
  

  

Genealogie van Rikfried van de Betuwe patrilineair. 

 
 

In Studie betreffende de Stichting van de abdij Sint-Jacob-de-Mindere te Luik in 1015, uitgegeven in het 

Frans in 2013 door Jules Vandeweyer, heet men hem "Rudolf van Betuwe +967". 

In de visie van Baerten waren Giselbert, Arnulf en Balderik II van Luik (klein)zonen van Rudolf [noot 1: 

21ste-eeuwse historici nemen afstand van de constructie van Baerten. Ook van die van Vanderkindere]. 

Bovendien zegt men in hetzelfde WIKI-artikel: "Waarschijnlijk had Giselbert geen kinderen, en werd hij 

daarom opgevolgd door Arnulf, zijn broer of neef Geert Souvereyns & Arnoud-Jan Bijsterveld (2008). De 

graven van Loon, deel I - in Het oude land van Loon, 87]. Deze zette de familie wél verder; dit verklaart 

waarom "Arnulf" of "Arnold" de Leitname van het Loonse gravengeslacht werd. Dit in tegenstelling tot de 

oude veronderstelling dat de latere graven van Loon enkel van Giselbert "van Loon" konden afstammen." 

Noot IvoG en de opsteller van dit bestand GRAVENNW: het prille begin van de Graven van Loon was en is 

nog steeds duister, de meningen van de historici zijn uiteenlopend, vandaar waarschijnlijk dat Dr. J.Vaes 

zich in zijn boek De Graven van Loon, p.149 e.v niet waagt aan het geven van een naam aan de stamvader 

van de Graven van Loon. Hij heet hem "0" (nul) zonder enige bijkomende uitleg maar hij blijft Baerten 

volgen door te zeggen dat Giselbert (graaf van Loon, °circa 985-+circa 1040), Arnulf (graaf van Haspinga 

(1034-1040) en Balderik II (bisschop van Luik van 1008 tot +1018) broers zijn. 

Rudolf II van Haspinga (±920 - ±970) was graaf van een gebied dat een groot deel van het huidige 

Belgisch-Limburg omvatte 

Machtsgebied 

In 949 was comes Rudolfus aanwezig bij de bevestiging dat de abdij van Susteren aan de abdij Prüm 

toekwam. Hij heerste over het graafschap Haspinga, waarbij restanten van de Maasgouw gevoegd waren: de 

Maaslandgouw (950 pago Moselano) en de gouw van Hocht (952 pago Huste). Het is Jean Baerten die de 

identificatie van Huste met Hocht opperde. Bovendien zou Hocht, centraal en aan de Maas gelegen, de 

nieuwe hoofdplaats van het graafschap zijn geworden, totdat men na 1000 Borgloon aan de handelsweg 

Brugge-Keulen verkoos. Hierdoor ging het graafschap "Loon" heten. 

Rudolf werd nog genoemd in 966, toen Otto de Grote diens schenking van Lentlo aan de abdij van Nijvel 

bevestigde. Datzelfde jaar werd echter beschreven dat Rudolfs bezittingen eerder in beslag genomen waren. 

De meeste historici vermoeden dat de confiscatie al in 958 gebeurde, ten tijde van de verbanning van andere 

Reiniers, en Rudolf tegen 966 opnieuw aangesteld werd. Anderen menen dat Rudolf zijn bezittingen in 966 

voorgoed verloor. Afhankelijk hiervan waren de eerste graven van Loon, Giselbert van Loon en Arnulf van 

Haspinga, wel of niet verwant aan Rudolf. 

Giselbert en Arnulf worden vermeld in verband met de gouwen Haspinga en Hocht. De gouw Maasland 

lijkt verloren te zijn; de meeste territoria die er ontstonden stonden trouwens in latere eeuwen los van het 

graafschap Loon. Giselbert en Arnulf regeerden hun gebieden waarschijnlijk samen, zodat deze een 

condominium vormden. Hierop wijst de omschrijving van Haspengouw als "deel van Giselberts graafschap" 

(1018) en Giselbert als een "graaf uit Haspengouw" (1036). Misschien stierf Giselbert al kort na 1031, waarna 

Arnulf tot zijn dood (omstreeks 1040) alleen over beide gebieden heerste. 

Afkomst 

In 943 werd Rudolf vermeld als broer van de latere Luikse bisschop Balderik I van Luik. Hij was ook een 

broer van Reinier III van Henegouwen, want een jaar later werd castella Ragnarii ac Rodulfi fratrum (het 

kasteel van de broers Reinier en Rudolf) belegerd. De namen Balderik en Giselbert in eenzelfde stamboom 

lijken te wijzen op een huwelijk tussen de Reiniers en de Balderiks (ca. 920). Er zijn twee theorieën die een 

verband tussen zo'n huwelijk en graaf Giselbert van Loon trachten te leggen: 

Uit het huwelijk van Reinier II van Henegouwen met Adelheid Alix (dochter van Richard I van Bourgondië) 

werd Rudolf geboren, de grootvader van Giselbert. 

Uit het huwelijk van Nevelong (een broer van Balderik van Utrecht) met een nichtje van Giselbert van 

Maasgouw werd Berta geboren, de grootmoeder van Giselbert. 

Nakomelingen 

In de visie van Baerten waren Giselbert, Arnulf en Balderik II van Luik (klein)zonen van Rudolf. Die werden 

dan voor 990 geboren. Waarschijnlijk had Giselbert geen kinderen, en werd hij daarom opgevolgd door 

Arnulf, zijn broer of neef. Deze zette de familie wél verder; dit verklaart waarom "Arnulf" of "Arnold" de 

Leitname van het Loonse gravengeslacht werd. Dit in tegenstelling tot de oude veronderstelling dat de latere 



  

  

graven van Loon enkel van Giselbert "van Loon" konden afstammen. 

Bron: http://www.daris.be/gravenpar/gravenpar-frm3.htm 

het bestand GRAVENNW steunt natuurlijk op de werken van de specialisten ter zake zoals J. Daris en J. 

Baerten, maar ook op de twee genealogische bestanden van Frans Roelvink uit Breda: "Vorsten" en 

"MidVorst", samengesteld in de jaren 1993-1999. Deze bestanden horen bij het genealogieprogramma 

PRO-GEN van de Nederlanders J. Mulderij & D. Scholte in't Hoff. F. Roelvink publiceerde ruim 17 jaar 

eerder dan J.Vaes de Loonse genealogieën. Ere wie ere toekomt. 

Graaf Lodewijk IV van Loon overleed kinderloos in 1336. Een zoon van zijn zus volgde hem op, Diederik 

van Heinsberg. Onwettelijk, omdat het graafschap Loon een recht manleen was. Na een Eerste Loonse 

Successieoorlog (1336-1346) liet het protesterende Luikse kapittel het incident blauw-blauw. De Tweede 

Loonse Successieoorlog (1361-1366) brak uit nadat Godfried van Dalenbroek zijn rechten van graaf van Loon 

aan Arnold van Rummen verkocht. Opnieuw een onwettige transactie, want een leen 'klimt' niet. Arnold 

van Rummen moest snel de duimen leggen. Voortaan was de prins-bisschop van Luik ook graaf van Loon. 

Het kapittel van de kathedraal van Luik besloot het graafschap Loon te naasten of te annexeren. Het 

grondleen Loon keerde terug naar de leenheer: Luik. De prins-bisschop kreeg van de keizer de titel en 

rechten van 'graaf van Loon'. Al zijn opvolgers werden dus tevens graaf van Loon. Van 1361 tot 1795. De 

eerste prins-bisschop van Luik die ook de titel en de rechten van graaf van Loon voerde, was Engelbert III 

van der Marck (1345-1364 

Het geslacht van Loon sterft in de mannelijke lijn definitief uit 

 

Generatie I 
 

 

I. Rikfried van de Betuwe, trouwde met Hersindis. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Nevelong (Nibelung) van Betuwe, geboren omstreeks 920, overleden (ongeveer 50 

jaar oud) in 970, volgt II, hieronder. 

 

Generatie II 
 

 

II. Nevelong (Nibelung) graaf van Betuwe, zoon van Rikfried van de Betuwe (I), hierboven en 

Hersindis, geboren omstreeks 920, overleden (ongeveer 50 jaar oud) in 970, relatie met Luitgarde 

van Tour, dochter van Rienier II van Henegouwen en Adelheid van Bourgondië, geboren 

omstreeks 910, overleden (ongeveer 48 jaar oud) omstreeks 958. 

 Uit deze relatie een zoon. 

1. Rudolf II van Haspinga, geboren omstreeks 920, volgt III, hieronder. 

 

Generatie III 
 

 

III. Rudolf II graaf van Haspinga, zoon van Nevelong (Nibelung) graaf van Betuwe 

(II), hierboven en Luitgarde van Tour, geboren omstreeks 920, trouwde met van Vliermaal. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Giselbert van Loon, geboren omstreeks 985, volgt IV, op pagina 3. 

2. Baldericus II van Haspinga, volgde bisschop Notgerus op die op 10 april 1008 stierf, 

het begin van de ambtsperiode van Baldericus II ligt tussen 10 april 1008 en 1 juli 

1008, overleden op woensdag 29 juli 1018. 

3. Arnold (Arnulf) van Haspinga, titularis van het graafschap Haspinga, overleden 

omstreeks 1014, trouwde met Ermengardis. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. Catharina van Loon. 

 

Generatie IV 



  

  

 

 

IV. Giselbert 1ste graaf van Loon, zoon van Rudolf II graaf van Haspinga (III), op pagina 2 en van 

Vliermaal, geboren omstreeks 985, trouwde (1) met Erlande (Herelint) van Jodoigne (van 

Geldenaken), geboren omstreeks 1008, overleden (ongeveer 47 jaar oud) omstreeks 1055. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Emmo van Loon, overleden tussen 1078 en woensdag 5 februari 1079, volgt 

Va, hieronder. 

2. Otto van Loon, overleden in 1101, volgt Vb, hieronder. 

3. Herman van Loon, kanunnik Sint-Lambertus Luik, aartsdiaken (1044-1047). 

 

 Giselbert 1ste graaf van Loon, trouwde (2) met Lutgarde (Emergardis) van Namen, dochter van 

Albert I graaf van Namen en Ermengarde van Lotharingen, geboren omstreeks 995, overleden 

(ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 1030. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Emmo graaf van Loon, zoon van Giselbert 1ste graaf van Loon (IV), hierboven en Erlande 

(Herelint) van Jodoigne. Mogelijk bestuurde hij samen met zijn broer Otto het onverdeelde 

graafschap Loon. Beide broers werden samen vermeld als "comites de Los", overleden tussen 

1078 en woensdag 5 februari 1079, trouwde (1) met Zwanehilde van Schwaben, geboren 

omstreeks 1030. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Sophia van Loon, geboren omstreeks 1060, hertogin in Hongarije, overleden 

(ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1130, trouwde met Geza I van Hongarije, zoon van 

Bela I koning van Hongarije en Richeza van Polen, koning van Hongerije en Polen. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Theodorik van Loon, geboren omstreeks 1065, overleden (ongeveer 45 jaar oud) 

omstreeks 1110, volgt VIa, hieronder. 

3. Arnold I van Loon, geboren omstreeks 1070, overleden (minstens 55 jaar oud) tussen 

1125 en 1135, volgt VIb, hieronder. 

4. van Loon, volgt VIc, op pagina 4. 

5. Mechtilde van Loon, abdis van Munsterbilzen. 

 

 Emmo graaf van Loon, trouwde (2) met Emengardis van Hoorn, dochter van Koenraad van 

Hoorn en Mechtilde van Gullik. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vb. Otto van Loon, zoon van Giselbert 1ste graaf van Loon (IV), hierboven en Erlande (Herelint) van 

Jodoigne, graaf van Loon van 1046-1078 en ook graaf van Duras, overleden in 1101, trouwde met 

Oda van Duras. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Giselbert van Duras, overleden voor 1138, volgt VId, op pagina 4. 

2. Bovo van Duras. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Theodorik van Loon, zoon van Emmo graaf van Loon (Va), hierboven en Zwanehilde van 

Schwaben, geboren omstreeks 1065, heer van Herlaer, overleden (ongeveer 45 jaar oud) 

omstreeks 1110,  

 Hij krijgt een dochter. 



  

  

1. Uldelhilde van Loon. 

 

VIb. Arnold I van Loon, zoon van Emmo graaf van Loon (Va), hierboven en Zwanehilde van 

Schwaben, geboren omstreeks 1070, 3de graaf van Loon van 1078/1079-1125/1135 en burggraaf 

van Mainz (eerste vermelding in 1108 en na een onderbreking terug na 1122) en heel 

waarschijnlijk ook graaf van Rieneck, overleden (minstens 55 jaar oud) tussen 1125 en 1135, 

trouwde met Agnes (Adelheid) van Mainz, dochter van Gerard van Mainz (burggraaf van 

Mainz en vermoedelijk ook graaf van Reineck) en Bertha. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Arnold II van Loon en Rieneck, geboren omstreeks 1085, volgt VIIa, hieronder. 

2. Beatrix van Loon, trouwde met Arnout III graaf van Aarschot. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 

VIc. van Loon, dochter van Emmo graaf van Loon (Va), op pagina 3 en Zwanehilde van Schwaben, 

trouwde met Heinrich van Schwalenberg, geboren in 1060, graaf van Schwalenberg (Waldeck?), 

overleden (ongeveer 70 jaar oud) in 1130. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Widukind van Schwalenberg, geboren omstreeks 1090, graaf van Schwalenberg, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1120 met 

Lutrade van Itter, geboren omstreeks 1100, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op 

dinsdag 22 maart 1149. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VId. Giselbert van Duras, zoon van Otto van Loon (Vb), op pagina 3 (graaf van Loon van 1046-1078 

en ook graaf van Duras) en Oda van Duras, graaf van Duras. Hij was voogd van Sint-Truiden, 

overleden voor 1138, trouwde (1) met Lutgarde (Gertrude) van Montaigu, dochter van Cono van 

Montaigu. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Otto II van Duras, geboren omstreeks 1100, overleden (ongeveer 50 jaar oud) 

omstreeks 1150, volgt VIIb, op pagina 5. 

2. Conon van Duras, kanunnik in Luik (1135-1155). 

3. Garard van Duras, abt te Sint-Truiden (1145-1155), overleden omstreeks 1174. 

4. Thierry van Duras, kanunnik van Saint-Lambert te Luik. 

5. Bruno van Duras, kanunnik van Saint-Lambert te Luik. 

6. van Duras, volgt VIIc, op pagina 5. 

7. van Duras. 

 

 Giselbert van Duras, trouwde (2) met Oda van Chiny, dochter van Otto II van Chiny en 

Adelheid van Namen, geboren omstreeks 1090, overleden (ongeveer 53 jaar oud) omstreeks 1143. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. Arnold II van Loon en Rieneck, zoon van Arnold I van Loon (VIb), op pagina 3 (3de graaf van 

Loon van 1078/1079-1125/1135) en Agnes van Mainz, geboren omstreeks 1085, 4de graaf van 

Loon van 1125/1135-1138/1141 Hij is tevens burggraaf van Mainz (vermeldingen in 1128 en 1135) 

en heel waarschijnlijk ook graaf van Rieneck, trouwde met Aleidis van Diest. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Lodewijk I van Loon en Rieneck, geboren omstreeks 1135, begraven in 

Borgloon [Limburg, België], volgt VIIIa, op pagina 5. 

2. Gerard van Loon, trouwde met van Mainz, burggravin van Mainz. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Gottschalk van Loon. 

4. Imagina van Loon, abdis van Susteren in 1174. 



  

  

5. Johan van Loon, heer van Ghoer, trouwde met Sophia. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Arnold II van Loon en Rieneck. 

"Mainz.. als aartsstiftvoogd kreeg de de graaf van Loon geleidelijk aan minder te zeggen. In 1131 werd 

Arnold II een laatste keer als titelvoerder vermeld. In de ongeveer 10 jaar dat Arnold II regeerde, gebeurde 

er hoe dan ook weinig spectaculairs. Noch in het graafschap Loon, noch in de Duitse gebieden, waar hij het 

voor het zeggen had. Het enige memorabele initiatief van graaf Arnold II was de stichting van de 

norbertijnenabdij van Averbode (bij Diest)". 

 

 

VIIb. Otto II van Duras, zoon van Giselbert van Duras (VId), op pagina 4 (graaf van Duras. Hij was 

voogd van Sint-Truiden) en Lutgarde (Gertrude) van Montaigu, geboren omstreeks 1100, 

overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1150, trouwde (beiden ongeveer 23 jaar 

oud) omstreeks 1123 met Bertha van Bouchain (de Ribemont), geboren omstreeks 1100, 

overleden (ongeveer 47 jaar oud) omstreeks 1147. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Juliana van Duras, geboren omstreeks 1125, volgt VIIIb, op pagina 6. 

 

VIIc. van Duras, dochter van Giselbert van Duras (VId), op pagina 4 (graaf van Duras. Hij was voogd 

van Sint-Truiden) en Lutgarde (Gertrude) van Montaigu, trouwde met van Oehren. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Alexander van Oehren, aartdiaken en bisschop van Luik (1164-1167), overleden op 

woensdag 9 augustus 1167. 

 

Generatie VIII 
 

 

VIIIa. Lodewijk I van Loon en Rieneck, zoon van Arnold II van Loon en Rieneck (VIIa), op pagina 

4 (4de graaf van Loon van 1125/1135-1138/1141) en Aleidis van Diest, geboren omstreeks 1135, 

begraven in Borgloon [Limburg, België] in de Gasthuiskapel, trouwde (ongeveer 5 jaar 

oud) omstreeks 1140 met Agnes van Metz, dochter van Folmar VI van Metz en Mathilde van 

Dagsburg. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Agnes van Loon, geboren omstreeks 1150, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op 

dinsdag 26 maart 1191, volgt IXa, op pagina 7. 

2. Adelheid Laurette van Loon, geboren omstreeks 1150, overleden (ongeveer 42 jaar 

oud) omstreeks 1192, volgt IXb, op pagina 10. 

3. Imagina van Loon, geboren omstreeks 1150, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op 

donderdag 5 juni 1214, volgt IXc, op pagina 11. 

4. Guda van Loon, geboren omstreeks 1150, overleden (ongeveer 50 jaar oud) 

omstreeks 1200, trouwde (ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1180 met Walter IV van 

Berthout, zoon van Walter III van Berthout. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

5. Gerard I van Loon, geboren omstreeks 1159, overleden (ongeveer 35 jaar oud) 

omstreeks 1194, volgt IXd, op pagina 12. 

6. Arnold van Loon. 

7. Hugo van Loon. 

8. Sophie van Loon, geboren omstreeks 1155, overleden (ongeveer 54 jaar oud) 

omstreeks 1209, volgt IXe, op pagina 16. 



  

  

 
 

Lodewijk I van Loon en Rieneck. 

Hij werd er samen met zijn echtgenote Agnes begraven. Kapel en graf zijn nog steeds te bezichtigen te 

Borgloon, Graethempoort. In 1969 werden er opgravingen uitgevoerd door M. Bussels en G.V. Lux. 

Hij was zeker uiterlijk op 11 april 1140 in functie getreden als graaf van Loon. Hij was tevens burggraaf van 

Mainz (D) en graaf van Rieneck (D).. 

F.Decat schrijft in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p122, "graaf omstreeks 1139". Dezelfde auteur 

schrijft p.123 dat hij verstek liet gaan voor de 2de kruistocht die de Duitse keizer Koenraad III in het voorjaar 

van 1147 organiseerde. Wellicht had de Loonse graaf het te druk met de verdediging van Loon en met de 

uitbouw van zijn Duitse gebieden. In een tijd zonder moderne communicatie- en transportmiddelen was het 

sowieso een hele klus om de afstand tussen ver van elkaar gelegen territoria te overbruggen". 

De tweede kruistocht, waaraan behalve Koenraad III ook de Franse koning deelnam, werd geen succes. Er 

werd niets veroverd en koning Koenraad III keerde in 1149 roemloos terug naar huis. 

In hetzelfde artikel p.124 noteert F.Decat dat Lodewijk I, de graaf van Loon, wél "zou" meedoen aan een 

strijd die de Duitse keizer Koenraad III in 1151 zou organiseren ten voordele van de Heilige Vader die zelfs 

Rome had moeten verlaten. Er kwam echter niets van die campagne in huis omdat de keizer overleed in 

1152. 

Vanaf eind 1155 liet graaf Lodewijk I zich plots betitelen als graaf van "de Rheno of Renegge", een verwijzing 

naar het onfortuinlijke huis Rheineck (klink ongeveer hetzelfde als Rieneck maar ligt er 240 km vandaan, aan 

de Rijn tussen Bonn en Koblenz), het machtscentrum van de familie Von Salm. Voor de finesse van die 

geschiedenis zie: F.Decat in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p125. 

F.Decat in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p131: terwijl graaf Lodewijk zijn machtspositie in het 

hartland van het Rijk verder uitbouwde kreeg hij in zijn Loonse gebieden te maken met de toenemende druk 

van Duras. In 1160 had de graaf van Duras, om onduidelijke redenen, Brustem en enkele andere Loonse 

dorpen verwoest. Lodewijk had het vooral moeilijk met de stijgende invloed van Duras in de rijke abdijstad 

Sint-Truiden. De graaf van Duras was immers voogd van de abdij. 

Graaf Lodewijk I liet, om de streek beter te kunnen controleren, in zijn eigengoed te Brustem een donjon met 

verdedigingsmuur bouwen, mogelijk geïnspireerd op die van Rieneck. 

In juli 1171 trok de graaf van Loon ten strijde e tegen Duras. Wekenlang werd er gevochten en werd Brustem 

een tweede maal in de as gelegd. 

 

 

VIIIb. Juliana van Duras, dochter van Otto II van Duras (VIIb), op pagina 5 en Bertha van Bouchain, 

geboren omstreeks 1125, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) in 1145 met Godfried van 

Montaigu, zoon van Lambert van Montaigu en van Lotharingen, geboren omstreeks 1125, heer 

van Rochefort, heer van Condroz, graaf van Clermont, overleden (ongeveer 36 jaar oud) 

omstreeks 1161. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Juliana van Montaigu, geboren omstreeks 1145, overleden (ongeveer 26 jaar oud) 

omstreeks 1171, trouwde (respectievelijk ongeveer 10 en ongeveer 20 jaar 

oud) omstreeks 1155 met Boudewijn van Bourbourg, zoon van Hendrik van 

Bourbourg en Beatrix van Aalst, geboren in 1135, overleden (ongeveer 55 jaar oud) in 



  

  

1190. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Gilles van Montaigu, geboren in 1150, graaf van Duras en graaf van Clermont, 

overleden (ongeveer 42 jaar oud) in 1192, trouwde met Adelheid Laurette van Loon, 

dochter van Lodewijk I van Loon en Rieneck (VIIIa), op pagina 5 en Agnes van Metz 

(zie IXb, op pagina 10). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Gerbera van Duras, geboren omstreeks 1160, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en 

ongeveer 35 jaar oud) in 1180 met Wilderik (Wéry) van Walcourt, zoon van Dirk van 

Walcourt en Mathilde van Namen, geboren in 1145, heer van Walcourt, graaf van 

Rochefort, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op donderdag 29 juni 1206. Uit dit 

huwelijk 2 zonen. 

4. Conon van Duras, graaf van Duras. 

5. Pieter van Duras. 

6. Clarissa van Duras. 

 

Generatie IX 
 

 

IXa. Agnes van Loon, dochter van Lodewijk I van Loon en Rieneck (VIIIa), op pagina 5 en Agnes van 

Metz, geboren omstreeks 1150, paltsgravin en hertogin van Beieren. Zij geldt als de stammoeder 

van het huis Wittelsbach, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op dinsdag 26 maart 1191, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 19 en ongeveer 52 jaar oud) in 1169 in Kelheim [Bavaria, Duitsland] met 

Otto I van Beieren, zoon van Otto IV van Wittelsbach (graaf van Wittelsbach en Lengenfeld, en 

paltsgraaf van Beieren.) en Heilica van Pettendorf (erfdochter van Hopfenhohe, Pettendorf en 

Lengenfeld), geboren in 1117 in Kelheim [Bavaria, Duitsland], hertog van Beieren. Hij en zijn 

nakomelingen zouden tot 1918 hertog en later koning van Beieren zijn, overleden (ongeveer 66 

jaar oud) op maandag 11 juli 1183 in Pfullendorf [Baden-Württemberg, Duitsland], begraven in 

Scheyern [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

1. vermoedelijk Otto van Beieren, overleden in 1181, begraven in 

Ensdorf [Saarland, Duitsland]. 

2. vermoedelijk Ulrich van Beieren, jong overleden. 

3. vermoedelijk Agnes van Beieren, jong overleden. 

4. Heilika van Beieren, overleden omstreeks 1200, trouwde met Diederik van 

Wasserburg-Viechtenstein, geboren in 1142, overleden (ongeveer 64 jaar oud) in 

1206. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Agnes van Beieren, overleden omstreeks 1200, trouwde met Hendrik graaf van Plain, 

overleden in 1190. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Onbekende dochter van Beieren, trouwde met Adelbert III van Dillingen, 

overleden in 1214, begraven in Neresheim [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Richarda van Beieren, geboren in 1173 in Kelheim [Bavaria, Duitsland], overleden 

(ongeveer 58 jaar oud) op zondag 7 december 1231 in Roermond, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 10 en ongeveer 33 jaar oud) omstreeks 1183 met Otto I graaf 

van Gelre, zoon van Hendrik II van Gelre en Agnes van Arnstedt, geboren 

omstreeks 1150, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op zaterdag 25 augustus 1207, 

begraven in Kamp-Lintfort [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 

kinderen. 

8. Sophia van Wittelsbach, geboren omstreeks 1170 in Kelheim [Bavaria, Duitsland], 

overleden (ongeveer 67 jaar oud) op donderdag 10 juni 1238 in 

Eisenbach [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en 

ongeveer 41 jaar oud) in 1196 in Wartburg [Bavaria, Duitsland] met Hermann I van 

Thüringen, zoon van Ludwig II van Thüringen (de IJzeren) en Jutta Clementia van 

Hohenstaufen, geboren omstreeks 1155, pfalzgraaf van Saksen, landgraaf van 

Thuringen, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op dinsdag 25 april 1217 in 



  

  

Gotha [Thüringen, Duitsland], begraven in Reinhardsbrunn [Thüringen, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

9. Lodewijk I van Beieren (de Kelheimer), geboren op zondag 23 december 1173 in 

Kelheim [Bavaria, Duitsland], van 1183 tot 1231 hertog van Beieren en van 1214 tot 

1231 paltsgraaf aan de Rijn, overleden (57 jaar oud) op maandag 15 september 1231 in 

Kelheim [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 30 en 34 jaar 

oud) eind oktober 1204 in Kelheim [Bavaria, Duitsland] met Ludmilla van Bohemen, 

dochter van Friedrich van Bohemen en Elisabeth van Hongarije, geboren in 1170, 

overleden (ongeveer 70 jaar oud) in 1240. Uit dit huwelijk een zoon. 

10. Elisabeth van Beieren, overleden omstreeks 1190, trouwde (Berthold III markgraaf 

ongeveer 25 jaar oud) in 1190 met Berthold III markgraaf van Vohburg, zoon van 

Berthold van Vohburg, geboren omstreeks 1165, overleden (ongeveer 38 jaar oud) op 

zondag 25 april 1204, begraven in Biburg [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 
 

Agnes van Loon. 

Haar thuis was het graafschap Loon. Ze trouwde in 1169 op 19-jarige leeftijd in Kelheim met de 33 jaar 

oudere Paltsgraaf Otto VI van Beieren (1117-1183) uit het huis Wittelsbach. Deze werd op 16 september 1180 

leenman van het hertogdom Beieren en noemde zich vanaf dat moment hertog Otto I. Het huwelijk was al in 

1167 gearrangeerd, vermoedelijk door Koenraad van Wittelsbach, de aartsbisschop van Mainz, en een broer 

van Otto I. Leden van de familie van Loon vervulden in het bisdom Mainz enkele malen het ambt van 

burggraaf. Er bestonden dus al nauwe banden met het geslacht van Loon.. 

Uit het huwelijk werden negen kinderen geboren, waaronder Lodewijk I de Kelheimer (1173-1231), de latere 

hertog van Beieren en paltsgraaf aan de Rijn. Otto I stierf al in 1183, drie jaar na zijn benoeming tot hertog. 

Na zijn dood werd Agnes van Loon regentes voor haar minderjarige zoon, die op dat moment tien jaar oud 

was. Ze bleef regentes tot zijn meerderjarigheid in 1191. Agnes van Loon stond bekend als een intelligente, 

energieke en kunstminnende vrouw, en een zeer bekwame politica. Door haar sterke persoonlijkheid wist zij 

van het regentschap een succes te maken en het hertogdom Beieren te behouden voor het huis Wittelsbach.. 

In naam van haar minderjarige zoon deed Agnes van Loon verschillende schenkingen aan de kerk. In de 

oorkonden wordt zij "Domina Agnes Ducissa" genoemd: vrouwe hertogin Agnes. Ook haar moeder, Agnes 

van Metz, had kunstenaars, minnezangers en dichters gesteund, onder wie Hendrik van Veldeke. Van 

Veldeke maakte naar voorbeeld van de Latijnse tekst Vita S. Servatii in opdracht van Agnes van Metz het 

Leven van Sint Servaas, ongeveer 6000 verzen over het leven en de wonderen van de heilige Servaas, die in 

de vierde eeuw bisschop van Maastricht was geweest. Deze tekst geldt als het grootste middeleeuwse 

legenden-dicht in het diets. Agnes van Loon speelde vermoedelijk een rol bij de vermenigvuldiging en 

verspreiding van de Servaaslegende en -cultus in Zuid-Duitsland.. 

Agnes van Loon stierf in maart 1191, kort nadat haar zoon Lodewijk de Kelheimer meerderjarig was 

geworden. Zij is begraven in de abdij van Scheyern. 

 

 

Otto I van Beieren. 

Otto maakte aanvankelijk carrière als legeraanvoerder van keizer Frederik I Barbarossa. In 1152 veroverde 



  

  

hij de "kluis van Verona", een strategische bergpas die de weg van Duitsland naar Verona (en het Italiaanse 

laagland) controleerde. In 1154 was hij legeraanvoerder van Frederiks Italiaanse campagne. En in 1155 gaf hij 

met groot persoonlijk gevaar leiding aan de achterhoede toen Frederik in de Alpen in een hinderlaag was 

gelopen, waardoor Frederik zich in veiligheid kon stellen. Otto volgde in 1156 zijn vader op als paltsgraaf 

van Beieren. Hij was voogd van het bisdom Freising, de abdij van Weihenstephan in Freising, het klooster 

van Geisenfeld en het klooster van Ensdorf. 

Otto nam in 1157 deel aan de rijksdag van Besançon. Daar kwam het tot een conflict tussen de pauselijke 

legaat (de latere paus Alexander III) en de keizer, over de vraag of de paus gezag had over de keizer. De 

emoties liepen zo hoog op dat Otto de legaat bijna heeft gedood. In 1159 was de legaat inmiddels tot paus 

gekozen en Otto organiseerde de verkiezing van de tegenpaus Victor IV (Octavianus) en gaf hem militaire 

steun. Paus Alexander was hierdoor gedwongen naar Frankrijk te vluchten. Na de dood van Victor werd die 

opgevolgd door tegenpaus Paschalis III en na diens dood had Otto weer de hand in de verkiezing van 

tegenpaus Calixtus III. 

In Duitsland ontpopte Otto zich als een bekwaam bestuurder en politicus. Hij werkte voortdurend aan de 

versterking van zijn eigen positie terwijl hij een belangrijke bondgenoot was van keizer Frederik in diens 

politieke krachtmeting met Hendrik de Leeuw. Hij voerde voor Frederik een aantal diplomatieke missies uit 

in Italië en het Byzantijnse Rijk. 

In 1180 nam Frederik het hertogdom Beieren af van Hendrik, en benoemde Otto tot hertog. In 1183 kocht 

Otto het graafschap Dachau. In dat jaar was hij aanwezig toen in Konstanz (stad) de vrede werd gesloten 

tussen de keizer en de Italiaanse steden. Otto was daarna nog aanwezig op een rijksdag in Regensburg, en 

overleed op weg naar huis. Hij werd begraven in de abdij van Scheyern, een vroeger kasteel van de familie. 

 

 

Richarda van Beieren. 

Richarda was een belangrijk persoon in de Gelderse politiek. Haar familie voerde dezelfde leeuw in haar 

wapen als de Gelderse graven. Zij was diepreligieus. Na het overlijden van Otto I in 1207 liet ze een woning 

bouwen op de Elberg in de buurt van het kluizenaarsklooster Bethlehem bij Doetinchem waar zij van tijd tot 

tijd verbleef. Daar wijdde zij zich aan God en zij steunde de kloostergemeenschap. De Gelderse graven 

hadden nauwe banden met de cisterciënzer orde met name met het klooster Kamp. Samen met haar man 

was Richarda lid van de gebedsgemeenschap van de abdij van Altenberg. Eind 12e eeuw had Otto I het plan 

zelf een cisterciënzer klooster te stichten maar had dit niet ten uitvoer gebracht. Tien jaar na het overlijden 

van haar man wilde Richarda toetreden tot deze orde. Omdat Gelre geen cisterciënzer klooster bezat stichtte 

haar zoon graaf Gerard III in 1218 in Roermond het Onze-Lieve-Vrouwenmunster. Richarda werd de eerste 

abdis van deze vrouwenabdij. De abt van de abdij Kamp werd als visitator aangesteld.. 

In 1228 stichtte zij het klooster Mariënhorst bij Deventer. Richarda overleefde haar zoon Gerard III graaf van 

Gelre die in 1229 overleed. Haar kleinzoon Otto II graaf van Gelre en Zutphen verleende in 1231 

stadsrechten aan Harderwijk. Waarschijnlijk zijn deze rechten in opdracht van Richarda overgeschreven van 

de Roermondse rechten.. 

Richarda werd begraven in de abdij van Roermond. 

 

 

Otto I graaf van Gelre. 

Hij nam deel aan de derde Kruistocht (1189-1192) en nam daarin deel aan de belegering van Konya en aan 

het beleg van Akko. Otto was een van de laatste edelen uit de lage landen die terugkeerden van de 

kruistocht. Otto koos partij voor de keizer en tegen de graven van Holland en de hertogen van Brabant. Hij 

steunde Lodewijk II van Loon tijdens de Loonse Oorlog. 

In 1190 werd hij als eerste graaf van Gelre en Zutphen genoemd. De betreffende oorkonde is de stadsbrief 

aan Zutphen. Otto verleende Zutphen als eerste Gelderse stad stadsrechten. Zijn zoon Gerard III en 

kleinzoon Otto II zouden dit Zutphense recht als model gebruiken voor de stadsprivileges van diverse 

andere Gelderse steden, waarmee Zutphen de moederstad van het Gelderse graafschap werd. De datering 

van de oorspronkelijke oorkonde is vermoedelijk 1194 en 1195. Het bewaarde afschrift is dat van Gerard III. 

 

 

Lodewijk I van Beieren (de Kelheimer). 

In 1183 volgde hij zijn vader op als hertog van Beieren. Omdat hij nog minderjarig was, werd de regering 



  

  

uitgeoefend door zijn moeder en zijn oom. 

Kort na het begin van zijn regeerperiode legde Lodewijk I in 1192 zijn eed van trouw af in aanwezigheid van 

keizer Hendrik VI van het Heilige Roomse Rijk. Toen hij korte tijd later een conflict kreeg met de Beierse 

adel en hij zijn hertogdom dreigde te verliezen, kon Lodewijk I met de hulp van Hendrik VI zijn macht 

herstellen. Lodewijk I bleef daarna een loyale aanhanger van het huis Hohenstaufen en in 1194 nam hij deel 

aan de militaire expeditie naar Sicilië die Hendrik VI organiseerde. Toen er na de dood van Hendrik VI in 

1198 een machtsstrijd uitbrak om het Heilige Roomse Rijk koos hij de zijde van Filips van Zwaben uit het 

huis Hohenstaufen. 

Via een slim beleid en strategische huwelijken slaagde Lodewijk erin om zijn macht en invloed steeds verder 

uit te bouwen en zorgde er hierdoor voor dat het huis Wittelsbach een van de meest belangrijke dynastieën 

in het Heilige Roomse Rijk werd. Ook kon hij zijn machtsuitbreiding ten koste van de machtige bisschoppen 

in zijn gebied doorzetten en stichtte hij meerdere steden. 

Toen Rooms-Duits koning Filips van Zwaben in 1208 vermoord werd, besloot Lodewijk Otto IV te steunen, 

die tot dan Rooms-Duits tegenkoning was. Lodewijk werd door Otto IV herbevestigd in zijn grondgebieden. 

In 1211 veranderde Lodewijk echter van zijde en begon hij Frederik II uit het huis Hohenstaufen te steunen. 

Na de dood van Hendrik VI van Brunswijk in 1214 werd Lodewijk I ook paltsgraaf aan de Rijn. 

In 1221 nam hij deel aan de Vijfde Kruistocht in Egypte, maar in augustus 1221 werd Lodewijk echter door 

sultan Al-Kamil gevangengenomen. Na het betalen van losgeld werd hij vrijgelaten. Daarna werd hij in 1226 

op vraag van Frederik II regent voor diens zoon, Rooms-Duits koning Hendrik VII. 

Later verzuurden de relaties tussen Lodewijk en het huis Hohenstaufen echter. Zo had hij met keizer 

Frederik II een conflict over de te voeren kerkpolitiek. Nadat Lodewijk in 1229 met paus Gregorius IX 

intrigeerde tegen de Hohenstaufen, brak er zelfs een oorlog uit tussen Lodewijk I en Frederiks zoon Hendrik 

VII. Nadat hij verslagen werd, werd Lodewijk in 1230 verplicht om zich terug te trekken in de burcht van 

Kelheim. 

In 1231 werd Lodewijk op de brug van Kelheim vermoord. De onbekende daders van de moord werden 

onmiddellijk daarna omgebracht. Tot op vandaag zijn de redenen van de moord onopgehelderd, maar 

vermoedelijk gebeurde ze in opdracht van ofwel Frederik II of Hendrik VII. Hij werd begraven in de abdij 

van Scheyern. 

 

 

IXb. Adelheid Laurette van Loon, dochter van Lodewijk I van Loon en Rieneck (VIIIa), op pagina 

5 en Agnes van Metz, geboren omstreeks 1150, overleden (ongeveer 42 jaar oud) omstreeks 1192, 

trouwde (beiden ongeveer 22 jaar oud) (1) omstreeks 1172 met Gilles van Montaigu, zoon van 

Godfried van Montaigu (heer van Rochefort, heer van Condroz, graaf van Clermont) en Juliana 

van Duras (VIIIb), op pagina 6. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Adelheid Laurette van Loon, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 17 jaar oud) 

(2) omstreeks 1175 met Theobald I van Bar-Mousson, zoon van Reinoud II van Bar-Mousson en 

Agnes van Blois, geboren omstreeks 1158, graaf van Bar, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 

donderdag 13 februari 1214. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Agnes van Bar-Mousson, geboren omstreeks 1175, erfdochter van Amance, overleden 

(ongeveer 45 jaar oud) op maandag 21 juni 1221, trouwde (respectievelijk ongeveer 13 

en ongeveer 18 jaar oud) in 1188 met Frederik II van Lotharingen, zoon van Frederik 

I van Lotharingen en Wierzchloslawa Ludmilla van Polen, geboren omstreeks 1170, 

hertog van Lotharingen 1202, overleden (ongeveer 42 jaar oud) in maart 1213. Uit dit 

huwelijk 2 kinderen. 

2. Hendrik II van Bar graaf van Bar 1216, overleden in 1239 in 

Tidelstedt [Hamburg, Duitsland], trouwde met Philippa van Dreux vrouwe van 

Torcy-en-Brie, Quincy en Longueville-en-Tardenois, dochter van Robert II van 

Dreux en Yolande van Coucy, geboren omstreeks 1192, overleden (ongeveer 49 jaar 

oud) op maandag 17 maart 1242. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 

 Theobald I van Bar-Mousson, zoon van Reinoud II van Bar-Mousson en Agnes van Blois, 



  

  

trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 16 jaar oud) (2) in 1186 met Isabella van 

Breteuil, dochter van Hugo van Breteuil en Petronella van Brienne, geboren omstreeks 1170, 

overleden (ongeveer 41 jaar oud) omstreeks 1211. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Theobald I van Bar-Mousson, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en ongeveer 16 jaar oud) 

(3) omstreeks 1196 met Ermesinde van Namen-Luxemburg, dochter van Hendrik I van 

Namen (de Blinde) en Agnes van Gelre, geboren omstreeks 1180, erfdochter van Luxemburg, 

overleden (ongeveer 73 jaar oud) omstreeks 1253. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Margaretha van Bar, overleden na 1259, trouwde (Hendrik III ongeveer 35 jaar 

oud) voor augustus 1221 met Hendrik III van Salm heer van Viviers, zoon van 

Hendrik II van Salm en Judith van Lotharingen, geboren voor 1186, overleden 

(minstens 42 jaar oud) na vrijdag 22 september 1228. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Elisabeth (Isabella) van Bar-Mousson, geboren voor 1210, overleden (minstens 51 

jaar oud) tussen dinsdag 11 april 1262 en dinsdag 1 augustus 1262  in 

Poilvache [Namen, België], trouwde (minstens 8 jaar oud) omstreeks 1218 met 

Walram V van Limburg-Monschau (de Lange), zoon van Walram III van 

Limburg (graaf in de Ardennengouw) en Kunigunde van Lotharingen-Monschau, 

hertog van Limburg, heer van Monschau, Poilvache en Valkenburg, overleden tussen 

zondag 20 april 1242 en donderdag 9 november 1245. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

IXc. Imagina van Loon, dochter van Lodewijk I van Loon en Rieneck (VIIIa), op pagina 5 en Agnes 

van Metz, geboren omstreeks 1150, gravin van Leuven, later abdis van Munsterbilzen van voor 

1203 tot 1214, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op donderdag 5 juni 1214, trouwde 

(respectievelijk minstens 22 en minstens 32 jaar oud) tussen 1172 en 1175 met Godfried III van 

Brabant (de Moedige), zoon van Godfried II van Brabant (de Jonge) (landgraaf van Brabant en 

(als Godfried VI) hertog van Neder-Lotharingen) en Lutgardis van Sulzbach, geboren 

omstreeks 1140, van 1142 tot aan zijn dood in 1190 landgraaf van Brabant graaf van Leuven, 

markgraaf van Antwerpen en voogd van Gembloers, Nijvel en Affligem. Tevens was hij hertog 

van Neder-Lotharingen (als Godfried VII), overleden (ongeveer 50 jaar oud) op 

vrijdag 10 augustus 1190, begraven op dinsdag 21 augustus 1190 in 

Leuven [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Willem van Leuven-Perwez, geboren omstreeks 1180, heer van Perwez en 

Ruysbroeck, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op donderdag 1 augustus 1224, 

trouwde (respectievelijk minstens 20 en minstens 5 jaar oud) tussen 1200 en 1210 met 

Maria van Orbais, geboren in 1195, overleden (minstens 34 jaar oud) tussen 1229 en 

zondag 10 april 1233. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Godfried van Brabant, geboren omstreeks 1180, heer van Leuven, stamvader van de 

heren van Leuven in Engeland (Lords of Louvain), overleden (ongeveer 40 jaar oud) 

omstreeks 1220. 

 



  

  

 

Godfried III van Brabant (de Moedige). 

Godfried volgde zijn vader Godfried II van Leuven op zeer jonge leeftijd op (vanwaar de bijnaam Dux in 

cunis, "de graafschappen Aarschot (vóór 1179), Geldenaken (1184) en Duras (1189). Op rijksniveau steunde 

Godfried keizer Frederik I van Hohenstaufen met troepen voor zijn Italiaanse campagnes. Verder hield hij 

zich vooral bezig met het versterken van zijn rol als hertog van Neder-Lotharingen. Zo steunde hij in 1166 de 

Vlaamse expeditie tegen Floris III van Holland die inbreuk had gemaakt op de Vlaamse rechten. In 1172 

moest hij echter een gevoelige nederlaag incasseren tegen Boudewijn V van Henegouwen. Godfried 

bevorderde de ontwikkeling van steden en gaf stadsrechten aan 's-Hertogenbosch. 

Van 1182 tot 1184 bezocht Godfried Jeruzalem. Hij onderscheidde zich bij de verdediging van de stad tegen 

Saladin (1183/1184). Als eerbetoon daarvoor werd Godfrieds zoon, Hendrik I van Brabant, door keizer 

Frederik I in het landgraafschap Brabant tot hertog verheven. Godfried en Margaretha zijn begraven in de 

Sint-Pieterskerk (Leuven). 

 

 

 Godfried III van Brabant (de Moedige), zoon van Godfried II van Brabant (de Jonge) (landgraaf 

van Brabant en (als Godfried VI) hertog van Neder-Lotharingen) en Lutgardis van Sulzbach, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 14 en ongeveer 16 jaar oud) (1) in januari 1155 met Margaretha 

van Limburg, dochter van Hendrik II hertog van Limburg (hertog van Limburg en graaf van 

Arel) en Mathilde van Saffenberg, geboren omstreeks 1138, overleden (ongeveer 34 jaar oud) 

omstreeks 1172, begraven in Leuven [Vlaams-Brabant, België] in de Sint-Pieter. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Hendrik I van Leuven, geboren omstreeks 1165 in Leuven [Vlaams-Brabant, België], 

hertog van Brabant vanaf 1183 en hertog van Neder-Lotharingen vanaf 1190, 

overleden (ongeveer 70 jaar oud) op maandag 3 september 1235 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], begraven op maandag 5 november 1235 in 

Leuven [Vlaams-Brabant, België] in de Sint-Pieter, trouwde (respectievelijk hoogstens 

14 en hoogstens 18 jaar oud) (1) voor zondag 30 maart 1180 met Mathilde van de 

Elzas ook wel bekend als Mathilde van de Elzas of Mathilde van Lotharingen, dochter 

van Mattheüs I van de Elzas (jure uxoris graaf van Boulogne) en Maria van Boulogne, 

geboren tussen 1161 en 1165, overleden (hoogstens 49 jaar oud) op 

zaterdag 16 oktober 1210 in Leuven [Vlaams-Brabant, België], begraven aldaar in de 

Sint-Pieter. Uit dit huwelijk 6 kinderen, trouwde (respectievelijk ongeveer 47 en 

ongeveer 14 jaar oud) (2) op maandag 22 april 1213 in Soissons [Aisne, Frankrijk] met 

Maria van Frankrijk, dochter van Filips II van Frankrijk en Agnes van Meranië, 

geboren omstreeks 1198, overleden (ongeveer 26 jaar oud) op 

donderdag 15 augustus 1224 in Affligem [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit huwelijk 2 

dochters, Buitenechtelijke relatie (3) omstreeks 1195 met een onbekende minnares. 

Uit deze relatie een zoon. 

2. Adalbero van Brabant bisschop van Luik, kardinaal, geboren voor 1170. 

 
 

IXd. Gerard I van Loon en Gerard II van Rieneck, zoon van Lodewijk I van Loon en Rieneck 



  

  

(VIIIa), op pagina 5 en Agnes van Metz, geboren omstreeks 1159, overleden (ongeveer 35 jaar 

oud) omstreeks 1194, begraven in Kuringen [Limburg, België], trouwde (respectievelijk ongeveer 

16 en ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 1175 met Maria van Gelre, dochter van Hendrik II van 

Gelre en Agnes van Arnstedt, geboren omstreeks 1140. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Lodewijk II van Loon, geboren in 1170, 7de graaf van Loon van 1194/1197-1218, 

vermoord (ongeveer 48 jaar oud) op zondag 29 juli 1218 doormiddel van vergiftiging, 

begraven in Herckenrode [Limburg, België] in de abdij, trouwde (respectievelijk 33 en 

16 jaar oud) kort na dinsdag 4 november 1203 met Ada van Holland, dochter van 

Dirk VII van Holland en Adelheid van Kleef, geboren omstreeks 1187, gravin van 

Holland (1203-1223), gravin van Loon (1188-1223), overleden (36 jaar oud) 

vermoedelijk 1223, begraven in Herckenrode [Limburg, België] in de abdij. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Gerard III van Loon en Rieneck, geboren omstreeks 1175, overleden (ongeveer 40 

jaar oud) op vrijdag 15 april 1216, volgt Xa, op pagina 16. 

3. Luitgard van Loon, geboren omstreeks 1175, overleden (hoogstens 26 jaar oud) 

voor 1201, volgt Xb, op pagina 17. 

4. Imagina van Loon, geboren omstreeks 1180, overleden (ongeveer 64 jaar oud) 

omstreeks 1244, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 37 jaar 

oud) omstreeks 1208 met Willem burggraaf van Saint-Omer, zoon van Willem van 

Saint-Omer en Ida van Avesnes, geboren omstreeks 1171, overleden (ongeveer 76 jaar 

oud) omstreeks 1247. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Hendrik I van Loon, geboren omstreeks 1185, 8ste graaf van Loon in 1218, Kanunnik 

en proost te Maastricht en van het collegiaalstift in Aschaffenburg, overleden 

(ongeveer 33 jaar oud) op woensdag 1 augustus 1218, trouwde met Mechtilde van 

Salm-Vianden, dochter van Friedrich van Salm-Vianden en Mechtilde van 

Neuerburg, geboren omstreeks 1180, overleden (ongeveer 58 jaar oud) 

omstreeks 1238. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Diederik van Loon, seneschalk van Nicomedia, overleden na 1206. 

7. Arnold III (Arnulf) van Loon, overleden tussen vrijdag 12 februari 1221 en 

maandag 20 september 1221, volgt Xc, op pagina 18. 

8. Willem van Loon. In 1202 zou hij deelgenomen hebben aan de vierde kruistocht en hij 

bekwam een hoge rang in het leger van graaf Boudewijn van Vlaanderen (F.Decat, 

p.145), overleden in 1206 in Walachije [Romania]. 

9. Mathilde van Are, abdis van Munsterbilzen (1220-1249). 

 

Gerard I van Loon. 

Geboren 1159, overleden 1194 te Palestina (? of Italië/Sicilië), begraven te Kuringen (abdij van Herkenrode). 

Op 11 augustus 1171 volgde hij zijn overleden vader op. Hij was tevens burggraaf van Mainz en voogd van 

Aschaffenburg en graaf van Rieneck, aldaar bekend onder de naam Gerard II. 

Gerard van Loon zat opgezadeld met een vergiftigde politieke erfenis - Duras en Sint-Truiden - en mocht hij 

bij zijn aantreden, samen met zijn moeder gravin Agnes van Metz, beginnen met puin te ruimen. Toch 

slaagde hij erin vrij snel de vrede te herstellen. Met Sint-Truiden sloot hij een vriendschapsverdrag en aan 

graaf Egidius van Duras schonk hij zijn oudste zuster ten huwelijk (F.Decat p.131-132). 

Gerard werd ernstig ziek, genas en besloot op bedevaart te gaan naar Jeruzalem dat sinds 1099 in christelijke 

handen was. Naar alle waarschijnlijkheid was Gerard I, de graaf van Loon, het grootste deel van 1172 en 

gedurende het ganse jaar 1173 in het Heilig Land. Eind maart 1174 ten laatste was Gerard I van Loon weer 

thuis, aangezien hij op Paasdag in Aken optrad als getuige, in aanwezigheid van de keizer. 

Tijdens zijn afwezigheid trad Gerards broer Hugo op als graaf (en ook als echtgenoot, zo wordt gefluisterd) 

ad interim. 

Tijdens de zomer van 1179 vochten graaf Gerard en de Luikse prins-bisschop Rudolf von Zähringen een 

bloedig conflict uit in verband met de zeggenschap over Sint-Truiden (Luiks gebied) en haar abdij, waarbij 

veel bloed vloeide, de grafelijke hoofdstad Borgloon geplunderd en in brand gestoken werd en waarbij ook 

de kerk en de burcht in vlammen opgingen (zie ook Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, dl.2, p.67-68). De 

tussenkomst van keizer Frederik Barbarossa wist de twee kemphanen te verzoenen. Uiteindelijk zou graaf 



  

  

Gerard I van Rufolf von Zähringen het graafschap Duras cadeau krijgen. 

Gerard I schonk in 1182 zijn goed Herkenrode bij Hasselt aan een zekere broeder Hendrik om er een klooster 

op te richten voor cisterciënzerzusters. Het complex groeide uit tot de abdij van Herkenrode. 

In 1189, ongeveer gelijktijdig met het ontstaan van Herkenrode, stichtte Gerard, samen met o.a. de bisschop 

van Würzburg, cisterciënzerinnenabdij van Schönau (Gemünden-am-Main) die vooal adellijke dames 

aantrok, ook afstammelingen van de grafelijke familie Loon-Rieneck. 

Gerard vergezelde zijn keizer Frederik Barbarossa toen die in september 1184 in zijn Italiaanse gebieden 

orde op zaken ging stellen. De campagne deed steden als Milaan, Pavia, Verona, Vicenza en Crema 

(17-05-1185) aan. Gerard van Loon-Rieneck reisde minstens 8 maanden samen met zijn keizer Frederik 

Barbarossa door Italië. Wellicht behoorde onze graaf Gerard van Loon-Rieneck tot de 'inner circle' van de 

keizer. 

De stevige band die de Loonse graaf Gerard had met zijn keizer is wellicht een verklaring waarom ook 

Gerard het kruis aannam in navolging van zijn keizer. Mogelijk legde hij op 27-03-1188 zijn kruisvaartgelofte 

af te Mainz. Graaf Gerard I van Loon nam dus deel aan de derde kruistocht die voor de Duitse strijdmacht 

op 11-05-1189 vertrok vanuit Regensburg onder leiding van keizer Frederik Barbarossa en die over land 

verliep. Barbarossa zou tijdens die kruistocht verdrinken op 10-06-1190 in de rivier de Salef in Klein-Azië. 

Namen via een zeeweg ook deel aan die 3e kruistocht: koning Philips-August van Frankrijk en koning 

Richard Leeuwenhart van Engeland. 

Onderweg, mogelijk te Presburg (Bratislava) omstreeks mei 1189, brak onze graaf Gerard I van 

Loon-Rieneck zijn kruisvaartgelofte omdat zijn Loonse gebieden toen hoogstwaarschijnlijk aangevallen 

werden door hertog Hendrik I van Brabant. Zijn reactie was snel en energiek. De Brabanders werden 

verjaagd. 

Enkele jaren later moet de Loonse graaf Gerard toch naar het Heilig Land getrokken zijn. Zeker tot 1194 was 

graaf Gerard in Europa. Overleed hij in 1194 of 1195 op weg naar het Heilig Land? Dat zou betekenen dat hij 

als gewone pelgrim aan zijn einde is gekomen en niet met het zwaard in de hand. 

Aannemelijker is dat graaf Gerard omstreeks 1197 is overleden tijdens de zogenaamde 'Duitse kruistocht' die 

georganiseerd was door keizer Hendrik VI, de opvolger van Frederik Barbarossa. (F.Decat, p.141-145). 

[IvoG, punt van discussie: F.Decat heet de expeditie waarin onze graaf Gerard I van Loon het leven liet de 

'Duitse kruistocht'. Maar was die expeditie wel een 'echte kruistocht' naar het Heilig Land? U moet weten 

dat Hendrik VI (x met Constance van Sicilië) de man is die Duitsland en bijna geheel Italië verenigt. 

Hierdoor reikte het imperium van Hohenstaufen van de Noord- en Oostzee tot aan Sicilië. Daarvoor 

onderneemt hij vele expedities richting Italië en Sicilië: 

-1191: eerste tocht naar Italië met beleg van Napels. 

-1194-1195: tweede tocht naar Italië met kroning te Palermo tot koning van Normandische koninkrijk Sicilië. 

-1196: plan om Sicilië voor altijd met het Duitse keizerrijk te verenigen. 

-1196-1197: derde tocht naar Italië. Hendrik onderdrukt op Sicilië op gruwelijke wijze een samenzwering van 

inheemse baronnen en hij sterft op 32-jarige leeftijd aan moeraskoorts. 

Zijn droom om via een kruistocht het Heilige Graf te bevrijden en heerser te worden over Byzantium kon hij 

niet verwezenlijken, omdat hij in 1197 overleed (https://nl.wikipedia.org/wiki/Hohenstaufen). 

Is onze graaf Gerard I van Loon, als trouwe vazal van de Duitse keizer, tijdens zo'n Siciliaanse expeditie om 

het leven gekomen in plaats van tijdens een 'echte kruistocht'? Heeft de latere geschiedschrijving er een 

'kruistocht' van gemaakt? Voor data en tekst zie K.Ploetz, Wereldgeschiedenis in jaartallen, dl.2, p.80]. 

Graaf Gerards lichaam werd overgebracht en begraven in de abdij van Herkenrode. 

Graaf Gerard I van Loon koppelde Loon en Rieneck los van elkaar. De oudste zoon kreeg Loon en zou de 

geschiedenis ingaan als Lodewijk II van Loon. De tweede zoon erfde Rieneck en werd daar graaf Gerard III 

van Rieneck. 

 

 

Lodewijk II van Loon. 

In 1197 werd hij voor het eerst vermeld in een akte als graaf van Loon. Het verwerven van het graafschap 

Holland, de erfenis van zijn vrouw Ada, werd zijn levenstaak. Hij heeft Holland echter nooit in zijn bezit 

gekregen. Erger nog, hij boekte zelfs een groot verlies; in de strijd verloor hij Maastricht en het omliggende 

gebied. 

De Slag van Steps. 

In het dreigende conflict tussen de Loonse buurstaten Brabant en Luik koos hij resoluut het kamp van de 



  

  

prins-bisschop. In oktober 1213 maakte Lodewijk II een goede beurt, toen hij op de Stepsheuvel bij 

Montenaken samen met de prins-bisschop hertog Hendrik I van Brabant versloeg. 

Een tijdgenoot, de Luikse monnik Reinier van Sint-Jacob, schreef: "Nadat de graaf van Loon het uur 

gekomen achtte om de strijd aan te vatten, reed hij in volle galop naar de vijand toe, gevolgd door zijn 

strijdmacht. Driemaal riep hij met luide stem zijn strijdkreet, die de naam van zijn graafschap was: 'Loon!' 

Onversaagd raasde hij als een stormwind door de vijandelijke rangen heen en spoorde hierdoor de andere 

legereenheden aan zijn voorbeeld te volgen. Haast onmiddellijk bevond de graaf zich in het heetst van de 

strijd. Zoals ze zich hadden voorgenomen, probeerden de ridders van de hertog hem gevangen te nemen of 

te doden". 

Dat lukte evenwel niet. Alvast één familielid streed samen met de graaf in Steps: "Maar de graaf, dapper als 

was hij Olivier of Roeland, verweerde zich heftig met schild en zwaard. Zo kon men hem daar bezig zien, te 

midden van een massa vijanden, alleen bijgestaan door enkele van zijn krijgslieden. Tot Hendrik, zijn broer, 

de prior van Maastricht, hem sneller dan een adelaar te hulp snelde, samen met de rest van zijn getrouwen. 

Men zag daar toen geen geestelijke maar een ridder, geen prior maar, naar men zou kunnen zeggen, Hector 

of Achilles". 

Uit F.Decat, in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 3012, p.149. 

F.Decat beschrijft de Loons-Hollandse successieoorlog in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, 

p.146-148. 

In een notendop kwam het hierop neer. Als kersverse echtgenoot van Ada van Holland, de enige dochter 

van de overleden graaf Dirk VII, meende Lodewijk dat hij ook diens rechtmatige opvolger was. Toen het 

huwelijk begin november 1203 in allerijl voltrokken werd, lag de doodzieke graaf immers op sterven. Het 

was dan ook zijn echtgenote Aleidis van Kleef die ervoor gezorgd had dat haar 16-jarige dochter en de graaf 

van Loon elkaar hun jawoord gaven. Gravin Aleidis wilde immers ten allen prijze voorkomen dat Willem 

van Friesland, de jongere broer van haar echtgenoot, met de grafelijke titel aan de haal ging. Willem erkende 

de claim van de Loonse graaf op Holland echter niet en nam zijn nichtje, dat zich verschanst had in de 

burcht van Leiden, gevangen. Na een korte gevangenschap op het eiland Texel werd de kersverse bruid van 

Lodewijk van Loon door haar oom naar Engeland gezonden. Daar werd ze onder toezicht geplaatst van de 

Engelse koning Jan zonder Land, met wie Willem goede relaties onderhield. Koning Jan, John Lackland in de 

Engelse literatuur, was een bondgenoot van Rooms koning Otto IV. Dat gegeven is van groot belang. 

Immers, Otto voerde oorlog met Filips van Zwaben, de jongste zoon van Frederik Barbarossa, die zich 

eveneens tot Rooms koning had laten kronen. Eén van Filips' medestanders was Lodewijk II van Loon. De 

successieoorlog in Holland oversteeg dus duidelijk het regionale niveau. 

Graaf Lodewijk, die met een groot leger Holland was binnengevallen en onder meer gesteund werd door de 

bisschop van Utrecht, was militair dan wel de sterkste partij. Maar hij moest ook op politiek vlak scoren. En 

dat was veel moeilijker, gezien de internationale situatie. Zo kreeg Lodewijk zijn echtgenote pas vrij nadat 

hij tegenover de Engelse koning zijn steun had toegezegd aan Otto IV en zijn trouw aan Filips van Zwaben 

had opgezegd. Ongetwijfeld deed graaf Lodewijk dat met veel tegenzin. Maar de vereniging na meer dan 

drie jaar met zijn Hollandse echtgenote had duidelijk de bovenhand op de loyaliteitsband met de 

Staufen-clan. Bovendien moest de graaf zijn jongere broer Arnold als gijzelaar in Engeland achterlaten. Of 

die dat deed uit broederliefde, dan wel onder druk, is niet bekend. 

Vanaf eind 1206 werd dan wel niet meer gevochten, zijn aanspraken op de Hollandse troon gaf Lodewijk 

niet op. Met Willem van Friesland werd een compromis bereikt, wat erop neerkwam dat Lodewijk vrijwel 

geheel Holland kreeg en zijn rivaal Zeeland. In de praktijk echter regeerde Willem over het ganse gebied, 

evenwel zonder dat hij officieel de grafelijke titel voerde. Deze ambigue situatie bleef voortbestaan, 

grotendeels als gevolg van de chaos aan de top van het keizerrijk. Filips van Zwaben noch Otto IV had 

voldoende gezag of toonde de wil om de knoop door te hakken. Een groot verschil met Frederik Barbarossa 

destijds, die zo vaak zijn macht als opperleenheer had doen gelden. Dag na dag werd de situatie complexer, 

omdat talrijke partijen - met het oog op eigen gewin - aan het machtsspel deelnamen. Behalve de 

respectievelijke clans van Otto en de Staufer Filips van Zwaben waren dat: de Franse koning, diens 

tegenstander koning Jan zonder Land, de graaf van Vlaanderen, de prins-bisschop van Luik, de hertog van 

Brabant, de paus.. In dit kluwen van wisselende coalities, schimmige afspraken en dubbele agenda's was het 

uiteraard moeilijk om de Hollandse erfopvolging op een eenduidige en serene manier af te handelen. 

 

 

Hendrik I van Loon. 



  

  

Eerst was hij een geestelijke. Hij had reeds vóór de dood van zijn broer Lodewijk II zijn kap over de haag 

gegooid. Dat moet ten vroegste zijn gebeurd in 1213, aangezien hij tijdens de slag van Steps nog meestreed 

in de hoedanigheid van geestelijke (zie bij Lodewijk II). Hendrik van Loon trad in het huwelijk met de 

Luxemburgse Mechthilde van Vianden, met wie hij twee dochters kreeg. In juli 1218 werd hij Lodewijks 

opvolger. 

Hij was graaf van Loon in augustus 1218 en ook graaf van Duras. Hij volgde zijn broer Lodewijk II op die 

vergiftigd werd. Zelf zou hij slechts gedurende 3 dagen (!) graaf van Loon zijn want op 1 augustus 1218 

overleed hij zelf. Mogelijk ook vergiftigd. 

 

 

Diederik van Loon. 

Volgens Wikipedia: Nicomedia of Nicomedië was een Romeinse stad op de plaats van het huidige Izmit in 

Turkije. De stad wordt in 358 door een aardbeving verwoest. Dankzij de ligging aan een knooppunt van 

Aziatische handelsroutes naar de nieuwe hoofdstad is Nicomedia belangrijk gebleven, zelfs na de stichting 

van Constantinopel. 

In 1202 zou hij deelgenomen hebben aan de vierde kruistocht en hij bekwam een hoge rang in het leger van 

graaf Boudewijn van Vlaanderen (F.Decat, p.145). 

 

 

IXe. Sophie van Loon, dochter van Lodewijk I van Loon en Rieneck (VIIIa), op pagina 5 en Agnes van 

Metz, geboren omstreeks 1155, overleden (ongeveer 54 jaar oud) omstreeks 1209, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1180 met Wouter V (Walter V) 

van Berthout, zoon van Walter III van Berthout, geboren omstreeks 1160, heer van Mechelen, 

overleden (ongeveer 59 jaar oud) op maandag 25 november 1219. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Walter VI van Berthout, geboren in 1180, heer van Mechelen, overleden (ongeveer 62 

jaar oud) op vrijdag 10 april 1243, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 

30 jaar oud) omstreeks 1220 met Adelheid van Enghien, dochter van Engelbert van 

Enghien, geboren omstreeks 1190, overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1245. 

Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

2. Egidius (Gilles) van Berthout, geboren omstreeks 1185, overleden (ongeveer 31 jaar 

oud) omstreeks 1216, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) in 

1210 met Catharina van Bailleul, geboren omstreeks 1190, overleden (ongeveer 30 

jaar oud) omstreeks 1220. Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Agnes van Berthout, geboren omstreeks 1185, overleden (ongeveer 60 jaar oud) 

omstreeks 1245, trouwde (respectievelijk ongeveer 50 en ongeveer 55 jaar 

oud) omstreeks 1235 met Willem I heer van Pietersheim, geboren omstreeks 1180, 

overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1250. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Hendrik I van Berthout, geboren omstreeks 1190, heer van Duffel en Geel, overleden 

(ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1260, trouwde (ongeveer 10 jaar 

oud) omstreeks 1200 met Sophia. Uit dit huwelijk een zoon. 

5. Sophia van Berthout, geboren omstreeks 1190, overleden (ongeveer 40 jaar oud) 

omstreeks 1230, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1210 met Hendrik 

III heer van Boutershem, geboren omstreeks 1190, overleden (ongeveer 40 jaar oud) 

omstreeks 1230. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie X 
 

 

Xa. Gerard III van Loon en Rieneck, zoon van Gerard I van Loon (IXd), op pagina 12 en Maria van 

Gelre, geboren omstreeks 1175, graaf van Looz en graaf van Rieneck, overleden (ongeveer 40 jaar 

oud) op vrijdag 15 april 1216, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar 

oud) omstreeks 1204 met Kunegonde van Zimmern, geboren in 1180, overleden (ongeveer 36 



  

  

jaar oud) in 1216. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Ludwig III van Loon, geboren in 1210, volgt XIa, op pagina 20. 

2. Imagina van Loon en Rieneck, geboren omstreeks 1210, dame van Born, overleden 

(ongeveer 45 jaar oud) omstreeks 1255, trouwde met Goswin van Born. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Arnold IV van Loon-Chiny, geboren omstreeks 1213, overleden (minstens 59 jaar 

oud) tussen donderdag 24 november 1272 en oktober 1273, volgt XIb, op pagina 21. 

4. Gerard van Loon. 

5. Berthold van Loon, kanunnik te Würzburg. 

6. Imana van Ahre, abdis van Salzinnes. 

 

Xb. Luitgard van Loon, dochter van Gerard I van Loon (IXd), op pagina 12 en Maria van Gelre, 

geboren omstreeks 1175, overleden (hoogstens 26 jaar oud) voor 1201, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 25 en ongeveer 15 jaar oud) omstreeks 1200 met Adolf I van der Mark ook bekend als 

Adolf I van Altena-Mark, zoon van Frederik I graaf van Altena en Alveradis van Gulik, geboren 

omstreeks 1185, graaf van Altena, graaf van der Mark, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op 

maandag 28 juni 1249. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Irmgard van der Mark, abdis van de Abdij van Bersenbrück. 

 

Adolf I van der Mark. 

Het huis van der Mark (ook wel Marck of La Marck geheten) was een Duits adellijk geslacht, dat 

voornamelijk in het Rijnland veel graafschappen en hertogdommen wist te verwerven. De heersers van de 

Mark zijn vernoemd naar de Burcht Mark, die rond 1198 is gebouwd. In 1226 werd in de nabijheid van de 

burcht de stad Hamm gesticht door Adolf I van der Mark. Het thuisland van het huis was het graafschap 

Mark, dat zij geleidelijk uitbreidden. 

Mark-Arenberg. 

Engelbert II van der Mark (1275-1328) was de oudste zoon van graaf Everhard I van der Mark en Irmgard 

van Limburg. In 1308 volgde hij zijn vader op als graaf van Mark. Engelbert was in 1299 gehuwd met 

Mathilde van Arenberg, dochter van burggraaf Johan van Keulen, en vader van Everhard I, graaf van 

Arenberg († 1387). Arenberg werd niet verenigd met het graafschap Mark, maar kwam aan de zijtak 

Mark-Arenberg. 

Everhard I huwde Maria van Loon-Lummen, waardoor Lummen werd verworven. Hun zoon Everhard II († 

1454) huwde eerst Maria van Braquemont, de erfgename van Sedan en vervolgens Agnes van Walcourt, de 

erfgename van Rochefort en Agimont. Hiermee ontstonden zijtakken in Sedan (uitgestorven in 1652), 

Lummen (uitgestorven in 1773) en Rochefort (uitgestorven in 1544). De tak te Arenberg stierf in 1544 uit met 

Robert III. 

Kleef-Mark. 

In 1368 kwam door erfenis het graafschap Kleef in handen van Adolf III van der Mark, die bovendien in 

1391 de Mark kreeg van zijn broer, zodat de gebieden in personele unie verenigd werden. Na zijn dood in 

1394 verwierf Dirk de Mark en zijn broer Adolf Kleef. Na Dirks dood in 1398 volgde zijn broer hem op, en in 

1417 werd Adolf IV op het concilie van Konstanz bevestigd als hertog van Kleef. 

Na 1461 werden Kleef en de Mark als een eenheid bestuurd. Omdat het hertogdom Kleef een stuk 

belangrijker was dan de Mark, worden de heersers van de Mark vanaf de 15e eeuw doorgaans van Kleef 

genoemd. 

Gulik-Kleef-Berg. 

Ten gevolge van het huwelijk van Jan III met hertogin Maria van Gulik en Berg kwamen in 1511 ook het 

hertogdom Gulik, het hertogdom Berg en het graafschap Ravensberg in personele unie met Kleef en Mark. 

Kleef-Gelre. 

De grootste omvang bereikte het machtsgebied van de Van der Marks in de jaren 1539-1543 onder Willem de 

Rijke; hij volgde Karel van Gelre, die overleden was in 1538 op als hertog van Gelre en graaf van Zutphen. 

Hiermee had zich een uitgestrekt gebied aan de Rijn gevormd. 

Gelre en Zutphen moesten echter in 1543 na korte gevechten afgestaan worden aan keizer Karel V bij het 

Verdrag van Venlo; deze overdracht luidde tevens het einde van de Gelderse Oorlogen in. 



  

  

Met het overlijden van Johan Willem van Kleef (heerser in 1592-1609) stierf het huis van der Mark uit; na de 

Guliks-Kleefse opvolgingsstrijd kwamen de Mark en Kleef in het bezit van Brandenburg, terwijl 

Palts-Neuburg Gulik en Berg ontving. 

Na de dood van zijn vader in 1198 werd hij graaf van Berg-Altena en Kriekenbeck-Millendonk en tevens 

baljuw van de kloosters van Werden en Cappenberg. 

In 1202 nam hij het achtervoegsel van der Mark aan, naar zijn nieuwe hoofdresidentie die zijn vader had 

gebouwd op land dat oorspronkelijk toebehoorde aan ofwel de aartsbisschop van Keulen, ofwel de adellijke 

familie Rüdenberg. 

Adolf raakte samen met zijn hele familie betrokken in de strijd tussen Hohenstaufer Frederik II en Welf Otto 

IV om het Rooms-Duits koningschap. Het is niet duidelijk wie hij steunde; sommige bronnen zeggen dat hij 

van meet af aan de Hohenstaufen steunde, terwijl het ook mogelijk is dat Adolf tot 1212 onbeslist bleef en 

pas daarna de zijde van de Hohenstaufen koos. 

In 1225 escaleerde het conflict tussen zijn neven Frederik van Isenburg en Engelbert II van Berg, 

aartsbisschop van Keulen. Deze laatste werd onder andere door Frederik vermoord, waarop die ter dood 

veroordeeld en geëxecuteerd werd. Adolf kreeg in 1226 grote delen van Frederiks landerijen toegewezen, 

waardoor hij het merendeel van de erfenis van zijn familie bemachtigde. 

Adolf I van der Mark stierf in 1249 en werd bijgezet in de Proosdij van Cappenberg. Zijn zoon Engelbert I 

volgde hem op. 

 

 

 Adolf I van der Mark ook bekend als Adolf I van Altena-Mark, zoon van Frederik I graaf van 

Altena en Alveradis van Gulik, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) 

(2) op woensdag 7 april 1210 met Irmgard van Gelre, dochter van Otto I graaf van Gelre en 

Richarda van Beieren, geboren omstreeks 1190, overleden (ongeveer 40 jaar oud) in 1230. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Everhard van der Mark, geboren omstreeks 1218, mederegent van het graafschap 

Mark, overleden (ongeveer 23 jaar oud) omstreeks 1241. 

2. Frederik III van der Mark. 

3. van der Mark, trouwde met Diederik IV van Katzenelnbogen. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

4. Gerard van der Mark, geboren omstreeks 1220, tot aan zijn dood bisschop van 

Münster, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op donderdag 11 augustus 1272. 

5. Otto van der Mark, geboren omstreeks 1225, graaf van Altena, ongehuwd en 

kinderloos overleden (ongeveer 37 jaar oud) omstreeks 1262. 

6. Engelbert I van der Mark, geboren omstreeks 1220, van 1249 tot aan zijn dood graaf 

van Mark, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op dinsdag 16 november 1277 in 

Bredevoort (in gevangenschap), begraven in 1278 in 

Cappenberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (beiden ongeveer 30 jaar 

oud) (1) omstreeks 1250 met Kunegonde Van Metz van Metz-Blieskastel, geboren 

omstreeks 1220, overleden (ongeveer 44 jaar oud) omstreeks 1264. Uit dit huwelijk 4 

kinderen, trouwde (respectievelijk ongeveer 45 en ongeveer 17 jaar oud) 

(2) omstreeks 1265 met Isabella Elisabeth van Kleef, dochter van Dirk II van 

Kleef-Heinsberg en Bertha van Limburg-Monschau, geboren omstreeks 1248, 

overleden (ongeveer 29 jaar oud) omstreeks 1277. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

7. Richardis van Altena, als weduwe abdis van Fröndenberg (1257-1270), overleden in 

1270, trouwde voor 1217 met Otto I van Dale graaf van Dale, heer van Diepenheim, 

zoon van Hendrik I van Dale en Reginwiza van Diepenheim, begraven op 

woensdag 15 september 1255 in Markelo. Uit dit huwelijk een zoon. 

8. Adelheid van der Mark, geboren omstreeks 1235, overleden (ongeveer 66 jaar oud) 

omstreeks 1301, trouwde in 1233 met Johan I van Spanheim. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

 

Xc. Arnold III (Arnulf) van Loon, zoon van Gerard I van Loon (IXd), op pagina 12 en Maria van 

Gelre, negende graaf van Loon tussen 1218 en 1221, overleden tussen vrijdag 12 februari 1221 en 

maandag 20 september 1221, trouwde (Adelheid ongeveer 16 jaar oud) in 1206 met Adelheid van 



  

  

Brabant, dochter van Hendrik I van Leuven (hertog van Brabant vanaf 1183 en hertog van 

Neder-Lotharingen vanaf 1190) en Mathilde van de Elzas, geboren in 1190, erfde in 1262 de titel 

gravin van Boulogne, overleden (minstens 71 jaar oud) tussen 1261 en 1278. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Sophia van Loon. 

2. Joanna van Loon, trouwde met Daniel van Hamal. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 
 

Arnold III (Arnulf) van Loon. 

Op 1 augustus 1218 volgde hij zijn broer Hendrik I op. Hij was de derde graaf van Loon in minder dan een 

week tijd! Van 1207 tot 1214 verbleef hij als gijzelaar in Engeland, dit ter compensatie voor de vrijlating van 

zijn schoonzuster Ada van Holland die door Jan zonder Land gevangen werd gehouden in de 

Loons-Hollandse oorlog. 

Is hij de dader van de vergiftigingen? Zijn broer Lodewijk II, 7de graaf van Loon, stierf op 29 juli 1218 en van 

zijn ander broer Hendrik I, de ex-kanunnik en proost te Maastricht en 8ste graaf van Loon overleed 3 dagen 

later op 01-08-1218. Hij, Arnold III van Loon, volgde daarna als 9de graaf van Loon zijn twee vergiftigde 

broers op. Had de familie hem als gijzelaar in Engeland gedurende 7 lange jaren laten "verrotten" en was zijn 

wraak bij zijn terugkeer te Borgloon zoet en giftig ? Zie J.Vaes, De Graven van Loon, p.144. 

Veel spectaculairs gebeurde er niet onder de regering van Arnold III. Wel verbeterden de relaties met 

Brabant, niet het minst omdat Arnold gehuwd was met een dochter van de hertog. Na drie jaar echter 

overleed ook Arnold III, als laatst overgebleven zoon van Gerard van Loon-Rieneck. Die had zijn twee 

vorstendommen destijds gesplitst omdat hij zijn 'echtelijke plichten' ruimschoots vervuld had en opvolgers 

op overschot had. Een generatie later leidde biologische factoren net tot het tegenovergestelde. Toen Arnold 

III in 1221 overleed, zat Loon zonder rechtstreekse troonopvolger. Daarom werd aangeklopt bij de familie in 

Rieneck. 

 

 

Adelheid van Brabant. 

In 1259 overleed haar nicht gravin Mathilde II van Boulogne. Adelheid werd een van de pretendenten voor 

de erfopvolging in het rijke graafschap Boulogne. Andere kandidaten waren haar neef Hendrik II van 

Brabant, Johanna van Dammartin, een nicht van de overleden gravin, en koning Lodewijk IX van Frankrijk, 

een neef van de eerste echtgenoot van gravin Mathilde. Uiteindelijk besliste in 1262 het parlement van Parijs 

in het voordeel van Adelheid. Zij stierf enkele jaren later. 

 

 

 Adelheid van Brabant, dochter van Hendrik I van Leuven (hertog van Brabant vanaf 1183 en 

hertog van Neder-Lotharingen vanaf 1190) en Mathilde van de Elzas, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 35 en ongeveer 30 jaar oud) (2) omstreeks 1225 met Willem X graaf van Auvergne, 

zoon van Gwijde II van Auvergne (graaf van Auvergne en Rodez) en Pernelle van Chambon, 

geboren omstreeks 1195, graaf van Clermont en Auvergne, overleden (ongeveer 52 jaar oud) 

omstreeks 1247. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 



  

  

1. Maria van Auvergne, geboren omstreeks 1225, overleden (minstens 56 jaar oud) 

tussen vrijdag 6 februari 1282 en zaterdag 15 juli 1284, begraven in 

Mechelen [Antwerpen, België] kerk van het Begijnhof, trouwde (respectievelijk 

minstens 13 en minstens 18 jaar oud) tussen 1238 en 1244 met Wouter VII van 

Berthout (de Grote), zoon van Walter VI van Berthout (heer van Mechelen) en 

Adelheid van Enghien, geboren voor 1220, ridder, heer van Mechelen, raad van de 

hertog van Brabant, lid van de voogdijraad, overleden (minstens 66 jaar oud) tussen 

dinsdag 22 april 1287 en woensdag 18 juni 1287, begraven in 

Mechelen [Antwerpen, België] in de Sint Romboutskerk. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Robert V van Auvergne, geboren omstreeks 1225, van 1247 tot aan zijn dood graaf 

van Auvergne en van 1265 tot aan zijn dood graaf van Boulogne, overleden (ongeveer 

51 jaar oud) op zondag 17 januari 1277, bijgezet in 

Yronde-Et-Buron [Puy-de-Dôme, Frankrijk] in de Abdij van Bouschet-Vauluisant, 

trouwde (ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1250 met Eleonora van Baffie. Uit dit 

huwelijk 6 kinderen. 

3. Guy van Auvergne, overleden in 1279. 

4. Willem van Auvergne. 

5. Geoffroy van Auvergne. 

6. Henri van Auvergne. 

7. Mathilde van Auvergne, trouwde met Robert II van Clermont. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 
 

 Adelheid van Brabant, trouwde (minstens 63 jaar oud) (3) na 1253 met Arnold II baron van 

Wezemaal, zoon van Arnold I van Wezemaal en Clementia van Montferrant, veldmaarschalk van 

de Hertog van Brabant, overheer te Oplinger (Nederhem), overleden tussen 1240 en 1251. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie XI 
 

 

XIa. Ludwig III van Loon en Ludwig II in Rieneck, zoon van Gerard III van Loon en Rieneck (Xa), op 

pagina 16 (graaf van Looz en graaf van Rieneck) en Kunegonde van Zimmern, geboren in 1210, 

trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) in 1230 met Adelheid van Henneberg, dochter van 

Poppo VII van Henneberg en Elisabeth van Wildberg, geboren omstreeks 1210, overleden 

(ongeveer 42 jaar oud) omstreeks 1252. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Kunegonde van Rieneck, geboren omstreeks 1232, overleden (ongeveer 56 jaar oud) 

omstreeks 1288, trouwde (respectievelijk ongeveer 11 en ongeveer 23 jaar oud) in 1243 

met Poppo van Wertheim, geboren omstreeks 1220, overleden (ongeveer 45 jaar oud) 

omstreeks 1265. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Ludwig III van Rieneck, geboren omstreeks 1232, overleden (ongeveer 57 jaar oud) 

op zaterdag 17 september 1289, volgt XIIa, op pagina 22. 



  

  

3. Gerhard IV van Rieneck, geboren omstreeks 1235, overleden (ongeveer 59 jaar oud) 

omstreeks 1294, volgt XIIb, op pagina 23. 

4. Heinrich II graaf van Rieneck, overleden tussen 1267 en 1271. 

5. Siboto graaf van Rieneck, overleden na 1251. 

 

Ludwig III van Loon. 

Toen Arnold III van Loon in 1221 overleed, zat Loon zonder rechtstreekse troonopvolger. Daarom werd 

aangeklopt bij de familie in Rieneck. 

Daar regeerde graaf Lodewijk. Hij was de oudste zoon van Gerard III van Rieneck (+ 1216) én dus de 

kleinzoon van Gerard van Loon-Rieneck (+ 1194/97). Hij zou de Loonse tak 'depanneren' en, zoals zijn 

illustere grootvader, twee grafelijke titels cumuleren: in Loon was hij Lodewijk III, in Rieneck 

Lodewijk/Ludwig II. 

Wellicht was afgesproken dat de Wiedervereinigung een interim-oplossing was. Ten laatste in 1227 stond 

Lodewijk zijn rechten op Loon af aan zijn jongste broer Arnold, en regeerde hij opnieuw enkel als graaf van 

Rieneck. In die hoedanigheid stichtte hij in november 1232 aan de Main, samen met zijn echtgenote Adelheid 

von Henneberg, het klooster Himmelthal. Dat gebeurde naar 'Loonse traditie': ook Himmelthal was een 

thuishaven voor de orde van de cisterciënzerinnen. Lodewijk II/III overleed vermoedelijk in 1236: hij was de 

laatste die over beide vorstendommen had geregeerd. Loon en Rieneck waren inmiddels al elk hun eigen 

weg gegaan. Voorgoed. 

Uit F.Decat in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013 p.150. 

Graaf van Loon en graaf van Rieneck. Hij wordt voor het eerst vermeld op 28 september 1221 en doet voor 2 

mei 1227 afstand van de titel graaf van Loon. Die titel draagt hij over aan zijn broer Arnold IV (Strubbe, 

p.377). Bij het overlijden van zijn vader in 1216 wordt hij tevens burggraaf van Mainz (vermelding in 1221) 

en graaf van Rieneck (vermeldingen in 1222 en 1234). Reineck en Mainz behoudt hij echter wel. 

 

 

XIb. Arnold IV van Loon-Chiny en Arnold III van Chiny, zoon van Gerard III van Loon en Rieneck 

(Xa), op pagina 16 (graaf van Looz en graaf van Rieneck) en Kunegonde van Zimmern, geboren 

omstreeks 1213, 11ste graaf van Loon, overleden (minstens 59 jaar oud) tussen 

donderdag 24 november 1272 en oktober 1273, trouwde (respectievelijk ongeveer 7 en ongeveer 

10 jaar oud) omstreeks 1220 met Johanna gravin van Chiny, dochter van Lodewijk IV van 

Chiny en Mathilde van Avesnes, geboren omstreeks 1210, overleden (58 jaar oud) begin 1268. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Johan I van Loon-Chiny, geboren omstreeks 1230, overleden (ongeveer 48 jaar oud) 

op donderdag 19 januari 1279, volgt XIIc, op pagina 23. 

2. Lodewijk V van Loon, geboren omstreeks 1230, overleden (minstens 69 jaar oud) 

tussen woensdag 16 september 1299 en donderdag 3 december 1299, volgt XIId, op 

pagina 24. 

3. Aleid van Loon, geboren omstreeks 1230, overleden (hoogstens 50 jaar oud) 

voor 1280, volgt XIIe, op pagina 24. 

4. Juliana van Loon, geboren omstreeks 1234, trouwde met Nicolas de Quiévrain, 

geboren omstreeks 1230, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1280. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Arnold van Loon, bisschop van Châlons (1272-1273). 

6. Henri van Loon. 

7. Gerard van Loon, heer van Chauvency. 

8. Elisabeth van Loon, trouwde met Thomas van Coucy. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

9. Margaretha van Loon, overleden omstreeks 1304. 

 

Arnold IV van Loon-Chiny. 

Op 11 oktober 1226 kreeg hij bij de dood van zijn schoonvader ook de titel Graaf van Chiny, een titel die hij 

daar voerde tot 1268 (onder de naam van Arnold III). 

J.Daris beweerde dat Arnold IV de zoon is van Lodewijk III maar J.Baerten toont aan dat hij ongelijk heeft; 

Arnold IV en Lodewijk III zijn broers. 



  

  

Arnold IV van Loon, had dan wel Duitse roots, zijn interesse was niet gericht op de Main-Spessartregio. Met 

Arnold IV kreeg Loon opnieuw een vorst van betekenis, een figuur die paste in het rijtje van de grote 

graven-krijgsheren Lodewijk I, Gerard I en Lodewijk II. Arnolds zeer lange regering valt weliswaar buiten 

het kader van deze bijdrage. Toch mogen twee belangrijke verwezenlijkingen van deze ondernemende zoon 

van graaf Gerard III van Rieneck niet onvermeld blijven. Vooreerst voerde Arnold IV een actieve 

stedenpolitiek. Beseffend welke politiek-militaire en economische opportuniteiten dit hem bood, verleende 

de graaf stadsrechten aan Maaseik, Stokkem en Beringen (samen met de abt van het Noord-Franse Corbie, 

die er medeheer was). Ook Kuringen, dat vanaf circa 1200 Borgloon verving als grafelijke residentie, kreeg 

een vrijheidscharter. Kuringen zou echter geen stad worden, vooral dan vanwege de nabijheid van Hasselt. 

Die stad kreeg in 1232 de officiële bevestiging van vroegere stadsrechten en groeide dankzij de steun van 

Arnold IV uit tot de belangrijkste plek binnen het graafschap Loon. Ook buiten het Loonse territorium was 

graaf Arnold IV bijzonder actief. Meer dan een eeuw nadat de 'eerste' Arnold een erg lucratieve 

huwelijksdeal had gesloten in Mainz, sloeg ook Arnold IV een interessante partij aan de haak. Hij huwde 

Johanna van Chiny, de erfgename van graaf Lodewijk IV van Chiny. Arnold volgde zijn schoonvader op in 

1226, nog vóór hij graaf van Loon werd. De machtswissel kwam vrij abrupt, nadat bekend was geworden 

dat de graaf van Chiny overleden was in het Zuid-Franse Cahors, tijdens de kruistocht tegen de katharen. 

Loon en Chiny zouden in personele unie verbonden blijven tot 1364, dus haast tot de annexatie van het 

graafschap Loon door Luik. 

Door het verwerven van Chiny kwamen de graven van Loon terecht in de slipstream van het koninkrijk 

Frankrijk. Als graaf van Chiny waren zij immers leenplichtig aan de graaf van Bar, een leenman van de 

Franse koning. 

Zie F.Decat in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p.152. 

 

 

Generatie XII 
 

 

XIIa. Ludwig III graaf van Rieneck, zoon van Ludwig III van Loon (XIa), op pagina 20 en Adelheid 

van Henneberg, geboren omstreeks 1232, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op 

zaterdag 17 september 1289, trouwde (respectievelijk ongeveer 11 en ongeveer 8 jaar 

oud) omstreeks 1243 met Udalhild van Grumbach en Rothenfels, geboren in 1235, overleden 

(ongeveer 65 jaar oud) op zondag 18 juli 1300. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Elisabeth van Rieneck, geboren omstreeks 1250, volgt XIIIa, op pagina 25. 

2. Ludwig V van Rieneck en Rothenfels, geboren omstreeks 1255, overleden (ongeveer 

78 jaar oud) op vrijdag 3 juli 1333, volgt XIIIb, op pagina 26. 

3. Thomas I van Rieneck, geboren omstreeks 1250, overleden (ongeveer 57 jaar oud) 

omstreeks 1307, volgt XIIIc, op pagina 26. 

 

Ludwig III graaf van Rieneck. 

F.Decat stelt zich in: Limburg/Het Oude land van Loon, 2013, p.154-156 de vraag: "En wat met Rieneck 

zelf?". 

Dat was en bleef een klein vorstendom. Bovendien had het eens zo prestigieuze ambt van burggraaf van 

Mainz tegen het midden van de 13de eeuw elke betekenis verloren. Graaf Ludwig II, de kleinzoon van 

Gerard II van Loon-Rieneck, was de laatste die het ambt uitoefende én dit combineerde met de titel graaf 

van Loon. 

De graven van Rieneck plooiden zich terug op hun verspreide bezittingen en leengoederen in het 

Spessartgebergte en bouwden het stadje Lohr-am-Main uit tot hun vaste residentie. Toch was de oude glorie 

niet geheel verdwenen. Zo wordt de graaf van Rieneck afgebeeld op de Quaternionen. Dat is de 

iconografische voorstelling van de hiërarchische structuur binnen het Heilig Roomse Rijk in de 15de en 16de 

eeuw. Niet enkel pronkt de graaf van Rieneck met de oude heraldische kleuren van Loon. Hij staat op de 

Quaternionen in de hoedanigheid van burggraaf, samen met de burggraven van Neurenberg, Maagdenburg 

en Stromberg. Dat de vorst van het kleine Rieneck in dit selecte gezelschap de waardigheid van burggraaf 

symboliseert, toont aan dat zijn naam nog iets betekende. Vele eeuwen na de scheiding van Loon smeedden 



  

  

de Rienecks bovendien interessante huwelijksallianties met hoog adellijke Duitse geslachten. Enkele leden 

van de familie verwierven hoge kerkelijke en wereldlijke ambten. Maar in 1559 was het afgelopen: in 

september van dat jaar overleed graaf Philipp III, de laatste Rienecker met Loonse roots. 

 

 

XIIb. Gerhard IV graaf van Rieneck, zoon van Ludwig III van Loon (XIa), op pagina 20 en Adelheid 

van Henneberg, geboren omstreeks 1235, overleden (ongeveer 59 jaar oud) omstreeks 1294, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1270 met Adelheid van 

Hohenlohe-Brauneck, dochter van Heinrich Albrecht van Hohenlohe, geboren omstreeks 1245, 

overleden (ongeveer 81 jaar oud) omstreeks 1326. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Heinrich III van Rieneck, geboren omstreeks 1270, volgt XIIId, op pagina 26. 

2. Adelheid van Rieneck, geboren omstreeks 1275, overleden (ongeveer 24 jaar oud) 

omstreeks 1299, volgt XIIIe, op pagina 26. 

3. Anna van Rieneck, geboren in 1275, overleden (ongeveer 31 jaar oud) op 

vrijdag 27 augustus 1306. 

4. Ludwig IV van Rieneck, geboren omstreeks 1275, volgt XIIIf, op pagina 27. 

 

Gerhard IV graaf van Rieneck. 

"Zeer merkwaardig is dat.. Gerard (IV), het bijna tot keizer van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie 

schopte. Dat blijkt uit een lijst met geboorte- en sterfdata van het geslacht Rieneck, opgesteld in de 16e eeuw. 

Bij Gerard staat: "1295 in die potenciane Virginis obiit illustris dominus Gerhardus Comes in Rieneck qui fuit 

electus in regem romanorum". In een tekst uit 1680, die duidelijk zijn inspiratie haalde bij eerstgenoemde 

bron, staat nog gespecificeerd: "Gerhardus 1295 vivis exemtus, dui per factionem Rex Romanorum electus 

est" te vertalen als: in 1295 stierf Gerhard, die door partijen/facties tot Rooms koning gekozen werd. 

Het is best mogelijk dat Gerard IV van Rieneck, wiens grootvader nog in Borgloon leefde, in aanmerking 

kwam om tot keizer gekozen te worden. Tijdens de Grote Interrenum (1245-1273) trachtten de Duitse 

vorsten immers vooral geen sterke figuren tot keizer te kiezen, zoals Richard van Cornwell (1256), Alfonso 

van Castilië (1257), daarna nog Rudolf van Habsburg (augustus 1291) en Adolf van Nassau (mei 1292). 

Gerard van Rieneck was in het jaar dat hij in bovengenoemde bron als keizer wordt beschreven ongeveer 65 

jaar oud, zeker een voordeel voor dat hoge ambt. Hij was op dat ogenblik bovendien hoofd van de familie, 

want de titelvoerende graaf van Rieneck, zijn oudere broer, was in 1289 al gestorven en diens zonen waren 

nog minderjarig. Aangezien geen enkele andere bron gewag maakt van de keuze van een Rieneckse graaf tot 

keizer, dient men het "argumentum e silentio" in te roepen: misschien is alles "whisful thinking" geweest in 

het grafelijk geslacht. De familie creëerde nog een andere fictie. Haar afstamming van Lohengrin.. 

 

 

XIIc. Johan I graaf van Loon-Chiny, zoon van Arnold IV van Loon-Chiny (XIb), op pagina 21 (11ste 

graaf van Loon) en Johanna gravin van Chiny, geboren omstreeks 1230, 12de graaf van Loon van 

1276/1278-1279 en ook graaf van Chiny, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op 

donderdag 19 januari 1279, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) (1) in 

1258 met Mathilde van Gulik, dochter van Willem IV van Gulik en Margaretha van Gelre, 

geboren omstreeks 1235, overleden (ongeveer 43 jaar oud) omstreeks 1278. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Arnold V van Loon, geboren omstreeks 1259, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op 

zondag 22 augustus 1328, volgt XIIIg, op pagina 27. 

2. Maria van Loon, geboren omstreeks 1262, overleden (ongeveer 63 jaar oud) 

omstreeks 1325, begraven in Diest [Vlaams-Brabant, België], trouwde met Gerard van 

Diest heer van Diest, burggraaf van Antwerpen, zoon van Arnold VI van Diest en 

Elisabeth (Isabella) van Mortagne-Doornik, overleden in 1333. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

3. Lodewijk van Loon, geboren omstreeks 1264. 

4. Willem van Loon, geboren omstreeks 1266. 

 

 Johan I graaf van Loon-Chiny, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 18 jaar oud) 



  

  

(2) omstreeks 1258 met Isabella van Condé, dochter van Jacob van Condé en Agnes van Roeulx, 

geboren omstreeks 1240. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Jan II van Loon-Agimont, geboren omstreeks 1268, overleden (ongeveer 42 jaar oud) 

op dinsdag 6 januari 1311 in Genua [Liguria, Italië], volgt XIIIh, op pagina 28. 

2. Jacquemin van Loon-Agimont, geboren omstreeks 1270. 

 

XIId. Lodewijk V van Loon, zoon van Arnold IV van Loon-Chiny (XIb), op pagina 21 (11ste graaf van 

Loon) en Johanna gravin van Chiny, geboren omstreeks 1230, overleden (minstens 69 jaar oud) 

tussen woensdag 16 september 1299 en donderdag 3 december 1299, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 26 en ongeveer 36 jaar oud) in 1256 met Johanna van Bar-Mousson, dochter van 

Heinrich van Bar-Mousson en Philippa van Dreux, geboren omstreeks 1220, dame van Blâmont, 

overleden (ongeveer 75 jaar oud) omstreeks 1295. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Diederik van Loon. 

2. Godefried van Loon. 

3. Margaretha van Loon. 

 

Lodewijk V van Loon. 

Hij erft het graafschap Chiny en voert daar de titel Lodewijk V graaf van Chiny. In juli 1268 wordt hij als 

eerste keer in die hoedanigheid vermeld. Hij overleed kinderloos en zijn graafschap wordt in 1299 geërfd 

werd door zijn neefje Arnold V van Loon. 

 

 

 Johanna van Bar-Mousson, dochter van Heinrich van Bar-Mousson en Philippa van Dreux, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 42 jaar oud) (1) op 

donderdag 25 september 1242 met Friedrich I van Salm, zoon van Hendrik II van Salm en Judith 

van Lotharingen, geboren omstreeks 1200, graaf van Salm, heer van Blamont, overleden 

(ongeveer 57 jaar oud) op dinsdag 24 juli 1257. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIIe. Aleid van Loon, dochter van Arnold IV van Loon-Chiny (XIb), op pagina 21 (11ste graaf van 

Loon) en Johanna gravin van Chiny, geboren omstreeks 1230, overleden (hoogstens 50 jaar oud) 

voor 1280, trouwde (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 45 jaar oud) (1) omstreeks 1265 met 

Dirk II van Kleef-Heinsberg, zoon van Dirk I van Kleef-Heinsberg (heer van Valkenburg en 

Heinsberg) en Beatrix van Kyrburg-Dhaun, geboren omstreeks 1220, vermoord (ongeveer 48 jaar 

oud) op maandag 15 oktober 1268 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Dirk II van Kleef-Heinsberg, zoon van Dirk I van Kleef-Heinsberg (heer van Valkenburg en 

Heinsberg) en Beatrix van Kyrburg-Dhaun, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 25 

jaar oud) (1) omstreeks 1235, (gescheiden omstreeks 1236) met Margaretha van Gelre, dochter 

van Gerard IV van Gelre en Margaretha van Brabant, geboren omstreeks 1210, overleden 

(ongeveer 41 jaar oud) omstreeks 1251. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Dirk II van Kleef-Heinsberg, trouwde (respectievelijk minstens 25 en minstens 20 jaar oud) 

(2) na donderdag 11 januari 1246 met Bertha van Limburg-Monschau, dochter van Walram V 

van Limburg-Monschau (de Lange) (hertog van Limburg, heer van Monschau, Poilvache en 

Valkenburg) en Elisabeth (Isabella) van Bar-Mousson, geboren omstreeks 1225, overleden 

(ongeveer 28 jaar oud) op maandag 20 april 1254. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Isabella Elisabeth van Kleef, trouwde met Engelbert I van der Mark, zoon van Adolf 

I van der Mark (graaf van Altena, graaf van der Mark) en Irmgard van Gelre (zie 

Xb, op pagina 17). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 



  

  

2. Walram van Valkenburg (de Rossige), geboren in 1254, overleden (ongeveer 48 jaar 

oud) op dinsdag 5 september 1302, trouwde (ongeveer 20 jaar oud) op 

donderdag 30 mei 1275 met Philippa van Gelre vrouwe van Susteren en Diederen, 

ontvangt als douarie Bütgenbach 1276, dochter van Otto II van Gelre (graaf van Gelre 

en Zutphen) en Philippa van Dammartin, overleden na maandag 21 juni 1294. Uit dit 

huwelijk 3 kinderen. 

 

 Aleid van Loon, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) 

(2) omstreeks 1268 met Albrecht van Voorne, zoon van Hendrik van Voorne en Catharina van 

Peteghem-Cysoing, geboren omstreeks 1240, heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, overleden 

(ongeveer 47 jaar oud) op dinsdag 30 december 1287. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Mabelia van Voorne, geboren omstreeks 1270, overleden (ongeveer 42 jaar oud) op 

zondag 26 februari 1313, trouwde (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar 

oud) in 1305 met Jan III van Arkel, zoon van Jan II van Arkel en Bertrouda van 

Sterkenborg, geboren omstreeks 1280, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op 

zondag 24 december 1324, begraven in Gorinchem. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 

 Albrecht van Voorne, zoon van Hendrik van Voorne en Catharina van Peteghem-Cysoing, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 25 jaar oud) (2) op maandag 16 december 1280 

met Catharina van Luxemburg (Durbuy), dochter van Gerard III van Durbuy-Luxemburg (heer 

van Durbuy) en Mechtild van Kleef, geboren omstreeks 1255, overleden (ongeveer 71 jaar oud) 

op donderdag 26 september 1326. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Gerard van Voorne heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, geboren 

omstreeks 1281, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op zaterdag 20 april 1337, trouwde 

(1) met Hadewich van Borsele, dochter van Wolfert I van Borselen en Sybille van 

Praet. Uit dit huwelijk 2 kinderen, trouwde (respectievelijk hoogstens 50 en hoogstens 

24 jaar oud) (2) voor woensdag 11 juni 1332 met Elisabeth van Kleef, dochter van 

Diederik IX graaf van Kleef en Margaretha van Gelre, geboren omstreeks 1307, 

overleden (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 13 november 1382 in 

Spangenberg [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Hendrik van Voorne, trouwde voor 1305 met Aleidis van Kuyc, dochter van Jan I 

van Cuijk (heer van Kuyc en Grave 1254-1308, heer van Merum en Neerloon) en Jutta 

van Nassau. Uit dit huwelijk een dochter. 

 
 

Generatie XIII 
 

 

XIIIa. Elisabeth van Rieneck, dochter van Ludwig III graaf van Rieneck (XIIa), op pagina 22 en 

Udalhild van Grumbach en Rothenfels, geboren omstreeks 1250, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 22 en ongeveer 32 jaar oud) op zondag 2 oktober 1272 met Ulrich van Hanau, geboren 



  

  

in 1240, overleden (ongeveer 65 jaar oud) in 1305. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Ulrich van Hanau, geboren omstreeks 1275, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op 

zaterdag 23 september 1347, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 19 jaar 

oud) op maandag 5 mei 1310 met Agnes van Hohenlohe, dochter van Kraft van 

Hohenlohe en Margarethe van Truhendingen, geboren omstreeks 1290, overleden 

(ongeveer 54 jaar oud) omstreeks 1344. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

XIIIb. Ludwig V van Rieneck en Rothenfels (de Jongere), zoon van Ludwig III graaf van Rieneck 

(XIIa), op pagina 22 en Udalhild van Grumbach en Rothenfels, geboren omstreeks 1255, graaf van 

Rieneck en Rotenfels, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op vrijdag 3 juli 1333, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 44 en ongeveer 29 jaar oud) (1) omstreeks 1299 met Anna van 

Sponheim, dochter van Johann van Sponheim en Adelheid van Leiningen, geboren in 1270, 

overleden (ongeveer 41 jaar oud) op woensdag 5 augustus 1311. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Ludwig V van Rieneck en Rothenfels (de Jongere), trouwde (respectievelijk ongeveer 60 en 

ongeveer 25 jaar oud) (2) omstreeks 1315 met Adelheid van Hohenlohe, dochter van Kraft van 

Hohenlohe en Margarethe van Truhendingen, geboren omstreeks 1290, overleden (ongeveer 50 

jaar oud) omstreeks 1340. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Udalhild van Rieneck, geboren omstreeks 1316. 

 

 Adelheid van Hohenlohe, dochter van Kraft van Hohenlohe en Margarethe van Truhendingen, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 34 jaar oud) (2) omstreeks 1310 met Konrad 

van Oettingen, geboren omstreeks 1276, overleden (ongeveer 37 jaar oud) omstreeks 1313. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIIIc. Thomas I graaf van Rieneck (de Oudere), zoon van Ludwig III graaf van Rieneck (XIIa), op 

pagina 22 en Udalhild van Grumbach en Rothenfels, geboren omstreeks 1250, overleden 

(ongeveer 57 jaar oud) omstreeks 1307, trouwde (respectievelijk ongeveer 33 en ongeveer 28 jaar 

oud) omstreeks 1283 met Bertha van Katzenelnbogen, dochter van Everhard I Graaf van 

Katzenelnbogen en Elisabeth van Eppenstein, geboren omstreeks 1255, overleden (ongeveer 40 

jaar oud) omstreeks 1295. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Udalhilde van Rieneck, geboren omstreeks 1290, overleden (ongeveer 23 jaar oud) 

omstreeks 1313, volgt XIVa, op pagina 28. 

 

XIIId. Heinrich III van Rieneck, zoon van Gerhard IV graaf van Rieneck (XIIb), op pagina 23 en 

Adelheid van Hohenlohe-Brauneck, geboren omstreeks 1270, trouwde (respectievelijk ongeveer 

44 en ongeveer 29 jaar oud) op dinsdag 12 maart 1315 met Adelheid van Ziegenhain, dochter 

van Gottfried van Ziegenhain en Mathilde van Hessen, geboren in 1285, overleden (ongeveer 37 

jaar oud) in 1322. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Johann van Rieneck, geboren omstreeks 1315, overleden (ongeveer 55 jaar oud) 

omstreeks 1370, volgt XIVb, op pagina 29. 

2. Gerard VI van Rieneck, overleden tussen 1338 en 1343. 

 

XIIIe. Adelheid van Rieneck, dochter van Gerhard IV graaf van Rieneck (XIIb), op pagina 23 en 

Adelheid van Hohenlohe-Brauneck, geboren omstreeks 1275, overleden (ongeveer 24 jaar oud) 

omstreeks 1299, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 22 jaar oud) omstreeks 1290 

met Hesso van Baden, zoon van Rudolf van Baden en Kunegonde van Eberstein, geboren 

omstreeks 1268, overleden (ongeveer 28 jaar oud) omstreeks donderdag 14 februari 1297. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Rudolf Hesso van Baden, geboren omstreeks 1297, overleden (ongeveer 38 jaar oud) 



  

  

op woensdag 17 augustus 1335, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 30 

jaar oud) omstreeks 1325 met Johanna van Mompelgard, dochter van Reinauld van 

Bourgondië en Wilhelmina Maria van Neuchatel, geboren omstreeks 1295, overleden 

(ongeveer 54 jaar oud) omstreeks 1349. Uit dit huwelijk 2 dochters. 

 

XIIIf. Ludwig IV van Rieneck (de Oudere), zoon van Gerhard IV graaf van Rieneck (XIIb), op pagina 

23 en Adelheid van Hohenlohe-Brauneck, geboren omstreeks 1275, graaf van Rieneck en 

Grunsfeld, trouwde (respectievelijk ongeveer 41 en ongeveer 26 jaar oud) op 

maandag 5 april 1317 met Elisabeth van Hohenlohe-Uffenheim, dochter van Albrecht van 

Hohenlohe en Adelheid van Oettingen, geboren omstreeks 1290, overleden (ongeveer 54 jaar 

oud) op dinsdag 24 november 1344. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Gerhard V van Rieneck, geboren omstreeks 1318, overleden (ongeveer 63 jaar oud) 

op woensdag 26 juni 1382, volgt XIVc, op pagina 29. 

2. Godfried van Rieneck, geboren omstreeks 1330, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op 

dinsdag 10 februari 1389, trouwde (respectievelijk ongeveer 44 en ongeveer 24 jaar 

oud) op zaterdag 6 augustus 1374 met Anna van Falkenstein, geboren 

omstreeks 1350, overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1420. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 

XIIIg. Arnold V graaf van Loon en Arnold IV van Chiny, zoon van Johan I graaf van Loon-Chiny 

(XIIc), op pagina 23 (12de graaf van Loon van 1276/1278-1279 en ook graaf van Chiny) en 

Mathilde van Gulik, geboren omstreeks 1259, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op 

zondag 22 augustus 1328, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) op 

vrijdag 21 juni 1280 op die dag werd het huwelijkscontract opgesteld met Margaretha van 

Vianden, dochter van Philips I van Vianden en Maria van Perwez (erfgename van Perwez, 

vrouwe van half Grimbergen, Ninove en Rumpst), geboren in 1255, overleden (ongeveer 60 jaar 

oud) op zondag 8 maart 1316. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Maria van Loon, geboren omstreeks 1280. 

2. Mechtild Mathilde, geboren omstreeks 1282, volgt XIVd, op pagina 29. 

3. Lodewijk VI van Loon, geboren omstreeks 1285, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op 

zondag 22 april 1336, volgt XIVe, op pagina 29. 

4. Johanna van Loon, volgt XIVf, op pagina 30. 

5. Margaretha van Loon, krijgt in 1328 van haar vader het graafschap Duras, 

trouwde op woensdag 14 januari 1328 met Willem van Neufchateau. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Willem van Loon, trouwde met Isabella van Gelre. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

7. Gerard van Loon, commandeur van Alden Biesen. 

8. Yolande van Loon, trouwde met Diederik Loef van Wezemaal. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 

Arnold V graaf van Loon. 

Hij regeerde gedurende 44 jaar over het graafschap Loon. Hij deed op 30 december 1323 afstand van de titel 

graaf van Loon. In 1299 erfde hij bij de dood van zijn oom, Lodewijk V van Chiny, ook het graafschap Chiny. 

Te Chiny was hij bekend onder de naam Arnold IV van Chiny. In 1313 stond hij Chiny af aan zijn zoon, de 

toekomstige Lodewijk IV (VI in Chiny). In 1288 nam hij aan de zijde van Brabant met 100 zwaarbewapende 

en 100 lichtbewapende krijgers deel aan de Slag van Woeringen (Duits: Worringen, is heden ten dage een 

stadsdeel van Keulen). In 1302 kwam hij op de Groeningerkouter te laat voor de Slag der Gulden Sporen. 

 

F.Decat schrijft over hem in: Limburg/Het Oude Land van Loon, 2013, p.152. 

Door het verwerven van Chiny kwamen de graven van Loon terecht in de slipstream van het koninkrijk 

Frankrijk. Als graaf van Chiny waren zij immers leenplichtig aan de graaf van Bar, een leenman van de 

Franse koning. De kleinzoon van Arnold IV, deze Arnold V, bracht bovendien leenhulde aan de graaf van 



  

  

Vlaanderen, kroonvazal van Frankrijk. Toen Vlaanderen en Frankrijk rond 1300 in conflict raakten, hield 

Arnold V zich op de achtergrond. De graaf zou in juli 1302 weliswaar troepen sturen naar de Kortrijkse 

Groeningekouter, maar die kwamen pas toe toen de 'Guldensporenslag' was afgelopen. 

Erg sterk was de band tussen de graaf van Loon en zijn Vlaamse leenheer alvast niet. Enkele generaties 

eerder zou de gedachte alléén al om het 'vreemde' Vlaanderen militair te steunen, waarschijnlijk bij geen 

enkele graaf zijn opgekomen. 

Het mag inmiddels duidelijk zijn. Het tweede kwart van de 131 eeuw was een cruciale periode voor Loon, 

een periode waarin de graven hun focus op buitenlands-politiek vlak grondig verlegden. Weliswaar bleven 

de graven vazallen van de keizer en namen zij deel aan de hofdagen, zoals dat al gebeurde sinds de dagen 

van graaf Giselbert. Maar na het wegvallen van Rieneck nam de belangstelling voor de gebeurtenissen ten 

oosten van de Rijn sterk af. Deze transformatie voltrok zich geleidelijk tijdens de regering van Arnold IV, die 

zowat een halve eeuw duurde. De Loonse en Rieneckse tak vervreemdden van elkaar en ontwikkelden zich 

uiteindelijk tot twee aparte families. 

 

 

XIIIh. Jan II van Loon-Agimont, zoon van Johan I graaf van Loon-Chiny (XIIc), op pagina 23 (12de 

graaf van Loon van 1276/1278-1279 en ook graaf van Chiny) en Isabella van Condé, geboren 

omstreeks 1268, graaf van Looz, heer van Agimont, Civet en Warcq, overleden (ongeveer 42 jaar 

oud) op dinsdag 6 januari 1311 in Genua [Liguria, Italië], trouwde met Maria de Falvy-Nesle, 

dochter van Johan IV van Nesle en Maria van Oudenaarde, geboren omstreeks 1270, overleden 

(ongeveer 58 jaar oud) omstreeks 1328. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Jan III van Loon-Agimont, geboren omstreeks 1285. 

2. Lodewijk van Loon, geboren omstreeks 1290. 

3. Jacob van Loon, geboren omstreeks 1295. 

4. Arnold van Loon-Agimont, geboren omstreeks 1295. 

5. Margaretha van Loon-Agimont, trouwde met Nicolas van Barbançon. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie XIV 
 

 

XIVa. Udalhilde van Rieneck, dochter van Thomas I graaf van Rieneck (de Oudere) (XIIIc), op pagina 

26 en Bertha van Katzenelnbogen, geboren omstreeks 1290, overleden (ongeveer 23 jaar oud) 

omstreeks 1313, trouwde (respectievelijk ongeveer 14 en ongeveer 44 jaar oud) omstreeks 1304 

met Philips III van Falkenstein-Bolanden, zoon van Philipp van Falkenstein-Bolanden en Gisela 

van Kirburg, geboren omstreeks 1260, graaf van Münzenberg, overleden (ongeveer 68 jaar oud) 

omstreeks 1328. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Bertha van Falkenstein-Bolanden, geboren omstreeks 1300, overleden (ongeveer 42 

jaar oud) omstreeks 1342, trouwde (beiden ongeveer 31 jaar oud) op 

donderdag 13 december 1331 met Reinhard I heer van Westerburg, zoon van 

Siegfrid heer van Westerburg en Adelheid van Solms, geboren omstreeks 1300, 

overleden (ongeveer 53 jaar oud) in 1353. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 

 Philips III van Falkenstein-Bolanden, zoon van Philipp van Falkenstein-Bolanden en Gisela van 

Kirburg, trouwde (respectievelijk ongeveer 39 en ongeveer 29 jaar oud) (1) omstreeks 1299 met 

Elisabeth van Ziegenhain, geboren in 1270, overleden (ongeveer 33 jaar oud) in 1303. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Philips III van Falkenstein-Bolanden, trouwde (respectievelijk ongeveer 53 en ongeveer 23 jaar 

oud) (3) omstreeks 1313 met Johanna van Saarwerden, geboren in 1290, overleden (ongeveer 57 

jaar oud) in 1347. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 



  

  

1. Philip van Falkenstein-Bolanden, geboren omstreeks 1314, heer van Falkenstein, 

overleden (ongeveer 28 jaar oud) op woensdag 10 april 1343, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1335 met Elisabeth van Hanau, 

dochter van Ulrich van Hanau en Agnes van Hohenlohe, geboren omstreeks 1315, 

overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1365. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

XIVb. Johann van Rieneck, zoon van Heinrich III van Rieneck (XIIId), op pagina 26 en Adelheid van 

Ziegenhain, geboren omstreeks 1315, overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1370, trouwde 

(beiden ongeveer 29 jaar oud) op donderdag 23 juli 1344 met Heilwig van Ysenburg, dochter van 

Lothar van Ysenburg en Isengard van Falkenstein, geboren omstreeks 1315, overleden (ongeveer 

55 jaar oud) omstreeks 1370. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Johann van Rieneck, geboren omstreeks 1345, domproost in Mainz en Wurzburg, 

overleden (ongeveer 56 jaar oud) op zondag 22 november 1401. 

2. Ludwig van Rieneck, geboren omstreeks 1340, trouwde (respectievelijk ongeveer 17 

en ongeveer 22 jaar oud) (1) op donderdag 22 juni 1358 met zijn achternicht Elisabeth 

van Rieneck, dochter van Gerhard V van Rieneck (XIVc), hieronder (graaf van 

Rieneck) en Imagina (Mene) van Bickenbach, geboren omstreeks 1335, overleden 

(ongeveer 25 jaar oud) op donderdag 30 april 1361. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) 

(2) op vrijdag 19 juli 1365 met Kunegonde van Sponheim, geboren omstreeks 1335, 

overleden (ongeveer 65 jaar oud) omstreeks 1400. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (3) met Agnes van Schwarzburg. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

XIVc. Gerhard V van Rieneck, zoon van Ludwig IV van Rieneck (de Oudere) (XIIIf), op pagina 

27 (graaf van Rieneck en Grunsfeld) en Elisabeth van Hohenlohe-Uffenheim, geboren 

omstreeks 1318, graaf van Rieneck, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op woensdag 26 juni 1382, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1335 met Imagina 

(Mene) van Bickenbach, geboren omstreeks 1310, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op 

vrijdag 10 april 1367. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Elisabeth van Rieneck, trouwde met haar achterneef Ludwig van Rieneck, zoon van 

Johann van Rieneck (XIVb), hierboven en Heilwig van Ysenburg. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

2. Margarethe van Rieneck, geboren omstreeks 1335, overleden (ongeveer 54 jaar oud) 

op zaterdag 16 januari 1390, volgt XV, op pagina 30. 

 

XIVd. Mechtild Mathilde (Looz), dochter van Arnold V graaf van Loon (XIIIg), op pagina 27 en 

Margaretha van Vianden, geboren omstreeks 1282, trouwde met Godfried I van Heinsberg heer 

van Heinsberg en Blankenberg, zoon van Dirk I van Spanheim en Johanna van 

Leuven-Gaasbeek (vrouwe van Gaasbeek 1285), geboren voor 1298, overleden (minstens 33 jaar 

oud) op vrijdag 2 november 1331. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Dirk II van Heinsberg, geboren omstreeks 1300, overleden (ongeveer 61 jaar oud) in 

1361, trouwde met Cunigonde van der Mark, dochter van Everhard I van der 

Mark en Maria van Loon, geboren voor maandag 22 maart 1294, overleden (minstens 

48 jaar oud) tussen maandag 25 februari 1343 en 1357. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Johan I van Heinsberg, geboren omstreeks 1305, overleden (ongeveer 29 jaar oud) op 

zondag 25 juli 1334, trouwde (beiden ongeveer 19 jaar oud) in 1324 met Katharina van 

Voorne, dochter van Hendrik van Voorne en Aleidis van Kuyc, geboren 

omstreeks 1305, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op maandag 1 september 1366. Uit 

dit huwelijk 2 zonen. 

 

XIVe. Lodewijk VI van Loon, zoon van Arnold V graaf van Loon (XIIIg), op pagina 27 en Margaretha 



  

  

van Vianden, geboren omstreeks 1285, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op zondag 22 april 1336, 

trouwde (minstens 27 jaar oud) (1) tussen woensdag 25 januari 1313 en 

maandag 22 mei 1313  met Margareta (Matfriede) van Lotharingen, overleden tussen 

woensdag 5 juni 1348 en donderdag 25 september 1349. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Lodewijk VI van Loon, Buitenechtelijke relatie (2) met Een Onbekende Minnares. 

 Uit deze relatie een dochter. 

1. Maria van Loon. 

 

XIVf. Johanna van Loon, dochter van Arnold V graaf van Loon (XIIIg), op pagina 27 en Margaretha 

van Vianden, gravin van Chiny, trouwde (1) met Arnold III van Wezemaal heer van Bergen op 

Zoom (1308/1309-1312/1313) en Kwabeke, zoon van Godfried van Wezemaal en Isentrude van 

Alphen, overleden tussen dinsdag 27 september 1312 en vrijdag 21 juli 1313. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Mathildis van Wezemaal vrouwe van Bergen op Zoom (1312/1313-C1314 en van 

1351-1353), geboren omstreeks 1310, overleden (minstens 43 jaar oud) na 1353, 

trouwde (ongeveer 13 jaar oud) (1) omstreeks 1323 met Aalbrecht van Voorne heer 

van Voorne, Burgraaf van Zeeland, zoon van Gerard van Voorne en Hadewich van 

Borsele, overleden tussen donderdag 31 mei 1331 en vrijdag 2 november 1331. Uit dit 

huwelijk een dochter, trouwde (ongeveer 28 jaar oud) (2) omstreeks 1338 met 

Reinhoud van Kleef. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Margaretha van Wezemaal, geboren in 1310, overleden (ongeveer 57 jaar oud) in 

1367, trouwde met Hendrik V van Berthout, zoon van Hendrik IV van Berthout (heer 

van Duffel, Geel en Oosterloo) en Beatrix van Rotselaar. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

 Johanna van Loon, trouwde (2) met Willem van Oreille. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie XV 
 

 

XV. Margarethe van Rieneck, dochter van Gerhard V van Rieneck (XIVc), op pagina 29 (graaf van 

Rieneck) en Imagina (Mene) van Bickenbach, geboren omstreeks 1335, overleden (ongeveer 54 

jaar oud) op zaterdag 16 januari 1390, trouwde (beiden ongeveer 19 jaar oud) op 

zaterdag 13 juli 1354 met Johann van Wertheim, geboren omstreeks 1335, overleden (ongeveer 71 

jaar oud) op dinsdag 23 juni 1407. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Johann van Wertheim, geboren omstreeks 1365, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op 

vrijdag 29 maart 1444, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 17 jaar 

oud) op vrijdag 24 augustus 1387 met Mechtild van Schwarzburg, geboren 

omstreeks 1370, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op dinsdag 13 mei 1428. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

 

 Johann van Wertheim, trouwde (respectievelijk ongeveer 55 en ongeveer 25 jaar oud) (2) op 

zaterdag 29 januari 1391 met Uta van Teck, geboren omstreeks 1365, overleden (ongeveer 43 jaar 

oud) op dinsdag 10 januari 1409. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Michael van Wertheim, geboren omstreeks 1390, graaf van Wertheim, overleden 

(ongeveer 51 jaar oud) op dinsdag 26 oktober 1441, trouwde (respectievelijk ongeveer 

22 en ongeveer 17 jaar oud) op dinsdag 26 januari 1413 met Sophia van Henneberg, 

dochter van Friedrich I van Henneberg en Elisabeth van Henneberg, geboren 

omstreeks 1395, overleden (ongeveer 46 jaar oud) op dinsdag 14 december 1441. Uit 

dit huwelijk 2 kinderen. 



  

  

2. Katharina van Wertheim, geboren omstreeks 1390, overleden (ongeveer 29 jaar oud) 

op donderdag 23 december 1419, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 16 

jaar oud) op zaterdag 11 juli 1412 met George I van Henneberg-Aschach, zoon van 

Friedrich I van Henneberg en Elisabeth van Henneberg, geboren omstreeks 1396, 

overleden (ongeveer 69 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1465. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

  

 


