.* N.N.   
 
198643025718. Lodewijk II de Stamelaar (dezelfde persoon als 274931650000). Gehuwd (1) met: 
198643025719. Ansgardis van Hiémois (van Bourgondië), in het geheim gehuwd met Lodewijk en schonk 

hem vier kinderen. Onder invloed van zijn echtgenote Richildis van Provence, liet Karel de 
Kale, haar schoonvader, het huwelijk door paus Johannes VIII ontbinden, waardoor Lode-
wijk kon hertrouwen met Adelheid van Parijs. Na de dood van Karel de Kale en Lodewijk 
de Stamelaar opende Ansgardis een rechtszaak om de rechten van haar zonen te vrijwaren, 
maar zij trok tenslotte aan het kortste eind. Haar beide zonen overleden overigens binnen 
de twee jaar, zonder nageslacht, geboren in circa 826, overleden op 02-11-880/882. 

 
198643028912.  Rognvald Eysteinsson (de Wijze) (dezelfde persoon als 34366475104). Gehuwd met: 
198643028913.  Hild (Hilde) (dezelfde persoon als 34366475105). 
 
198643028918. Hugo, graaf van Bourges, geboren in 862, overleden in 892. Gehuwd in 890 met: 
198643028919. Rothildis van Frankrijk, geboren in 871, overleden in 959.Gehuwd (2) met Roger van Maine 
 
198643044288. Aelfgar II, Ealdorman of Leicestershire, geboren in circa 855. Gehuwd met: 
198643044289.* N.N.  
 
198643044294.  Alfred de Grote (van Wessex) (dezelfde persoon als 549863300004). Gehuwd met: 
198643044295.  Ealswith van de Gaini (dezelfde persoon als 549863300005). 
 
198643063844.* Aed mac Eochocain, een Dal Fiatach koning van Ulaid, overleden in 919. Gehuwd met: 
198643063845.  Barrdub ingen Lethlobair. 
 
198643063848.  mogelijk: Mothla van de Deisi Muman. Gehuwd met: 
198643063849.* N.N. 
 
198643064388.* Faelan mac Cormac, koning van de Deis Mumhain omstreeks 966. Gehuwd met: 
198643064389.* N.N. 
 
198643097924.  Gausfriend van Maine, graaf van Maine vanaf 865 in opvolging van zijn broer Rorgon II. 

In 865 werd Gausfriend door Karel de Kale benoemd tot markgraaf van Neustrië, nadat hij 
deze had ontnomen van Adalhard de Seneschalk, overleden in 878. Gehuwd met: 

198643097925.* N.N. 
 
198643098400. Constantijn I van Schotland, koning van Schotland van 862 tot 877 in opvolging van zijn 

oom Donald I. Tijdens zijn regering veranderde het gedrag van de Noormannen van plun-
dertochten naar georganiseerde verovering en het stichten van nederzettingen. In 866 
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heersten er twee Scandinavische koningen in Dublin, de Noor Olaf de Witte en de Deen 
Ivar de Beenloze, die Schotland binnenvielen in Fortriu. Ze bleven er verscheidene maan-
den, maar zonder echt succes. In 870 belegerden Olaf en Ivar Dumbarton. Door waterte-
kort moesten de verdedigers zich uiteindelijk overgeven. Na tal van plunderingen in 
Strathclyde keerden ze in 871 terug naar Dublin. Ivar stierf in 873 en Olaf sneuvelde 
tijdens een gevecht kort daarna. Een vloot van 100 Noorse schepen onder Olaf, zoon van 
Godfrey, probeerde een aantal jaar later te landen op de Pictische kust, maar werd door 
Constantijn I verslagen, Olaf werd gedood. In 877 vond er een Deense invasie plaats aan 
de oostkust. Het kwam tot een confrontatie bij Dollar. Constantijns leger werd verslagen 
en hijzelf werd gedood, overleden in 877 te Dollar, begraven op Iona. Gehuwd met: 

198643098401.* N.N. 
 
198643146624. Hugo III van Elzas, graaf in de Elzas (Nordgau), trok zich later als monnik terug in een 

klooster, geboren in circa 880, overleden in 940. Gehuwd met:  
198643146625.* Hildegarde. 
 
198643146626.  mogelijk: Wigerik (Wigerich) van Lotharingen (dezelfde persoon als 49660756428). Het 

is echter ook mogelijk dat het hier een andere Wigerik betreft, zoon van Roric, die een 
functie vervulde in het gezagsgebied van graaf Wigerik. Gehuwd met: 

198643146627.  Kunigunde van de Ardennen (dezelfde persoon als 49660756429). 
 
198643161994. Bernard van Toulouse (het Kalf), graaf van Toulouse en Rouergue vanaf 863 in opvolging 

van zijn vader. Vanaf 871 ook graaf van Carcassonne en Rodez. Vermoedelijk vermoord 
op bevel van graaf Bernard Planteveleue van Auvergne, overleden in 877. Gehuwd met: 

198643161995.* N.N. 
 
198643162000.  mogelijk: Fulgaud (Foucher) van Limoges, burggraaf van Limoges vanaf 841 zijn afkomst 

is niet geheel duidelijk, mogelijk uit het huis Toulouse, overleden in 886. Gehuwd met:  
198643162001.  een onbekende dochter van graaf Gerhard van Auvergne (Poitou). 
 
198643197920.* Regenald, een Noorman die zich in de 10de eeuw te Bourgondië vestigde. Gehuwd met: 
198643197921.* N.N. 
 
198643197922.  Fulk van Bar-sur-Aube, graaf van Bar-sur-Aube. Gehuwd met: 
198643197923.* N.N. 
 
198643202320.  Robert II van Clermont, burggraaf van Auvergne, overleden vóór 989. Gehuwd met:  
198643202321.* Ingelberga. 
 
198643202324.* Bertrand I de Gevaudan, burggraaf van Gévaudan, overleden tussen 939 en 954. Zijn 

afkomst is onduidelijk, volgens sommigen een zoon van Anne de Brioude, kleindochter 
van Dalmas de Brioude. Gehuwd met: 

198643202325.* Eimildis (Emilgarde). 
 
198643202948.* Robert I van Namen, graaf van de Lommegouw (Namen) vanaf 946. De afkomst van 

Robert is onduidelijk. Hij stelde zich onafhankelijk op tegenover aartsbisschop Bruno, 
hertog der Beide Lotharingen en legde diens edict naast zich neer om versterkingen af te 
breken die gebouwd waren zonder toelating van de hertog, overleden in 981. Gehuwd met: 

198643202949.* N.N. 
 
198643202950.  Otto van Neder-Lotharingen, hertog van Neder-Lotharingen vanaf 991 in opvolging van 

zijn vader. Otto had geen zonen, wel een dochter. Met Otto stierf de mannelijke lijn van de 
Karolingen uit, geboren in circa 970, overleden in 1012. Gehuwd met: 

198643202951.* N.N. 
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198643202952.*  Ricfried (Dodo) in de Betuwe, graaf in de Betuwe, geboren in circa 885, overleden ná 950.  
198643202953.*  Hewesindis, geboren in circa 889 
 
198643202954.  Reinier (Reginar) II van Henegouwen (dezelfde persoon als 68732912496). Gehuwd met: 
198643202955.  Adelheid van Bourgondië (dezelfde persoon als 68732912497). 
 
198643224576.  Merfyn Frych ap Gwriad, koning van Gwynedd vanaf 825 en mogelijk ook Powys. Hij 

nam definitief de macht over na de dood van Hywel ap Rhodri Molwynog, maar mogelijk 
regeerde hij al vanaf 818. Merfyn ontleende zijn rechten aan het feit dat zijn moeder de 
dochter was van Cynan Dindaethwy ap Rhodri en dus een nicht van Hywel ap Rhodri. 
Volgens de verhalen van de barden kwam Merfyn uit het land van Manaw, maar het is 
onduidelijk of hier Isle of Man (Ynys Manaw in Welsh) of Manaw Gododdin (in de omge-
ving van Firth of Forth) mee wordt bedoeld. Merfyn sloot een strategisch huwelijk met de 
dochter van koning Cadell ap Elisedd en zus van koning Cyngen of Powys. Hij had de 
reputatie een beschermheer van geleerden te zijn. Zo schreef Nennius op zijn verzoek De 
Historia Britonum. Ierse bezoekers aan zijn hof kregen een cryptogram dat alleen opgelost 
kon worden door de Latijnse tekst om te zetten in het Grieks. Ondanks Deense plunderingen 
wist Merfyn zijn positie te behouden. Volgens de overleveringen overleed Merfyn gedu-
rende de strijd. Zijn nakomelingen zouden over Gwynedd, Powys en Deheubarth regeren 
totdat Wales zijn onafhankelijkheid verloor in 1283, overleden in 844. Gehuwd met: 

198643224577. Nest ferch Cadell, uit het koninklijk huis van Powys. Via haar zou haar zoon Rhodri the 
Great het koninkrijk Powys erven. 

 
198643245088.* Warnarius van Sens (van Troyes), burggraaf van Sens in 895, graaf van Troyes, vermeld 

tussen 895 en 896, sneuvelde tijdens een veldslag tegen de Noormannen, overleden op 06-
12-924. Gehuwd in 908 met : 

198643245089.  Theutberge van Arles, geboren in 887. 
 
198643246404.* Robrecht van Autun, burggraaf van Autun. Gehuwd met: 
198643246405.* Ingeltrudis. 
 
198643246406.  Robert van Vermandois (dezelfde persoon als 17183237566). Gehuwd met: 
198643246407.  Adelheid (Werra) (dezelfde persoon als 17183237567). 
 
198643247232.  Sancho I van Navarra, koning van Navarra vanaf 905, overleden op 10-12-925 te Resa aan 

de oever van de rivier de Ebro, begraven in de San Esteban de Deio en Monjardín. 
198643247233.  Toda Aznar (Toda van Larran), het recht op troonopvolging van de kinderen van koning 

Fortún Garcés werd ontbonden en geschonken aan Toda, de kleindochter van Fortún 
Garcés. Zij huwde met Sancho Garcés en zo kwam deze in het bezit van de troon van 
Pamplona in 905, geboren op 02-01-876, overleden op 15-10-958. 

 
198643247234.  Galindo II Aznárez, graaf van Aragón vanaf 893 in opvolging van zijn vader. Galindo 

steunde in 905 zijn zwager Sancho I in de overname van het koninkrijk Pamplona. In 911 
keerde hij zich echter tegen hem en viel hem aan met zijn zwagers Muhammad al-Tawil 
en Abd Allah ibn Lubb ibn Qasi. Deze coalitie werd verslagen, al-Tawil sneuvelde en 
Galindo werd gedwongen vazal van Sancho te worden, overleden in 922. Gehuwd (1) 
Acibella Garcés, dochter van graaf García II Sánchez van Gascogne. Gehuwd (2) met: 

198643247235.  Sancha Garcés van Pamplona. 
 
198643247236.  Ferdinand Aznares, graaf van Castilië vanaf 927, tevens graaf van Tierra de Campos, 

stichtte in 910 de Lara en in 912 Axa en was vazal van de koning van Asturië-León. Van 
oorsprong was Castilië het gebied rond de bronnen van Ebro en Pisuerga. In circa 880 
werd Burgos gesticht wat de residentie van de graven van Castilië werd. Door erfenissen 
van broers en zusters verwierf hij bijna volledig Castilië, overleden in 930. Gehuwd met:  
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198643247237.* Munidomnia, weduwe van koning García I van León, mogelijk een dochter van graaf 
Munois van Amaya. 

 
198643247238.  Sancho I van Navarra (dezelfde persoon als 198643247232). Gehuwd met: 
198643247239.  Toda Aznar (dezelfde persoon als 198643247233). 
 
198643247252.  Bernhard Unifred Ribagorza (Ribagorça), graaf van Ribagorza. Hij regeerde samen met 

zijn broer Miro, nadat zij in 907 het gebied hadden verroverd op de Moren. Gehuwd met:   
198643247253.*  Tota, volgens sommigen dochter van Aznar Galíndez II (zie elders in deze kwartierstaat). 
 
198643247256.  Ferdinand González (dezelfde persoon als 99321623618). Gehuwd met: 
198643247257. Uracca van Navarra, overleden in 997.  
 
198643247280. Gonçalo Afonso Betote, graaf van Deza, geboren in circa 870. Gehuwd met: 
198643247281. Teresa Eriz. 
 
198643247282.  Diogo Fernandes, zoon van de graaf van Deza. Gehuwd met: 
198643247283.  Onega Lucides van Portugal. 
 
198643247284.  Gonçalo Afonso Betote (dezelfde persoon als 198643247280). Gehuwd met: 
198643247285.  Teresa Eriz (dezelfde persoon als 198643247281). 
 
198643247286.  Guterre Mendes de Coimbra, graaf van Coimbra, overleden in circa 933. Gehuwd met: 
198643247287. St. Ilduara Eriz de Lugo, geboren in circa 916, overleden in 958. 
 
198643247288.  Guterre Mendes de Coimbra (dezelfde persoon als 198643247286). Gehuwd met: 
198643247289.  St. Ilduara Eriz de Lugo (dezelfde persoon als 198643247287). 
 
198643247464.  Landulf II of Benevento (de Rode), prins van Benevento en prins van Capua (als Landulf 

IV) vanaf 939 co-prins en vanaf 10-04-943 prins in opvolging van zijn vader. Landulf 
slaagde er niet in Salerno te veroveren en los te komen van de Byzantijnen. Hij volgde de 
traditie door zijn zonen als co-prinsen aan te wijzen, overleden in 961. Gehuwd met: 

198643247465.* Yvantia. 
 
198643247496.  mogelijk: Teudo van Agde of zijn broer Jonas, burggraaf van Béziers en Agde (volgens 

andere bronnen echter geen kleinzoon maar een zoon van Boson van Béziers en Agde). 
Teudo overleed in circa 936, Jonas ná 937. Gehuwd met: 

198643247497.* N.N. 
 
198643247504.  Odo (Eudes), burggraaf van Narbonne, overleden vóór 11-12-925. Gehuwd met: 
198643247505. Richilde van Barcelona. 
 
198643247512.  Miró II de Cerdaña (Miró I de Besalú), graaf van Cerdaña vanaf 897 en Besalú vanaf 920, 

overleden in 927. Gehuwd met:  
198643247513.* Ava (waarschijnlijk uit het geslacht de Ribagorza). 
 
198643247514.  Gausbert van Empúries, graaf van Empúries en Roselló vanaf 915 in opvolging van zijn 

vader, nam in 924 deel aan een veldtocht van de markgraaf van Gothia tegen de Moren, 
herbouwde de St. Martin van Ampurias in 927, overleden in 931. Gehuwd met: 

198643247515.* Trudegarda. 
 
198643247520.* Bernard I de Carlat, burggraaf van Carlat in 920. gehuwd met: 
198643247521.* N.N. 
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198643247588.* Mathuedoï de Poher, graaf van Poher, de Noormannen plunderden Poher en dwongen hem 
in circa 920 in ballingschap te gaan in Engeland, geboren circa 897, overleden circa 930:  

198643247589. Onbekende dochter van Alain van Bretagne. 
 
198643247904.* Ratbert van Genève, de eerste graaf van Genève, geboren in circa 870, overleden in 901.  
198643247905.*  Richildis. 
 
198643249156.  Hugo I van Maine (dezelfde persoon als 49660774480). Gehuwd met: 
198643249157.  dochter van Guzlin II van Maine (dezelfde persoon als 49660774481). 
 
198643258496.* Udalrich I, graaf in Donaugau, geboren in circa 830, overleden ná 860. Gehuwd met: 
198643258497.* N.N. 
 
198643269648.  Amalrik II van Thouars, burggraaf van Thouars vanaf 943 in opvolging van zijn broer 

Savary II van Thouars, overleden in 960. Gehuwd met: 
198643269649.* Eleonora. 
 
198643269650. Cadelan (Cadelon) II van Aunay, geboren in circa 910, overleden ná 937. Gehuwd met: 
198643269651.* Senegunda. 
 
198643269656. Thibault I van Blois (dezelfde persoon als 99321514458). Gehuwd met:  
198643269657. Richilde van Bourges (van Blois) (dezelfde persoon als 99321514459). 
 
198643269658. Heribert II van Vermandois (dezelfde persoon als 17183237538). Gehuwd met: 
198643269659.  Adelheid van Neustrië (dezelfde persoon als 17183237539). 
 
198643271680.  Wulgrin I van Angoulême (dezelfde persoon als 99321580996). Gehuwd met: 
198643271681.  Rogelinde van Toulouse (dezelfde persoon als 99321580997). 
 
198643272192.  Raymond I van Toulouse (dezelfde persoon als 397286323988). Gehuwd met: 
198643272193. Bertha (dezelfde persoon als 397286323989). 
 
198643272194.* Armengol (Ermengaud) de Albi, graaf van Albi, vermeld in 864. Gehuwd met: 
198643272195.* N.N. 
 
198643272208.  Godfried II de Turenne, geboren in circa 838. Gehuwd vóór 868 met: 
198643272209.* Godelinde. 
 
198643273408.  Artaud I (Beranger) de Forez, geboren in circa 929, overleden in circa 960. Gehuwd met: 
198643273409.* Hildegarde of anders: Raymodis. 
 
198643273412.  Garnier de Sens Count (dezelfde persoon als 198643245088). Gehuwd met: 
198643273413.  Theutberge d' Arles (dezelfde persoon als 198643245089). 
  
198643285120.  Fulco II van Anjou (de Goede) (dezelfde persoon als 17183237564). Gehuwd met: 
198643285121.  Gerberga van Maine (van Mortagne) (dezelfde persoon als 17183237565). 
 
198643285122.  Thibault van Maine, heer van Jarzé, geboren in circa 920, overleden in 994. Gehuwd met: 
198643285123.* N.N. 
 
Generatie XXXIX (Vooroudgrootouders) 
 
274879712856. Ratold, markgraaf in Karantanië, geboren in circa 890, overleden in 919. Gehuwd met: 
274879712857.* Engilmut. 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

274879712858.  Dietpald I van Dillingen, graaf van Dillingen (dezelfde persoon als 68732912474). 
274879712859.* N.N. (dezelfde persoon als 68732912475). 
 
274879712860.* Markwart von Eppenstein, graaf in de Viehbachgau in 916. Bewoonde burg Eppenstein bij 

Obdach in de Steiermark. Stamvader van de Eppensteiner (ook wel Markwarte of 
Viehbacher), zijn achterkleinzoon Markwart IV zou in 1073 hertog van Kärnten worden. 

274879712861.* N.N. 
 
274931649856. Siemowit, vorst der Polanen, overleden in circa 890. Gehuwd met: 
274931649857.* N.N. 
 
274931649864.* Bořivoj I van Bohemen, eerste hertog van Bohemen en eerste heerser uit het geslacht der 

Přemysliden. Volgens de overleveringen een zoon van de mythische hertog Hostivit van 
Bohemen en Miloslawa. Hostivit zou afstammen van Přemysl de Ploeger, de mythische 
voorouder van de Přemysliden-dynastie. Přemysl was volgens een sage een boer uit het 
dorp Stadice. Hij zou gehuwd zijn met Libuše, de dochter van Kork, die regeerde over 
Bohemen. Libuše geldt als de stichtster van Praag. Hertog Bořivoj zetelde oorspronkelijk 
in de burcht Levý Hradec in Roztoky bij Praag. Hij erkende Svatopluk van Moravië als 
leenheer en werd door hem in circa 870 als heerser over het gebied rondom Praag, waaruit 
zich later het hertogdom Bohemen ontwikkelde, erkend. Met Moravische steun werd 
Bořivoj de machtigste vorst in Bohemen. In circa 883 liet Bořivoj zich samen met zijn 
echtgenote dopen door Methodius. Dit was vermoedelijk een politieke keuze, om zo meer 
status te krijgen in de ogen van zijn Moravische en Duitse buren. Voor zijn rivaal Spytimír 
was dit mogelijk de aanleiding om in opstand te komen en Bořivoj en Ludmilla moesten in 
884 naar Moravië vluchten. Met de steun van Svatopluk kon Bořivoj echter spoedig zijn 
positie herstellen. Hij vestigde zich in Praag en bouwde daar de burcht en de Mariakerk, 
geboren tussen 852 en 855, overleden in 888 of 889. Gehuwd met: 

274931649865.* St. Ludmilla van Bohemen (Lidmilla), in 880 gedoopt door aartsbisschop Method von Sa-
loniki als de eerste christelijke vorstin in Bohemen. Samen met haar kleinzoon St. Wenzel 
(Wenceslaus) patroonheilige van Bohemen en Tsjechië, tevens is zij patroonheilige van de 
bekeerlingen, hertogen, weduwen en problemen met de schoonfamilie, haar feestdag is op 
15 september, geboren tussen 855 en 860, overleden op 15-09-921 te Tetín.   

 
274931649888. Arnsfried (Erensfried) van Maasgau, graaf in de Bliesgau in 877, graaf in de Keldachgau, 

Bonngau en graaf van Charmois, vermeld tussen 866 en 904. Gehuwd vóór 890 met: 
274931649889. Adalgunda van Hoog-Bourgondië, geboren in circa 860, overleden in 902 
 
274931649890.* Herman I van Lochtropgau, graaf van Lochtropgau, vermeld tussen 850 en 860, geboren in 

circa 827, overleden ná 860. Gehuwd met: 
274931649891.* Emhildis, stichtte het klooster van Meschede in circa 875 waarvan zij de eerste abdis was, 

geboren in circa 845, overleden ná 875. 
 
274931649898. Adalbert II van Rätien (dezelfde persoon als 1099726599640). Gehuwd met: 
274931649899. N.N. (dezelfde persoon als 1099726599641). 
 
274931649904. Otto I van Saksen (de Illustere), hertog van Saksen vanaf 880 in opvolging van zijn broer 

Bruno. Otto was de eerste die het hertogdom Saksen als erfopvolger bestuurde, tevens 
graaf van de Thüringgau vanaf 877, stadhouder van Milaan, graaf van Eichsfeld vanaf 897 
en markgraaf van Thüringen vanaf 908. Otto legde de basis voor de macht van de Ottonen. 
In 880 volgde hij zijn broer Bruno, die was gesneuveld tegen de Denen, op als hertog van 
Saksen. Hij had uitstekende relaties met de verschillende koningen en verkreeg zo steeds 
grotere bevoegdheden en regeerde uiteindelijk praktisch als een zelfstandig vorst in 
Saksen. Hij was Arnulf van Karinthië zeer behulpzaam bij diens Italiaanse krijgstochten 
en werd volgens sommige bronnen tot stadhouder van Milaan benoemd. Otto werd ook de 
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opvoeder van Arnulfs zoon Lodewijk IV (het Kind). In 897 verwierf Otto nog het 
graafschap Eichsfeld. In 898 woonde hij de landdag van koning Zwentibold bij in Aken. 
Het jaar daarna steunde hij de mislukte oorlog van koning Arnulf tegen de Slaven. Daarna 
onderwierp hij op eigen kracht de aangrenzende Slavische stammen en legde hun een 
schatting op, en sloeg aanvallen van de Hongaren af. De invallen van de Hongaren leidden 
ertoe dat steeds meer Saksische en Thüringse edelen zich onder zijn bescherming stelden. 
In 908 werd Otto voogd van Hersfeld. In dat zelfde jaar nam hij ook de eigendommen van 
de overleden markgraaf Burkhart van Thüringen in bezit, zonder daarover zelfs maar met 
het hof van de koning te overleggen. Nadat Lodewijk IV in 911 zonder erfgenaam over-
leed, werd Otto de koningskroon aangeboden maar hij weigerde wegens zijn leeftijd. In 
plaats daarvan steunde hij de kandidatuur van Koenraad I van Franken. Otto overleed op 
30-11-912, begraven in de kloosterkerk van Gandersheim. Gehuwd met: 

274931649905. Hedwig van Babenberg, geboren in circa 853, overleden op 24-12-903. 
 
274931649906.* Diederik (van Ringelheim), West-Saksische graaf, behorende tot de Immedingen en een 

nazaat van Widukind. Gehuwd in circa 890 met: 
274931649907.* Reinhilde (van Denemarken) (Reginhilde), geboren in circa 870, was een “zeer edele” 

dochter van vermoedelijk Deens-Friese ouders. Dit is bekend uit oude biografieën over 
haar dochter, koningin Mathilde van Ringelheim, die haar vermelden als Reinhilda, 
Fresonum Danorumque genere progrediens. Reginhilde behoorde tot de Reginingen, een 
aanzienlijke adellijke familie. Haar ouders zijn niet bekend, maar haar vader is volgens 
sommige auteurs mogelijk Godfred Haraldson, een zoon van de Deense koning Harald 
Klak. Het huwelijk van Diederik en Reginhilde “symboliseerde als het ware de 
eeuwenoude vriendschappelijke verhouding tussen de Denen, Saksen en Friezen, die 
gekenmerkt werd door afkeer van de Frankische overheersers”. Omdat hun dochter 
Mathilde, de eerste Duitse koningin, die de toen als zeer prestigieus beschouwde 
Immedingen/ Widukinden en Deense-Friese voorouders had, leidde dat in Frisia tot een 
“gerede acceptatie” van het Duitse koningschap. 

 
274931649908. Rudolf I van Bourgondië, graaf van Bourgondië en Auxerre, en lekenabt van Saint-

Maurice vanaf 876 in opvolging van zijn vader, koning van Opper-Bourgondië vanaf 888 
in opvolging van zijn schoonvader. Door de erfenis van zijn vader, Koenraad II van 
Auxerre, was Rudolf de machtigste man van Opper-Bourgondië (West-Zwitserland en 
Franche-Comté). Nadat Karel de Dikke was afgezet, verkoos de adel van Opper-Bourgon-
dië Rudolf in 888 tot koning. Rudolf probeerde in de onduidelijke politieke situatie 
opnieuw een onafhankelijk koninkrijk Lotharingen tot stand te brengen, zoals dat tot 869 
had bestaan onder Lotharius II. Hij bezette grote delen van de Elzas en Lotharingen, en liet 
zich in 06-888 te Toul tot koning van Lotharingen kronen. Hij ondervond echter tegenstand 
van Arnulf van Karinthië en diende in 10-888 op de rijksdag van Regensburg, Lotharingen 
op te geven in ruil voor zijn erkenning als koning van Bourgondië. Rudolf stelde bisschop 
Theoderic van Besançon aan als zijn kanselier en sloot een bondgenootschap met Guido 
van Spoleto, koning van Italië, een tegenstander van Arnulf in Italië. In 894 wisten ze 
samen nog te voorkomen dat Arnulf tot keizer zou worden gekroond. Daarop hield Arnulf 
een expeditie tegen Rudolf. Rudolf liet het niet op een oorlog aankomen en trok zich met 
zijn leger terug in de bergen. Ook een poging van Arnulfs zoon, koning Zwentibold van 
Lotharingen, om Rudolf te onderwerpen had geen succes. Na de dood van Lodewijk IV 
(het Kind) maakte Rudolf weer gebruik van de politieke onzekerheid en veroverde 
Besançon en Basel, geboren in circa 859, overleden op 25-10-912. Gehuwd in 888 met: 

274931649909. Willa van Provence, geboren in circa 865, overleden vóór 924. Gehuwd (2) in 912 met 
Hugo van Arles, koning van Italië. 

 
274931649910. Burchard II van Zwaben, hertog van Zwaben vanaf 917 in opvolging van Ergancher van 

Zwaben, geboren in 883 of 884, overleden op 29-04-926. Gehuwd met: 
274931649911.* N.N. 
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274931649928.  Bubo, graaf. Gehuwd met: 
274931649929.  Williswind des Rupertiners 
 
274931649954.* Thietmar I van Merseburg, markgraaf van Merseburg, militair leraar (vir disciplinae 

militaris peritissmus) van Hendrik de Vogelaar, overleden op 01-06-932. Gehuwd met: 
274931649955.* nicht van Hetheburg (de eerste echtgenote van Hendrik de Vogelaar). 
 
274931649984.* Giselbertus, graaf in de Maasgouw in Brabant (ook gerapporteerd als van de Darnau), 

overleden ná 14-06-877. Gehuwd in ca. 846 met: 
274931649985. “Irmingard”, dochter van keizer Lotharius I, geboren in circa 825/30, overleden ná 860. 
 
274931649988. Bivinus van Metz (dezelfde persoon als 1099726599636) Gehuwd met: 
274931649989. Richardis van Arles (dezelfde persoon als 1099726599637). 
 
274931649990. Koenraad II de Saliër, rooms koning vanaf 1024, keizer van het Heilige Roomse Rijk 

vanaf 1027 waarmee hij de eerste Salische keizer werd. Koenraad werd opgevoed door de 
bisschop van Worms, in bescheiden omstandigheden (voor een edelman). Zijn huwelijk 
was voor keizer Hendrik II een reden hem in de ban te doen, maar dit duurde niet lang, 
want in 1024 werd Koenraad kandidaat om Hendrik op te volgen als koning. Op 08-09-
1024 werd Koenraad te Mainz gekroond. In 1027 werd hij, ondanks weerstand van enkele 
prinsen, te Rome door paus Johannes XIX gekroond tot keizer van het Heilige Roomse 
Rijk. In deze periode gaf hij opdracht om in Nijmegen, op de restanten van de palts van 
Karel de Grote, de Sint-Nicolaaskapel te bouwen. Hij continueerde het beleid van de Otto-
nen op het gebied van godsdienst met een voortzetting van de Rijkskerk. Koenraad maakte 
ook nog gebruik van ministerialen. In het westen veroverde hij in 1033 Bourgondië en in 
het oosten zorgde de Drang nach Osten voor kerstening en kolonisatie, geboren in circa 
990, overleden op 04-06-1039 te Utrecht aan een aanval van jicht, zijn ingewanden 
werden in de Dom van Utrecht bijgezet, begraven in de Dom van Spiers. Gehuwd met: 

274931649991. Gizela van Zwaben, na het overlijden van haar eerste echtgenoot werd zij regent voor hun 
zoon hertog Ernst II van Zwaben, maar moest dit afstaan onder het voorwendsel van te 
nauwe bloedverwantschap met haar echtgenoot. Gizela speelde een actieve rol in het be-
stuur van Koenraad II. Zo nam zij deel aan de raadsvergaderingen van de keizer en zorgde 
er voor dat haar neef Rudolf III van Bourgondië zijn bezittingen afstond aan haar echtge-
noot, geboren op 11-11-995, overleden op 14-02-1043. Gehuwd (1) met hertog Ernst I van 
Zwaben, geboren in circa 970, overleden op 31-05-1015, zoon van markgraaf Leopold I van 
Oostenrijk en Richardis van Sualafelgau. Gehuwd (2) met graaf Bruno I van Brunswijk. 

 
274931650000. Lodewijk II van West-Francië (de Stamelaar, de Stotteraar), onderkoning van Neustrië en 

graaf van Le Mans vanaf 856, graaf van Meaux van 862 tot 877, koning van Aquitanië 
vanaf 867, koning van West-Francië vanaf 877 in opvolging van zijn vader. Lodewijk was 
zwak en ziekelijk, en hield van vrede en rechtvaardigheid. Doordat hij stotterde had hij 
veel moeite serieus genomen te worden als toekomstig koning. Ook had hij een slechte 
verstandhouding met zijn vader, die weigerde om hem een functie met inhoud te geven. In 
856 werd hij verloofd met een dochter van hertog Erispoë II van Bretagne en werd hij 
onderkoning van Neustrië en graaf van Le Mans. Na een opstand in Bretagne werd de ver-
loving verbroken en moest Lodewijk naar het hof van zijn vader vluchten. In 861 moest hij 
het hof van zijn vader juist ontvluchten omdat hij zijn zuster Judith had geholpen weg te 
lopen met Boudewijn I van Vlaanderen. Het volgende jaar begon Lodewijk een opstand 
tegen zijn vader met hulp van de Neustrische adel. Later in 862 verzoenden Lodewijk en 
Karel zich, en Lodewijk werd benoemd tot gouverneur van Neustrië en graaf van Meaux. 
In 867 werd hij benoemd tot koning van Aquitanië maar veel van zijn bevoegdheden 
werden aan andere edelen gegeven. Na het overlijden van zijn vader in 877 gaf Lodewijk 
grote bezittingen weg aan de adel om zijn positie te verzekeren. Er ontstond bijna een bur-
geroorlog toen het leger dat uit Italië terugkeerde merkte wat het was misgelopen. Na 
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bemiddeling door aartsbisschop Hincmar van Reims werd Lodewijk op 08-12-877 door 
hem gekroond te Compiègne. De kroning werd op 08-09-878 herhaald door paus Johannes 
VIII te Troyes, die echter weigerde om Lodewijks tweede vrouw te kronen omdat hij hun 
huwelijk als ongeldig beschouwde. De kinderen uit het tweede huwelijk werden (in ieder 
geval door de kerk) lange tijd als onwettig beschouwd. Tijdens een samenkomst met zijn 
neef Lodewijk de Jonge van Oost-Francië tekende Lodewijk het verdrag van Meersen te 
Voeren op 01-11-878 en bereidde (voor verdergaande samenwerking met overige Karo-
lingische vorsten werd bereikt) een veldtocht voor tegen de Noormannen aan de Loire en 
het opstandige zuiden van zijn rijk. Lodewijk moest echter ziek terugkeren naar Com-
piègne en overleed op Goede Vrijdag, geboren op 01-11-846, overleden op 10-04-879 te 
Compiègne, begraven op 11-04-879 in het klooster van Notre-Dame te Compiègne. 
Gehuwd (1) op 01-03-862 (in het geheim) met Ansgardis van Hiémois (van Bourgondië), 
geboren in 826, overleden op 02-11-880/882, dochter van graaf Harduinis van Bourgon-
dië. Onder invloed van zijn echtgenote Richildis van Provence, liet Karel de Kale echter 
het huwelijk door paus Johannes VIII ontbinden, waardoor Lodewijk onder druk van zijn 
vader kon hertrouwen met Adelheid van Parijs, maar verstootte zijn eerst echtgenote pas in 
876-877. Gehuwd (2) in circa 875 met: 

274931650001. Adelheid (Arleidis) Judith van Parijs, geboren tussen 855 en 860, overleden op 10-11-901. 
 
274931650002. Edward de Oudere (Edward the Elder), koning van Engeland vanaf 899. Zijn opvolging 

werd betwist door zijn neef Ethelwold, die zich had aangesloten bij de Denen in Northum-
bria en East Anglia. De dood van Ethelwold in 902 maakte een eind aan deze strijd. Edu-
ard was een uitstekend militair leider en wist het Deense gebied met geduld terug te breng-
en onder Engelse heerschappij. Hij versloeg in 906 een groot Deens leger die Kent en Es-
sex was binnengevallen. In 907 werd vrede bereikt met de Denen in East Anglia en York. 
In 910 versloeg hij de Denen in het noorden en wist zo heerser te worden over het grootste 
deel van Engeland, geboren circa 871, overleden 27-07-924, begraven in de New Minster 
van Winchester. Gehuwd (1) circa 893 met Ecgwynn. Gehuwd (3) circa 919 met Eadgifu, 
dochter van Sigehelm, ealdorman (wethouder) van Kent.Gehuwd (2) circa 899 met: 

274931650003. Ælfflæd, geboren te Wessex. 
 
274931799184. Pippijn der Franken, bekend als Karloman. Vergezelde zijn vader naar Italië waar hij werd 

gedoopt door paus Hadrianus en zijn naam Karel werd veranderd in Pippijn. Werd te 
Rome op 15-04-781 tot koning der Longobarden gekroond, geboren in 777, overleden op 
08-07-810 te Milaan, begraven in San Zeno Maggiore te Verona. Gehuwd vóór 796 met: 

274931799185.* Chrothais, zonder twijfel nauw verwant aan Adelhard van Corbië en diens halfbroer Wala, 
de toekomstige beschermheren van Bernard van Italië. 

 
274931800624. Rutpert II in de Wormsgau (Robert II), nog zonder grafelijke titel vermeld op 11-06-770, 

nadien graaf in de Bovenrijn- en Wormsgouw van 795 tot 807. Heer van Dienheim in 795. 
Gehuwd (2) met Isengarde, vermeld in 789. Komt vaak in oorkonden voor als getuige en 
gunsteling van Karel de Grote, overleden op 12-07-807. Gehuwd (1) met: 

274931800625.* Theoderata, ook bekend als Tiedrada, ovl. voor 789 
 
274931800626.  Adrianus van Orleans (Hadrianus), graaf van Orleans in 793, broer van Hildegard, 

echtgenote van Karel de Grote). Gehuwd met: 
274931800627.*  Waldrat der Widonen, uit het geslacht der Widonen. 
 
274931801026. Hugo van Auxerre, graaf van Auxerre vanaf 866 in opvolging van zijn vader, abt van 

Saint-Germain van Auxerre. Gehuwd met: 
274931801027.* N.N. 
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274931801030.  Alberik II van Mâcon, werd in 957 medegraaf van Mâcon, samen met zijn vader en 
regeerde na diens dood alleen. In 971 deed hij een belangrijke schenking aan de abdij van 
Tournus, overleden in 975. Gehuwd met: 

274931801031.  Ermentrudis van Roucy. Gehuwd (2) met Otto Willem van Bourgondië (zie elders). 
 
274931801074. Bivinus van Metz (dezelfde persoon als 1099726599636). Gehuwd met: 
274931801075. Richardis van Arles (dezelfde persoon als 1099726599637). 
 
274931801094. Asig (Esiko), graaf in de Saksische Hessengouw, vermeld tussen 839 en 843. Naamgever 

van het geslacht Esikonen. Gehuwd (1) met N.N. Gehuwd (2) met: 
274931801095. Ida. 
 
274931806720. Gojnik Vlastimirović, župan van Servië van 850 tot 860. Samen met zijn broers Strojimir 

en grootžupan Mutimir versloeg hij het Bulgaarse leger. Kort hierop kwamen Gojnik en 
Strojimir in opstand tegen hun oudere broer, nadat hij hun macht had beperkt. Mutimir 
versloeg de opstand en stuurde zijn broers als gevangenen naar het hof van tsaar Boris I 
van Bulgarije te Pliska. Beiden werden goed behandeld door de Bulgaren. Boris I koos 
zelfs de echtgenote uit voor Klonimir, de enige zoon van Strojimir. Gehuwd met: 

274931806721.* N.N.  
 
397286048256.* Herluinus I van Ponthieu, graaf van Ponthieu tot 878. Gehuwd met: 
397286048257.* N.N. 
 
397286048352.* Gerard van Auvergne, lid van het hof van keizer Lodewijk de Vrome, graaf van Aquitanië 

en in 839 benoemd tot graaf van de Auvergne en Poitiers. Volgens overleveringen was hij 
een zoon van Adelmus van Autun en Alba. Adelmus was een zoon van Theoderik I van 
Autun en Oda (dochter van Karel Martel en Swanahilde). Theoderik zou een zoon zijn ge-
weest van Bernard van Laon en Chrodelinde. Chrodelinde was dochter van Hugobert en 
St. Irmina van Oeren. Hugobert was de kleinzoon van dux Theotar en vermoedelijk de 
zoon van hofmeier Hugo van Austrasië. Hugobert werd in 693/694 vermeld als Seneschalk 
(beheerder van de koninklijke huishouding) en in 697 als paltsgraaf. Gerard van Auvergne 
werd geboren in circa 795, overleden op 25-06-841 in de slag bij Fontenoy. Gehuwd (1) 
met Rotrude der Franken, geboren in circa 800. Gehuwd (2) met Hildegarde der Franken, 
geboren in circa 802, een zuster van zijn eerste echtgenote. Na zijn dood werd Hildegarde 
abdis van de abdij van Onze Lieve Vrouwe en van Sint-Jan te Laon. Gehuwd met: 

397286048353. Rotrude of Hildegarde der Franken, de meeste bronnen gaan uit van Rotrude. 
 
397286048354. Rorgon I van Maine, eerst graaf van Rennes van 819 tot 832, maar ruilde deze voor Maine. 

Zijn nakomelingen worden Rorgoniden genoemd. In 824 stichtte hij de abdij van Saint-
Maur de Glanfeuil, geboren in circa 770, overleden op 16-06-839/840, door de abdij van 
St. Dénis werd zijn sterfdag geregistreerd maar niet het jaar. Relatie in circa 800 met Ro-
trude, geboren in circa 775, overleden op 06-06-810, dochter van Karel de Grote en Hilde-
gard van Zwaben. Samen kregen zij twee buitenechtelijke kinderen. Gehuwd met: 

397286048355.* Bilchilde. 
 
397286051438.* Harduinis (Hardouin) van Bourgondië, graaf van Bourgondië, geboren in circa 815:  
397286051439.* N.N. 
 
397286057836.*  Etienne de Bourges, graaf van Bourges, geboren in circa 830. Gehuwd met : 
397286057837.*  N.N. 
 
397286057838. Karel de Kale (dezelfde persoon als 549863300000). Gehuwd met: 
397286057839. Richildis van Metz (van Provence, van de Ardennen), geboren op 01-08-850, overleden op 

02-06-910. Zij werd in 869 de tweede echtgenote van Karel de Kale, nadat zij al jaren zijn 
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bijzit was. Zij regeerde diverse malen het land tijdens de afwezigheden van Karel de Kale 
in zijn campagnes tegen de Saracenen. Na de dood van Karel de Kale wilde zij haar broer 
Bosso op de troon krijgen, omdat haar stiefzoon Lodewijk de Stamelaar kort na zijn vader 
was overleden en zijn nageslacht nog te jong was. Richildis werd echter beschuldigd van 
incest met haar broer en de adel weigerde zich te onderwerpen aan zijn autoriteit. Zij 
slaagde er wel in haar broer tot koning van Provence te maken. Tijdens het bestuur van de 
jonge Lodewijk II en Karloman was zij terug aan de macht en nogmaals na hun dood in 
882 en 884. Inmiddels werd het land onder de voet gelopen door de Noormannen en werd 
zij verplicht zich terug te trekken in Provence bij haar broer. 

 
397286088576. Aelfgar I, Ealdorman of Leicestershire, geboren in circa 830. Gehuwd met: 
397286088577.* N.N. 
 
397286127690.  Lethlobar mac Loingsig, Dál nAraidi koning van 824 tot 849, leth-ri (co-koning) van Ulaid 

(Ulster) van 857 tot 871 en koning van Ulaid vanaf 871, overleden in 873. Gehuwd met: 
397286127691.* N.N. 
 
397286127696.  Ruaidri van de Deisi Muman. Gehuwd met: 
397286127697.* N.N. 
 
397286195848.  Rorgon I van Maine (Rorico, Rorich) (dezelfde persoon als 397286048354. Gehuwd met: 
397286195849. Bilchilde (dezelfde persoon als 397286048355). 
 
397286196800. Kenneth I van Schotland, koning van de Picten en de Schotten vanaf 843. Volgens de 

overlevering verenigde hij het toenmalige Schotland of Alba in 843 tot één koninkrijk. 
Volgens sommige bronnen was hij sinds 840 vorst van Dalriada, een Schots vorstendom in 
de westelijke hooglanden. In 843 zal hij zich meester gemaakt hebben van de troon van de 
Picten en daarmee dus aan de basis gestaan hebben van het Koninkrijk Schotland. Zijn 
claim op de Pictische troon zou hebben berust op het gegeven dat zijn moeder een Pic-
tische prinses was. Hij volgde de Pictische koning Eoganan op die in de strijd tegen de 
Denen in 839 sneuvelde. Probeerde zonder succes zes keer de regio Lothian in te lijven. 
Bij de Steen van Scone zal hij tot koning van Alba zijn gekroond. Hij verplaatste de 
relieken van Sint Columba van Iona naar Dunkeld in 849, geboren in circa 810 te Iona, 
overleden op 13-02-858 in het paleis bij Cinnbelachoir (waarschijnlijk nabij Scone), 
begraven op Iona. Gehuwd met: 

397286196801.* N.N. 
 
397286293248.* Eberhard III van Elzas, graaf in de Elzas (Nordgau) en in noordelijk Hameland. In 881 

werd hij door de Noormannen gevangen genomen en door zijn moeder vrijgekocht. In 898 
was hij graaf van Ortengau en Argau, later markgraaf en volgens sommige bronnen 
dezelfde Eberhard die hertog der Friezen werd. Zijn afkomst is onduidelijk. Tijdens de 
jacht werd hij vermoord, geboren in circa 855, overleden ná 898. Gehuwd met: 

397286293249.* Adelinde. 
 
397286323988.  Raymond I van Toulouse, door Karel de Kale in 849 aangesteld als graaf van Rouergue, 

Limoges en Quercy, als dank voor zijn hulp bij de strijd van Karel de Kale tegen Peppijn 
II van Italië. In 852 volgde hij zijn broer op als graaf en markies van Toulouse. Onder druk 
van graaf Hunifried van Barcelona, diende hij in 862 afstand te doen van Limoges en in 
863 van Rouergue en Toulouse, overleden in 865. Gehuwd met: 

397286323989.* Bertha, dochter van een zekere Remy. 
 
397286324000.  Raymond I van Toulouse (dezelfde persoon als 397286323988). Gehuwd met: 
397286324001.  Bertha (dezelfde persoon als 397286323989). 
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Kenneth I van Schotland, koning van de Picten en de Schotten vanaf 843, 17de eeuws schilderij. 
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397286324002. Gerard van Auvergne (dezelfde persoon als 397286048352). Gehuwd met: 
397286324003. Rotrude of Hildegarde der Franken (dezelfde persoon als 397286048353). 
 
397286395844.* Guido, graaf van Bar-sur-Aube. Gehuwd met: 
397286395845.* N.N. 
 
397286404640.  Robertus I van Auvergne, burggraaf van Auvergne, geboren circa 870, overleden ná 945: 
397286404641.  Adelgarde (Hildegarde, Algardis, Eldearde) van Mercoeur. 
 
397286405900.  Karel van Neder-Lotharingen (dezelfde persoon als 34366456250). Gehuwd met: 
397286405901. Adelheid (dezelfde persoon als 34366456251). 
 
397286449152.* Gwriad. Gehuwd met: 
397286449153.  Esyllt, dochter van Cynan Dindaethwy ap Rhodri. 
 
397286449154. Cadell ap Elisedd, koning van Powys van circa 773 tot 808 in opvolging van zijn broer 

Brochfael ap Elisedd. Gehuwd met: 
397286449155.* N.N. 
 
397286490178.  Theobald van Arles (dezelfde persoon als 17183237548). Gehuwd met: 
397286490179.  Bertha van Lotharingen (dezelfde persoon als 17183237549). 
 
397286494464.* García Jiménez (García II) van Pamplona, co-koning van een deel van Pamplona. 

Mogelijk in opvolging van zijn vader. Hij sneuvelde in een veldslag tegen de Emir van 
Córdoba, overleden in 882 te Aybar. Gehuwd met:    

397286494465.* Dadildis de Pallars, zuster van graaf Raymond I van Pallars en Ribagorza. 
 
397286494466. Aznar Sanchez, heer van Larraun, geboren in circa 860. Gehuwd met: 
397286494467.  Oneca Fortúnez.  
 
397286494468.  Aznar Galíndez II, graaf van Aragón vanaf 867 in opvolging van zijn vader, overleden in 

893. Gehuwd met: 
397286494469.  Oneca van Pamplona.  
 
397286494470.  García Jiménez of Pamplona (dezelfde persoon als 397286494464). Gehuwd met: 
397286494471. Oneca (Rebel of Sangüesa). 
 
397286494472.* Ferdinand Nunez de Zwarte, graaf. Gehuwd met: 
397286494473.  Gutina van Castilië, dochter van graaf Diego van Castilië. 
 
397286494504.* Raymond I, graaf van Pallars en Ribagorza vanaf 872. Mogelijk de zoon van de Baskische 

graaf Lupus I van Bigorre. Raymond was de eerste onafhankelijke graaf van Pallars en 

Ribagorza en onderhield goede relaties met de Moren in Zaragoza, maar moest partij 
kiezen voor de Reconquista. De moren veroverden Ribagorza. Bij zijn overlijden regeerde 
hij slechts nog over Pallars, overleden in 920. Gehuwd met: 

397286494505.* mogelijk: Guiniguentes, dochter van Aznar Dat, vermeld in de Codex van Roda, de tekst is 
echter niet geheel duidelijk en het is mogelijk dat het hier om zijn schoondochter gaat. 

 
397286494514.  García I van Navarra (dezelfde persoon als 99321623616). Gehuwd met: 
397286494515.  Theresia van Asturië.  
 
397286494560.  Afonso Mauregates, graaf van Deza. Gehuwd met: 
397286494561.  Mendes. 
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397286494562.  Ero Fernandes, graaf, een belangrijk lid van het hof van Alfonso III, gouverneur van Lugo 
gedurende de regering van Ordoño II, geboren in circa 895, overleden in 926. Gehuwd met: 

397286494563.*  Ausenda (Elvira). 
 
397286494564.  Fernão (dezelfde persoon als 794572989124). Gehuwd met: 
397286494565.* N.N. 
 
397286494566.  Lucidio Vimaranes. Gehuwd met: 
397286494567.* Gudilona. 
 
397286494572.  Hermenegildo Gutiérrez (dezelfde persooon als 3178291956122). Gehuwd met: 
397286494573.  Ermesenda Gatones (dezelfde persoon als 3178291956123). 
 
397286494574.  Ero Fernandes (dezelfde persoon als 397286494562). Gehuwd met: 
397286494575.  Ausenda (Elvira) (dezelfde persoon als 397286494563). 
 
397286494928.  Landulf I van Benevento, prins van Capua (als Landulf III) en prins van Benevento vanaf 

12-01-901 als co-prins en vanaf juni 910 als prins. In 909 reisde Landulf naar Constantino-
pel om daar de titels anthypatos (proconsul) en patrikios (patriciër) in ontvangst te nemen. 
In juni 910 overleed zijn vader en werd Landulf prins van Benevento, direct benoemde hij 
zijn broer als co-prins. Op 02-07-911 ondertekende hij een overeenkomst met hertog Gre-
gorius IV van Napels als gevolg van een vredesovereenkomst met de christelijke heersers 
van de Mezzogiorno (zuidelijk Italië). Ook onderhield hij een relaties met het Byzantijnse 
Rijk, maar zwoer nooit trouw als vazal. In 914 slaagde hij er in het klooster van Monte 
Cassino te verplaatsen van Teano naar Capua en benoemde een zekere Johannes tot abt. In 
915 stuurde Landulf deze Johannes als ambassadeur naar Constantiopel om hun band te 
bevestigen. In de zomer van 915 vond de slag bij Garigliano plaats waarbij de Saracenen 
werden verslagen door de legers van de christelijke staten. In 921 steunde Landulf de anti-
Griekse opstand in Apulië, maar werd gedwongen zijn tweede zoon landulf II als gijzelaar 
naar Constantinopel te sturen. In 923 of 926 probeerde Landulf het Byzantijnse Apulië in 
te nemen maar was niet succesvol. In 929 probeerde hij dit nogmaals, maar opnieuw 
zonder succes. In 933 benoemde hij zijn zoon Atenulf als co-prins naast hemzelf en zijn 
broer. In 935 werd de anti-Byzantijnse politiek van landulf onhoudbaar, mede door de 
steun die koning Hugo van Italië (van Arles) aan de Grieken gaf. Landulf werd hierdoor 
gedwongen vrede te sluiten met de Byzantijnen. Desondanks bleven zich kleine veldslagen 
voordoen in 936 te Siponto en in 940 te Matera, overleden op 10-04-943. Gehuwd met: 

397286494929.  Gemma van Napels. 
 
397286494992.* Boson van Béziers, burggraaf van Béziers en Agde, overleden ná 921. Gehuwd met: 
397286494993. Adelheid von Béziers, geboren in circa 860, overleden ná 924. 
 
397286495008. mogelijk: Francon II van Narbonne, burggraaf van Narbonne, overleden in 924. Gehuwd:  
397286495009.  Ersinde van Ampurias. 
 
397286495010.  Wifried II Borrell I, graaf van Barcelona, Girona en Ausona vanaf 897 in opvolging van 

zijn vader. Wifried stichtte het klooster Sant Pau del Camp te Barcelona, overleden op 26-
04-911, begraven in de Sant Pau del Camp te Barcelona. Gehuwd in 898 met: 

397286495011.*  Gersende van Toulouse, op grond van haar naam wordt wel aangenomen dat zij een 
dochter zou kunnen zijn van graaf Odo van Toulouse en Gersende van Albi. Odo zou de 
zoon kunnen zijn van Bernard van Toulouse (het Kalf) (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
397286495024.  Wifried I (van Barcelona) (de Harige) (dezelfde persoon als 794572990020). Gehuwd met: 
397286495025.  Guinedilda van Vlaanderen (dezelfde persoon als 794572990021). 
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397286495028.  Sunyer II van Empurias (dezelfde persoon als 794572990018). Gehuwd met: 
397286495029.  Ermengarde (dezelfde persoon als 794572990019). 
 
397286495178. Alain I van Bretagne (de Grote), hertog van Bretagne, graaf van Vannes en Nantes vanaf 

circa 877 in opvolging van zijn broer Pascweten. Alain versloeg samen met Judicael van 
Poher de Noormannen in de Slag om Questembert in 888 of 889. Alain was waarschijnlijk 
de enige heerser die zich met toestemming van de keizer koning van Bretagne noemde.  
Zijn heerschappij was een periode van vrede en welvaart, overleden in 907. Gehuwd met: 

397286495179.* Oreguen. 
 
397286539296. Amalrik I van Thouars, burggraaf van Thouars vanaf 929 in opvolging van zijn broer, 

overleden in 936. Gehuwd met: 
397286539297.* Aremburgis. 
 
397286539300.* Cadelan (Cadelon) I van Aunay, geboren in circa 880. Gehuwd met: 
397286539301.* Geila. 
 
397286544416.  Gotfred I van Turenne, graaf van Turenne vanaf 844, overleden in circa 865. Gehuwd met: 
397286544417.* Geberge, geboren in circa 813. 
 
397286546816.  Willem de (la) Forez, heer van Forez, geboren in circa 890, overleden na 920. Gehuwd met: 
397286546817.* N.N. 
 
397286570244.  Godfried van Maine, heer van Jarzé, geboren in circa 890, overleden in 958. Gehuwd met: 
397286570245.* N.N. 
 
Generatie XL (Vooroudovergrootouders) 
 
549759425712.* Sighart, graaf van de Alemannen uit het geslacht der Sieghardinger, stamvader van de 

graven van Ebersberg en de markgraven van Krain, verkreeg het graafschap Sempt. Moge-
lijk was Sighart een zoon of kleinzoon van graaf Sieghard I im Kraichgau (vermeld tussen 
858 en 861). Sighart werd geboren in circa 887, overleden in circa 906. Gehuwd met: 

549759425713.* Gotini (Gottina). 
 
549863299712.* Piast, vorst der Polanen, stamvader der Piasten, geboren in circa 840, overleden in circa 

870, volgens kroniekschrijver Gallus Anonymus gehuwd met: 
549863299713.* Rzepicha. 
 
549863299776. Adalbert van Maasgouw, graaf van de Maasgouw, geboren in circa 847. Gehuwd met: 
549863299777.* N.N. 
 
549863299778. Koenraad II van Bourgondië, graaf van Auxerre vanaf 863 in opvolging van zijn vader en 

hertog van het gebied tussen de Jura en de Alpen en lekenabt van Saint-Maurice vanaf 866 
in opvolging van hertog Hugbert (van Arles). Samen met zijn vader had hij in 859 de kant 
van Karel de Kale gekozen in zijn conflict met Lodewijk de Duitser. Hierdoor verloor hij 
zijn bezittingen in Zwaben en Beieren. Ze werden door Karel voor hun verliezen 
gecompenseerd, Koenraad werd in 863 graaf van Auxerre. Korte tijd later viel hij echter in 
ongenade bij Karel en zocht zijn toevlucht bij Lotharius II. Die gaf hem de opdracht om de 
opstandige hertog Hugbert te verslaan, wat Lotharius zelf al meer dan vijf jaar niet was 
gelukt. Koenraad versloeg Hugbert in 866 bij Orbe en kreeg zijn titels: hertog van het 
gebied tussen de Jura en de Alpen en lekenabt van Saint-Maurice.vermoedelijk overleden 
in circa 872 daar zijn zoon in dat jaar reeds als markgraaf vermeld werd. Gehuwd (2) met 
Waldrada van Worms, weduwe van graaf Robert III van Worms. Gehuwd (1) met: 

549863299779. Judith van Friaul, geboren in circa 845, overleden ná 863.  
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549863299808. Liudolf van Saksen, graaf in het hertogdom Saksen (zeker sinds 840), hertog van Oost-
Saksen (zeker sinds 850) (dux orientalis Saxonum), stamvader van de Liudolfingen of 
Ottonen. Zijn persoonlijke bezittingen lagen in het oosten van Saksen. In 845 bezocht hij 
met Oda de paus in Rome om steun te vragen voor de oprichting van een vrouwenklooster. 
Dit klooster werd gesticht in 852 te Brunnshausen en later naar Gandersheim worden 
verplaatst. Liudolf kreeg veel te maken met veldslagen tegen de Slaven en Noormannen, 
geboren vóór 806, overleden op 11-03-866, begraven in het klooster van Brunnshausen. 

549863299809. Oda van Billung, stichtte in 885 het klooster van Calbe an der Milde, geboren in circa 806, 
overleden op 17-05-913, dochter van de princeps Billung, volgens sommigen echter 
Hedwig, de dochter van hertog of markgraaf Everhard van Friuli, graaf van Barcelona. 

 
549863299810. Heinrich I von Babenberg, princeps militiae, marchio francorum en dux Austrasiorum, 

overleden op 28-08-886 nabij Parijs, begraven te St. Médard, Soissons. Gehuwd met: 
549863299811. Ingeltrud van Friuli, geboren tussen 837 en 840, overleden ná 02-04-840. 
 
549863299816. Koenraad II van Bourgondië (dezelfde persoon als 549863299778). Gehuwd met: 
549863299817.* Waldrada. 
 
549863299818. Bosso van Provence (van Vienne), koning van Bourgondië van 879 tot 887 en eerder reeds 

graaf van Troyes in 870 , hertog van Lyon en Viennois in 871, raadgever en kamerheer 
van zijn neef Lodewijk de Stamelaar en graaf van Berry in 872, hertog in Italië en in 
Provence en onderkoning van Italië in 876, graaf van Mâcon en Châlon in 877, graaf van 
Autun in 879, geboren in circa 825, overleden op 11-01-887. Gehuwd in 876 met: 

549863299819. Ermengarde der Franken, nam in 879 deel aan de verdediging van Provence tegen de 
Karolingische koningen, eind 880 verdedigde ze met succes Vienne, maar verloor deze in 
881 aan Karel de Dikke, na overlijden van haar echtgenoot werd zij regentes over Proven-
ce en begeleidde haar zoon Lodewijk III naar Karel de Dikke om hem te laten adopteren 
door deze, in 889 werd zij abdis in Brescia, geboren in circa 855, overleden in 896. 

 
549863299820. Burchard I van Zwaben, hertog van Zwaben, graaf van Thurgau en de Baar, voogd van de 

Abdij van Lorsch vanaf 904, markgraaf van Rätien vanaf 909, grondlegger van het hertog-
dom Zwaben. In circa 900 werd hij hertog genoemd al bestond die functie nog niet. Na 
zijn overlijden werd paltsgraaf Erchanger de eerste formele hertog, door de adel uitgeroe-
pen en niet door de koning benoemd. Dat Burchard hertog werd genoemd betekende dat 
hij onbetwist de machtigste edelman van de Schwabische stam was. Burchard kwam in 
conflict met paltsgraaf Erchanger van Zwaben en bisschop Solomon van Konstanz en de 
abt van St. Gallen, uit de partij van koning Koenraad I. Hij werd met zijn broer Adalbert 
gevangengenomen, door de Schwabische landdag veroordeeld op grond van hoogverraad 
en terechtgesteld, geboren circa 855, overleden op 23-11-911. Gehuwd in 882 met: 

549863299821. Liutgard van Saksen, overleden 17 of 30-11-885, begraven te Aschaffenburg. 
 
549863299856. Walah, graaf. Gehuwd met: 
549863299857. Eggiwiz. 
 
549863299858.* Nordbert der Rupertines. Gehuwd met : 
549863299859.* N.N. 
 
549863299970. Lotharius I van Midden-Francië (dezelfde persoon als 2199453199276). Gehuwd met: 
549863299971. Ermengard van Tours (dezelfde persoon als 2199453199277). 
 
549863299980. Hendrik van Spiers, graaf van Spiers (graaf in de wormsgouw), geboren in circa 970, 

overleden in circa 990, begraven in de kathedraal te Worms. Gehuwd in circa 985 met: 
549863299981. Adelheid van Metz (van Elzas), overleden in circa 1046. 
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549863299982. Herman II van Zwaben, hertog van Zwaben vanaf 997 in opvolging van zijn vader. Hij 
was tegen de kandidatuur van Hendrik III van Beieren als Rooms koning omdat hijzelf 
ook geïnteresseerd was. Tijdens zijn regeerperiode werd Elzas afgesplitst van Zwaben. 
overleden op 04-05-1003. Gehuwd in circa 988 met: 

549863299983. Geberga van Bourgondië, stichtte samen met haar zoon Hermann II von Werl (uit haar 
eerste huwelijk) het klooster van Oedingen, geboren in circa 965, overleden op 07-07-
1019. Gehuwd (1) in circa 978 met Hermann I von Werl (zie elders in deze kwartierstaat). 

 
549863300000. Karel de Kale, koning van West-Francië vanaf 842 in opvolging van zijn vader, keizer van 

het Heilige Roomse Rijk en koning van Provence en Italië vanaf 875 in opvolging van zijn 
neef Lodewijk II. Karel werd opgevoed in het klooster van Reichenau door Walahfrid 
Strabo, een bekende intellectueel van zijn tijd. In 817 had zijn vader Lodewijk de Vrome 
zijn rijk al verdeeld tussen de drie zonen uit zijn eerste huwelijk door de Ordinatio Imperii. 
De moeder van Karel zette zich uit alle macht in om ook haar zoon een erfdeel te geven, 
en werd daarbij gesteund door hovelingen. Karel kreeg zijn bijnaam De Kale, wat in deze 
context “zonder bezit” betekent. In 829 kreeg Karel Allemanië toegewezen, omdat hij dat 
jaar 16 en dus meerderjarig werd. Dit was in strijd met de Ordinatio Imperii. De halfbroers 
van Karel en andere tegenstanders, probeerden voortdurend het gerucht te verspreiden dat 
Karel het kind zou zijn uit overspel van Judith met graaf Bernard van Septimanië, de leider 
van Judith’s fractie aan het hof. In 832 kwam koning Pepijn I van Aquitanië in opstand 
tegen zijn vader. Lodewijk ontnam Pepijn zijn koninkrijk en gaf het aan Karel. Nu kwa-
men Lotharius en Lodewijk de Duitser, de broers van Pepijn, ook in opstand. In 834 was 
Lodewijk de Vrome gedwongen de situatie van vóór 832 te herstellen. In 837 vroeg Lode-
wijk de Vrome de landdag van Crémieux om Karel als koning tussen Friesland en de 
Seine te erkennen, wat leidde tot een nieuwe opstand. Na het overlijden van Pepijn in 838, 
werd Karel in 839 op de landdag van Worms tot koning van West-Francië benoemd. Na 
het overlijden van Lodewijk de Vrome in 840 onstond pas echt strijd over de verdeling 
van het rijk. Lotharius en Pepijn II van Aquitanië vielen Karel aan, die een bondgenoot-
schap met Lodewijk de Duitser sloot. Op 25-06-841 versloegen Karel en Lodewijk hun 
tegenstanders bij Fontenay. Lotharius moest zich terugtrekken in Aken, maar moest later 
ook die stad opgeven. In 842 bevestigden Karel en Lodewijk hun verbond met de eed van 
Straatsburg. Karel werd datzelfde jaar in Aken tot koning van West-Francië benoemd. Op 
14-02-843 sloten Karel, Lodewijk en Lotharius het verdrag van Verdun. Dat bevestigde 
Karel als geheel zelfstandige koning van West-Francië. De regering van Karel werd 
geplaagd door plundertochten van Noormannen. Karel was meerdere malen gedwongen 
om een dreigende inval met grote geldbedragen af te kopen. In de ogen van de edelen was 
dit een gebrek aan daadkracht. In 858 bracht dit een grote groep edelen onder hertog 
Robert IV van Neustrië (de Sterke) ertoe een beroep op Lodewijk de Duitser te doen. Die 
was er namelijk wel in geslaagd om zijn koninkrijk te vrijwaren van de Noormannen. 
Lodewijk wist Karel te verslaan bij Brienne en trok met zijn leger naar Orléans en werd 
daar gehuldigd door de meeste edelen van Aquitanië, Bretagne en Neustrië. Karel vluchtte 
naar Bourgondië. De bisschoppen eisten echter dat Lodewijk zich terug zou trekken en om 
hen tegemoet te komen zond hij een deel van zijn leger terug naar Oost-Francië. Toen het 
daarna bij Soissons tot een confrontatie tussen Karel en Lodewijk kwam, zag Lodewijk dat 
Karel een overmacht had en trok hij zich terug. Ook hierna bleven de plundertochten van 
de Noormannen aanhouden. Op verzoek van de paus keerde Karel naar Italië om de drei-
ging van Saracenen het hoofd te bieden. Hij wist dat hij bij zijn vertrek West-Francië in de 
zwakke handen van zijn zoon Lodewijk de Stamelaar achterliet, daarom verklaarde hij 
voor de periode van zijn afwezigheid alle titels en functies erfelijk. Zo hoopte hij twisten 
tussen edelen te voorkomen als edelen bij de veldtocht in Italië om het leven zouden 
komen. Dit was een belangrijke stap in de ontwikkeling van het feodale stelsel. Karels 
eigen edelen (ook Boso, zijn onderkoning in Italië) verzetten zich tegen de veldtocht en 
tegelijk trok Carloman ook naar Italië. Onder deze omstandigheden besloot Karel terug te 
keren maar overleed bij het overtrekken van de Col du Mont Cenis aan een plotselinge 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

ziekte. Zowel zijn Joodse lijfarts als zijn tweede echtgenote werden ervan verdacht Karel 
te hebben vergiftigd. Het lukte niet zijn lichaam terug naar Parijs te brengen omdat de dra-
gers de stank van zijn rottende lichaam niet konden verdragen, ook niet toen het in een met 
leer gevoerd vat werd gestopt, geboren op 13-06-823 te Frankfurt am Main, overleden op 
06-10-877 te Avrieux (Savoye), begraven in het klooster Nantua (met vat en al), later 
herbegraven in de kathedraal van St. Dénis te Parijs. Gehuwd (2) op 12-10-869 (vijf dagen 
na het overlijden van zijn eerste vrouw) met Richildis van Metz, geboren op 01-08-850, 
overleden op 02-06-910, dochter van graaf Bivinus van Metz. Het huwelijk werd 22-06-
870 te Aken bevestigd. Gehuwd (1) op 13-12-842 te Quierzy met: 

549863300001. Ermentrudis van Orléans, nadat haar broer Willem in 866 in conflict met Karel was ge-
dood, trad zij in in een klooster, geboren 27-09-830 te St. Dénis, overleden op 06-10-869. 

 
549863300002. Adalhard van Parijs, paltsgraaf en regent van West-Francië in 877, graaf van Parijs vanaf 

882 in opvolging van zijn oom Leuthard II van Parijs. Adalhard erfde de villa Sennecy van 
zijn oom Eberhard (van moeders zijde) maar dit bezit werd in beslag genomen door Karel 
de Kale omdat Eberhard zich bij de overdracht niet aan de juiste regels zou hebben gehou-
den. Adelhard was gezant van de koning in Bourgondië. Zijn dochter huwde in 875 met 
Lodewijk de Stamelaar, de kroonprins van West-Francië. Dit huwelijk werd wegens te 
nauwe bloedverwantschap een tijd lang niet door de geestelijkheid erkend. In 877 was 
Adalhard gedurende het verblijf van Karel de Kale in Italië paltsgraaf en regent van West-
Francië, geboren in circa 830, overleden ná 10-10-890. Gehuwd met: 

549863300003.* N.N. 
 
549863300004. Alfred de Grote, koning van Wessex vanaf 871 in opvolging van zijn broer Ethelred I (die 

was gesneuveld in de strijd tegen de Denen). Bijzonderheden over zijn leven zijn bekend 
gebleven door het werk van de Welshman Asser. Alfred slaagde er voor korte tijd in vrede 
te sluiten met de Denen, maar na enkele jaren hervatten zij hun aanvallen. Alfred wist hen 
in 878 te verslaan, en sloot met Guthrum, de Deense leider, een verdrag (Treaty of Wed-
more), en gaf hen een gebied in het noord-oosten van Engeland (Danelaw). Alfred her-
vormde het leger en voerde bestuurlijke en juridische vernieuwingen door die het land ten 
goede kwamen, ook economisch. Hij deelde zijn grondgebied op in shires (graafschappen) 
die hij onder het toezicht plaatste van een earl (Oud-Engels ealdorman of ‘oudste’). Hij 
benoemde ook ‘sheriffs’ die zijn gezag ter plaatse moesten uitoefenen. De witenagemot, 
een vergadering van de rijksgroten, besprak de staatszaken en moest uit de nakomelingen 
van Alfred een opvolger kiezen. Hij bevorderde het onderwijs door het stichten van een 
invloedrijke hofschool. Ook op cultureel gebied was Alfred actief. Al deze kwaliteiten 
bijeen genomen, bezorgden hem de bijnaam de Grote. Zelf werkte de koning ook als 
schrijver en vertaler. Hij was onder andere medevertaler van Cura pastoralis van paus 
Gregorius de Grote, De consola-tione philosophiae van Boethius, Soliloquies, Confessio-
nes van Augustinus en Historiae Adversus Paganos Libri Septem van Orosius. Ook stimu-
leerde hij een verkorte Engelstalige versie van Beda’s Historia ecclesiastica en hij droeg 
bij aan de verspreiding van het grote historische werk de Anglo-Saxon Chronicle. Tevens 
een belangrijk werk van hem was zijn wetboek, dat als eerste in Europa in de volkstaal 
werd geschreven, geboren op 26-10-848 of 849 te Wantage (Oxfordshire), overleden op 
26-10-899, begraven te Winchester (Berkshire). Gehuwd in 868 met:  

549863300005. Ealswith van de Gaini, geboren in circa 852 te Mercia, overleden op 05-12-905, begraven 
in St.Mary’s Abbey te Winchester. Na het overlijden van Alfred werd Ealswith een non. 

 
549863300006.* Æthelhelm, ealdorman (wethouder) van Wiltshire. Gehuwd met: 
549863300007.* N.N. 
 
549863598368. Karel I de Grote (dezelfde persoon als 4398906398236). Gehuwd met: 
549863598369. Hildegard (Houdiard) van Zwaben (dezelfde persoon als 4398906398237). 
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549863601248. Thuringbert (Turincbertus), rijkelijk gegoed via zijn moeder. Vermeld als broeder van 
Cantor in een schenking aan Lorsch in 767 en op 11-06-770 samen met zijn zoon Robert 
in een goederenruil met Lorsch, overleden ná 01-06-770. Gehuwd met: 

549863601249.* N.N. 
 
549863601252.  Gerold I (dezelfde persoon als 8797812796474). Gehuwd met: 
549863601253.  Imma (Emma, Emme) (dezelfde persoon als 8797812796475). 
 
549863602052.  Koenraad I van Bourgondië (dezelfde persoon als 1099726599556). Gehuwd met: 
549863602053.  Adelheid van Tours (dezelfde persoon als 1099726599557). 
 
549863602060.  Leutald I van Mâcon, werd in 942 medegraaf van Mâcon samen met zijn vader, alvorens  

deze op te volgen. Deed verschillende schenkingen aan de abdij van Cluny. Hij hield zich 
ook bezig met de geneeskunst, overleden in circa 965. Gehuwd met: 

549863602061.  Ermengarde (Ermentrudis) van Châlon. 
 
549863602062.* Ragenold van Roucy, broer van Dodo. Samen graaf in Roucy. Vikingen te Reims geïnstal-

leerd als militaire leiders. Ragenold bouwde een fort te Roucy tussen 947/953 en steunde 
koning Lotharius tijdens expedities in Aquitanië in 955, stichtte de abdij van Charlieu:  

549863602063. Alberade van Lotharingen, geboren in 929, overleden in 967. 
 
549863602188.* Hiddi (Hildebold), graaf in de Saksische Hessengouw, verdedigde voor Karel de Grote het 

rijk tegen de Saksen, mogelijk was hij een zoon van graaf Liutolf die op 19-03-785 als 
monnik in Fulda overleed, geboren in circa 750, overleden in circa 813. Gehuwd met: 

549863602189.* Schwanhild (Suanhild). 
 
549863602190.* Egbert I van Saksen, graaf van Boroctra in Westfalen en graaf van de Deense Mark en 

Dux der Saksen. Hij wordt beschouwd als stamvader van de Egbertijnen. Hoewel beschre-
ven als een Saksische graaf, was Egbert waarschijnlijk van Frankische afkomst. Hij werd 
door Karel de Grote benoemd tot de militaire commandant (dux) van de Saksen, tussen de 
Rijn en de Weser. Op bevel van Karel nam Egbert samen met andere Saksische graven de 
plaats Esesfeld aan de Stör in en hield deze bezet. Egbert had een aantal goederen in het 
zuiden van Westfalen, tussen Rijn en Wezer, geboren in circa 757, overleden vóór 811.  

549863602191.* St. Ida van Herzfeld, groeide als familie van Karel de Grote op aan zijn hof. Zij zou een 
dochter geweest zijn van Theodrada van Soissons, dochter van Bernard, de jongste zoon 
van Karel Martel. Volgens andere bronnen was zij een dochter van Carloman I, de broer 
van Karel de Grote. De keizer regelde een huwelijk met Egbert. Zij werd weduwe in 811 
en bleef de laatste jaren van haar leven alleen. Elke dag vulde zij een stenen kist met voed-
sel en deelde dat uit aan de armen. Zij stichtte het klooster van Herzfeld. Op 26-11-980 
werd zij heilig verklaard. Zij is de patrones van de bruiden en de weduwen. Haar feestdag 
is op 4 september, geboren in circa 770, overleden op 04-09-825, begraven te Herzfeld.  

 
549863613440. Vlastimir van Servië, grootžupan van Servië van 836 tot 863. Naamgever Vlastimirić-

dynastie, heerste over huidig west-Servië, noord-Montenegro en oost-Bosnië, over-won de 
Bulgaren die hem tussen 839/842 aanvielen omdat zij zelf bang waren voor een aanval: 

549863613441.* N.N. 
 
794572096706.  Lodewijk I (de Vrome) (dezelfde persoon als 2199453199118). Gehuwd met: 
794572096707.  Ermengarde van Haspengouw, in 794 uitgehuwelijkt aan Lodewijk, op dat moment nog 

derde in lijn voor troonopvolging. Zij behartigde belangen van haar familie en onderhield 
banden met kerkhervormers uit Aquitanië. Haar relatie met Lodewijk zou pas na de 
kroning een volwaardig huwelijk zijn geworden. Ze overleed op reis met haar echtgenoot, 
na een ziekbed van drie dagen, geboren in circa 778, overleden op 03-10-818 te Angers. 
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794572096708.* Gauzlin, in een oorkonde van 01-03-839 over zijn zoon Rorgon van Maine stond: “genitor 
meus Gauzlinus et mater mea Adeltrudis, germanus noster Gausbertus....” Gehuwd met: 

794572096709.* Adeltrudis. 
 
794572115678. Bivinus van Metz (dezelfde persoon als 1099726599636). Gehuwd met: 
794572115679. Richardis van Arles (dezelfde persoon als 1099726599637). 
 
794572177152.* Leofric, Ealdorman of Leicestershire, geboren in circa 705. Gehuwd met: 
794572177153.* N.N. 
 
794572255380.  Loingsig mac Tommaltach, zoon van Tommaltach, een voormalige koning van Ulaid 

(Ulster). Zijn zoon Lethlobar zou ook koning van Ulster worden. Gehuwd met: 
794572255381.* N.N. 
 
794572255392.*  Cormac van de Deisi Muman. Gehuwd met: 
794572255393.* N.N. 
 
794572393600.* Alpín mac Echdach, naamgever van de MacAlpine clan. De Ierse Annals of Ulster en de 

Annals of Innisfallen beschrijven de vader van Kenneth als ene Alpín. Volgens John of 
Fordun sneuvelde Alpín tijdens een veldslag tegen de Picten in 836. Gehuwd met: 

794572393601.* N.N. 
 
794572647976.* Fulgaud (Fulco) van Rouergue, graaf van Rouergue en stamvader van het geslacht dat de 

volgende vier eeuwen Toulouse en dikwijls gans Gothië zou besturen. Gehuwd met: 
794572647977.*  Senegonde, volgens sommigen dochter van Adana, die een dochter was van Karel Martel. 
 
794572809280.* Arnaud van Auvergne, burggraaf van Auvergne, geboren in circa 840. Gehuwd met: 
794572809281.* Bertildis. 
 
794572809282.* Berald I van Mercoeur, heer van Mercoeur, geboren in circa 840. Gehuwd met: 
794572809283.* N.N. 
 
794572898306.  Cynan Dindaethwy ap Rhodri, koning van Gwynedd vanaf circa 798, overleden in 816: 
794572898307.* N.N. 
 
794572898308. Elisedd ap Gwylog (Elise), koning van Powys, weinig over hem is bewaard gebleven. Het 

lijkt erop dat hij Powys herroverde op de Engelsen. Zijn achterkleinzoon, Cyngen ap Ca-
dell, liet een zuil ter nagedachtenis plaatsen nabij het klooster van Valle Crucis. De tekst in 
het Latijn op deze Pilaar van Eliseg is tegenwoordig moeilijk leesbaar, maar Edward 
Lhuyd vertaalde de tekst toen deze nog zichtbaar was: “Concenn son of Catell, Catell son 
of Brochmail, Brochmail son of Eliseg, Eliseg son of Guoillauc. And that Concenn, great-
grandson of Eliseg, erected this stone for his great-grandfather Eliseg. The same Eliseg, 
who joined together the inheritance of Powys… out of the power of the Angles with his 
sword and with fire. Whosoever repeats the writing, let him give a blessing on the soul of 
Eliseg.” Volgens sommige gedichten had Elisedd een kroon van gedraaide gouden ketenen 
en armbanden met de symbolen van Powys, overleden in circa 755. Gehuwd met: 

794572898309.* N.N. 
 
794572988932. Sancho Garcés van Pamplona, regent van Pamplona, jongere zoon van de koning van 

Pamplona, geboren in circa 840. Gehuwd met: 
794572988933. Leogundis Ordonez van Asturië. 
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794572988934. Fortún Garcés (El Monje, de Monnik of El Tuerto, de Eénoog), laatste koning van het  
Huis Iñiga die regeerde over Pamplona vanaf 882 tot 905. Hij was gevangene gemaakt 
door het Emiraat van Córdoba toen Mohammed I in 860 Pamplona was binnengevallen. 
Garcés leed onder strafexpedities en de oprukkende emirs van Córdoba en hun allianties, 
de Banu Qasi. Voorheen kende Garcés echter goede relaties met de Banu Qasi, met Lope 
ibn Mohammed in het bijzonder. Koning Alfons III van Asturië en de graaf van Pallars 
waren vijanden van de Banu Qasi en pleegden een staatsgreep waarna Sancho Garcés I, 
zoon van García Jiménez, op de troon werd geplaatst. Volgens sommige bronnen overleed 
Fortún Garcés in het klooster van Leyre in 906. Vermoedelijk gehuwd in 845 met: 

794572988935.* Oria van Navarra, volgens sommige bronnen een dochter van Lope ibn Musa Banu Qasi, 
gouverneur van Zaragoza (en nakomeling van de profeet Mohammed via zijn dochter Roe-
kajja), en Ayab al Bulatiya. Dit lijkt een fabel te zijn daar nergens wordt bevestigd dat Roe-
kajja en Uthman een dochter hebben gekregen die Aisha heette, zoals de bronnen beweren.  

 
794572988936.  Galindo I Aznárez, graaf van Aragón vanaf 844. Zijn vader was graaf van Aragón van 809 

tot 820, maar werd verdreven door zijn vroegere schoonzoon Garcia de Slechte. Galindo 
erfde van zijn vader de graafschappen Urgell en Cerdanya. Vóór 833 werd hij benoemd tot 
graaf van Pallars en Ribagorza. Deze titel droeg hij tot hij in 838 verbannen werd. Galindo 
verbleef een tijd in Pamplona om vervolgens naar Aragón terug te keren. Daar erfde hij in 
844 het graafschap van Galindo Garcés die zonder erfgenaam was overleden. Hij stichtte 
het klooster van San Pedro de Siresa in Valle de Hecho, overleden in 867. Gehuwd met: 

794572988937.* Guldreguda. 
 
794572988938.  García Íñiguez van Pamplona (dezelfde persoon als 1589145977868). Gehuwd met: 
794572988939.  N.N. Volgens sommige bronnen Urraca Giménez (dezelfde persoon als 1589145977869). 
 
794572988946.  Diego Rodríguez Porcelos van Castilië, graaf van Castilië vanaf 873 in opvolging van zijn 

vader. Hij volgde zijn vader niet op in Alava. Diego herbevolkte Burgos en Ubierna. 
Vanuit Pancorbo weerstond hij een groot Arabisch leger die de vallei van de Ebro wilden 
innemen. Diego creëerde een defensieve linie langs de Arlanzón rivier. Zijn overlijden is 
niet bekend, 885 lijkt aannemelijk. Sommigen geloven dat hij overleed te Cornudilla nabij 
Burgos, hoewel het verhaal ging dat zijn lichaam werd gevonden in de kerk van San 
Felices de Oca (het tegenwoordige Villafranca Montes de Oca). Gehuwd met: 

794572988947.* N.N. 
 
794572989030.  Ramiro II van León, koning van León vanaf 931 in opvolging van zijn broer Alfons. Bele-

gerde het Alcazar in Madrid, delfde het onderspit tegen de Omejaden in 937, maar won in 
939 de slag om Simancas. In 935 riep Castilië zijn onafhankelijkheid uit onder Ferdinand 
González. Kreeg tegen het einde van zijn bewind veelvuldig met de Moren te maken, ver-
sloeg de Moren in Talavera, geboren circa 900, overleden 951 te León. Gehuwd (2) met 
Uracca van Navarra, overleden 956, dochter van Sancho I van Navarra. Gehuwd (1) met: 

794572989031.  Adosinde Gutierrez, overleden ná 09-01-941.  
 
794572989120.  Mauregato de Astúrias. Gehuwd met: 
794572989121.* N.N. 
 
794572989122.  Hermenegildo Peres de Astúrias. Kwam in opstand tegen de koning. Het landgoed nabij 

Lanzada (“Hermegildus filius Petri et uxor sua Yberia”) werd op 24-06-886 door de 
koning aan Santiago de Compostela geschonken, overleden ná juni 886. Gehuwd met: 

794572989123.*  Iberia. 
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De Pilaar van Elisedd, geplaatst door diens achterkleinzoon Cyngen ap Cadell. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geheel links: St. Ida van 
Herzfeld, patroonheilige 
van de bruiden en de 
weduwen. 
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van het Huis Iñiga die 
regeerde over Pamplona 
van 882 tot 905. 
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794572989124.*  Fernão. Gehuwd met: 
794572989125.* N.N. 
 
794572989132.  Vimara Peres, overleden in 873. Gehuwd met: 
794572989133.* N.N. 
 
794572989856.  Atenulf I van Capua (de Grote), prins van Capua vanaf 07-01-887 en prins van Benevento 

vanaf 899. Atenulf voerde na Benevento veroverd te hebben tevens de titel princeps gentis 
Langobardorum (prins van de Lombarden), een titel die werd gevoerd door de eerste prins 
van Benevento. Atenulf werd in 887 met hulp van hypatus Athanasius van Napels verkozen 
tot prins van Capua. Het daarop volgend jaar voerde hij oorlog met Athanasius over 
Liburnia. Ze vochten een niet beslissende slag te Clanio. Atenulf richte zich toen op 
Benevento. Na dit prinsdom veroverd te hebben liet hij zich in januari 900 in de Santa 
Sofia te Benevento uitroepen tot prins. Zijn tegenstander bisschop Peter (ooit regent van 
Benevento) liet hij verbannen naar Salerno. Atenulf verklaarde de twee prinsdommen 
Capua en Benevento onafscheidelijk. Hierna keerde hij zich tegen de Saracenen van 
Garigliano. Hij sloot een verbond met Amalfi en Gregorius IV van Napels en versloeg de 
Saracenen in 903. Atenulf zwoer trouw aan het Byzantijnse Rijk in ruil voor militiare 
steun. Deze steun bleef echter uit. De rest van zijn leefde besteede hij voornamelijk aan 
het voorbereiden van een grote tweede expeditie, maar hij overleed voordat deze kon 
plaatsvinden. Het resultaat was de succesvolle Slag om Garigliano in 915. Vanwege zijn 
succes tegen de moslims werd hij geroemd in gedichten, overleden in 910. Gehuwd met: 

794572989857. Sichelgaita van Gaeta. 
 
794572989858.  Athanasius van Napels, bisschop van Napels (als Athanasius II) en hertog van Napels 

vanaf 878 in opvolging van zijn broer Sergius II. Hij liet zijn broer verblinden en afzetten 
om de troon in te kunnen nemen. Ondanks het feit dat hij reeds bisschop was. In eerste 
instantie werd hij hierin gesteund door paus Johannes VIII, die de Napelse band met de 
Saracenen wilde verbreken. In 879 werd Athanasius echter geëxcommuniceerd door de 
paus omdat hij nog altijd niet had gebroken met de Saracenen. In plaats daarvan hield hij 
zichzelf bezig met de oorlog om Capua. Later werd de excommunicatie van Athanasius 
opgeheven. In 886 sloot hij echter een verbond met de Saracenen, waarop paus Stefanus V 
(VI) dreigde Napels te blokkeren. In 888 voerde hij oorlog met Atenulf I van Capua over 
“Liburnia”. Ze vochten een niet beslissende slag te Clanio. In 895 organiseerde Athanasius 
een opstand in Salerno, maar deze werd neergeslagen door Guaimar II. Gedurende de 
regering van Athanasius kreeg Napels veel macht en prestige. Hij stond bekend om zijn 
grote voorliefde voor alles wat Grieks was, stelde vele Griekse manuscripten veilig en 
onderhield goede relaties met het Byzantijnse Rijk, overleden in 898. Gehuwd met: 

794572989859.* N.N. 
 
794572989986.* Rainard I van Béziers, burggraaf van Béziers in 881, geboren in circa 830. Gehuwd met: 
794572989987.* Dida. 
 
794572990016.  Mayeul van Narbonne (dezelfde persoon als 24830405650). Gehuwd met: 
794572990017.  Raymonde (dezelfde persoon als 24830405651). 
 
794572990018.  mogelijk: Sunyer II van Empurias, graaf van Empurias vanaf 862 en Roussillon vanaf 896. 

In 891 verzamelde hij een vloot en organiseerde een expeditie tegen de Moren van Almería 
welke eindigde in een wapenstilstand, geboren in circa 840, overleden in 915. Gehuwd met: 

794572990019.* Ermengarde. 
 
794572990020.*  Wifried I (de Harige), graaf van Urgell en Cerdanya vanaf 870, Barcelona, Gerona en Be-

salú vanaf 878 en Osona vanaf 886. Wifried maakte van de titel van graaf van Barcelona 
een erfelijke titel, ten voordele van zijn zoon Wifried II. Wifried was van gothische af-
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komst uit de regio van Carcassonne. Volgens de overleveringen was hij de zoon van Wi-
fried van Arriaount, een graafschap nabij Prades. Volgens anderen is hij de zoon van Suni-
fred I van Barcelona. Tegen 883 begon de christelijke uitbreiding in het noorden de moren 
tegen te staat. Wifried had op strategische plekken verdedigde kastelen laten bouwen. De 
moslimleider Ismail ibn Musa ibn Qasi verdedigde hierop Lleida. Wifried viel Lleida en 
Ismail aan, maar deze liep uit op een mislukking. De historicus Ibn al Athir beschreef de 
massamoord van de aanvallers uitvoerig. Door dit succes viel Ismail’s opvolger, Lubb ibn 
Muhammed ibn Qasi, in 897 Barcelona aan. Wifried sneuvelde op het slagveld, overleden 
op 11-08-897 te Barcelona, begraven in het klooster van Ripoll. Gehuwd in 877 met: 

794572990021.  Guinehilde van Vlaanderen. 
 
794572990356.* Ridoredh, volgens sommige bronnen graaf van Vannes en Nantes, echter is het allerminst 

zeker dat Ridoredh deze functies heeft vervuld. Hij werd pas vermeld als vader van 
Pascweten en Alain in een 11de eeuws document, geboren in circa 810. Gehuwd met:  

794572990357.* N.N. 
 
794573078592.* mogelijk: Godfried I van Thouars, eerste gekende burggraaf van Thouars. Savary I en 

Almarik I waren vermoedelijk zijn zonen, overleden in 903. Gehuwd met: 
794573078593.* N.N. 
 
794573088832.* Rodulf van Turenne, graaf van Turenne vanaf 823 tot 839. Rodulf keerde zich tegen 

Lodewijk de Vrome en werd in 839 afgezet. Gehuwd met: 
794573088833.* Agane.  
 
794573093632.* Willem I de Forez, heer van Forez, geboren in circa 845, overleden ná 871. Gehuwd met: 
794573093633.* N.N. 
 
794573140488. mogelijk: Guzlin II van Maine (dezelfde persoon als 99321548962). Gehuwd met: 
794573140489.  N.N. (dezelfde persoon als 99321548963). 
 
Generatie XLI (Vooroudbetovergrootouders) 
 
1099726599552. Giselbertus in de Maasgouw (dezelfde persoon als 274931649984). Gehuwd met: 
1099726599553. “Irmingard” van Midden-Francië (dezelfe persoon als 274931649985). 
 
1099726599556. Koenraad I van Bourgondië, Dux nobilissimus (hertog) vanaf 830, graaf in de Argengau 

van 839 tot 849, graaf in de Alpgau vanaf 839, graaf in de Linzgau vanaf 844, graaf van 
Parijs vanaf 849 en ná 860 Graaf van Auxerre, overleden op 21-09 ná 862. Gehuwd met: 

1099726599557. Adelheid van Tours, overleden ná 866. 
 
1099726599558. St. Everhard (Eberhard) van Friaul, hertog van Friuli van 828 tot 863. Een van de belang-

rijkste Frankische edelen van zijn tijd. Everhard werd opgevoed aan het hof van Karel de 
Grote. Hij verzamelde een grote bibliotheek en gaf opdrachten aan Lupus van Ferrières en 
Sedulius Scotus om Latijnse werken voor hem te schrijven. Ook correspondeerde hij met 
de bekende theologen en kerkelijke leiders, Godschalk, Rabanus Maurus en Hincmar. Van 
Everhard was bekend dat hij graag meezong in het koor. Hij en zijn echtgenote waren be-
roemd om hun vrome leven en hun goedheid. Everhard heeft een groot aantal horigen hun 
vrijheid gegeven. Hij schreef zijn eigen naam als Evvrardus. Als legeraanvoerder wist 
Everhard een inval van de Bulgaren in Italië af te slaan. Daarop werd hij in 828 benoemd 
tot hertog van Friuli. Vervolgens is hij een trouwe bondgenoot van Lodewijk de Vrome in 
de conflicten tussen Lodewijk en zijn zonen. Door zijn huwelijk met de dochter van Lode-
wijk verwierf hij grote bezittingen in Noord-Frankrijk, waaronder de koninklijke villa van 
Cysoing, en bezittingen in Italië. In 836 was Everhard aanwezig op de rijksdag in Dieder-
hofen en in 839 bemiddelde hij het verdrag van Worms tussen Lodewijk en zijn zonen. 
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Ook na het overlijden van Lodewijk bleef Everhard zich inzetten voor de vrede en was in 
843 een van de bemiddelaars van het verdrag van Verdun. Daarna leidde hij de verde-
diging van Italië tegen de Saracenen. In 851 wist hij de Saracenen een nederlaag toe te 
brengen. Everhard probeerde persoonlijk om krijgsgevangenen tot het christelijk geloof te 
bekeren, in Rome werd een dankdienst gehouden. In 854 bracht hij het gebeente van de 
heilige Calixtus van Rome over naar Cysoing en stichtte daar samen met zijn vrouw een 
abdij die aan de heilige was gewijd. In 858 was hij nog een ambassadeur van Lodewijk II 
van Italië bij Lodewijk de Duitser. In 863 legde hij zijn functie als hertog neer en maakte 
in 866 een testament in Treviso waarin goederen werden beschreven in Lombardije, 
Zwaben, de omgeving van Lille, Henegouwen en de Condroz, maar ook juwelen, relieken 
en boeken, geboren in 810, overleden op 16-12-866 te Italië, begraven in de abdij van 
Saint-Calixte te Cysoing nabij Lille. Gehuwd tussen 835 en 840 met: 

1099726599559. Gisela der Franken, stichtte samen met Everhard in 854 de abdij van Saint-Calixte. Als 
weduwe werd zij abdis van San Salvatore te Brescia en schonk mozaïeken aan de basiliek 
van Aquileia, waar ze ook zelf op voorkomt, geboren in circa 821 (misschien in de lente), 
overleden ná 01-07-874, begraven in de abdij van Saint-Calixte te Cysoing nabij Lille. 

 
1099726599616. mogelijk: Bruno van Saksen, graaf van Saksen, geboren in circa 770. Gehuwd met: 
1099726599617.* mogelijk: Auda, geboren in circa 780. Volgens sommige bronnen een dochter van hertog 

Egbert van Saksen en St. Ida van Herzfeld (zie elders in deze kwartierstaat). 
 
1099726599618.* Billung, princeps. Gehuwd met: 
1099726599619.* Aeda. 
 
1099726599620. Adalbert van Babenberg, graaf van Grabfeld en markgraaf van Friesland, Overviel de 

Kandarinen bij Fritzlar waarbij Konrad de Oude om het leven kwam. Hierna trok hij zich 
terug in Burg Theres (tegenwoordig Obertheres). Van aartsbisschop en kanselier Hatto I 
van Mainz kreeg hij een vrijgeleide. Toen Adalbert de burcht verliet werd hij gevangen 
genomen, veroordeeld voor Rijksvredebreuk en onthoofd, geboren in circa 854, overleden 
op 09-09-906 te Obertheres bij Haßfurt. Gehuwd met: 

1099726599621.* N.N. 
 
1099726599622. Everhard (Eberhard) van Friaul (dezelfde persoon als 1099726599558). Gehuwd met: 
1099726599623. Gisela der Franken (dezelfde persoon als 1099726599559). 
 
1099726599636. Bivinus van Metz, graaf van de Ardennengouw en abt van Gorze, naamgever van de 

Buviniden, geboren in circa 822, overleden in circa 877. Gehuwd met: 
1099726599637. Richardis van Arles. 
 
1099726599638. Lodewijk II der Franken (de Jonge), keizer van het Heilige Roomse Rijk vanaf 855 in op-

volging van zijn vader. In 844 werd Lodewijk door zijn vader Lotharius I in Italië als ko-
ning geïnstalleerd, en in datzelfde jaar in Rome door paus Serge II tot koning gezalfd. In 
850 werd hij door zijn vader tot de keizerlijke waardigheid verheven en in april als zoda-
nig gekroond door paus Léon IV te Rome. Na de dood van zijn vader eiste hij een deel van 
Francië op. De drie broers, zonen van Lodewijk de Vrome, kwamen op een akkoord uit ten 
aanzien van de verdeling van de koninkrijken. In het zuiden was er regelmatig oorlog met 
de Saracenen en waren er wisselende verstandhoudingen met het Byzantijnse Rijk en de 
lokale adel. In 866 versloeg Lodewijk de Saracenen maar kon hun hoofdstad Bari niet in-
nemen omdat hij geen vloot had, en de stad dus niet vanaf zee kon insluiten. Daarom sloot 
hij in 869 een bondgenootschap met Basileios I, wat werd bezegeld door de verloving van 
zijn dochter Ermengardis met Konstantinos, zoon van Basileios. Basileios stuurde een 
vloot die echter pas in Bari aankwam toen het leger van Lodewijk zich in het winterkwar-
tier had teruggetrokken. Toen Lodewijk en de Byzantijnse admiraal ruzie kregen, omdat 
de admiraal Lodewijk als “rex” (koning) aansprak, vertrok de vloot weer. In 871 lukte het 
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wel om Bari in te nemen met hulp van een Byzantijnse vloot. Ook nu ontstond ruzie omdat 
de Byzantijnse admiraal Lodewijk aansprak als keizer van de Franken terwijl Lodewijk 
zichzelf keizer van de Romeinen noemde, wat de Byzantijnen niet konden accepteren. De 
verloving van de kinderen van de keizers werd verbroken. Toen de Saraceense macht in 
Zuid-Italië leek te zijn gebroken, had Lodewijk de mogelijkheid om ook daar zijn gezag te 
vestigen. Voor de lokale adel had dat geleid tot een inperking van hun autonomie. Daarom 
overviel hertog Adelchis van Benevento Lodewijk in zijn palts in Benevento, beroofde 
hem van zijn schatten en zette hem gevangen. Hierdoor ontstond het gerucht dat Lodewijk 
was gedood en prompt boden een aantal Italiaanse edelen de kroon aan aan Karel de Kale. 
Die accepteerde en trok daadwerkelijk naar Italië maar keerde terug toen hij hoorde dat 
Lodewijk nog in leven was. Toen een Saraceens leger landde in Italië werd Lodewijk 
vrijgelaten, nadat hij een eed had gezworen zich niet te wreken. Lodewijk trok naar Rome 
en werd daar in 872 door de paus van zijn eed ontslagen en opnieuw tot keizer gekroond 
om zijn soevereiniteit te onderstrepen. Lodewijk trok met een leger naar het zuiden en 
versloeg de Saracenen bij Capua maar was niet in staat Adelchis te verslaan, geboren in 
circa 825, overleden op 12-08-875 bij Brescia (Italië), begraven in de basiliek St. Anbroise 
te Milaan. Gehuwd vóór 5 oktober, na eerst in 851 verloofd te zijn, met: 

1099726599639. Engelberga van Parma, had grote invloed op de regering van haar echtgenoot. Bovendien 
kregen zij en haar familieleden grote schenkingen van Lodewijk. Dit leidde tot veel 
weerstand bij de Italiaanse adel. Haar arrogante gedrag zou ook de directe aanleiding zijn 
geweest voor het hierboven beschreven incident in Benevento in 871, in 868 abdis in 
Brescia en in 896 in het door haar gestichte Piacenza, overleden tussen 896 en 901.  

 
1099726599640. Adalbert II van Rätien (der Erlauchte), graaf in de Alpgouw van 08-01-854 tot 885, graaf 

in de Thurgouw van 855 tot 893, graaf in het oosten van de Bertoldsbaar van 868 tot 889 
en graaf in de Pagus Untersee van 882 tot 888, geboren in circa 830, overleden in 899/900: 

1099726599641.* N.N. 
 
1099726599642. Liudolf van Saksen (dezelfde persoon als 549863299808). Gehuwd met: 
1099726599643. Oda van Billung (dezelfde persoon als 549863299809). 
 
1099726599712.* Franco, graaf. Gehuwd met: 
1099726599713.* Eulalia. 
 
1099726599714.* Theodo, graaf. Gehuwd met: 
1099726599715.* Ada. 
 
1099726599960. Otto I van Karinthië (van Worms), geboren in circa 948, overleden op 04-11-1004. Hertog 

van Karinthië en markgraaf van Verona. Otto verloor in 983 zijn bezittingen. Na de dood 
van Hendrik II van Beieren in 995, kreeg hij deze weer terug. Gehuwd met: 

1099726599961. Judith, overleden in 991, begraven in de Dom St. Peter te Worms. 
 
1099726599962. Richard van Elzas (van Metz), graaf van Elzas. Gehuwd met: 
1099726599963.* N.N. 
 
1099726599964.* Koenraad I van Zwaben, hertog van Zwaben vanaf 983, aangesteld door keizer Otto II bij 

het openvallen van deze functie na de dood van hertog Otto I van Zwaben. Zijn afkomst is 
onduidelijk, overleden op 20-08-997. Gehuwd met: 

1099726599965.* Judith van Marchtal. 
 
1099726599966. Koenraad van Bourgondië (de Vredelievende), geboren circa 925, overleden 19-10-993. 

koning van Bourgondië in opvolging van zijn vader in 937. Zijn  regering was vredig, be-
halve toen de Moren en de Hongaren binnenvielen, die hij tegen elkaar wist uit te spelen: 

1099726599967. Mathildis van Frankrijk, geboren in 943, overleden op 27-01-992. 
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1099726600000. Lodewijk I (de Vrome) (dezelfde persoon als 2199453199118). Gehuwd (2) met: 
1099726600001. Judith van Beieren (dezelfde persoon als 2199453199119). 
 
1099726600002.* Odo van Orléans, graaf in het Rheinland van 821 tot 826, graaf van Orléans van 828 tot 

834, geboren vóór 798, overleden in 834. Mogelijk was Odo een zoon van Erbio en een 
onbekende dochter van Willem met de Hoorn, hertog van Aquitanië, graaf van Toulouse 
en ook de eerste graaf van Orange (en dus een neef van Karel de Grote). Gehuwd met: 

1099726600003. Engeltrude van Parijs. 
 
1099726600004.* Wulfhard I, graaf. Gehuwd tussen circa 825 en 830 met: 
1099726600005. Susanna van Parijs. 
 
1099726600008. Ethelwulf (Edelwolv) van Wessex, koning van Wessex van 839 tot 856 en van Kent van 

825 tot 856. In 825 veroverde hij Kent voor Wessex, en werd daar koning onder het gezag 
van zijn vader. In 839 volgde hij zijn vader op als koning van Wessex. Hij werd gekroond 
in Kingston upon Thames. Gaf het bestuur over het oostelijk deel van zijn rijk aan zijn 
oudste zoon Ethelstan en huwde zijn nog jonge dochter met de koning van Mercia. Ethel-
wulf bereikte in 850 een akkoord over een grensgeschil met Mercia. Daarna werd hij ge-
confronteerd met een inval van de Denen onder Rorik van Dorestad, die Canterbury en 
Londen veroverden en daarna Mercia versloegen. Ethelwulf versloeg de Denen in 851 bij 
Oakly of Ockly. Hij moest wel toestaan dat East Anglia onder controle van de Denen 
bleef. Ook versloeg hij in 853, samen met Mercia, Cyngen ap Cadell van Wales. In 853 
stuurde hij zijn jongste zoon Alfred, die zes jaar oud was en vermoedelijk was voorbe-
stemd voor een geestelijk ambt, naar Rome. In 855 (vermoedelijk na het overlijden van 
zijn vrouw) ging hij zelf naar Rome en deed kostbare schenkingen aan de kerk, onder 
andere gouden kelken en vergulde zilveren kandelaars aan de St. Pieter en erkende ook de 
opperheerschappij van de paus. Na zijn terugkeer in 856 werd hij geconfronteerd door zijn 
zonen die tijdens zijn afwezigheid regeerden en steun hadden van de adel en de geestelijk-
heid. Ethelwulf koos voor onderhandelingen en er werd een compromis bereikt waarbij de 
macht werd gedeeld, geboren in circa 800, overleden op 13-01-858 te Londen, begraven in 
Steyning (Sussex), herbegraven in de Old Minster te Winchester, later herbegraven in de 
kathedraal van Winchester. Gehuwd (1) met N.N. Gehuwd (3) op 01-10-865 te Verberie-
sur-Oise met Judith van West-Francië, geboren in circa 844, overleden in circa 870, doch-
ter van Karel de Kale en Ermentrudis van Orléans. Relatie (4) met N.N. Gehuwd (2) met: 

1099726600009. Osburh (Osburga), geboren in circa 810, overleden in circa 855. 
 
1099726600010.* Ethelred Mucil, ealdorman of the Gaini. Gehuwd met: 
1099726600011. Edburga. 
 
1099727202496.  Rutpert I in de Wormsgau (Robert), vermeld in een oorkonde van Karel Martel voor de 

kerk van Utrecht 01-01-722, nadien tot 757 in oorkonden genoemd, dux (hertog) in de 
Haspengouw (Hesbaye) in 732, graaf in de Bovenrijn- en Wormsgouw in circa 750, werd 
op 07-04-741/ 742 toen hij goederen schonk aan de abdij van St. Truiden aangeduid als 
“Robertus comes, filius quandam Lantberti”, gezant naar paus Paulus in 757. Belangrijke 
steunpilaar der Karolingen, overleden vóór of in 764. Gehuwd in circa 730 met: 

1099727202497.  Williswint, erfde goederen in de Wormsgouw, stichtte als weduwe in 764, met haar oudste 
zoon graaf Cancor, het rijksklooster Lorsch bij Worms. Vermeld in oorkonden tot 768. 

 
1099727204120.  Alberik I van Mâcon, noemde zich na de dood van zijn schoonvader graaf van Mâcon en 

werd stichter van de erfelijke graven. Narbonne liet hij aan zijn broer Valcherius (Gau-
cher). In 941 kreeg hij het kasteel van Brâcon in leen, samen met andere bezittingen in 
Varasques. Liet Mâcon aan zijn oudste zoon Leutald, overleden in 942. Gehuwd (1) met 
Tolosana, dochter en erfgename van Raculfus van Mâcon. Gehuwd (2) met: 

1099727204121.* Bertha. 
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1099727204122.* Manasses I van Châlon, graaf van Châlon, Beaune en Auxois vanaf 887 en heer van Vergy 
vanaf 893, Langres vanaf 894, geboren in circa 875, overleden in circa 918. Gehuwd met: 

1099727204123. Irmgard van Neder-Bourgondië. 
 
1099727204126. Giselbert van Lotharingen (Giselbert of Giselbrecht) II van Maasgouw, hertog van Lotha-

ringen vanaf 928. Na de dood van Hendrik de Vogelaar in 936 bleek diens zoon Otto I ook 
macht na te streven buiten zijn stamhertogdom Saksen. Giselbert sloot zich in 939 aan bij 
de opstand van zijn zwager Hendrik I van Beieren, de jongere broer van Otto, en Everhard 
III van Franken, maar werd op 02-10-939 verslagen tijdens de Slag bij Andernach en ver-
dronk toen hij de Rijn wilde overvluchten. Otto verzoende zich uiteindelijk met Hendrik I 
en gaf hem Lotharingen, geboren in circa 890, overleden op 02-10-939. Gehuwd met: 

1099727204127. Gerberga van Saksen (dezelfde persoon als 68732912501). Gehuwd (2) met Lodewijk IV 
van Overzee (eveneens vermeld in deze kwartierstaat). 

 
1099727226880. Prosigoj van Servië, župan van Servië tussen 822 en 836. Gehuwd met: 
1099727226881.* N.N. 
 
1589144193414.* Ingelram (Ingram) van Haspengouw, graaf in de Haspengouw. Zijn afkomst is niet geheel 

duidelijk, mogelijk was hij een zoon van een Frankische edelman met de naam Rodbert. 
Robert van Haspengouw en Cancor, stichter van de abdij van Lorsch waren waarschijnlijk 
zijn broers. Landrada, moeder van St. Chrodegang, aartsbisschop van Metz en eerste abt 
van de abdij van Lorsch, was waarschijnlijk zijn zuster. Gehuwd met: 

1589144193415.* N.N. 
 
1589144510760.  Tommaltach mac Indrechtaig, koning van de Dal nAriade in Ulaid (Ulster) vanaf 776 en 

mogelijk koning van geheel Ulster vanaf 789. In 776 versloeg hij de regerende koning van 
Ulster in de Slag om Drong en nam hij diens positie over. In 783 moest Tommaltach zijn 
positie verdedigen en won hij de Slag om Duma Achad (Dunaughey). Na het overlijden 
van koning Fiachnae mac Áedo Róin van Ulster riep Tommaltach zichzelf uit tot koning 
van geheel Ulster maar overleed het jaar daarop. In het Book of Leinster werd hij vermeld 
in de koningslijst van Ulaid, maar in de Annals of Ulster werd hij alleen vermeld als 
koning van de Dal nAriade, overleden in 790. Gehuwd met: 

1589144510761.* N.N. 
 
1589145796612.  Rhodri ap Idwal (Rhodri Molwynog) (the Bald and Gray), koning van Gwynedd vanaf 

circa 720. Er is enige onduidelijkheid of Rhodri daadwerkelijk de troon besteeg. Mogelijk 
wel en dan in 712, 720, 722 of 730. Een sage beschrijft hoe Rhodri Dumnonia bezette en 
na enige tijd werd verjaagd door de Saksen. Het lijkt er echter op dat hij zich met name 
richtte op het versterken van het eiland Anglesey. Rgodri zal hiertoe gedwongen zijn 
doordat koning Aethelbald van Mercia voortdurend druk uitoeffende op Wales. Het is niet 
geheel duidelijk wie Rhodri opvolgde als koning. Het meest waarschijnlijk is zijn neef 
Caradog ap Meirion. Zijn zoon Cynan zou pas na de door van deze Caradog de troon 
bestijgen, geboren in circa 690, overleden in circa 754. Gehuwd met: 

1589145796613.* Margaret ferch Duplory, een Ierse prinses. 
 
1589145796616. Gwylog ap Beli, koning van Powys, geboren in 695, overleden in 725. Gehuwd met: 
1589145796617.* N.N. 
 
1589145977864. García Íñiguez van Pamplona (dezelfde persoon als 1589145977868). Gehuwd met: 
1589145977865. mogelijk: Urraca Giménez (dezelfde persoon als 1589145977869). 
 
1589145977866. Ordoño I van Asturië (dezelfde persoon als 6356583912240). Gehuwd met: 
1589145977867. Munia (Muniadona) (dezelfde persoon als 6356583912241). 
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1589145977868. García Íñiguez van Pamplona, koning van Navarra vanaf 852 in opvolging van zijn vader. 
Toen zijn vader in 842 verlamd raakte, werd hij regent, mogelijk samen met zijn oom 
Fortún Íñiguez. García studeerde als gast van de emir van Córdoba aan diens hof in 
Córdoba. Met zijn bloedverwant Musa ibn Musa ibn Fortún van de Banu Qasi rebelleerde 
hij later in 843 tegen de emir van Córdoba. Deze rebellie werd neergeslagen door emir 
Abd-ar-Rahman II die een tegenaanval pleegde op Navarra, waarbij hij García versloeg en 
Fortún doodde. In 859 ondernamen de Noormannen een expeditie naar Navarra. De 
Navaranen verbraken hun bondgenootschap met de Babu Qasi en sloten een nieuw 
verbond met de koningen van Asturië. García en Ordoño I van Asturië wisten de 
Noormannen nog in hetzelfde jaar te verslaan in de slag van Albelda. In 860 werd Garcías 
zoon en troonopvolger Fortún Garcés gevangen genomen door emir Mohammed I van 
Córdoba en naar Córdoba gevoerd, en zou daar de volgende twintig jaar van zijn leven 
verblijven. García was ook beschermheer voor de pelgrims die hij een veilige reis tijdens 
hun pelgrimstochten naar Santiago de Compostela garandeerde. Hij verdedigde zijn land 
vurig tegenover de Moren, overleden in 870. Over de identiteit van zijn echtgenote of 
echtgenotes is weinig bekend, en berust meer op speculatie dan op feiten. Verondersteld 
wordt dat Urraca Giménez, gravin van Aragón, zijn eerste echtgenoot was en dat hij in 858 
hertrouwde met Leodegundis Ordoñez, dochter van Ordoño I van Asturië. Gehuwd met: 

1589145977869.* mogelijk: Urraca Giménez, gravin van Aragón vanaf 852.  
 
1589145977872.*  Aznar I Galíndez, graaf van Aragón van 809 tot 820 en graaf van Urgell en Cerdanya van-

af 820. Aznar volgde Aureolo van Aragón op na diens dood. Deze Aureolo was geen graaf 
maar bevelhebber namens de Franken over het gebied rondom de rivier Aragón. Na de 
tweede slag om Roncesvalles in 812 bevond de vallei van de rivier zich in het invloeds-
gebied van de Franken. Aznar werd door Pepijn I van Aquitanië, zoon van Lodewijk de 
Vrome, benoemd tot de eerste graaf van Aragón. In 819 werd het aangrenzende Pamplona 
geregeerd door het Huis Iñiga. De troepen van koning Ínigo Íñiguez Arista drongen Ara-
gón binnen. Iñigo sloot een bondgenootschap met Garcia Galíndez (de Slechte), die ge-
huwd was met Aznar’s dochter Matrona. Garcia Galíndez verbrak het huwelijk met Matro-
na om te huwen met een dochter van Iñigo. In 820 werd Aznar door zijn vroegere schoon-
zoon verbannen. Aznar verloor zijn macht over Aragón maar kreeg in ruil voor zijn trouw 
aan de Frankische vorsten de graafschappen Urgell en Cerdanya toegewezen. Sommige 
bronnen vermelden ook dat hij graaf van Jaca was, overleden in 839. Gehuwd met: 

1589145977873.*  Eneca Garcés, men vermoedt dat ze behoorde tot een adellijke familie uit de Gascogne. 
 
1589145977892.* Rodrigo van Castilië, eerste graaf van Castilië vanaf circa 850, zijn afkomst is onduidelijk, 

volgens Iberische moslims was hij een broer of zwager van Ordoño I van Asturië. Hij 
werd gouverneur van de marca oriental, welke later tot het graafschap Castilië benoemd 
zou worden. Rodrigo nam deel aan Ordoño’s Repoblación, door Amaya in 860 te bevol-
ken. Hij streed aan de zijde van de koning gedurende vele veldslagen van de Reconquista, 
inclusief de Slag om Albelda in 859. In 863, vocht de “broer van Ordoño” tegen de Moren 
en in 865 werd hij door de emir van Córdoba verslagen te Bureba, waarna zijn kastelen 
werden geplunderd. Dit leidde tot een tijdelijke halt in de herovering en bevolking van de 
regio. Tussen 867 en 868 assisteerde hij in de onderdrukking van de Alavés opstand en 
werd graaf van Álava. Hij bestuurde dit graafschap tot 870, waarna Vela Jiménez als graaf 
werd vermeld. Rodrigo werd voor het laatst vermeld in een document van 18-04-873 en 
zou volgens de overleveringen op 5 november van dat jaar zijn overleden. Gehuwd met: 

1589145977893.* N.N. 
 
1589145978060.  Ordoño II van León (Ordoño I van Galicië), koning van Galicië vanaf 910 in opvolging 

van zijn vader en koning van León vanaf 914 in opvolging van zijn broer García I. Ordoño 
werd opgevoed door de Banu Qasi van Zaragoza. Ordoño vocht op meerdere fronten om 
zijn rijk uit te breiden en bereikte in het westen de steden Évora en Mérida. De Moorse 
leiders aldaar zagen zich gedwongen de macht over die gebieden terug te kopen. In het 
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oosten sloot Ordoño zich aan bij Sancho Garcés van Navarra en vocht tegen de emir van 
Córdoba, Abderramán III. De Moren werden in 917 verslagen bij San Esteban de Gormaz 
waardoor de steden Arnedo en Calahorra een jaar later in handen vielen van de Banu Qasi. 
Abderramán III trok in 920 naar Osma en San Esteban de Gormaz en heroverde de steden. 
Hij viel Navarra binnen en versloeg de christenen in de slag bij Valdejunquera en nam de 
bisschoppen van Tuy en Salamanca gevangen, geboren in circa 873, overleden in 06-924 
te León. Gehuwd (2) in 922 met Aragonta Gutiérez. Gehuwd (3) in 923 met Sancha van 
Navarra, dochter van Sancho Garcés I van Navarra. Gehuwd (1) in 892 met: 

1589145978061.  Elvira Menéndez.  
 
1589145978062.  Gutierre Osóriz, graaf van Galicië vanaf 916 in opvolging van zijn vader, schonk op 01-

10-982 de kerk Santa Comba de Bande aan het klooster van Celanova, overleden ná 941.  
1589145978063.  Aldonza Menéndez, schonk op 09-01-941 samen met haar echtgenoot bezittingen aan het 

klooster van Celanova welke in een akte van 26-09-942 werd bevestigd toen bisschop 
Rosendo een schenking deed aan het klooster, overleden ná 26-09-942. 

 
1589145978240.* Hermenegildo van Asturië. Gehuwd met: 
1589145978241.* N.N. 
 
1589145978244.  Pedro Tehon, graaf van Asturië. Gehuwd met: 
1589145978245.* N.N. 
 
1589145979712.  Landenulf, eerste graaf (gastald) van Teano. Gehuwd met: 
1589145979713.* N.N. 
 
1589145979714.* Docibilis I van Gaeta, hypatos van Gaeta vanaf 867. Een Hypatos (de opperste man) was 

een Byzantijnse consul en werd in Italiaanse documenten wel omschreven als hypatus of 
ypatus. Het plotselinge verdwijnen van de co-hypati Constantijn en Marinus I na 866 kan 
erop wijzen dat Docibilis zijn positie met geweld had veroverd. Hij werd eerst vermeld als 
prefecturius en vanaf 877 als hypatus. In zijn eerste jaren werd hij geconfronteerd met in-
vallen van de Saracenen door wie hij gevangen werd genomen. Nadat Amalfi hem had 
weten te bevrijden sloot hij vrede met de Saracenen en werd hij geëxcommuniceerd door 
paus Johannes VIII. In 867 ontmoette Docibilis de paus in Traetto maar kon geen vrede 
sluiten. Na het overlijden van Landulf II van Capua verkoos de paus Pandenulf boven 
Lando indien deze Docibilis zou aanvallen. Docibilis zette enkele Saraceense huurlingen 
in uit Agropoli. Hierna ontmoette Docibilis de paus in Gaeta en sloten zij vrede. Samen 
vielen zij de Saracenen in Garigliano aan. Na het overlijden van de paus viel hij in 900 en 
903 met hulp van Saracenen Capua aan en sloot een verbond met de Lombarden. Zijn 
regering betekende een gouden tijd voor Gaeta. Docibilis bouwde een groot paleis, en 
doneerde aan kerken. In 906 voor het laatst vermeld, overleden vóór 914. Gehuwd met: 

1589145979715.* Matrona. 
 
1589145979716.  Gregorius III van Naples, co-regent van Napels vanaf 850 en hertog van Napels vanaf 864 

in opvolging van zijn vader, stond bekend als geleerd man en sprak vloeiend Grieks en 
Latijn. In 859 kreeg Gregorius de Byzantijnse titel magister militum (opperbevelhebber 
van het leger). Datzelfde jaar nam Gregorius en zijn broers deel aan een expeditie van 
Salerno, Napels en Amalfi tegen Capua. Zijn vader smeekte hem voor zijn overlijden in 
864 trouw te blijven aan de keizer en Gregorius begeleidde keizer Lodewijk II tegen Ca-
pua, Salerno en Amalfi. In de lente van 867 zwoer hij echter trouw aan de Byzantijnse 
keizer Basileios I en begon met het slaan van Byzantijnse munten met de afbeelding van 
Basileios. Zijn broers speelden een belangrijke rol in zijn regering. Caesar was zijn 
admiraal, Athanasius bisschop van Napels en Stephen bisschop van Sorrento. Gregorius 
werd ziek in 01-870, liet het bestuur over aan zijn zoon Sergius II en overleed in 03-870: 

1589145979717.* N.N. 
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1589145980036.  Sunyer I van Empurias, graaf van Empurias en Roussillon vanaf 834 tot 841. Door een 
wijziging in het beleid van de Frankische keizer werd hij in 841 uit zijn functie ontheven, 
overleden in 848. Gehuwd met: 

1589145980037.* N.N. 
 
1589145980042.  Boudewijn I van Vlaanderen (IJzerarm) (dezelfde persoon als 34366475072). Gehuwd met: 
1589145980043.  Judith van West Francië (dezelfde persoon als 34366475073). 
 
Generatie XLII (Voorstamouders) 
 
2199453199112. Welf I, graaf van Altdorf in 819, naamgever van de Welfen. Van Welf I is vrijwel niets 

bekend, hij werd alleen vermeld als graaf toen zijn dochter huwde met Lodewijk de 
Vrome. Welf overleed op 03-09 in een onbekend jaar maar vóór 826. Gehuwd met: 

2199453199113. Heilwig van Beieren, abdis van Chelles in 826, zij zou een nakomelinge zijn van 
Widukind, geboren in circa 775, overleden in circa 833. 

 
2199453199114. Hugo van Tours (le Méfiant), ambassadeur voor Karel de Grote te Constantinopel, graaf 

van Tours in 828, dan dux de Locate bij Milaan, timiolus en abt van St-Julien-d’Auxerre 
in 811. Als één der belangrijkste rijksgroten der Karolingen werd Hugo met Tours (en 
wellicht ook Sens) begiftigd. In 828 viel hij in ongenade en verloor de graafschappen. Hij 
bereikte door zijn schoonzoon, keizer Lotharius, invloed in Noord-Italië en is dux de 
Locate. Hugo stamde uit het geslacht der Etichonen en is onderwerp van diverse sagen 
betreffend de Heilige Graal, overleden op 20-10-837, begraven te Monza. Gehuwd met: 

2199453199115.* Ava (Bava), overleden op 04-11-839. Ava zou een zuster zijn van Matfrid van Orléans, 
grondlegger van het zogenaamde Matfriden-geslacht. 

 
2199453199116. Unruoch II van Ternois, graaf vanaf 811 en graaf van Termois vanaf circa 839. Verbleef 

hij aan het hof van Karel de Grote. Unruoch wordt gezien als de stamvader van de Unru-
ochingen. De familie was afkomstig uit Alemannië maar had ook grote bezittingen in het 
noorden van Neustrië. In de laatste jaren was hij monnik in de abdij van Sint-Bertinus in 
Sint-Omaars, geboren in circa 780, overleden op 13-11 vóór 853. Gehuwd met: 

2199453199117. Engeltrude van Toulouse. 
 
2199453199118. Lodewijk I (de Vrome), keizer van het Westen vanaf 816 in opvolging van zijn vader. Lo-

dewijk werd in 781 op drie jarige leeftijd tot koning van Aquitanië benoemd en belast met 
de confrontatie met Arabieren in Spanje, onder regentschap van een hofhouding van erva-
ren hovelingen, bestuurders en bevelhebbers. Lodewijk ontving goed onderwijs, sprak 
vloeiend Latijn en beheerste ook Grieks. Hij stond bekend als zeer gelovig. In 797 ver-
wierf Lodewijk Barcelona nadat de Arabische gouverneur van die stad in opstand was 
gekomen en toen zijn opstand mislukte de stad liever aan de Franken overdroeg. In 799 
ging Barcelona verloren maar in 800 heroverde Lodewijk met Willem met de Hoorn en 
zijn zoon Bera de stad. Hiermee ontstond de Spaanse Mark. In 812 bedwong Lodewijk een 
Baskische opstand. Hij ging voor zijn vader minstens één keer op campagne tegen Bene-
vento in Zuid-Italië. Door het overlijden van zijn broers was Lodewijk de enige erfge-
naam. Op 11-09-813 kwamen de rijksgroten te Aken bijeen en waren getuige van de 
verheffing van de zoon van Karel de Grote tot mederegent en erfgenaam van het rijk. In 
814 werd Lodewijk koning van de Franken als opvolger van zijn vader. Hij regeerde vrij-
wel het gehele rijk zelf, alleen Italië heeft met Bernard (zoon van Pepijn) nog een eigen 
koning. Het beleid van Lodewijk werd sterk bepaald door de invloed van zijn hovelingen 
en zijn echtgenotes. Hij begon een intensieve periode van wetgeving en staatkundige en 
kerkelijke hervorming. Lodewijk verplichtte alle kloosters de leefregels van Benedictus te 
volgen en hij moderniseerde de rechtspraak. Hij stuurde al zijn ongetrouwde (half)zusters 
naar het klooster om zo machtsvorming rondom toekomstige zwagers te voorkomen. Zijn 
halfbroers liet hij met rust maar zijn neven (behalve Bernard) dwong hij ook in het kloos-
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ter te treden, hoewel die juist bijzonder trouw waren geweest. Zijn belangrijkste raadslie-
den waren graaf Bernard van Septimanië en Ebbo, de zoon van zijn min en dus een soort 
broer, die in 816 aartsbisschop van Reims werd. Hij hield ook ministers van zijn vader 
zoals abt Elisachar van St. Maximin te Trier en aartsbisschop Hildebold van Keulen aan. 
In 815 maakte hij zijn zonen, Lotharius en Pepijn respectievelijk gouverneur van Beieren 
en gouverneur van Aquitanië. In 816 werd Lodewijk door paus Stephanus, te Reims, tot 
keizer van het Westen gekroond. Hij was de eerste Frankische heerser die bij de de rege-
ling van de erfopvolging afweek van het Salische recht, dat eiste dat het rijk in gelijke 
delen onder zijn zonen zou moeten worden verdeeld. In plaats daarvan probeerde hij te 
regelen dat het rijk ongedeeld zou blijven. Doordat zijn oudste zonen en hoge edelen zich 
benadeeld voelden, werd het laatste decennium van zijn regering gekenmerkt door burger-
oorlogen en het afbrokkelen van Lodewijks positie. Na zijn dood werd het rijk alsnog 
tussen zijn zonen verdeeld. Hiermee werd de basis gelegd voor de staatkundige verdeling 
van Europa in het latere Frankrijk, Duitsland en Italië, geboren in april, juni of augustus 
van 778 bij Poitiers, overleden op 20-06-840 op een eiland in de Rijn bij Ingelheim, 
begraven te St. Arnoul te Metz. Gehuwd (1) in 795 met Irmingard (zie elders in deze 
kwartierstaat). Gehuwd (2) op 01-02819 te Aken (na een soort schoonheidswedstrijd) met: 

2199453199119. Judith van Beieren, voorzag haar zoon Karel de Kale van bondgenoten en troepen. Zij 
begunstigde Saksische abdijen, zo bezat Corvey 700 jaar lang een kostbaar kruis dat Judith 
had geschonken en werd er tot 1803 ieder jaar “Judithsbrood” uitgedeeld aan de armen, 
geboren in circa 800, overleden op 19-04-853 te Tours, begraven in de St. Martin te Tours. 

 
2199453199232.* Bruno van Engern, krijgsheer, geboren in circa 725. Gehuwd met:  
2199453199233.* Gisla van Verla, geboren in circa 735.  
 
2199453199240. Poppo I (dezelfde persoon als 137465824964). Gehuwd met: 
2199453199241. N.N. (dezelfde persoon als 137465824965). 
 
2199453199272. mogelijk: Richard II van Rouen (Richard Ostiarius), graaf van Amiens, vergezelde 

Lotharius I der Franken in 834 naar Italië. Gehuwd met: 
2199453199273.* N.N. 
 
2199453199274.* Boso van Arles (van Vienne) (de Oude), graaf van Arles, in 826 ruilde hij de familiebezit-

tingen in Nijmegen met bezittingen in Vercelli en werd hij een belangrijk heer in Italië, 
stamvader van de Bosoniden, overleden vóór 855. Gehuwd met: 

2199453199275.* Engeltrude. 
 
2199453199276. Lotharius I van Midden-Francië, keizer van het Westen vanaf 840 in opvolging van zijn 

vader. In 815 werd hij benoemd tot gouverneur van Beieren. Bij de Ordinatio Imperii van 
817 werd hij medekeizer en eerste erfgenaam. Onder het keizerlijk gezag werden zijn 
broers Pepijn en Lodewijk koningen van Aquitanië en Beieren. Hun neef Bernard was al 
koning van Italië. Na zijn mislukte opstand in 818 werd Lotharius ook koning van Italië. 
Hij hervormde het bestuur en werd in 823 opnieuw gekroond door paus Paschalis. In 824 
verklaarde Lotharius dat hij als keizer boven de paus stond. Lotharius probeerde als keizer 
het gezag over het gehele Frankische Rijk te behouden maar moest na het overlijden van 
zijn vader instemmen in een deling met zijn broers, geboren in circa 795 te Altdorf, 
overleden in de nacht van 28-09 op 29-09-855 in de abdij te Prüm, begraven in de kerk 
van Saint-Sauveur van deze abdij. Gehuwd op 15-11-821 in de palts te Thionville met: 

2199453199277.  Ermengard van Tours, geboren in circa 778 te Luik, overleden op 20-03-851. 
 
2199453199278. Adelchis I van Spoleto, hertog van Spoleto vanaf 824 als opvolger van zijn broer Mauring. 

Grootgrondbezitter in Emilia en de Povlakte, verwierf over de tijd de graafschappen 
Parma, Cremona en Brescia, geboren in circa 800, overleden in 861. Gehuwd met: 

2199453199279.* N.N. 
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Lodewijk I (de Vrome), keizer van het Westen vanaf 816. 
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2199453199280.  Adalbert I van Rätien, graaf in Rätien en Thurgau tussen 836 en 838, stichtte 
waarschijnlijk de abdij van Lindau in circa 822, overleden op 08-01-846. Gehuwd met: 

2199453199281.*  N.N., zuster van de abt Wolvene van Rheinau. 
 
2199453199920. Koenraad de Rode, graaf in Nahegau, Speyergau en Wormsgau vanaf 941 in opvolging 

van zijn vader, door zijn schoonvader keizer Otto I in 944 aangesteld tot hertog van Lotha-
ringen. Koenraad spande samen met Liudolf van Zwaben tegen Otto I, maar werd verslagen 
en verloor Lotharingen. Later verzoenden Koenraad en Otto zich. Koenraad sneuvelde in 
de strijd tegen de Magyaren, geboren in 922, overleden op 10-08-955. Gehuwd met: 

2199453199921. Liutgard van Saksen, overleden op 18-11-953, begraven in St. Alban voor Mainz. 
 
2199453199924.  Gerhard II van Metz, graaf van Metz, Vogt van Rémiremont, geboren circa 925. Gehuwd: 
2199453199925.* N.N. 
 
2199453199932. Rudolf II van Opper-Bourgondië (dezelfde persoon als 137465824954). Gehuwd met: 
2199453199933. Bertha van Zwaben (dezelfde persoon als 137465824955). 
 
2199453199934. Lodewijk IV (van Overzee) (dezelfde persoon als 68732912500). Gehuwd met: 
2199453199935. Gerberga van Saksen (dezelfde persoon als 68732912501). 
 
2199453200006. Leuthard I van Parijs, in 781 werd Leuthard lid van de hofhouding van Lodewijk de Vro-

me in Aquitanië. Hij werd in 801 benoemd tot graaf van Fézensac en nam in 803 deel aan 
de verovering van Barcelona en in 809 aan de belegering van Tortosa. In 816 werd Leut-
hard graaf van Parijs in opvolging van zijn broer Bego, overleden ná 816. Gehuwd met: 

2199453200007.* Grimhilde.   
 
2199453200010. Bego I van Toulouse, al vóór 806 was hij kamerheer van Lodewijk de Vrome, die toen ko-

ning van Aquitanië was. Na het aftreden van Willem van Gellone in 806 werd hij graaf 
van Toulouse, hertog van Septimanië en Aquitanië, en markgraaf van de Spaanse Mark en 
daarmee opperbevelhebber in de strijd tegen de Arabieren in Spanje. In 815 werd hij graaf 
van Parijs in opvolging van zijn broer Stefanus. Bego liet het klooster van Saint-Maur-des-
Fossés reorganiseren door abt Benedictus van Aniane, geboren tussen 755 en 760, overle-
den op 28-10-816. Gehuwd (1) met een onbekende vrouw. Gehuwd (2) in circa 806 met: 

2199453200011.* Alpais, een natuurlijke dochter van Lodwijk de Vrome, in 817 abdis van Saint-Pierre-le-
Bas te Reims, begraven in 852. Volgens andere bronnen zijn eerste echtgenote. 

 
2199453200016. Egbert (Ecgberht) van Wessex, koning van Wessex van 802 tot 839, Bretwalda (titel 

waarmee werd aangegeven dat hij oppermacht had over de andere Engelse heersers), 
geboren tussen 769 en 771, overleden in 839, begraven te Winchester. Gehuwd met: 

2199453200017.* Redburga, volgens sommigen een zus van Liutgardis (de vierde echtgenote van Karel de 
Grote). Volgens andere bronnen was zij een kleindochter van Pepijn III de Korte en dus 
een nicht van Karel de Grote). Sommigen denken echter dat zij nooit bestaan heeft. 

 
2199453200018.* Oslac, Chamberlain (kamerheer) van Ethelwulf (Edelwolv) van Wessex. Gehuwd met: 
2199453200019.* N.N. 
 
2199453200022. Coenwulf van Mercia, koning van Mercia van 796 tot 821, overleden in 821 te 

Basingwerk nabij Holywell (Flintshire). Gehuwd met: 
2199453200023.* mogelijk: Ælfthryth. 
 
2199454404992.  Lambert II (in Neustrië) (Lantbertus), graaf in Neustrië en Austrasië zoals zijn voorvade-

ren, vermeld in 706/715 (een oom van St. Chrodegang, bisschop van Metz in 754/ 766, de 
primaat van Gallië en Germanië, eerste abt van Lorsch), overleden vóór 741. Gehuwd met: 

2199454404993.* N.N. 
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2199454404994.* Adalhelm, graaf in de Wormsgouw. Gehuwd met: 
2199454404995.* N.N. 
 
2199454408240. Mayeul van Narbonne (dezelfde persoon als 24830405650). Gehuwd met: 
2199454408241. Raymonde (dezelfde persoon als 24830405651).  
 
2199454408246.  Bosso van Provence (of van Vienne) (dezelfde persoon als 549863299818). Gehuwd met: 
2199454408247.  Ermengarde der Franken (dezelfde persoon als 549863299819). 
 
2199454408252.  Reinier I van Henegouwen (dezelfde persoon als (137465824992). Gehuwd met: 
2199454408253.  Alberada (Hersinde) (dezelfde persoon als 137465824993). 
 
2199454453760. Radoslav van Servië, župan van Servië eind van de 8ste en begin 9de eeuw. Gehuwd met: 
2199454453761.* N.N.   
 
3178289021520.  Indrechtach mac Lethlobair, een Dal nAraide koning van de Cruithne in Ulaid (Ulster). Het 

is onduidelijk wanneer hij het koning werd. Het overlijden van koning Dub dá Inber mac 
Congalaig werd geregistreerd in 727. Indrechtach wordt in de koningslijst vermeld als ko-
ning vóór Cathussach mac Ailello (overleden in 749), maar het is mogelijk dat Cathussach 
zijn functie neerlegde ten gunste van Indrechtach toen hij in 735 koning van Ulaid werd. 
Hierdoor zou Indrechtach koning zijn geweest vanaf 735, overleden in 741. Gehuwd met: 

3178289021521.* N.N. 
 
3178291593226. Idwal ap Cadwaladr (Idwal Iwrch, ‘Roebuck’), koning van Gwynedd vanaf circa 682. 

Slechts weinig is bekend over hem. Zijn bijnaam suggereert een jonge man van klein pos-
tuur. Gegevens wijzen erop dat hij niet betrokken was bij grote conflicten met buurlanden, 
maar zich richtte op de ontwikkeling van het land, geboren circa 650, overleden 720: 

3178291593227.* Angharad. 
 
3178291593232. Beli ap Eiludd, koning van Powys in de 7de eeuw. Volgens sommige bronnen was hij een 

zoon van Manwgan ap Selyf die de macht overnam nadat Eiludd Powys sneuvelde tijdens 
de Battle of maes Cogwy in 642. Gehuwd met: 

3178291593233.* N.N. 
 
3178291955736.* Íñigo Íñiguez Arista, graaf van Bigorre en Sobrarbe, koning van Navarra vanaf 824. Zijn 

afkomst is onduidelijk, maar zijn patroniem Íñiguez geeft aan dat zijn vader ook Íñigo 
heette. Zijn moeder huwde later met de Moorse emir Musa ibn Fortún ibn Qasi bij wie ze 
moeder werd van Musa ibn Musa ibn Qasi, de latere emir en hoofd van de Banu Qasi. 
Mede door deze verwantschap wist Íñigo invloed in grote delen van de Pyreneeën te 
bemachtigen. Nadat hij een Frankische bezetting wist te voorkomen werd hij in Pamplona 
uitgeroepen tot eerste koning van Navarra. Íñigo was zelf een christen, maar in het konink-
rijk woonden zowel christenen als (Moorse) moslims. In 841 raakte hij verlamd tijdens een 
gevecht, samen met Musa ibn Musa ibn Qasi, tegen de Noormannen. Zijn zoon García, 
samen met Fortún Íñiguez (een halfbroer van Íñigo), zou als regent optreden. Beiden 
zouden Musa ibn Musa ibn Qasi steunen in een opstand tegen het Kalifaat van Córdoba, 
waarbij Fortún zou sneuvelen, geboren in circa 781, overleden in 852. Gehuwd met: 

3178291955737.* volgens sommige bronnen: Oneca Velázguez, mogelijk een dochter van Velasco, heer van 
Pamplona. In eigentijdse bronnen wordt haar naam echter niet vermeld. 

 
3178291956120.  Alfonso III van León (de Grote), koning van León, Galicië en Asturië vanaf 866 in opvol-

ging van zijn vader. Alfonso behaalde vele overwinningen op de moslims van al-Andalus. 
Zijn koninkrijk was echter ondergeschikt aan dat van Cordoba en dus was Alfonso genood-
zaakt tribuut te betalen. Hij versloeg een Baskische opstand in 867 alsook een Galicische. 
Alfonso veroverde Porto en Coimbra in 868 en 878. Omstreeks 869 sloot hij een verbond 
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met het koninkrijk Pamplona. Dit verbond werd bevestigd door zijn huwelijk met Jimena, 
waarvan werd aangenomen dat zij de dochter van koning García Íñiguez was, haar afkomst 
is echter niet geheel duidelijk. Tevens huwde hij zijn zuster Leodegundia uit aan een prins 
uit Pamplona. Alfonso gaf opdracht tot het vervaardigen van de kronieken waarin gepresen-
teerd werd dat het koninkrijk Asturië de rechtmatige opvolger was van het oude Visigoti-
sche koninkrijk. Deze kronieken werden voltooid tegen het einde van zijn leven. Alfonso 
was beschermheer van de kunsten en liet de kerk van Santo Adriana de Tuñón bouwen, 
geboren in circa 848, overleden op 20-12-910 te Zamora. Gehuwd met: 

3178291956121.* Jimena van Navarra, aangenomen werd dat zij de dochter van koning García Íñiguez was, 
haar afkomst is niet geheel duidelijk, mogelijk dat zij lid was van de Jiménez dynastie. 

 
3178291956122.* Hermenegildo Gutiérrez, graaf van Tuy (in de regio Galicië) en Porto (Oporto). Hij was de 

koninklijke mayordomo aan het hof van Alfonso III van León. Hermenegildo staat bekend 
als eerste reconquistador van Coímbra in 876. De vader van Hermenegildo heette Gutierre, 
verder is niets bekend van zijn afkomst. Volgens de overleveringen was Hermenegildo een 
nakomeling van Wittiza (687-710), de Visigotische koning van Hispania vanaf 694 die 
samen regeerde met zijn vader Ergica. Hermenegildo overleed in circa 911. Gehuwd met: 

3178291956123. Ermesinda Gatónez (del Bierzo). 
 
3178291956124.* Osorio Gutiérrez, graaf van Galicië tussen 899 en 916, zoon van Gutierre en broer van 

Hermenegildo Gutiérrez (zie elders in deze kwartierstaat). Gehuwd met: 
3178291956125.* N.N. 
 
3178291956126.  Hermenegildo Gutiérrez (dezelfde persoon als 3178291956122). Gehuwd met: 
3178291956127.  Ermesinda Gatónez (dezelfde persoon als 3178291956123). 
 
3178291956488.* Bermudo van Asturië. Gehuwd met: 
3178291956489.* N.N. 
 
3178291959424.* Landulf I van Capua (de Oude), gastald van Capua vanag circa 817. In 839 nam Landulf 

het initiatief om Siconulf te bevrijden, de gevangen genomen broer van de vermoordde 
prins van Benevento en steunde hem in zijn strijd tegen de nieuwe heerser Radelchis. 
Siconulf werd uitgeroepen tot prins van Salerno en Landulf bracht zijn stad onder de 
heerschappij van Siconulf. Landulf vocht voor zijn nieuwe prins tegen Napels, maar sloor 
later vrede met hen zodat hij zich volledig kon richten op de strijd tegen Radelchis. 
Radelchis huurde Saracenen in die Capua in 841 plunderden. De ruines staan nu bekend 
als Oud Capua. Landulf stichtte op een nabijgelegen heuvel Nieuw Capua welke hij nog 
één jaar en acht maanden regeerde, geboren in circa 795, overleden in 843. Gehuwd met: 

3178291959425.* N.N. 
 
3178291959432.* Sergius I van Napels, hertog van Napels vanaf 840, stamvader van de Sergi die bijna drie 

eeuwen over Napels zou regeren (tot Sergius VII in 1137). Sergius was de dux van Cumae 
(afhankelijk van Napels). In 840 probeerden de Franken Napels in te nemen, waarop het 
volk Sergius tot hertog van Napels kozen. Deze zet leidde tot een volledige onafhankelijk-
heid van het Byzantijnse Rijk die faalde in de verdediging van het Ducatus Neapolitanus 
tegen de Lombarden. Sergius zette het verbond met de Saracenen van Palermo voort en 
hielp hen bij de verovering van Bari op de Grieken in 841 en Messina in 842. Doordat hij 
zich tegen de Grieken keerde en partij koos voor de paus en de Franken opende hij de weg 
voor de moslims. De Saracenen werden te gevaarlijk om als bondgenoot te houden en Ser-
gius sloot een verbond met Amalfi, Gaeta en Sorrento tegen de moslims. De christenen 
verdreven hen uit Ponza en verdedigden Rome in 846, het Vaticaan werd echter wel geplun-
derd. In 849 leidde Sergius een vloot naast die van Gaeta en het Vaticaan in de succesvolle 
slag om Ostia. Sergius sloot verbonden met keizers Lotharius I en Lodewijk II. In 850 wist 
Sergius het hertogdom erfelijk te maken en wees hij zijn zoon Gregorius aan als opvolger. 
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Sergius liet ook zijn eigen munt slaan met zijn afbeelding. In 859 voerde hij oorlog tegen 
Capua. Zijn dochter huwde hierop met Landulf, gastald van Suessola, zoon van Lando I 
van Capua. Vlak voor zijn overlijden smeekte hij zijn zoon Gregorius de raad van zijn 
broer Athanasius, bisschop van Napels, op te volgen, overleden in 864. Gehuwd met: 

3178291959433.* Drusa. 
 
3178291960072.* Bello van Carcassonne, graaf van Carcassonne, stamvader van Belloniden, overleden 812.  
3178291960073.* N.N. 
 
Generatie XLIII (Voorstamgrootouders) 
 
4398906398224.* mogelijk: Rothard van Metz, graaf in de Argegau, overleden in circa 776. Gehuwd met: 
4398906398225.* Hermenlindis, geboren in circa 725, overleden in circa 787. 
 
4398906398226. Isanbart, graaf in Saksen, overleden in circa 806. Gehuwd met: 
4398906398227. Theodrada, in 810 abdis van de Maria abdij te Soissons.  
 
4398906398228.* mogelijk: Graaf Haicho uit het Huis der Etichonen. Gehuwd met: 
4398906398229.* N.N. 
 
4398906398232.* Unruoch I, graaf in Alemannië in 802, bewaakte voor Karel de Grote de naleving van het 

verdrag met de Denen in 811, geboren in circa 760, overleden in 817(?). Gehuwd met: 
4398906398233.* N.N. 
 
4398906398234.  Bego I (dezelfde persoon als 2199453200010). Gehuwd (1) met: 
4398906398235.*  Alpais (dezelfde persoon als 2199453200011), 
 
4398906398236. Karel I de Grote (Charlemagne), keizer van het Heilige Roomse Rijk (van het Westen) 

vanaf 25-12-800 en koning der Franken en Longobarden vanaf 768 in opvolging van zijn 
vader. Na de dood van zijn vader kreeg karel het westen van Aquitanië, de grootste delen 
van Neustrië en Austrasië, en Thüringen. Hij werd gekroond te Noyon. In 769 onderdrukte 
Karel een opstand in Aquitanië en Gascogne. Zijn broer Carloman stierf plots op 05-12-
771. Karel negeerde de rechten van zijn neefjes en werd koning van het gehele Frankische 
rijk. Karel voerde gedurnede zijn regering meer dan 50 oorlogen en bracht de meeste tijd 
door met veldtochten, maar pas nadat hij zijn militaire organisatie had gedecentraliseerd, 
wist hij aan alle grenzen zijn overwinningen te bestendigen. Na een opstand in april 799 
vluchtte paus Leo III naar Karel in Paderborn. Als beschermheer van Rome liet Karel de 
kerkvorst terugleiden. Karel trok in 800 naar Rome, waar hij door het volk en de paus bij 
de Sint-Pietersbasiliek werd ontvangen. In het bijzijn van de Romeinse Senaat, de bis-
schoppen, de abten en de edelen verhinderde Karel een synode die de aantijgingen tegen 
Leo III diende op te helderen, een reinigingseed moest volstaan om de paus te rehabilite-
ren. Op 25-12-800 werd Karel door paus Leo III gekroond tot keizer van het West-Romein-
se Rijk. Karel kroonde daarop zijn zoon Karel tot koning van de Franken. Volgens de 
“Vita Leonis” zette Leo III op kerstdag in de Sint-Pieter eigenhandig de keizerskroon op 
Karels hoofd. Zijn biograaf Einhard schreef dat Karel verrast was door de kroning en nooit 
naar de kerk toe gegaan zou zijn als hij hier vooraf van op de hoogte was geweest. Het is 
onwaarschijnlijk dat Karel inderdaad verrast werd, hij lijkt zich echter te hebben geërgerd 
aan de manier waarop het gebeurde, de uitroeping tot keizer door de paus demonstreerde 
superioriteit van het pausdom over het keizerschap, en dit kwam niet met de werkelijkheid 
overeen. Byzantium erkende in 812 (na een periode van 10 jaar met diplomatieke missies) 
met tegenzin officieel het Frankische keizerschap. Karel knoopte ook diplomatieke betrek-
kingen aan met Haroen al-Rashid, de kalief van Bagdad, van wie hij een olifant kreeg. Om 
zijn rijk makkelijker te kunnen besturen, voerde Karel de Grote een centralisatiepolitiek 
die tot uiting kwam in: het aanstellen van zendgraven, het uitvaardigen van algemene wet-
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ten (de capitularia) voor alle onderdanen van het Frankische rijk, de veralgemening van de 
vazalliteit (leenmanschap) waarbij een leenman zijn diensten aanbood om in ruil hiervoor 
onderhouden te worden door de koning, de introductie van het pond of livre als standaard-
maat, landbouwhervormingen en infrastructurele werken. Karel bevorderde de kunst en 
wetenschap in zijn rijk en haalde geleerden uit Engeland, Italië en Septimanië naar zijn 
hof. Karel was bedreven in de rekenkunde en de sterrenkunde, en sprak naast Nederfrank-
isch (Oudnederlands) verschillende talen als Latijn en enkele Germaanse dialecten. Karel 
had enkele volksverhalen in het Frankisch laten optekenen, maar dit boek is verloren ge-
gaan. Ondanks latere beweringen, was Karel waarschijnlijk toch geletterd (maar beheerste 
hij niet de kunst van het schoonschrift). Omdat hij besefte dat regeren kennis vereiste, 
richtte hij in elk bisdom een school op, waar leken (de zonen van de adel) konden worden 
opgeleid voor de staatsdienst. Karel werd in de 12de eeuw officieel zalig verklaard, hoewel 
hij al langer bij het volk bekend stond als heilige, maar wordt alleen in Aken als zodanig 
vereerd, geboren op 02-04-742 te Herstal, gedoopt door St. Bonefacius, aartsbisschop van 
Mainz, overleden op 28-01-814 te Aken na een kort ziekbed (vermoedelijk longontste-
king), begraven te Aken (Dom). Gehuwd (1) in 768 met Desiderata, geboren in circa 750, 
dochter van Diederik van Lombardije en van Ansa. Gehuwd (2) vóór 30-04-771 met: 

4398906398237. Hildegard (Houdiard) van Zwaben, volgens de normen van die tijd was de 13-jarige 
Hildegard nog niet huwbaar, en pas drie jaar later, toen de paus verlegen zat om Karels 
hulp, werd het huwelijk erkend, geboren in 758, overleden op 30-04-783 te Thionville 
(Moselle), begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle). 

 
4398906398238. Welf I, dezelfde persoon als 2199453199112). Gehuwd met: 
4398906398239. Heilwig, dezelfde persoon als 2199453199113). 
 
4398906398544.* Richard van Amiens, graaf van Amiens vanaf 801, overleden in circa 825. Gehuwd met: 
4398906398545.* N.N. 
 
4398906398552. Lodewijk I (de Vrome), dezelfde persoon als 2199453199118). Gehuwd (1) in 795 met: 
4398906398553. Ermengarde van Haspengouw (dezelfde persoon als 794572096707). 
 
4398906398554. Hugo van Tours (dezelfde persoon als 2199453199114). Gehuwd met: 
4398906398555.* Ava (dezelfde persoon als 2199453199115). 
 
4398906398556.*  Suppo I van Spoleto, graaf van Brescia, Parma, Picenza, Modena en Bergamo in 817. Hij  

was ook gezant van de koning voor Italië, samen met bisschop Ratald van Brescia. In 818 
was hij een van de belangrijke tegenstanders van de mislukte opstand van Bernard van 
Italië. Als dank werd hij in 822 benoemd in de strategisch belangrijke functie van hertog 
van Spoleto, geboren in circa 765, overleden op 05-03-824. Gehuwd met: 

4398906398557.* N.N. Gezien de namen van zijn zonen was zijn echtgenote mogelijk een Longobardische. 
 
4398906398560.* Hunfried I van Istrië, markgraaf van Istrië vanaf 799 en Rätien vanaf 807. De mark Istrië 

was een Karolingische grensmark. Het werd in 799 gecreëerd, na de dood van Erik van 
Friuli, die tot dan het gebied Pannonië bestuurd had, overleden in circa 835. Gehuwd met: 

4398906398561.* N.N. 
 
4398906399840.* Werner van Worms, graaf in de Nahe-, Speyer- en  Wormsgau in circa 890/910, voogd 

van Hornbach. Hij vertegenwoordigde een van de machtigste families in Franken. In 
Speyergau werd in 902 nog Walaho als graaf vermeld, daarna moet hij door de Saliërs 
afgelost zijn. Stamvader van het Salische huis, overleden in circa 920. Gehuwd met: 

4398906399841.* een onbekende dochter uit het geslacht der Konradiner.  
 
4398906399842. Otto I de Grote (dezelfde persoon als 68732912476). Gehuwd (1) met: 
4398906399843. Edgytha van Engeland (Wessex), overleden 26-01-946, begraven Dom te Magdeburg. 
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Ideaalbeeld van Karel de 
Grote met kort na zijn dood 
gemaakte delen van de kei-
zerlijke regalia, in 1513 
door Albrecht Dürer ge-
schilderd in opdracht van 
zijn vaderstad Nürnberg. 
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4398906399848.  Godfried van de Gulikgouw, graaf van de Gulikgouw en paltsgraaf van Lotharingen voor 
zijn schoonvader Karel de Eenvoudige, overleden op 01-06 ná 949. Gehuwd met: 

4398906399849. Ermentrudis der Franken. 
 
4398906400012.* Gerard I van Parijs (dezelfde persoon als 4398906400020). Gehuwd met: 
4398906400013.* Rotrudis (dezelfde persoon als 4398906400021). 
 
4398906400020.* Gerard I van Parijs, graaf van Parijs vanaf circa 747, stamvader van de Matfriede (ook wel 

Gerhardine), overleden in circa 779. Gehuwd met: 
4398906400021.* Rotrudis, volgens sommigen een dochter van Carloman, een zoon van Karel Martel. 
 
4398906400032. Ealhmund van Kent, koning van Kent in 784, geboren in circa 745, overleden in 827. 
4398906400033.* N.N. 
 
4398906400044.* Cuthberht, mogelijk dezelfde als de ealdorman (wethouder) in Mercia ten tijde van koning 

Offa, koning van Mercia van 757 tot juli 796. Gehuwd met: 
4398906400045.* N.N. 
 
4398908809984.  Robert II (in Neustrië) (Chrodobertus), Nobilis in Neustrië, “vir clarissimus”, hofmeier 

van koning Chlodowech II 22-01-653, kanselier van koning Chlotharius III van Neustrië 
in 658, comes palatinus (paltsgraaf) op 02-10-678. Gehuwd met: 

4398908809985.* Doda, overleden vóór 12-09-678. 
 
4398908907520.* Višeslav van Servië, Servisch grootžupan tussen 730 en 780. Hij was de achterkleinzoon 

van de onbekende archont. De onbekende archont is de (mogelijk legendarische) leider 
van de Serviërs, die hen vanuit het noorden naar de Balkan leidde in de vroeg 7de eeuw. De 
belangrijkste bron, waarin hij gernoemd wordt, is de Administrando Imperio, een boek ge-
schreven in 950 door Constantijn VII van Byzantium. Deze onbekende archont zou de Ser-
ven geleid hebben vanuit de Slavische Urheimat (het huidige grensgebied van Polen, Slo-
wakije en Oekraïne) tijdens de heerschappij van de Byzantijnse keizer Herakleios, ergens 
tussen 610 en 641. Na de zuidwaartse volksverhuizing zouden de Serven de Avaren heb-
ben verslagen in de Dinarische Alpen. De onbekende archont overleed in 680. De naam 
van Višeslav is een samenstelling van više (meer) en het naamwoord slava (eer, glorie), 
dus letterlijk: “hij met meer glorie” Gehuwd met: 

4398908907521.* N.N.  
 
6356578043040. Lethlobar mac Echach, een Dal nAraide koning van de Cruithne in Ulaid (Ulster) van 708 

tot 709. Hij volgde koning Cú Chuarán mac Dúngail Eilni op (van de Eine tak van de 
familie), die in 708 tijdens een aanslag om het leven kwam. Lethlobar behoorde tot de 
regerende dynastie van de Dal nAraide die bekende stond als de Uí Chóelbad, het geslacht 
concentreerde zich voornamelijk rondom Mag Line, ten oosten van Antrim. Lethlobar 
sneuvelde tijdens de Battle of Dul in Mag Eilne (tussen Bush en the Bann in het 
hedendaagse County Antrim). De overwinnaars werden niet vermeld, mogelijk waren dit 
de Dal Fiatach die kort hierop het koninkrijk innamen, overleden in 709. Gehuwd met: 

6356578043041.* N.N. 
 
6356583186452.  Cadwaladr ap Cadwallon (Fendigaid, oftewel ‘de Gezegende’), koning van Gwynedd 

vanaf circa 655. In de sagen van Wales (waaronder het 10de eeuwse gedicht Armes 
Prydain) wordt hij beschouwd als de beloofde verlosser die ooit de Saksen zou verslaan, 
een rol die later werd toebedeeld aan koning Arthur. Zijn vermeende vlag, een rode draak, 
werd later aangenomen door Henry Tudor, de stichter van de Tudor Dynastie die beweerde 
af te stammen van Cadwaladr. Deze vlag vormt vandaag de dag de basis voor de y Draig 
Goch (de Rode Draak, de vlag van Wales). Cadwaladr volgde niet zijn vader op als koning 
van Gwynedd omdat hij slechts een kind was toen zijn vader sneuvelde. Het koninkrijk 
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werd toen geregeerd door Cadafael ap Cynfeddw, die kans zag de macht in Gwynedd naar 
zich toe te trekken. Kort ná 655 werd Cadafael vermoord, mogelijk door Cadwaladr, waar-
door hij alsnog koning van Gwynedd werd. In de tussenliggende jaren werd Cadwaladr 
mogelijk opgevoed in Ierland of een ander koningrijk in Wales. Cadwaladr vocht in 658 te 
Somerset onsuccesvol tegen de Saksen en was de laatste heerser van Wales die als serieuze 
tegenpartij kon worden beschouwd. Het is mogelijk daarom dat de geschiedschrijver Geof-
frey of Monmouth in zijn beschrijving van Britse koningen eindigde bij Cadwaladr. Na 
deze campagnes trok Cadwaladr zich terug in Gwynedd en richtte hij zich op de ontwikke-
ling van zijn land, waarbij hij vele schenkingen deed aan de kerk en een reputatie opbouw-
de van een toegewijd en vroom heerser. Na zijn dood werd hij door de kerk in Wales als 
heilige beschouwd, geboren in circa 633, overleden in 682 aan de Pest. Gehuwd met: 

6356583186453.* N.N. 
 
6356583186464.* Eiludd Powys, koning van Powys. Eén theorie stelt dat Manwgan ap Selyf slecht een klein 

kind was toen hij de troon besteeg in 613 wat leidde tot een invasie geleid door Eliudd, 
koning van Dogfeiling. Dogfeiling was een klein sub-koninkrijk aan de oostgrens van 
Gwynedd. Het rijkje was vernoemd naar Dogfael, een van de zonen van Cunedda, de 
eerste koning van Gwynedd (zie elders in deze kwartierstaat). Het rijk bestond tussen 445 
en 700, waarna het onderdeel werd van Gwynedd. Eiludd wist de troon te behouden totdat 
hij sneuvelde in de Battle of Maes Cogwy (Oswestry) in 642. Gehuwd met: 

6356583186465.* N.N. 
 
6356583912240.  Ordoño I van Asturië, koning van Asturië vanaf 01-01-850 in opvolging van zijn vader. 

Ordoño groeide op aan het hof van Alfonso II. Toen hij negen jaar oud was verhuisde hij 
naar Lugo, hoofdstad van de provincie Galicië, waar zijn vader gouverneur werd. Hier 
kreeg hij een opleiding in het leger. Ordoño werd tot gouverneur van Galicië benoemd 
toen zijn vader naar Vardulia trok om daar zijn tweede echtgenote te huwen. Toen Alfonso 
overleed werd Ramiro tot koning uitgeroepen. In verband met zijn afwezigheid kozen de 
ongeduldige edelen echter graaf Nepocian tot koning. Ordoño stond zijn vader bij en 
stelde een leger samen om strijd te leveren tegen deze tegenkoning. Hij kon echter niet zijn 
post in Galicië verlaten, waardoor zijn leger onbenut bleef. Nadat Ordoño koning was 
geworden moest hij de opstandige Basken bestrijden, die de hulp van de Banu Qasi van 
Zaragoza hadden ingeschakeld. Nadat hij de rebellen had verslagen hoorde hij over een op 
handen zijnde Moorse aanval op Vardulias. Voordat de Moren Vardulias konden aanvallen 
versloeg Ordoño hen nabij de Ebro. In 859 versloeg hij Musa ibn Musa in een gevecht bij 
Albelda. Ordoño besloot op te trekken tegen de gouverneur van Tuleda om zo geheel 
Navarro te verkrijgen, maar de Emir van Córdoba reageerde met een aanval op Álava en 
maakte deze stad met de grond gelijk. In Bureba versloegen de Moren graaf Rodrigo van 
Castilië en zorgden zo dat de Reconquista een grote vertraging opliep. Ordoño wordt 
beschouwd als de herinrichter van de steden León, Astorga, Tuy en Amaya, geboren in 
circa 830 te Oviedo, overleden op 27-05-866 te Oviedo. Gehuwd in 847 met: 

6356583912241.* Munia (Muniadona), mogelijk een zuster van de graaf van Bierzo. 
 
6356583912246. Gatón del Bierzo, graaf van Bierzo, één van de eerste en bekendste graven van Bierzo, 

speelde een leidende rol in de Reconquista en herbevolking van Galicië, de Bierzos, León 
en Zamoras, overleden in circa 866. Gehuwd met: 

6356583912247.* Egilo. 
 
Generatie XLIV (Voorstamovergrootouders) 
 
8797812796452. Bernard der Franken, halfoudoom van Karel de Grote en belangrijk edelman in zijn rijk. 

Hij was de zoon van Karel Martel en zijn minnares Ruodhaid. Bernard was graaf en abt 
van Saint-Quentin en hofmeier van Austrasië, Neustrië en Bourgondië. Hij was legeraan-
voerder van Karel de Grote tijdens de campagne tegen de Longobarden (773-774) en leidde 
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zijn leger over de Grote Sint-Bernhardpas, terwijl Karel zelf over de Mont Cenis trok. Door 
deze omtrekkende beweging werd de verdediging van de Longobarden omzeild en konden 
de Franken hun koninkrijk eenvoudig veroveren, geboren in circa 725, overleden in 787. 
Gehuwd (1) met een onbekende Frankische vrouw. Gehuwd (2) met: 

8797812796453.* N.N. een onbekende Saksische vrouw. 
 
8797812796454.* Theodo. Gehuwd met: 
8797812796455.* N.N. 
 
8797812796472. Pepijn III de Korte, hofmeier der Franken vanaf 741 in opvolging van zijn vader en koning 

der Franken vanaf 751. Pepijn kreeg als hofmeier het gezag in het westelijk deel van het 
rijk (Aquitanië, Neustrië, Bourgondië, Provence en de gebieden rond Metz en Trier). Hij 
haalde in 743 de troonpretendent Childerik III uit het klooster en maakte hem koning. In 
744 versloeg Pepijn de Alemannen in de Elzas. In 747 trad zijn broer hofmeier Carloman, 
vermoedelijk onder dwang, in een klooster. Hij benoemde zijn zoon Drogo tot opvolger, 
maar deze werd door Pepijn terzijde geschoven. Pepijn was nu alleen hofmeier (dux et 
princeps Francorum). In 743 werden, op voorstel van Bonifatius, in Austrasië hervormingen 
doorgevoerd in de kerk, gericht op handhaving van het celibaat en het opgeven van de 
onmatige manier van leven van de geestelijkheid. In 744 riep Pepijn een concilie bijeen te 
Soissons om de hervormingen ook in Neustrië door te voeren. Pepijn paaide de geestelijk-
heid door in beslag genomen bezittingen terug te geven. In 751 sloot Pepijn een overeen-
komst met paus Zacharias. In ruil voor steun tegen de Longobarden steunde de paus Pepijn 
in zijn streven koning te worden. Volgens de overlevering vroeg Pepijn aan de paus wie 
koning moest zijn: diegene die de titel droeg of hij die de eigenlijke macht uitoefende. 
Tijdens een landdag in Soissons werd Childerik III afgezet en gedwongen in te treden in 
het klooster van St. Bertinus te St. Omer, en werd Pepijn tot koning gekozen. In 753 moest 
Pepijn eerst de Saksen verslaan. In 754 reisde paus Stefanus II (III) naar Pepijn om het 
bondgenootschap tegen de Longobarden te bevestigen. Stefanus zalfde Pepijn en zijn 
zonen opnieuw en de edelen zwoeren op straffe van excommunicatie om alleen nakome-
lingen van Pepijn als koning te kiezen. Pepijn beloofde de paus een eigen staat rond Rome. 
In 755 belegerde Pepijn de Longobarden in Pavia en sloot vrede met hun koning Aistulf. 
In 756 verbrak Aistulf het verdrag en belegerde de paus in Rome. Pepijn trok naar Italië en 
dwong de Longobarden Ravenna af te staan, dat hij aan de paus schonk en hierdoor tot 
Patricius van Rome werd benoemd. Pepijn zette het beleid van zijn vader voort (ontwikke-
ling naar feodale structuren, opbouw zware cavalerie) en legde het huwelijks- en schei-
dingsrecht vast. Ook stelde hij een hofkapel en een kanselarij in, en bereidde een hervorm-
ing van de liturgie voor. Hij voerde de zilveren denarius als eenheidsmunt in. In 757 
voerde hij oorlog tegen de Saksen en dwong Tassilo III van Beieren een eed van trouw af 
te leggen. In 758 volgde nog een campagne tegen de Longobarden en in 759 verdreef hij 
de Arabieren uit Septimanië (zuidwest Frankrijk). In 760 begon Pepijn een campagne 
tegen hertog Waifar van Aquitanië en slaagde erin dit hertogdom te veroveren. Zijn 
bijnaam lijkt in de middeleeuwen te zijn geïntroduceerd, geboren in circa 714 te Jupille-
sur-Meuse, gedoopt in 719 te Utrecht door aartsbisschop St. Willibrord, overleden op 18 
of 24-09-768, begraven in de kathedraal van St. Dénis te Parijs, volgens zijn wens met zijn 
gezicht naar beneden, als boetedoening. Gehuwd (1) met een prinses uit het Donau gebied, 
verstoten. Volgens de annalen van Prüm gehuwd (2) in 743/744 met: 

8797812796473. Bertrada van Laon (Bertha met de Grote Voet), belangrijke adviseur van haar man en 
volgde hem op zijn veldtochten. Na zijn dood woonde zij bij haar zoon Karel de Grote. 
Later trok zij zich terug in het klooster van Choisy-au-Bac te Aken. Door nauwe verwant-
schap duurde het jaren voordat de kerk het huwelijk erkende. In 762 wilde Pepijn haar ver-
stoten maar dat mislukte door verzet van de paus. Bertrada kreeg haar bijnaam omdat ze 
een klompvoet had, geboren in circa 05-720, overleden op 12-06/07-783 te Choisy-au-
Bac, begraven in de kathedraal van St. Dénis te Parijs. 
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8797812796474.* Gerold I, Frankisch graaf (in de Vinzgouw, middenrijngebied), vermeld in 777/ 784. 
8797812796475. Imma (Emma, Emme). 
 
8797812799686.  Edward de Oudere (the Elder) (dezelfde persoon als 274931650002). Gehuwd met: 
8797812799687.  Ælfflæd (dezelfde persoon als 274931650003). 
 
8797812799696.  Gerhard van de Metzgau. Na de dood van Zwentibold trachtte hij Lotharingen te verove-

ren. Vanwege weinig aanhang moest hij het onderspit delven. Zijn bezittingen werden 
geconfisqueerd, geboren in circa 870, overleden op 22-06-910. Gehuwd in circa 900 met: 

8797812799697.  Oda van Saksen, overleden na 952. Weduwe van koning Zwentibold van Lotharingen. 
 
8797812799698.  Karel III der Franken (de Eenvoudige)(dezelfde persoon als 137465825000). Gehuwd met: 
8797812799699.  Eadgifu (Ogiva) van Engeland (Hedwige van Essex) (dezelfde persoon als 137465825001). 
 
8797812800064. mogelijk: Aelfric (Aldrick) van Kent, samen met zijn broers, Eadbert en Aethelbert, 

volgde hij in 725 zijn vader op als koning van Kent, overleden in 794. Gehuwd met: 
8797812800065.* N.N. 
 
8797817619968.  Lambert I (in Neustrië) (Lantbertus), Nobilis in Neustrië, overleden ná 650. Gehuwd met:  
8797817619969.* N.N. 
 
12713156086080.  Eochaid Iarlaithe mac Lurgain, Dal nAraide koning van de Cruithne in Ulaid (Ulster). De 

chronologie van de koningen van Dál nAraidi tussen de Battle of Mag Roth in 637 en de 
plaag van 666 is onduidelijk. Eochaid regeerde waarschijnlijk tussen 646 en 666. The 
Annals of Ulster noemen hem koning van de Cruithne, overleden in 666. Gehuwd met: 

12713156086081.* N.N. 
 
12713166372904.  Cadwallon ap Cadfan, koning van Gwynedd vanaf circa 625. Hij wordt met name 

herinnerd doordat de historicus Bede schreef over zijn overwinning op Northumbria en de 
moord van hun koning Edwin, vlak voordat hij zelf sneuvelde in de strijd tegen koning 
Oswald of Bernicia. Nadat Cadwallon koning Penda van Mercia had gedwongen tot een 
alliantie vielen zij samen Northumbria aan. Op 12-10-633 werd de Battle at Hatfield Chase 
gevochten, waarbij Edwin en zijn zoon Osfrith sneuvelden. Hierna ontstond er anarchie in 
het voormalig koninkrijk Northumbria en probeerde de onderrijken Deira en Bernicia de 
macht over te nemen. Cadwallon veroverde echter ook deze rijkjes en zou kort geregeerd 
hebben over héél Northumbria, volgens Bede niet als koning maar als bloederige tiran die 
zich wel een Christen noemde, maar so barbaars was in zijn gedrag dat hij vrouw noch 
kind spaarde van vreselijke folteringen. De nieuwe koning van Bernicia, Eanfrith, wilde 
onderhandelen over vrede, maar werd vermoord door Cadwallon. Cadwallon werd kort 
daarop echter verslagen in de Battle of Heavenfield door de broer van Eanfrith, Oswald of 
Northumbria. Cadwallon werd niet opgevolgd door zijn zoon Cadwaladr, die nog slechts 
een kind was, maar door Cadafael ap Cynfeddw, die kans zag de macht in Gwynedd naar 
zich toe te trekken. Kort na 655 werd hij opgevolgd door Cadwaladr, die hem mogelijk 
had vermoord. Cadwallon overleed in 634 te Denis’s-brook. Gehuwd met: 

12713166372905.* N.N. 
 
12713167824480.  Ramiro I van Asturië (de Roede der Gerechtigheid), koning van Asturië vanaf 842. 

Ramiro wist in 844 de Noormannen te verjagen. In de Slag om Clavijo wist hij een 
Moorse aanval af te slaan. Tijdens deze veldslag verscheen Jacobus de Meerdere op een 
wit paard. Hierdoor ontwikkelde zich in Iberië een cult rondom zijn persoon. In 846 moest 
de christelijke bevolking echter alsnog vluchten voor een Moorse aanval. In 856, onder 
Ramiro’s zoon Ordoño I werd het opnieuw heroverd, geboren in circa 790,  
overleden in 850 te Liño. Gehuwd (1) met Paterna van Castilië. Gehuwd (2) met: 

12713167824481.* een Galicische prinses. 
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Graf van Pepijn de Korte en Bertrada van Laon in de kathedraal van Saint Denis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding van Ordoño I van Asturië, 
koning van Asturië vanaf 850, in de 
kathedraal van Santiago de Compostela. 
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Cadwallon ap Cadfan, koning van Gwynedd vanaf circa 625. Afbeelding uit de 15de eeuwse Historia Regum 
Britanniae van Geoffrey of Monmouth. 
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12713167824492.  Ramiro I van Asturië (dezelfde persoon als 12713167824480). Gehuwd met: 
12713167824493. een Galicische prinses (dezelfde persoon als 12713167824481). 
 
Generatie XLV (Voorstambetovergrootouders) 
 
17595625592904. Karel Martel (dezelfde persoon als 17595625592944). Relatie met: 
17595625592905.* Ruodhaid, een bijvrouw. 
 
17595625592944. Karel Martel, hofmeier der Franken vanaf 716. Karel werd door zijn stiefmoeder Plectru-

dis opgesloten te Keulen zodat haar kleinzoon Theudoald hofmeier kon worden. De adel in 
Neustrië en Bourgondië en de Friezen zagen kans zich te bevrijden van Austrasië. De 
Austrasische adel bevrijdde Karel uit gevangenschap, maar waren te laat om hem een 
volwaardig leger te laten opbouwen. In 716 werden Theudoald en Plectrudis in Keulen 
aangevallen. Karel probeerde de stad te ontzetten maar moest zich al snel terugtrekken. Dit 
was het eerste en laatste gevecht dat Karel zou verliezen. Plectrudis moest zich overgeven 
en de schatkist van Austrasië viel in handen van de aanvallers. Het Neustrische leger en 
een deel van de Friezen trokken door de Ardennen naar huis. Hun gezamenlijke leger was 
groter dan het leger van Karel, maar hij wist door verrassing en list de slag bij Amblève in 
zijn voordeel te beslissen (hij veinsde op de vlucht te slaan en lokte hen in een hinderlaag). 
Karel kreeg zo ook weer het grootste deel van de Austrasische schatkist in handen. In 717 
voerde Karel zelf een veldtocht naar Neustrië. Op 21 maart van dat jaar boekte hij een 
overwinning bij Kamerijk. Hij achtervolgde Chilperik II en zijn hofmeier tot aan Parijs. 
Daarna keerde hij terug naar huis, versloeg de aanhang van Plectrudis en veroverde 
Keulen. Karel riep vervolgens Chlotarius IV uit tot koning van het gehele rijk, met 
hemzelf als hofmeier. Karel benoemde ook een nieuwe bisschop in Reims. In 718 verbon-
den Chilperik en Ragenfried zich met Odo van Aquitanië, hun leger werd echter opnieuw 
verslagen in de slag bij Soissons. Odo vluchtte terug naar zijn hertogdom en leverde in ruil 
voor vrede Chilperik II en zijn hofmeier uit aan Karel. Odo erkende Karel als de rechtma-
tige hofmeier en Karel erkende Odo als hertog. Opmerkelijk is dat Karel al zijn verslagen 
tegenstanders ongemoeid liet. Nadat hij in 718 zijn macht had gevestigd in het Frankische 
Rijk, begon Karel een programma om het Frankische gezag over de noordelijke buurvol-
ken te herstellen en zijn noordelijke grenzen te beveiligen, In 718 versloeg hij de Saksen 
en verwoestte hij Westfalen, in 719 heroverde hij de verloren Friese gebieden en stelde 
Willibrord in staat om de zending vanuit Utrecht te hervatten. Tussen 720 en 723 voerde 
Karel campagnes tegen Beieren waarbij hij werd gesteund door de Alemannen. De Beierse 
hertog Hugbert erkende het gezag van Karel. Terwijl Karel langere tijd in Beieren ver-
bleef, kwam Ragenfried (nog altijd graaf van Anjou) in opstand. In 724 werd deze opstand 
door Karel onderdrukt. In 730 versloeg hij de Alemannen en doodde hun hertog Lantfrid. 
Karel benoemde geen opvolger wat betekende dat hij zelf het feitelijke gezag over de 
Alemannen had. In 734 versloeg hij de Friezen en doodde hun aanvoerder Poppo. Fries-
land ten westen van de Lauwers werd ingelijfd. Doordat Karel steeds in oorlog was voerde 
hij radicale veranderingen door. Karel vormde een strijdmacht van trouwe veteranen om in 
een beroepsleger, dat door de staat werd betaald en bewapend. Het leger dat Karel vormde, 
bestond in eerste instantie uit zware infanterie. Toen de stijgbeugel werd geïntroduceerd, 
konden ruiters ook actief deelnemen aan de strijd, en begon Karel ook aan de opbouw van 
een zware cavalerie. Dit moment moet rond 735 zijn geweest omdat hij tijdens de slag bij 
Poitiers in 732 nog geen cavalerie had, terwijl deze bij de slag aan de Berre in 737 al een 
beslissende rol speelde. Karel financierde zijn leger door kerkelijke bezittingen in beslag 
te nemen. De bisschoppen dreigden daarop om Karel te excommuniceren, wat alleen werd 
voorkomen doordat Bonifatius krachtige steun aan Karel gaf. Karel Martel is het bekendst 
door zijn overwinning in de Slag bij Poitiers op 18 of 25-10-732, die traditioneel wordt 
gezien als de “redding van Europa van de Arabieren”. Karel stelde zijn leger (zware infan-
terie) op in een defensieve positie op een beboste heuvel tussen Poitiers en Tours. Karels 
plan was om de Arabieren te laten aanvallen omdat hun cavalerie-charge tegen de helling 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

op in een bos veel van zijn kracht zou verliezen. De Franken waren goed voorzien en 
warm gekleed (het was oktober) en konden hun positie lang volhouden. Na een week van 
afwachten viel de Arabische cavalerie aan. De slag zou twee dagen hebben geduurd zon-
der een duidelijke uitkomst. De volgende dag waren de Moren weggetrokken omdat ze 
bang waren dat de Franken hun buit zouden roven. Na deze veldslag had Karel ook de 
controle over Aquitanië. De hertog van Provence sloot in 737 een bondgenootschap met de 
arabieren uit Narbonne en hielp ze om Avignon te bezetten. Karel versloeg de arabieren 
tijdens de slag aan de rivier de Berre. Karel dankte deze overwinning aan de inzet van zijn 
zware cavalerie, waar de arabieren niet op hadden gerekend. De belangrijkste arabische 
steden in Septimanië werden veroverd, behalve Narbonne. Na de dood van koning Theu-
derik IV in 737 laat Karel de positie van koning vacant. Hoewel hij zich niet tot koning 
uitriep was het duidelijk dat hij de macht had. In 739 bood de paus Karel de titel van con-
sul van Rome aan, in ruil voor hulp tegen de Langobarden. Karel sloeg dit aanbod af om-
dat hij banden met de Langobarden onderhield. Karel versterkte zijn gezag door verdere 
veldtochten tegen Beieren, Allemanië, Saksen en Aquitanië. Karel wordt beschouwd als 
stamvader en naamgever van de Karolingen. Zijn vader Pepijn van Herstal was gehuwd 
met Plectrudis en Karels moeder was mogelijk uit de lagere adel afkomstig. Volgens de 
overlevering was Plectrudis dominant en toen Karel werd geboren, durfde de boodschap-
per daar niet openlijk over te spreken omdat Plectrudis ook aanwezig was. De boodschap-
per en Pepijn (die hem goed begreep) spraken over de “kerel die was gekomen”, zo heeft 
Karel zijn toen ongewone naam gekregen. Zijn bijnaam Martel (hamer) kreeg hij omdat hij 
de arabieren vermorzelde, geboren op 23-08-676 te Herstal (Wallonië), overleden op 22-
10-741 te Quierzy (Aisne, Frankrijk), begraven in de kathedraal van St. Dénis te Parijs. 
Gehuwd (2) in circa 724 met Swanahilde van Beieren, geboren in circa 710. Als weduwe 
werd zij door haar stiefzonen in de Abdij van Chelles geplaatst. Relatie met Ruodhaid (zie 
elders in deze kwartierstaat). Gehuwd (1) in circa 709 met: 

17595625592945.* Rotrudis (Rotrude) van Trier, volgens sommige bronnen een dochter van St. Liutwin, 
bisschop van Trier in circa 700. Rotrudis werd geboren in circa 690, overleden in 724. 

 
17595625592946. Charibert van Laon, graaf van Laon. Hij tekende in 721, samen met zijn moeder Bertrada 

van Prüm, de oprichtingsakte van de abdij van Prüm. In datzelfde jaar deed hij, samen met 
zijn moeder, een schenking aan de abdij van Echternach, overleden vóór 762, volgens een 
akte van zijn dochter Bertrada en schoonzoon Pepijn de Korte. Gehuwd met: 

17595625592947.* Bertrade van Keulen, sommige bronnen noemen haar Gisela. 
 
17595625592950. Hnabi, Alamannengraaf. Gehuwd met: 
17595625592951.* N.N. 
 
17595625599392.  Adelhard II van de Metzgau. Gehuwd met:  
17595625599393.* N.N. 
 
17595625599394.  Otto I van Saksen (dezelfde persoon als 274931649904). Gehuwd met: 
17595625599395.  Hedwig van Babenberg (dezelfde persoon als 274931649905). 
 
17595625600128. Wihtred van Kent, koning van Kent vanaf 690 in opvolging van Oswine of vanaf 687 in 

opvolging van zijn broer Aedric, geboren circa 670, overleden 23-04-725. Gehuwd met: 
17595625600129.* N.N. 
 
17595635239936. Robert I (Chrodobertus in Neustrië), nobilis in Neustrië, referendaris van koning Dagobert 

op 08-04-630. Gehuwd met: 
17595635239937.* N.N. 
 
25426312172160.  Fiachnae mac Báetáin (Fiachnae Lurgan of Fiachnae Find), koning van de Dál nAraidi en 

High King of the Ulaid  gedurende de 7de eeuw. Het Dál nAraidi koninkrijk was een 
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verzameling van cruithne stammen in Ierland, waardoor opvolging van het koningschap 
werd bereikt door geweld en prestige, in plaats van erfelijke opvolging. Waarschijnlijk 
werd Fiachnae koning na het plotselinge overlijden van Áed Dub mac Suibni in 588. In de 
Annals of the Four Masters wordt beschreven dat hij in 597 de slag om Cuil Cael won en 
de leider van de Dal Fiatach, Fiachnae mac Demmáin, versloeg waarna hij daadwerkelijk 
heerser van Ulaid werd. Fiachnae werd in 626 verslagen en gedood in de slag om Leithet 
Midind door Fiachnae mac Demmáin van de Dál Fiatach. Gehuwd met: 

25426312172161.* N.N. 
 
25426332745808.  Cadfan ap Iago, koning van Gwynedd vanaf circa 615 vlak vóór of ná de Battle of Chester 

(Caerllion). Cadfan wordt omschreven als een wijze en rechtvaardige heerser die opviel 
om de wet en vrede te handhaven in een onstabiele periode. Zijn gedenksteen in 
Llangadwaladr Church te Anglesey verwijst naar hem als “Catamanus rex sapientisimus 
opinatisimus omnium regum” (King Cadfan the wisest and most renowned of all kings), 
geboren in circa 580, overleden in 625. Gehuwd met: 

25426332745809.* N.N. 
 
25426335648960. Bermudo I van Asturië (de Diaken), koning van Asturië vanaf 789. Bermudo werd door de 

adel tot koning gekozen nadat Mauregatus op natuurlijke wijze was overleden. Hij regeer-
de echter niet lang. In 791 moest hij Asturië verdedigen tegen een Arabisch-Berber invasie 
van Álava en Galicia maar werd verslagen in de Slag in Burbia (Bierzo). De aanvoerder 
van de moslims te Burbia wordt in de Ibn al-Athir omschreven als Yūsuf ibn Bukht. Na 
deze veldslag trad Bermudo af als koning, het is echter onduidelijk of dit vrijwillig of 
gedwongen was. Bermudo stond in zijn tijd bekend als een vrijgevige man en zou nog vele 
jaren geleefd hebben als monnik en in goede harmonie met zijn opvolger. Gehuwd met: 

25426335648961.* N.N. 
 
Generatie XLVI (Voorstamoudouders) 
 
35191251185888. Pepijn II van Herstal (de Jongere), hofmeier van Austrasië vanaf 680. Door de mislukte 

staatsgreep van zijn oom Grimoald verkeerde zijn familie in politieke ongenade en veel 
familieleden, waaronder zijn vader, werden gedood. Pepijn had nog wel de familiebezit-
tingen langs de Maas en de Moezel. Door zijn huwelijk met Plectrudis verwierf hij meer 
bezittingen aan de Moezel en in de Eifel. Ook wist hij aanzien te winnen door Gundewin 
te doden, de moordenaar van zijn vader. In 679 was Pepijn een van de leidende edelen in 
Austrasië. Samen met Martin van Laon leidde hij het verzet tegen hofmeier Ebroin van 
Neustrië en Bourgondië die ook de macht in Austrasië wilde verwerven. De Austrasiërs 
werden bij Laon verslagen, Martin werd gedood en Pepijn moest vluchten. In 680 werd hij 
hofmeier van Austrasië. Een jaar later werd Ebroin vermoord en Pepijn sloot een verdrag 
met diens opvolger Waratton. In 687 kwam hij in conflict met Berthar, de nieuwe hofmeier 
van Neustrië en Bourgondië. Pepijn versloeg hem in de Slag bij Tertry. Koning Theuderik 
III benoemde Pepijn tot hofmeier van het gehele rijk en Pepijn erkende Theuderik als enige 
koning. In 689 versloeg hij de Friezen in de Slag bij Dorestad en veroverde alle gebieden 
ten zuiden van de Rijn. Aan St. Willibrord gaf hij een oud Romeins fort (Utrecht) als steun-
punt voor zijn zending onder de Friezen. Ook onderwierp hij de Alemannen. In 691 deed 
hij een schenking aan de abdij van St. Arnulf te Metz. In 695 benoemde hij zijn zoon Gri-
moald II tot hofmeier in Neustrië en zijn zoon Drogo tot hofmeier in Bourgondië. Pepijn 
werd geboren in circa 640 te Herstal, overleden op 16-12-714 te Jupile sur Meuse, begra-
ven in de abdij van St. Arnulf te Metz. Gehuwd (1) met Plectrudis. Gehuwd (2) in bigamie: 

35191251185889.* Alpaïde (Alpaïs of Chalpaïs), haar afkomst is niet geheel duidelijk. Zij zou een zuster zijn 
geweest van Dodo, een domesticus van Pepijn van Herstal. Dodo zou de man zijn geweest, 
die bisschop Lambertus van Maastricht zou hebben vermoord. Ook wordt zij beschouwd 
als nicht in de tweede graad van Bertrada van Prüm. Haar geboorteplaats wordt in de na-
bijheid van Prüm vermoed, geboren in circa 635, overleden op 16-12-714.  
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Vóór zijn dood verdeelde Karel Martel zijn rijk tussen zijn zonen Carloman en Pepijn. Uit Grandes Chroni-
ques de France. 
 

Boven: Gedenksteen van Cadfan ap Iago, koning van 
Gwynedd vanaf circa 615 vlak vóór of ná de Battle of Chester 
(Caerllion).  
 
 
 
 
Links: Pepijn II van Herstal met de jonge koning Clovis III uit 
de Geïllustreerde geschiedenis van België uit 1885. 



© 2020 Jkr. Dr. S.E.M. Roeling | www.sroeling.info  

35191251185892. Martin van Laon, graaf van Laon, geboren in circa 660. Gehuwd met: 
35191251185893. Bertrada van Prüm, stichtte in 721 samen met haar zoon Charibert de abdij van Prüm. In 

datzelfde jaar deed hij, eveneens met zijn moeder, een schenking aan de abdij van Echter-
nach. Volgens sommigen was zij niet de dochter van Theuderik III en Clothildis van 
Herstal, maar van Paltsgraaf Hugobert en Irmina van Oeren. Haar echtgenoot zou 
onbekend zijn, geboren in circa 676, overleden in circa 740. 

 
35191251185900.* Godfried, hertog. Gehuwd met: 
35191251185901.* N.N. 
 
35191251198784.* Adelhard I van de Metzgau. Gehuwd met: 
35191251198785.* N.N. 
 
35191251200256. Ecgberht (Egbert) van Kent, koning van Kent van 664 tot 673, mogelijk reeds als kind 

gekroond na het overlijden van zijn vader, overleden op 04-07-673. Gehuwd met: 
35191251200257.* N.N. 
 
35191270479872.* Charibert (in Neustrië) (in de Haspengouw), Nobilis in Neustrië. Oudst bekende stam-

vader van de Capetingers. In veel stamreeksten wordt hij evenals zijn eerste nakome-
lingen “van (of in) de Haspengau” genoemd, overleden vóór 636. Gehuwd met: 

35191270479873.* N.N. 
 
50852624344320.  Báetán mac Echdach, volgens de sage had hij een hekel aan zijn zoon Fiachnae, op wie 

hij eens een wilde hond los liet. Zijn zoon wist hem echter met een vleesspit door het 
hart te steken. Gehuwd met: 

50852624344321.* N.N. van de Dál Fiatach, volgens de sage baarde zij haar zoon als wraak op Báetán. 
 
50852665491616.  Iago ap Beli, koning van Gwynedd vanaf circa 599. De belangrijkste gebeurtenis tijdens 

zijn regering was de machtstoename van het koninkrijk Mercia, onder de heerschappij 
van Pybba en zijn zoon Penda. Sommige bronnen lijken te bevestigen dat Iago en Pybba 
een overeenkomst sloten elkaar niet aan te vallen, waarbij Gwynedd in geval van nood 
Mercia zou steunen tegen Northumbria. In 604 werd koning Edwin van Deira verdreven 
door koning Æthelfrith van Bernicia. Edwin vluchtte naar het hof van Iago en als gevolg 
daarvan richtte Æthelfrith zijn woede op Gwynedd en vermoordde de monniken te 
Bangor. Uiteindelijk kwam het tot een treffen in 613 in de Battle of Chester welke werd 
gewonnen door Æthelfrith. Koning Selyf Sarffgadau of Powys en koning Cadwal 
Crysban of Rhôs sneuvelden in deze strijd. Het is niet geheel zeker Iago deel nam aan 
deze strijd, mogelijk deed hij dat wel en sneuvelde hij op het slagveld. Andere bronnen 
wijzen erop dat hij kort voor de veldslag afstand had gedaan van de troon en later dat 
jaar overleed in een klooster, geboren in circa 560, overleden in 613. Gehuwd met: 

50852665491617.* N.N. 
 
50852671297920.  Fruela van Cantabrië, overleden in 765, een zoon van Peter van Cantabrië en de broer 

van koning Alfons I van Asturië. Gehuwd met: 
50852671297921.* N.N. 
 
Generatie XLVII (Voorstamoudgrootouders) 
 
70382502371776. Ansegisel (Ansegisus), het enige document dat Ansegisel noemt, samen met zijn broer 

Choldulf is een akte uit 648 van de abdij van Stavelot Malmédy opgesteld door koning 
Sigebert III waarin deze Angisel benoemde tot domesticus, een positie vlak achter de 
hertogen. In 662 nam hij deel aan de mislukte staatsgreep van zijn zwager Grimoald I en 
werd gedood door Gundewin, geboren in circa 610, overleden in circa 662 (andere bron-
nen noemen 602 en 679 als geboorte- en overlijdensdatums). Gehuwd in circa 645 met: 
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70382502371777. St. Begga van Landen, na het overlijden van haar echtgenoot en bijna al haar mannelijke 
familieleden was Begga erfgename van het uitgestrekte familiebezit in het Maasdal. Als 
weduwe maakt Begga een pelgrimstocht naar Rome en deed daar de gelofte om een 
klooster en zeven kerken te stichten. Pas toen haar zoon Pepijn in 691 zijn politieke po-
sitie en zijn bezit veilig had gesteld, stichtte zij een klooster in Andenne sur Meuse, be-
volkte het met nonnen uit Nijvel en werd de eerste abdis. De heilige Begga is de patro-
nes van de begijnen, stotteraars en botbreuken en wordt ingeroepen tegen reuma. Begga 
heeft niets met de begijnen van doen (begijnen kregen hun naam pas 600 jaar later), maar 
wordt vanwege de naamsovereenkomst toch vaak als begijn met kap en gevouwen han-
den voorgesteld. Het Walcherse dorpje Biggekerke is waarschijnlijk naar haar vernoemd. 
Een relikwie van Begga wordt bewaard in de Sint-Amanduskerk te Wezeren in Vlaams-
Brabant. Haar feestdag is op 17 december, geboren in circa 620, waarschijnlijk overleden 
op 17-12-693 in het klooster van Andenne, begraven te Andenne. 

 
70382502371784. Ansegisel (Ansegisus) (dezelfde persoon als 70382502371776). Gehuwd met: 
70382502371785. St. Begga van Landen (dezelfde persoon als 70382502371777). 
 
70382502371786. Theuderik III, koning van Neustrië vanaf 673 in opvolging van zijn broer Chlotharius 

III, onder supervisie van hofmeier Ebroin. Als snel kwamen de stadsgraven van Autun, 
Parijs en Lyon in opstand en namen Ebroin gevangen. Theuderik III werd onttroond en 
in een klooster gestopt, zijn broer Childerik II volde hem op. In 675 kwam Ebroin vrij 
en werd Childerik II met zijn zwangere echtgenote Blichildis in een bos bij Livry, Picar-
dië, vermoord. Na het overlijden van Childerik II in 675 werd Theuderik weer op de 
troon gezet en werd daarmee koning der Franken. De hofmeier van Austrasië, Pepijn 
van Herstal, versloeg hem in 687 bij Tertry en werd hofmeier van heel Frankrijk, hoewel 
Theuderik mocht aanblijven als koning tot zijn overlijden in 691 had hij geen werkelijke 
macht, geboren in 654, overleden in 691. Gehuwd met: 

70382502371787. Clothildis van Herstal. 
 
70382502400512. Eorcenberht van Kent, koning van Kent vanaf 640, zou de eerste koning in Engeland zijn 

geweest die afgoden liet vernietigen, overleden op 14-07-664. Gehuwd in circa 640 met: 
70382502400513. St. Seaxburh (Sexburga), stichtte in 664 de abdij van Minster in Sheppey. Vijf jaar later 

ging zij naar Ely, waar zij leefde onder haar zuster St. Etheldreda, die abdis was. Deze 
overleed in 679 en Seaxburh volgde haar op, overleden in circa 699, begraven te Ely. 

 
101705248688640. mogelijk: Eochaid mac Condlai, koning van Ulaid vanaf 532, overleden in 553. Gehuwd: 
101705248688641.* N.N. 
 
101705330983232.  Beli ap Rhun, koning van Gwynedd vanaf circa 586, er is weinig bekend over Beli wat 

erop kan wijzen dat hij regeerde in een tijd van stabiliteit en vrede, overleden in 599.  
101705330983233.* N.N. 
 
101705342595840.* Peter (Pedro) van Cantabrië, hertog van Cantabrië. Mogelijk zoon van de Visigothische 

koning Erwig. In de kronieken van Alfonso staat: “ex semine Leuvigildi et Reccaredi 
progenitus” waaruit blijkt dat hij afstamde van Liuvigild, van 569 tot zijn overlijden in 
586 koning van het Visigotische koninkrijk en diens zoon Reccared I, koning van de 
Visigoten in Spanje van 586 tot 601. Volgens islamitische kronieken belegerde Musa 
ibn Nusair in 714 de hoofdstad van Cantabrië, Amaya, voor de tweede keer. Peter leidde 
zijn volk de bergen in en sloot een verbond met Pelayo van Asturië tegen de invallers, 
die in de slag bij Covadonga verslagen wer-den. De gebieden van de beide heersers 
werden verenigd door het huwelijk van Peters zoon Alfonso met Pelayo’s dochter 
Ermesinda. Alfonso kreeg later de Asturische troon en was de eerste die zich koning 
noemde. De Pérez-dynastie is naar hem genoemd, overleden in 730. Gehuwd met: 

101705342595841.* N.N. 
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Generatie XLVIII (Voorstamoudovergrootouders) 
 
140765004743552. St. Arnulf van Metz, domisticus en paltsgraaf aan het Austrasische hof, bisschop van 

Metz van 614 tot 629. Arnulf diende het Austrasische hof onder koning Theudebert II en 
was beheerder van de koninklijke domeinen en graaf aan de Schelde. In 613 leidde hij 
met Pepijn van Landen en hofmeier Warchenar van Bourgondië, de opstand tegen de 
minderjarige koning van Austrasië en Bourgondië, Sigebert II, en koningin-overgroot-
moeder Brunhilde van Austrasië die de feitelijke macht bezat (wat de oorzaak was van 
het conflict). De opstandelingen sloten een bondgenootschap met Chlotarius II van Neu-
strië. Tezamen versloegen ze de troepen van Sigebert en Brunhilde bij de Aisne, waarna 
Sigebert en Brunhilde werden gedood. In Andernach werd een verdrag gesloten waarin 
de autonomie van Austrasië en de leidende rol van de Austrasische adel werden vastge-
legd. In 614 gaf Arnulf te kennen dat hij in een klooster wilde treden maar in plaats 
daarvan benoemde Chlotarius hem tot bisschop van Metz, wat ook een politiek belang-
rijke functie was. In 623 werd hij voogd van Dagobert I, die door zijn vader tot koning 
van Austrasië was benoemd (wat een uiting was van de Austrasische autonomie). Een 
jaar later onderdrukte hij samen met Pepijn een opstand in Thüringen. In 625 bemiddel-
de hij een overeenkomst tussen Chlotarius en Dagobert. In 629 trad hij in het klooster 
van Remiremont waar hij voor zieken en leprozen zou hebben gezorgd en de rest van 
zijn leven als kluizenaar doorbracht. Volgens de legende werd Arnulf gekweld door 
wroeging over zijn vroegere daden en had hij zijn bisschopsring in een rivier gegooid. 
Pas wanneer hij de ring terug zou zien, zou hij weten dat God hem zijn zonden had ver-
geven. Korte tijd later werd de ring teruggevonden in een vis, geboren op 13-08-582/85 
te in Lay-Saint-Christophe nabij Nancy, overleden op 16-08-640 te Remiremont, begra-
ven te Remiremont, in 717 herbegraven in de abdij van St. Arnulf te Metz. Gehuwd met: 

140765004743553. Doda, geboren in circa 586, jonge adellijke vrouw. Na de benoeming van Arnulf tot 
bisschop zou zij in een klooster in Trier zijn getreden. Aangenomen wordt dat Doda een 
dochter van Arnoald was. Dit is gebaseerd op het gegeven dat zowel Arnoald als Arnulf 

graaf aan de Schelde waren, welke functie dan via Doda zou zijn doorgegeven. 
 
140765004743554. Pepijn I van Landen (de Oude), hofmeier van Austrasië van 623 tot 629 en vanaf 639. 

Zijn bijnaam komt van de Oost-Brabantse stad Landen, zijn waarschijnlijke geboorte-
plaats. Pepijn was afkomstig uit een familie van grootgrondbezitters in het Maasdal. In 
613 leidde hij met Arnulf van Metz en hofmeier Warchenar van Bourgondië, de aristo-
cratische opstand tegen de nieuwe minderjarige koning van Austrasië en Bourgondië, 
Sigibert II, en de koningin-overgrootmoeder Brunhilde van Austrasië. Pepijn werd in 
623 benoemd tot hofmeier van de in dat jaar tot (onder)koning benoemde Dagobert I. In 
629 stierf koning Chlotharius II en werd Dagobert I koning over het gehele rijk. In 
datzelfde jaar verloor Pepijn zijn functie en werd hij verbannen naar Orléans. De kritiek 
van Pepijn op het overspel van Dagobert zou de aanleiding zijn geweest voor de 
verbanning. Pas na de dood van Dagobert I werd Pepijn wederom benoemd tot 
hofmeier. Pepijn van Landen wordt als zalige beschouwd maar in tegenstelling tot zijn 
echtgenote en twee van zijn kinderen niet officieel zalig verklaard. Zijn feestdag is 21 
februari, geboren in circa 575, overleden op 21-02-639/640. Gehuwd in 614 met: 

140765004743555. St. Ida van Nijvel (Idoberge), na het overlijden van Pepijn stichtte zij kloosters in Nijvel 
(650) en Fosses-la-Ville. Zij wordt aangeroepen tegen de huidziekte erysipelas en tand-
pijn. Haar feestdag is op 8 mei, geboren in circa 592, overleden op 08-05-652 te Nijvel. 

 
140765004743572. Clovis II, koning van Neustrië, Bourgondië vanaf oktober 640. Austrasië ging al eerder 

naar zijn halfbroer Sigebert III. De eerste jaren was zijn moeder regentes, ondersteund 
door hofmeier Aiga van Neustrië. Aiga werd opgevolgd door Erchinoald (een neef van 
moederszijde van Dagobert). Volgens de geschriften was Clovis liefhebber van drank en 
vrouwen, waardoor hij waarschijnlijk ook overleed. Soms wordt Clovis beschouwd als 
koning van Austrasië, gedurende de periode 656 en 657 toen Childebert ‘de geadopteer-
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de’ de troon bezette. Clovis wordt vaak beschreven als de eerste vadsige koning (roi 
fainéant), geboren in circa 637, overleden in november 655 of 658. Gehuwd met: 

140765004743573.* St. Bathildis, mogelijk familie van Ricberht, de laatste heidense koning van East Anglia. 
Ricberht werd verslagen door zijn Christelijke rivaal Sigeberht met hulp van de 
Franken. Balthildis werd als slavin verkocht en kwam zo in het huishouden van 
hofmeier Erchinoald terecht. Haar naam is afkomstig uit het Oud Engels en betekent 
“stoutmoedig in strijd”. Volgens de Vita S. Bathildis was Balthildis knap, intelligent, 
bescheiden en attent. Zelfs als koningin bleef zij nederig en bescheiden. Ze maakte gulle 
donaties waaruit de abdijen van Corbie en Chelles werden gesticht (en mogelijk ook 
anderen als Jumièges, Jouarre en Luxeuil). Toen Clovis II overleed trad Balthildis op als 
regentes voor haar zonen totdat zij op leeftijd waren. Als koningin schafte zij de handel 
in Christelijke slaven af en probeerde ook alle kinderen in slavernij te bevrijden. Het 
verhaal gaat dat zij, nadat haar zonen volwassen waren, haar koninklijke status opgaf en 
een klooster in ging om de rest van haar leven te wijden aan de armen en gehandicapten, 
geboren in circa 626, overleden op 30-01-680, begraven in de abdij van Chelles, buiten 
Parijs. heiligverklaard door paus Nicolaas I, zo’n 200 jaar na haar overlijden.  

 
140765004743574. Ansegisel (Ansegisus) (dezelfde persoon als 70382502371776). Gehuwd met: 
140765004743575. St. Begga van Landen (dezelfde persoon als 70382502371777). 
 
140765004801024. Eadbald van Kent, koning van Kent vanaf 616, overleden in 640. Gehuwd met: 
140765004801025.* Ymme (Emma), van Frankische koninklijke bloede, volgens sommigen was zij echter 

een dochter van Erchinoald, hofmeier van Neustrië. 
 
140765004801026. Anna van East Anglia, koning van East Anglia vanaf circa 636, overleden in 654.  
140765004801027.* St. Hereswitha, keltische prinses, werd na het overlijden van haar echtgenoot non in het 

Franse Chelles, overleden in circa 690. 
 
203410497377280.  Condlae mac Cóelbad, koning van de Dal nAraide in de tijd van St. Patrick. Zijn exacte 

regering is onbekend. Volgens de Vita tripartita Sancti Patricii ontving hij Patrick met 
nederigheid en gaf hij hem Domnach Combair (Muckamore, County Antrim) zodat hij 
een kerk kon bouwen. Als beloning zegende Patrick Condlae en zijn nakomelingen. 

203410497377281.* N.N. 
 
203410661966464.  Rhun ap Maelgwn Gwynedd (Hir, de Lange), koning van Gwynedd vanaf circa 549. Hij 

erfde de troon van het meest machtige koninkrijk van Brittannië, maar moest zijn positie 
reeds snel verdedigen tegen zijn zwager, Elidir Mwynfawr, die van mening was meer 
recht op de troon te hebben. Tijdens een strijd die volgde sneuvelde Elidir, maar zijn 
neven Rhydderch Hael van Strathclyde en Clydno Eiddin van Din Eiddin koesterden 
grote haat jegens Rhun en plunderden later de regio rondom Arfon (deel van Gwynedd). 
Weinig is bekend over de historische figuur Rhun, maar meerdere sagen zijn overge-
leverd. In de Tale of Taliesin wordt Rhun vermeld als zoon van koning Maelgwn. Mael-
gwn eiste van Elffin ap Gwyddno, de zoon van zijn vazal, dat hij hem en zijn hof zou 
prijzen. Elffin weigerde en beweerde dat zijn bard Taliesin een betere bard was en zijn 
echtgenote schoner was dan wie ook aan het hof van de koning. Taliesin was tevens een 
ziener en informeerde de echtegnote van Elffin. Maelgwn stuurde Rhun naar Elffin’s 
hof om zijn echtgenote te verleiden. Nadat Rhun haar dronken had gevoerd, probeerde 
hij haar trouwring te verwijderen om haar ontrouw aan te tonen, maar omdat dat niet 
lukte sneed hij haar vinger af. Toen Maelgwn de vinger aan Elffin liet zien wees Elffin 
erop dat zijn echtgenote haar nagels vaker knipte en dat zij ook geen deeg onder haar 
nagels zou kunnen hebben omdat zij bedienden had en dat haar trouwring losser om haar 
vinger zat dan bij de getoonde vinger. Het bleek dat de echtgenote was vervangen voor 
een bediende. Rhun werd geboren in circa 492, overleden in circa 586. Gehuwd met: 

203410661966465.* N.N. 
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St. Arnulf van Metz kort nadat hij zijn 
bisschopsring in een rivier had 
gegooid. Afbeelding uit 1680. 

 
 
 

 
Gouden munt uit de regeerperiode van Clovis II, ook wel bekend als de eerste vadsige koning uit de dynastie 
van de Merovingen. 
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Generatie XLIX (Voorstamoudbetovergrootouders) 
 
281530009487104. Bodogisel, broer van hertog Babon, ambassadeur te Byzantium in 589, maakte een stop 

in Carthago en werd daar door de bevolking omgebracht. Gehuwd met: 
281530009487105.* N.N. 
 
281530009487106. mogelijk: Arnoald, graaf aan de schelde en bisschop van Metz vanaf 601. Arnoald volg-

de zijn oom Agilulf op. Hij stichtte een klooster bij Saarbrücken dat een centrum van 
zending werd. Hij werd genoemd in het testament van St. Bertrand van Le Mans uit 616, 
als iemand die zich (net als zijn oom) vele eigendommen van de kerk had toegeëigend. 
Desondanks werd hij heilig verklaard, zijn naamdag is 9 oktober, geboren in circa 560, 
overleden in 611, begraven in het klooster te Saarbrücken. Gehuwd vóór 584 met: 

281530009487107.* Oda. 
 
281530009487108.* Carloman van Landen, hofmeier van Austrasië onder Theobert. Werd eerst genoemd in 

“Het leven van Pepijn de Oude” uit de 9de eeuw zonder verdere kwalificatie, opnieuw in  
een genealogie van Karel de Grote uit de 10de eeuw, overleden in 615. Gehuwd met: 

281530009487109. Gertrude. 
 
281530009487110. Bodogisel (dezelfde persoon als 281530009487104). Gehuwd met: 
281530009487111.* N.N. (dezelfde persoon als 281530009487105). 
 
281530009487144. Dagobert I, koning van Austrasië, Neustrië, Bourgondië en Aquitanië. Tussen 623 en 

632 was hij koning van Austrasië. In 629 volgde hij zijn vader Chlotharius II op als ko-
ning van Neustrië en Bourgondië. Zijn halfbroer Charibert II erfde Aquitanië maar werd 
in 632 vermoord (mogelijk in opdracht van Dagobert). Toen Charibert’s zoon Chilperik 
II eveneens werd vermoord kreeg Dagobert ook Aquitanië in handen. Hij maakte van 
Parijs de hoofdstad van het Frankische rijk. Pepijn van Landen was zijn raadgever, sa-
men met St. Eligius en St. Ouen. In 632 kwam de adel van Austrasië in opstand en 
moest Dagobert zijn driejarige zoon Sigebert III koning van Austrasië maken. Zijn zo-
nen zouden, mede door hun schijnkoningschap, bekend staan als de vadsige koningen. 
Dagobert I zelf zou de geschiedenis in gaan als de goede koning. Hij bouwde Altes 
Schloss te Meersburg, wat vandaag de dag het oudst bewoonde kasteel van Duitsland is, 
geboren in circa 603, overleden op 16-01-638/639, begraven in de kathedraal van St. 
Dénis te Parijs. Gehuwd (1) met Gomatrude. Gehuwd (2) in circa 629 met:    

281530009487145.* St. Nanthilde, van Saksische afkomst en volgens het Lexikon des Mittelalters “ein Mäd-
chen aus dem Dienstpersonal”. Haar huwelijk kan mogelijk te maken hebben gehad met 
de invloed van haar familie. Haar broer Lanthegisel was een belangrijke landeigenaar in 
Limousin. Na het overlijden van Dagobert was zij tijdelijk regentes van haar zoon waar-
in zij ondersteund werd door Aiga de hofmeijer van Neustrië. Om de Bourgondische 
onafhankelijkheid tegen te gaan huwde zij haar nicht Ragnoberta uit aan Flaochad die 
zij in 642 liet accepteren als hofmeijer van Orléans. Kort daarna overleed Nanthilde. 
Haar overlijden zorgde ervoor dat haar zoon onder invloed kwam van de adel, geboren 
in circa 608/610, overleden in 642, begraven in de kathedraal van St. Dénis te Parijs. 

 
281530009602048. Aethelberht van Kent, koning van Kent vanaf circa 580, eerste Engelse koning die zich 

bekeerde tot christen, geboren in circa 560, overleden op 24-02-616. Gehuwd met: 
281530009602049. St. Bertha (Aldeberge), introduceerde het christendom in Engeland, herstelde een kerk 

in Canterburry die dateerde uit de tijd van de Romeinse overheersing (de kerk was 
gewijd aan St. Martin van Tours (de huidige St Martin’s). 

 
281530009602052. Eni (Ennius) van East Anglia, mogelijk tussenkoning van East Anglia (616 tot 624) in 

plaats van zijn broer Raedwald. Gehuwd met: 
281530009602053.* N.N. 
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406820994754560.* Cáelbad mac Cruind Ba Druí (Cáelbhadh, Caolbhadh), koning van Ulster en High King 
of Ireland (volgens de Annals of the Four Masters). Hij werd High King door Muiredach 
Tirech in 356 te verslaan, maar kon deze positie slechts één jaar behouden voordat hij 
werd verslagen door de zoon van Muiredach, Eochaid Mugmedon. Cáelbad zou een 
nakomeling zijn van de legendarische held Conall Cernach. Gehuwd met: 

406820994754561.* Céindi. 
 
406821323932928.  Maelgwn Gwynedd (Maelgwn ap Cadwallon) (Hir, oftewel ‘de Lange’), koning van 

Gwynedd vanaf circa 520. Hij werd door de latere Christelijke schrijver Gildas beschre-
ven als een verdorven tiran. Hij stond ook bekend als een beschermheer voor de kunsten 
en een bedreven rechtspreker, hoewel sommige daden worden toegeschreven aan zijn 
eigen propaganda. Hij had zijn hof te Deganwy Castle en omringde zichzelf met vele 
barden en kunstenaars die schreven over zijn geweldige daden. Gildas beschuldigde hem 
ervan meer naar zijn eigen vereringen te luisteren dan naar die van God. Gildas beweer-
de dat Maelgwn zijn oom had vermoord om koning te kunnen worden. Het is echter 
onbekend wie deze onbekende koning was. Hij zou volgens Gildas ook zijn echtgenote 
en neef vermoord hebben om te kunnen huwen met de weduwe van zijn neef. Maelgwn 
werd geboren in circa 480, overleden in circa 547 aan de Pest. Gehuwd met: 

406821323932929.* N.N. 
 
Generatie L (Vooredelouders) 
 
563060018974208.* Mummolin, hofmeier in Neustrië in circa 566. Stamvader van de Karolingen. Hij werd 

genoemd in een gedicht van zijn tijdgenoot Fortunat, die vertelde dat hij iemand was 
van hoge geboorte en tot de hoogste rangen van het hof behoorde, hij werd geïdenti-
ficeerd als Mummolin de Soissons, vader van de hertog Babon en Bodogisel, beiden 
ambassadeur te Byzantium in respectievelijk 584 en 589, dit kon betekenen dat hij (of 
een naamgenoot) ambassadeur was in Byzantium in 539. De naam Mummolin, van 
Gallo-Romeinse oorsprong, was niet ongewoon in zijn tijd. Hij zou gehuwd zijn met: 

563060018974209.* Bilichilde, haar naam is hypothetisch. Volgens (gefantaseerde) Karolingische kronieken 
was zij een dochter van Chlotarius I der Franken of zijn vader Clovis I de Grote. 

 
563060018974212. Ansbert, Gallo-Romeins edelman en senator. Gehuwd met: 
563060018974213.* Bilichilde Blithilde  volgens de overleveringen een dochter van koning Chlotarius II der 

Franken (zie elders in deze kwartierstaat). 
 
563060018974218. Garibald I,  overleden in 590, hertog van Beieren, één van de edelen van Chlotarius I, 

trouwde in 555 Waldrade, weduwe van Theodebald van Austrasië, en ontving vrijwel 
tegelijkertijd het hertogdom Beieren, zijn nazaten stonden bekend als de Agilolfingers, 
een machtig geslacht vooral in Beieren, Lombardië en Austrasië; nadat Garibald zijn 
hertogdom ontvangen had gedroeg hij zich onafhankelijk en latere geschiedschrijvers in 
de 8ste eeuw gaven hem zelfs de titel koning, zijn dood in 590 viel samen met de 
benoeming van Tassilo als “koning” van Beieren door Childebert. Gehuwd met: 

563060018974219. Waldrade, koningin van Austrasië, bekend door Gregorius van Tours die vermeldde dat 
Theodebald, physiek zwak, in circa 544 Waldrade trouwde maar na zeven jaar regeren 
kinderloos overleed. Chlotarius, oom van de overledene, ontving Waldrada met 
Austrasië met open armen en trouwde haar in 555, zijn achtste echtgenote, berispt door 
de bisschoppen ontdeed hij zich weer van haar en gaf Waldrade als bruid aan Garibald, 
een andere bron vermeldde dat Waldrade de dochter was van de Lombardische koning 
Wacchon en zuster van Wisigarde die Theodebert, koning der Franken trouwde.  

 
563060018974288. Chlotarius II der Franken, koning van Neustrië vanaf 584 (de eerste jaren met zijn 

moeder als regentes) en koning der Franken vanaf 613. Alleen door de steun van zijn 
oom koning Gunthram van Bourgondië was hij in staat zijn troon te behouden. Toen 
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Gunthram in 592 overleed kon Chlotarius II nog enkele jaren zijn koninkrijk behouden. 
Na het overlijden van zijn moeder kreeg Chlotarius in 597 de regering in eigen handen. 
Zijn heerschappij werd vrijwel direct bedreigd door de koning van Austrasië, Childebert 
II (zoon van Gunthram). In 599 werd hij bij Dormelles (Montereau) verslagen door de 
zonen van Childebert II: koning Theuderik II van Bourgondië en koning Theudebert II 
van Austrasië. Zijn rijk schrompelde ineen tot een klein gebied tussen de Seine, Oise en 
de zee. Door de broederoorlog tussen Theuderik II en Theudebert II en de dood van 
beiden in 612 en 613 werd Chlotarius II met hulp van Pepijn van Landen en Arnulf van 
Metz koning van het gehele Merovingische rijk. Brunhilde en haar achterkleinzoon 
Sigebert II kwamen in Aisne tegenover de legers van Chlotarius te staan, maar 
Brunhilde werd door haar hertogen verlaten en zag zich genoodzaakt te vluchten. Ze 
bereikten Orbe (Urba), maar Chlotarius mannen namen hen nabij het meer van 
Neuchâtel gevangen. Sigebert en Corbo (Sigebert’s jongere broer) werden geëxecuteerd. 
Koningin Brunhilde, de aartsrivale van zijn moeder Fredegonde, stierf een vreselijke 
dood. Men onderwierp haar aan folteringen waarna ze achter een wild paard werd 
gebonden en vervolgens uit elkaar werd getrokken. In 615, vaardigde Chlotarius het 
Edict van Parijs uit, waardooor vele rechten voorbehouden bleven aan de Frankische 
edelen en Joden van alle ambtelijke functies uitsloot. Het edict stelde de edelen 
tevreden. Chlotarius werd in 617 echter door Warnachar en Rado (voormalige dienaren 
van Brunhilde) overtuigd de wetgevende macht bij een voor het leven benoemde 
hofmeier te leggen. Hiermee verloor hij zijn eigen wetgevende macht, wat de weg vrij 
zou maken voor de Karolingen. In 623 gaf hij het koninkrijk Austrasië aan zijn jonge 
zoon Dagobert I. Met deze politieke daad betaalde hij Arnulf van Metz en Pepijn van 
Landen, hofmeier van Austrasië, terug, door hen de vrije hand te geven. Chlotarius 
overleed na 45 jaar op de troon gezeten te hebben, langer dan welke Merovingische 
heerser ook, geboren in het voorjaar van 584, overleden eind 629. Gehuwd (2) met 
Sichilde. Gehuwd (1) met: 

563060018974289. Berthetrude (Haldetrude). 
 
563060019204096. Eormenric (Irminric) van Kent, koning van Kent van circa 534/540 tot 564/580. Zijn 

naam doet vermoeden dat hij van Frankische afkomst is. Gehuwd met: 
563060019204097.* N.N. 
 
563060019204098. Charibert I, koning van Parijs en Normandië van 561 tot 567, regeerde tevens over de 

steden Maine, Anjou en Rennes. Charibert was verliefd op twee dienstmeisjes van zijn 
echtgenote, waarvan de oudste nonnenkleren droeg. Hij liet Ingoberga in de steek en 
huwde Merofledis, één van beide meisjes. Hun dochter, Berthefledis, werd kloosterlinge 
te Tours, maar hield meer van lekker eten en lang slapen dan van de dienst des Heren. 
Niet veel later huwde Charibert met Theudichildis, dochter van een schaapherder, van 
wie hij een dochter, Chlotilde, kreeg. Deze Chlotilde was later als religieuze, samen met 
haar nicht Basina, betrokken bij de opstand der nonnen in Poitiers. Tenslotte huwde 
Charibert nog een laatste keer met het tweede dienstmeisje van zijn eerste echtgenote, 
Marcofleva, zus van Merofledis. Beiden stierven in 567. Na de dood van Charibert trok 
Theudechildis met al haar schatten naar koning Gunthram in Bourgondië en stelde een 
huwelijk voor. Gunthram hield de schatten, weigerde het huwelijk en stopte haar in een 
klooster te Arles. Na een mislukte ontsnappingspoging liet de abdis haar geselen en 
folteren in een cel tot aan haar dood, geboren in circa 517, overleden in 11 of 12-567. 
Gehuwd (1) met: 

563060019204099.* Ingoberga, een geloige vrouw die haar latere jaren doorbracht met bidden en vasten.  Bij 
testament schonk zij al haar bezittingen aan de kerken van Tours en Le Mans geboren in 
circa 518, overleden in 588 te Tours.. 

 
563060019204104.* Tytila van East Anglia, koning van East Anglia vanaf circa 578, overleden in circa 593. 
563060019204105.* N.N. 
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813642647865856.  Cadwallon ap Einion (Lawhir oftewel Langhand), koning van Gwynedd vanaf circa 500. 
Volgens de overleveringen heerste hij gedurende of kort ná de Battle of Mons 
Badonicus waarbij Koning Arthur de Saksen zou hebben overwonnen. Cadwallon’s 
naam wordt niet verbonden aan de slag, maar mogelijk had hij wel voordeel bij de 
relatieve rust en vrede die hieruit voortkwam. Zijn meest succesvolle daad als heerser 
was de verovering van het eiland Anglesey, welke het politieke en culturele centrum zou 
worden van Gwynedd. Zijn bijnaam Langhand verwijst mogelijk naar zijn uitgebreide 
invloed in de regio, maar andere stellen dat hij daadwerkelijk lange armen had. De 
middeleeuwse dichter lolo Goch schreef dat hij een steen van de grond kon rapen om 
een raaf te doden, zonder zijn rug te buigen, omdat zijn armen zo lang waren, geboren in 
circa 460, overleden in 534. Gehuwd met: 

813642647865857.* N.N. 
 
Generatie LI (Vooredelgrootouders) 
 
1126120037948424. Ferreolus van Rodez, Gallo-Romeins edelman, senator van Narbo (Narbonne) en Rodez. 

Gehuwd (1) circa 531 met een dochter van Clovis I, geboren circa 511. Gehuwd (2) met: 
1126120037948425. St. Doda, later abdis van St. Pieter te Reims, feestdag op 24 april, geboren in circa 509. 
 
1126120037948436. Agivald, frankisch edelman. Gehuwd met: 
1126120037948437.* N.N. 
 
1126120037948438. Wacho (Wacchon), geboren in circa 480, overleden in 540/541, koning der Lombarden. 

Hij kwam aan de macht in 510/515 door zijn oom Taton te verslaan en moest daarna 
afrekenen met zijn neef Ildichis, verslagen zocht deze zijn heil bij de Gepiden die hij 
tegen de Lombarden opzette zonder veel succes. Wacchon, nu vast op de troon zocht de 
oorlog en onderwierp de Herulen. De huwelijken die Wacho afsloot legden hem geen 
windeieren. Met steun van de Franken lukte het hem de aan de Donau wonende Sueven 
te onderwerpen. Op het einde van zijn regeerperiode beheerste hij de gehele voormalige 
Romeinse provincie Pannonia, vergelijkbaar met het huidige Hongarije. Gehuwd (1) 
met Radegonde, dochter van Basin van Thüringen. Gehuwd (3) met Salinga, dochter 
van de koning van Herule. Gehuwd (2) met: 

1126120037948439.* Austricuse, gepidische prinses, haar vaders naam is onbekend maar zij was een zuster 
van Thurisinde, koningin der Gepiden in het begin van de 6de eeuw, wiens zoon, prins 
Thurismond gedood werd door de Lombarden. Zij stamt uiteindelijk af van koning 
Ardaric der Gepiden, die met Attila in 451 de beroemde slag op de Catalaunische velden 
verloor en na diens overlijden in 453 een einde maakte aan de overheersing door de 
Hunnen. Volgens sommige bronnen was Ardaric gehuwd met de dochter van Attila. 
Latere Gepidische heersers claimden afstamming op basis van dit huwelijk al is niet 
duidelijk hoe precies.   

 
1126120037948576. Chilperik I, koning van Neustrië (Soissons) vanaf 561. Regeerde vanuit Soissons over 

Picardië, Vlaanderen en Henegouwen. Van zijn broer Charibert I erfde hij Parijs en Nor-
mandië met de steden Maine, Anjou en Rennes. Heel dit gebied noemde men Neustrië. 
Tevens veroverde hij Toulouse en Bordeaux. Chilperik was de meest gewetenloze van 
de vier broers. Hij probeerde zijn rijk voortdurend uit te breiden door met zijn zonen 
oorlog tegen de legers van zijn broers te voeren. Na zijn eester echtegnote verstoten te 
hebben huwde hij met de Spaanse prinses Galswintha, hoewel hij ook met Fredegonde 
leefde, een vrouw van lage afkomst. Toen deze zag dat haar man Fredegonde niet kon 
loslaten, wilde zij haar man verlaten en (zonder bruidschat) naar Spanje terugkeren. Op 
een morgen vond men haar gewurgd in bed. Volgens Brunhilde (haar zuster) was Frede-
gonde de dader, en vanaf dat moment ontstond tussen beiden een onverzoenlijke haat, 
die ruim veertig jaar zou duren en bloederige oorlogen tot gevolg had. In 575 werd Sige-
bert met giftige messen vermoord door twee huurmoordenaars welke gestuurd waren 
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door Fredegonde vlak voordat hij op het punt stond Chilperik te verslaan. Chilperik 
voerde daarna oorlog tegen Gunthram, de beschermheer van Sigebert’s echtgenote en 
zoon. Het lukte Chilperik zijn oude positie als koning opnieuw in te nemen en veroverde 
Tours en Poitiers en enkele plaatsen in Aquitainië. Chilperik schreef enkele gedichten en 
voegde zelfs zijn eigen letters toe aan het Romeinse alfabet waarna alle documenten her-
schreven moesten worden met zijn nieuwe letters. Het innemen van kerkelijke gronden 
en het benoemen van bisschoppen die geen kerkelijke achtergrond hadden, maar graven 
in zijn paleis waren, veroorzaakte de woede van Gregorius van Tours, die hem de Nero 
van zijn tijd noemde. In 584 werd Chilperik na een jachtpartij, onderweg naar zijn villa 
in Chelles, met messteken omgebracht, geboren circa 539, overleden in september 584. 
Gehuwd (1) met Audovera. Gehuwd (2) met Galswintha, dochter van koning Athana-
gildo der Visigoten. Gehuwd (3) enkele dagen ná de moord op Galswintha met: 

1126120037948577.* Fredegonde, waarschijnlijk was Fredegonde verantwoordelijk voor de dood van Chil-
perik. Zij was nu via haar zoon alleenheerseres over Neustrië. De staatjes Orléans en 
Soissons werden bij haar rijk van Neustrië ingelijfd, overleden in 597.  

 
1126120037948578. Richomer van Bourgondië, geboren in circa 550, hertog in Bourgondië in 607. Patriciër 

in Bourgondië in 607, de ouders van Gertrude waren niet precies bekend maar het was 
bekend dat de echtgenoot van Gertrude een hertog Richomer was. Er was inderdaad een 
Richomer, romeins patriciër die in 607 de titel hertog kreeg en gezien zijn juiste leeftijd 
om echtgenoot van Gertrude te zijn en zijn juiste leeftijd om de hoogste positie in 
Bourgondië in te nemen werd de gegeven relatie als correct geaccepteerd. Gehuwd met: 

1126120037948579. Gertrude, geboren in circa 560, overleden in december 649, moeder overste van 
Hamaland. Haar geboortejaar baseerde zich op het feit dat zij zeer oud is geworden, haar 
naam was bekend uit de biografie van St. Rictrude, abdes van Marchiennes (overl. 688) 
die trouwde met Adalbald een kleinzoon van Gertrude, dezelfde bron wist te vertellen 
dat Gertrude de dochter was van hertog Theodebald en getrouwd met hertog Richomer 
van koninklijke afkomst, van Gertude zelf was slechts bekend dat zij na de dood van 
haar man een klooster wilde stichten, en op aanraden van St. Amand Hamage als de 
vestigingsplaats koos, zij werd de eerste abdes. 

 
1126120038408192. mogelijk: Octa (Octha) van Kent, koning van Kent van circa 512/516 tot 534/540, 

geboren in circa 500, overleden in 543 (volgens sommigen 522). Gehuwd met: 
1126120038408193.* N.N. 
 
1126120038408196. Chlotarius I (dezelfde persoon als 2252240075897152). Gehuwd (3) met: 
1126120038408197. Ingund (Ingonde), geboren in circa 499 te Thüringen. Dochter van Baderic, koning van 

Thüringen zuster van Aregund (Arégonde). 
 
1627285295731712.  Einion ap Cunedda, regeerde in circa 470 als koning van Gwynedd, geholpen door zijn 

broer Ceredig, heerser van Ceredigion en zijn neef Meirion van Meirionnydd, verstevig-
de hij de positie van zijn familie in Wales, geboren in circa 420, overleden in circa 500. 

1627285295731713.* N.N. 
 
Generatie LII (Vooredelovergrootouders) 
 
2252240075896848. Tonantius Ferreolus, Gallo-Romeins edelman. Het is bekend dat hij in 469 en in 475 te 

Rome verbleef. Van 479 tot 517 was hij senator van Narbo (Narbonne), van 507 tot 511 
was hij ook senator van Rome. In 517 werd hij bezocht door zijn neef, bisschop Appo-
linaris van Valence. Er werd meerdere malen over hem geschreven door bekende schrij-
vers van zijn tijd, zoals Sidonius Apollinaris. Daarin werd een beeld geschetst van het 
beschaafde leven dat de Gallo-Romeinse elite in die tijd probeerde voort te zetten terwijl 
het West-Romeinse Rijk ten onder ging, geboren circa 450, overleden ná 517. Gehuwd:  

2252240075896849. Industria. 
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Attila de Hun, door Eugene Delacroix uit 1847 op de muur van de bibliotheek in het Palais Bourbon te Parijs. 
De gepidische prinses Austricuse zou afstammen van Attila. 
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2252240075896850. Chloderic der Franken (de Vadermoordenaar), koning van de Ripuarische Franken 
in 509. Chloderic liet zich in 509 tijdens de Frankische veldtocht tegen de Visigoten 
door Clovis I opstoken om zijn vader Sigebert te vermoorden toen deze lag te rusten 
tijdens de jacht en zichzelf uit te roepen tot koning van Ripuarische Franken. 
Vervolgens werd Chloderic door aanhangers van Clovis vermoord. Clovis ontkende 
betrokkenheid bij de moord op Sigibert en beweerde dat de dood van Chloderic een 
terechte straf was. Vervolgens riep Clovis zichzelf uit tot koning van de Ripuarische 
Franken. Chloderic werd geboren in circa 480, overledne in 509. Gehuwd met: 

2252240075896851.* N.N. 
 
2252240075896872.* Agilulf, stamde af in de vrouwelijke lijn van een koning Agilulf der Suaven die 

overleed in 458. We veronderstellen dat hij een broer was van één van de vrouwen 
van Chloderic, koning te Keulen. Gehuwd met: 

2252240075896873. N.N., een bourgondische prinses, mogelijk een dochter van Godegisel en 
Theodelinde die geen mannelijke nakomelingen hadden. Zij moest dan wel de 
slachtpartij te Vienne overleefd hebben want zowel Godegisel als Theodelinde 
werden daarbij omgebracht. 

 
2252240075896876. Zuchilon, lombardische prins, broer van Taton, koning der Lombarden aan het einde 

van de 5de eeuw en vader van Wacchon de opvolger van Taton. Gehuwd met: 
2252240075896877.* N.N. 
 
2252240075897152. Chlotarius I, koning der Franken, geboren in 497 te Soissons, overleden in 561. 

Chlotarius I vestigde zich na het overlijden van zijn vader in Soissons en kreeg 
tevens de steden Laon, Noyon, Cambrai, Maastricht en de zuidelijke helft van de 
Maas. In 558 werd hij, na de dood van zijn 3 broers, koning over het hele Franki-
sche rijk. In 523 of 524 viel hij met zijn broers, Chlodomer en Childebert I, Bour-
gondië binnen. Chlodomer sneuvelde bij een volgende veldtocht en zijn weduwe 
Chrodigilde huwde met Chlotarius I. Childebert I en Chlotarius I vreesden dat de 
zonen van hun overleden broer Chlodomer hun vader zouden opvolgen en lokten 
hrn weg van hun moeder Chrodigilde. Ze twijfelden of ze hen zouden doden of 
scheren “zoals het overige volk”, maar ze lieten de keuze uiteindelijk over aan 
Chrodigilde. Ze zonden haar een bode, voorzien van schaar en zwaard, met de 
volgende vraag: “...of zij wenste dat haar kinderen met geschoren haar het leven 
behouden bleef of, dat zij zouden worden gedood.” In haar verslagenheid ant-
woordde ze dat, als ze dan toch de troon niet zouden bestijgen, zij hen liever dood 
zag dan geschoren. Twee van de zonen werden omgebracht en een derde wist te 
ontkomen, maar ontdeed zichzelf van zijn haartooi en werd geestelijke. In 541 viel 
Chlotarius samen met zijn broer Childebert Spanje binnen, een veldtocht die misluk-
te. Hij regeerde nog een zekere tijd over de Saksen en ontving van hen een jaarlijkse 
belasting van 500 koeien. Zijn eigen zoon Chram kwam regelmatig tegen hem in 
opstand, in 561 achtervolgde Chlotarius hem tot in Bretagne en liet hem samen met 
zijn echtgenote en kinderen opsluiten in een boerderij die hij in brand stak. Met een 
groot schuldgevoel keerde hij terug naar Tours en vroeg bij het graf van St. Maarten 
om vergiffenis. Door het grote schuldgevoel overleed Chlotarius later dat jaar. 
Gehuwd (1) in circa 524 met Chrodigilde, weduwe van zijn broer Chlodomer. 
Gehuwd (2) in circa 532 met Radegund, geboren in circa 520, overleden op 13-08-
587. Dochter van Bertachar, Koning van Thüringen, welke Chlotarius samen met 
zijn broer Theuderic verslagen had. Gehuwd (3) met Ingund (Ingonde), geboren in 
circa 499 te Thüringen. Dochter van Baderic, koning van Thüringen (en broer van 
Bertachar). Gehuwd (5) met Chunsina (Chunsine). Gehuwd (4) met: 

2252240075897153. Aregund (Arégonde), geboren in circa 515, overleden in circa 565, begraven in de 
de kathedraal van St. Dénis te Parijs. Zuster van Ingund. 
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2252240075897156. Betton, edelman te Orléans, vader van St. Loup (Lupus) (550-na 614), bisschop van 
Sens in 613, geboren in circa 525. Gehuwd met: 

2252240075897157. Austragilde Aiga, zuster van Austrene, bisschop van Orléans in 587 en Aunachaire 
(525-605), bisschop van Auxerre in 565, geboren in circa 530. 

 
2252240075897158.* Theodebald, hertog van Douai, verder is niets over hem bekend. Gehuwd met: 
2252240075897159.* N.N. 
 
2252240076816384. Oisc (Oeric, Aesc of Esc) van Kent, vroege koning van Kent van circa 488 tot circa 

516. Weinig is bekend over hem, latere generaties zien hem als de stamvader van 
het koninkrijk en noemen zich “Oiscengae”. Gehuwd met: 

2252240076816385.* N.N. 
 
2252240076816394. Baderic van Thüringen (dezelfde persoon als 4504480151794306). Gehuwd met: 
2252240076816395.* N.N. (dezelfde persoon als 4504480151794307). 
 
3254570591463424.*  Cunedda ap Edern, eerste koning van Gwynedd, geboren in circa 386, overleden in 

circa 460. Cunedda stichtte het koninkrijk van Gwynedd in circa 450. De naam 
Cunedda is afkomstig van het keltische woord counodagos, wat ‘goede heer’ 
betekent. Hij staat ook bekend als Cunnedda Wledig (houder van land). Over het 
persoonlijke leven van Cunedda is weinig bekend. Hij zou negen zonen hebben 
gekregen en de koninkrijken Ceredigion en Meirionnydd zouden naar twee van zijn 
zonen vernoemd zijn (Ceredig en Meirion). Cunedda en zijn voorouders zouden de 
Votadini ten zuiden van de Muur van Hadrianus hebben geleid om ze te beschermen 
tegen de Picten en Ieren. Kort daarna zouden de Votadini onder Cunedda naar 
Noord-Wales zijn getrokken waar het koninkrijk van Gwynedd zou ontstaan. De 
historici zijn het er niet over eens of Cunedda in opdracht van keizer Magnus 
Maximus (in circa 370) of de Britse koning Vortigern (in de post-Romeinse periode 
in circa 450). Cunedda zou volgens de sagen een zoon zijn van Edern (ook wel 
Eternus of Edeyrn) welke een zoon was van Padarn Beisrudd ap Tegid (Paternus of 
the Scarlet Robe), volgens sommigen een Romeinse militair met een hoge rang die 
het commando kreeg over een leger van Votadini soldaten in de Clackmannanshire 
regio van Schotland in circa 380. Hij zou ook een lokale heerser geweest kunnen 
zijn die een Romeinse militaire rang kreeg, een methode die overal in het rijk werd 
gebruikt om lokale heersers te binden. De militaire rang zou na zijn dood zijn 
overgegaan op zijn zoon. Paternus zou een zoon zijn geweest van een zekere Tacitus 
(Tegid). De mantel van Padarn zou één van de Thirteen Treasures of the Island of 
Britain zijn geweest. Cunedda gehuwd met: 

3254570591463425.* mogelijk: Gwawl, dochter van legendarische Coel Hen (Old King Cole), de 
Romeins-Britse heerser van Eboracum (het tegenwoordige York). 

 
Generatie LIII (Vooredelbetovergrootouders) 
 
4504480151793696. Tonantius Ferreolus, Gallo-Romeins edelman. Hij had grote bezittingen in de om-

geving van Nîmes, onder andere de villa Prusianus aan de Gardon rivier die door 
Sidonius Apollinaris in zijn brieven met veel waardering werd beschreven. Tonan-
tius Ferreolus was Praefectus praetorio van Gallië van 450 tot 453 en speelde een 
belangrijke diplomatieke rol tijdens het beleg van zijn residentie Arles in 453 door 
de Visigoten. In 469 was hij lid van de delegatie (onder andere samen met Thaumas-
tus) die in Rome ging pleiten tegen de pretoriaans prefect Arvandus. Aanleiding 
daarvan was dat Arvandus de Visigoten ertoe had aangezet om Bretagne aan te val-
len, terwijl de koning van Bretagne bondgenoot was van de Romeinen. Arvandus 
werd in 470 afgezet en verbannen. Daarna trok Tonantius Ferreolus zich terug op 
zijn landgoed Trevidon in de Cevennen, overleden in 475. Gehuwd met: 
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4504480151793697.* Papianilla, zij werd vermeld als nicht van keizer Avitus van het West-Romeinse 
Rijk. Haar exacte relatie is echter niet geheel duidelijk. 

 
4504480151793698.  Flavius Probus, West-Romeins edelman, senator van Narbo (Narbonne). Hij stond 

bekend om zijn voorliefde voor literatuur, geboren circa 420. Gehuwd vóór 450 met: 
4504480151793699.  Eulalia, geboren in circa 425.  
 
4504480151793700.* Sigebert der Franken (de Lamme), koning van de Ripuarische Franken (de Franki-

sche stam die ten weerszijden van de Rijn leefde) met als hoofdstad Keulen. Sige-
bert was een trouw bondgenoot van Clovis I maar werd gedood als gevolg van diens 
intriges in zijn streven om alle Franken onder zijn gezag te verenigen. In 496 werd 
Sigebert aangevallen door de Alemannen maar met steun van de Salische Franken 
onder Clovis wist hij deze aanval af te slaan in de Slag bij Tolbiac. Tijdens deze 
veldslag werd Sigebert gewond aan zijn knie en hierdoor bleef hij de rest van zijn 
leven kreupel, hetgeen zijn bijnaam verklaart. Nadat Clovis met hulp van andere 
Frankische vorsten in 509 de Visigoten had verslagen, begon hij een campagne om 
alle resterende Frankische vorsten te elimineren om de enige Frankische koning te 
worden. Hij liet alle vorsten van de Salische Franken vermoorden. Daarnaast stookte 
hij Sigiberts zoon Chloderic op om de macht te grijpen ten koste van zijn vader. Ge-
steund door de machtige Clovis keerde Chloderic terug naar Keulen om zijn vader te 
vermoorden toen deze lag te rusten tijdens een jachtpartij. Clovis deed alsof hij ge-
schokt was door de moord, liet Chloderic doden en riep zichzelf tot koning van de 
Ripuarische Franken uit, geboren in circa 450, overleden in 509. Gehuwd met: 

4504480151793701.* N.N. 
 
4504480151793746. Godogisel, koning der Bourgondiërs vanaf circa 474, erfde van zijn vader een deel-

staat ondergeschikt aan dat van zijn broer Gondebald. Hij was gevestigd te Genève. 
Godogisel ging reeds snel de strijd aan met zijn broer Gondobald en ging een bond-
genootschap aan met Clovis I en beloofde hem schatting te betalen bij een overwin-
ning. Clovis ging daar op in en viel Bourgondië binnen, Gondebald, onwetend van 
het verraad van zijn broer bood Godogisel aan de oorlog te beeindigen om de ge-
meenschappelijke vijand te bestrijden, deze deed alsof hij het er mee eens was, maar 
op het slagveld verbond hij zich met de Franken en bracht Gondebald een zware 
nederlaag toe, deze ontsnapte naar Avignon waar hij direct belegerd werd door Clo-
vis. Godogisel vestigde zich in Vienne en vierde zijn overwinning. Het tij keerde 
echter snel, een afgevaardigde van Gondebald wist Clovis over te halen het beleg te 
staken op voorwaarde dat Gondebald als diens vazal schatting zou betalen. Clovis 
accepteerde en trok zich terug, waarop Gondebald naar Vienne trok en de stad bele-
gerde. Dit beleg duurde lang en Gondogisel was genoodzaakt niet strijdende burgers 
te verwijderen, één van hen was de architect van het aquaduct die uit wraak Gondebald 
benaderde en het leger de weg wees naar het centrum van Vienne waar Godogisel 
en zijn manschappen omgebracht werden, overleden in 500. Gehuwd met: 

4504480151793747.* Theodelinde, een akte van de 8ste eeuw, ‘bevestigd’ door een vervalsing uit de 10de 
eeuw, noemde haar als echtgenote, zij zouden de abdij van St. Pierre van Lyon heb-
ben gesticht, maar het lijkt onmogelijk dat Godogisel, Ariaan, in de korte tijd tussen 
zijn overwinning en zijn verlies te Vienne, én katholiek geworden was én een abdij  
had gesticht, algemeen wordt aangenomen dat behalve de naam de rest verzonnen is. 

 
4504480151793752. Claffon, koning der Lombarden in de tijd dat zij nog in Dalmatië gevestigd waren.  
4504480151793753.* N.N. 
 
4504480151794304. Clovis I (Chlodovech I), koning van de Salische Franken vanaf 481 te Toxandria 

(Toxandrië). Clovis ging een verbond aan met de omringende Saliërs en keerde zich 
tegen het Gallo-Romeinse rijk, versloeg in 486 Syagrius bij Soissons en breidde zijn 
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rijk uit tot aan de Loire. Clovis huwde in 491 of 493 de Bourgondische en christe-
lijke prinses Clothilde die als voorwaarde stelde dat hij haar geloof zou respecteren. 
Toen hun oudste zoon stierf na zijn doopsel en de tweede zoon zwaar ziek werd na 
zijn doopsel, weet Clovis dat aan de god van zijn echtgenote. De Alemannen rukten 
vanuit hun thuisbasis Worms naar de Rijn en bedreigden de Ripuarische Franken. 
Hun koning riep de hulp in van de Salische Franken en Clovis vertrok met een leger 
van Doornik richting Keulen. In 496 nabij Tolbiac (Zülpich) kwam het tot een tref-
fen. De Alemannen vielen de Franken hevig aan. Toen Clovis tegen de middag aan 
de verliezende hand was, riep hij tot Wodan om een overwinning, maar de verliezen 
bleven doorgaan. Toen dacht hij aan zijn echtgenote en zei hij: “God van mijn 
vrouw: als gij echt zo sterk zijt als mijn vrouw beweert, kom mij dan helpen en laat 
mij winnen. Dan zal ik mij tot het Christendom bekeren.” Het tij keerde als bij won-
der en de Franken sloegen de overmoedige Alemannen terug de Rijn over, waar ze 
verder werden nagezeten. Clovis bekeerde zich. Een andere verklaring voor de be-
kering van Clovis is dat hij de Ariaanse Teutonen (de Duitsers) wilde bestrijden, 
maar niet genoeg manschappen had en over grondgebied moest dat niet van hem 
was. Daarom vroeg hij toestemming en militaire steun aan de paus, die een eigen 
leger had. Deze stemde toe, op voorwaarde dat Clovis zich tot zijn geloof zou beke-
ren. Dit gebeurde op kerstdag 496 te Reims. De heilige Remigius, en tevens goede 
vriend van Clovis, doopte hem. Zijn twee zusters, Abboflede en Lantechilde, en 
3000 van zijn krijgers volgden zijn voorbeeld. Onder het goedkeurend oog van de 
kerk, dat door de Visigoten bedreigd werd, vergrootte hij ook zijn rijk in zuidelijke 
richting. In 500 versloeg Clovis de Bourgondiërs en in 507 de Visigotische koning 
Alarik II in de Slag bij Vouillé. Daarmee veroverde hij heel Gallië en maakte van 
Parijs zijn hoofdstad. Clovis drong door tot in Bordeaux. Zijn status werd vergroot 
doordat keizer Anastasius, die Clovis als bondgenoot aan zich wilde binden in de 
strijd tegen de Ostrogothen, de titel van consul aan hem verleende en een diadeem 
en paarse mantel schonk, hetgeen hem ook in de ogen van zijn Gallo-Romeinse on-
derdanen legitimiteit verschafte. Na zijn verovering van het Gallo-Romeinse Rijk 
ruimde Clovis alle Salische vorsten uit de weg die hem niet gesteund hadden tegen 
Syagrius, waaronder Chararik. Ook zijn bloedverwanten Ragnachar, Ricchar en Rag-
nomer moesten het ontgelden. Daarna richtte hij zich op zijn bondgenoten, de Ripu-
arische Franken. Uiteindelijk viel in 510 het laatste Ripuarische vorstenhuis (Keulen) 
in zijn handen, nadat hij wist te bewerkstelligen dat de koning door zijn eigen zoon 
werd vermoord. Clovis verdeelde zijn rijk onder zijn vier zonen Theuderic, Chlodo-
mer, Childebert en Chlotarius. Hierdoor ontstonden de koninkrijken Reims, Orléans, 
Parijs en Soissons, geboren in 465 te Doornik, overleden op 27-11-511 te Parijs, be-
graven in de kathedraal van St. Dénis te Parijs. Gehuwd in 491 of 493 met: 

4504480151794305. St. Clothilde (Chlotildis), na het overlijden van Clovis reisde Clothilde het land door, 
stichtte kloosters en trok zich tenslotte terug in het klooster van Tours. Clothilde is 
de patroonheilige van vrouwen, lammen en notarissen. Zij wordt aanroepen tegen 
koorts, kinderziekten en de plotse dood en voor de bekering van de echtgenoten. 
Haar feestdag is op 3 juni, geboren in 474 te Lyon, overleden op 03-06-544 te Tours. 

 
4504480151794306. Baderic van Thüringen, koning van Thüringen, geboren in circa 480, overleden in 

circa 529. Volgde zijn vader op samen met zijn broers Hermanfrid en Berthar. Nadat 
Hermanfrid zijn broer Berthar had verslagen nodigde hij koning Theuderik I uit hem 
te helpen om Baderic te verslaan in ruil voor de helft van het koninkrijk. Theuderik 
ging akkoord en Baderic werd verslagen en vermoord in 529. Gehuwd met: 

4504480151794307.* N.N. 
 
4504480151794312.* Parovius, edelman te Reims. Gehuwd met: 
4504480151794313.* N.N. 
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Clovis I der Franken zoals voorgesteld door Dejuinne (1786-1844). 
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4504480151794314.* Pastor. Gehuwd met: 
4504480151794315.* Ragnoara, op basis van haar naam mogelijk een nakomelinge van Ragnomer, die 

vermoord werd door Clovis I. 
 
4504480153632768.* mogelijk: Hengest van Kent, semi-legendarische heerser van Kent. Stichtte het 

koninkrijk Kent in het zuidoosten van Engeland. Zijn naam is Germaans voor 
‘hengst’. Volgens de oude bronnen had hij een broer genaamd Horsa. Volgens de 
monnik Bede (welke met zijn in 730 geschreven Historia ecclesiastica gentis Anglo-
rum de eretitel The Father of English History kreeg) werd Hengest door de krijgs-
heer Vortigern naar Engeland gehaald om als huurling te vechten tegen de Picten. 
Bede plaatst zijn aankomst tussen 449 en 455. Omdat veel huurlingen nabij de muur 
van Hadrianus Friezen waren, wordt door sommigen voorgesteld dat Hengest 
mogelijk van Friese afkomst was, overleden in circa 488. Gehuwd met: 

4504480153632769.* N.N. 
 
Generatie LIV (Vooredeloudouders) 
 
9008960303587392.* Ferreolus, geboren in circa 390. Gehuwd met:  
9008960303587393. Syagria, clarissima femina, geboren in circa 390. 
 
9008960303587396. Flavius Magnus, West-Romeins edelman, senator van narbo (Narbonne), consul van 

Rome vanaf 460 en prefect van Gallië vanaf 469. Aangenomen wordt dat Flavius 
een zoon was van Flavius Felix. Flavius Magnus stond bekend als een integer en 
verstandig bestuurder, geboren in circa 400, overleden in circa 475. Gehuwd met: 

9008960303587397.* N.N.  
 
9008960303587398. Thaumastus, vriend en oom van St. Sidonius Apollinaris. In 469 was hij lid van de 

delegatie (onder andere samen met Tonantius Ferreolus) die in Rome ging pleiten 
tegen de pretoriaans prefect Arvandus. Aanleiding daarvan was dat Arvandus de 
Visigoten ertoe had aangezet om Bretagne aan te vallen, terwijl de koning van 
Bretagne bondgenoot was van de Romeinen. Arvandus werd in 470 veroordeeld, 
afgezet en verbannen, geboren in circa 400. Gehuwd met: 

9008960303587399.* N.N. 
 
9008960303587492. Gondoic (Gunderik) van Bourgondië, koning van Bourgondië van 456 tot 473. 

Bondgenoot van Aëtius in de tijd dat hij legeraanvoerder in Gallië was. Na de 
nederlaag van zijn vader Gundohar tegen de Hunnen trokken de overlevende 
Bourgondiërs onder bescherming van Aëtius naar het Meer van Genève. In 451 
sloegen ze onder leiding van Aëtius en Gundoic in de Slag op de Catalaunische 
Velden, samen met Salische Franken, Visigothen en Gallo-Romeinen de inval 
van Attila de Hun in Gallië af. In 461 veroverde Gundoic Lyon op de Romeinen en 
maakte deze tot hoofdstad, “magister militium Galliarum” in 463. Gondoic ver-
deelde zijn rijk tussen zijn zonen, Gondebald, Godogisel, Chilperik en Godomar, de 
laatste drie werden koning van deelstaten die ondergeschikt waren aan Gondebald. 
Dit resulteerde snel in broedertwisten. Gehuwd met: 

9008960303587493. Dochter van Rechila en zuster van Ricimer, magister militum (opperbevelhebber) 
van het Romeinse leger en de machtigste persoon van het westen. 

 
9008960303587504.* Gondeon, koning der Lombarden. Gehuwd met: 
9008960303587505.* N.N. 
 
9008960303588608. Childerik I, koning van de Salische Franken in de omgeving van Doornik vanaf 

circa 457. Hij had zijn machtsbasis rond Doornik (Tournai), en beheerste mogelijk 
de Romeinse provincie Belgica. Childerik vocht aan de zijde van de Romeinen met 
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Aegidius tegen de Visigoten bij Orléans in 463 en met comes Paulus van Angers 
tegen de Angelsaksen in Angers in 464. Volgens de overlevering sloot hij een 
verdrag met Odoaker tegen de Alemannen die Italië waren binnengevallen. Odoaker 
was mogelijk in Angers nog Childeriks tegenstander, al zijn er vermoedens dat het 
om twee verschillende personen gaat. Childerik werd op een zeker moment door 
zijn volk verstoten wegens buitensporig seksueel gedrag (hij beschouwde alle 
vrouwen als de zijne). Vlak voor zijn vertrek gaf hij een trouwe vriend een halve 
munt, zelf hield hij de andere helft. Ze spraken af dat zijn vriend een boodschapper 
met deze halve munt zou sturen wanneer het weer veilig was. Childerik leefde acht 
jaar in ballingschap in Thüringen bij koning Basin en zijn echtgenote Basina, 
voordat zijn goede vriend een boodschapper langs stuurde en hij kon terugkeren als 
koning. Hij was gehuwd met Basina (Oudnederfrankisch voor ‘vrouwelijke baas’), 
die haar man had verlaten. Basina zou gezegd hebben: “Ik wil de meest machtige 
man in de wereld, zelfs als ik daarvoor de oceaan moet oversteken.” Het is opvallend 
dat zij de naam voor hun zoon bedacht (Clovis) terwijl het gebruikelijk was om een 
kind naar een voorouder uit mannelijke lijn te vernoemen. Het is duidelijk dat 
Basina een belangrijke rol speelde bij het regeren. Samen kregen zij vier kinderen, 
één zoon en drie dochters. Door het Gallo-Romeinse Rijk van Syagrius brokkelde de 
macht van Childerik geleidelijk af en wel zodanig dat deze bij zijn dood weinig 
meer bezat dan het gebied rond Doornik en ten noorden daarvan, geboren in circa 
436 te Ronse, overleden op op 26-12-481/2, begraven te Doornik. Gehuwd met: 

9008960303588609.* Basina. Gehuwd (1) met koning Basin van Thüringen. 
 
9008960303588610. Chilperik II van Bourgondië, koning van Bourgondië, geboren in circa 450, 

overleden in 493. In 463 maakte zijn vader Gundioc een verdeling van zijn 
koninkrijk waarbij elk van zijn zonen een eigen deel had waarin hij als medekoning 
regeerde. Na de dood van Gundioc in 473 bleef deze verdeling bestaan. Alleen 
Gundobad viel buiten de verdeling, omdat deze in Italië verbleef en daar 
opgeklommen was tot de hoogste militaire rang van magister militum van het 
westelijke Romeinse leger. In 474 werd Gundobad door keizer Nepos uit zijn 
functies ontheven en keerde terug naar Gallië. Hij was het niet eens met de 
verdeling en er ontstond machtsstrijd. Chilperik was koning in Valence en moest 
zich onderwerpen aan de Romeinen. In ruil daarvoor kreeg hij de titel van magister 
militium voor het gebied tussen Genève en Lyon. In 475 gaf hij onderdak aan 
Ecidicus Avitus, een rijke Gallo-Romeinse edelman die een aantal jaren de 
Auvergne had verdedigd tegen de Visigoten. In 486 slaagde Gundobad erin 
Gundomar te verslaan en nam diens gebied in bezit. Toen richtte hij zijn aandacht 
op het koninkrijk van Chilperik. In 493 werd Chilperik verslagen en gedood. 
Caratene werd verdronken door haar met een steen om haar nek in het water te 
werpen. De twee dochters van Chilperik konden vluchten. Eén dochter (Chroma) 
trad toe tot het klooster en de andere, Clothilde, ging naar het hof van haar enig 
overblijvende oom Godegisel in Genève. Zij werd door haar oom uitgehuwelijkt aan 
Clovis I, koning van de Franken. Gehuwd met: 

9008960303588611.* Caratene, overleden in 493. 
 
9008960303588612.* Bisinus (Basinus, Bisin of Pisen), koning van Thüringen, geboren in circa 460, 

overleden tussen 506 en 510. Gehuwd met: 
9008960303588613.* Menia. 
 
Generatie LV (Vooredeloudgrootouders) 
 
18017920607174786.  Flavius Afranius (Syagrius, wild zwijn), Gallo-Romeins edelman in het West-

Romeinse Rijk. Proconsul van Africa in 379, Praefectus urbi van Rome (bestuurder 
van de stad en een gebied van 100 mijl rond de stad) in 381, Praefectus praetorio 
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van Italië (hoogste bestuurder, soort eerste minister, van Africa, Italia en het gebied 
tot de Donau) en consul in 382, begraven in een monumentaal graf buiten de stads-
poort van Lyon. De Syagrii waren een belangrijke familie in de late oudheid, stam-
men vermoedelijk af van Postumus Suagrus, prefect van Rome in 275. Gehuwd met: 

18017920607174787.* N.N.  
 
18017920607174792. Flavius Felix, West-Romeins edelman, proconsul van Africa in 420, in 425 kreeg hij 

de titel van Patriciër en werd magister utriusque militae (militair bevelhebber) van 
Italië, hoewel hij het meeste werk overliet aan zijn onderbevelhebbers Bonifatius 
(veldheer) en Flavius Aetius in 426 veroordeelde Flavius Felix de bisschop 
Patroclus van Arles en diaken Titus van Rome tot de doodstraf. In 427 stuurde hij 
troepen naar Africa in reactie op een opstand van Bonifatius, in 428 werd hij 
benoemd tot consul van Rome. In mei 430 werd Flavius Felix samen met zijn 
echtgenote en een diaken, beschuldigd van een complot tegen Flavius Aetius, 
gearresteerd te Ravenna en daar op bevel van Flavius Aetius gedood. Gehuwd met:  

18017920607174793.* Padusia. 
 
18017920607174796.*  Apollinaris, prefect van Gallië vóór 409. Mogelijk nakomeling van een Apollinaris 

die prefect van Gallië was onder Constantijn II tussen 337 en 340. Gehuwd met: 
18017920607174797.* N.N. 
 
18017920607174984. mogelijk: Gundohar van Bourgondiërs, koning van Bourgondiërs tussen 407 en 436. 

De Bourgondiërs kozen in 407, toen diverse Germaanse volken de Rijn–grens 
overschreden de zijde van de Britse usurpator Constantijn III in plaats van de 
wettige keizer Honorius. Toen Constantijn III in 411 bij Arles verslagen werd 
steunden zij aanvankelijk ook de nieuwe usurpator Iovinus, maar onderwierpen zich 
aan Honorius toen Iovinus in 413 verslagen werd. Honorius wist de Bourgondiërs 
aan zich te binden middels een foederati verdrag. De Bourgondiërs werden belast 
met de verdediging van de Rijn–grens vanaf de Alpen tot Metz en mochten zich 
blijvend vestigen langs de bovenloop van de Rijn in de Romeinse provincie 
Germania Superior. Gundohar beschikte over een grote mate van autonomie. Hij 
stichtte nabij Worms het Koninkrijk der Bourgondiërs toen de Romeinse macht 
verder in betekenis afnam. Voor het keizerlijk hof van Honorius en de bisschoppen 
was Gundohar ‘rex’ of koning van een nieuw land. Uiteindelijk zegde Gundohar in 
435 het verdrag met de Romeinen op en viel het omringende Romeinse gebied 
binnen. Als reactie hierop zond de Romeinse veldheer Aëtius een strafexpeditie naar 
de Bourgondiërs, voorna-melijk met een huurlingenleger van Hunnen. Gundohar 
sneuvelde in de Slag bij Worms tegen de Hunnen. Een groot deel van de Bourgon-
diërs werd uitgemoord. Verhalen over hem zijn verschenen in Latijnse, Oud-Noorse, 
Germaanse en Oud-Engelse teksten. De bekendste verhalen waarin Gundohar 
voorkomt zijn het Nibelungenlied en de Thidrekssaga. Hierin staat zijn relatie tot de 
held Siegfried centraal, het verraad door Flavius Aetius of Attila de Hun en zijn 
uiteindelijke dood aan het hof van Attila de Hun. 

18017920607174985.* N.N. 
 
18017920607174986. Rechila, overleden in 448, koning van de Sueven in Gallaecia (noordwesten van het 

Iberisch Schiereiland) van 438 tot zijn overlijden. Rechila gedroeg zich agressief ten 
opzichte van de oorspronkelijke bevolking en de katholieke kerk. Aanvankelijk 
werkte hij samen met Rome maar keerde zich hier snel tegen. Hij sloot een verbond 
met de Bagaudae, bandieten die hij gebruikte als huurlingen en leidde verschillende 
veldtochten tegen de Romeinen in Hispania Baetica en Hispania Lusitania. In 439 
veroverde hij de hoofdstad Mérida van Lusitania en in 441 deed hij hetzelfde in 
Baetica met Sevilla. Alle Romeinse generaals, Andevotus, Censorius, Vitus,  wer-
den door Rechila verslagen. Aan het eind van zijn korte regeerperiode bezat hij 
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bijna geheel Andalusië en Baetica en delen van Hispania Tarraconensis. Het Ro-
meinse rijk bezat nog slechts de rest van de Hispania Tarraconensis. Rechila over-
leed in Mérida, volgens zijn tijdgenoot Hydatius als een heiden. Gehuwd met: 

18017920607174987. een prinses der Visigothen, dochter van Wallia, koning der Visigothen. 
 
18017920607177216. Merovech, koning van de Salische Franken van 447 tot 458 en naamgever van de 

Merovingen. Volgens Emil Rückert zou de naam Merovingen tot stand gekomen 
zijn doordat het heersende geslacht van de Franken aan de Merwede of Merowe 
woonde, bij Slot Loevestein, waar deze samenvloeit met de Maas. Over Merovech 
zelf is weinig bekend, en geldt als een half-mythische figuur. Gregorius van Tours 
vermeld hem slechts één maal als vader van Childerik I en trekt daarbij de afkomst 
van Chlodio in twijfel. Deze twijfel werd veroorzaakt door een legende die was 
genoteerd door Fredegar. In zijn kronieken (verwerkt in het werk van Gregorius) 
was Merovech de zoon van Chlodio’s echtgenote. Merovech zou verwekt zijn toen 
zijn moeder bij het baden de zeegod bistea Neptuni tegenkwam. Er bestaan geen 
andere bronnen over Merovech. Omstreeks 450 verkeerden de Salische Franken op 
goede voet met de Romeinen. Als bondgenoten hebben zij in 451 meegestreden aan 
de zijde van generaal Aëtius tegen de Hunnen. Gehuwd met: 

18017920607177217.* N.N. 
 
18017920607177220.* Gondoic van Bourgondië (dezelfde persoon als 9008960303587492). Gehuwd met: 
18017920607177221. Dochter van Rechila (dezelfde persoon als 9008960303587493). 
 
Generatie LVI (Vooredeloudovergrootouders) 
 
36035841214349572.* Clodoreius, vader van de bekende Romeinse consul, geboren in circa 320. Gehuwd: 
36035841214349573.* N.N. 
 
36035841214349584.* Ennodius, proconsul van Africa in 395, geboren in circa 355, overleden ná 395.  
36035841214349585.* N.N. 
 
36035841214349968.* Gebicca, een Bourgondische hoofdeling (koning) vanaf eind 4de eeuw tot zijn dood 

omstreeks 407. Hij was de vader Godomar, Giselher en Gundahar. De eerste drie 
vorsten der Bourgondiërs ‘in Germania Magna’ waren Gebicca en zijn zonen Godo-
maren Giselher. Zij hebben nooit een voet in Gallia gezet. Zij hebben een mythisch 
karakter en de verhalen over hen werden lang mondeling overgedragen. Gebicca en 
zijn zonen leidden waarschijnlijk de Bourgondiërs van de rivier de Wisla (Oost-
Europa) westwaarts naar de Wezer. Aan de bovenlopen van Wezer en Main was hun 
territorium buiten het Romeinse Rijk gesitueerd. Voor de Romeinen was dit in Ger-
mania Magna, dit wil zeggen, buiten hun provincies Germania Superior en Ger-
mania Inferior. De Romeinen begrepen niets van de migratiegolven van de Bour-
gondiërs; na het uitmoorden van nieuw gesettelde groepjes Bourgondiërs, kwamen 
steeds nieuwe groepen terug. Soms waren de Bourgondiërs door middel van ver-
dragen verbonden met het Romeinse Rijk en leverden ze soldaten voor het leger. 
Gebicca en zijn zonen waren geen vorsten in de betekenis van een monarch maar 
eerder als gezamenlijk veldheer. De jongste zoon van Gebicca was Gundohar, hij 
wist wèl tot in Gallia door te dringen. 

36035841214349969.* N.N. 
 
36035841214349972.* Hermeric, overleden in 441, eerste koning van de Sueben in Gallaecia. Hij had zijn 

volk meegenomen vanuit het oorspronkelijke gebied bij de Oostzee. In 409 trokken 
de Sueben, samen met de Alanen en de Vandalen (Asdingen en Silingen), over de 
bevroren Rijn. Ze trokken de Pyreneeën over en veroverden grote delen van het Ibe-
risch schiereiland. In 411 werden de gebieden door loting verdeeld en de Sueben 
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vestigden hun koninkrijk in de Romeinse provincie Gallaecia. Hun hoofdstad was 
Bracara Augusta, het huidige Portugese Braga. Nadat de Visigoten de Alanen en Si-
lingen hadden verslagen en door de Romeinen werden beloond met een eigen rijk, 
ontstond in 419 een conflict tussen de Sueben en de Vandalen. De Sueben werden 
door Romeinse interventie gered. Nadat de Vandalen in 429 naar Africa vertrokken 
begon Hermeric plundertochten in hun vroegere gebieden en tegen de inheems-
Romeinse bevolking in zijn eigen koninkrijk. De inheemse bevolking deed een 
beroep op Flavius Aetius, de sterke man van de Romeinen in Gallië. Zijn afgezanten 
wisten Hermeric te matigen maar pas in 435 werd door bemiddeling van bisschop-
pen en onderhandelingen met de keizer, een nieuwe vrede gesloten. In 438 deed hij, 
ernstig ziek, afstand van de troon ten gunste van zijn zoon. Gehuwd met: 

36035841214349973.* N.N. 
 
36035841214349974.*  Wallia, koning der Visigoten van 415 tot 418. Onderhandelde met keizer Honorius 

over de terugkeer van diens halfzuster Galla Placidia, koningin-weduwe van de Go-
ten. Een schikking werd bereikt, waarin Wallia een grote lading graan ontving en in 
dienst van Honorius naar Spanje afreisde met een leger Visigoten om de Germaanse 
invallers te bestrijden (Vandalen, Alanen en de Sueven). Wallia ging voortvarend te 
werk. De Vandaalse Silingen werden uitgemoord en de Alanen zodanig verslagen 
dat deze ophielden te bestaan als zelfstandig volk en aansluiting zochten bij de As-
dingen. Keizer Honorius liet Wallia het karwei niet afmaken. Nu de Germaanse vol-
ken in Spanje dusdanig waren verzwakt wilden de Romeinen daar geen sterk Visi-
gotisch leger hebben. De Visigoten kregen opdracht Spanje te verlaten en ontvingen 
als beloning een vestigingsgebied in Gallia (Aquitania Secunda en stukken van Nar-
bonensis en Novempopulana). Wallia verwierf tevens voor de federale status als 
foederati van het rijk, waarmee Wallia stichter werd van het Visigotisch rijk rond 
Toulouse. Wallia stierf spoedig na het bereiken van het akkoord. Gehuwd met: 

36035841214349975.* N.N. 
 
36035841214354432. Chlodio, krijgsheer (koning) der Salische Franken. Een belangrijk krijgsheer van de 

Salische Franken in circa 428. Zoals alle Merovingen had Chlodio lang haar. Af-
gaande op de Historia Francorum van Gregorius van Tours kwam Chlodio uit Thü-
ringen. Hij had een burcht te Dispargum aan de grens van het toenmalige Thüringen 
(Chlogionem, qui apud Dispargum castrum habitabat, quod est in terminum Thor-
ingorum). Op basis van 11de eeuwse bronnen wordt Dispargum op aannemelijke 
wijze geïdentificeerd met de palts te Duisburg. Chlodio zond gezanten naar de Ro-
meinse stad Kamerijk en vervolgens Doornik in 432. Weldra bezette hij het gebied 
tot aan de Somme en maakte van de stad Doornik een Frankische hoofdplaats. Om-
streeks 448 werd hij door de Romeinen, onder aanvoering van Flavius Aëtius, ver-
slagen nabij Atrecht in Artesië. Desondanks bleef het gebied van het huidige België 
en Noord-Frankrijk tot aan de Somme onder het gezag van Chlodio. Chlodio werd 
een bondgenoot van de Magister militum Aëtius, overleden in circa 448 Gehuwd met: 

36035841214354433.* N.N. 
 
Generatie LVII (Vooredeloudbetovergrootouders) 
 
72071682428708864. Pharamond (Faramund), koning van de Salische Franken, geboren in circa 370, 

overleden in circa 427. Pharamond wordt beschouwd als de eerste koning van de 
Salische Franken, mogelijk was hij eerder een legendarische dan historische figuur. 
Na de dood van zijn broer Sunno, die leider was van de Ampsivarii en de Chatti, 
stelde Marcomer dat de Franken onder een koning verder moesten gaan en schoof 
zijn zoon Pharamond kandidaat. Omstreeks 420 leidde Pharamond zijn volk naar het 
westen. De Salische Franken staken de Rijn over en vestigden zich in Noord-Gallië, 
dat enige tijd daarvoor door het Romeinse leger was verlaten. De Romeinen sloten 
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met de nieuwkomers een verdrag. In ruil voor een vestigingsgebied namen de 
Franken als verplichting de verdediging van de Rijngrens op zich. Gehuwd met: 

72071682428708865. Argotta. 
 
Generatie LVIII (Vooredelstamouders) 
 
144143364857417728.* Marcomer der Franken, volgens Gregorius van Tours, die citeerde uit het verloren 

werk van Sulpicius Alexander, viel hij samen met Genobaud en Sunno in 388 de Ro-
meinse provinciën Germania, Belgica en Gallië binnen, bedreigden Colonia Claudia 

Ara Agrippinensium (Keulen), maakten vele slachtoffers en vernietigde het meest 
vruchtbare land. Na de aanvallen trokken zij zich tot over de Rijn terug. Enkele 

Franken bleven in het Kolenwoud in Oost-België. Toen dit nieuws in Trier de Ro-
meinse generalen Magnus Maximus, Nanninus en Quintinus bereikte voerden zij 
een aanval uit en wisten een groot deel van het Frankische leger te vernietigen. Hier-
na volgde Quintinus de Franken tot over de Rijn, om hen in eigen land te straffen. 
Zijn leger werd echter omsingeld en verslagen. Nanninus en Quintinus werden ver-
vangen voor Charietto en Syrus, die opnieuw geconfronteerd werden met Franken. 
Na de val van Magnus Maximus voerden Marcomer en Sunno onderhandelingen 
met Arbogast, de Romeinse opperbevelhebber (magister militum), die zelf van 
Frankische afkomst was. Enkele jaren later greep Arbogast de macht, het West-
Romeinse leger bestond toen voornamelijk uit Frankische huurlingen. Marcomer 
trok de Rijn over en verwoestte het gebied van de Bructeren en de Chamaven. Hier-
na sloten de Franken vrede met de Romeinen. Volgens een gedicht van Claudius 
Claudianus schond Marcomer rond 395 het verdrag met de Romeinen en werd hij 
gevangen genomen en na een proces te Milaan verbannen naar Etrurië (Toscane). 
Sunno stak de Rijn over om zichzelf als leider van de bende van Marcomer te vesti-
gen, maar werd vlak hiervoor vermoord door zijn eigen volgelingen. Volgens het 
latere Liber Historiae Francorum probeerde Marcomer, na de dood van Sunno, de 
Franken te verenigen en zijn zoon Pharamond als koning te installeren. Geleerden 
twijfelen echter aan de juistheid van dit deel omdat hierin ook beschreven staat dat 
Marcomer de zoon was van de Trojaanse koning Priam. Gehuwd met: 

144143364857417729.* Frotmund. 
 
144143364857417730. Genobaud der Franken. Samen met Marcomer en Sunno viel hij in 388 de Romeinse 

provinciën Germania, Belgica en Gallië binnen, bedreigde Colonia Claudia Ara 

Agrippinensium (Keulen), maakten vele slachtoffers en vernietigden het meest 
vruchtbare land. Na de aanvallen trokken zij zich tot over de Rijn terug. Enkele 
Franken bleven achter in het Kolenwoud in Oost-België. Toen dit nieuws in Trier de 
Romeinse generalen Magnus Maximus, Nanninus en Quintinus bereikte voerden zij 
een tegenaanval uit en wisten een groot deel van het Frankische leger te vernietigen. 
Hierna volgde Quintinus de Franken tot over de Rijn, om hen in eigen land te straffen. 
Zijn leger werd echter omsingeld en verslagen, overleden in circa 388. Gehuwd met: 

144143364857417731.* N.N. 
 
Generatie LIX (Vooredelstamgrootouders) 
 
288286729714835456.* Dagobert, legeraanvoerder der Franken, overleden in circa 389. Gehuwd met: 
288286729714835457.* N.N. 
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Portret van Flavius Felix op 
zijn consulaire diptiek van 
olifant ivoor uit circa 428. 
Tegenwoordig in de abdij 
van Saint Junien te Limoges. 
In de late oudheid was 
een consulair diptiek (of  
consulair tweeluik) een 
bijzondere vorm van dip-
tiek (dat wil zeggen een 
tweetal aan elkaar gekop-
pelde panelen, meestal 
uitgevoerd in ivoor, hout 
 of metaal en versierd met 
rijk gebeeldhouwde deco-
ratie), die kon functioneren 
als een schrijftablet, maar 
die ook was bedoeld als een 
luxe gedenkobject. Zij wer-
den na diens benoeming in 
opdracht van een Romeinse 
consul gemaakt en vervol-
gens als beloning en aan-
denken verdeeld onder 
degenen die de kandidatuur 
van deze consul hadden 
gesteund. 
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Wallia, koning der Visigoten, denkbeeldige voorstelling uit 1855 door Alejo Vera.  
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Appendix I, Descent from antiquity  
 
Descent from antiquity (DFA) is een discipline binnen de genealogie waarin onderzoekers banden proberen te 
leggen met geslachten uit de antieke wereld. Voor Europa wordt meestal de ondergang van het West-Romeinse 
Rijk in het jaar 476 als einde van de antieke wereld (en begin van de middeleeuwen) beschouwd. Tot op heden 
kunnen gepubliceerde stamreeksen die tot ver in de antieke wereld doorlopen nog niet voldoende bewezen 
worden. Dit komt deels doordat genealogische bronnen uit deze tijd uiterst zeldzaam zijn. Noodgedwongen 
concentreren de onderzoekers zich op belangrijke personen, zoals vorsten en hoge edelen, omdat over hen wel 
het nodige bewaard is gebleven. De grenzen tussen fantasie, mythologie en historie zijn echter niet altijd dui-
delijk te onderscheiden. 

De beste kansen om toch een verbinding met de antieke wereld te kunnen vaststellen liggen in Armenië en 
de Kaukasus. De huwelijkspolitiek onder de adel was destijds in het Midden-Oosten niet veel anders dan in het 
latere Europa, huwelijken werden gesloten tussen een man en vrouw van gelijk niveau. In de voorgaande 
kwartierstaat kunnen we meerdere geslachten uit het Byzantijnse Rijk terugvinden. Hoewel veel vrouwen niet 
bekend zijn, stamden ze zeker uit adellijke families. Daarom kunnen we aannemen dat via de vrouwelijke 
lijnen talloze verbindingen met de oudste geslachten uit de antieke wereld bestaan.  

Zo zou de in generatie L opgenomen hofmeier Mummolin van Neustrië een zoon zijn van Munderic, die ge-
huwd was met een dochter van bisschop Florentin van Genève en Artemie. Artemie was een dochter van Rus-
ticus, bisschop van Lyon omstreeks 494, en een dochter van Ruricus van Limoges, bisschop van 485 tot 507. 
Ruricus was gehuwd met Hiberie, dochter van Ommace, een senator uit een Patricische familie. De dichter 
Fortunat schreef dat Ruricus afkomstig was uit een belangrijke Romeinse familie, de Anicii, de aard van deze 
afkomst bleef duister maar het is aannemelijk dat het voortkwam uit het huwelijk van Pontius, broer van 
Meropius Pontius Paulinus, bisschop van Noles van 409 tot 431, en Anicia, dochter van Quintus Clodius Her-
mogenianus Olybrius, consul in 379, uit dit huwelijk werd Pontius Proserius Paulinus Junior geboren, bisschop 
van Noles in 431, en zeker ook Hermogenianus en Adelphius, beiden bisschop van Limoges, één van beiden 
was waarschijnlijk de vader van Rusticus.  

Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius was gehuwd met Turrenia Anicia Juliana, dochter van Anicius 
Auchenius Bassus, prefect van Rome in 382, en zijn vrouw Turrenia Honorata. De vader van Anicius Auche-
nius Bassus was mogelijk Amnius Manius Ceasonicus Nicomachus Anicius Paulinus, consul in 334, zoon van 
Amnius Anicius Julianus, consul in 322. Amnius Anicius Julianus moet een zoon van Sextus Anicius Faustus, 
consul in 298, zijn geweest, zijn onbekende vader was waarschijnlijk een Quintus Ancius Paulinus, zoon van 
Quintus Anicius Faustus Paulinus, legaat van een landstreek op de Balkan aan de Donau in 229/230, en zijn 
moeder zou een dochter van Gaius Asinius Nicomachus Julianus kunnen zijn die proconsul was van Azië om-
streeks 225/250.  

Gaius Asinius Nicomachus Julianus was een zoon van Gaius Asinius Quadratus Protimus, proconsul van 
Achaea (Griekenland) omstreeks 211, zoon van Gaius Asinius Nicomachus en Julia Quadratilla. Julia was de 
dochter van Asinius Julius Claudius Charax, zoon van Gaius Julius Lupus Titus Vibius Laevillus, quaestor in 
Azië in 132, en Julia Quadratilla, dochter van Gaius Julius Quatratus Bassus, consul van Rome en proconsul 
van Azië in 105, en Asinia Marcella. Gaius Julius Quatratus Bassus was de zoon van Gaius Julius Bassus, con-
sul in 99 en proconsul van Pontus et Bithynia in 98 of tussen 100 en 101, vóór Plinius de Oudere.  

Gaius Julius Bassus was de jongere zoon van Gaius Julius Severus, een edele uit Akmonia en Galatia, zoon 
van Artemidoros van de Trocmi, een edele uit Galatia, Asia Minor en een dochter van Amyntas, Tetrarch van 
de Tectosagii. Artemidoros was een zoon van Amyntas, Tetrach van de Trocmi en laatste koning van Galatia 
voordat het in 25 v. Chr. een Romeinse provincie werd. Amyntas was de zoon van Brogitatus (koning van Ga-
latia tussen 63 en 50 v. Chr.) en prinses Adobogiona. Adobogonia was dochter van koning Deiotarus van 
Galatia en prinses Berenice van Pergamon. 

Berenice was mogelijk de dochter van een zekere Berenice en koning Attalus III Philometor Euergetes van 
Pergamon. Attalus III was zoon van koning Eumenes II van Pergamon, die heerste van 197 tot 159 v. Chr. en 
Stratonice van Cappadocia. Eumenes II was een zoon van koning Attalus I en Apollonis van Cyzicus. Attalus I 
was een zoon van Attalus de Oudere en prinses Antiochis. Deze prinses was een dochter van Achaeus, tweede 
zoon van koning Seleucus I Nicator en Apama van Bactrië. Apama werd door Alexander de Grote, als dochter 
van zijn vijand Spitamenes (die via zijn moeder zou afstammen van Darius II van Perzië), als prijs weg-
gegeven aan Seleucus, zijn generaal en één van zijn diadochen. 
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Appendix II, Afstammingsreeks Hathagat – Emma, Valentijn en Victoria 
 
 
Deze reeks geeft de afstamming van Hathagat weer. De eerste 14 generaties zijn gebaseerd op de legende (en 
dus niet gebaseerd op feiten) hoe de geslachten von Hagen en Rulico von Hagen afstammen van deze legen-
darische Saksische hertog en krijger die door Widukind von Korvei als vader des vaderlands wordt om-
schreven en tijdens de Veldslag om Burgscheidungen reeds een oude man geweest zou zijn. Vanaf generatie 
15 wordt de reeks gevolgd zoals deze is opghenomen in: Het adellijk geslacht Röhling – Roeling – Rüling.   
 
 
1 Hertog Hathagat van Saksen, ontving als buit land ten zuiden van de Harz en bouwde hierop de 

burcht zu den Hayen (ca. 470). 
 
2 Rüdiger von Hagen, Herr zu Ober und Niederhagen (ca. 524). 
 
3 Heyso von Hagen, Herr zu Ober und Niederhagen (ca. 576). 
 
4 Siegbert von Hagen, Herr zu Ober und Niederhagen (ca. 628). 
 
5 Rüdiger von Hagen, Herr zu Ober und Niederhagen, ook wel Rüdigerhagen (ca. 680). 
 
6 Gero von Hagen, Herr zu Rüdigerhagen (ca. 732). 
 
7 Otto von Hagen, Herr zu Rüdigerhagen (ca. 784). 
 
8 Rüdiger von Hagen, Herr zu Rüdigerhagen (ca. 836). 
 
9 Kersten von Hagen, Herr zu Rüdigerhagen (ca. 888). 
 
10 Thoring von Hagen, Herr zu Rüdigerhagen, begeleidde in 962 de jonge koning Otto II naar Rome 

voor de kroning van zijn vader keizer Otto I, in 968 arbiter namens het Rijnland tijdens een 
Reichturnier ter ere van Rikdag van Meiβen, stamvader van de graven van Schwerin via Gunzelin von 
Hagen (ca. 940). 

 
11 Rüdiger von Hagen, Herr zu Rüdigerhagen (ca. 992).      
 
12 N.N. Rulico von Hagen, een onbekende zoon van Rüdiger (ca. 1044). 
 
13 Konrad Rulico von Hagen, Vogt von Hagen (ca. 1096). 
 
14 Rudolf Rulico von Hagen, Vogt von Hagen (ca. 1148). 
 
15 Heinrich Rulico von Hagen (de Indagine), Vogt von Ozzec (ca. 1200) X Hedwig von Hohenlauft. 
 
16 Johannes Rulico von Hagen, Vogt von Ozzec, Herr von Techwitz (ca. 1230).  
 
17 Jenchinus Rulico von Hagen (de Indagine), Vogt von Freiberg, Vogt von Ozzec, Herr von 

Erlwinsdorf (vóór 1280). 
 
18 Andreas Rulico von Erlwinsdorf (die Gestrenge), Vogt von Freiberg, Herr von Erlwinsdorf (vóór 

1330).   
 
19 Lorenz (Laurentius) Rulicke von Erlwinsdorf, Herr von Erlwinsdorf (1350). 
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20 Laurentius Ruling (vom Walde) (ca. 1380 - ná 1450).   
 
21 Erasmus Ruling (vom Walde), Herr von Bärenstein (ca. 1425 – ca. 1480) X een zekere Walzig (von 

Bärenstein?). 
 
22 Markus Röhling (der Ältere), Herr von Bärenstein (ca. 1450 – 1515) X Anna Selbdritt / Anna von 

Romer.   
 
23 Jkr. Johann (Hans) Röhling (der Ältere), Herr von Bärenstein und Conradsdorf (ca. 1485 - 1564) X 

Anna Patzschke (ca. 1495 - 1553).   
 
24 Jkr. Markus Röhling (der Reiche), Herr von Bärenstein, Rückerswalde und Wolfstein (ca. 1510/15 

- 1581) X Margarethe Hacker. 
  
25 Jkr. Hans Röhling (ca. 1535 – 1579) X Catharina Klinger (overl. 1586).  

 
26 Jkr. Friedrich Röhling (1574 – 1645) Juliana von Elterlein (1585 – 1669). 
 
27 Jkr. Friedrich Röhling (1614 – tussen 1666 en 1684) X Anna Maria Eberwein (ca. 1625 - kort ná 

1708).  
 
28 Jkr. Johannes Heinrich Röhling (1654 - 1722) X Rosina Richter (1669 - 1737).  
 
29 Jkr. Johann Heinrich (Henrik) Rö(h)ling (1694) X Griete Egberts. 
 
30 Jkr. Bernardus Albertus (Berend) Rö(h)ling (ca. 1715) X Gesina Hegemann.  
 
31 Jkr. Henricus (Hendrik) Rö(h)ling (1743) X Anna Aleid (Aaltje) Wessman(n) (1751 - 1821).  
 
32 Jkr. Herman Hendrik Rö(h)ling (1777 - 1855) X Jacoba Schenkeveld (1777 - 1850). 
 
33 Jkr. Theodorus (Dirk) Röling / Roeling (1818 - 1894) X Cornelia Stolk (1814 - 1886). 
 
34 Jkr. Martinus (Maarten) Roeling (1850 - 1934) X Maria van der Moor (1850 - 1919). 
 
35 Jkr. Martinus Arnoldus (Tinus) Roeling (1884 - 1949) X Johanna Cornelia van Kouteren    

(1891 - 1958). 
 
36 Kpl Jkr. Jacobus Martinus (Koos) Roeling MO (1918 - 1991) X Germaine Henriette (Zus) 

Steffens (1920 - 1974). 
 
37 Col. Jkr. Jacobus Martinus Fernandus (Koos) Roeling (1948) X Gracia Patricia (Gracia) Alders 

(1956).  
 
38 Jkr. Dr. Dr. h.c. Sebastiaan Eduard Markus (Bas) Roeling, Cav. OSSML (1980) X bc. Monique 

Margaretha Corine (Monique) Bergman (1980). 
 
39.1 Jkfr. Emma Isabella Sophie (Emma) Roeling (2008). 
39.2 Jkr. Valentijn Thomas Julian (Tijn) Roeling (2010). 
39.3 Jkfr. Victoria Catharina Margaretha (Vic) Roeling (2014). 
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Appendix III, Afstammingsreeks Karolingen – Emma, Valentijn en Victoria 
 

 
1 Keizer Karel I de Grote (742 - 814) X Hildegard (Houdiard) van Zwaben (758 - 783).  
 
2 Keizer Lodewijk I ‘de Vrome’ (778 - 840) X (2) Judith van Beieren (ca. 800 - 853).  
 
3 Keizer Karel ‘de Kale’ (823 - 877) X Ermentrudis van Orléans (830 - 869). 
 
4 Koning Lodewijk II van West-Francië, (846 - 879) X Adelheid Judith van Parijs (855 - 901). 
 
5 Koning Karel III ‘de Eenvoudige’ (879 - 929) X Eadgifu (Ogiva) van Engeland. 
 
6 Koning Lodewijk IV ‘van Overzee’ (920 - 954) X Gerberga van Saksen (914 – 984). 
 
7 Hertog Karel van Neder-Lotharingen (953 – 992) X Adelheid.  
 
8 Geberge van Neder-Lotharingen (overl. 1008 of 1018). X Graaf Lambert I van Leuven (ca. 

950/976 - 1015). 
 
9 Graaf Lambert (Lambrecht) II van Leuven (990 - 1054) X Oda van Verdun.  
 
10 Adelheid van Leuven (ook wel van Brabant) (overl. 1083) X Markgraaf Otto von Weimar-

Orlamünde (overl. 1067). 
 
11 Kunegunde (Kunigunde) von Beichlingen (von Weimar) (ca. 1055 - 1117) X Vorst Jaropolk Pjotr 

Islasjawitsch (vóór 1050 - 1086/87).  
 
12 Mechthild von Kiew-Wladimir (ca. 1076 – ca. 1110) X Graaf Günther I von Schwarzburg (ca. 

1070 - 1109). 
 
13  Graaf Sizzo (Syzzo) III von Schwarzburg (ca. 1093 - 1160) X Gisela von Berg (ca. 1100 - 1153).  
 
14 Juliana von Schwarzburg (ca. 1127) X Vogt Heinrich I von Reuss-Weida (1122 - 1193). 
 
15 Ursula von Reuss-Weida (1160) X Grimoldus III von Nothaft (ca. 1150). 
 
16 Albertus von Nothaft (1190) X Kunigunde von Ehrenfels. 
 
17 Eckhardt (Engelhard) I von Nothaft (ca. 1225) X Gertraud von Preitenstein. 
 
18 Eckhardt (Engelhard) II von Nothaft (ca. 1250) X Margarethe von Frauenberg. 
 
19 Conrad II von Nothaft (ca. 1275) X Catharina Auer von Au und Prennberg (ca. 1280 - ná 1339). 

 
20 Heinrich III von Nothaft von Wernberg (ca. 1300 - 1373) X Elisabeth von Schmiechen. 

 
21 Johan IV von Nothaft (ca. 1330 - vóór 1391) X Praxedis von Ehrenfels (ca. 1325). 
 
22 Anna von Nothaft von Hetzkoven (ca. 1365 - 1426) X Ulrich Trainer (ca. 1355 – ca. 1412). 
 
23  Erasmus (Erasem) Trainer (ca. 1400 - 1481) X Ursula Probst (ca. 1410 - 1448). 
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24 Ursula Trainer (1440 - 1480) X Wilhelm Francke von Sulzbach (overl. vóór 1517).  
 
25 Ursula Francke von Sulzbach (ca. 1461 – 1536) X Jkr. Lindhard Portner von Theuern (overl. 

vóór 1510).  
 
26 Jkr. Albrecht Portner von Theuern (overl. ca. 1549) X Margarethe Modler. 
 
27 Jkr. Michael Portner von Theuern (overl. 1579/80) X Appolonia Saltzer.  
 
27  Jkfr. Ursula Portner von Theuern (1555/56 - 1630/31) X Jkr. Wolf von Elterlein (1545 - 1619). 
 
28 Jkfr. Juliane von Elterlein (1585 – 1669) X Jkr. Friedrich Röhling (1574 – 1645).  
 
29 Jkr. Friedrich Röhling (1614 – tussen 1666 en 1684) X Anna Maria Eberwein (ca. 1625 - kort ná 

1708).  
 
30 Jkr. Johannes Heinrich Röhling (1654 - 1722) X Rosina Richter (1669 - 1737).  
 
31 Jkr. Johann Heinrich (Henrik) Rö(h)ling (1694) X Griete Egberts. 
 
32 Jkr. Bernardus Albertus (Berend) Rö(h)ling (ca. 1715) X Gesina Hegemann.  
 
33 Jkr. Henricus (Hendrik) Rö(h)ling (1743) X Anna Aleid (Aaltje) Wessman(n) (1751 - 1821).  
 
34 Jkr. Herman Hendrik Rö(h)ling (1777 - 1855) X Jacoba Schenkeveld (1777 - 1850). 
 
35 Jkr. Theodorus (Dirk) Röling / Roeling (1818 - 1894) X Cornelia Stolk (1814 - 1886). 
 
36 Jkr. Martinus (Maarten) Roeling (1850 - 1934) X Maria van der Moor (1850 - 1919). 
 
37 Jkr. Martinus Arnoldus (Tinus) Roeling (1884 - 1949) X Johanna Cornelia van Kouteren    

(1891 - 1958). 
 
38 Kpl Jkr. Jacobus Martinus (Koos) Roeling MO (1918 - 1991) X Germaine Henriette (Zus) 

Steffens (1920 - 1974). 
 
39 Col. Jkr. Jacobus Martinus Fernandus (Koos) Roeling (1948) X Gracia Patricia (Gracia) Alders 

(1956).  
 
40 Jkr. Dr. Dr. h.c. Sebastiaan Eduard Markus (Bas) Roeling, Cav. OSSML (1980) X bc. Monique 

Margaretha Corine (Monique) Bergman (1980). 
 
41.1 Jkfr. Emma Isabella Sophie (Emma) Roeling (2008). 
41.2 Jkr. Valentijn Thomas Julian (Tijn) Roeling (2010). 
41.3 Jkfr. Victoria Catharina Margaretha (Vic) Roeling (2014). 
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Appendix IV, Afstammingsreeks Holland – Emma, Valentijn en Victoria 
 
 
1 Dirk VI van Holland, graaf van Holland (1114 – 1157) X Sophia van Rheineck (van Bentheim) 

(1115 – 1176). 
 
2 Otto I (IV) van Bentheim, graaf van Bentheim, burggraaf van Coevorden (1135 – 1208) X 

Alvaradis van Cuijk-Arnsberg (1140 – 1205). 
 
3 Marina van Bentheim (1190 – 1252) X Ricold I van Ochten (1210 – 1241). 
 
4 Bertha van Ochten (overl. 1281) X Jan Herbaren I van Arkel (de Sterke), ridder, heer van Arkel 

(1233 – 1272). 
 
5 Margaretha van Arkel (1264 – 1312) X Hubert I van Beusichem, ridder, heer van Sconouwen 

(geb. 1240). 
 
6 Clemense van Beusichem van Schounauwen (overl. 1353) X Jan I van Heukelum, ridder, heer van 

Leyenburch (overl. ná 1353). 
 
7 Hubrecht van Leyenburch X N.N. 
 
8 Dirk van Leyenburch (de Bastaard) (overl. ná 1439), knaap X N.N. 
 
9 Dochter van Dirck van Leyenburg (overl. ca. 1441) X Jan Woutersz. Koevoet van Rosendael 

(1368 – 1430). 
 
10 Dirck Jansz. van Koevoet (1398 – 1430) X Aleid Woutersdr. van Gellecum (1420 – ná 1464). 
 
11 Sijmon Dircksz. van Koevoet, poorter van Delft (geb. 1410) X Geertrui van Groenewegen (geb. 

ca. 1415). 
 
12 Dirck Sijmonsz. Groenewegen (van Naeldwijck), jeruzalemridder, vroedschap te Delft, 

burgemeester van Delft (1446 – 1527) X N.N. 
 
13  Huibert (Huibrecht, Huipen) Groenewegen (geb. ca. 1485) X N.N. 
 
14 Pieter Huijbrechtsz. Groenewegen (geb. ca. 1515) X Stijntje Ariënsdr. (geb. ca. 1520). 
 
15 Claes Groenewegen (overl. 1636) X Stijntge Arentsdr. 
 
16 Jacob Claesz. Pieter Groenewegen (geb. ca. 1590) X Aeghgen Pouwelsdr. (1595 – 1649). 
 
17 Claes Groenewegen (overl. vóór 1699) X Martijntje van Worckum (1633 – 1705). 
 
18 Jacobus Claesz. Groenewegen (1666 – 1722) X Wijntje Cornelisdr. Bijsterveld (1671 – 1715). 
 
19 Cijtje (Cijtie Jacob) Groenewege(n) (1709 – 1795) X Claes van der Goes (overl. 1783). 
 
20 Arij van der Goes (1735 – 1820) X Klaasje (Catharina) Velthoven (1733 – 1809). 
 
21 Catharina (Kaatje) van der Goes (1767 – 1844) X Arnoldus Bakker (1763 – 1833). 
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22 Arnoldus Bakker (1797 – 1852) X Theodora (Dorothea) Kerver (Kurvers) (1788 – 1873). 
 
23 Helena Bakker (Bak) (1824 – 1887) X Cornelis Dries, brandersknecht (1827 – 1885). 
 
24 Klazina Theodora Dries (1854 – 1927) X Gerardus Fredriks, scheepmaker, koster (1856 – 1925). 
 
25 Cornelis Josephus Fredriks, smid ( 1885 – 1969) X Johanna Carolina Francisca Vink, lid van de 

derde orde van St. Franciscus (1883 – 1940). 
 
26 Sgt. Petrus Jozef (Piet) Fredriks HLBD, smid, Sergeant KNIL, chef werkplaats technische dienst 

Melkunie (1918 – 2009) X Grietje Martijntje (Gré) Willems (1925 – 2013). 
 
27 Johanna Carolina Francisca (Joke) Fredriks (1947) X Cornelis Johannes (John) Bergman, 

bankwerker technische dienst Europlast (1944). 
 
28 bc. Monique Margaretha Corine (Monique) Bergman (1980) X Jkr. Dr. Dr.h.c. Sebastiaan 

Eduard Markus (Bas) Roeling, Cav. OSSML (1980). 
 
29.1 Jkfr. Emma Isabella Sophie (Emma) Roeling (2008). 
29.2 Jkr. Valentijn Thomas Julian (Tijn) Roeling (2010). 
29.3 Jkfr. Victoria Catharina Margaretha (Vic) Roeling (2014). 
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Appendix V, Afstammingsreeks Nassau – Emma, Valentijn en Victoria 
 
 
1 Graaf Ruprecht III von Nassau (der Streitbare) ( overl. 1191) X Elisabeth von Leiningen            

(overl. 1235). 
 
2 Luitgard (Lukardis) von Nassau (overl. ná 1220) X Gebhard von Querfurt, burggraaf van 

Magdeburg (1178 – 1213). 
 
3 Burchard IV von Querfurt, burggraaf van Querfurt (1230), graaf van Mansfeld (1200 – 1255) X 

Sophie van Mansfeld (overl. ná 1233). 
 
4 Burchard VI (Lappe) von Mansfeld, Herr von Schrapelau (overl. ná 1303) X Onbekende dochter 

van Graaf Otto IV von Lobdeburg-Arnshaugk. 
 
5 Burchard (der Jüngere) von Schrapelau, Herr zu Wettin (overl. ná 1365) X Gerburg von 

Blankenburg. 
 
6 Sophie van Schrapelau, Frau zu Wettin (1337 – 1404) X Ludwig III von Wanzleben, Herr von 

Wanzleben (1330 – 1397). 
 
7 Reinhild von Wanzleben (geb. 1358) X Ritter Johann (Jahn) von Hirschfeld (1350 – 1418). 
 
8 Heinrich von Hirschfeld (1411 – 1443) X Margarethe von Remse. 
 
9 Catharina von Hirschfeld X Ritter Walzig (Waltzigk) von Bernstein, Herr von Bärenstein (overl. 

1489). 
 
10 Anna von Bernstein X Erasmus Ruling (vom Walde), Herr von Bärenstein und Hirschprung        

(1425 – 1480). 
 
11 Markus Röhling (der Ältere), Herr von Bärenstein (ca. 1450 – 1515) X Anna Selbdritt / Anna von 

Romer.   
 
12 Jkr. Johann (Hans) Röhling (der Ältere), Herr von Bärenstein und Conradsdorf (ca. 1485 - 1564) X 

Anna Patzschke (ca. 1495 - 1553).   
 
13 Jkr. Markus Röhling (der Reiche), Herr von Bärenstein, Rückerswalde und Wolfstein (ca. 1510/15 

- 1581) X Margarethe Hacker. 
  
14 Jkr. Hans Röhling (ca. 1535 – 1579) X Catharina Klinger (overl. 1586).  

 
15 Jkr. Friedrich Röhling (1574 – 1645) Juliana von Elterlein (1585 – 1669). 
 
16 Jkr. Friedrich Röhling (1614 – tussen 1666 en 1684) X Anna Maria Eberwein (ca. 1625 - kort ná 

1708).  
 
17 Jkr. Johannes Heinrich Röhling (1654 - 1722) X Rosina Richter (1669 - 1737).  
 
18 Jkr. Johann Heinrich (Henrik) Rö(h)ling (1694) X Griete Egberts. 
 
19 Jkr. Bernardus Albertus (Berend) Rö(h)ling (ca. 1715) X Gesina Hegemann.  
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20 Jkr. Henricus (Hendrik) Rö(h)ling (1743) X Anna Aleid (Aaltje) Wessman(n) (1751 - 1821).  
 
21 Jkr. Herman Hendrik Rö(h)ling (1777 - 1855) X Jacoba Schenkeveld (1777 - 1850). 
 
22 Jkr. Theodorus (Dirk) Röling / Roeling (1818 - 1894) X Cornelia Stolk (1814 - 1886). 
 
23 Jkr. Martinus (Maarten) Roeling (1850 - 1934) X Maria van der Moor (1850 - 1919). 
 
24 Jkr. Martinus Arnoldus (Tinus) Roeling (1884 - 1949) X Johanna Cornelia van Kouteren    

(1891 - 1958). 
 
25 Kpl Jkr. Jacobus Martinus (Koos) Roeling MO (1918 - 1991) X Germaine Henriette (Zus) 

Steffens (1920 - 1974). 
 
26 Col. Jkr. Jacobus Martinus Fernandus (Koos) Roeling (1948) X Gracia Patricia (Gracia) Alders 

(1956).  
 
27 Jkr. Dr. Dr. h.c. Sebastiaan Eduard Markus (Bas) Roeling, Cav. OSSML (1980) X bc. Monique 

Margaretha Corine (Monique) Bergman (1980). 
 
28.1 Jkfr. Emma Isabella Sophie (Emma) Roeling (2008). 
28.2 Jkr. Valentijn Thomas Julian (Tijn) Roeling (2010). 
28.3 Jkfr. Victoria Catharina Margaretha (Vic) Roeling (2014). 
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Appendix VI, Afstammingsreeks Lippe – Emma, Valentijn en Victoria 
 
 
1 Bernhard III zur Lippe, Edler Herr von Lippe (1194 – 1265) X Sophie von Ravensberg-Vechta 

(1220 – 1285). 
 
2 Hedwig zur Lippe (overl. 1315) X Graaf Otto III von Ravensberg (overl. 1305). 
 
3 Jutta von Ravensberg (overl. vóór 1305) X Graaf Heinrich III von Honstein-Sondershausen 

(overl. 1305). 
 
4 Sophie von Hohnstein (overl. 1322) X Graaf Heinrich V (III) von Blankenburg (overl. ná 1330). 
 
5 Gerburg von Blankenburg X Burchard (der Jüngere) von Schrapelau, Herr zu Wettin (overl. ná 

1365).  
 
6 Sophie van Schrapelau, Frau zu Wettin (1337 – 1404) X Ludwig III von Wanzleben, Herr von 

Wanzleben (1330 – 1397). 
 
7 Reinhild von Wanzleben (geb. 1358) X Ritter Johann (Jahn) von Hirschfeld (1350 – 1418). 
 
8 Heinrich von Hirschfeld (1411 – 1443) X Margarethe von Remse. 
 
9 Catharina von Hirschfeld X Ritter Walzig (Waltzigk) von Bernstein, Herr von Bärenstein (overl. 

1489). 
 
10 Anna von Bernstein X Erasmus Ruling (vom Walde), Herr von Bärenstein und Hirschprung        

(1425 – 1480). 
 
11 Markus Röhling (der Ältere), Herr von Bärenstein (ca. 1450 – 1515) X Anna Selbdritt / Anna von 

Romer.   
 
12 Jkr. Johann (Hans) Röhling (der Ältere), Herr von Bärenstein und Conradsdorf (ca. 1485 - 1564) X 

Anna Patzschke (ca. 1495 - 1553).   
 
13 Jkr. Markus Röhling (der Reiche), Herr von Bärenstein, Rückerswalde und Wolfstein (ca. 1510/15 

- 1581) X Margarethe Hacker. 
  
14 Jkr. Hans Röhling (ca. 1535 – 1579) X Catharina Klinger (overl. 1586).  

 
15 Jkr. Friedrich Röhling (1574 – 1645) Juliana von Elterlein (1585 – 1669). 
 
16 Jkr. Friedrich Röhling (1614 – tussen 1666 en 1684) X Anna Maria Eberwein (ca. 1625 - kort ná 

1708).  
 
17 Jkr. Johannes Heinrich Röhling (1654 - 1722) X Rosina Richter (1669 - 1737).  
 
18 Jkr. Johann Heinrich (Henrik) Rö(h)ling (1694) X Griete Egberts. 
 
19 Jkr. Bernardus Albertus (Berend) Rö(h)ling (ca. 1715) X Gesina Hegemann.  
 
20 Jkr. Henricus (Hendrik) Rö(h)ling (1743) X Anna Aleid (Aaltje) Wessman(n) (1751 - 1821).  
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21 Jkr. Herman Hendrik Rö(h)ling (1777 - 1855) X Jacoba Schenkeveld (1777 - 1850). 
 
22 Jkr. Theodorus (Dirk) Röling / Roeling (1818 - 1894) X Cornelia Stolk (1814 - 1886). 
 
23 Jkr. Martinus (Maarten) Roeling (1850 - 1934) X Maria van der Moor (1850 - 1919). 
 
24 Jkr. Martinus Arnoldus (Tinus) Roeling (1884 - 1949) X Johanna Cornelia van Kouteren    

(1891 - 1958). 
 
25 Kpl Jkr. Jacobus Martinus (Koos) Roeling MO (1918 - 1991) X Germaine Henriette (Zus) 

Steffens (1920 - 1974). 
 
26 Col. Jkr. Jacobus Martinus Fernandus (Koos) Roeling (1948) X Gracia Patricia (Gracia) Alders 

(1956).  
 
27 Jkr. Dr. Dr. h.c. Sebastiaan Eduard Markus (Bas) Roeling, Cav. OSSML (1980) X bc. Monique 

Margaretha Corine (Monique) Bergman (1980). 
 
28.1 Jkfr. Emma Isabella Sophie (Emma) Roeling (2008). 
28.2 Jkr. Valentijn Thomas Julian (Tijn) Roeling (2010). 
28.3 Jkfr. Victoria Catharina Margaretha (Vic) Roeling (2014). 
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Appendix VII, Afstammingsreeks Normandië – Emma, Valentijn en Victoria 
 
 
1 Willem de Veroveraar, hertog van Normandië, koning van Engeland (1027 – 1087) X Mathildis 

(Maud) van Vlaanderen (1031 – 1083. 
 
2 Hendrik I van Engeland (Beauclerc), koning van Engeland (1068 – 1135) X Nesta vz Rhys, 

Prinses van Wales (geb. 1073). 
 
3 Robert de Caen, Earl of Gloucester (1088 – 1147) X Maud (Mabel) FitzHamon (1090 – 1156). 
 
4 Maud of Gloucester (1120 – 1189) X Ranulf de Meschines, 2nd Earl of Chester (1100 – 1153). 
 
5 Hugh Keveliok de Meschines, 3rd Earl of Chester (1147 – 1181) X Bertrade de Montfort. 
 
6 Agnes de Meschines (1174 – 1247) X William de Ferrers, 4th Earl of Derby (1168 – 1247). 
 
7 Sibyl de Ferrers (geb. 1216) X John de Vipount, 2nd Baron (1210 – 1241). 
 
8 Sir Robert de Vipount, 3rd Baron (1234 – 1265) X Isabel (1234). 
 
9 Isabel de Vipount (1254 – 1292) X Roger de Clifford (1243 – 1282). 
 
10 Robert de Clifford, 1st Baron Clifford (1274 – 1214) X Maud de Clare (1280 – 1327). 
 
11 Robert de Clifford, 3rd Baron Clifford (1305 – 1344) X Isabel Berkeley (overl. 1362). 
 
12 Roger de Clifford, 5th Baron Clifford (1333 – 1389) X Maud de Beauchamp (1347 – 1403). 
 
13 Margaret de Clifford (1379) X Sir John Melton, of Aston (1377 – 1455). 
 
14 Janet (Jane) Melton (geb. ná 1392) X  Richard Slingsby of Scriven, Esq., Capital Forester of 

Knaresborough (geb. vóór 1392). 
 
15 John Slingsby of Scriven, Esq., Capital Forester of Knaresborough (1411 – 1460) X Joan Calverley 

(ca. 1415). 
 
16 John Slingsby, Esq., Capital Forester of Knaresborough (ca. 1460 – 1513) X Margery Pooley      

(ca. 1460). 
 
17 Simon Slingsby, Esq. (1506). 
 
18 Peter Slingsby, Esq.  
 
19 Sir Anthony Slingsby, 1st Bt (overl. ca. 1630). 
 
20 Joris Slingsbie (overl. 1667) X Anna Cluwarf (Cluart) (overl. 1664). 
 
21 Joris Slingsbie (1633 – 1702 X Margaretha Caspers Marsbach (Misbagh) (1629 – 1722). 
 
22 Adriaen Slingsbie, burgemeester van Heusden (1655 – 1733) X Josina van Walraven               

(1676 – 1735). 
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23 Ds. Adriaen Slingsbie, predikant te Gemert, Bergeijk, Riethoven en Westerhoven (1713 – 1768) X 
Susanna van Drunen (1704 – 1784). 

 
24 Ds. Johan Jacob Slingsbie, predikant te Geldrop en Riel (1744 – 1793) X Arnolda Sluijter       

(1746 – 1780). 
 
25 Urselina Phillipina Slingsbie (1772 – 1823) X Ds. Johan Christiaan (Christian) Raucamp     

(1770 – 1817). 
 
26 Johan Jacob Raucamp (1807 – 1884) X Cornelia Margaretha Spaan (1816 – 1894). 
 
27 Kpl Adrianus Slingsbie Raucamp (1856) X Klaasje Jongbloed (1857 – 1910). 
 
28 Elsje Raucamp (1883 – 1955) X Gerrit Kuiper (1874 – 1952). 
 
29 Johanna (Jo) Kuiper (1921 – 2014) X Philippus Johannes (Flip) Alders (1917 – 1997). 
 
30 Gracia Patricia Alders (1956) X Col. Jkr. Jacobus Martinus Fernandus (Koos) Roeling (1948) 
 
31 Jkr. Dr. Dr. h.c. Sebastiaan Eduard Markus (Bas) Roeling, Cav. OSSML (1980) X bc. Monique 

Margaretha Corine (Monique) Bergman (1980). 
 
32.1 Jkfr. Emma Isabella Sophie (Emma) Roeling (2008). 
32.2 Jkr. Valentijn Thomas Julian (Tijn) Roeling (2010). 
32.3 Jkfr. Victoria Catharina Margaretha (Vic) Roeling (2014). 
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Appendix VIII, Afstammingsreeks Habsburg – Emma, Valentijn en Victoria 
 
 
1 Graaf Werner II von Habsburg (overl. 1167) X gravin Ita von Starkenberg. 
 
2 Gertrudis von Habsburg X Graaf Diederik II van Montbéliard (1081 – 1163). 
 
3 Sophia (Agnes) van Montbéliard (overl. 1148) X Richard II van Montfaucon (1105 – 1162). 
 
4 Graaf Amadeus II van Montfaucon (1130 – 1195) X Beatrix van Joinville óf Osilia van 

Faucogney. 
 
5 Agnes van Montfaucon (overl. ná 1186) X Graaf Everhard II van Brienne (1130 – 1191). 
 
6 Jan van Brienne, Koning van Jeruzalem, keizer-regent van Constantinopel (1148 – 1237) X 

Berengaria van Leon (1204 – 1237). 
 
7 Jan van Brienne (van Akko) (1230 – 1296) X Johanna van Chateaudun. 
 
8 Blanche van Brienne (1255 – 1300) X Willem II van Fiennes (1255 – 1302). 
 
9 Margaret de Fiennes (1272 – 1333) X Edmund de Mortimer, 2nd Baron of Wigmore            

(1251 – 1304). 
 
10 Roger de Mortimer, 1st Earl of March (1287 – 1330) X Joan de Geneville (1286 – 1356). 
 
11 Katherine de Mortimer (1314 – 1369) X Thomas de Beauchamp, 11th Earl of Warwick, Knight 

of the Garter, Marshal of Engeland (1313 – 1369). 
 
12 Maud de Beauchamp (1347 – 1403) X Roger de Clifford, 5th Baron Clifford (1333 – 1389). 
 
13 Margaret de Clifford (1379) X Sir John Melton, of Aston (1377 – 1455). 
 
14 Janet (Jane) Melton (geb. ná 1392) X  Richard Slingsby of Scriven, Esq., Capital Forester of 

Knaresborough (geb. vóór 1392). 
 
15 John Slingsby of Scriven, Esq., Capital Forester of Knaresborough (1411 – 1460) X Joan Calverley 

(ca. 1415). 
 
16 John Slingsby, Esq., Capital Forester of Knaresborough (ca. 1460 – 1513) X Margery Pooley      

(ca. 1460). 
 
17 Simon Slingsby, Esq. (1506). 
 
18 Peter Slingsby, Esq.  
 
19 Sir Anthony Slingsby, 1st Bt (overl. ca. 1630). 
 
20 Joris Slingsbie (overl. 1667) X Anna Cluwarf (Cluart) (overl. 1664). 
 
21 Joris Slingsbie (1633 – 1702 X Margaretha Caspers Marsbach (Misbagh) (1629 – 1722). 
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22 Adriaen Slingsbie, burgemeester van Heusden (1655 – 1733) X Josina van Walraven               
(1676 – 1735). 

 
23 Ds. Adriaen Slingsbie, predikant te Gemert, Bergeijk, Riethoven en Westerhoven (1713 – 1768) X 

Susanna van Drunen (1704 – 1784). 
 
24 Ds. Johan Jacob Slingsbie, predikant te Geldrop en Riel (1744 – 1793) X Arnolda Sluijter       

(1746 – 1780). 
 
25 Urselina Phillipina Slingsbie (1772 – 1823) X Ds. Johan Christiaan (Christian) Raucamp     

(1770 – 1817). 
 
26 Johan Jacob Raucamp (1807 – 1884) X Cornelia Margaretha Spaan (1816 – 1894). 
 
27 Kpl Adrianus Slingsbie Raucamp (1856) X Klaasje Jongbloed (1857 – 1910). 
 
28 Elsje Raucamp (1883 – 1955) X Gerrit Kuiper (1874 – 1952). 
 
29 Johanna (Jo) Kuiper (1921 – 2014) X Philippus Johannes (Flip) Alders (1917 – 1997). 
 
30 Gracia Patricia Alders (1956) X Col. Jkr. Jacobus Martinus Fernandus (Koos) Roeling (1948) 
 
31 Jkr. Dr. Dr. h.c. Sebastiaan Eduard Markus (Bas) Roeling, Cav. OSSML (1980) X bc. Monique 

Margaretha Corine (Monique) Bergman (1980). 
 
32.1 Jkfr. Emma Isabella Sophie (Emma) Roeling (2008). 
32.2 Jkr. Valentijn Thomas Julian (Tijn) Roeling (2010). 
32.3 Jkfr. Victoria Catharina Margaretha (Vic) Roeling (2014). 
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