Kwartierstaat van Martinus Adrianus Leonardus (Maarten) Schnitker
Generatie I
1.

Martinus Adrianus Leonardus (Maarten) Schnitker, geboren op
woensdag 15 oktober 1969 te Bergen op Zoom om 11:00 uur, chauffeur
vanaf 1990, geboren in de Burgemeester van Hasseltstraat 31 Bergen op Zoom op
woensdag 15 oktober 1969, woont Rijnlaan 71, 4615 CA Bergen op Zoom
vanaf woensdag 1 december 1993, Uit dit huwelijk 2 zonen.

Generatie II
2.

3.

Johannes Hendricus Andreas (Jan) Schnitker, geboren op woensdag 7 juni 1950 te
Bergen op Zoom in de Kamperfoeliestraat, gedoopt Rooms-Katholiek op
woensdag 7 juni 1950 aldaar in de Sint Josephkerk (getuige: zijn grootmoeder Adriana
Cornelia (Jaan) Laanen (11 [blz. 3] )), kok bij diverse horecabedrijven tussen 1969 en
1979, bezorger bij leesportefeuille de Huisvriend tussen 1979 en 1990 te
Bergen op Zoom, chauffeur bij diverse transportbedrijven van 1990 tot
zondag 6 september 2015, gepensioneerd op zondag 6 september 2015 te
Bergen op Zoom, woonde Burgemeester van Hasseltstraat 31 Bergen op Zoom van 1969
tot 1977, woonde Gagelboslaan 75 Bergen op Zoom tussen 1977 en 1980, woonde
Heijningen Bergen op Zoom van 1980 tot 1981, woonde Amstelstraat Bergen op Zoom
van 1981 tot 1992, woont Burgemeester de Roocklaan 34A, 4611 LD Bergen op Zoom
vanaf 1992, trouwt (respectievelijk 18 en 19 jaar oud) op donderdag 8 mei 1969 te
Bergen op Zoom (getuigen en haar broer Mathijs Johannes Godefridus (Thijs)
Schuurbiers (3a [blz. 2] )) met
Helena Jacoba Gerda (Gerry) Schuurbiers, geboren op donderdag 24 november 1949 te
Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1a. Martinus Adrianus Leonardus (Maarten) Schnitker, geboren op
woensdag 15 oktober 1969 te Bergen op Zoom, zie 1 [blz. 1].
1b. Anna Maria Johanna (Annelies) Schnitker, geboren op zaterdag 10 juni 1972 te
Bergen op Zoom om 08:30 uur, gedoopt Rooms-Katholiek op zondag 29 april 2001 te
Boekel, geboren in de Burgemeester van Hasseltstraat 31 Bergen op Zoom op
zaterdag 10 juni 1972, woont Dotterbloem 31 Boekel in september 2007.

Algemene notities van: Anna Maria Johanna (Annelies) Schnitker.
Annelies heeft in de kinderjaren leukemie (bloedkanker) gehad waarvan zij helemaal is genezen in
de jaren '80 stierven van de kinderen die Leukemie hadden er gemiddeld nog zo'n 60 %.

Generatie III
4.

5.

Adrianus Johan (Harrie) Schnitker, geboren op vrijdag 9 april 1920 te Bergen op Zoom,
Luthers, koopman, middenstander, overleden (82 jaar oud) op vrijdag 4 april 2003 te
Bergen op Zoom (hartinfarct) in de Scheldeflat Borgvlietsedreef 150 Kamer 966,
gecremeerd op dinsdag 8 april 2003 aldaar, trouwt (beiden 24 jaar oud) op
maandag 26 maart 1945 te Bergen op Zoom Rooms Katholiek met
Anna Maria (Marie) Mulders, geboren op zaterdag 14 augustus 1920 te Halsteren,
Rooms-Katholiek, overleden (89 jaar oud) op woensdag 4 november 2009 te
Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
2a. Adrianus Marinus Johannes (Ad) Schnitker, geboren op zondag 24 augustus 1947 te
Bergen op Zoom, gedoopt Rooms-Katholiek op vrijdag 29 augustus 1947 aldaar,
overleden (55 jaar oud) op zondag 17 november 2002 aldaar (longkanker).
2b. Johannes Hendricus Andreas (Jan) Schnitker, geboren op woensdag 7 juni 1950 te
Bergen op Zoom, zie 2 [blz. 1].

Algemene notities van: Adrianus Johan (Harrie) Schnitker.
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Harry heeft voor 1953 vooral op de markt gestaan en is daarna een winkel begonnen in confectie
die G & S (goedkoop en solide) hete deze stond in de van de Rijtstraat 5 tm 7 in Bergen op Zoom.
Hij heeft later de winkel uitgebreid met huisnummer 9. De panden 5 en 7 zijn gekocht van de heer
Moos Walg om deze te kunnen kopen moest Harry ook ± 15 andere huizen kopen deze stonden
hoofdzakelljk in de Moerengrebstraat (kaai) en in de Zeeheldenbuurt (Borgvliet). Deze huizen
m.u.v. de van de Rijtstraat zijn ± 1970 verkocht aan de toenmalige bewoners, gemiddeld hebben
deze huizen 5 a 6.000 gulden opgeleverd.
6.

7.

Leonardus (Leen) Schuurbiers, geboren op dinsdag 10 februari 1914 te Wouw,
Rooms-Katholiek, schilder, overleden (55 jaar oud) op woensdag 23 april 1969 te
Bergen op Zoom, begraven aldaar, trouwt (respectievelijk 28 en 23 jaar oud) op
donderdag 12 november 1942 te Bergen op Zoom met
Johanna (Jo) de Bont, geboren op maandag 13 oktober 1919 te Bergen op Zoom,
overleden (73 jaar oud) op woensdag 4 augustus 1993 aldaar, gecremeerd op
zaterdag 7 augustus 1993 aldaar, een zoon, Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
3a. Mathijs Johannes Godefridus (Thijs) Schuurbiers, geboren op vrijdag 4 oktober 1946
te Bergen op Zoom, overleden (43 jaar oud) op maandag 12 februari 1990 te
Bergen op Zoom (hartinfarct), gecremeerd op vrijdag 16 februari 1990 te Breda.
3b. Helena Jacoba Gerda (Gerry) Schuurbiers, geboren op donderdag 24 november 1949
te Bergen op Zoom, zie 3 [blz. 1].
3c. Leonardus Petrus Joseph (Leo) Schuurbiers, geboren op maandag 23 april 1951 te
Bergen op Zoom, Rooms-Katholiek, beroepsmilitair, overleden (51 jaar oud) op
dinsdag 8 april 2003 te Zeven [niedersachsen, Duitsland] (hartinfarct), begraven op
maandag 14 april 2003 te Bergen op Zoom.

Algemene notities van: Leonardus Petrus Joseph (Leo) Schuurbiers.
Het gezin van Leo Schuurbiers. Op 12 december1972 zijn mijn ouders getrouwd. Ze trouwen eerst
en daarna. Er is een koffietafel voor familie, een receptie en een feest voor iedereen die is
uitgenodigd. De huwelijksnacht wordt doorgebracht in het Pannehuis in Hoogerheide. Ze wonen na
hun trouwen eerst in bij de ouders van mijn moeder aan de Antwerpsestraatweg. Na zes weken
verhuizen ze naar de Parallelweg. In dit huis is geen echte douche en mijn vader maakt een
douche op het balkon. In 1974 verhuizen ze naar de Bunthof en wordt Leon geboren. Na een jaar
verhuizen ze naar Hof van Beieren. Dit is een nieuwe eensgezinswoning en nog goedkoper dan de
Bunthof. Mijn moeder werkt dan bij de ABN-bank. In 1977 wordt ik geboren. Vader wordt in 1980
overgeplaatst naar Duitsland. Wij verhuizen met z'n allen naar Zeven in Duitsland. In Zeven wonen
we eerst twee jaar in de Kronshusenweg en daarna vier jaar in Amrehmenveld. De verhuizing
tussen deze twee woningen gebeurt in drie uur met hulp van 13 soldaten. In Duitsland is alles
goedkoper voor de militairen en hun gezinnen. Je hoeft geen belasting te betalen over benzine,
sterke dranken, enz. In Zeven wonen veel Nederlanders er is dan ook een Nederlandse
schoosupermarkt, tandarts, dokter enz. De restaurants, TV, enz. zijn echter allemaal Duits. In 1981
gaan we voor het eerst (sinds we daar wonen) met de auto naar Bergen op Zoom. Onze auto heeft
dan een Natonummerplaat. De auto wordt door onbekenden helemaal ondergekrast met teksten
als shit, enz. We hebben veel heimwee en als tante Marion (zusje van mijn moeder) donderdags
voor een weekend op visite komt wil mijn vader meteen weg. Zo vertrekken we op vrijdag voor een
weekendje naar Bergen op Zoomn in 1987 verhuizen wij naar het Benedenbaantje in Bergen op
Zoom. Alles is dan ineens veel duurder, we moeten weer belasting gaan betalen enz. Mijn moeder
heeft nog op een school gewerkt als schoonmaakster. Als ik dan thuis kom gaat zij weg en dat
wilde ik niet. In 1991 verhuizen wij naar Overakker 23 waar wij nu nog wonen. Er zijn plannen om
in 1996 te verhuizen naar de Stelleweg. Opgetekend door dochter Nancy Schuurbiers.
Johanna (Jo) de Bont.
een zoon:
3d. Adrianus de Bont, geboren op zaterdag 13 mei 1939 te Bergen op Zoom, overleden (4
maanden oud) op dinsdag 26 september 1939 aldaar.

Generatie IV
8.

Jacob Schnitker, geboren op donderdag 29 maart 1894 te Schiedam, Nederlands
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9.

10.

11.

Hervormd, sergeant-majoor-opperwachtmeester, overleden (75 jaar oud) op
zondag 16 november 1969 te Culemborg, begraven te Zaltbommel, trouwt (respectievelijk
24 en 21 jaar oud) op donderdag 17 oktober 1918 te Bergen op Zoom met
Martina Johanna (Martha) Becht, geboren op vrijdag 19 maart 1897 te Bergen op Zoom,
Evangelisch Luthers, overleden (98 jaar oud) op maandag 10 juli 1995 te Zaltbommel,
begraven op vrijdag 14 juli 1995 aldaar.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
4a. Adrianus Johan (Harrie) Schnitker, geboren op vrijdag 9 april 1920 te
Bergen op Zoom, overleden (82 jaar oud) op vrijdag 4 april 2003 aldaar, gecremeerd
op dinsdag 8 april 2003 aldaar, zie 4 [blz. 1].
4b. Johan Andreas Schnitker, geboren op zondag 16 december 1923 te Bergen op Zoom,
Evangelisch Luthers, overleden (20 dagen oud) op zaterdag 5 januari 1924 aldaar.
4c. Johan Andreas (Jan) Schnitker, geboren op donderdag 8 september 1927 te
Bergen op Zoom, Evangelisch Luthers, boekhouder, accountant, overleden (48 jaar
oud) op zaterdag 13 december 1975 te 's-Hertogenbosch, begraven te Zaltbommel.
Adrianus Marinus (Ariaan) Mulders, geboren op dinsdag 28 mei 1901 te Halsteren om
23:00 uur (getuigen: zijn grootmoeder Anna Cornelia van Schoor (43 [blz. 15] )
(aangever), arbeidster, Johannes Baptist Lafors, gemeentebode en Pieter van Wijk,
onbezoldigd rijksambtenaar), landbouwer tussen 1919 en 1944 te Halsteren, landarbeider
in 1925, woonde Wijk C nummer 104 Halsteren op woensdag 3 september 1941,
overleden (43 jaar oud) op maandag 6 november 1944 te Bergen op Zoom (verongelukt
in de Zoekweg op Lepelstraat) (getuige: Albertus Johannes Snoek (aangever),
timmerman), trouwt (beiden 18 jaar oud) op dinsdag 9 september 1919 te Halsteren (de
huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 23 augustus dezes jaars) (getuigen: Adam
van Meel, schoenmaker en Johannes Adrianus van Kaam, schoenmaker) met
Adriana Cornelia (Jaan) Laanen, geboren op maandag 1 april 1901 te Steenbergen om
01:00 uur (getuigen: haar grootvader Hendrik van Dijk (46 [blz. 16] ) (aangever),
timmerman, Jan Mertens, koopman en Cornelis Bernardus Raaijmakers,
broodbakker) Het kind Adriana Cornelia van Dijk in nevenstaande akte als onwettig
voorkomende, is gewettigd bij het voltrekken van het huwelijk der ouders van genoemde
kind met namen Cornelis Laanen en Wilhelmina Maria van Dijk, vermeld in het
huwelijksregister van Steenbergen, woonde Wijk F nummer 93 Steenbergen op
maandag 1 april 1901, overleden (87 jaar oud) op dinsdag 19 april 1988 te
Bergen op Zoom, gecremeerd op zaterdag 23 april 1988 te Breda.
Uit dit huwelijk 16 kinderen:
5a. Anna Maria (Marie) Mulders, geboren op zaterdag 14 augustus 1920 te Halsteren,
overleden (89 jaar oud) op woensdag 4 november 2009 te Bergen op Zoom, zie
5 [blz. 1].
5b. Wilhelmina Maria (Mien) Mulders, geboren op zondag 18 december 1921 te Halsteren,
Rooms-Katholiek, overleden (83 jaar oud) op zondag 10 april 2005 te
Bergen op Zoom, gecremeerd op donderdag 14 april 2005 aldaar.
5c. Cornelis (Kees) Mulders, geboren op dinsdag 5 december 1922 te Halsteren,
Rooms-Katholiek, overleden (83 jaar oud) op maandag 23 januari 2006 aldaar.
5d. Dimphna Catharina (Dien) Mulders, geboren op vrijdag 23 november 1923 te
Halsteren, Rooms-Katholiek, overleden (83 jaar oud) op vrijdag 19 oktober 2007 te
Bergen op Zoom, gecremeerd op dinsdag 23 oktober 2007 aldaar.
5e. Catharina Cornelia (Corry) Mulders, geboren op donderdag 13 november 1924 te
Halsteren, Rooms-Katholiek, overleden (5 maanden oud) op dinsdag 21 april 1925
aldaar.
5f. Johannes Henricus (Jan) Mulders, geboren op donderdag 24 februari 1927 te
Halsteren, Rooms-Katholiek, landbouwer in 1944, overleden (17 jaar oud) op
vrijdag 10 november 1944 te Bergen op Zoom om 05:00 uur, hij is verongelukt op
Lepelstraat samen met zijn vader en overleden.
5g. Antonius Cornelis (Toon) Mulders "de Soep", geboren op woensdag 16 mei 1928 te
Halsteren, Rooms-Katholiek, overleden (73 jaar oud) op donderdag 6 september 2001
te Bergen op Zoom, gecremeerd op dinsdag 11 september 2001 aldaar.
5h. Petrus Gommarius (Piet) Mulders, geboren op dinsdag 9 juli 1929 te Halsteren,
Rooms-Katholiek, overleden (66 jaar oud) op zaterdag 2 maart 1996 aldaar,
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gecremeerd op woensdag 6 maart 1996 te Bergen op Zoom.
5i. Marinus Adrianus (Rinus) Mulders "de Tiest", geboren op
donderdag 28 augustus 1930 te Halsteren, Rooms-Katholiek, overleden (71 jaar oud)
op zondag 30 september 2001 te Bergen op Zoom.
5j. Hendrikus Cornelis (Narres) Mulders "de Nar", geboren op vrijdag 14 augustus 1931
te Halsteren, Rooms-Katholiek, overleden (67 jaar oud) op
donderdag 18 februari 1999 te Bergen op Zoom, gecremeerd op
dinsdag 23 februari 1999 aldaar.
5k. Cornelia Catharina (Corry) Mulders, geboren op vrijdag 5 augustus 1932 te Halsteren,
Rooms-Katholiek, overleden (84 jaar oud) op donderdag 23 februari 2017.
5l. Adriana Maria (Jakky) Mulders, geboren op woensdag 30 augustus 1933 te Halsteren,
Rooms-Katholiek, overleden (82 jaar oud) op vrijdag 29 april 2016 te Bergen op Zoom,
gecremeerd op woensdag 4 mei 2016 aldaar.
5m. Adrianus Marinus (Ad) Mulders, geboren op woensdag 31 augustus 1938 te
Halsteren, Rooms-Katholiek, overleden (70 jaar oud) op maandag 23 februari 2009 te
Breda, gecremeerd op zaterdag 28 februari 2009 te Bergen op Zoom.
5n. Bernard (Bart) Mulders, geboren op donderdag 25 september 1941 te Halsteren,
Rooms-Katholiek, overleden (74 jaar oud) op zaterdag 23 juli 2016 te Bergen op Zoom
om 17:05 uur.
5o. Martina Johanna (Martje) Mulders, geboren op vrijdag 22 oktober 1943 te
Bergen op Zoom, Rooms-Katholiek, overleden (7 weken oud) op
maandag 13 december 1943 aldaar.
5p. Gerardus Johannes (Geert) Mulders, geboren op maandag 25 september 1944 te
Halsteren, Rooms-Katholiek, bij overlijden woonde hij Mgr. Poelsstraat 37, 4631 CA
Hoogerheide op dinsdag 6 september 2016, overleden (71 jaar oud) op
dinsdag 6 september 2016 te Hoogerheide, gecremeerd op
zaterdag 10 september 2016 te Breda.
Algemene notities van: Adrianus Marinus (Ariaan) Mulders.
Adriaan had een transportklusje aangenomen van de Kaai in Bergen op Zoom naar Lepelstraat.
Drie zonen hebben hem die dag geholpen maar tijdens de rit naar Lepelstraat betrok de lucht en
het zag er naar uit dat het zou gaan regenen. In de buurt van de Jankenberg stuurde hij twee
zonen naar huis en Jan bleef bij zijn vader. De kar had een verbreed spoor en zo kwam het dat hij
op een landmijn reed die aan de kant van de weg was ingegraven. Adriaan stierf diezelfde dag Jan
een paar dagen later. Zijn vrouw Jaan bleef achter met 16 kinderen.
Algemene notities van: Adriana Maria (Jakky) Mulders.
Diamanten paar kan onmogelijk stilzitten Sjackie Mulders en Sjaan Snepvangers zijn volgende
week zestig jaar getrouwd. Het echtpaar staat in de buurt bekend om zijn gastvrijheid. Sjaan
Snepvangers en Sjackie Mulders zijn altijd druk in de weer. Ondanks dat ze beide 78 jaar zijn, is
stilzitten er niet bij. Elke morgen om zes uur gaat het licht in hun slaapkamer aan en beginnen ze
aan een nieuwe dag. 'Onze zoon Jan en zijn vrouw komen elke morgen langs om te ontbijten en
brengen dan ook de vijf honden mee', zegt Sjackie. Sjaan zoekt zijn bezigheden in de natuur. Hij
onderhoudt tuinen van buren, knipt heggen en laat zijn gezicht regelmatig zien bij Manege
Molenzicht om daar, zoals hij zelf zegt, 'wat aan te rommelen'. Sjaan: 'Ik voer ook 25 ganzen die bij
De Zandern leven en zes katten die in de omgeving van de manege rondscharrelen. Ik hou niet
van drukte. Ik zoek mijn ontspanning in de natuur.' Het echtpaar, dat in de buurt bekend staat om
zijn gastvrijheid, heeft twee zonen en zes kleinkinderen. Dinsdag is het zestig jaar getrouwd. Het
feest wordt zaterdag al gevierd. Sjaan werd geboren aan de Nieuwe Zandstraat en zat in Heerle
op schoo'Dat was elke dag vijf kwartier lopen.' Sjacky komt uit Halsteren. Ze groeide op aan de
Jankenberg in een gezin met 24 kinderen. 'Toen ik elf jaar was reed mijn vader aan de Zoekweg
op een landmijn en overleed. Ik moest toen van school om mijn moer te helpen.' De vonk tussen
de twee sloeg over in een Halsters café. Sjacky: 'Vrijdag voor de kermis begon was het altijd
proefdraaien in de cafés. Mijn zus zou eigenlijk die avond met De Snep, zoals Sjaan werd
genoemd, uitgaan maar het liep anders.' Het diamanten paar woonde op verschillende plaatsen,
sinds 1979 aan de Ligusterstraat. Sjaan wisselde regelmatig van werkgever. 'Ik heb van alles
gedaan. Bij tuinders gewerkt, in de wegenbouw, bij de Deltawerken en de laatste twintig jaar in de
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wogbouw. Het was hard werken voor weinig geld. Maar het was wel gezellig.' Auteur: door Ton
Hopmans | donderdag 24 november 2011.
12.

13.

Matthijs (Thijs) Schuurbiers, geboren op maandag 16 februari 1885 te
Wouw, landarbeider, overleden (40 jaar oud) op zaterdag 5 december 1925 te
Wouw (overleden door zelfmoord door middel van ophanging), trouwt (respectievelijk 28
en 20 jaar oud) op donderdag 8 mei 1913 te Wouw de huwelijksafkondigingen hebben
plaats gehad op 27 april en 4 mei van dit jaar met
Dimphina (Dientje) van Turnhout, geboren op vrijdag 16 september 1892 te Wouw,
overleden (78 jaar oud) op zaterdag 14 november 1970 te Bergen op Zoom, begraven op
dinsdag 17 november 1970 te Wouw.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
6a. Leonardus (Leen) Schuurbiers, geboren op dinsdag 10 februari 1914 te Wouw,
overleden (55 jaar oud) op woensdag 23 april 1969 te Bergen op Zoom, begraven
aldaar, zie 6 [blz. 2].
6b. Maria Schuurbiers, geboren op zondag 27 december 1914 te Wouw, dienstbode,
overleden (18 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1933 te Bergen op Zoom (aan tbc),
begraven te Wouwse Plantage.
6c. Jacobus (Sjaak) Schuurbiers, geboren op woensdag 1 augustus 1917 te
Wouw, schilder, overleden (65 jaar oud) op vrijdag 3 juni 1983 te Wouw, begraven op
dinsdag 7 juni 1983 aldaar.
6d. Gerardus (Geert) Schuurbiers, geboren op zondag 8 juni 1919 te Wouw, werknemer
bij Philips in 1933 te Roosendaal, overleden (58 jaar oud) op
woensdag 7 december 1977 te Breda (ongehuwd), begraven te Wouw.
6e. Pieternella Maria Schuurbiers, geboren op dinsdag 13 juli 1920 te Wouw, overleden (1
jaar oud) op dinsdag 22 november 1921 aldaar.
6f. Petronella Maria (Nelly) Schuurbiers, geboren op zaterdag 17 maart 1923 te Wouw,
overleden (85 jaar oud) op woensdag 2 juli 2008 te Roosendaal, gecremeerd op
zaterdag 5 juli 2008 aldaar.
6g. Johannes Schuurbiers, geboren op zaterdag 14 juni 1924 te Wouw, overleden (1 jaar
oud) op dinsdag 9 februari 1926 te Venray.

Algemene notities van: Matthijs (Thijs) Schuurbiers.
Proces-verbaal 1907 : Op 1 september 1907 krijgt Mathijs ruzie met de gebroeders Cornelis en
Antonius van Aart. Cornelis had al eerder ruzie gehad met zijn broer Gerardus. Mathijs beslecht
die door Cornelis van Aart met een mes in zijn arm te steken. Uitspraak van de rechter : 14 dagen
hechtenis. Naar aanleiding van dit proces wordt er bij de burgemeester van Wouw informatie over
Mathijs gevraagd. De burgemeester schrijft dan dat Mathijs, voorzover hem bekend, steeds van
goed zedelijk gedrag is geweest.
Het gezin van Matthijs Schuurbiers : Het verhaal over het gezin van Matthijs Schuurbiers is een
droevig verhaal. Het begint in de jaren 20. Het gezin woont in de Nieuwstraat 42 te Wouw. Thijs
Schuurbiers en Dientje van Turnhout hebben in 1925 zes kinderen : 1. Leen (11 jaar), 2. Mari11
jaar), 3. Sjaak (8 jaar), 4. Geert (6 jaar), 5. Nelly (2,5 jaar) en 6. Jantje (1,5 jaar). Na de geboorte
van Jantje is Dientje ziek geworden. Ze lijdt waarschijnlijk aan wat we nu noemen postnatale
depressie. Ze kan daardoor niet meer voor haar kinderen, man en het vee zorgen. Haar man heeft
naar men zegt vaak hulp gevraagd aan het gemeentebestuur, maar krijgt deze niet. Volgens
zeggen heeft Thijs in die tijd gezegd : 'Binnenkort zullen jullie wel moeten helpen.' Wat hij hiermee
bedoelt wordt op 5 december 1925 duidelijk. Hij maakt dan een eind aan zijn leven door zichzelf te
verhangen in het schuurtje van boer Elst waar hij werkt. Thijs wordt, zoals toendertijd gebruikelijk
is, begraven in ongewijde aarde. Het verzoek van pastoor Wors aan de toenmalige bisschop van
Breda, om dispensatie te verlenen vanwege de trieste omstandigheden wordt afgewezen. “Het zijn
nu eenmaal slechte tijden”, wordt er in de brief geschreven, die terugkwam. De wanhoopsdaad
heeft wel de hulpverlening op gang gebracht. Dientje wordt overgebracht naar het psychiatrisch
ziekenhuis Voorburg in Vught. Ze zal er tien jaar blijven In die tijd was de regel 'eenmaal gek altijd
gek'. Van de meisjes en Jantje iskend dat zij op 17 december 1925 naar het Sint-Jozefklooster in
Venray (LB) zijn vervoerd. De kosten van vervoer worden voorgeschoten door burgemeester P.
Goosen, die ook voorzitter van het Armenbestuur is. De broers Leen, Sjaak en Geert worden int
RK Weeshuis in Huijbergen geplaatst. De eerste rekeningen dateren van 9 december 1925. Ze
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blijven er tot ze veertien jaar zijn. Daarna wordt er voor hen werk gezocht. Leen, een mager
manneke, wordt schilder bij Koopman in Bergen op Zoom. Sjaak kt bij Geert Doggen werken : op
de boerderij en in de akker. Geert, de jongste, gaat werken bij Dekkers in de Wouwsche Plantage.
Als 'de jonge' ns vrij zijn vinden ze een gastvrij huis bij tante Leen, een zus van Dientje. Het is
tante Leen die in 1935, toen Leen 21 jaar werd, zorgt dat haar zuster Dien eindelijk eens op
vakantie mag komen. In die vakantie bewerkt tante Leen alle instanties om te zorgen dat de familie
Schuurbiers weer herenigd kan worden. Ze krijgtt inderdaad voor elkaar. Dientje krijgt een woning
toegewezen in de Roosendaalsestraat en trekt er met haar drie zoons in. Daarna haalt Dientje
Nelly op uit Venray. Twee kinderen zijn inmiddels in de afgelopen tien jaar gestorven. Jantje
overlijdtn de eerste maand in Venray. Hoe is niet zeker. Er wordt gesproken over een val van de
trap. Er is wel een rekening van het burgerlijk bestuur uit 1926 die vermeldt dat er voor Jantjes
medische verzorging fl 23,70 is berekend. Voor zijn begrafenisoodskist en een lijkkleed is dat fl
11,80. Maria verlaat op 17-jarige leeftijd Venray en is dan al vaak ziek. Ze gaat als dienstbode
werken voor meester Coremans in de Wouwse Plantage. Na ruim twee jaar wordt ze weer ziek en
ligt ongeveer een maann het ziekenhuis te Roosendaal (Charitas). Zij sterft daar op 18 november
1933 aan de tering, zo noemde men toen tbc. (In het bidprentje wordt als plaats van overlijden
Bergen op Zoom genoemd) Nelly heeft het, volgens eigen zeggen, altijd goed gehad in Venray. De
zusters waren lief en in materieel opzicht heeft ze het altijd beter gehad dan anderen van haar
leeftijd. Het is de tijd van de crisisjaren. Nadat er in het klooster een brandgeweest, komen er
moderne slaapzalen met zeil op de vloer. Tevens worden er moderne douches gemaakt. Eén keer
in de week mogen ze douchen. Voor de winter mogen ze een 'nieuwe' jas uitzoeken op de zolder
van het klooster. Nelly vindt dat wel leuk dat gepas. Huishoudelijke taken worden ook zoveel
mogelijk verdeeld (zoals aardappelen schillen). In het klooster heeft Nelly het altijd wel naar haar
zin tussen al die mensen. Het is dan ook een hele verandering als op 27 oktober 1935 Nelly doorr
moeder wordt opgehaald om mee naar huis te gaan. Thuis is het stil, ze mist 'de grote hoop'. Nelly
over moeder Dientje : In het psychiatrisch ziekenhuis heeft moeder het, naar eigen zeggen,
volgehouden door te bidden en door hard te werken. Ze blijft er op vertrouwen dat ze er eens uit
zal komen. Als ze er, na tien jaar, in 1935 eindelijk uitkomt moet ze nog hard werken. Weduwen
krijgen in die tijd nog geen uitkering en ze moet dus zelf de kost verdienen. Moeder is flink en gaat
werken als schoonmaakster op het gemeentehuis en bij Café Cops. In de Roosendaalsestraat
hebben ze niet lang gewoond want er kan geen vee gehouden worden. Het gezin verhuist naar de
Bergsebaan en later naar het Zuidend. Moeder gaat werken bij boer Schillemans op het land en in
het huis. Verder werkt ze ook bije directeur van de melkfabriek en bij familie de Kok (nu
Staalhandel de Kok). Moeder staat nu nog bekend om haar harde werken. In de Tweede
Wereldoorlog woont het gezin al op het Zuidend. Omdat het huis door de oorlogshandelingen
nogal beschadigddt, moeten ze in een schuilkelder wonen (er zijn dan al drie kleinkinderen). Na de
oorlog verhuist moeder naar de Doelhof. Dit zijn noodwoningen die na de oorlog zijn gebouwd. Als
deze worden afgebroken verhuist ze met zoon Geert naar de Kloostersat, waar ze tot haar dood
blijft wonen. Geert is na de oorlog nog als vrijwilliger naar Indonesië (toen Indië) geweest. Als hij
terug komt trekt hij weer bij z’n moeder in en gaat nooit meer weg. Geert is nooit getrouwd
geweest. Leen gaat half nover met zijn gezin naar Bergen op Zoom. Sjaak knapt het huis aan het
Zuidend op en trek er met zijn gezin in. Het huis aan het Zuidend verdwijnt begin jaren zeventig
door de aanleg van de A58. Nelly trouwt met Pierre van Zundert. Pierre vertrekt als
orlogsvrijwilliger naar Schotland. Tot haar man terug thuis komt blijft Nelly bij haar moeder thuis
wonen. Als haar man in juli terug komt uit dienst verhuist ze naar Roosendaal.
Bron : Levensverhaal verteld door Nelly Schuurbiers aan het blad van de Heemkundige Kring van
Wouw en bewerkt door Nancy Schuurbiers.
14.

15.

Wilhelmus (Willem) de Bont, geboren op maandag 18 januari 1897 te Etten-Leur,
overleden (85 jaar oud) op dinsdag 20 april 1982 te Bergen op Zoom, trouwt (beiden 21
jaar oud) op zaterdag 23 maart 1918 te Halsteren de huwelijksafkondiging heeft plaats
gehad op 9 maart van dit jaar met
Anna (Anneke) van den Boom, geboren op maandag 7 december 1896 te Halsteren,
overleden (84 jaar oud) op maandag 20 juli 1981 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
7a. Johannes (Jan) de Bont, geboren op donderdag 10 oktober 1918 te Halsteren,
overleden (62 jaar oud) op zaterdag 13 juni 1981 te Bergen op Zoom, begraven
aldaar.
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7b. Johanna (Jo) de Bont, geboren op maandag 13 oktober 1919 te Bergen op Zoom,
overleden (73 jaar oud) op woensdag 4 augustus 1993 aldaar, gecremeerd op
zaterdag 7 augustus 1993 aldaar, zie 7 [blz. 2].
7c. Antonius (Toon) de Bont, geboren op zaterdag 22 april 1922 te
Bergen op Zoom, brood- en banketbakker, bij overlijden woonde hij in de
Kamperfoelistraat 29 Bergen op Zoom op woensdag 11 januari 1922, overleden (70
jaar oud) op maandag 11 januari 1993 te Bergen op Zoom, gecremeerd op
zaterdag 16 januari 1993 aldaar.
7d. Wilhelmus Adrianus (Wim) de Bont, geboren op vrijdag 6 april 1934 te
Bergen op Zoom, administrateur, overleden (75 jaar oud) op zaterdag 27 juni 2009 te
Bergen op Zoom.

Generatie V
16.

17.

Adrianus Schnitker, geboren op vrijdag 20 juli 1866 te Maasland, overleden (61 jaar oud)
op donderdag 19 april 1928 te 's-Gravenhage, levenspartner (2) met zijn dochter
Petronella (Nel) Schnitker, dochter van Adrianus Schnitker en Gertruida Adriana (Geertje)
van der Kooij [blz. 7], geboren op zondag 25 januari 1903 te Schiedam, overleden (63
jaar oud) op zondag 5 juni 1966 te Giessenburg, zie 8g [blz. 7]. Uit deze relatie een
dochter, trouwt (respectievelijk 25 en 23 jaar oud) (1) op donderdag 23 juli 1891 te
Overschie met
Gertruida Adriana (Geertje) van der Kooij, geboren op maandag 9 december 1867 te
Overschie, overleden (70 jaar oud) op donderdag 6 oktober 1938 te Giessen-Nieuwkerk.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
8a. Hermanus Schnitker, geboren op donderdag 1 september 1892 te
Schiedam, belastingconsulent, overleden (91 jaar oud) op maandag 23 april 1984 te
Gouda.
8b. Jacob Schnitker, geboren op donderdag 29 maart 1894 te Schiedam, overleden (75
jaar oud) op zondag 16 november 1969 te Culemborg, begraven te Zaltbommel, zie
8 [blz. 2].
8c. Adrianus Schnitker, geboren op zaterdag 29 februari 1896 te Schiedam, overleden (1
jaar oud) op woensdag 12 mei 1897 aldaar.
8d. Adrianus Johannes Schnitker, geboren op maandag 17 oktober 1898 te Schiedam,
overleden (81 jaar oud) op donderdag 4 september 1980 te Rotterdam.
8e. Johannes Adrianus Schnitker, geboren op vrijdag 22 juni 1900 te Schiedam, overleden
(6 maanden oud) op zaterdag 5 januari 1901 aldaar.
8f. Johannes Adrianus Schnitker, geboren op vrijdag 20 december 1901 te
Schiedam, Adj. commies dir. belastingen, overleden (69 jaar oud) op
zondag 25 april 1971 te Arnhem.
8g. Petronella (Nel) Schnitker.
8h. Geertruida Adriana Schnitker, geboren op zondag 17 september 1905 te Schiedam,
overleden (10 maanden oud) op vrijdag 3 augustus 1906 aldaar.
8i. Cornelis Schnitker, geboren op vrijdag 15 juli 1910 te Schiedam, overleden (82 jaar
oud) op zaterdag 27 februari 1993 te Utrecht.

Algemene notities van: Petronella (Nel) Schnitker.
Nadat Nel getrouwd is krijgt zij nog twee kinderen een zoon en een dochter haar man Jan was
schipper van beroep en aan een been mank vandaar dat Nel in Giesenburg genoemd werd 'Nel
van kromme Jan'. Jan is omstreeks 1994 bij zijn dochter (die getrouwd is met A Muis en een
slagerij heeft in de Dorpstraat 12 in Aalst Gelderland vlak bij Giesenburg) gaan wonen.

18.
19.

Adrianus Schnitker, levenspartner (2) met zijn dochter Petronella (Nel) Schnitker.
Uit deze relatie een dochter:
8j. Anna Schnitker, geboren op zaterdag 5 maart 1921 te Utrecht, overleden (81 jaar oud)
op zondag 9 juni 2002 te Leeuwarden.
Johannes Andreas Becht, geboren op zondag 5 juni 1859 te Vlissingen, koperslager,
overleden (84 jaar oud) op zondag 7 november 1943 te Bergen op Zoom, trouwt
(respectievelijk 24 en 20 jaar oud) op donderdag 20 maart 1884 te Bergen op Zoom met
Josepha Josefien (Fien) Akkermans, geboren op zaterdag 23 mei 1863 te
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Bergen op Zoom, werkster, overleden (67 jaar oud) op dinsdag 6 januari 1931 te
Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
9a. Adrianus Martinus (Janus) Becht, geboren op woensdag 9 juli 1884 te
Bergen op Zoom, Luthers, metaalbewerker, overleden (77 jaar oud) op
zaterdag 4 november 1961 te Bergen op Zoom, begraven aldaar.
9b. Helena Petronella Becht, geboren op dinsdag 20 oktober 1885 te Bergen op Zoom,
Luthers, overleden (14 jaar oud) op donderdag 10 mei 1900 aldaar.
9c. Petronella Martina (Pietje) Becht, geboren op zaterdag 20 oktober 1888 te
Bergen op Zoom, Evangelisch Luthers, overleden (81 jaar oud) op
donderdag 26 februari 1970 aldaar, begraven aldaar.
9d. Martinus Walterus Becht, geboren op vrijdag 28 november 1890 te Bergen op Zoom,
Luthers, overleden (79 jaar oud) op maandag 2 november 1970 aldaar, begraven
aldaar.
9e. Johann Andreas (Jo) Becht, geboren op zaterdag 4 februari 1893 te Bergen op Zoom,
Luthers, overleden (77 jaar oud) op dinsdag 15 december 1970 te Zaltbommel,
begraven aldaar.
9f. Walterus Johannes (Walther) Becht, geboren op donderdag 20 december 1894 te
Bergen op Zoom, Luthers, overleden (45 jaar oud) op zondag 12 mei 1940 te
Barendrecht (gesneuveld).
9g. Martina Johanna (Martha) Becht, geboren op vrijdag 19 maart 1897 te
Bergen op Zoom, overleden (98 jaar oud) op maandag 10 juli 1995 te Zaltbommel,
begraven op vrijdag 14 juli 1995 aldaar, zie 9 [blz. 3].
9h. Johanna Gertruda (Anneke) Becht, geboren op zaterdag 23 september 1899 te
Bergen op Zoom, Luthers, overleden (86 jaar oud) op dinsdag 1 juli 1986 te
Rotterdam.
9i. Cornelis Daniël (Kees) Becht, geboren op dinsdag 13 mei 1902 te
Bergen op Zoom, fabrieksdirecteur, laborant, overleden (69 jaar oud) op
zaterdag 4 september 1971 te Rotterdam.
Algemene notities van: Walterus Johannes (Walther) Becht.
Walterus Johannes Becht, geboren 20 dec 1894 Bergen op Zoom, gesneuveld te Barendrecht op
12 mei 1940. Becht nam op 6 febr 1912 vrijwillig dienst bij het Instructie Bataljon. Op 4 nov 1912
werd hij bevorderd tot Korporaal titulair. Op 15 mrt 1913: Korporaal. Op 1 juli 1914: Sergeant. Op 6
febr. 1924 werd hij onderscheiden met de Bronzen medaille voor 12 jaar trouwe dienst en op 6 febr
1936 met de zilveren medaille voor 24 jaar trouwe dienst. Op 1 nov 1937 werd hij bevorderd tot
Sergeant der 1ste klasse en op 16 febr. 1939 werd hij Sergeant Majoor instructeur. Tijdens de
inval van de Duitsers sneuvelde hij bij de Barendrechtse Brug en werd op de Alg. Begraafplaats te
Puttershoek begraven.
20.

Jan Pieter Mulders, geboren op donderdag 26 augustus 1869 te Halsteren om 19:00
uur (getuigen: zijn vader Gerardus Mulders (40 [blz. 14] ) (aangever), arbeider die
verklaarde uit onwetendheid niet te kunnen schrijven, Petrus van Meel, schoenmaker en
Petrus Hubertus Bervaes, veldwachter), arbeider tussen 1894 en 1917, landbouwer
tussen 1907 en 1920, voerman in 1922, fabrieksarbeider in 1936, woonde Wijk C nummer
46 A Halsteren op donderdag 26 augustus 1869, overleden (80 jaar oud) op
zaterdag 20 mei 1950 te Halsteren, trouwt (respectievelijk 50 en 44 jaar oud) (2) op
dinsdag 3 februari 1920 te Halsteren (de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op
zeventien januari dezes jaars) (getuigen: Adam van Meel, schoenmaker en Johannes
Adrianus van Kaam, schoenmaker) met Wilhelmina Maria (Meintje) van Dijk, dochter van
Hendrik van Dijk en Adriana Anthonissen [blz. 16], geboren op zaterdag 20 februari 1875
te Steenbergen om 03:00 uur (getuigen: haar vader Hendrik van Dijk (46 [blz. 16] )
(aangever), timmerman, Peter Melis, veldwachter en Pieter Jan de Bruijn, arbeider),
overleden (83 jaar oud) op vrijdag 30 mei 1958 te Halsteren, zie 23 [blz. 10]. Uit dit
huwelijk geen kinderen, trouwt (respectievelijk 24 en 18 jaar oud) (1) op
woensdag 28 maart 1894 te Halsteren (de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad
op achtien en vijfentwintig maart dezes jaars) (getuigen: Wilhelmus (Willem) de Meulder,
smid, Marijn Jan van Meel, schoenmaker, Petrus Hubertus Bervaes, veldwachter en
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21.

Johannes Baptist Lafors, veldwachter) De moeder van de comparant verklaarde uit
onwetenheid niet te kunnen schrijven met
Anna Maria Geers, geboren op vrijdag 27 augustus 1875 te Halsteren om 23:00
uur (getuigen: Adriana Veraart (aangever), arbeidster, die verklaarde uit onwetendheid
niet te kunnen schrijven, Petrus van Meel, schoenmaker en Jacobus Arnoldus Groffen,
wagenmaker), woonde Wijk B nummer 108 A Halsteren op vrijdag 27 augustus 1875,
overleden (41 jaar oud) op zaterdag 28 juli 1917 te Bergen op Zoom om 19:30
uur (getuigen: Jan Pieter Mulders (20 [blz. 8] ) (aangever), arbeider en Marinus Johannes
Muller, kernmaker).
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
10a. Petronella Adriana Mulders, geboren op maandag 15 april 1895 te Halsteren om
03:00 uur (getuigen: haar vader Jan Pieter Mulders (20 [blz. 8] ) (aangever), arbeider,
Jan van Meer, arbeider en Jan Andreas van den Rijzen, arbeider), bij overlijden
woonde zij in Wijk B nummer 152 Halsteren op maandag 15 april 1895, overleden (2
maanden oud) op woensdag 19 juni 1895 te Halsteren om 04:00 uur (getuigen:
Gerardus Sebregts (aangever), arbeider en Marijn Jan van Meel, schoenmaker).
10b. Anna Maria Mulders, geboren op woensdag 9 juni 1897 te Halsteren om 04:30
uur (getuigen: Barbara Verbraak (aangever), zij heeft verklaart uit hoofde van
ongeleerdheid niet te kunnen schrijven, Marijn Jan van Meel, schoenmaker en Adam
van Meel, schoenmaker).
10c. Adrianus Marinus (Ariaan) Mulders, geboren op dinsdag 28 mei 1901 te
Halsteren (getuigen: zijn grootmoeder Anna Cornelia van Schoor (43 [blz. 15] )
(aangever), arbeidster, Johannes Baptist Lafors, gemeentebode en Pieter van Wijk,
onbezoldigd rijksambtenaar), overleden (43 jaar oud) op maandag 6 november 1944
te Bergen op Zoom (getuige: Albertus Johannes Snoek (aangever), timmerman), zie
10 [blz. 3].
10d. Petronella Adriana Mulders, geboren op zondag 20 juli 1902 te Halsteren om 02:00
uur (getuigen: haar vader Jan Pieter Mulders (20 [blz. 8] ) (aangever), arbeider,
Adriaan van Meer, arbeider en Jan Jacobus Nuijten, arbeider), overleden (83 jaar oud)
op donderdag 17 april 1986 te Bergen op Zoom, begraven aldaar.
10e. Adriana Catharina Mulders, geboren op vrijdag 1 april 1904 te Halsteren om 12:00
uur (getuigen: haar vader Jan Pieter Mulders (20 [blz. 8] ) (aangever), arbeider, Adam
van Meel, schoenmaker en Johannes Baptist Lafors, gemeentebode), overleden (5
jaar oud) op maandag 3 januari 1910 te Halsteren om 07:00 uur (getuigen: haar vader
Jan Pieter Mulders (20 [blz. 8] ) (aangever), landbouwer en Adam van Meel,
schoenmaker).
10f. Gerardus Johannes Mulders, geboren op woensdag 16 oktober 1907 te Halsteren
om 13:00 uur (getuigen: zijn vader Jan Pieter Mulders (20 [blz. 8] ) (aangever),
landbouwer, Adam van Meel, schoenmaker en Johannes Baptist Lafors,
gemeentebode), woonde Wijk D nummer 189 Halsteren op
woensdag 16 oktober 1907, overleden (2 maanden oud) op zaterdag 4 januari 1908 te
Halsteren (getuigen: zijn vader Jan Pieter Mulders (20 [blz. 8] ) (aangever),
landbouwer en Cornelis Geers, arbeider).
10g. Franciscus Petrus Mulders, geboren op woensdag 16 oktober 1907 te Halsteren om
13:20 uur (getuigen: zijn vader Jan Pieter Mulders (20 [blz. 8] ) (aangever),
landbouwer, Adam van Meel, schoenmaker en Johannes Baptist Lafors,
gemeentebode), woonde Wijk D nummer 189 Halsteren op
woensdag 16 oktober 1907, overleden (2 maanden oud) op zaterdag 4 januari 1908 te
Halsteren om 02:30 uur (getuigen: zijn vader Jan Pieter Mulders (20 [blz. 8] )
(aangever), landbouwer en Adam van Meel, schoenmaker).
10h. Cornelia Catharina Mulders, geboren op zaterdag 4 december 1909 te Halsteren
Om 23:30 uur (getuigen: haar vader Jan Pieter Mulders (20 [blz. 8] ) (aangever),
landbouwer, Johannes van Elzakker, arbeider en Marijn Loos, koopman),
Rooms-Katholiek, Wijk D nummer 189 Halsteren op
zaterdag 4 december 1909, dienstbode in 1929, overleden (90 jaar oud) op
donderdag 20 april 2000 te Halsteren.
10i. Marinus Adrianus Mulders, geboren op maandag 18 maart 1912 te Halsteren om
05:00 uur (getuigen: zijn vader Jan Pieter Mulders (20 [blz. 8] ) (aangever),
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22.
23.

24.
25.

landbouwer, Adam van Meel, schoenmaker en Petrus van Wijk, schoenmaker),
Rooms-Katholiek, Wijk D nummer 189 Halsteren op
maandag 18 maart 1912, fabrieksarbeider in 1936, overleden (73 jaar oud) op
zaterdag 4 mei 1985 te Bergen op Zoom, gecremeerd op woensdag 8 mei 1985
aldaar.
10j. Adriana Maria Mulders, geboren op zaterdag 16 mei 1914 te Halsteren,
Rooms-Katholiek, overleden (81 jaar oud) op maandag 23 oktober 1995 te Breda.
Cornelis Laanen, geboren op zondag 26 november 1876 te Halsteren, arbeider tussen
1909 en 1913, overleden (41 jaar oud) op zondag 17 november 1918 te Halsteren, trouwt
met
Wilhelmina Maria (Meintje) van Dijk, trouwt (2) met Jan Pieter Mulders, zoon van
Gerardus Mulders en Pieternella Keijsers [blz. 14], geboren op
donderdag 26 augustus 1869 te Halsteren om 19:00 uur (getuigen: zijn vader Gerardus
Mulders (40 [blz. 14] ) (aangever), arbeider die verklaarde uit onwetendheid niet te
kunnen schrijven, Petrus van Meel, schoenmaker en Petrus Hubertus Bervaes,
veldwachter), overleden (80 jaar oud) op zaterdag 20 mei 1950 te Halsteren, zie
20 [blz. 8]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
11a. Adriana Cornelia (Jaan) Laanen, geboren op maandag 1 april 1901 te
Steenbergen (getuigen: haar grootvader Hendrik van Dijk (46 [blz. 16] ) (aangever),
timmerman, Jan Mertens, koopman en Cornelis Bernardus Raaijmakers,
broodbakker), overleden (87 jaar oud) op dinsdag 19 april 1988 te Bergen op Zoom,
gecremeerd op zaterdag 23 april 1988 te Breda, zie 11 [blz. 3].
11b. Henricus Cornelis (Harry) Laanen, geboren op maandag 1 april 1901 te
Steenbergen, Rooms-Katholiek, cafetariahouder en eigenaar van cafetaria Laantjes
op de Antwerpsestraatweg. te Nieuw Borgvliet, overleden (87 jaar oud) op
woensdag 5 oktober 1988 te Bergen op Zoom, begraven aldaar.
11c. Petrus Gomarus (Piet) Laanen, geboren op maandag 10 januari 1910 te
Steenbergen, Rooms-Katholiek, overleden (94 jaar oud) op dinsdag 24 augustus 2004
te Halsteren in verpleeghuis de Lindenburgh, gecremeerd op
zaterdag 28 augustus 2004 te Bergen op Zoom.
11d. Dijmphna Maria Laanen, geboren op zaterdag 15 juli 1911 te Halsteren om 10:30
uur, zij is geboren in Wijk D nummer 85 Halsteren op zaterdag 15 juli 1911, overleden
(7 jaar oud) op vrijdag 22 november 1918 te Halsteren.
11e. Cornelia (Kee) Laanen, geboren op vrijdag 28 februari 1913 te Halsteren.
11f. Elisabeth (Betje) Laanen, geboren op vrijdag 27 februari 1914 te Halsteren,
overleden (74 jaar oud) op maandag 3 oktober 1988 te Lepelstraat.
11g. Jacobus Laanen, geboren in september 1915 te Halsteren, overleden (één maand
oud) op zondag 31 oktober 1915 aldaar.
11h. Cornelis Laanen, geboren omstreeks 1916 te Halsteren, overleden (ongeveer 1 jaar
oud) op vrijdag 25 mei 1917 aldaar.
11i. Jacobus Laanen, geboren in september 1916 te Halsteren, overleden (7 weken
oud) op dinsdag 24 oktober 1916 aldaar.
11j. Maria Laanen, geboren omstreeks mei 1918, overleden (minder dan één jaar oud)
op maandag 12 augustus 1918 te Halsteren.
Leonardus Schuurbiers, geboren op dinsdag 28 april 1857 te Wouw, dienstbode,
overleden (82 jaar oud) op vrijdag 5 januari 1940 te Wouw, trouwt (respectievelijk 27 en
25 jaar oud) op woensdag 30 april 1884 te Wouw met
Maria Hussaarts, geboren op woensdag 15 september 1858 te Woensdrecht, overleden
(66 jaar oud) op dinsdag 14 oktober 1924 te Wouw.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
12a. Matthijs (Thijs) Schuurbiers, geboren op maandag 16 februari 1885 te Wouw,
overleden (40 jaar oud) op zaterdag 5 december 1925 aldaar, zie 12 [blz. 5].
12b. Gerardus Schuurbiers, geboren op zaterdag 13 november 1886 te Wouw, arbeider
tussen 1925 en 1940, overleden (54 jaar oud) op vrijdag 4 juli 1941 te Hontenisse in
het Liefdehuis.
12c. Arnoldus Schuurbiers, geboren op dinsdag 15 april 1890 te
Wouw, landbouwarbeider, overleden (74 jaar oud) op woensdag 4 november 1964 te
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26.

27.

28.

29.

Wouw, begraven te Moerstraten.
Jacobus van Turnhout, geboren op dinsdag 17 mei 1859 te Essen [antwerpen, België] op
de Heikant, overleden (89 jaar oud) op woensdag 30 juni 1948 te Vught in paviljoen
Voorburg, trouwt (respectievelijk 22 en 23 jaar oud) op dinsdag 17 mei 1881 te
Essen [antwerpen, België] met
Petronella Heijmans, geboren op dinsdag 8 september 1857 te Wouw, overleden (65 jaar
oud) op donderdag 12 oktober 1922 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
13a. Helena van Turnhout, geboren op maandag 25 september 1882 te
Essen [antwerpen, België] op de Heikant, overleden (één dag oud) op
dinsdag 26 september 1882 aldaar op de Heikant.
13b. Gerardus van Turnhout, geboren op donderdag 14 mei 1885 te
Essen [antwerpen, België] op de Heikant, grondwerker, overleden (55 jaar oud) op
zondag 8 december 1940 te Bergen op Zoom.
13c. Anna Cornelia Maria van Turnhout, geboren op zaterdag 9 april 1887 te
Essen [antwerpen, België], overleden (4 maanden oud) op
donderdag 25 augustus 1887 aldaar overleden op de Heikant.
13d. Helena van Turnhout, geboren op zondag 29 juli 1888 te Wouw, overleden (52 jaar
oud) op zondag 27 juli 1941 aldaar.
13e. Johannes van Turnhout, geboren op donderdag 22 mei 1890 te Heerle, overleden
(57 jaar oud) op zaterdag 20 december 1947 te Wouwse Plantage.
13f. Dimphina (Dientje) van Turnhout, geboren op vrijdag 16 september 1892 te Wouw,
overleden (78 jaar oud) op zaterdag 14 november 1970 te Bergen op Zoom, begraven
op dinsdag 17 november 1970 te Wouw, zie 13 [blz. 5].
13g. Willem van Turnhout, geboren op woensdag 25 april 1894 te Wouw.
13h. Antonetta (Anneke) van Turnhout, geboren op donderdag 2 juli 1896 te Wouw,
Rooms-Katholiek.
13i. Wilhelmina (Meintje) van Turnhout, geboren op donderdag 14 april 1898 te Wouw,
overleden (83 jaar oud) op dinsdag 6 april 1982 te Bergen op Zoom, begraven te
Heerle.
13j. Adriana van Turnhout, geboren op maandag 21 november 1881 te
Essen (Heikant) [antwerpen, België], overleden (38 jaar oud) op zaterdag 8 mei 1920
te Wouw.
Johannes de Bont, geboren op woensdag 21 juni 1865 te Hoeven, dienstknecht in
1896, arbeider tussen 1897 en 1903, overleden (62 jaar oud) op
dinsdag 27 september 1927 te Etten-Leur, trouwt (respectievelijk 30 en 26 jaar oud) op
vrijdag 1 mei 1896 te Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 12
en 19 april van dit jaar met
Antonetta Meesters, geboren op zondag 31 oktober 1869 te Etten-Leur, dienstmeid in
1896.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
14a. Christiaan de Bont, geboren op maandag 5 augustus 1895 te Etten-Leur Bij de
huwelijkakte van Johannes de Bont en Antonetta Meesters verleden voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Etten en Leur den eerste mei des
jaars een duizend achthonderd zes en negentig is het kind in nevenstaande akte
vermeld genaamd Christiaan Meesters door dezelvde erkend geworden, overleden Op
de grafsteen staat in plaats van overleden gedood !!.
14b. Wilhelmus (Willem) de Bont, geboren op maandag 18 januari 1897 te Etten-Leur,
overleden (85 jaar oud) op dinsdag 20 april 1982 te Bergen op Zoom, zie 14 [blz. 6].
14c. Johanna Cornelia (Sjo) de Bont, geboren op dinsdag 4 januari 1898 te Etten-Leur,
overleden (38 jaar oud) op donderdag 5 november 1936 te Breda, begraven te
Etten-Leur.
14d. Antonia (Tonna) de Bont, geboren op vrijdag 24 november 1899 te
Etten-Leur, dienstbode in 1925, overleden (98 jaar oud) op
dinsdag 17 november 1998 te Etten-Leur.
14e. Adrianus (Guust) de Bont, geboren op zondag 26 mei 1901 te Etten-Leur, arbeider
in 1922, overleden (74 jaar oud) op zaterdag 8 mei 1976 te Breda, begraven op
woensdag 12 mei 1976 te Etten-Leur.
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14f. Adriana de Bont, geboren op zaterdag 22 augustus 1903 te Etten-Leur, overleden
(86 jaar oud) op vrijdag 27 oktober 1989 te Oudenbosch, begraven op
dinsdag 31 oktober 1989 te Breda.
14g. Cornelia de Bont, geboren op zondag 13 augustus 1905 te Etten-Leur, overleden
(71 jaar oud) op dinsdag 24 mei 1977 te Tilburg.
14h. Cornelis (Kees) de Bont, geboren op zondag 2 december 1906 te
Etten-Leur, chauffeur, overleden (90 jaar oud) op donderdag 30 januari 1997 te
Etten-Leur, gecremeerd op dinsdag 4 februari 1997 te Breda.
14i. Jacoba (Koos) de Bont, geboren op vrijdag 16 april 1909 te Etten-Leur, overleden
(75 jaar oud) op maandag 10 september 1984 te Breda, begraven op
vrijdag 14 september 1984 te Etten-Leur aan de Stationstraat.
14j. Petrus (Piet) de Bont, geboren op maandag 1 januari 1912 te Etten-Leur, overleden
(68 jaar oud) op dinsdag 8 juli 1980 te Sint Willebrord, begraven op vrijdag 11 juli 1980
aldaar.
Johannes van den Boom, geboren op maandag 2 november 1863 te
Bergen op Zoom, arbeider, trouwt (respectievelijk 22 en 24 jaar oud) op
vrijdag 20 november 1885 te Halsteren de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad
op 8 en 11 november van dit jaar met
Johanna Zomers, geboren op zaterdag 13 juli 1861 te Halsteren.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
15a. Petronella Dingena van den Boom, geboren op vrijdag 1 november 1889 te
Halsteren, overleden (90 jaar oud) op vrijdag 10 oktober 1980 te Bergen op Zoom.
15b. Anna (Anneke) van den Boom, geboren op maandag 7 december 1896 te
Halsteren, overleden (84 jaar oud) op maandag 20 juli 1981 te Bergen op Zoom, zie
15 [blz. 6].
15c. Petrus Johannes van den Boom, geboren op woensdag 23 maart 1898 te
Halsteren.

Algemene notities van: Petronella Dingena van den Boom.
In tegenstelling met het bidprentje is Petronella geboren in Halsteren met de doopnamen
Petronella Dingena.

Generatie VI
32.

33.

Hermanus Schnitker, geboren op donderdag 11 augustus 1831 te
Maasland, boerenarbeider, overleden (80 jaar oud) op vrijdag 21 juni 1912 te Rotterdam,
trouwt (2) met Schoontje Asser. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt (respectievelijk 30
en 21 jaar oud) (1) op woensdag 25 september 1861 te Maasland met
Pietertje van Waard, geboren op vrijdag 10 juli 1840 te Rozenburg, overleden (88 jaar
oud) op vrijdag 20 juli 1928 te Berkel en Rodenrijs.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
16a. Dina Schnitker, geboren op zaterdag 9 november 1861 te Maasland, overleden (5
maanden oud) op vrijdag 2 mei 1862 aldaar.
16b. Cornelis Schnitker, geboren op donderdag 30 april 1863 te
Maasland, kleedermaker, overleden (91 jaar oud) op zaterdag 5 juni 1954 te
Amsterdam.
16c. Adrianus Schnitker, geboren op vrijdag 20 juli 1866 te Maasland, overleden (61 jaar
oud) op donderdag 19 april 1928 te 's-Gravenhage, zie 16 [blz. 7].
16d. Dina Schnitker, geboren op dinsdag 18 augustus 1868 te Kethel en Spaland,
overleden (84 jaar oud) op donderdag 23 oktober 1952 te Berkel en Rodenrijs.
16e. Pieter Schnitker, geboren op dinsdag 11 april 1871 te Kethel en Spaland, machinist
houtzagermolen, overleden (69 jaar oud) op dinsdag 4 februari 1941 te Rotterdam.
16f. Hermanus Schnitker, geboren op zaterdag 26 april 1873 te Kethel en Spaland,
overleden (6 weken oud) op dinsdag 10 juni 1873 aldaar.
16g. Hermanus (Herman) Schnitker, geboren op woensdag 11 november 1874 te
Kethel en Spaland, loswerkman, voerman, overleden (79 jaar oud) op
woensdag 7 april 1954 te Rotterdam.
16h. Trijntje Schnitker, geboren op donderdag 17 mei 1877 te Kethel en Spaland,
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overleden (37 dagen oud) op zaterdag 23 juni 1877 aldaar.
16i. Marinus Schnitker, geboren op woensdag 28 augustus 1878 te Kethel en Spaland,
overleden (4 maanden oud) op dinsdag 31 december 1878 aldaar.
16j. Trijntje Schnitker, geboren op donderdag 1 januari 1880 te Overschie, overleden
(38 jaar oud) op dinsdag 10 september 1918 te Rotterdam.
16k. Pietertje Schnitker, geboren op zaterdag 14 mei 1881 te Overschie, overleden (84
jaar oud) op zaterdag 22 mei 1965 te Alblasserdam.
16l. Marinus Schnitker, geboren op zaterdag 24 maart 1883 te Overschie, overleden (25
dagen oud) op woensdag 18 april 1883 aldaar.
Jacob van der Kooij, geboren op maandag 13 augustus 1821 te Overschie, kleermaker,
overleden (65 jaar oud) op dinsdag 25 januari 1887 te Overschie, trouwt (respectievelijk
31 en 26 jaar oud) op woensdag 25 mei 1853 te Overschie met
Johanna van der Weijden, geboren op donderdag 3 augustus 1826 te Vlaardingen,
overleden (84 jaar oud) op dinsdag 14 maart 1911 te Schiedam.
Uit dit huwelijk een dochter:
17. Gertruida Adriana (Geertje) van der Kooij, geboren op maandag 9 december 1867 te
Overschie, overleden (70 jaar oud) op donderdag 6 oktober 1938 te
Giessen-Nieuwkerk, zie 17 [blz. 7].
Adrianus Becht, geboren op dinsdag 26 november 1822 te
Bergen op Zoom, meubelmaker in 1849 te Bergen op Zoom, schrijnwerker in 1851 te
Bergen op Zoom, timmerman tussen 1878 en 1885 te Bergen op Zoom, overleden (77
jaar oud) op dinsdag 21 augustus 1900 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk 26 en
23 jaar oud) op donderdag 17 mei 1849 te Bergen op Zoom de huwelijksafkondigingen
hebben plaats gehad op 6 en 13 mei van dit jaar met
Petronella Blaeser, geboren op maandag 6 februari 1826 te Bergen op Zoom, overleden
(61 jaar oud) op woensdag 18 januari 1888 aldaar.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
18a. Johann Andreas Becht, geboren op woensdag 7 november 1849 te
Bergen op Zoom, overleden (één dag oud) op donderdag 8 november 1849 aldaar.
18b. Johanna Barbara Becht, geboren op woensdag 23 oktober 1850 te
Bergen op Zoom.
18c. Adrianus Petrus Becht, geboren op maandag 24 november 1851 te
Bergen op Zoom, suikerwerker, arbeider tussen 1888 en 1900.
18d. Daniël Marijn Becht, geboren op woensdag 18 februari 1857 te
Vlissingen, bankwerker, winkelbediende, overleden (77 jaar oud) op
woensdag 25 april 1934.
18e. Johannes Andreas Becht, geboren op zondag 5 juni 1859 te Vlissingen, overleden
(84 jaar oud) op zondag 7 november 1943 te Bergen op Zoom, zie 18 [blz. 7].
18f. Jacob Antonie Becht, geboren op woensdag 27 maart 1861 te
Vlissingen, schoenmaker tussen 1888 en 1900.
18g. Frederik Johannes Becht, geboren op vrijdag 10 april 1863 te Vlissingen, arbeider in
1904, bij overlijden woonde hij Boutershemstraat 65 Bergen op Zoom op
woensdag 27 juli 1949, overleden (86 jaar oud) op woensdag 27 juli 1949 te
Bergen op Zoom, begraven aldaar op de protestantse begraafplaats.
18h. Gertrude Georgina Sophia Becht, geboren op maandag 16 januari 1865 te
Vlissingen.
18i. George Frederik Becht, geboren op vrijdag 30 november 1866 te Bergen op Zoom,
overleden (78 jaar oud) op zondag 22 juli 1945 te Rotterdam.
Martinus Akkermans, geboren op zaterdag 9 april 1825 te Bergen op Zoom, verver in
1854, overleden (38 jaar oud) op donderdag 11 februari 1864 te Bergen op Zoom, trouwt
(respectievelijk 29 en 21 jaar oud) op donderdag 1 juni 1854 te Bergen op Zoom de
huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op een en twintig en acht en twintig mei van
dit jaar met
Helena Gooren, geboren op maandag 11 februari 1833 te Bergen op Zoom, dit kind is
erkend door de moeder op donderdag 1 juni 1854 te Bergen op Zoom, werkster,
overleden (49 jaar oud) op zondag 18 juni 1882 te Bergen op Zoom (in het kraambed),
trouwt (respectievelijk 38 en ongeveer 80 jaar oud) (2) op donderdag 9 november 1871 te
Bergen op Zoom met Marinus Vervuggen, zoon van Petrus Vervuggen en Elisabeth
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Lenaers, gedoopt op maandag 10 januari 1791 te Bergen op Zoom, negotiant, overleden
(ongeveer 81 jaar oud) op zondag 21 april 1872 te Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk geen
kinderen, trouwt (respectievelijk 41 en 38 jaar oud) (3) op donderdag 20 augustus 1874 te
Bergen op Zoom met Walterus Johannes Coenen, zoon van Josephus Coenen en
Petronella van den Boom, geboren op dinsdag 7 juni 1836 te
Bergen op Zoom, schoenmaker in 1892 te Bergen op Zoom, overleden (74 jaar oud) op
donderdag 27 oktober 1910 te Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk 2 dochters.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
19a. Thomas Akkermans, geboren op donderdag 7 september 1854 te Bergen op Zoom,
overleden (31 dagen oud) op zondag 8 oktober 1854 aldaar.
19b. Martijna Akkermans, geboren op donderdag 28 juni 1855 te Bergen op Zoom,
overleden (63 jaar oud) op zaterdag 14 december 1918 aldaar.
19c. Cornelis Akkermans, geboren op donderdag 3 december 1857 te Bergen op Zoom,
overleden (68 jaar oud) op dinsdag 6 juli 1926 te Halsteren.
19d. Johannes Akkermans, geboren op zondag 19 augustus 1860 te
Bergen op Zoom, arbeider tussen 1883 en 1886, overleden (36 jaar oud) op
donderdag 28 januari 1897 te Bergen op Zoom.
19e. Josepha Josefien (Fien) Akkermans, geboren op zaterdag 23 mei 1863 te
Bergen op Zoom, overleden (67 jaar oud) op dinsdag 6 januari 1931 aldaar, zie
19 [blz. 7].
Helena Gooren, trouwt (2) met Marinus Vervuggen, trouwt (3) met Walterus Johannes
Coenen.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
19f. Pieternella Coenen, geboren op woensdag 14 juli 1875 te Bergen op Zoom.
19g. Martina Johanna Coenen, geboren op zaterdag 27 mei 1882 te Bergen op Zoom.
Gerardus Mulders, geboren op zondag 10 juni 1832 te Lepelstraat om 11:00
uur (getuigen: zijn vader Joannes Meulders (80 [blz. 22] ) (aangever), arbeider, de
comparant verklaarde niet te kunnen schrijven, Johannes de Sain, arbeider en Theodorus
Koks, pakdrager), arbeider tussen 1869 en 1894, zonder beroep in 1915, overleden (82
jaar oud) op woensdag 24 maart 1915 te Halsteren om 11:30 uur (getuigen: Frans Willem
van der Burg (zie 20i [blz. 15] ) (aangever), arbeider en Gerardus Petrus van Wijk,
schoenmaker), trouwt (respectievelijk 36 en 25 jaar oud) op vrijdag 22 januari 1869 te
Halsteren (de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad in deze gemeente op
Zondagen den tienden en zeventienden januari dezes jaars) (getuigen: Pieter van
Breemen, hoefsmid, Antonius Holtzer, kleermaker, Petrus van Meel, schoenmaker en
Petrus Hubertus Bervaes) de ouders der comparanten verklaarden uit onendheid niet te
kunnen schrijven met
Pieternella Keijsers, geboren op zaterdag 13 januari 1844 te Lepelstraat om 07:00
uur (getuigen: haar vader Petrus Keijsers (82 [blz. 22] ) (aangever), arbeider, Cornelis
Dietvorst, bouwknecht en Johannes Bastiaanse, kleermaker), arbeidster tussen 1869 en
1882, overleden (38 jaar oud) op maandag 3 juli 1882 te Halsteren om 05:00 uur (in het
kinderbed) (getuigen: Gerardus Mulders (40 [blz. 14] ) (aangever), arbeider, en verklaarde
uit onwetendheid niet te kunnen schrijven en Johannes Baptist Lafors, veldwachter).
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
20a. Jan Pieter Mulders, geboren op donderdag 26 augustus 1869 te
Halsteren (getuigen: zijn vader Gerardus Mulders (40 [blz. 14] ) (aangever), arbeider
die verklaarde uit onwetendheid niet te kunnen schrijven, Petrus van Meel,
schoenmaker en Petrus Hubertus Bervaes, veldwachter), overleden (80 jaar oud) op
zaterdag 20 mei 1950 te Halsteren, zie 20 [blz. 8].
20b. Willemijna Mulders, geboren op zondag 30 april 1871 te Halsteren om 03:00
uur (getuigen: haar vader Gerardus Mulders (40 [blz. 14] ) (aangever), arbeider en
verklaarde uit onwetendheid niet te kunnen schrijven, Petrus van Meel, schoenmaker
en Petrus Hubertus Bervaes, veldwachter), woonde Wijk C nummer 46 Halsteren op
zondag 30 april 1871, arbeidster in 1892, overleden (62 jaar oud) op
woensdag 26 juli 1933 te Bergen op Zoom om 13:30 uur (getuigen: Antonius Kats
(aangever), gemeente-arbeider en Antoine Buijsen, fabrieksarbeider).
20c. Pieter Mulders, geboren op dinsdag 18 juni 1872 te Halsteren om 20:00
uur (getuigen: zijn grootvader Petrus Keijsers (82 [blz. 22] ) (aangever), arbeider, bij
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de geboorte aanwezig geweest. De vader was afwezig, Laurens van Wesel,
herbergier en Petrus van Meel, schoenmaker), woonde Wijk C nummer 46 Halsteren
op woensdag 19 juni 1872, overleden (2 maanden oud) op dinsdag 3 september 1872
te Halsteren (getuigen: zijn vader Gerardus Mulders (40 [blz. 14] ) (aangever),
arbeider en verklaarde uit onwetendheid niet te kunnen schrijven en Petrus van Meel,
schoenmaker).
20d. Dingena Mulders, geboren op dinsdag 29 juli 1873 te Halsteren om 06:00
uur (getuigen: haar grootmoeder Dingena Braat (83 [blz. 22] ) (aangever), arbeidster
en bij de geboorte aanwezig geweest. De vader was afwezig, Wilhelmus (Willem) de
Meulder, hoefsmid en Jacobus Arnoldus Groffen, wagenmaker), woonde Wijk C
nummer 46 Halsteren op dinsdag 29 juli 1873, overleden (6 weken oud) op
woensdag 10 september 1873 te Halsteren om 15:00 uur (getuigen: Petrus van Meel
(aangever), schoenmaker en Petrus Hubertus Bervaes, veldwachter).
20e. Dingena Mulders, geboren op zondag 13 september 1874 te Halsteren om 20:00
uur, zij is geboren in Wijk C nummer 46 Halsteren op zondag 13 september 1874,
overleden (78 jaar oud) op maandag 29 september 1952 te Bergen op Zoom om 04:30
uur.
20f. Catharina Mulders, geboren op zaterdag 25 september 1875 te Halsteren om 17:00
uur, overleden (72 jaar oud) op dinsdag 27 juli 1948 te Bergen op Zoom om 04:00 uur.
20g. Maria Mulders, geboren op woensdag 8 november 1876 te Halsteren om 03:00
uur, zij is geboren in Wijk C nummer 46 Halsteren op
woensdag 8 november 1876, dienstbode in 1915.
20h. Anna Cornelia Mulders, geboren op donderdag 8 november 1877 te Halsteren om
19:00 uur, in Wijk C nummer 46, overleden (7 maanden oud) op vrijdag 28 juni 1878
aldaar om 10:00 uur.
20i. Anna Cornelia Mulders, geboren op dinsdag 19 november 1878 te Halsteren om
23:00 uur, zij is geboren in Wijk C nummer 46B Halsteren op
dinsdag 19 november 1878.
20j. Petrus Frans Mulders, geboren op dinsdag 12 oktober 1880 te Halsteren om 05:00
uur, in Wijk C nummer 59, overleden (4 maanden oud) op zaterdag 19 februari 1881
aldaar.
20k. Petrus Mulders, geboren op maandag 26 juni 1882 te Halsteren om 05:00 uur, in
Wijk C nummer 59, overleden (3 dagen oud) op donderdag 29 juni 1882 aldaar om
10:00 uur.
Adriaan Geers, geboren op zondag 28 juli 1833 te Steenbergen, arbeider, trouwt
(respectievelijk 31 en 23 jaar oud) op woensdag 28 juni 1865 te Halsteren met
Anna Cornelia van Schoor, geboren op woensdag 5 januari 1842 te Halsteren, arbeidster
in 1901.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
21a. Adriana Geers, geboren op donderdag 14 juni 1866 te Halsteren.
21b. Jan Geers, geboren op zondag 16 mei 1869 te Halsteren om 18:00 uur (getuigen:
Cornelis van Schoor (aangever), arbeider, bij de geboorte tegenwoordig geweest. De
vader was afwezig, Adriaan van Bommel, arbeider en Marijn van Bommel,
arbeider), hij is geboren in Wijk B nummer 108 A Halsteren op
zondag 16 mei 1869, arbeider in 1892, landbouwer tussen 1893 en 1921, voerman
tussen 1901 en 1915, zonder beroep in 1955, overleden (86 jaar oud) op
vrijdag 16 september 1955 te Bergen op Zoom 0m 08:30 uur (getuige: Guillaume
Pierre Fukker (aangever), lijkdienaar), begraven op maandag 19 september 1955 te
Nieuw Borgvliet.
21c. Anna Maria Geers, geboren op vrijdag 27 augustus 1875 te Halsteren (getuigen:
Adriana Veraart (aangever), arbeidster, die verklaarde uit onwetendheid niet te kunnen
schrijven, Petrus van Meel, schoenmaker en Jacobus Arnoldus Groffen,
wagenmaker), overleden (41 jaar oud) op zaterdag 28 juli 1917 te
Bergen op Zoom (getuigen: Jan Pieter Mulders (20 [blz. 8] ) (aangever), arbeider en
Marinus Johannes Muller, kernmaker), zie 21 [blz. 9].
21d. Adrianus Marinus Geers, geboren op dinsdag 21 januari 1879 te Halsteren,
overleden (2 dagen oud) op donderdag 23 januari 1879 aldaar.
21e. Marijnus Adrianus Geers, geboren op zaterdag 2 oktober 1880 te Halsteren.
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21f. Johanna Geers, geboren op vrijdag 19 juli 1872 te Halsteren, Rooms-Katholiek, bij
overlijden woonde zij Moeregrebstraat 49 Bergen op Zoom op maandag 9 mei 1955,
overleden (82 jaar oud) op maandag 9 mei 1955 te Bergen op Zoom, begraven op
vrijdag 13 mei 1955 aldaar.
Petrus Laanen, geboren op maandag 15 april 1833 te Lepelstraat, overleden (73 jaar
oud) op donderdag 27 december 1906 te Halsteren, trouwt (respectievelijk 27 en 25 jaar
oud) op woensdag 27 maart 1861 te Halsteren met
Dingena Verbeek, geboren op zaterdag 27 februari 1836 te Lepelstraat, overleden (85
jaar oud) op donderdag 7 juli 1921 te Halsteren.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
22a. Johanna Maria Cornelia Laanen, geboren op dinsdag 30 april 1861 te
Halsteren, dienstmeid, overleden (53 jaar oud) op donderdag 15 oktober 1914 te
Halsteren.
22b. Anna Cornelia Laanen, geboren op vrijdag 5 juni 1863 te Halsteren, dienstmeid,
overleden (24 jaar oud) op zaterdag 24 december 1887.
22c. Petrus Johannes Laanen, geboren op vrijdag 28 oktober 1864 te
Halsteren, arbeider, overleden (28 jaar oud) op maandag 24 april 1893 te Halsteren.
22d. Gommert Jacobus Laanen, geboren op zondag 10 november 1867 te
Halsteren, arbeider tussen 1894 en 1895, overleden (60 jaar oud) op
maandag 2 juli 1928 te Halsteren.
22e. Adriana Laanen, geboren op zondag 29 mei 1870 te Halsteren.
22f. Jacobus Laanen, geboren op zaterdag 2 maart 1872 te
Halsteren, gemeentearbeider, overleden (68 jaar oud) op vrijdag 5 juli 1940 te
Roosendaal.
22g. Joanna Laanen, geboren op dinsdag 2 maart 1875 te Halsteren, overleden (43 jaar
oud) op zondag 1 december 1918 te Bergen op Zoom.
22h. Cornelis Laanen, geboren op zondag 26 november 1876 te Halsteren, overleden
(41 jaar oud) op zondag 17 november 1918 aldaar, zie 22 [blz. 10].
Hendrik van Dijk, geboren op maandag 25 november 1844 te Steenbergen, timmerman
tussen 1875 en 1913, overleden (68 jaar oud) op donderdag 16 oktober 1913 te
Halsteren om 15:30 uur (getuigen: Cornelis Laanen (22 [blz. 10] ) (aangever), arbeider en
Adam van Meel, schoenmaker), trouwt (respectievelijk 24 en 32 jaar oud) op
donderdag 29 april 1869 te Wouw met
Adriana Anthonissen, geboren op zondag 1 januari 1837 te Wouw.
Uit dit huwelijk een dochter:
23. Wilhelmina Maria (Meintje) van Dijk, geboren op zaterdag 20 februari 1875 te
Steenbergen (getuigen: haar vader Hendrik van Dijk (46 [blz. 16] ) (aangever),
timmerman, Peter Melis, veldwachter en Pieter Jan de Bruijn, arbeider), overleden (83
jaar oud) op vrijdag 30 mei 1958 te Halsteren, zie 23 [blz. 10].
Mattheus (Matthijs) Schuurbiers, geboren op zaterdag 15 september 1821 te
Bergen op Zoom, arbeider in 1868, overleden (50 jaar oud) op woensdag 29 mei 1872 te
Wouw, trouwt (respectievelijk 46 en 48 jaar oud) (2) op zaterdag 18 april 1868 te
Woensdrecht met Adriana Cornelia van Loon, dochter van Joannes Baptista van Loon en
Cornelia Mariën [blz. 25], geboren op zondag 2 april 1820 te Wouw, overleden (69 jaar
oud) op zondag 8 september 1889 aldaar, zie 51 [blz. 17]. Uit dit huwelijk zijn geen
kinderen bekend, trouwt (respectievelijk 23 en 27 jaar oud) (1) op maandag 28 april 1845
te Wouw met
Antonetta van der Vliet, geboren op zaterdag 20 september 1817 te Roosendaal,
overleden (49 jaar oud) op vrijdag 11 januari 1867 te Wouw.
Uit dit huwelijk 8 zonen:
24a. Johannes Schuurbiers, geboren op zondag 25 januari 1846 te Wouw, dienstbode,
overleden (76 jaar oud) op zondag 11 juni 1922 te Halsteren.
24b. Nicolaas Schuurbiers, geboren op zondag 25 januari 1846 te Wouw, overleden (72
jaar oud) op zaterdag 21 december 1918 te Steenbergen.
24c. Petrus Schuurbiers, geboren op donderdag 25 mei 1848 te Wouw, overleden (72
jaar oud) op woensdag 20 oktober 1920 te Lepelstraat.
24d. Arnoldus Schuurbiers, geboren op woensdag 6 november 1850 te Wouw, arbeider,
overleden (20 jaar oud) op zondag 4 juni 1871 te Wouw.
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24e. Christiaan Schuurbiers, geboren op woensdag 6 april 1853 te
Wouw, landbouwarbeider, overleden (82 jaar oud) op woensdag 23 oktober 1935 te
Wouw, begraven te Moerstraten.
24f. Leonardus Schuurbiers, geboren op dinsdag 28 april 1857 te Wouw, overleden (82
jaar oud) op vrijdag 5 januari 1940 aldaar, zie 24 [blz. 10].
24g. Cornelis Schuurbiers, geboren op zondag 1 mei 1859 te Wouw, overleden (16 jaar
oud) op maandag 7 februari 1876 aldaar.
24h. Franciscus Schuurbiers, geboren op zaterdag 22 juni 1861 te Wouw,
Rooms-Katholiek, arbeider, overleden (79 jaar oud) op vrijdag 28 februari 1941 te
Wouw.
Algemene notities van: Petrus Schuurbiers.
Eigenaar van een snoepwinkeltje in de Rembrandstraat op Borgvliet.
Algemene notities van: Christiaan Schuurbiers.
Proces-verbaal : In 1871 moet Christiaan voor komen ivm een vechtpartij met Cornelis de Groot.
Delict : Moedwillige mishandeling hetgeen ziekte of onbekwaamheid tot personelijke arbeid
veroorzaakt hebbende onder verzachtende omstandigheden van Schuurbiers. Uitspraak rechter :
Ieder tot gevangenisstraf voor de tijd van 8 dagen en in de kosten van het proces begroot op FL.
26,32 voor ieder de helft.
50.
51.

52.

53.

54.

Gerardus Hussaarts, geboren op donderdag 11 januari 1821 te Wouw, landbouwknecht,
trouwt (respectievelijk 28 en 29 jaar oud) op donderdag 10 mei 1849 te Woensdrecht met
Adriana Cornelia van Loon, trouwt (2) met Mattheus (Matthijs) Schuurbiers, zoon van
Johannes (Jean) Scheurbiers en Lucia van Osta [blz. 24], geboren op
zaterdag 15 september 1821 te Bergen op Zoom, overleden (50 jaar oud) op
woensdag 29 mei 1872 te Wouw, zie 48 [blz. 16]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen
bekend.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
25a. Catharina Hussaarts, geboren op zondag 27 april 1851 te
Woensdrecht, dienstbode, overleden (34 jaar oud) op woensdag 2 december 1885 te
Wouw (in het kraambed).
25b. Maria Hussaarts, geboren op woensdag 15 september 1858 te Woensdrecht,
overleden (66 jaar oud) op dinsdag 14 oktober 1924 te Wouw, zie 25 [blz. 10].
Joannes van Turnhout, geboren op maandag 3 augustus 1818 te Huijbergen, overleden
(80 jaar oud) op vrijdag 7 oktober 1898 te Essen [antwerpen, België], trouwt
(respectievelijk 33 en ongeveer 33 jaar oud) op zaterdag 8 november 1851 te
Kalmthout [antwerpen, België] met
Helena Maria van Campen, geboren omstreeks 1818 te Huijbergen, overleden (ongeveer
66 jaar oud) op zondag 6 januari 1884 te Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
26a. Adrianus van Turnhout, geboren op donderdag 17 februari 1853 te
Essen (Heikant) [antwerpen, België], overleden (85 jaar oud) op
woensdag 27 juli 1938 te Kalmthoutsehoek [antwerpen, België].
26b. Anna Cornelia van Turnhout, geboren op woensdag 17 januari 1855 te
Essen (Heikant) [antwerpen, België], overleden (74 jaar oud) op
dinsdag 19 februari 1929 te Essen [antwerpen, België].
26c. Cornelius van Turnhout, geboren op donderdag 8 januari 1857 te
Essen (Heikant) [antwerpen, België], overleden (4 jaar oud) op
zaterdag 10 augustus 1861 te Essen [antwerpen, België] op de Heikant.
26d. Jacobus van Turnhout, geboren op dinsdag 17 mei 1859 te
Essen [antwerpen, België], overleden (89 jaar oud) op woensdag 30 juni 1948 te
Vught, zie 26 [blz. 11].
26e. Anna Dymphna van Turnhout, geboren op woensdag 26 juni 1861 te
Essen [antwerpen, België], overleden (50 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1911
aldaar overleden op de Heikant.
Arnoldus Heijmans, geboren op zaterdag 19 augustus 1820 te Heerle, dagloner, trouwt
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55.

56.

57.

58.
59.

60.

61.

met
Adriana van Osta, geboren omstreeks 1826.
Uit dit huwelijk een dochter:
27. Petronella Heijmans, geboren op dinsdag 8 september 1857 te Wouw, overleden (65
jaar oud) op donderdag 12 oktober 1922 te Bergen op Zoom, zie 27 [blz. 11].
Willem de Bont, geboren op donderdag 15 oktober 1829 te Etten-Leur, arbeider tussen
1859 en 1898, overleden (71 jaar oud) op zondag 9 juni 1901 te Etten-Leur, trouwt
(respectievelijk 31 en 38 jaar oud) op donderdag 8 november 1860 te Etten-Leur de
huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 21 en 28 oktober van dit jaar Alsmede te
Hoeven met
Antonia van Peer, geboren op donderdag 24 oktober 1822 te Etten-Leur, arbeider in
1860, overleden te Etten-Leur.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
28a. Adriana de Bont, geboren op zondag 10 november 1861 te Hoeven, dienstmeid in
1884.
28b. Cornelia de Bont, geboren op maandag 10 augustus 1863 te Hoeven, overleden (65
jaar oud) op zaterdag 16 maart 1929 te Oud en Nieuw Gastel.
28c. Johannes de Bont, geboren op woensdag 21 juni 1865 te Hoeven, overleden (62
jaar oud) op dinsdag 27 september 1927 te Etten-Leur, zie 28 [blz. 11].
28d. Cornelis de Bont, geboren op zaterdag 30 januari 1869 te Etten-Leur, dienstknecht
in 1893, arbeider tussen 1898 en 1903, overleden (79 jaar oud) op
vrijdag 13 februari 1948 te Berkel-Enschot.
Christiaan Meesters, geboren op vrijdag 9 maart 1838 te Etten-Leur, arbeider, overleden
(70 jaar oud) op dinsdag 21 juli 1908 te Etten-Leur, trouwt (respectievelijk 30 en ongeveer
19 jaar oud) op donderdag 7 januari 1869 te Etten-Leur met
Johanna Collet, geboren omstreeks 1850 te Rucphen.
Uit dit huwelijk een dochter:
29. Antonetta Meesters, geboren op zondag 31 oktober 1869 te Etten-Leur, zie
29 [blz. 11].
Sebastianus van den Boom, geboren op woensdag 22 januari 1834 te
Bergen op Zoom, arbeider tussen 1857 en 1867, overleden (88 jaar oud) op
zaterdag 2 december 1922 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk 22 en 20 jaar
oud) op donderdag 21 augustus 1856 te Bergen op Zoom de huwelijksafkondiging heeft
alhier plaats gehad op 17 augustus van dit jaar met
Maria Schuurbiers, geboren op woensdag 23 september 1835 te Bergen op Zoom,
overleden (73 jaar oud) op zaterdag 31 oktober 1908 aldaar.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
30a. Johannes van den Boom, geboren op vrijdag 2 oktober 1857 te Bergen op Zoom,
overleden (1 jaar oud) op vrijdag 11 februari 1859 aldaar.
30b. Anna van den Boom, geboren op maandag 15 augustus 1859 te Bergen op Zoom,
overleden (1 jaar oud) op maandag 17 september 1860 aldaar.
30c. Anna van den Boom, geboren op maandag 18 februari 1861 te Bergen op Zoom,
Rooms-Katholiek, werkvrouw in 1922, overleden (74 jaar oud) op vrijdag 5 juli 1935 te
Bergen op Zoom.
30d. Johannes van den Boom, geboren op maandag 2 november 1863 te
Bergen op Zoom, zie 30 [blz. 12].
30e. Pietronella van den Boom, geboren op dinsdag 24 april 1866 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 34 jaar oud) in 1901 te Antwerpen [antwerpen, België].
30f. Johanna van den Boom, geboren op zondag 10 januari 1869 te Bergen op Zoom,
overleden (11 maanden oud) op donderdag 23 december 1869 aldaar.
30g. Elisabeth van den Boom, geboren op maandag 1 januari 1872 te Bergen op Zoom.
30h. Johanna van den Boom, geboren op woensdag 2 december 1874 te
Bergen op Zoom.
30i. Cornelis van den Boom, geboren op donderdag 1 mei 1879 te Bergen op Zoom,
Rooms-Katholiek.
30j. Maria (Merieke) van den Boom, geboren op donderdag 7 oktober 1880 te
Bergen op Zoom, Luthers, overleden (59 jaar oud) op zaterdag 17 augustus 1940
aldaar.
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62.
63.

Petrus Zomers, geboren op maandag 9 september 1833 te Halsteren, arbeider, overleden
(57 jaar oud) op dinsdag 14 oktober 1890 te Halsteren, trouwt (respectievelijk 27 en 25
jaar oud) op maandag 8 april 1861 te Halsteren met
Adriana Elisabeth de Kock, geboren op zaterdag 16 januari 1836 te Halsteren, overleden
(66 jaar oud) op dinsdag 16 september 1902 aldaar.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
31a. Johanna Zomers, geboren op zaterdag 13 juli 1861 te Halsteren, zie 31 [blz. 12].
31b. Adriaan Martinus Zomers, geboren omstreeks 1868, koopman.

Generatie VII
64.

65.

66.
67.

68.

Johan Heinrich Christiaan Schnitker, gedoopt op woensdag 17 juni 1789 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland]. Noemt zich in Nederland
Adrianus, bouwarbeider, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op zondag 26 juli 1846 te
Maasland, trouwt (2) met Anne Marie Elisabeth Muhle, geboren omstreeks 1785. Uit dit
huwelijk een zoon, trouwt (respectievelijk ongeveer 36 en 24 jaar oud) (1) op
woensdag 24 augustus 1825 te Maassluis met
Anna Eberhardina (Dina) Gruterman (Brinkman), geboren op vrijdag 21 augustus 1801 te
Baccum [niedersachsen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op zondag 25 mei 1879 te
Maasland.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
32a. Elizabeth Schnitker, geboren op dinsdag 1 november 1825 te Maassluis, overleden
(11 dagen oud) op zaterdag 12 november 1825 te Maasland.
32b. Elizabeth Schnitker, geboren op vrijdag 23 februari 1827 te Maasland, overleden
(77 jaar oud) op woensdag 22 juni 1904 te Kethel en Spaland.
32c. Levenloos geboren zoon Schnitker, geboren op maandag 28 december 1829 te
Maasland.
32d. Hermanus Schnitker, geboren op donderdag 11 augustus 1831 te Maasland,
overleden (80 jaar oud) op vrijdag 21 juni 1912 te Rotterdam, zie 32 [blz. 12].
32e. Christiaan Schnitker, geboren op maandag 28 juli 1834 te Maasland, overleden (6
maanden oud) op vrijdag 27 februari 1835 aldaar.
32f. Christiaan Schnitker, geboren op maandag 30 mei 1836 te Maasland, overleden (5
maanden oud) op dinsdag 1 november 1836.
32g. Levenloos geboren kind Schnitker, geboren op dinsdag 11 december 1838 te
Maasland.
32h. Adrianus Schnitker, geboren op maandag 15 augustus 1842 te Maasland,
overleden (71 jaar oud) op zondag 24 mei 1914 aldaar.
Johan Heinrich Christiaan Schnitker, trouwt (2) met Anne Marie Elisabeth Muhle.
Uit dit huwelijk een zoon:
32i. Johann Heinrich Wilhelm Schnitker, geboren op zaterdag 13 april 1816 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
Cornelis van Waard, geboren op dinsdag 17 juni 1806 te Dirksland, overleden (40 jaar
oud) op vrijdag 7 augustus 1846 te Rozenburg, trouwt (beiden 24 jaar oud) op
zaterdag 12 maart 1831 te Dirksland met
Trijntje Visbeen, geboren op dinsdag 9 december 1806 te Dirksland, overleden (54 jaar
oud) op zondag 6 oktober 1861 te Rozenburg.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
33a. Marinus van Waard, geboren op zondag 19 augustus 1832 te Roxenisse, overleden
(72 jaar oud) op zaterdag 11 maart 1905 te De Lier.
33b. Burgje van Waard, geboren op maandag 8 september 1834 te Melisant, overleden
(83 jaar oud) op zondag 17 februari 1918 te Rotterdam.
33c. Jannetje van Waard, geboren op woensdag 16 september 1835 te Melisant,
overleden (61 jaar oud) op woensdag 24 februari 1897 te De Lier.
33d. Pieter van Waard, geboren op vrijdag 18 november 1836 te Melisant.
33e. Pietertje van Waard, geboren op vrijdag 10 juli 1840 te Rozenburg, overleden (88
jaar oud) op vrijdag 20 juli 1928 te Berkel en Rodenrijs, zie 33 [blz. 12].
33f. Cornelia van Waard, geboren op dinsdag 23 mei 1843 te Rozenburg.
Johannes Jacobsz van der Kooij, gedoopt op zondag 1 augustus 1790 te
Schipluiden, kleermaker, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op
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69.

70.

71.

72.
73.

maandag 24 november 1862 te Overschie, trouwt (respectievelijk ongeveer 30 en
ongeveer 31 jaar oud) op vrijdag 6 oktober 1820 te Voorburg met zijn achternicht
Geertruij (Geertje) Ariënsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 20 september 1789 te
Delft, overleden (ongeveer 85 jaar oud) op donderdag 11 februari 1875 te Overschie.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
34a. Jacob van der Kooij, geboren op maandag 13 augustus 1821 te Overschie,
overleden (65 jaar oud) op dinsdag 25 januari 1887 aldaar, zie 34 [blz. 13].
34b. Arie van der Kooij, geboren op vrijdag 20 juni 1823 te Hillegersberg, overleden (27
dagen oud) op donderdag 17 juli 1823 aldaar.
34c. Adriana van der Kooij, geboren op donderdag 22 juli 1824 te Hillegersberg,
overleden (1 jaar oud) op donderdag 5 januari 1826 te Overschie.
34d. Adriana van der Kooij, geboren op dinsdag 22 augustus 1826 te Overschie,
overleden (63 jaar oud) op maandag 10 februari 1890 aldaar.
34e. Arij van der Kooij, geboren op woensdag 5 november 1828 te Overschie, overleden
(82 jaar oud) op dinsdag 27 juni 1911 te Rotterdam.
Arij van der Weijden, gedoopt Nederlands Hervormd op zondag 22 augustus 1790 te
Vlaardingen, kapitein ter koopvaardij, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op
zondag 25 oktober 1857 te Vlaardingen, trouwt (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer
24 jaar oud) op woensdag 4 december 1816 te Vlaardingen met
Adriana Hoogendijk, gedoopt op woensdag 8 augustus 1792 te Vlaardingen, overleden
(ongeveer 77 jaar oud) op dinsdag 24 mei 1870 aldaar.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
35a. Catharina van der Weijden, geboren op zaterdag 25 oktober 1817 te Vlaardingen.
35b. Leendert van der Weijden, geboren op donderdag 14 juni 1821 te Vlaardingen,
overleden (79 jaar oud) op maandag 9 juli 1900 aldaar.
35c. Arij van der Weijden, geboren op zaterdag 16 augustus 1823 te Vlaardingen.
35d. Johanna van der Weijden, geboren op donderdag 3 augustus 1826 te Vlaardingen,
overleden (84 jaar oud) op dinsdag 14 maart 1911 te Schiedam, zie 35 [blz. 13].
35e. Katharina van der Weijden, geboren op donderdag 5 maart 1829 te Vlaardingen.
35f. Adrianus van der Weijden, geboren op dinsdag 14 mei 1833 te Vlaardingen,
overleden (4 jaar oud) op donderdag 26 april 1838 aldaar.
35g. Kornelis van der Weijden, geboren op zondag 18 februari 1838 te Vlaardingen.
Johan Andreas Becht, geboren op zaterdag 6 mei 1775 te Nijmegen, overleden (59 jaar
oud) op dinsdag 2 september 1834 te Bergen op Zoom, trouwt met
Anna Barbera Weller, geboren op woensdag 21 juli 1779 te 's-Hertogenbosch, overleden
(74 jaar oud) op donderdag 13 april 1854 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
36a. Gertrude Georgina Becht, geboren op zondag 15 juli 1798 te 's-Hertogenbosch,
overleden (83 jaar oud) op zondag 18 september 1881 te Dordrecht.
36b. Anna Georgina Becht, geboren op donderdag 1 mei 1800 te Bergen op Zoom,
overleden (32 jaar oud) op vrijdag 14 september 1832 aldaar.
36c. Johanna Catharina Becht, geboren op donderdag 1 juli 1802 te Bergen op Zoom,
overleden (90 jaar oud) op dinsdag 7 maart 1893 aldaar.
36d. Johan Philip Becht, geboren op zondag 20 januari 1805 te Bergen op Zoom,
overleden (6 dagen oud) op zaterdag 26 januari 1805 aldaar.
36e. Johann Andreas Becht, geboren op maandag 6 oktober 1806 te
Bergen op Zoom, verver in 1840, overleden (78 jaar oud) op
maandag 24 november 1884 te Dordrecht.
36f. Johan Wilhelm Becht, geboren op zaterdag 9 april 1808 te Bergen op Zoom,
overleden (21 jaar oud) op vrijdag 23 oktober 1829 aldaar.
36g. George Frederik Becht, geboren op maandag 26 oktober 1812 te
Bergen op Zoom, suikerkoker, stadstimmerman, bierbrouwersknecht in 1851, agent
van politie tussen 1861 en 1863 te Bergen op Zoom, overleden (74 jaar oud) op
zaterdag 23 juli 1887 te Bergen op Zoom.
36h. Jacob Becht, geboren op dinsdag 3 januari 1815 te
Bergen op Zoom, kleederverkooper in 1840, verwersknecht in 1849.
36i. Barbara Georgina Becht, geboren op dinsdag 2 maart 1819 te Bergen op Zoom,
overleden (63 jaar oud) op donderdag 22 februari 1883 te Haarlem.
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74.

75.

76.

77.

79.

36j. Jacobus Johannes Becht, geboren op zaterdag 14 april 1821 te Bergen op Zoom,
overleden (6 dagen oud) op vrijdag 20 april 1821 aldaar.
36k. Adrianus Becht, geboren op dinsdag 26 november 1822 te Bergen op Zoom,
overleden (77 jaar oud) op dinsdag 21 augustus 1900 aldaar, zie 36 [blz. 13].
Daniël Marijn Blaeser, gedoopt op zondag 11 januari 1784 te
Wouw, landsportier, winkelier in 1820, timmerman tussen 1820 en 1831, overleden
(ongeveer 61 jaar oud) op zondag 22 juni 1845 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk
ongeveer 32 en ongeveer 29 jaar oud) op woensdag 21 augustus 1816 te
Bergen op Zoom met
Maria Sohpia de Bakker, gedoopt op zaterdag 14 juli 1787 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 52 jaar oud) op zondag 10 mei 1840 aldaar.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
37a. Jacob Antonie Blaeser, geboren op donderdag 26 februari 1818 te
Bergen op Zoom, schrijver in 1849, zaakwaarnemer in 1857, overleden (59 jaar oud)
op maandag 25 februari 1878 te Bergen op Zoom.
37b. Johanna Fenneke Blaeser, geboren op maandag 30 juni 1823 te Bergen op Zoom,
overleden (42 jaar oud) op donderdag 28 juni 1866 te Antwerpen [antwerpen, België].
37c. Petronella Blaeser, geboren op maandag 6 februari 1826 te Bergen op Zoom,
overleden (61 jaar oud) op woensdag 18 januari 1888 aldaar, zie 37 [blz. 13].
Thomas Martens Akkermans, gedoopt op donderdag 8 oktober 1795 te
Bergen op Zoom, verwer-glazemaker tussen 1821 en 1864, overleden (ongeveer 81 jaar
oud) op woensdag 3 oktober 1877 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer
24 en ongeveer 21 jaar oud) op donderdag 28 september 1820 te Bergen op Zoom met
Martina Gadri, gedoopt op maandag 19 augustus 1799 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 84 jaar oud) op donderdag 11 oktober 1883 aldaar.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
38a. Johanna Maria Akkermans.
38b. Johanna Akkermans, geboren op vrijdag 11 mei 1821 te
Bergen op Zoom, dienstmeid in 1852, overleden (40 jaar oud) op
zaterdag 8 februari 1862 te Bergen op Zoom.
38c. Maria Adriana Akkermans, geboren op dinsdag 22 april 1823 te Bergen op Zoom,
overleden (80 jaar oud) op dinsdag 8 maart 1904 aldaar.
38d. Martinus Akkermans, geboren op zaterdag 9 april 1825 te Bergen op Zoom,
overleden (38 jaar oud) op donderdag 11 februari 1864 aldaar, zie 38 [blz. 13].
38e. Adriana Petronella Akkermans, geboren op woensdag 21 mei 1828 te
Bergen op Zoom, dienstbode, overleden (78 jaar oud) op vrijdag 22 februari 1907 te
Antwerpen [antwerpen, België].
38f. Hendrica Akkermans, geboren op maandag 24 juni 1839 te Bergen op Zoom.
Joanna Cornelia Goorde, gedoopt op donderdag 11 februari 1802 te
Bergen op Zoom, werkster in 1854, overleden (ongeveer 83 jaar oud) op
woensdag 29 april 1885 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 35 en
ongeveer 23 jaar oud) op donderdag 31 augustus 1837 te Bergen op Zoom met Jacobus
Brouwer, zoon van Gerrit Brouwer en Saartje Doeland, geboren omstreeks 1814 te
Leerdam, negotiant, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op maandag 25 januari 1892 te
Vught. Uit dit huwelijk 3 zonen.
Uit dit huwelijk een dochter:
39. Helena Gooren, geboren op maandag 11 februari 1833 te Bergen op Zoom, overleden
(49 jaar oud) op zondag 18 juni 1882 aldaar, zie 39 [blz. 13].
Joanna Cornelia Goorde, trouwt met Jacobus Brouwer.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
39b. Gerardus Brouwer, geboren op vrijdag 21 april 1837 te Bergen op Zoom, dit kind is
erkend en gewettigd op maandag 31 mei 1875 te Bergen op Zoom door Jacobus
Brouwer en Joanna Cornelia Goorden bij hun huwelijk, negotiant, overleden (64 jaar
oud) op maandag 17 februari 1902 te Bergen op Zoom.
39c. Johannes Brouwer, geboren op vrijdag 8 januari 1841 te Bergen op Zoom, zonder
beroep in 1883, overleden (42 jaar oud) op maandag 17 december 1883 te
Bergen op Zoom.
39d. Marinus Antonius (Marijn) Brouwer, geboren op woensdag 10 januari 1844 te
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Bergen op Zoom, overleden (69 jaar oud) op zondag 14 december 1913 aldaar.
Joannes Meulders, gedoopt Rooms-Katholiek op maandag 25 maart 1793 te
Steenbergen (getuigen: Joannes de Kijser en Petronilla van Kampen), arbeider tussen
1816 en 1861, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op donderdag 20 juni 1861 te Halsteren
om 09:00 uur (getuigen: zijn zoon Gerardus Mulders (40 [blz. 14] ) (aangever) en
Johannes van Meel (zie 125b [blz. 37] ), timmerman, bekende van den overledenen),
trouwt (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 31 jaar oud) op vrijdag 2 augustus 1816
te Steenbergen (de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad de eertse op Zondag
den eenentwintigsten en den tweede op Zondag daar aanvolgende den
achtentwintigsten) (getuigen: Wilhelmus Dekkers, meesterschoenmaker, Antonij Lodewijk
Rutten, kleermaker, Cornelis van Aken, veldwachter en Hendrik Cornelis Lodder,
veldwachter) met
Wilhelmijna Kats, gedoopt Rooms-Katholiek op dinsdag 28 juni 1785 te Steenbergen, bij
overlijden woonde zij in Wijk C nummer 35 Lepelstraat op donderdag 3 februari 1853,
overleden (ongeveer 67 jaar oud) op donderdag 3 februari 1853 te Lepelstraat om 04:00
uur.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
40a. Joanna Mulders, geboren op maandag 22 september 1817 te Steenbergen om
20:30 uur, arbeidster in 1842, overleden (82 jaar oud) op woensdag 24 januari 1900 te
Steenbergen om 03:00 uur.
40b. Anna Maria Mulders, geboren op dinsdag 21 maart 1820 te Steenbergen om 04:00
uur, overleden (62 jaar oud) op zondag 18 juni 1882 aldaar om 00:30 uur.
40c. Pieter Mulders, geboren op dinsdag 14 maart 1826 te Steenbergen om 10:00
uur, adres bij geboorte Wijk O nummer 24 Steenbergen op
dinsdag 14 maart 1826, arbeider tussen 1855 en 1885.
40d. Gerardus Mulders, geboren op zondag 10 juni 1832 te Lepelstraat (getuigen: zijn
vader Joannes Meulders (80 [blz. 22] ) (aangever), arbeider, de comparant verklaarde
niet te kunnen schrijven, Johannes de Sain, arbeider en Theodorus Koks, pakdrager),
overleden (82 jaar oud) op woensdag 24 maart 1915 te Halsteren (getuigen: Frans
Willem van der Burg (zie 20i [blz. 15] ) (aangever), arbeider en Gerardus Petrus van
Wijk, schoenmaker), zie 40 [blz. 14].
Petrus Keijsers, geboren op zondag 23 februari 1812 te Halsteren, arbeider tussen 1844
en 1872, overleden (71 jaar oud) op vrijdag 13 april 1883 te Halsteren, trouwt
(respectievelijk 28 en 21 jaar oud) op woensdag 6 mei 1840 te Halsteren met
Dingena Braat, geboren op zaterdag 27 maart 1819 te Halsteren, overleden (79 jaar oud)
op vrijdag 10 februari 1899 te Halsteren.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
41a. Dingena Keijsers, geboren op donderdag 25 maart 1841 te Halsteren, overleden (3
jaar oud) op vrijdag 21 juni 1844 aldaar.
41b. Gerardus Keijsers, geboren op maandag 28 februari 1842 te Halsteren, arbeider,
overleden (72 jaar oud) op dinsdag 10 maart 1914 te Halsteren.
41c. Pieternella Keijsers, geboren op zaterdag 13 januari 1844 te Lepelstraat (getuigen:
haar vader Petrus Keijsers (82 [blz. 22] ) (aangever), arbeider, Cornelis Dietvorst,
bouwknecht en Johannes Bastiaanse, kleermaker), overleden (38 jaar oud) op
maandag 3 juli 1882 te Halsteren (getuigen: Gerardus Mulders (40 [blz. 14] )
(aangever), arbeider, en verklaarde uit onwetendheid niet te kunnen schrijven en
Johannes Baptist Lafors, veldwachter), zie 41 [blz. 14].
41d. Marijnus Keijsers, geboren op woensdag 30 augustus 1848 te Halsteren, overleden
(2 jaar oud) op donderdag 14 november 1850 aldaar.
Joannes (Jan) Geers, gedoopt op maandag 18 februari 1805 te Steenbergen, trouwt
(respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) op donderdag 29 april 1830 te
Steenbergen met
Joanna (Janna) Vermeulen, gedoopt op zaterdag 2 november 1805 te Steenbergen.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
42a. Petrus Geers, geboren op woensdag 1 september 1830 te Steenbergen, overleden
(95 jaar oud) op donderdag 11 maart 1926 te Halsteren.
42b. Adriana Geers, geboren op donderdag 7 juli 1831 te Steenbergen.
42c. Adriaan Geers, geboren op zondag 28 juli 1833 te Steenbergen, zie 42 [blz. 15].
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42d. Marijnus Geers, geboren op donderdag 5 mei 1836 te Steenbergen, overleden (36
jaar oud) op woensdag 19 februari 1873 te Halsteren.
42e. Johannes Geers, geboren op dinsdag 4 september 1838 te Steenbergen.
42f. Anna Cornelia Geers, geboren op vrijdag 8 november 1839 te Steenbergen.
42g. Cornelis Geers, geboren omstreeks 1840 te Halsteren, overleden (ongeveer 14 jaar
oud) omstreeks 1854 aldaar.
42h. Cornelia Geers, geboren op dinsdag 10 november 1840 te Halsteren.
42i. Johannes Geers, geboren op vrijdag 21 november 1845 te Halsteren, overleden (43
jaar oud) op dinsdag 19 maart 1889 aldaar.
Johannes van Schoor, geboren omstreeks 1787, trouwt met
Johanna Verhaart, geboren omstreeks 1809.
Uit dit huwelijk een dochter:
43. Anna Cornelia van Schoor, geboren op woensdag 5 januari 1842 te Halsteren, zie
43 [blz. 15].
Petrus (Piet) Laanen, gedoopt op dinsdag 5 juli 1791 te Halsteren, arbeider, overleden
(ongeveer 58 jaar oud) op vrijdag 3 augustus 1849 te Halsteren, trouwt (respectievelijk
ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) op donderdag 9 augustus 1821 te Halsteren met
Anna Cornelia Jacobs, gedoopt op woensdag 18 mei 1796 te Halsteren, arbeidster.
Uit dit huwelijk 5 zonen:
44a. Adrianus Laanen, geboren op vrijdag 22 maart 1822 te Halsteren, overleden (1 jaar
oud) op zaterdag 28 juni 1823 te Lepelstraat.
44b. Johannes Laanen, geboren op woensdag 26 februari 1823 te Lepelstraat, arbeider,
overleden (73 jaar oud) op vrijdag 4 december 1896 te Halsteren.
44c. Jacobus Laanen, geboren op zaterdag 1 april 1826 te Lepelstraat, arbeider,
overleden (62 jaar oud) op donderdag 17 mei 1888 te Halsteren.
44d. Franciscus (Frans) Laanen, geboren op vrijdag 3 oktober 1828 te Lepelstraat,
overleden (1 jaar oud) op maandag 29 maart 1830 aldaar.
44e. Petrus Laanen, geboren op maandag 15 april 1833 te Lepelstraat, overleden (73
jaar oud) op donderdag 27 december 1906 te Halsteren, zie 44 [blz. 16].
Jacobus Verbeek, gedoopt op zaterdag 25 december 1784 te Wouw, arbeider, overleden
(ongeveer 63 jaar oud) op vrijdag 23 juni 1848 te Halsteren, trouwt (respectievelijk
ongeveer 46 en 19 jaar oud) op vrijdag 25 november 1831 te Halsteren met
Maria Catharina Schetters, geboren op zondag 6 september 1812 te Halsteren, overleden
(51 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1864 aldaar.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
45a. Petrus Verbeek, geboren omstreeks 1822, schoenmaker.
45b. Dingena Verbeek, geboren op zaterdag 27 februari 1836 te Lepelstraat, overleden
(85 jaar oud) op donderdag 7 juli 1921 te Halsteren, zie 45 [blz. 16].
Kornelis (Korneel) van Dijk, gedoopt op donderdag 15 december 1803 te
Halsteren, arbeider, trouwt (beiden ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 29 juli 1830 te
Steenbergen met
Maria Demmers, gedoopt op zondag 1 juli 1804 te Bergen op Zoom, overleden (ongeveer
69 jaar oud) op zaterdag 14 maart 1874 aldaar.
Uit dit huwelijk 6 zonen:
46a. Poulus van Dijk, geboren op donderdag 23 juni 1831 te Steenbergen.
46b. Antonij van Dijk, geboren op zaterdag 12 juli 1834 te Steenbergen, arbeider in
1881, hij is overlden in Wijk A nummer 165 Nieuw-Vossemeer op
woensdag 20 juli 1881, overleden (47 jaar oud) op woensdag 20 juli 1881 te
Nieuw-Vossemeer om 19:00 uur. De tweede comparant verklaarde de eerste
comparant aangever uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven (getuigen:
zijn broer Adriaan van Dijk (46c [blz. 23] ) (aangever), arbeider en Johannes Weller,
veldwachter).
46c. Adriaan van Dijk, geboren op maandag 28 januari 1839 te
Bergen op Zoom, arbeider in 1881.
46d. Jan van Dijk, geboren op vrijdag 28 januari 1842 te Steenbergen, zonder beroep in
1919, overleden (77 jaar oud) op zondag 16 februari 1919 te Steenbergen om 20:30
uur (getuigen: zijn zoon Cornelis van Dijk (zie 46d [blz. 23] ) (aangever), arbeider en
Antonius de Mooij, arbeider).
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46e. Hendrik van Dijk, geboren op maandag 25 november 1844 te Steenbergen,
overleden (68 jaar oud) op donderdag 16 oktober 1913 te Halsteren (getuigen:
Cornelis Laanen (22 [blz. 10] ) (aangever), arbeider en Adam van Meel,
schoenmaker), zie 46 [blz. 16].
46f. Kornelis van Dijk, geboren op woensdag 10 augustus 1836 te
Steenbergen, arbeider in 1877, overleden (40 jaar oud) op zaterdag 7 juli 1877 te
Halsteren om 22:30 uur, de eerste getuige verklaarde uit onwetendheid niet te kunnen
schrijven (getuigen: Adrianus de Koning (aangever), arbeider en Petrus Hubertus
Bervaes, veldwachter).
Jacobus Anthonissen, gedoopt op zaterdag 2 november 1799 te
Roosendaal, bouwknecht, winkelier, trouwt (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 23
jaar oud) op vrijdag 13 februari 1824 te Wouw de afkondigingen zijn geweest op 1 en 8
februari. Alsmede te Roosendaal met
Willemijna van Gog, gedoopt op dinsdag 18 februari 1800 te Wouw, dienstmeid.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
47a. Cornelis Anthonissen, geboren omstreeks 1824, overleden (ongeveer 48 jaar oud)
op donderdag 5 december 1872 te Woensdrecht.
47b. Johannes Anthonissen, geboren op vrijdag 4 april 1834 te Wouw, overleden (59 jaar
oud) op zaterdag 6 januari 1894 te Ossendrecht.
47c. Adriana Anthonissen, geboren op zondag 1 januari 1837 te Wouw, zie 47 [blz. 16].
Johannes (Jean) Scheurbiers, gedoopt op donderdag 20 oktober 1785 te
Bergen op Zoom, arbeider tussen 1816 en 1832, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op
zaterdag 27 juni 1863 te Bergen op Zoom, ondertrouw (2) op zaterdag 14 december 1805
te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 41 jaar oud) op
zondag 29 december 1805 te Bergen op Zoom met Antonia Verschuuren, geboren
omstreeks 1764 te Rijsbergen, begraven op dinsdag 8 november 1808 te
Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk een zoon, trouwt (respectievelijk ongeveer 26 en
ongeveer 23 jaar oud) (1) op woensdag 23 september 1812 te Bergen op Zoom met
Lucia van Osta, gedoopt op zondag 21 juni 1789 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 79 jaar oud) op dinsdag 13 oktober 1868 aldaar.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
48a. Maria Johanna Schuurbiers, geboren op dinsdag 25 januari 1814 te
Bergen op Zoom, dienstbode in 1832, overleden (17 jaar oud) op
vrijdag 13 januari 1832 te Bergen op Zoom.
48b. Johanna Schuurbiers, geboren op maandag 3 juni 1816 te Bergen op Zoom,
overleden (54 jaar oud) op maandag 24 oktober 1870 te Wouw.
48c. Arnoldus Schuurbiers, geboren op maandag 8 maart 1819 te
Bergen op Zoom, arbeider in 1847, overleden (28 jaar oud) op donderdag 24 juni 1847
te Bergen op Zoom.
48d. Mattheus (Matthijs) Schuurbiers, geboren op zaterdag 15 september 1821 te
Bergen op Zoom, overleden (50 jaar oud) op woensdag 29 mei 1872 te Wouw, zie
48 [blz. 16].
48e. Petrus Johannes (Pieter) Schuurbiers, geboren op dinsdag 27 januari 1824 te
Bergen op Zoom, arbeider in 1847, overleden (78 jaar oud) op dinsdag 4 maart 1902
te Wouw.
48f. Dingena Schuurbiers, geboren op donderdag 17 augustus 1826 te
Bergen op Zoom, overleden (8 dagen oud) op vrijdag 25 augustus 1826 aldaar.
48g. Christiaan Schuurbiers, geboren op vrijdag 24 augustus 1827 te Bergen op Zoom,
overleden (4 jaar oud) op zaterdag 28 januari 1832 aldaar.
48h. Franciscus Schuurbiers, geboren op woensdag 12 mei 1830 te
Bergen op Zoom, arbeider in 1863, overleden (64 jaar oud) op
dinsdag 27 november 1894 te Woensdrecht.
Johannes (Jean) Scheurbiers, trouwt (2) met Antonia Verschuuren.
Uit dit huwelijk een zoon:
48i. Christianus Schuurbiers, gedoopt op zondag 1 juni 1806 te Bergen op Zoom.
Nicolaas van der Vliet, gedoopt op zaterdag 5 november 1785 te Wouw, arbeider,
overleden (ongeveer 78 jaar oud) op maandag 28 december 1863 te Roosendaal, trouwt
(beiden ongeveer 25 jaar oud) op zondag 25 november 1810 te Wouw met
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Catharina Hoogemoed, gedoopt op dinsdag 22 november 1785 te Moerstraten, overleden
(ongeveer 81 jaar oud) op vrijdag 29 maart 1867 te Roosendaal.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
49a. Cornelis van der Vliet, geboren omstreeks 1813 te Roosendaal, overleden
(ongeveer 40 jaar oud) op zaterdag 12 maart 1853 aldaar.
49b. Johannes van der Vliet, geboren op vrijdag 9 december 1814 te Roosendaal,
overleden (77 jaar oud) op zaterdag 10 september 1892 te Wouw.
49c. Antonetta van der Vliet, geboren op zaterdag 20 september 1817 te Roosendaal,
overleden (49 jaar oud) op vrijdag 11 januari 1867 te Wouw, zie 49 [blz. 16].
Petrus Hussaarts, geboren omstreeks 1786, trouwt met
Johanna Catharina van Oevelen, geboren omstreeks 1790.
Uit dit huwelijk een zoon:
50. Gerardus Hussaarts, geboren op donderdag 11 januari 1821 te Wouw, zie 50 [blz. 17].
Joannes Baptista van Loon, geboren te Essen (Hondsberg) [antwerpen, België], gedoopt
op zaterdag 30 april 1796 te Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes van Loon en
Joanna van Riel), overleden (ongeveer 61 jaar oud) op maandag 11 januari 1858 aldaar,
trouwt (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) op maandag 1 mei 1820 te
Wouw met
Cornelia Mariën, gedoopt op maandag 20 augustus 1798 te Wouw, overleden (ongeveer
73 jaar oud) op zondag 21 januari 1872 aldaar.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
51a. Adriana Cornelia van Loon, geboren op zondag 2 april 1820 te Wouw, overleden
(69 jaar oud) op zondag 8 september 1889 aldaar, zie 51 [blz. 17].
51b. Franciscus van Loon, geboren op dinsdag 19 februari 1822 te
Essen [antwerpen, België], overleden (43 jaar oud) op zondag 12 maart 1865 te
Kalmthout [antwerpen, België].
51c. Helena van Loon, geboren op donderdag 18 maart 1824 te Wouw, dienstmeid,
overleden (16 jaar oud) op maandag 18 mei 1840 te Wouw.
51d. Anna Cornelia van Loon, geboren op donderdag 19 januari 1826 te Wouw,
overleden (46 jaar oud) op zondag 10 maart 1872 aldaar.
51e. Cornelius van Loon, geboren op dinsdag 27 mei 1828 te Wouw, overleden (45 jaar
oud) op dinsdag 26 mei 1874 te Woensdrecht.
51f. Gerardus van Loon, geboren op donderdag 11 maart 1830 te Wouw, overleden (2
jaar oud) op dinsdag 30 oktober 1832 aldaar.
51g. Maria Catharina van Loon, geboren op zondag 8 april 1832 te Wouw, overleden (76
jaar oud) op woensdag 30 december 1908 te Essen [antwerpen, België].
51h. Gerardus van Loon, geboren op donderdag 30 januari 1834 te Wouw, overleden (27
jaar oud) op zondag 5 mei 1861 aldaar.
51i. Adriaan van Loon, geboren op zondag 20 maart 1836 te Wouw, arbeider in
1906, wonende in 1906 te Woensdrecht.
51j. Jacobus van Loon, geboren op vrijdag 16 februari 1838 te Wouw, overleden (50
jaar oud) op woensdag 21 november 1888 aldaar.
51k. Johanna van Loon, geboren op dinsdag 7 april 1840 te Wouw, overleden (15 dagen
oud) op woensdag 22 april 1840 aldaar.
51l. Helena van Loon, geboren op zaterdag 25 december 1841 te Wouw.
Adrianus van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
dinsdag 8 augustus 1775 te Nispen, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op
woensdag 12 februari 1851 te Essen [antwerpen, België], trouwt (respectievelijk ongeveer
35 en ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 13 oktober 1810 te Essen [antwerpen, België]
met
Maria Hagenaars, geboren te Huijbergen, gedoopt op maandag 10 juli 1780 aldaar.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
52a. Maria van Turnhout, geboren op zaterdag 30 maart 1811 te
Essen (Moerkant) [antwerpen, België], overleden (79 jaar oud) op
dinsdag 24 februari 1891 te Essen [antwerpen, België].
52b. Johanna van Turnhout, geboren op donderdag 5 november 1812 te
Essen [antwerpen, België], overleden (17 jaar oud) op zaterdag 25 september 1830
aldaar.
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52c. Catharina van Turnhout, geboren op donderdag 26 oktober 1815 te
Essen [antwerpen, België], overleden (34 jaar oud) op dinsdag 18 december 1849
aldaar.
52d. Joannes van Turnhout, geboren op maandag 3 augustus 1818 te Huijbergen,
overleden (80 jaar oud) op vrijdag 7 oktober 1898 te Essen [antwerpen, België], zie
52 [blz. 17].
Wilhelmus (Willem) Heijmans, gedoopt op maandag 6 mei 1782 te Wouw, dagloner,
trouwt met
Petronella Hertogs, geboren omstreeks 1789.
Uit dit huwelijk een zoon:
54. Arnoldus Heijmans, geboren op zaterdag 19 augustus 1820 te Heerle, zie 54 [blz. 17].
Cornelis de Bont, geboren te Etten-Leur, gedoopt op zondag 13 januari 1805 te
Hoeven, arbeider tussen 1827 en 1847, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op
maandag 22 april 1850 te Hoeven, trouwt (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 25
jaar oud) op zondag 12 augustus 1827 te Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben
plaats gehad op 29 juli en 5 augustus van dit jaar met
Johanna Schepers, gedoopt op zaterdag 12 september 1801 te Etten-Leur, overleden
(ongeveer 64 jaar oud) op donderdag 4 januari 1866 te Hoeven.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
56a. Hendrina de Bont, geboren op zondag 13 januari 1828 te Etten-Leur, overleden (7
jaar oud) op zaterdag 12 september 1835 te Hoeven.
56b. Willem de Bont, geboren op donderdag 15 oktober 1829 te Etten-Leur, overleden
(71 jaar oud) op zondag 9 juni 1901 aldaar, zie 56 [blz. 18].
56c. Johannes de Bont, geboren op zondag 19 november 1837 te Hoeven, overleden (2
jaar oud) op donderdag 5 maart 1840 aldaar.
56d. Hendrik de Bont, geboren op zondag 1 december 1839 te Hoeven, overleden (19
jaar oud) op zondag 7 augustus 1859 aldaar.
56e. Maria de Bont, geboren op woensdag 27 maart 1844 te Hoeven, dienstmeid in
1872.
56f. Johannes de Bont, geboren op zondag 15 augustus 1847 te Hoeven.
Johannes van Peer, gedoopt op woensdag 17 maart 1779 te Etten-Leur, dagloner, trouwt
met
Adriana Paasen, geboren omstreeks 1779.
Uit dit huwelijk een dochter:
57. Antonia van Peer, geboren op donderdag 24 oktober 1822 te Etten-Leur, overleden
aldaar, zie 57 [blz. 18].
Henricus Meesters, geboren omstreeks 1803, trouwt (respectievelijk ongeveer 66 en
ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 1 mei 1869 met
Antonia Leijsen, geboren omstreeks 1807.
Uit dit huwelijk een zoon:
58. Christiaan Meesters, geboren op vrijdag 9 maart 1838 te Etten-Leur, overleden (70
jaar oud) op dinsdag 21 juli 1908 aldaar, zie 58 [blz. 18].
Adriaan Collet, geboren omstreeks 1802, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op
dinsdag 8 september 1857 te Willemstad, trouwt met
Cornelia Bogers, geboren omstreeks 1819.
Uit dit huwelijk een dochter:
59. Johanna Collet, geboren omstreeks 1850 te Rucphen, zie 59 [blz. 18].
Joannis (Johannes) van den Boom, gedoopt op zondag 9 maart 1800 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op donderdag 25 maart 1847 te
Bergen op Zoom, trouwt (1) met Jacoba Nuijts, geboren omstreeks 1800. Uit dit huwelijk 3
kinderen, trouwt (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 33 jaar oud) (2) op
donderdag 29 juli 1830 te Bergen op Zoom met
Anna Schuurbiers, gedoopt op woensdag 17 mei 1797 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 86 jaar oud) op dinsdag 26 februari 1884 aldaar.
Uit dit huwelijk een zoon:
60. Sebastianus van den Boom, geboren op woensdag 22 januari 1834 te
Bergen op Zoom, overleden (88 jaar oud) op zaterdag 2 december 1922 aldaar, zie
60 [blz. 18].

Pagina 26 van 181 op 18-8-2017

122.

123.

124.
125.

126.
127.

Joannis van den Boom, trouwt (1) met Jacoba Nuijts.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
60b. Johannes van den Boom, geboren op maandag 10 februari 1823 te
Bergen op Zoom, hovenier tussen 1851 en 1874.
60c. Petronella van den Boom.
60d. Adrianus van den Boom, geboren omstreeks 1826 te Bergen op Zoom, hovenier in
1851, arbeider in 1857.
Cornelis Scheurbiers, gedoopt op donderdag 22 december 1785 te
Bergen op Zoom, arbeider tussen 1818 en 1852, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op
woensdag 24 april 1861 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 31 en
ongeveer 33 jaar oud) (1) op vrijdag 27 december 1816 te Bergen op Zoom met Adriana
Withagen, dochter van Joannes Baptist Withagen en Maria Lammers, gedoopt op
woensdag 26 maart 1783 te Bergen op Zoom, dienstbode, overleden (ongeveer 49 jaar
oud) op dinsdag 6 november 1832 te Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk 4 kinderen, trouwt
(respectievelijk ongeveer 47 en ongeveer 36 jaar oud) (2) op vrijdag 10 mei 1833 te
Halsteren met
Johanna Kellaars, gedoopt op zondag 20 november 1796 te
Nieuw-Vossemeer, dienstbode, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op
woensdag 21 april 1858 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
61a. Petrus Johannes Schuurbiers, geboren op woensdag 6 augustus 1834 te
Bergen op Zoom, overleden (6 maanden oud) op zondag 1 maart 1835 aldaar.
61b. Maria Schuurbiers, geboren op woensdag 23 september 1835 te Bergen op Zoom,
overleden (73 jaar oud) op zaterdag 31 oktober 1908 aldaar, zie 61 [blz. 18].
61c. Johanna Wilhelmina Schuurbiers, geboren op dinsdag 15 mei 1838 te
Bergen op Zoom, overleden (1 jaar oud) op dinsdag 13 augustus 1839 aldaar.
Cornelis Scheurbiers, trouwt (1) met Adriana Withagen.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
61d. Johannes Schuurbiers, geboren op maandag 13 april 1818 te
Bergen op Zoom, bierbrouwersknecht, metselaar, potmakersknecht in 1841, dagloner
in 1842, opperman in 1850, overleden (48 jaar oud) op dinsdag 18 september 1866 te
Roosendaal (cholera) Johannes is overleden in Roosendaal en hij was woonachtig in
Bergen op Zoom. Daar is het overlijden ingeschreven op 31 december 1866.
61e. Catharina Schuurbiers, geboren op vrijdag 13 april 1821 te
Bergen op Zoom, particuliere.
61f. Marijn Schuurbiers, geboren op zaterdag 16 augustus 1823 te
Bergen op Zoom, potmakersknecht in 1850, pottenbakker in 1856, overleden (88 jaar
oud) op maandag 9 oktober 1911 te Bergen op Zoom.
61g. Maria Schuurbiers, geboren op vrijdag 3 februari 1826 te Bergen op Zoom,
overleden (74 jaar oud) op dinsdag 6 november 1900 aldaar.
Adrianus Zomers, gedoopt op dinsdag 20 november 1798 te Halsteren, landbouwer,
trouwt (respectievelijk ongeveer 32 en 20 jaar oud) op woensdag 15 juni 1831 te
Halsteren met
Johanna de Bie, geboren op zondag 13 januari 1811 te Halsteren aan de Leguit.
Uit dit huwelijk een zoon:
62. Petrus Zomers, geboren op maandag 9 september 1833 te Halsteren, overleden (57
jaar oud) op dinsdag 14 oktober 1890 aldaar, zie 62 [blz. 19].
Henricus de Kok, gedoopt op donderdag 17 juli 1806 te Halsteren, overleden (ongeveer
73 jaar oud) op woensdag 26 november 1879 aldaar, trouwt met
Johanna Theuns, gedoopt op donderdag 29 juli 1802 te Moerstraten, overleden
(ongeveer 81 jaar oud) op zondag 7 oktober 1883 te Halsteren.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
63a. Johannes de Kok, geboren in 1834.
63b. Adriana Elisabeth de Kock, geboren op zaterdag 16 januari 1836 te Halsteren,
overleden (66 jaar oud) op dinsdag 16 september 1902 aldaar, zie 63 [blz. 19].

Generatie VIII
128.

Friedrich Schnitker, gedoopt op woensdag 18 december 1754 te
Pagina 27 van 181 op 18-8-2017

129.

130.
131.

132.
133.

134.

Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 58 jaar oud) op
zondag 6 juni 1813 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud)
(1) op zondag 5 mei 1776 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met Margarethe
Ilsabein Bokemeijer, geboren omstreeks 1753 te
Rothenuffeln [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 32 jaar oud) op
woensdag 27 april 1785 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3
kinderen, trouwt (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 21 jaar oud) (2) op
zondag 4 september 1785 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
Anna Maria Elisabeth Wiese, gedoopt op zondag 12 februari 1764 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op zondag 17 januari 1830 aldaar.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
64a. Anna Marie Elisabeth Schnitker, gedoopt op vrijdag 30 maart 1787 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
64b. Johan Heinrich Christiaan Schnitker, gedoopt op woensdag 17 juni 1789 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 57 jaar oud) op
zondag 26 juli 1846 te Maasland, zie 64 [blz. 19].
64c. Friedrich Wilhelm Schnitker, gedoopt op woensdag 13 juni 1792 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], dagloner, overleden (ongeveer 57 jaar oud)
op donderdag 4 april 1850 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
64d. Anne Christine Marie Elisabeth Schnitker, gedoopt op zondag 11 januari 1795 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 37 jaar oud) op
maandag 10 december 1832 te Holzhausen [rheinland-pfalz, Duitsland].
64e. Christian Leberecht Schnitker, gedoopt op zaterdag 30 september 1797 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], brandersknecht, overleden (ongeveer 45 jaar
oud) op woensdag 13 september 1843 te Rotterdam.
64f. Anne Dorothee Louise Schnitker, geboren op zaterdag 12 maart 1803 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
64g. Anne Marie Ilsebein Schnitker, geboren op dinsdag 8 juli 1806 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (28 jaar oud) op
maandag 9 februari 1835 aldaar.
Friedrich Schnitker, trouwt (1) met Margarethe Ilsabein Bokemeijer.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
64h. Johann Friedrich Wilhelm Schnitker, gedoopt op maandag 31 maart 1777 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 59 jaar oud) op
donderdag 3 november 1836 aldaar.
64i. Cord Henrich Schnitker, gedoopt op zondag 4 november 1781 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], arbeider, overleden (ongeveer 39 jaar oud)
op maandag 29 oktober 1821 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
64j. Anna Marie Elisabeth Schnitker, gedoopt op zondag 13 maart 1785 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op zondag 9 oktober 1785 aldaar.
Herman Gruterman, geboren omstreeks 1768 te Baccum [niedersachsen, Duitsland],
overleden (ongeveer 55 jaar oud) op maandag 12 mei 1823 aldaar, trouwt met
Johanna Gruterman, geboren omstreeks 1770.
Uit dit huwelijk een dochter:
65. Anna Eberhardina Gruterman, geboren op vrijdag 21 augustus 1801 te
Baccum [niedersachsen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op zondag 25 mei 1879
te Maasland, zie 65 [blz. 19].
Pieter van Waard, gedoopt op zondag 29 april 1781 te Dirksland, overleden (ongeveer 30
jaar oud) op vrijdag 27 december 1811 aldaar, trouwt (beiden ongeveer 24 jaar oud) op
donderdag 6 februari 1806 met
Burgje Poortvliet, gedoopt op woensdag 9 januari 1782 te Dirksland, overleden (ongeveer
52 jaar oud) op donderdag 3 juli 1834 aldaar.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
66a. Cornelis van Waard, geboren op dinsdag 17 juni 1806 te Dirksland, overleden (40
jaar oud) op vrijdag 7 augustus 1846 te Rozenburg, zie 66 [blz. 19].
66b. Jannetje van Waard, geboren omstreeks 1809 te Dirksland, overleden (ongeveer 83
jaar oud) op zaterdag 2 januari 1892 te Nieuwe-Tonge.
Marijnes Visbeen, gedoopt op zondag 5 april 1772 te Dirksland, overleden (ongeveer 55
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jaar oud) op zaterdag 22 september 1827 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 28 en
ongeveer 25 jaar oud) op donderdag 24 april 1800 te Dirksland met
Jannetje Rips, geboren omstreeks 1775, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op
zaterdag 5 september 1846 te Dirksland.
Uit dit huwelijk een dochter:
67. Trijntje Visbeen, geboren op dinsdag 9 december 1806 te Dirksland, overleden (54
jaar oud) op zondag 6 oktober 1861 te Rozenburg, zie 67 [blz. 19].
Jacob Johannesz van der Kooij, geboren op zondag 22 januari 1764 te Sint Maartensregt,
gedoopt op zondag 12 februari 1764 te Schipluiden, overleden (71 jaar oud) op
zaterdag 24 januari 1835 aldaar, ondertrouw op vrijdag 13 april 1787, trouwt
(respectievelijk 23 en ongeveer 23 jaar oud) op zondag 6 mei 1787 te Maasland met zijn
achternicht
Cornelia Philipsdr Qualm, gedoopt op zondag 10 juli 1763 te Maasland, overleden
(ongeveer 85 jaar oud) op zaterdag 15 juli 1848 te Schiedam.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
68a. Anna Jacobsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 17 februari 1788 te Schipluiden.
68b. Crijntje Jacobsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 31 mei 1789 te Schipluiden.
68c. Johannes Jacobsz van der Kooij, gedoopt op zondag 1 augustus 1790 te
Schipluiden, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 24 november 1862 te
Overschie, zie 68 [blz. 19].
68d. Jacoba Jacobsdr van der Kooij, gedoopt op vrijdag 2 december 1791 te
Schipluiden, overleden (ongeveer 29 jaar oud) op zondag 1 april 1821 te
Sint Maartensregt.
Arij Ridderusz van der Kooij, gedoopt op zaterdag 7 april 1759 te Schipluiden, overleden
(ongeveer 71 jaar oud) op maandag 31 mei 1830 te Voorburg, trouwt (respectievelijk
ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 24 april 1785 te Het Woud met
Adriana Arentsdr van den Bergh, gedoopt op vrijdag 13 maart 1761 te Het Woud,
overleden (ongeveer 80 jaar oud) op maandag 3 januari 1842 te Pijnacker.
Uit dit huwelijk een dochter:
69. Geertruij (Geertje) Ariënsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 20 september 1789 te
Delft, overleden (ongeveer 85 jaar oud) op donderdag 11 februari 1875 te Overschie,
zie 69 [blz. 20].
Leendert Arijz van der Weijden, gedoopt op woensdag 16 januari 1760 te Vlaardingen,
overleden (ongeveer 51 jaar oud) op woensdag 10 april 1811 aldaar, ondertrouw op
vrijdag 20 oktober 1780 te Vlaardingen, trouwt (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer
19 jaar oud) op zondag 5 november 1780 te Vlaardingen met
Trijntje Jansdr Noorthoek, geboren in 1761 te Vlaardingen, overleden (ongeveer 66 jaar
oud) op maandag 5 maart 1827 aldaar.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
70a. Maartje van der Weijden, overleden op zaterdag 1 september 1849 te Vlaardingen.
70b. Jan van der Weijden, gedoopt op maandag 25 december 1786 te Vlaardingen,
overleden (ongeveer 54 jaar oud) op donderdag 11 februari 1841 aldaar.
70c. Arij van der Weijden, gedoopt Nederlands Hervormd op zondag 22 augustus 1790
te Vlaardingen, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op zondag 25 oktober 1857 aldaar,
zie 70 [blz. 20].
70d. Hendrik van der Weijden, geboren op zondag 16 juni 1793 te Vlaardingen.
70e. Leendert van der Weijden, gedoopt op zaterdag 12 september 1795 te Vlaardingen.
70f. Jannetje van der Weijden, geboren op vrijdag 30 maart 1804 te Vlaardingen,
gedoopt Nederlands Hervormd op zondag 8 april 1804 aldaar, overleden (52 jaar oud)
op maandag 16 februari 1857 aldaar.
Arij Hoogendijk, trouwt met
Johanna van den Brink.
Uit dit huwelijk een dochter:
71. Adriana Hoogendijk, gedoopt op woensdag 8 augustus 1792 te Vlaardingen,
overleden (ongeveer 77 jaar oud) op dinsdag 24 mei 1870 aldaar, zie 71 [blz. 20].
Johan Andreas Becht, geboren op dinsdag 28 augustus 1736 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland], soldaat, trouwt (respectievelijk 33 en
ongeveer 29 jaar oud) op zondag 15 oktober 1769 te Nijmegen met
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Anna Barbera Brinck, geboren omstreeks 1740.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
72a. Maria Johanna Becht, geboren omstreeks 1769, begraven in 1772 te
Namen [namen, België].
72b. Anna Catharina Becht, geboren op zondag 19 november 1769 te Nijmegen.
72c. Johan Andreas Becht, geboren op zaterdag 6 mei 1775 te Nijmegen, overleden (59
jaar oud) op dinsdag 2 september 1834 te Bergen op Zoom, zie 72 [blz. 20].
Georg Weller, geboren omstreeks 1746 te Giesen [niedersachsen, Duitsland], trouwt
(respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 29 jaar oud) op zondag 4 oktober 1778 met
Johanna Georgina Sabina Holzappel, geboren omstreeks 1749 te Venlo.
Uit dit huwelijk een dochter:
73. Anna Barbera Weller, geboren op woensdag 21 juli 1779 te 's-Hertogenbosch,
overleden (74 jaar oud) op donderdag 13 april 1854 te Dordrecht, zie 73 [blz. 20].
Jacob Antonie Blaeser, gedoopt op dinsdag 15 juni 1756 te Wouw, trouwt met
Fenneke Reymerinck, geboren omstreeks 1753.
Uit dit huwelijk een zoon:
74. Daniël Marijn Blaeser, gedoopt op zondag 11 januari 1784 te Wouw, overleden
(ongeveer 61 jaar oud) op zondag 22 juni 1845 te Bergen op Zoom, zie 74 [blz. 21].
Antonie de Backer, gedoopt op zondag 15 maart 1761 te Bergen op Zoom, trouwt met
Maria Agnes Saan, geboren omstreeks 1756 te
Sint-Maartens-Latem [oost-vlaanderen, België].
Uit dit huwelijk een dochter:
75. Maria Sohpia de Bakker, gedoopt op zaterdag 14 juli 1787 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 52 jaar oud) op zondag 10 mei 1840 aldaar, zie 75 [blz. 21].
Martinus Akkermans, gedoopt op zaterdag 20 mei 1752 te Meerssen, begraven op
zondag 20 juli 1806 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer
24 jaar oud) op zondag 22 juni 1777 te Bergen op Zoom Martinus Akkerman j.m. geb. te
Meerssen bij Maastricht liggende hier in garnizoen met Adriana Evertsen j.d. geb. en
wonend alhier. Beiden Roomsch met
Adriana Evers, gedoopt op zondag 7 januari 1753 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 53 jaar oud) op maandag 2 juni 1806 aldaar.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
76a. Leonardus Joannes Martens Akkermans, gedoopt op vrijdag 10 oktober 1777 te
Bergen op Zoom.
76b. Cornelis Martens Akkermans, gedoopt op maandag 9 augustus 1779 te
Bergen op Zoom.
76c. Josephus Martens Akkermans, gedoopt op dinsdag 13 augustus 1782 te
Bergen op Zoom, verver in 1821, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op
zaterdag 8 augustus 1846 te Bergen op Zoom.
76d. Agnes Martens Akkermans, gedoopt op zondag 23 oktober 1785 te
Bergen op Zoom.
76e. Maria Catharina Martens Akkermans, gedoopt op vrijdag 23 november 1787 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 85 jaar oud) op woensdag 5 februari 1873
aldaar.
76f. Petronella Martens Akkermans, gedoopt op donderdag 4 februari 1790 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 73 jaar oud) op zaterdag 19 december 1863
aldaar.
76g. Anna Martens Akkermans, gedoopt op zaterdag 15 december 1792 te
Bergen op Zoom.
76h. Thomas Martens Akkermans, gedoopt op donderdag 8 oktober 1795 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op woensdag 3 oktober 1877
aldaar, zie 76 [blz. 21].
Jacobus Gadrie, gedoopt op zondag 4 oktober 1739 te Oudenbosch, overleden
(ongeveer 81 jaar oud) op maandag 30 juli 1821 te Bergen op Zoom, ondertrouw op
zaterdag 2 augustus 1783 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 43 en
ongeveer 22 jaar oud) op zondag 17 augustus 1783 met
Joanna Vergauwen, gedoopt op zaterdag 13 juni 1761 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk een dochter:
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77. Martina Gadri, gedoopt op maandag 19 augustus 1799 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 84 jaar oud) op donderdag 11 oktober 1883 aldaar, zie 77 [blz. 21].
Marinus Goorde, gedoopt op maandag 2 oktober 1752 te Rucphen, overleden (ongeveer
68 jaar oud) op donderdag 7 juni 1821 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk
ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 25 september 1785 te Bergen op Zoom
met
Petronella Jansen, gedoopt op zondag 20 maart 1763 te Woensdrecht, overleden
(ongeveer 78 jaar oud) op zaterdag 6 november 1841 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
79a. Helena Sophia Goorden, gedoopt op dinsdag 22 augustus 1786 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op donderdag 11 september 1834
aldaar.
79b. Antonius Goorde, geboren omstreeks 1795, marktkramer.
79c. Joanna Cornelia Goorde, gedoopt op donderdag 11 februari 1802 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 83 jaar oud) op woensdag 29 april 1885
aldaar, zie 79 [blz. 21].
Petrus Mulders, gedoopt op vrijdag 26 januari 1759 te Steenbergen, begraven op
maandag 1 oktober 1804, ondertrouw op zaterdag 7 augustus 1784 te Steenbergen,
trouwt (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) op
zondag 22 augustus 1784 te Halsteren met
Anna Maria Moors, gedoopt op vrijdag 14 maart 1760 te Halsteren.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
80a. Joanna Mulders, geboren te Cladde, gedoopt Rooms-Katholiek op
woensdag 21 september 1785 te Halsteren (getuigen: Walterus Moors en Adriana
Mulders), overleden (ongeveer 26 jaar oud) op zondag 27 oktober 1811 te
Steenbergen.
80b. Joannes Mulders, geboren te Cladde, gedoopt op zaterdag 31 maart 1787 te
Halsteren (getuigen: Petrus Mulders en Anna Moors).
80c. Laurentius Mulders, geboren te Coevering, gedoopt Rooms-Katholiek op
maandag 11 augustus 1788 te Halsteren (getuigen: Cornelius van Oers en Anna
Maria Moors).
80d. Joannes Meulders, gedoopt Rooms-Katholiek op maandag 25 maart 1793 te
Steenbergen, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op donderdag 20 juni 1861 te
Halsteren (getuigen: zijn zoon Gerardus Mulders (40 [blz. 14] ) (aangever) en
Johannes van Meel (zie 125b [blz. 37] ), timmerman, bekende van den overledenen),
zie 80 [blz. 22].
80e. Marijn Mulders, gedoopt op maandag 19 januari 1795 te Steenbergen, arbeider
tussen 1825 en 1850, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op
donderdag 7 november 1850 te Steenbergen.
80f. Anna Mulders, gedoopt op vrijdag 25 augustus 1797 te Steenbergen, overleden
(ongeveer 14 jaar oud) op maandag 28 oktober 1811 aldaar.
Gerardus Kats, geboren te Moerstraten, gedoopt op donderdag 17 januari 1754 te Wouw,
begraven op zaterdag 22 april 1809 te Steenbergen, ondertrouw (2) op
zondag 21 juni 1795 te Steenbergen, trouwt (respectievelijk ongeveer 41 en ongeveer 26
jaar oud) op zondag 5 juli 1795 te Steenbergen met Jacoba Veraart, gedoopt op
vrijdag 2 september 1768 te Steenbergen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,
ondertrouw (1) op zaterdag 8 februari 1783 te Steenbergen, trouwt (respectievelijk
ongeveer 29 en ongeveer 39 jaar oud) op zondag 23 februari 1783 te Steenbergen met
Maria Deckers, gedoopt op dinsdag 16 april 1743 te Wouw, overleden (ongeveer 51 jaar
oud) op maandag 14 juli 1794 te Steenbergen.
Uit dit huwelijk een dochter:
81. Wilhelmijna Kats, gedoopt Rooms-Katholiek op dinsdag 28 juni 1785 te Steenbergen,
overleden (ongeveer 67 jaar oud) op donderdag 3 februari 1853 te Lepelstraat, zie
81 [blz. 22].
Gerardus (Gerard) Keijsers, geboren te Cladde, gedoopt op vrijdag 3 november 1775 te
Halsteren, arbeider in 1837, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op woensdag 10 mei 1837
te Halsteren om 23:00 uur, de eerste getuige verklaarde niet te kunnen
schrijven (getuigen: Cornelis Klarijs (aangever), arbeider, bekende van de overledene en
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Pieter van Breemen, smid, bekende van de overledene), trouwt met
Petronella Haesen, gedoopt op maandag 24 juli 1775 te Halsteren.
Uit dit huwelijk een zoon:
82. Petrus Keijsers, geboren op zondag 23 februari 1812 te Halsteren, overleden (71 jaar
oud) op vrijdag 13 april 1883 aldaar, zie 82 [blz. 22].
Marijn Braat, geboren omstreeks 1752 te Halsteren, arbeider, overleden (ongeveer 84
jaar oud) op maandag 24 oktober 1836 te Halsteren, trouwt met
Dimphna van Geel, geboren omstreeks 1788.
Uit dit huwelijk een dochter:
83. Dingena Braat, geboren op zaterdag 27 maart 1819 te Halsteren, overleden (79 jaar
oud) op vrijdag 10 februari 1899 aldaar, zie 83 [blz. 22].
Pieter Geers, gedoopt op dinsdag 1 juli 1777 te Standdaarbuiten, overleden (ongeveer 55
jaar oud) op woensdag 5 september 1832 te Steenbergen, trouwt met
Anna van Meel, gedoopt op vrijdag 15 september 1775 te Steenbergen, overleden
(ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 17 november 1847 aldaar.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
84a. Roeland Geers, gedoopt op maandag 28 januari 1799 te Steenbergen, overleden
(ongeveer 34 jaar oud) op maandag 25 maart 1833 te Steenbergen en Kruisland.
84b. Cornelis Geerts, gedoopt op maandag 20 oktober 1800 te Steenbergen.
84c. Dominicus Geerts, gedoopt op maandag 22 november 1802 te Steenbergen.
84d. Joannes (Jan) Geers, gedoopt op maandag 18 februari 1805 te Steenbergen, zie
84 [blz. 22].
84e. Adriana Geers, gedoopt op vrijdag 25 september 1807 te Steenbergen.
Adrianus Vermeulen, gedoopt op woensdag 7 juni 1775 te Halsteren, trouwt met
Adriana van Agtmaal, gedoopt op woensdag 9 juli 1777 te Steenbergen.
Uit dit huwelijk een dochter:
85. Joanna (Janna) Vermeulen, gedoopt op zaterdag 2 november 1805 te Steenbergen,
zie 85 [blz. 22].
Petrus (Pieter) Laanen, gedoopt op dinsdag 15 juli 1755 te Moerstraten, arbeider,
overleden (ongeveer 67 jaar oud) op donderdag 25 juli 1822 te Halsteren, trouwt met
Anna Brouwers, gedoopt op zondag 6 juli 1760 te Steenbergen.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
88a. Adrianus Lanen, gedoopt op zaterdag 7 april 1787 te Halsteren.
88b. Johannes Laanen, gedoopt op vrijdag 26 december 1788 te Halsteren.
88c. Petrus (Piet) Laanen, gedoopt op dinsdag 5 juli 1791 te Halsteren, overleden
(ongeveer 58 jaar oud) op vrijdag 3 augustus 1849 aldaar, zie 88 [blz. 23].
88d. Dedericus (Dirk) Laanen, gedoopt op dinsdag 24 september 1793 te
Steenbergen, arbeider, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op maandag 22 januari 1844
te Lepelstraat.
88e. Theodorus Laanen, geboren omstreeks 1795.
88f. Catharina Lanen, gedoopt op donderdag 3 maart 1796 te Steenbergen.
88g. Johannes (Jan) Laanen, gedoopt op zondag 19 oktober 1800 te
Steenbergen, arbeider, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1862
te Halsteren.
88h. Maria Laanen, geboren omstreeks 1783, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op
zaterdag 26 november 1836 te Steenbergen.

Algemene notities van: Johannes (Jan) Laanen.
Signalement Nationale Militie: Lengte : 170 Aangezicht : Lang Voorhoofd : Plat Ogen : Bruin Neus :
Lang Haar : Bruin.
178.
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Petrus Jacobs, geboren omstreeks 1755, trouwt met
Adriana van Aert, geboren omstreeks 1765.
Uit dit huwelijk een dochter:
89. Anna Cornelia Jacobs, gedoopt op woensdag 18 mei 1796 te Halsteren, zie
89 [blz. 23].
Jan Schetters, gedoopt op dinsdag 21 augustus 1781 te Halsteren, arbeider, overleden
(ongeveer 77 jaar oud) op zondag 3 april 1859 te Halsteren, trouwt (2) met Maria van
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Meel, geboren omstreeks 1781. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt (1) met
Joanna Catharina Geers, geboren omstreeks 1781, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op
zaterdag 8 april 1843 te Halsteren.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
91a. Maria Catharina Schetters, geboren op zondag 6 september 1812 te Halsteren,
overleden (51 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1864 aldaar, zie 91 [blz. 23].
91b. Cornelis Schetters, geboren op vrijdag 14 december 1821 te Halsteren, overleden
(68 jaar oud) op zaterdag 8 maart 1890 aldaar.
91c. Cornelis Schetters, geboren omstreeks 1822, arbeider.
Poulus van Dijk, gedoopt op donderdag 14 april 1774 te Halsteren, overleden (ongeveer
41 jaar oud) op donderdag 29 februari 1816 te Steenbergen, trouwt (ongeveer 26 jaar
oud) (1) op zondag 20 april 1800 te Halsteren met Elizabeth Lepeling. Uit dit huwelijk zijn
geen kinderen bekend, trouwt (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud)
(2) op zondag 16 mei 1802 te Steenbergen met
Adriana van der Reijzen, geboren omstreeks 1773, gedoopt op
zondag 23 december 1781 te Halsteren, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op
donderdag 19 juli 1832 te Steenbergen, trouwt (ongeveer 44 jaar oud) (2) op
vrijdag 9 mei 1817 te Steenbergen met Jan Brandt, zoon van Jan Brandt en Elisabeth van
der Looij. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Uit dit huwelijk een zoon:
92. Kornelis (Korneel) van Dijk, gedoopt op donderdag 15 december 1803 te Halsteren,
zie 92 [blz. 23].
Antony Demmers, gedoopt op zaterdag 27 juli 1782 te Kalmthout [antwerpen, België],
overleden (ongeveer 65 jaar oud) op maandag 20 september 1847 te Halsteren, trouwt
(respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 28 jaar oud) op zondag 15 januari 1804 te
Bergen op Zoom met
Elisabeth Cornelissen, gedoopt op vrijdag 12 januari 1776 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 58 jaar oud) op maandag 1 december 1834 aldaar.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
93a. Maria Demmers, gedoopt op zondag 1 juli 1804 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 69 jaar oud) op zaterdag 14 maart 1874 aldaar, zie 93 [blz. 23].
93b. Joanna Demmers, gedoopt op zondag 2 maart 1806 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 16 jaar oud) op vrijdag 21 februari 1823 aldaar.
93c. Johannes Demmers, gedoopt op vrijdag 14 april 1809 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 64 jaar oud) op zaterdag 27 december 1873 te Halsteren.
93d. Catharina Demmers, geboren op woensdag 8 mei 1811 te Bergen op Zoom,
overleden (65 jaar oud) op zondag 4 juni 1876 aldaar.
93e. Cornelis Demmers, geboren op zondag 8 augustus 1813 te Bergen op Zoom,
overleden (18 jaar oud) op donderdag 10 mei 1832 te Zwolle.
93f. Henricus (Hendrik) Demmers, geboren op maandag 14 augustus 1815 te
Bergen op Zoom, arbeider tussen 1851 en 1891, overleden (75 jaar oud) op
woensdag 11 maart 1891 te Bergen op Zoom om 11:00 uur (getuigen: zijn zoon
Leendert Demmers (zie 93f [blz. 33] ) (aangever), stukadoor en Johannes Cornelis
van Tongeren, timmerman).
93g. Adriana Demmers, geboren op dinsdag 10 november 1818 te Bergen op Zoom.
93h. Petrus Demmers, geboren op vrijdag 12 oktober 1821 te Bergen op Zoom, arbeider
tussen 1881 en 1902, zonder beroep in 1904, overleden (82 jaar oud) op
donderdag 21 april 1904 te Bergen op Zoom om 07:30 uur (getuigen: zijn zoon
Antonius Demmers (zie 93h [blz. 33] ) (aangever), boschwachter en zijn zoon Marinus
Demmers (zie 93h [blz. 33] ), arbeider).
Cornelis Anthonissen, geboren omstreeks 1767, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op
dinsdag 28 december 1819 te Roosendaal, trouwt met
Catharina van Tilburg, geboren omstreeks 1766, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op
dinsdag 15 juni 1819 te Roosendaal.
Uit dit huwelijk een zoon:
94. Jacobus Anthonissen, gedoopt op zaterdag 2 november 1799 te Roosendaal, zie
94 [blz. 24].
Marijnus van Gogh, gedoopt op woensdag 14 juli 1723 te Roosendaal, begraven op
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zaterdag 14 mei 1803 te Wouw, trouwt met
Joanna Ribbens, gedoopt op woensdag 23 mei 1764 te Etten-Leur.
Uit dit huwelijk een dochter:
95. Willemijna van Gog, gedoopt op dinsdag 18 februari 1800 te Wouw, zie 95 [blz. 24].
Sebastianus (Bastiaan) Scheurbiers, gedoopt op dinsdag 28 december 1751 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op vrijdag 1 juni 1810 aldaar
(bezweken aan de koortsen), ondertrouw op zaterdag 13 april 1782 te Bergen op Zoom,
trouwt (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 28 april 1782 te
Bergen op Zoom met
Sara van Meer, geboren te Nieuw Borgvliet, gedoopt op vrijdag 28 december 1759 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 85 jaar oud) op donderdag 2 januari 1845 aldaar.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
96a. Michael (Machiel) Scheurbiers, gedoopt op zondag 5 oktober 1783 te
Bergen op Zoom, tuinder tussen 1812 en 1816, arbeider tussen 1818 en 1846,
overleden (ongeveer 72 jaar oud) op donderdag 7 februari 1856 te Bergen op Zoom.
96b. Johannes (Jean) Scheurbiers, gedoopt op donderdag 20 oktober 1785 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op zaterdag 27 juni 1863 aldaar,
zie 96 [blz. 24].
96c. Cornelis Schuurbiers, gedoopt op woensdag 13 februari 1788 te
Bergen op Zoom, fuselier, arbeider tussen 1818 en 1830, hovenier in 1849, overleden
(ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 11 september 1858 te Bergen op Zoom.
96d. Petrus (Pieter) Schuerbiers, gedoopt Rooms-Katholiek op
dinsdag 30 augustus 1791 te Bergen op Zoom, hovenier tussen 1818 en 1860,
overleden (ongeveer 77 jaar oud) op maandag 31 mei 1869 te Bergen op Zoom.
96e. Mattheus Schuurbiers, gedoopt op woensdag 19 maart 1794 te
Bergen op Zoom, hovenier tussen 1821 en 1841, overleden (ongeveer 83 jaar oud) op
maandag 17 september 1877 te Bergen op Zoom.
96f. Anna Schuurbiers, gedoopt op woensdag 17 mei 1797 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 86 jaar oud) op dinsdag 26 februari 1884 aldaar, zie
121 [blz. 26].
Arnold van Osta, gedoopt op zaterdag 7 juni 1760 te Wouw, overleden (ongeveer 47 jaar
oud) op zaterdag 16 januari 1808 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 24
en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 12 september 1784 te Bergen op Zoom met
Maria Dietvorst, gedoopt op donderdag 5 mei 1757 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 81 jaar oud) op zondag 17 juni 1838 aldaar.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
97a. Johannes van Osta, geboren omstreeks 1786, arbeider in 1816.
97b. Lucia van Osta, gedoopt op zondag 21 juni 1789 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 79 jaar oud) op dinsdag 13 oktober 1868 aldaar, zie 97 [blz. 24].
Joachim van der Vliet, gedoopt op zondag 23 maart 1749 te Essen [antwerpen, België],
overleden (ongeveer 41 jaar oud) op vrijdag 28 januari 1791 te Wouw, trouwt
(respectievelijk ongeveer 33 en ongeveer 27 jaar oud) op zaterdag 13 april 1782 te Wouw
met
Anthonetta Schillemans, gedoopt op maandag 16 september 1754 te Wouw, overleden
(ongeveer 78 jaar oud) op woensdag 3 oktober 1832 te Roosendaal.
Uit dit huwelijk een zoon:
98. Nicolaas van der Vliet, gedoopt op zaterdag 5 november 1785 te Wouw, overleden
(ongeveer 78 jaar oud) op maandag 28 december 1863 te Roosendaal, zie
98 [blz. 24].
Cornelis van Loon, gedoopt op woensdag 17 maart 1756 te Essen [antwerpen, België],
overleden (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 2 mei 1818 aldaar, trouwt (respectievelijk
ongeveer 34 en ongeveer 25 jaar oud) op maandag 3 mei 1790 te
Essen [antwerpen, België] met
Helena van Riel, gedoopt op zondag 19 augustus 1764 te Essen [antwerpen, België],
overleden (ongeveer 63 jaar oud) op maandag 8 oktober 1827 aldaar.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
102a. Laurentia van Loon, geboren te Essen (Hondsberg) [antwerpen, België], gedoopt op
zaterdag 19 februari 1791 te Essen [antwerpen, België] (getuigen: Anna van Agtmael
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en Gerardus Verhaert).
102b. Simon van Loon, geboren op donderdag 13 december 1792 te
Essen (Hondsberg) [antwerpen, België], gedoopt op vrijdag 14 december 1792 te
Essen [antwerpen, België] (Nata pridie), geboren een dag tevoren (getuigen: Cornelius
Somers en Adriana van Velthoven).
102c. Joannes Baptista van Loon, geboren te Essen (Hondsberg) [antwerpen, België],
overleden (ongeveer 61 jaar oud) op maandag 11 januari 1858 aldaar, zie
102 [blz. 25].
102d. Anna Cornelia van Loon, gedoopt op woensdag 25 februari 1801 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: joannes Somers en Anna Cornelia van Riel).
102e. Maria Catharina van Loon, gedoopt op vrijdag 23 september 1803 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 44 jaar oud) op
donderdag 6 januari 1848 aldaar.
Franciscus Mariën, geboren omstreeks 1763, trouwt met
Adriana de Backer, geboren omstreeks 1767.
Uit dit huwelijk een dochter:
103. Cornelia Mariën, gedoopt op maandag 20 augustus 1798 te Wouw, overleden
(ongeveer 73 jaar oud) op zondag 21 januari 1872 aldaar, zie 103 [blz. 25].
Johannes Baptista (Jan) Cornelisse van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België],
gedoopt op woensdag 7 december 1735 te Nispen, overleden (72 jaar oud) te
Essen [antwerpen, België], begraven op woensdag 9 maart 1808 te Nispen, trouwt
(respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 24 juli 1763 te Nispen
met
Maria Roecken, geboren te Nispen, gedoopt op zondag 19 oktober 1738 aldaar,
begraven op maandag 24 april 1809 aldaar.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
104a. Cornelia van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
vrijdag 17 augustus 1764 te Nispen, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op
zaterdag 15 februari 1840 te Essen [antwerpen, België].
104b. Maria Catharina van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
zondag 19 april 1767 te Nispen, overleden (2 jaar oud) te Essen [antwerpen, België],
begraven op zondag 1 april 1770 te Nispen.
104c. Cornelius van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
zondag 16 juli 1769 te Nispen, overleden (ongeveer 82 jaar oud) op
vrijdag 19 december 1851 te Essen [antwerpen, België].
104d. Maria van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
woensdag 18 november 1772 te Nispen, overleden (ongeveer 36 jaar oud) op
dinsdag 18 april 1809 te Steenbergen.
104e. Adrianus van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer
75 jaar oud) op woensdag 12 februari 1851 te Essen [antwerpen, België], zie
104 [blz. 25].
104f. Johanna van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
zondag 5 juli 1778 te Nispen, overleden (ongeveer 28 jaar oud) op
dinsdag 16 september 1806 aldaar.
104g. Adriana van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
dinsdag 25 september 1781 te Nispen, overleden (ongeveer 23 jaar oud) op
vrijdag 8 februari 1805 te Essen [antwerpen, België].
Adrianus Hagenaars, geboren omstreeks 1745, trouwt (respectievelijk ongeveer 61 en
ongeveer 57 jaar oud) op zondag 23 november 1806 te Huijbergen met
Joanna Damen, geboren omstreeks 1749.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
105a. Petrus Joannes Hagenaers, geboren omstreeks 1773, overleden (ongeveer 60 jaar
oud) op vrijdag 23 augustus 1833 te Kalmthout [antwerpen, België].
105b. Maria Hagenaars, geboren te Huijbergen, zie 105 [blz. 25].
Wilhelmus Heijmans, gedoopt op dinsdag 25 juli 1752 te Wouw, trouwt met
Maria Rampaert, geboren omstreeks 1751 te Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk een zoon:
108. Wilhelmus (Willem) Heijmans, gedoopt op maandag 6 mei 1782 te Wouw, zie
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108 [blz. 26].
Hendricus (Hendrik) de Bont, gedoopt op donderdag 2 juli 1767 te Hoeven, arbeider in
1838, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op dinsdag 4 januari 1848 te Hoeven, trouwt
(respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) op maandag 2 mei 1791 te
Roosendaal met
Maria Frik, gedoopt op donderdag 14 augustus 1766 te Oudenbosch Ze is gedoopt met
de doopnaam Anna, overleden (ongeveer 82 jaar oud) op zondag 29 april 1849 te
Hoeven.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
112a. Leonardus (Leen) de Bont, gedoopt op zondag 10 augustus 1794 te
Hoeven, arbeider tussen 1824 en 1857, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op
zondag 20 november 1870 te Hoeven.
112b. Maria de Bont, gedoopt op zaterdag 14 mei 1796 te Hoeven, dienstmeid in 1826,
overleden (ongeveer 70 jaar oud) op maandag 25 februari 1867 te
Oud en Nieuw Gastel.
112c. Jacoba de Bont, gedoopt op woensdag 6 maart 1799 te Hoeven, dienstmeid in
1826, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op zaterdag 1 juni 1839 te Hoeven.
112d. Cornelis de Bont, gedoopt op donderdag 23 april 1801 te Hoeven.
112e. Adriana de Bont, gedoopt op woensdag 25 mei 1803 te Hoeven, overleden
(ongeveer 71 jaar oud) op zaterdag 27 februari 1875 aldaar.
112f. Cornelis de Bont, geboren te Etten-Leur, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op
maandag 22 april 1850 aldaar, zie 112 [blz. 26].
112g. Cornelia de Bont, gedoopt op dinsdag 15 december 1807 te Hoeven, mutsenwaster
tussen 1870 en 1877, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op
zaterdag 17 november 1877 te Hoeven.
112h. Johanna de Bont, geboren en overleden op vrijdag 15 maart 1811 te Etten-Leur.
112i. Johannes (Jan) de Bont, geboren op vrijdag 15 maart 1811 te Etten-Leur, arbeider
tussen 1838 en 1865, overleden (69 jaar oud) op zondag 6 februari 1881 te Hoeven.
Antonius Schepers, geboren omstreeks 1756 te Essen [antwerpen, België], overleden
(ongeveer 58 jaar oud) op maandag 26 december 1814 te Turnhout [antwerpen, België],
trouwt met
Wilhelmina van der Wielen, geboren omstreeks 1758, overleden (ongeveer 56 jaar oud)
op donderdag 7 juli 1814 te Etten-Leur.
Uit dit huwelijk een dochter:
113. Johanna Schepers, gedoopt op zaterdag 12 september 1801 te Etten-Leur,
overleden (ongeveer 64 jaar oud) op donderdag 4 januari 1866 te Hoeven, zie
113 [blz. 26].
Jacobus Joannisse van Peer, geboren omstreeks 1744, trouwt met
Maria Thomassen Aerts, geboren omstreeks 1748.
Uit dit huwelijk een zoon:
114. Johannes van Peer, gedoopt op woensdag 17 maart 1779 te Etten-Leur, zie
114 [blz. 26].
Joannis van den Boom, gedoopt Rooms-Katholiek op vrijdag 19 maart 1756 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op vrijdag 12 april 1816 aldaar,
ondertrouw op zaterdag 28 juni 1794 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer
38 en ongeveer 20 jaar oud) op zondag 13 juli 1794 te Bergen op Zoom met
Adriana Maas, gedoopt Rooms-Katholiek op woensdag 8 september 1773 te Wouw,
overleden (ongeveer 82 jaar oud) op donderdag 20 maart 1856 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
120a. Petrus van den Boom, geboren te Bergen op Zoom.
120b. Joannis van den Boom, gedoopt op zondag 9 maart 1800 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 47 jaar oud) op donderdag 25 maart 1847 aldaar, zie
120 [blz. 26].
= 192.
= 193.
Petrus (Pieter) Scheurbiers, gedoopt op donderdag 22 december 1763 te
Bergen op Zoom, arbeider, hovenier, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op
donderdag 10 februari 1842 te Bergen op Zoom, ondertrouw op zaterdag 14 mei 1785 te
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Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 18 jaar oud) op
zondag 29 mei 1785 te Bergen op Zoom met
Catharina Ruyten, gedoopt op zaterdag 16 augustus 1766 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 61 jaar oud) op dinsdag 4 december 1827 aldaar.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
122a. Cornelis Scheurbiers, gedoopt op donderdag 22 december 1785 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 24 april 1861
aldaar, zie 122 [blz. 27].
122b. Mattheus (Gilles) Scheurbiers, gedoopt op donderdag 15 september 1791 te
Bergen op Zoom, overleden (1 jaar oud) (stuipen), begraven op
maandag 4 februari 1793 aldaar.
122c. Elizabetha Petronilla Scheurbiers, gedoopt op maandag 30 november 1795 te
Bergen op Zoom.
122d. Marinus (Marijn) Schuerbiers, gedoopt Rooms-Katholiek op
woensdag 21 november 1798 te Bergen op Zoom, arbeider, hovenier tussen 1826 en
1850, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op dinsdag 18 januari 1853 te
Bergen op Zoom.
122e. Cornelia Schuurbiers, gedoopt op vrijdag 10 december 1802 te
Bergen op Zoom Cornelia Lammers in plaats van Joanna Schuurbiers. Bij het
invoeren van het bevolkingsregister wordt zij niet meer vermeld, overleden (hoogstens
9 jaar oud) voor 1812.
Adrianus Kellaars, gedoopt op dinsdag 5 september 1758 te Oudenbosch, overleden
(ongeveer 47 jaar oud) op zaterdag 10 mei 1806 te Nieuw-Vossemeer, trouwt
(respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 29 jaar oud) op zondag 21 november 1790 te
Nieuw-Vossemeer met
Wilhelmina de Wit, gedoopt op zondag 23 november 1760 te Halsteren, overleden
(ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 5 januari 1811 te Nieuw-Vossemeer.
Uit dit huwelijk een dochter:
123. Johanna Kellaars, gedoopt op zondag 20 november 1796 te Nieuw-Vossemeer,
overleden (ongeveer 61 jaar oud) op woensdag 21 april 1858 te Bergen op Zoom, zie
123 [blz. 27].
Cornelis Somers, gedoopt op maandag 23 januari 1758 te Huijbergen, overleden
(ongeveer 49 jaar oud) op donderdag 10 december 1807 te Nieuw Borgvliet, begraven op
zaterdag 12 december 1807 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 18
jaar oud) op maandag 11 oktober 1790 te Zuidgeest met
Cornelia Slooven, gedoopt op dinsdag 5 mei 1772 te Zuidgeest, overleden (minstens 58
jaar oud) na 1831.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
124a. Johanna Cornelia Somers.
124b. Adrianus Zomers, gedoopt op dinsdag 20 november 1798 te Halsteren, zie
124 [blz. 27].
124c. Cornelis Somers, overleden op zondag 18 september 1870 te Bergen op Zoom.
Johannes (Jan) de Bie, gedoopt op maandag 8 september 1755 te Halsteren, bouwman,
overleden (ongeveer 71 jaar oud) op zaterdag 23 december 1826 te Halsteren, trouwt met
Cornelia van Alphen, geboren omstreeks 1767.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
125a. Pieter de Bie, geboren omstreeks 1790, bouwman.
125b. Dingena de Bie, gedoopt op donderdag 20 augustus 1795 te Halsteren, overleden
(ongeveer 73 jaar oud) op donderdag 28 januari 1869 aldaar.
125c. Frans de Bie, geboren omstreeks 1800, bouwman.
125d. Johanna de Bie, geboren op zondag 13 januari 1811 te Halsteren, zie 125 [blz. 27].
Martinus de Kok, geboren omstreeks 1771, trouwt met
Anna Elisabeth Gillisen, gedoopt op vrijdag 5 januari 1776 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 45 jaar oud) op woensdag 7 maart 1821 te Halsteren.
Uit dit huwelijk een zoon:
126. Henricus de Kok, gedoopt op donderdag 17 juli 1806 te Halsteren, overleden
(ongeveer 73 jaar oud) op woensdag 26 november 1879 aldaar, zie 126 [blz. 27].
Petrus Theuns, geboren omstreeks 1767 te Groot-Zundert, trouwt met
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Petronella Blankers, gedoopt op zaterdag 6 oktober 1770 te Wouw (Spellestraat).
Uit dit huwelijk een dochter:
127. Johanna Theuns, gedoopt op donderdag 29 juli 1802 te Moerstraten, overleden
(ongeveer 81 jaar oud) op zondag 7 oktober 1883 te Halsteren, zie 127 [blz. 27].

Generatie IX
256.
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Johan Cord Heinrich Schnitker, gedoopt op zondag 28 oktober 1731 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], ondervoogd, begraven op dinsdag 7 mei 1765 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwt (respectievelijk ongeveer 22 en 16 jaar
oud) op zondag 25 augustus 1754 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
Catrin Louise Wulffers, geboren in september 1737 te
Warmsen [niedersachsen, Duitsland], wehemutter (vroedvrouw), overleden (65 jaar oud)
op maandag 17 januari 1803 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwt
(respectievelijk 28 en ongeveer 23 jaar oud) (1) op dinsdag 17 september 1765 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met Peter Henrich Schnitker, zoon van Johan
Cord (Döpken) Schnitker en Maria Lisabeth Meier, gedoopt op woensdag 25 april 1742 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op donderdag 2 februari 1775 aldaar.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
128a. Friedrich Schnitker, gedoopt op woensdag 18 december 1754 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 58 jaar oud) op
zondag 6 juni 1813 aldaar, zie 128 [blz. 27].
128b. Anna Dorothea Elisabeth Schnitker, gedoopt op vrijdag 25 maart 1757 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
128c. Christin Marie Schnitker, gedoopt op zondag 14 oktober 1759 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op vrijdag 23 april 1762 aldaar.
128d. Anna Magrethe Ilsabein Schnitker, gedoopt op zondag 7 februari 1762 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op zondag 18 juli 1762 aldaar.
128e. Peter Daniel Henrich Christian Schnitker, gedoopt op donderdag 23 juni 1763 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op woensdag 7 september 1763
aldaar.
128f. Johann Henrich Schnitker, gedoopt op zondag 29 juli 1764 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op woensdag 6 maart 1765 aldaar.
Catrin Louise Wulffers, trouwt (1) met Peter Henrich Schnitker.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
128g. Levenloos geboren zoon Schnitker, geboren op woensdag 30 juli 1766 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
128h. Catharine Elisabeth Schnitker, gedoopt op zondag 4 oktober 1767 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
128i. Peter Henrich Schnitker, gedoopt op woensdag 31 oktober 1770 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], dagloner, overleden (ongeveer 30 jaar oud)
op maandag 16 maart 1801 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
128j. Johann Cord Schnitker, gedoopt op zondag 15 mei 1774 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
Johann Heinrich Wiese, gedoopt op zondag 16 april 1730 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], musketier, begraven op maandag 31 mei 1790
te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwt (respectievelijk ongeveer 23 en
ongeveer 19 jaar oud) op woensdag 28 november 1753 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
Margreth Liesabeth Meyer, geboren omstreeks 1734, begraven op dinsdag 13 april 1790
te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
Uit dit huwelijk een dochter:
129. Anna Maria Elisabeth Wiese, gedoopt op zondag 12 februari 1764 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op zondag 17 januari 1830 aldaar,
zie 129 [blz. 28].
Cornelis van Waard, gedoopt op zondag 12 februari 1730 te Middelharnis, trouwt
(respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) (2) op zondag 19 februari 1758 te
Stad aan het Haringvliet met Maria Ritmeester, gedoopt op woensdag 25 juli 1731 te
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Stad aan het Haringvliet. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt (beiden ongeveer 34 jaar
oud) (3) op donderdag 6 september 1764 te Stad aan het Haringvliet met Maartje van
Meeteren, gedoopt op vrijdag 4 augustus 1730 te Den Bommel. Uit dit huwelijk geen
kinderen, trouwt (1) met
Jannetje Melissant, gedoopt op donderdag 28 september 1752 te Dirksland, overleden
(ongeveer 76 jaar oud) op zaterdag 30 mei 1829 aldaar.
Uit dit huwelijk een zoon:
132. Pieter van Waard, gedoopt op zondag 29 april 1781 te Dirksland, overleden
(ongeveer 30 jaar oud) op vrijdag 27 december 1811 aldaar, zie 132 [blz. 28].
Jannes Poortvliet, geboren omstreeks 1747 te Dirksland, trouwt met
Jannigje Gestel, geboren omstreeks 1751 te Dirksland.
Uit dit huwelijk een dochter:
133. Burgje Poortvliet, gedoopt op woensdag 9 januari 1782 te Dirksland, overleden
(ongeveer 52 jaar oud) op donderdag 3 juli 1834 aldaar, zie 133 [blz. 28].
Pieter Visbeen, geboren omstreeks 1737, trouwt met
Lienkje Wouterse van de Vliet, geboren omstreeks 1741.
Uit dit huwelijk een zoon:
134. Marijnes Visbeen, gedoopt op zondag 5 april 1772 te Dirksland, overleden
(ongeveer 55 jaar oud) op zaterdag 22 september 1827 aldaar, zie 134 [blz. 28].
Johannes Jacobsz van der Kooij, gedoopt op zondag 6 januari 1732 te Delft, overleden
(ongeveer 82 jaar oud) op zaterdag 12 maart 1814 te Schipluiden, trouwt (respectievelijk
ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) op zaterdag 11 april 1761 te Vlaardingen met
Crijna Maan, gedoopt op zondag 30 mei 1734 te Vlaardingen, overleden (ongeveer 58
jaar oud) op dinsdag 8 januari 1793 te Schipluiden.
Uit dit huwelijk een zoon:
136. Jacob Johannesz van der Kooij, geboren op zondag 22 januari 1764 te
Sint Maartensregt, overleden (71 jaar oud) op zaterdag 24 januari 1835 aldaar, zie
136 [blz. 29].
Philips Ariënsz Qualm, gedoopt op dinsdag 4 juli 1724 te De Lier, schepen, bouwman,
overleden (ongeveer 67 jaar oud) op donderdag 20 oktober 1791 te Maassluis, trouwt
(respectievelijk ongeveer 63 en ongeveer 62 jaar oud) (2) op woensdag 30 april 1788 te
Maassluis met Neeltje Izaaksdr, dochter van Izaak Ysbrandsz en Marijtje Hendrikse Poot,
gedoopt op vrijdag 19 april 1726 te Maasland. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt
(respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) (1) op zaterdag 31 maart 1753 te
De Lier met zijn achternicht
Anna Sijmonsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 8 juli 1725 te Het Woud, overleden
(ongeveer 51 jaar oud) op woensdag 2 oktober 1776 te Maasland.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
137a. Cornelis Philipsz Qualm.
137b. Ary Philpsz Qualm, gedoopt op zondag 13 oktober 1754 te Maasland.
137c. Symon Philipsz Qualm, gedoopt op vrijdag 11 juni 1756 te Maasland.
137d. Cornelis Philipsz Qualm, gedoopt op zondag 13 november 1757 te Maasland,
overleden (ongeveer 5 jaar oud) op maandag 13 december 1762 aldaar.
137e. Meynsje Philipsdr Qualm, gedoopt op zondag 17 december 1758 te Maasland,
overleden (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 29 juli 1830 te Maassluis.
137f. Neeltje Philipsdr Qualm, gedoopt op zondag 7 juni 1761 te Maasland, overleden
(ongeveer 88 jaar oud) op zaterdag 14 juli 1849 te Delft.
137g. Cornelia Philipsdr Qualm, gedoopt op zondag 10 juli 1763 te Maasland, overleden
(ongeveer 85 jaar oud) op zaterdag 15 juli 1848 te Schiedam, zie 137 [blz. 29].
Ridderus Sijmonsz van der Kooij, gedoopt op zondag 18 april 1723 te Het Woud,
overleden (ongeveer 41 jaar oud) in 1765 te Schipluiden, trouwt (respectievelijk ongeveer
29 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 30 april 1752 te Het Woud met
Geertje de Hoog, gedoopt op zondag 19 mei 1726 te Berkel.
Uit dit huwelijk een zoon:
138. Arij Ridderusz van der Kooij, gedoopt op zaterdag 7 april 1759 te Schipluiden,
overleden (ongeveer 71 jaar oud) op maandag 31 mei 1830 te Voorburg, zie
138 [blz. 29].
Arij Leendertse van der Weijden, gedoopt te Vlaardingen, overleden in november 1779
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aldaar, ondertrouw op zaterdag 18 mei 1748 te Vlaardingen, trouwt (Maartie Cornelisse
ongeveer 26 jaar oud) op zondag 26 mei 1748 te Vlaardingen met
Maartie Cornelisse Stolk, geboren in 1722 te Vlaardingen, overleden (ongeveer 89 jaar
oud) op dinsdag 20 augustus 1811 aldaar.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
140a. Neeltje van der Weijden, gedoopt op zondag 20 oktober 1748 te
Vlaardingen (getuigen: Neeltje Kans en Niesje Booster), overleden (ongeveer 70 jaar
oud) op woensdag 4 augustus 1819 aldaar.
140b. Niesje van der Weijden, gedoopt op zondag 22 november 1750 te
Vlaardingen (getuigen: Niesje Stolk, Neeltje Kans
Niesje Stolk en Neeltje Kans), overleden (ongeveer 81 jaar oud) op
zaterdag 18 februari 1832 aldaar.
140c. Leena van der Weijden, gedoopt op woensdag 15 augustus 1753 te
Vlaardingen (getuigen: Neeltje Kas en Niesje Booster).
140d. Cornelis Arijsz van der Weijden, gedoopt op woensdag 5 november 1755 te
Vlaardingen (getuigen: Neeltje Kans en Ingetje Stolk).
140e. Leendert Arijz van der Weijden, gedoopt op woensdag 16 januari 1760 te
Vlaardingen, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op woensdag 10 april 1811 aldaar, zie
140 [blz. 29].
140f. Jan Arijsz van der Weijden, gedoopt op woensdag 14 juli 1762 te
Vlaardingen (getuige: Ingetje Stolken Belitje van der Weide), overleden (ongeveer 50
jaar oud) in maart 1813 te op zee.
140g. Pieter Arijsz van der Weijden, gedoopt op woensdag 21 november 1764 te
Vlaardingen (getuigen: Maaike Stolk, Belitje van der Weide
Maaike Stolk en Belitje van der Weide), overleden (ongeveer 52 jaar oud) op
zondag 6 april 1817 aldaar.
Johann Philipp Becht, geboren op woensdag 11 september 1697 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland], bakker, trouwt met
Maria Elisabeth, geboren omstreeks 1705.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
144a. Johan Andreas Becht, geboren op dinsdag 28 augustus 1736 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland], zie 144 [blz. 29].
144b. Maria Elisabeth Becht, geboren op zaterdag 3 oktober 1739 te
Wildsachsen [hessen, Duitsland].
Daniël Blaeser, geboren omstreeks 1721, schoolmeester, trouwt met
Cornelia van Rhee, geboren omstreeks 1725.
Uit dit huwelijk een zoon:
148. Jacob Antonie Blaeser, gedoopt op dinsdag 15 juni 1756 te Wouw, zie 148 [blz. 30].
Laurentius (Laurijs) de Backer, gedoopt Rooms-Katholiek op maandag 7 juni 1728 te
Steenbergen, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op donderdag 12 september 1782 te
Bergen op Zoom (hij is subiet overleden), ondertrouw op woensdag 22 december 1751 te
Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 32 jaar oud) op
woensdag 12 januari 1752 te Bergen op Zoom met
Catharina van Achthoven, gedoopt op dinsdag 11 april 1719 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 86 jaar oud) op dinsdag 1 april 1806 aldaar.
Uit dit huwelijk een zoon:
150. Antonie de Backer, gedoopt op zondag 15 maart 1761 te Bergen op Zoom, zie
150 [blz. 30].
Leonardus Akkermans, gedoopt op vrijdag 13 juli 1708 te Houthem, begraven op
vrijdag 23 december 1785 te Meerssen, trouwt met
Agnetis Hons, begraven op woensdag 25 februari 1789 te Meerssen.
Uit dit huwelijk een zoon:
152. Martinus Akkermans, gedoopt op zaterdag 20 mei 1752 te Meerssen, begraven op
zondag 20 juli 1806 te Bergen op Zoom, zie 152 [blz. 30].
Cornelis Antonius Eevers, gedoopt op donderdag 1 december 1712 te Teteringen, trouwt
(respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 14 mei 1738 te
Bergen op Zoom met
Digna Steevens Verbraeck, gedoopt op woensdag 3 juni 1711 te Roosendaal.
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Uit dit huwelijk een dochter:
153. Adriana Evers, gedoopt op zondag 7 januari 1753 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 53 jaar oud) op maandag 2 juni 1806 aldaar, zie 153 [blz. 30].
Joannis Gadrie, geboren omstreeks 1704, trouwt met
Joanna Coninck, geboren omstreeks 1708.
Uit dit huwelijk een zoon:
154. Jacobus Gadrie, gedoopt op zondag 4 oktober 1739 te Oudenbosch, overleden
(ongeveer 81 jaar oud) op maandag 30 juli 1821 te Bergen op Zoom, zie 154 [blz. 30].
Pieter Jacobsz Vergouwen, gedoopt op vrijdag 3 december 1717 te Zundert, overleden
(ongeveer 56 jaar oud) op maandag 7 februari 1774 te Bergen op Zoom, ondertrouw op
woensdag 15 april 1744 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 26 en
ongeveer 23 jaar oud) op zondag 10 mei 1744 te Bergen op Zoom met
Catharina Luijks, gedoopt Rooms-Katholiek op vrijdag 6 december 1720 te
Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
155a. Cornelius Vergouwen, gedoopt op woensdag 25 januari 1747 te Bergen op Zoom.
155b. Dominicus Vergauwen, gedoopt op woensdag 29 januari 1749 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 3 jaar oud) op vrijdag 2 juni 1752.
155c. Digna Vergouwen, gedoopt op zaterdag 3 januari 1750 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 54 jaar oud) op zaterdag 25 augustus 1804 aldaar.
155d. Cornelia Vergouwen, gedoopt op dinsdag 3 november 1750 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 69 jaar oud) op woensdag 2 februari 1820 aldaar.
155e. Joannes (Joes) Vergouwen, gedoopt op vrijdag 21 maart 1755 te Bergen op Zoom.
155f. Joanna Vergouwen, gedoopt op woensdag 27 april 1757 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 3 jaar oud) op maandag 23 februari 1761 aldaar.
155g. Philippus Vergouwen, gedoopt op maandag 10 maart 1760 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 11 maanden oud) op maandag 23 februari 1761 aldaar.
155h. Joanna Vergauwen, gedoopt op zaterdag 13 juni 1761 te Bergen op Zoom, zie
155 [blz. 30].
155i. Jacobus Vergouwen, gedoopt op dinsdag 29 maart 1763 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 2 jaar oud) op zaterdag 23 november 1765 aldaar.
Cornelis Mulders, geboren omstreeks 1724, trouwt met
Maria Nieuwlaet, geboren omstreeks 1728.
Uit dit huwelijk 6 zonen:
160a. Petrus Mulders, gedoopt op vrijdag 26 januari 1759 te Steenbergen, begraven op
maandag 1 oktober 1804, zie 160 [blz. 31].
160b. Cornelius Mulders, gedoopt op zaterdag 17 augustus 1765 te Steenbergen.
160c. Joannes Mulders, gedoopt op zondag 4 oktober 1767 te Steenbergen.
160d. Cornelis Mulders, gedoopt op zondag 6 november 1768 te Steenbergen.
160e. Maria Mulders, gedoopt op maandag 23 april 1770 te Steenbergen.
160f. Cornelis Mulders, gedoopt op woensdag 26 augustus 1772 te Steenbergen.
Wouter Moors, gedoopt op zondag 19 december 1734 te Halsteren, begraven op
woensdag 15 april 1801 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 18 jaar
oud) op zondag 18 december 1757 te Halsteren met
Marie Petrus Mutsaerts, geboren te Vinkenbroek, gedoopt op zondag 25 januari 1739 te
Wouw.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
161a. Anna Maria Moors, gedoopt op vrijdag 14 maart 1760 te Halsteren, zie 161 [blz. 31].
161b. Marijn Moors, gedoopt op maandag 19 december 1774 te Halsteren, overleden
(ongeveer 59 jaar oud) op dinsdag 9 september 1834 te Bergen op Zoom.
Arnoldus Kats, gedoopt op zondag 15 februari 1711 te Wouw, trouwt met
Susanna Lippens, begraven op vrijdag 1 oktober 1762 te Moerstraten.
Uit dit huwelijk 5 zonen:
162a. Gerardus Kats, geboren te Moerstraten, begraven op zaterdag 22 april 1809 te
Steenbergen, zie 162 [blz. 31].
162b. Godefridus Kats, gedoopt op zondag 22 februari 1750 te Wouw.
162c. Cornelius Kats, gedoopt op zaterdag 17 juni 1752 te Wouw.
162d. Paulus Kats, gedoopt op dinsdag 1 augustus 1758 te Wouw, overleden (ongeveer
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51 jaar oud) op donderdag 23 november 1809 te Bergen op Zoom.
162e. Antonius Kats, gedoopt op zaterdag 16 augustus 1760 te Wouw.
Joannes Deckers, geboren te Moerstraten, gedoopt op donderdag 5 oktober 1719 te
Wouw, ondertrouw op zondag 19 juni 1740 te Wouw, trouwt (respectievelijk ongeveer 20
en ongeveer 29 jaar oud) op zondag 26 juni 1740 te Wouw met
Petronilla Franse de Beir, gedoopt op maandag 24 november 1710 te Wouw.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
163a. Barbara Deckers, gedoopt op zaterdag 4 november 1741 te Wouw.
163b. Maria Deckers, gedoopt op dinsdag 16 april 1743 te Wouw, overleden (ongeveer 51
jaar oud) op maandag 14 juli 1794 te Steenbergen, zie 163 [blz. 31].
163c. Francisca Deckers, gedoopt op dinsdag 23 februari 1745 te Wouw.
163d. Joannes Deckers, gedoopt op donderdag 21 april 1746 te Wouw.
Franciscus Keijsers, gedoopt op vrijdag 10 maart 1741 te Steenbergen, overleden
(hoogstens 95 jaar oud) voor 1837, trouwt met
Cornelia van de Lint, gedoopt op donderdag 11 oktober 1742 te Steenbergen, overleden
(hoogstens 94 jaar oud) voor 1837.
Uit dit huwelijk een zoon:
164. Gerardus (Gerard) Keijsers, geboren te Cladde, overleden (ongeveer 61 jaar oud)
op woensdag 10 mei 1837 aldaar (getuigen: Cornelis Klarijs (aangever), arbeider,
bekende van de overledene en Pieter van Breemen, smid, bekende van de
overledene), zie 164 [blz. 31].
Petrus Haesen, geboren omstreeks 1740 te Wouw, trouwt met
Maria Buijens, geboren omstreeks 1744 te Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk een dochter:
165. Petronella Haesen, gedoopt op maandag 24 juli 1775 te Halsteren, zie 165 [blz. 32].
Marinus Geers, gedoopt op dinsdag 26 augustus 1727 te Rijsbergen, trouwt (1) met
Catharina Hasen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, trouwt (beiden ongeveer 19
jaar oud) (2) op zondag 20 november 1746 te Standdaarbuiten met
Petronella Cornelissen Huijsmans, gedoopt in 1727 te Rijsbergen.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
168a. Adriaan Geers, gedoopt op donderdag 30 januari 1766 te Standdaarbuiten.
168b. Pieter Geers, gedoopt op dinsdag 1 juli 1777 te Standdaarbuiten, overleden
(ongeveer 55 jaar oud) op woensdag 5 september 1832 te Steenbergen, zie
168 [blz. 32].
Roelandus van Meel, geboren omstreeks 1740, trouwt met
Adriana Baselier, geboren omstreeks 1744.
Uit dit huwelijk een dochter:
169. Anna van Meel, gedoopt op vrijdag 15 september 1775 te Steenbergen, overleden
(ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 17 november 1847 aldaar, zie 169 [blz. 32].
Marijnus Vermeulen, geboren omstreeks 1740, trouwt met
Elisabeth Verbeeck, geboren omstreeks 1744.
Uit dit huwelijk een zoon:
170. Adrianus Vermeulen, gedoopt op woensdag 7 juni 1775 te Halsteren, zie
170 [blz. 32].
Adrianus van Nagtmaal, geboren omstreeks 1742, trouwt met
Maria Buijten, geboren te Moerstraten, gedoopt op vrijdag 12 maart 1751 te Wouw.
Uit dit huwelijk een dochter:
171. Adriana van Agtmaal, gedoopt op woensdag 9 juli 1777 te Steenbergen, zie
171 [blz. 32].
Adrianus Laenen, gedoopt op dinsdag 22 september 1716 te Wouw (Spellestraat),
ondertrouw op vrijdag 9 februari 1748 te Wouw, trouwt (beiden ongeveer 31 jaar oud) op
dinsdag 27 februari 1748 te Wouw met
Catharina Heijmans, gedoopt op maandag 16 maart 1716 te Wouw (Spellestraat),
begraven op woensdag 31 oktober 1792 te Steenbergen, trouwt (hoogstens 30 jaar oud)
(2) voor 1747 met Domus van Rijen. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
176a. Petrus Lanen, gedoopt op maandag 13 januari 1749 te Wouw.
176b. Barbara Laanen, gedoopt op zondag 21 juni 1750 te Moerstraten, overleden
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(ongeveer 61 jaar oud) op dinsdag 24 september 1811 te Steenbergen.
176c. Godefridus Laanen, gedoopt op donderdag 11 november 1751 te Moerstraten.
176d. Nicolaas Laanen, gedoopt op dinsdag 22 mei 1753 te Moerstraten, overleden
(ongeveer 80 jaar oud) op zondag 8 december 1833 te Steenbergen.
176e. Petrus (Pieter) Laanen, gedoopt op dinsdag 15 juli 1755 te Moerstraten, overleden
(ongeveer 67 jaar oud) op donderdag 25 juli 1822 te Halsteren, zie 176 [blz. 32].
176f. Theodorus (Dirk) Lanen, geboren omstreeks 1760 te Wouw, overleden (ongeveer
46 jaar oud) op woensdag 8 oktober 1806 te Nieuw-Vossemeer.
Joannes Brouwers, gedoopt op vrijdag 22 april 1735 te Steenbergen, trouwt met
Maria Traets, geboren omstreeks 1729.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
177a. Lucia Brouwers.
177b. Anna Brouwers, gedoopt op zondag 6 juli 1760 te Steenbergen, zie 177 [blz. 32].
Pieter Schetters, geboren omstreeks 1746, trouwt met
Maria Verreijen, geboren omstreeks 1750.
Uit dit huwelijk een zoon:
182. Jan Schetters, gedoopt op dinsdag 21 augustus 1781 te Halsteren, overleden
(ongeveer 77 jaar oud) op zondag 3 april 1859 aldaar, zie 182 [blz. 32].
Petrus Demmers, gedoopt op woensdag 10 december 1749 te
Ravels [antwerpen, België] (getuigen: Jan Snijers en Maria Demmers), begraven op
zondag 21 november 1802 te Kalmthout [antwerpen, België], trouwt (2) met Adriana de
Ridder, gedoopt op vrijdag 25 oktober 1748 te Broechem [antwerpen, België]. Uit dit
huwelijk 5 kinderen, trouwt (beiden ongeveer 22 jaar oud) (1) op
zondag 27 september 1772 te Kalmthout [antwerpen, België] met
Anna Maria Michielsen, gedoopt op woensdag 29 juli 1750 te
Kalmthout [antwerpen, België], overleden (ongeveer 33 jaar oud) op dinsdag 27 juli 1784
aldaar, begraven op donderdag 29 juli 1784 aldaar.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
186a. Cornelis Demmers, gedoopt op donderdag 29 juli 1773 te
Kalmthout [antwerpen, België], overleden (ongeveer 42 jaar oud) op
zondag 8 oktober 1815 te Bergen op Zoom.
186b. Johannes Demmers, gedoopt op vrijdag 1 oktober 1779 te
Kalmthout [antwerpen, België], overleden (ongeveer 77 jaar oud) op
zondag 21 december 1856 te Roosendaal.
186c. Antony Demmers, gedoopt op zaterdag 27 juli 1782 te
Kalmthout [antwerpen, België], overleden (ongeveer 65 jaar oud) op
maandag 20 september 1847 te Halsteren, zie 186 [blz. 33].
Petrus Demmers, trouwt (2) met Adriana de Ridder.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
186d. Anna Maria Demmers, gedoopt op dinsdag 14 juni 1785 te
Kalmthout [antwerpen, België].
186e. Levenloos geboren kind Demmers, gedoopt op zondag 6 november 1785 te
Kalmthout [antwerpen, België].
186f. Hendrik Demmers, gedoopt op dinsdag 7 november 1786 te
Kalmthout [antwerpen, België], overleden (ongeveer 37 jaar oud) op
woensdag 14 juli 1824 te Roosendaal en Nispen.
186g. Mathias Demmers, gedoopt op woensdag 4 maart 1789 te
Kalmthout [antwerpen, België], overleden (ongeveer 31 dagen oud) op
zaterdag 4 april 1789 aldaar.
186h. Levenloos geboren zoon Demmers, gedoopt op dinsdag 2 september 1794 te
Kalmthout [antwerpen, België].
Hendricus Cornelissen, trouwt met
Joanna van Eekeren.
Uit dit huwelijk een dochter:
187. Elisabeth Cornelissen, gedoopt op vrijdag 12 januari 1776 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 58 jaar oud) op maandag 1 december 1834 aldaar, zie
187 [blz. 33].
Antonius Anthonissen, geboren omstreeks 1738, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op
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maandag 15 december 1806 te Roosendaal, trouwt met
Cornelia Loos, gedoopt op vrijdag 7 januari 1757 te Roosendaal, overleden (ongeveer 61
jaar oud) op zondag 18 oktober 1818 aldaar.
Uit dit huwelijk een zoon:
188. Cornelis Anthonissen, geboren omstreeks 1767, overleden (ongeveer 52 jaar oud)
op dinsdag 28 december 1819 te Roosendaal, zie 188 [blz. 33].
Cornelius van Gogh, gedoopt op maandag 23 november 1682 te Roosendaal, trouwt met
Cornelia Peijpers, geboren omstreeks 1692.
Uit dit huwelijk een zoon:
190. Marijnus van Gogh, gedoopt op woensdag 14 juli 1723 te Roosendaal, begraven op
zaterdag 14 mei 1803 te Wouw, zie 190 [blz. 33].
Anthonie Jansen Ribbens, gedoopt op dinsdag 6 juni 1730 te Sprundel, begraven op
woensdag 4 augustus 1779 te Etten, trouwt (respectievelijk ongeveer 33 en 34 jaar
oud) op zondag 12 juni 1763 te Etten met
Christina Govardus Timmermans, geboren in juni 1729 te Etten, overleden (50 jaar oud)
op maandag 29 november 1779 te Hoeven, begraven op maandag 29 november 1779
aldaar.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
191a. Joanna Ribbens, gedoopt op woensdag 23 mei 1764 te Etten-Leur, zie
191 [blz. 34].
191b. Joannes Ribbens, gedoopt op woensdag 29 april 1767 te Etten, overleden
(ongeveer 57 jaar oud) op dinsdag 10 augustus 1824 te Roosendaal.
Michael Schuerbier, gedoopt op donderdag 1 mei 1721 te Bergen op Zoom,
ondertrouw op zaterdag 17 mei 1749 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer
28 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 1 juni 1749 te Bergen op Zoom met
Anna van Maneele, gedoopt op zaterdag 28 oktober 1724 te Wouw, begraven op
zaterdag 4 juni 1796 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
192a. Geertruida Scheurbiers, gedoopt op zaterdag 3 oktober 1750 te Bergen op Zoom.
192b. Sebastianus (Bastiaan) Scheurbiers, gedoopt op dinsdag 28 december 1751 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op vrijdag 1 juni 1810 aldaar, zie
192 [blz. 34].
192c. Joannes Scheurbiers, gedoopt op zondag 24 juni 1753 te Bergen op Zoom.
192d. Joannes Scheurbiers, gedoopt op zaterdag 13 juli 1754 te Bergen op Zoom.
192e. Maria Scheurbiers, gedoopt Rooms-Katholiek op woensdag 1 oktober 1755 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op donderdag 8 oktober 1795
aldaar.
192f. Joannes Scheurbiers, gedoopt op donderdag 3 mei 1759 te Bergen op Zoom.
192g. Cornelis Scheurbiers, gedoopt op dinsdag 17 november 1761 te Bergen op Zoom.
192h. Joanna Scheurbiers, gedoopt Rooms-Katholiek op zondag 17 april 1763 te
Bergen op Zoom.
192i. Georgius (Joris) Scheurbiers, gedoopt Rooms-Katholiek op zaterdag 22 maart 1766
te Bergen op Zoom, overleden aldaar.
Joannes van Meer, gedoopt op zaterdag 2 april 1718 te Bergen op Zoom, ondertrouw op
zaterdag 4 juli 1750 te Woensdrecht, trouwt (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 31
jaar oud) op zondag 19 juli 1750 te Ossendrecht met
Gertrudis Cijns, gedoopt op donderdag 15 september 1718 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 79 jaar oud) op maandag 29 januari 1798 aldaar.
Uit dit huwelijk een dochter:
193. Sara van Meer, geboren te Nieuw Borgvliet, overleden (ongeveer 85 jaar oud) op
donderdag 2 januari 1845 aldaar, zie 193 [blz. 34].
Gummaris van Osta, geboren omstreeks 1722, trouwt (respectievelijk ongeveer 28 en
ongeveer 24 jaar oud) op woensdag 15 april 1750 te Roosendaal met
Anna Maria van Ineveld, geboren omstreeks 1726.
Uit dit huwelijk een zoon:
194. Arnold van Osta, gedoopt op zaterdag 7 juni 1760 te Wouw, overleden (ongeveer
47 jaar oud) op zaterdag 16 januari 1808 te Bergen op Zoom, zie 194 [blz. 34].
Joannis van Dietvorst, gedoopt op maandag 19 maart 1736 te Bergen op Zoom, trouwt
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(respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 29 jaar oud) op zondag 11 juli 1756 te
Bergen op Zoom met
Petronella de Peuter, geboren omstreeks 1727, gedoopt te Halsteren.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
195a. Maria Dietvorst, gedoopt op donderdag 5 mei 1757 te Bergen op Zoom, overleden
(ongeveer 81 jaar oud) op zondag 17 juni 1838 aldaar, zie 195 [blz. 34].
195b. Johannes Dietvorst, gedoopt op zaterdag 5 mei 1759 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 62 jaar oud) op zondag 10 maart 1822 aldaar.
195c. Michael van Dietvorst, gedoopt op dinsdag 14 juli 1761 te Bergen op Zoom.
195d. Dionysius Dietvorst, gedoopt op vrijdag 24 februari 1764 te Bergen op Zoom.
195e. Lucia van Dietvorst, gedoopt op dinsdag 22 april 1766 te Bergen op Zoom.
195f. Joannes van Dietvorst, gedoopt op vrijdag 8 april 1768 te Bergen op Zoom.
195g. Petrus Dietvorst, geboren op vrijdag 23 maart 1770 te Bergen op Zoom, overleden
(62 jaar oud) op donderdag 7 juni 1832 aldaar.
195h. Helena van Dietvorst, gedoopt op donderdag 20 oktober 1774 te Bergen op Zoom.
Cornelis van der Vliet, geboren omstreeks 1714, trouwt (respectievelijk ongeveer 31 en
ongeveer 27 jaar oud) op maandag 19 april 1745 te Nispen met
Adriana Mathijse, geboren omstreeks 1718, gedoopt te Nispen.
Uit dit huwelijk een zoon:
196. Joachim van der Vliet, gedoopt op zondag 23 maart 1749 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 41 jaar oud) op
vrijdag 28 januari 1791 te Wouw, zie 196 [blz. 34].
Nicolaas Schillemans, geboren te Vinkenbroek, gedoopt op
donderdag 18 september 1704 te Wouw, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op
donderdag 11 juni 1767 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 33 en minstens 14 jaar
oud) op zaterdag 24 mei 1738 te Wouw met
Antonia Helmons, geboren voor 1724, gedoopt te Roosendaal, overleden (minstens 51
jaar oud) op woensdag 15 februari 1775 te Wouw.
Uit dit huwelijk een dochter:
197. Anthonetta Schillemans, gedoopt op maandag 16 september 1754 te Wouw,
overleden (ongeveer 78 jaar oud) op woensdag 3 oktober 1832 te Roosendaal, zie
197 [blz. 34].
Simon Jansen van Loon, geboren te Essen (Beliestraat) [antwerpen, België], gedoopt op
dinsdag 6 oktober 1722 te Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Thomassen en
Barbara Hendricksen Coppens), overleden (ongeveer 38 jaar oud) op vrijdag 15 mei 1761
aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 35 jaar oud) op
zondag 13 september 1750 te Essen [antwerpen, België] met
Adriana van Velthoven, geboren omstreeks 1715, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op
donderdag 21 december 1769 te Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
204a. Anna van Loon, gedoopt op vrijdag 30 juni 1752 te Essen [antwerpen, België],
overleden (ongeveer 48 jaar oud) op woensdag 21 januari 1801 aldaar.
204b. Joannes van Loon, gedoopt op zondag 6 oktober 1754 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 9 dagen oud) op
dinsdag 15 oktober 1754 aldaar.
204c. Cornelis van Loon, gedoopt op woensdag 17 maart 1756 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 2 mei 1818
aldaar, zie 204 [blz. 34].
204d. Joannes van Loon, gedoopt op zaterdag 9 augustus 1760 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 48 jaar oud) op
maandag 20 maart 1809 aldaar.
Laurentius van Riel, omstreeks 1730 afkomstig uit Wuustwezel [antwerpen, België],
trouwt (respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) op
zondag 27 september 1761 te Essen [antwerpen, België] met
Anna van Achtmaal (van Aghtmael), geboren omstreeks 1733.
Uit dit huwelijk een dochter:
205. Helena van Riel, gedoopt op zondag 19 augustus 1764 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 63 jaar oud) op
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maandag 8 oktober 1827 aldaar, zie 205 [blz. 34].
Cornelis van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
vrijdag 22 april 1689 te Nispen, overleden (76 jaar oud) te Essen [antwerpen, België],
begraven op dinsdag 7 mei 1765 te Nispen, trouwt (respectievelijk ongeveer 45 en
ongeveer 33 jaar oud) op zondag 13 februari 1735 te Essen [antwerpen, België] met
Cornelia Marissen, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
donderdag 18 augustus 1701 te Nispen, overleden (72 jaar oud) te
Essen [antwerpen, België], begraven op woensdag 24 november 1773 te Nispen, trouwt
(respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 30 jaar oud) (1) op zondag 31 oktober 1728 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Hubertus Jan Antonissen en Sebastianus Jan
Antonissen) met Adrianus Jan Anthonissen, zoon van Jan Antoon Bastiaenssen en
Joanna Adriaen Elsten, geboren te Nispen (op de Hoek), gedoopt op dinsdag 15 juli 1698
te Essen [antwerpen, België] (getuigen: Dingeman Jan Schrauwen en Adriana Elsten). Uit
dit huwelijk een zoon.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
208a. Anna van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
maandag 22 augustus 1740 te Nispen, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op
vrijdag 1 augustus 1794 te Essen [antwerpen, België], begraven op
maandag 4 augustus 1794 te Nispen.
208b. Cornelis van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
maandag 10 juni 1737 te Nispen.
208c. Gerardus van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
maandag 23 maart 1739 te Nispen, overleden (41 dagen oud) te
Essen [antwerpen, België], begraven op zondag 3 mei 1739 te Nispen.
208d. Johannes Baptista (Jan) Cornelisse van Turnhout, geboren te
Essen [antwerpen, België], overleden (72 jaar oud) te Essen [antwerpen, België],
begraven op woensdag 9 maart 1808 te Nispen, zie 208 [blz. 35].
Cornelia Marissen, trouwt (1) met Adrianus Jan Anthonissen.
Uit dit huwelijk een zoon:
208e. Adrianus Anthonissen, gedoopt op dinsdag 20 september 1729 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Mauwris Cornelissen en Joanna Adriaenssen
Elst).
Sebastiaen Dingeman Roecken, geboren te Wouw (Steenpaal), gedoopt op
dinsdag 15 oktober 1709 te Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 72 jaar oud)
op maandag 31 december 1781 aldaar, begraven op vrijdag 4 januari 1782 aldaar, trouwt
(respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) op maandag 9 april 1736 te
Essen [antwerpen, België] met
Barbara Niclaessen Suijkerbuijk, gedoopt op donderdag 10 juli 1710 te Nispen, overleden
(ongeveer 72 jaar oud) op vrijdag 20 september 1782 te Essen [antwerpen, België],
begraven op maandag 23 september 1782 aldaar.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
209a. Adrianus Roecken, geboren te Essen (Over de Aa) [antwerpen, België], gedoopt op
vrijdag 12 juli 1743 te Essen [antwerpen, België], begraven op
woensdag 5 maart 1806 aldaar.
209b. Maria Roecken, geboren te Nispen, begraven op maandag 24 april 1809 aldaar, zie
209 [blz. 35].
209c. Nicolaus Roecken, gedoopt op vrijdag 22 februari 1737 te Nispen.
209d. Cornelia Roecken, gedoopt op donderdag 14 september 1741 te Nispen.
Cornelius Heijmans, gedoopt op donderdag 18 november 1723 te Wouw, trouwt met
Maria Raets, geboren omstreeks 1721.
Uit dit huwelijk een zoon:
216. Wilhelmus Heijmans, gedoopt op dinsdag 25 juli 1752 te Wouw, zie 216 [blz. 35].
Leonardus de Bont, gedoopt op woensdag 29 februari 1736 te Hoeven, overleden
(ongeveer 36 jaar oud) op zondag 21 februari 1773 aldaar, begraven op
dinsdag 23 februari 1773 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar
oud) op dinsdag 31 maart 1761 te Hoeven Zij zijn op 31 maart 1761 in Hoeven gehuwd
met
Maria Cornelia van der Straeten, gedoopt op vrijdag 18 mei 1736 te Etten-Leur, overleden
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(ongeveer 72 jaar oud) op donderdag 6 april 1809 te Hoeven, begraven op
zaterdag 8 april 1809 aldaar.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
224a. Maria de Bont, gedoopt op zaterdag 24 november 1764 te Hoeven, overleden
(ongeveer 83 jaar oud) op zondag 7 mei 1848 aldaar.
224b. Hendrica de Bont, gedoopt op dinsdag 24 december 1765 te Hoeven.
224c. Hendricus (Hendrik) de Bont, gedoopt op donderdag 2 juli 1767 te Hoeven,
overleden (ongeveer 80 jaar oud) op dinsdag 4 januari 1848 aldaar, zie 224 [blz. 36].
224d. Antonia de Bont, gedoopt op zondag 13 augustus 1769 te Hoeven.
224e. Cornelia de Bont, gedoopt op zondag 28 april 1771 te Hoeven Maria Poldermans
voor Maria van Beeck.
224f. Helena de Bont, gedoopt op donderdag 1 april 1773 te Hoeven, overleden
(ongeveer 56 jaar oud) op maandag 20 juli 1829 te Etten-Leur.
Joannes Frik, geboren omstreeks 1720, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op
donderdag 11 januari 1770 te Oudenbosch, begraven op vrijdag 12 januari 1770 aldaar,
ondertrouw (2) op zaterdag 4 oktober 1755 te Oudenbosch, trouwt (respectievelijk
ongeveer 35 en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 19 oktober 1755 te Oudenbosch met
Anna Mol, geboren omstreeks 1728 te Rucphen. Uit dit huwelijk geen kinderen,
ondertrouw (1) op zaterdag 12 oktober 1765 te Oudenbosch, trouwt (respectievelijk
ongeveer 45 en ongeveer 25 jaar oud) op dinsdag 22 oktober 1765 te Oudenbosch met
Adriana van Mierop, geboren omstreeks 1740 te Hoogstraten [antwerpen, België],
overleden (ongeveer 33 jaar oud) op vrijdag 1 oktober 1773 te Oudenbosch, begraven op
maandag 4 oktober 1773 aldaar.
Uit dit huwelijk een dochter:
225. Maria Frik, gedoopt op donderdag 14 augustus 1766 te Oudenbosch, overleden
(ongeveer 82 jaar oud) op zondag 29 april 1849 te Hoeven, zie 225 [blz. 36].
Johannes van der Wielen, geboren omstreeks 1741, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op
vrijdag 6 januari 1809 te Etten-Leur, trouwt met
Catharina Arnouts, geboren omstreeks 1744, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op
dinsdag 15 december 1812 te Etten-Leur.
Uit dit huwelijk een dochter:
227. Wilhelmina van der Wielen, geboren omstreeks 1758, overleden (ongeveer 56 jaar
oud) op donderdag 7 juli 1814 te Etten-Leur, zie 227 [blz. 36].
Johannes van den Boom, gedoopt op zondag 6 juli 1727 te Bergen op Zoom, begraven
op woensdag 5 september 1781 aldaar, trouwt met
Adriana Schoep, gedoopt op donderdag 20 april 1724, begraven op
zaterdag 22 december 1810 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
240a. Johanna van den Boom, gedoopt op maandag 22 februari 1751 te Bergen op Zoom.
240b. Dingena van den Boom, gedoopt op zondag 30 december 1753 te
Bergen op Zoom.
240c. Joannis van den Boom, gedoopt Rooms-Katholiek op vrijdag 19 maart 1756 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op vrijdag 12 april 1816 aldaar, zie
240 [blz. 36].
240d. Cornelia van den Boom, gedoopt op woensdag 3 januari 1759 te Bergen op Zoom.
240e. Jacobus van den Boom, gedoopt op woensdag 3 januari 1759 te
Bergen op Zoom, zonder beroep in 1823.
240f. Christina van den Boom, gedoopt op vrijdag 29 mei 1761 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 68 jaar oud) op vrijdag 12 maart 1830 aldaar.
240g. Mattheus van den Boom, gedoopt op zondag 13 mei 1764 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 93 jaar oud) op donderdag 28 januari 1858 aldaar.
240h. Cornelis van den Boom, gedoopt op dinsdag 11 november 1766 te
Bergen op Zoom, hovenier in 1839, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op
donderdag 24 maart 1842 te Bergen op Zoom.
240i. Catharina van den Boom, gedoopt op woensdag 18 juli 1770 te Bergen op Zoom.
Mattheus Schuurbiers, gedoopt op zaterdag 5 oktober 1726 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1777 te Bergen op Zoom, ondertrouw (2) op
zaterdag 14 april 1753 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 26 en
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ongeveer 28 jaar oud) op zondag 29 april 1753 te Bergen op Zoom met Margaretha
(Margo) Wierickx, geboren omstreeks 1725 te Loenhout [antwerpen, België]. Uit dit
huwelijk een zoon, ondertrouw (1) op zaterdag 20 mei 1758 te Bergen op Zoom, trouwt
(respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 23 jaar oud) op zondag 4 juni 1758 te
Bergen op Zoom met
Francisca Mastboom, gedoopt op dinsdag 30 november 1734 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 75 jaar oud) op maandag 21 mei 1810 aldaar (terugval van
krachten).
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
244a. Jacobus Scheurbiers, gedoopt op woensdag 11 april 1759 te Bergen op Zoom,
begraven op zaterdag 10 januari 1767 aldaar.
244b. Cornelia Scheurbiers, gedoopt op donderdag 20 november 1760 te
Bergen op Zoom, groentenverkoopster.
244c. Franciscus Scheurbiers, gedoopt op donderdag 14 oktober 1762 te
Bergen op Zoom.
244d. Petrus (Pieter) Scheurbiers, gedoopt op donderdag 22 december 1763 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 10 februari 1842
aldaar, zie 244 [blz. 36].
244e. Anna Maria Scheurbiers, gedoopt op zaterdag 15 juni 1765 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 86 jaar oud) op zaterdag 13 maart 1852 aldaar.
244f. Marinus (Marijn) Scheurbiers, gedoopt op woensdag 2 maart 1768 te
Bergen op Zoom, tuinder, overleden (40 jaar oud) (galziekte), begraven op
zondag 9 oktober 1808 te Bergen op Zoom.
244g. Petronella Scheurbiers, gedoopt op donderdag 30 november 1769 te
Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op dinsdag 12 september 1848 te
Hoorn.
244h. Barbera Scheurbiers, gedoopt op woensdag 20 maart 1771 te Bergen op Zoom.
244i. Mattheus Joannes Scheurbiers, gedoopt op vrijdag 11 december 1772 te
Bergen op Zoom.
244j. Joanna Scheurbiers, geboren te Bergen op Zoom onder de Poorterije, gedoopt op
zaterdag 1 april 1775 aldaar, overleden (ongeveer 82 jaar oud) op
woensdag 9 september 1857 aldaar.
244k. Mattheus (Matthijs) Scheurbiers, gedoopt op zondag 16 februari 1777 te
Bergen op Zoom Bij de doop was de vader inmiddels overleden, kleermaker tussen
1817 en 1854, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op dinsdag 3 augustus 1858 te
Bergen op Zoom.
Mattheus Schuurbiers, trouwt (2) met Margaretha (Margo) Wierickx.
Uit dit huwelijk een zoon:
244l. Sebastianus Schuurbiers, gedoopt op maandag 19 april 1756 te Bergen op Zoom.
Moeder, Sara van Meer, komt bij het gezin inwonen, hovenier in 1816, wonende in
1816 te poorterijen van Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op
woensdag 23 november 1836 te Bergen op Zoom.
Cornelis Ruyten, geboren omstreeks 1731, trouwt met
Elisabeth van Nispelen, geboren omstreeks 1735.
Uit dit huwelijk een dochter:
245. Catharina Ruyten, gedoopt op zaterdag 16 augustus 1766 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 61 jaar oud) op dinsdag 4 december 1827 aldaar, zie
245 [blz. 37].
Joannes Somers, trouwt met
Adriana Nuijts.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
248a. Cornelis Somers, gedoopt op maandag 23 januari 1758 te Huijbergen, overleden
(ongeveer 49 jaar oud) op donderdag 10 december 1807 te Nieuw Borgvliet, begraven
op zaterdag 12 december 1807 aldaar, zie 248 [blz. 37].
248b. Martinus Somers, gedoopt op zondag 17 mei 1761 te
Kalmthout [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Somers en Joanna Kerstens).
Cornelius Slooven, gedoopt op woensdag 31 maart 1734 te Huijbergen, trouwt
(respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) op maandag 23 april 1759 te

Pagina 48 van 181 op 18-8-2017

499.

500.
501.

506.
507.

510.
511.

Zuidgeest met
Petronella Groffen, geboren omstreeks 1731 te Nieuw Borgvliet.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
249a. Joannes Sloeijven, gedoopt op maandag 25 mei 1761 te Zuidgeest.
249b. Dijmphna Slooven, gedoopt op zaterdag 3 juli 1762 te Zuidgeest.
249c. Petrus Sebastianus Slooven, gedoopt op zaterdag 21 januari 1764 te Huijbergen.
249d. Adrianus Sloeven, gedoopt op dinsdag 30 juli 1765 te Huijbergen.
249e. Maria Slooven, gedoopt op zondag 3 mei 1767 te Zuidgeest.
249f. Elisabetha Slooven, gedoopt op maandag 25 december 1769 te Zuidgeest.
249g. Wilhelmus Slooven, gedoopt op zondag 21 april 1771 te Zuidgeest.
249h. Cornelia Slooven, gedoopt op dinsdag 5 mei 1772 te Zuidgeest, overleden
(minstens 58 jaar oud) na 1831, zie 249 [blz. 37].
249i. Gertrudis Slooven, gedoopt op dinsdag 12 maart 1776 te Zuidgeest.
249j. Joannes Sloven, gedoopt op zondag 2 augustus 1778 te Zuidgeest.
249k. Anna Slooven, gedoopt op maandag 3 juli 1780 te Zuidgeest.
Franciscus de Bie, geboren omstreeks 1720, trouwt met
Maria de Beer, geboren omstreeks 1724.
Uit dit huwelijk een zoon:
250. Johannes (Jan) de Bie, gedoopt op maandag 8 september 1755 te Halsteren,
overleden (ongeveer 71 jaar oud) op zaterdag 23 december 1826 aldaar, zie
250 [blz. 37].
Henricus Gillisen, trouwt (Joanna ongeveer 20 jaar oud) op zondag 29 augustus 1773 te
Bergen op Zoom met
Joanna Schrijvers, gedoopt op vrijdag 30 maart 1753 te
Essen (Nieuwmoer) [antwerpen, België] (getuigen: Barbara Denisse Nuijten in naam van
Jacobus Schrijvers en Maria Denisse Nuijten), begraven in 1800 te Heerle.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
253a. Johanna Gillisen, overleden op dinsdag 22 maart 1825 te Halsteren.
253b. Anna Elisabeth Gillisen, gedoopt op vrijdag 5 januari 1776 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 45 jaar oud) op woensdag 7 maart 1821 te Halsteren, zie
253 [blz. 37].
253c. Anna Cornelia Gillesen, geboren op vrijdag 14 mei 1784 te Bergen op Zoom,
overleden (61 jaar oud) op maandag 27 oktober 1845 aldaar.
253d. Joannes Gillisen, gedoopt op dinsdag 25 december 1792 te Bergen op Zoom.
Joannes Blankaerts, geboren te De Biezen, gedoopt op zaterdag 25 december 1734 te
Wouw, trouwt met
Catharina de Swart, geboren omstreeks 1739 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk een dochter:
255. Petronella Blankers, gedoopt op zaterdag 6 oktober 1770 te Wouw (Spellestraat),
zie 255 [blz. 38].

Generatie X
512.

513.

Philipp Schnitker, gedoopt op vrijdag 22 oktober 1694 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op zondag 25 maart 1764 aldaar,
trouwt (respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 17 jaar oud) op
donderdag 24 januari 1726 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
Anna Maria Lisabeth Klencke, gedoopt op zondag 12 februari 1708 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], kraamvrouw, begraven op
donderdag 14 januari 1779 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
256a. Anna Maria Ilsaben Schnitker, gedoopt op zondag 21 maart 1728 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op zondag 13 augustus 1758
aldaar.
256b. Johan Cord Heinrich Schnitker, gedoopt op zondag 28 oktober 1731 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op dinsdag 7 mei 1765 aldaar, zie
256 [blz. 38].
256c. Johan Peter Schnitker, gedoopt op zondag 30 mei 1734 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op zondag 12 februari 1741 aldaar.
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256d. Philip Schnitker, gedoopt op zondag 30 mei 1734 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], arbeider, begraven op
donderdag 15 augustus 1793 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
256e. Diederich Reinhard Schnitker, gedoopt op zondag 9 december 1736 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op maandag 29 december 1777
aldaar.
256f. Johan Hinrich Schnitker, gedoopt op dinsdag 14 juli 1739 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
256g. Maria Elisabeth Schnitker, gedoopt op zondag 15 september 1743 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op dinsdag 26 juli 1746 aldaar.
256h. Anna Marie Lisabeth Schnitker, gedoopt op zondag 25 september 1746 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (minstens 41 jaar oud) na 1788
aldaar.
256i. Anna Margaretha Elisabeth Schnitker, gedoopt op zondag 2 februari 1749 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op zondag 11 juni 1752 aldaar.
Johann Hinrich Wiese, gedoopt op donderdag 2 februari 1690 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op woensdag 26 januari 1752 aldaar,
trouwt (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) op donderdag 19 mei 1712
te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
Anna Margretha Oldemeyer, gedoopt op maandag 16 april 1691 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op woensdag 31 augustus 1757
aldaar.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
258a. Trin Ilsabe Wiese, gedoopt op woensdag 7 augustus 1726 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 80 jaar oud) op
woensdag 26 november 1806 aldaar.
258b. Johann Heinrich Wiese, gedoopt op zondag 16 april 1730 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op maandag 31 mei 1790 aldaar,
zie 258 [blz. 38].
Gerrit Pietersz van Weert, geboren omstreeks 1692 te Middelharnis, trouwt
(respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op vrijdag 28 augustus 1716 te
Middelharnis met Maatje de Blom, gedoopt op zondag 26 augustus 1696 te Middelharnis,
begraven op maandag 27 december 1728 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt
(ongeveer 37 jaar oud) (2) op woensdag 28 september 1729 te Middelharnis met
Sara Cornelis van Stelle.
Uit dit huwelijk een zoon:
264. Cornelis van Waard, gedoopt op zondag 12 februari 1730 te Middelharnis, zie
264 [blz. 38].
Arend Jansz Melissant, gedoopt op maandag 5 november 1725 te Dirksland, begraven op
donderdag 5 november 1772, trouwt (ongeveer 42 jaar oud) (2) op
zondag 22 november 1767 te Dirksland met Lena van de Velde. Uit dit huwelijk geen
kinderen, trouwt (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op
zaterdag 30 oktober 1751 te Dirksland met
Lijsberth van Putten, gedoopt op zondag 25 maart 1725 te Goedereede.
Uit dit huwelijk een dochter:
265. Jannetje Melissant, gedoopt op donderdag 28 september 1752 te Dirksland,
overleden (ongeveer 76 jaar oud) op zaterdag 30 mei 1829 aldaar, zie 265 [blz. 39].
Jacob Gabriëlsz van der Kooij, gedoopt op vrijdag 11 maart 1701 te De Lier, overleden
(ongeveer 63 jaar oud) op vrijdag 28 september 1764 te Het Woud, trouwt (respectievelijk
ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) op maandag 10 april 1730 te Delft Gehuwd in de
nieuwe kerk met
Elisabeth Jansdr van Dijck, gedoopt op zondag 11 september 1707 te Pijnacker,
begraven op vrijdag 3 januari 1738 te Het Woud.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
272a. Johannes Jacobsz van der Kooij, gedoopt op zondag 6 januari 1732 te Delft,
overleden (ongeveer 82 jaar oud) op zaterdag 12 maart 1814 te Schipluiden, zie
272 [blz. 39].
272b. Barbara Jacobsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 24 juli 1735 te Delft, begraven
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op vrijdag 3 juni 1763 te Pijnacker.
Arij Philipsz Qualm de Jonge, gedoopt op zondag 20 april 1698 te De Lier, overleden
(ongeveer 69 jaar oud) op dinsdag 28 april 1767 te Abtsrecht, trouwt (respectievelijk
ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) (2) op zondag 20 april 1721 te Het Woud met
Neeltje Gabriëlsdr van der Kooij, dochter van Gabriël Jacobsz van der Kooij en Annetje
Sijmonsdr Hoorewech [blz. 62], gedoopt op zaterdag 13 december 1698 te Het Woud, zie
544d [blz. 62]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, trouwt (respectievelijk ongeveer
24 en ongeveer 25 jaar oud) (1) op zondag 18 april 1723 te Delft Gehuwd in de
Gasthuiskerk met
Mensje Ariënsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 20 oktober 1697 te Schipluiden.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
274a. Philips Ariënsz Qualm, gedoopt op dinsdag 4 juli 1724 te De Lier, overleden
(ongeveer 67 jaar oud) op donderdag 20 oktober 1791 te Maassluis, zie 274 [blz. 39].
274b. Hester Ariënsdr Qualm, gedoopt op zondag 7 juli 1726 te De Lier.
274c. Hester Ariënsdr Qualm, gedoopt op zondag 29 februari 1728 te De Lier.
274d. Ary Philipsz Qualm, gedoopt op maandag 7 november 1729 te Schipluiden,
overleden op maandag 7 november 1729 te Abtsrecht.
Sijmon Gabriëlsz van der Kooij, gedoopt op zondag 14 maart 1694 te Het Woud,
begraven op donderdag 6 december 1764 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 26 en
ongeveer 20 jaar oud) op zaterdag 30 maart 1720 te Vlaardingen met
Neeltje Ridderusdr Dockum, gedoopt op zondag 13 december 1699 te Vlaardingen,
begraven op vrijdag 5 februari 1779 te Het Woud.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
275a. Maria Sijmonsz van der Kooij, gedoopt op zondag 2 februari 1721 te Het Woud.
275b. Ridderus Sijmonsz van der Kooij, gedoopt op zondag 18 april 1723 te Het Woud,
overleden (ongeveer 41 jaar oud) in 1765 te Schipluiden, zie 276 [blz. 39].
275c. Anna Sijmonsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 8 juli 1725 te Het Woud,
overleden (ongeveer 51 jaar oud) op woensdag 2 oktober 1776 te Maasland, zie
275 [blz. 39].
275d. Gabriël Sijmonsz van der Kooij, gedoopt op zondag 21 september 1727 te
Het Woud, begraven op zaterdag 25 oktober 1727 aldaar.
275e. Gabriël Sijmonsz van der Kooij, gedoopt op zondag 9 januari 1729 te Het Woud,
begraven op dinsdag 11 juni 1793 aldaar.
275f. Cornelia Sijmonsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 29 april 1731 te Vlaardingen.
275g. Sijmon Sijmonsz van der Kooij, gedoopt op zondag 2 augustus 1733 te Het Woud,
overleden (ongeveer 71 jaar oud) op zaterdag 8 december 1804.
275h. Maria Sijmonsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 15 april 1736 te Het Woud,
overleden (ongeveer 79 jaar oud) op zaterdag 19 augustus 1815 te Vlaardingen.
275i. Neeltje Sijmonsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 19 oktober 1738 te Het Woud,
overleden (ongeveer 81 jaar oud) op woensdag 8 maart 1820 te Maasland.
275j. Cornelis Sijmonsz van der Kooij, gedoopt op zondag 22 januari 1741 te Het Woud.
= 550.
= 551.
Leendert Melisz van der Weijden, gedoopt op zondag 24 augustus 1698 te
Bergschenhoek, begraven op woensdag 16 oktober 1726 te Hillegersberg, trouwt
(ongeveer 26 jaar oud) op zondag 21 januari 1725 te Vlaardingen met
Neeltje Jans Kans.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
280a. Arij Leendertse van der Weijden, gedoopt te Vlaardingen, overleden in
november 1779 aldaar, zie 280 [blz. 39].
280b. Jan van der Weijden, gedoopt op zondag 16 september 1731 te
Vlaardingen (getuigen: Jannetje Arentz de Gorter, Neeltje Cornelisz Hodenpijl,
Cornelis Kans
Jannetje Arentz de Gorter, Neeltje Cornelisz Hodenpijl en Cornelis Kans).
280c. Beeltje van der Weijden, gedoopt op zondag 16 augustus 1733 te
Vlaardingen (getuigen: Jannetje Arents Gorter, Neeltje Cornelisse Hodenpijl, Cornelia
Jacobs Kans
Jannetje Arents Gorter, Neeltje Cornelisse Hodenpijl en Cornelia Jacobs Kans).
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Cornelis Stolk, geboren op dinsdag 4 maart 1698 te Bleiswijk, gedoopt op
donderdag 6 maart 1698 aldaar, trouwt met
Niesje Leendertsd Booster, geboren op donderdag 31 januari 1697 te Barendrecht,
gedoopt op zondag 3 februari 1697 aldaar.
Uit dit huwelijk een dochter:
281. Maartie Cornelisse Stolk, geboren in 1722 te Vlaardingen, overleden (ongeveer 89
jaar oud) op dinsdag 20 augustus 1811 aldaar, zie 281 [blz. 40].
Johannes Becht, geboren omstreeks 1663 te Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland],
trouwt (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) op
zaterdag 21 februari 1688 te Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
Anna Margaretha Sebastian, geboren omstreeks 1659.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
288a. Anna Margaretha Becht, geboren omstreeks 1689 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland].
288b. Anna Catharina Becht, geboren op maandag 15 juni 1693 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland].
288c. Johannes Becht, geboren op dinsdag 21 december 1694 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op
vrijdag 20 mei 1768.
288d. Johann Philipp Becht, geboren op woensdag 11 september 1697 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland], zie 288 [blz. 40].
288e. Wilhelm Becht, geboren in 1706 te Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland].
288f. Maria Magdalena Becht, geboren omstreeks 1708 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 75 jaar oud)
omstreeks 1783 aldaar.
Jacobus Kanders de Backer, geboren omstreeks 1683, trouwt met
Maria Laurentius de Backer, geboren omstreeks 1687.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
300a. Laurentius de Backer, gedoopt op donderdag 28 april 1718 te Steenbergen.
300b. Laurentius (Laurijs) de Backer, gedoopt Rooms-Katholiek op maandag 7 juni 1728
te Steenbergen, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op donderdag 12 september 1782
te Bergen op Zoom, zie 300 [blz. 40].
Godefridus van Achthoven, gedoopt op zaterdag 4 januari 1687 te Bergen op Zoom,
begraven op donderdag 25 maart 1745 aldaar, ondertrouw op zaterdag 13 maart 1706 te
Bergen op Zoom, trouwt (beiden ongeveer 19 jaar oud) op dinsdag 30 maart 1706 te
Bergen op Zoom met
Barbara Vastesager, gedoopt op zaterdag 8 februari 1687 te Nieuw-Vossemeer,
begraven op vrijdag 2 november 1731 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
301a. Adriana van Agthoven, geboren op woensdag 29 juli 1711 te Bergen op Zoom,
overleden (66 jaar oud) op zondag 22 februari 1778 aldaar.
301b. Catharina van Achthoven, gedoopt op dinsdag 11 april 1719 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 86 jaar oud) op dinsdag 1 april 1806 aldaar, zie 301 [blz. 40].
Cornelius Maertense Luijckx, geboren omstreeks 1683, ondertrouw op
zaterdag 19 augustus 1713 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 30 en
ongeveer 27 jaar oud) op zondag 3 september 1713 te Bergen op Zoom met
Digna Hermans, geboren omstreeks 1686, gedoopt te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
311a. Sara Luijckx, gedoopt op donderdag 20 oktober 1718 te Bergen op Zoom.
311b. Catharina Luijks, gedoopt Rooms-Katholiek op vrijdag 6 december 1720 te
Bergen op Zoom, zie 311 [blz. 41].
311c. Martina (Marthina) Luijckx (Luycks, Luijks, Luyks), gedoopt op
donderdag 11 november 1723 te Bergen op Zoom, overleden (77 jaar oud) (overval),
begraven op dinsdag 5 mei 1801 te Bergen op Zoom.
311d. Cornelius Luijckx, gedoopt op zondag 6 maart 1729 te Bergen op Zoom.
311e. Cornelius Luijckx, gedoopt op zondag 10 juni 1731 te Bergen op Zoom.
Petrus Henricus Mulders, trouwt met
Josina Arnoldi van Steenpaal.
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Uit dit huwelijk 6 kinderen:
320a. Joannis Mulders, geboren omstreeks 1716.
320b. Arnoldus Mulders, geboren omstreeks 1717.
320c. Martinus (Maarten) Mulders, geboren omstreeks 1718.
320d. Cornelis Mulders, geboren omstreeks 1724, zie 320 [blz. 41].
320e. Joannes Mulders, geboren omstreeks 1726.
320f. Dymphna Petri Mulders, gedoopt op woensdag 3 maart 1728 te Steenbergen.
Petrus Jansen Mutsaerts, geboren te Essen (Steenpaal) [antwerpen, België], gedoopt op
maandag 13 juli 1705 te Essen [antwerpen, België] (getuigen: Govardus Joossen van den
Boom en Anna Janssen Mutsaerts), trouwt (ongeveer 32 jaar oud) op zondag 4 mei 1738
te Wouw met
Antonia van Oorschot.
Uit dit huwelijk een dochter:
323. Marie Petrus Mutsaerts, geboren te Vinkenbroek, zie 323 [blz. 41].
Godefridus van Kats, gedoopt op donderdag 12 januari 1673 te Wouw, trouwt met
Elisabeth van Ekeren.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
324a. Arnoldus Kats, gedoopt op zondag 15 februari 1711 te Wouw, zie 324 [blz. 41].
324b. Petrus van Kats, gedoopt op zondag 21 maart 1717 te Wouw.
Arnoldus Janssen Deckers, geboren omstreeks 1684, trouwt met
Barbara Janssen van Tichelen, geboren omstreeks 1688.
Uit dit huwelijk een zoon:
326. Joannes Deckers, geboren te Moerstraten, zie 326 [blz. 42].
Franciscus Petersen de Beir, geboren omstreeks 1675, begraven op zaterdag 3 mei 1721
te Wouw, trouwt (2) met Lijsbeth Pieterse de Greef. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen
bekend, trouwt (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 23 jaar oud) (1) op
zondag 20 november 1707 te Roosendaal en Nispen met
Petronella Backx, gedoopt op vrijdag 29 september 1684 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Johannes Petri van Gorp en Adriana Cornelis
Hertogh), ondertrouw (2) op zaterdag 7 februari 1722 te Wouw, trouwt (respectievelijk
ongeveer 37 en ongeveer 40 jaar oud) op zondag 22 februari 1722 te Wouw met
Cornelius van Litsen, zoon van Wilhelmus Jacobs van Litsen en Maria Jansse van Bavel,
gedoopt op dinsdag 1 april 1681 te Wouw (Spellestraat), begraven op
maandag 4 april 1740 te Wouw. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
Uit dit huwelijk 6 dochters:
327a. Maria de Beir, gedoopt op dinsdag 2 oktober 1708 te Wouw.
327b. Josina de Beir, gedoopt op maandag 24 november 1710 te Wouw.
327c. Petronilla Franse de Beir, gedoopt op maandag 24 november 1710 te Wouw, zie
327 [blz. 42].
327d. Adriana de Beir, gedoopt op maandag 24 april 1713 te Wouw.
327e. Cornelia de Beir, gedoopt op woensdag 14 oktober 1716 te Wouw.
327f. Hedwiggis de Beir, gedoopt op zaterdag 21 oktober 1719 te Wouw.
Petronella Backx, trouwt (2) met Cornelius van Litsen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
327g. Adrianus van Litsen, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt op
zondag 17 oktober 1728 te Wouw.
327h. Wilhelmina Cornelis van Litsen, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt op
vrijdag 1 februari 1726 te Wouw, begraven op maandag 10 juli 1809 aldaar.
327i. Maria Cornelisse van Litsen, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt op
zaterdag 15 mei 1723 te Wouw.
Arnoldus Keijsers, gedoopt op zaterdag 23 mei 1711 te Oud Gastel, trouwt met
Joanna Slootmans, gedoopt op maandag 6 april 1716 te Steenbergen, begraven op
woensdag 15 februari 1747 aldaar.
Uit dit huwelijk een zoon:
328. Franciscus Keijsers, gedoopt op vrijdag 10 maart 1741 te Steenbergen, overleden
(hoogstens 95 jaar oud) voor 1837, zie 328 [blz. 42].
Gerard van de Linden, gedoopt op maandag 23 oktober 1713 te Steenbergen, trouwt met
Gertrudis de Groen, geboren omstreeks 1711.
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Uit dit huwelijk een dochter:
329. Cornelia van de Lint, gedoopt op donderdag 11 oktober 1742 te Steenbergen,
overleden (hoogstens 94 jaar oud) voor 1837, zie 329 [blz. 42].
Martinus Cornelius Jans Mertens Geerts, gedoopt op zondag 21 maart 1683 te
Rijsbergen, begraven op vrijdag 12 april 1748 aldaar, trouwt (1) met Adriana Ossenblock.
Uit dit huwelijk een dochter, trouwt (2) met Petronella Franciscus Huijskens, gedoopt op
maandag 5 juni 1690 te Rijsbergen. Uit dit huwelijk een dochter, trouwt (respectievelijk
ongeveer 36 en ongeveer 23 jaar oud) (3) op zondag 2 april 1719 te Rijsbergen met
Maria Anthonis van Meer, gedoopt op dinsdag 5 april 1695 te Rijsbergen, begraven op
zondag 11 februari 1748 aldaar.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
336a. Joannes Geerts, gedoopt op maandag 15 mei 1724 te Rijsbergen, overleden
(ongeveer 52 jaar oud) op dinsdag 3 december 1776 te Halsteren, begraven op
dinsdag 3 december 1776 aldaar.
336b. Marinus Geers, gedoopt op dinsdag 26 augustus 1727 te Rijsbergen, zie
336 [blz. 42].
Martinus Cornelius Jans Mertens Geerts, trouwt (1) met Adriana Ossenblock.
Uit dit huwelijk een dochter:
336c. Maria Marijnis Geerts, gedoopt op donderdag 6 juni 1715 te Etten-Leur.
Martinus Cornelius Jans Mertens Geerts, trouwt (2) met Petronella Franciscus Huijskens.
Uit dit huwelijk een dochter:
336d. Maria Marijnis Geerts, gedoopt op zondag 18 maart 1714 te Rijsbergen, begraven
op donderdag 27 september 1764 aldaar.
Adrianus Buijten, geboren omstreeks 1716, trouwt met
Helena van Gaens, geboren te Heerle, gedoopt op woensdag 8 februari 1713 te Wouw.
Uit dit huwelijk een dochter:
343. Maria Buijten, geboren te Moerstraten, zie 343 [blz. 42].
Antonius Hendriksz Laenen, geboren te Vroenhout, gedoopt op zondag 6 maart 1667 te
Wouw, begraven op donderdag 1 april 1723 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 29
en ongeveer 28 jaar oud) (2) op woensdag 12 september 1696 te Wouw met Christina
Adriaanse Damen, geboren omstreeks 1668. Uit dit huwelijk 2 kinderen, trouwt
(respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 29 jaar oud) (3) omstreeks 1689 met Cornelia
Petrusdr, geboren omstreeks 1660. Uit dit huwelijk 2 dochters, trouwt (respectievelijk
ongeveer 35 en ongeveer 29 jaar oud) (1) op zondag 14 januari 1703 te Roosendaal met
Guilelma Nouten Mangelaer, geboren omstreeks 1674.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
352a. Adriana Laenen, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt op
donderdag 12 februari 1711 te Wouw.
352b. Cecilia Laenen, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt op
maandag 30 april 1708 te Halsteren, begraven op zondag 29 februari 1784 te Wouw.
352c. Maria Lanen, gedoopt op donderdag 15 november 1703 te Roosendaal.
352d. Maria Antonisse Laenen, gedoopt op zaterdag 8 november 1704 te Roosendaal.
352e. Henricus Laenen, gedoopt op zondag 22 mei 1712 te Wouw (Spellestraat).
352f. Adrianus Laenen, gedoopt op dinsdag 22 september 1716 te Wouw (Spellestraat),
zie 352 [blz. 42].
Antonius Hendriksz Laenen, trouwt (2) met Christina Adriaanse Damen.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
352g. Cecilia Lanen, gedoopt op dinsdag 12 augustus 1698 te Wouw.
352h. Adrianus Lanen, gedoopt op woensdag 3 maart 1700 te Wouw.
Antonius Hendriksz Laenen, trouwt (3) met Cornelia Petrusdr.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
352i. Maria Anthonissen Lanen, geboren te Akker, gedoopt op woensdag 30 januari 1692
te Wouw.
352j. Catharina Laanen, gedoopt op woensdag 31 mei 1690 te Wouw.
Theodorus Heijmans, geboren omstreeks 1681, trouwt met
Adriana Janssen, geboren omstreeks 1685.
Uit dit huwelijk een dochter:
353. Catharina Heijmans, gedoopt op maandag 16 maart 1716 te Wouw (Spellestraat),
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begraven op woensdag 31 oktober 1792 te Steenbergen, zie 353 [blz. 42].
Michael Brouwers, geboren omstreeks 1700, trouwt met
Catharina Knar, geboren omstreeks 1704.
Uit dit huwelijk een zoon:
354. Joannes Brouwers, gedoopt op vrijdag 22 april 1735 te Steenbergen, zie
354 [blz. 43].
Antonius Peterse Demmers, gedoopt op zondag 21 december 1704 te Helvoirt, overleden
(ongeveer 75 jaar oud) op vrijdag 28 januari 1780 te Ravels [antwerpen, België],
begraven op zondag 30 januari 1780 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 42 en
ongeveer 25 jaar oud) op dinsdag 7 februari 1747 te Ravels [antwerpen, België] met
Petronella Sneijers, gedoopt op dinsdag 18 februari 1721 te Ravels [antwerpen, België],
begraven op zaterdag 10 maart 1764 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
372a. Helena Demmers, gedoopt op dinsdag 19 december 1747 te
Ravels [antwerpen, België] (getuigen: Cornelius Snijers en Ida van de Pas), overleden
(ongeveer 64 jaar oud) op zondag 10 mei 1812 aldaar, begraven op
dinsdag 12 mei 1812 aldaar.
372b. Petrus Demmers, gedoopt op woensdag 10 december 1749 te
Ravels [antwerpen, België], begraven op zondag 21 november 1802 te
Kalmthout [antwerpen, België], zie 372 [blz. 43].
372c. Johannes Baptist Demmers (Johannes), gedoopt op vrijdag 1 oktober 1751 te
Ravels [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Marinisse en Maria Snijers), begraven
op woensdag 15 april 1801 te Woensdrecht.
372d. Petronilla Demmers, gedoopt op woensdag 1 augustus 1753 te
Ravels [antwerpen, België], overleden (ongeveer 41 jaar oud) op dinsdag 12 mei 1795
aldaar, begraven op donderdag 14 mei 1795 aldaar.
372e. Maria Elisabeth Demmers, gedoopt op donderdag 8 juli 1756 te
Ravels [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Schaft en Wilhelmina Donckers).
372f. Adrianus Demmers, gedoopt op vrijdag 24 februari 1758 te
Ravels [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Snijers en Anna Demmers).
Joannes Loos, geboren omstreeks 1722, trouwt met
Cornelia Luijsterborgh, geboren omstreeks 1726.
Uit dit huwelijk een dochter:
377. Cornelia Loos, gedoopt op vrijdag 7 januari 1757 te Roosendaal, overleden
(ongeveer 61 jaar oud) op zondag 18 oktober 1818 aldaar, zie 377 [blz. 44].
Gerardus Aertsen van Gogh, geboren omstreeks 1647, trouwt met
Johanna Peetersen, geboren omstreeks 1651.
Uit dit huwelijk een zoon:
380. Cornelius van Gogh, gedoopt op maandag 23 november 1682 te Roosendaal, zie
380 [blz. 44].
Joannis Antonissen Ribbens, gedoopt op maandag 16 mei 1707 te Etten, begraven op
dinsdag 15 juni 1762 aldaar, trouwt met
Catharina Gijsbreght van den Bemt, geboren op maandag 13 juni 1707 te Etten,
overleden (70 jaar oud) op dinsdag 15 juli 1777 aldaar.
Uit dit huwelijk 4 zonen:
382a. Anthonie Jansen Ribbens, gedoopt op dinsdag 6 juni 1730 te Sprundel, begraven
op woensdag 4 augustus 1779 te Etten, zie 382 [blz. 44].
382b. Bernardus Janze Ribbens, gedoopt op woensdag 16 juli 1738 te Etten, overleden
(ongeveer 73 jaar oud) op woensdag 29 januari 1812 te Hoeven.
382c. Willem Janze Ribbens, gedoopt op maandag 1 oktober 1742 te Etten, begraven op
zaterdag 7 december 1782 te Hoeven.
382d. Arnoldus Ribbens, geboren te Etten, gedoopt op woensdag 17 februari 1745 te
Roosendaal, overleden (ongeveer 89 jaar oud) op dinsdag 1 april 1834 aldaar.
Sebastianus (Michael) Scheurbier, geboren te Moerstraten, gedoopt op
zondag 10 september 1690 te Wouw, ondertrouw op zaterdag 6 maart 1717 te
Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) op
woensdag 24 maart 1717 te Bergen op Zoom met
Maria Matthijssen Landsknecht, gedoopt op zondag 25 april 1694 te Wouw, begraven op
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donderdag 22 april 1762 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
384a. Barbara Scheurbier, gedoopt op maandag 6 december 1717 te
Bergen op Zoom Geboren onder de poorterije van Bergen op Zoom.
384b. Maria Scheurbier, gedoopt op donderdag 20 juli 1719 te Bergen op Zoom, begraven
op dinsdag 28 februari 1730 te Halsteren.
384c. Michael Schuerbier, gedoopt op donderdag 1 mei 1721 te Bergen op Zoom, zie
384 [blz. 44].
384d. Johanna Schuerbier, gedoopt op donderdag 30 september 1723 te
Bergen op Zoom.
384e. Anna Scheurbiers, gedoopt op maandag 15 oktober 1725 te Bergen op Zoom.
384f. Mattheus Schuurbiers, gedoopt op zaterdag 5 oktober 1726 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1777 aldaar, zie 488 [blz. 47].
384g. Catharina Scheurbiers, gedoopt op zaterdag 12 februari 1729 te Bergen op Zoom,
begraven op zaterdag 22 januari 1746 aldaar.
384h. Johannes (Jan) Scheurbiers, gedoopt op donderdag 16 februari 1730 te
Bergen op Zoom, begraven op zondag 21 juli 1765 aldaar.
384i. Cornelis Scheurbiers, gedoopt op vrijdag 7 november 1732 te Bergen op Zoom.
384j. Sebastianus (Bastiaan) Scheurbiers, gedoopt op zaterdag 30 oktober 1734 te
Bergen op Zoom, overleden (54 jaar oud) (pleuris), begraven op vrijdag 2 januari 1789
aldaar.
Georgius van Maneele, geboren omstreeks 1689, trouwt met
Guielma Krinckel, geboren omstreeks 1693.
Uit dit huwelijk een dochter:
385. Anna van Maneele, gedoopt op zaterdag 28 oktober 1724 te Wouw, begraven op
zaterdag 4 juni 1796 te Bergen op Zoom, zie 385 [blz. 44].
Wilhelmus van Meer, geboren omstreeks 1678, trouwt (respectievelijk ongeveer 26 en
ongeveer 22 jaar oud) op zaterdag 19 april 1704 te Bergen op Zoom met
Clasina van Bergen, geboren omstreeks 1682.
Uit dit huwelijk een zoon:
386. Joannes van Meer, gedoopt op zaterdag 2 april 1718 te Bergen op Zoom, zie
386 [blz. 44].
Huijbrecht Sijns, gedoopt op woensdag 11 februari 1688 te Bergen op Zoom, ondertrouw
(2) op vrijdag 1 augustus 1721 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 33 en
ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 20 augustus 1721 te Bergen op Zoom met Berbera
Goedraad, dochter van Nicolaas Goedhals en Catalijna Winkelmans, gedoopt op
zondag 17 april 1695 te Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk een dochter, trouwt
(respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) (1) op maandag 29 november 1717
te Bergen op Zoom met
Sara Elsevier, gedoopt op zondag 13 februari 1695 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk een dochter:
387. Gertrudis Cijns, gedoopt op donderdag 15 september 1718 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 79 jaar oud) op maandag 29 januari 1798 aldaar, zie
387 [blz. 44].
Huijbrecht Sijns, trouwt (2) met Berbera Goedraad.
Uit dit huwelijk een dochter:
387b. Barbara Sijns, gedoopt op zondag 20 januari 1743 te Bergen op Zoom, begraven op
woensdag 14 maart 1798 aldaar.
Michiel Cornelissen van Dietvorst, gedoopt op dinsdag 7 november 1702 te
Bergen op Zoom, trouwt (ongeveer 30 jaar oud) op zondag 30 augustus 1733 te
Bergen op Zoom met
Janneken Wouters de Jongh, geboren te Moerstraten.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
390a. Cornelius van Dietvorst, gedoopt op zaterdag 28 augustus 1734 te
Bergen op Zoom.
390b. Joannis van Dietvorst, gedoopt op maandag 19 maart 1736 te Bergen op Zoom, zie
390 [blz. 44].
390c. Maria van Dietvorst, gedoopt op woensdag 30 juli 1738 te Bergen op Zoom.

Pagina 56 van 181 op 18-8-2017

788.
789.

816.
817.

832.

833.

390d. Joanna van Dietvorst, gedoopt op donderdag 19 mei 1740 te Bergen op Zoom.
390e. Adriana van Dietvorst, gedoopt op dinsdag 6 maart 1742 te Bergen op Zoom.
390f. Catharina van Dietvorst, gedoopt op woensdag 28 oktober 1744 te
Bergen op Zoom.
390g. Margareta van Dietvorst, gedoopt op zondag 29 januari 1747 te Bergen op Zoom.
390h. Adriana van Dietvorst, gedoopt op zaterdag 22 maart 1749 te Bergen op Zoom.
Joannes Schillemans, geboren omstreeks 1669, trouwt met
Maria Booms, geboren omstreeks 1673.
Uit dit huwelijk een zoon:
394. Nicolaas Schillemans, geboren te Vinkenbroek, overleden (ongeveer 62 jaar oud)
op donderdag 11 juni 1767 aldaar, zie 394 [blz. 45].
Joannes Simons van Loon, gedoopt op zaterdag 25 november 1684 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 62 jaar oud) op woensdag 19 april 1747
aldaar, trouwt met
Anneken Frans Janssen Domen (Thomassen), geboren omstreeks 1687.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
408a. Adriana Jansen van Loon, geboren te Essen (Beliestraat) [antwerpen, België],
gedoopt op zondag 14 augustus 1718 te Essen [antwerpen, België] (getuigen:
Adrianus Sijmens van Loon en Maria Francken Domen).
408b. Catharina Jansen van Loon, geboren te Essen (Beliestraat) [antwerpen, België],
gedoopt op zondag 1 september 1720 te Essen [antwerpen, België] (getuigen:
Wilhelmus Janssen en Cornelius Simons van loon).
408c. Simon Jansen van Loon, geboren te Essen (Beliestraat) [antwerpen, België],
overleden (ongeveer 38 jaar oud) op vrijdag 15 mei 1761 aldaar, zie 408 [blz. 45].
Joannes (Jan) Niclaessen van Turnhout, geboren te Wuustwezel [antwerpen, België],
gedoopt op donderdag 9 maart 1651 aldaar, overleden (87 jaar oud) te
Essen [antwerpen, België], begraven op zondag 27 juli 1738 te Nispen, ondertrouw op
zaterdag 16 december 1679 te Nispen, trouwt (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer
22 jaar oud) op woensdag 17 januari 1680 te Nispen met
Anna Dingema Nuiten, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
donderdag 1 november 1657 te Nispen, begraven op zondag 30 december 1703 aldaar.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
416a. Adriana van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
maandag 22 november 1694 te Nispen, overleden (40 jaar oud) te
Essen [antwerpen, België], begraven op maandag 31 januari 1735 te Nispen.
416b. Cornelia van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
woensdag 14 oktober 1682 te Nispen, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1684.
416c. Cornelia van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
dinsdag 3 december 1686 te Nispen, overleden (15 jaar oud) te
Essen [antwerpen, België], begraven op zondag 21 mei 1702 te Nispen.
416d. Cornelis van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], overleden (76 jaar
oud) te Essen [antwerpen, België], begraven op dinsdag 7 mei 1765 te Nispen, zie
416 [blz. 46].
416e. Dymphna Janssen van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
vrijdag 9 oktober 1699 te Nispen, overleden (76 jaar oud) te Huijbergen, begraven op
vrijdag 3 november 1775 aldaar.
416f. Gerardus van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
zondag 1 september 1680 te Nispen, overleden (26 jaar oud) te
Essen [antwerpen, België] op de Scherpheuvel door manslag om het leven gekomen.
Een zekere Coppens heeft hem doodgestoken, begraven op zondag 31 juli 1707 te
Nispen.
416g. Gertrudis Janssen van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
vrijdag 1 februari 1697 te Nispen, overleden (80 jaar oud) te Huijbergen, begraven op
zondag 21 september 1777 aldaar.
416h. Nicolaus van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
zondag 4 november 1691 te Nispen, overleden (19 jaar oud) te
Essen [antwerpen, België], begraven op zondag 1 maart 1711 te Nispen.
416i. Maria Janssen van Turnhout, geboren te Essen [antwerpen, België], gedoopt op
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zaterdag 22 juli 1684 te Nispen, overleden (63 jaar oud) te Essen [antwerpen, België],
begraven op zaterdag 30 september 1747 te Nispen.
Marinus (Marius) Cornelissen Marissen, gedoopt op zondag 4 april 1660 te
Essen [antwerpen, België], trouwt (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar
oud) op woensdag 19 april 1690 te Essen [antwerpen, België] met
Margaretha Adriaenssen van Loon, gedoopt op maandag 2 juli 1663 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Henrick Anthonissen en Margaretha Simons),
overleden (ongeveer 41 jaar oud) op donderdag 5 maart 1705 aldaar, trouwt
(respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 30 jaar oud) (1) op zondag 17 juni 1685 te
Essen [antwerpen, België] met Daniëlis Willemse, geboren omstreeks 1655. Uit dit
huwelijk 2 kinderen.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
417a. Cornelius Marissen, gedoopt op zaterdag 30 september 1690 te
Essen [antwerpen, België].
417b. Anna Marissen, gedoopt op zondag 23 september 1691 te
Essen [antwerpen, België].
417c. Cornelius Marissen, gedoopt op vrijdag 9 april 1694 te Essen [antwerpen, België].
417d. Joannes Marissen, gedoopt op zondag 18 november 1696 te
Essen [antwerpen, België].
417e. Adrianus Marissen, gedoopt op woensdag 28 januari 1699 te
Essen [antwerpen, België].
417f. Daniël Marissen, gedoopt op woensdag 28 januari 1699 te
Essen [antwerpen, België].
417g. Cornelia Marissen, geboren te Essen [antwerpen, België], overleden (72 jaar oud)
te Essen [antwerpen, België], begraven op woensdag 24 november 1773 te Nispen,
zie 417 [blz. 46].
417h. Adrianus Marissen, gedoopt op donderdag 6 maart 1704 te
Essen [antwerpen, België].
Margaretha Adriaenssen van Loon, trouwt (1) met Daniëlis Willemse.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
417i. Gerardus Willemse, gedoopt op woensdag 20 maart 1686 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Antonius Antonissen Gosen en Dymphna
Willemsen).
417j. Cornelia Willemse, gedoopt op vrijdag 27 februari 1688 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Petri Crijnen en Lucia Jans van Loon).
Dingeman Stevens Roecken, gedoopt op woensdag 15 september 1666 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 81 jaar oud) op
maandag 11 december 1747 aldaar, begraven op donderdag 21 december 1747 te
Essen (Over de Aa) [antwerpen, België], trouwt (respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer
23 jaar oud) op dinsdag 17 juni 1698 te Essen [antwerpen, België] met
Cornelia Cornelissen Sebastiaenssen, gedoopt op dinsdag 27 november 1674 te
Essen [antwerpen, België], overleden (79 jaar oud) te
Essen (Over de Aa) [antwerpen, België], begraven op maandag 18 maart 1754 te
Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
418a. Petronilla Dingeman Stevens Roecken, gedoopt op woensdag 8 april 1699 te
Essen [antwerpen, België].
418b. Dimphna Dingeman Stevens Roecken, gedoopt op maandag 7 februari 1701 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 43 jaar oud) op
woensdag 27 januari 1745 te Kalmthout [antwerpen, België].
418c. Joannes Dingeman Stevens Roeken, geboren te Essen [antwerpen, België],
gedoopt op vrijdag 28 september 1703 aldaar.
418d. Sebastiaen Dingeman Roecken, geboren te Wouw (Steenpaal), overleden
(ongeveer 72 jaar oud) op maandag 31 december 1781 aldaar, begraven op
vrijdag 4 januari 1782 aldaar, zie 418 [blz. 46].
Nicolaes Adriaenssen Suijckerbuijck, gedoopt op zondag 9 juli 1656 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Jacobus Cooijmans en Barbara Cirnelij loco
Johannæ Adriana van Hoogeloon), begraven op maandag 24 januari 1729 te Nispen,
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ondertrouw (1) op zaterdag 16 oktober 1677 te Essen [antwerpen, België], trouwt
(respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) op zaterdag 27 november 1677 te
Essen [antwerpen, België] met Elisabeth Joosen van den Boom, dochter van Guilliams
Judocus van den Boom en Wilhelmina (WIllemken) Govaerts Buijsen, gedoopt op
vrijdag 16 februari 1652 te Essen [antwerpen, België], begraven op dinsdag 20 april 1694
aldaar. Uit dit huwelijk 4 kinderen, trouwt (3) met Maria Bernaerts. Uit dit huwelijk een
dochter, trouwt (4) met Antonia Cornelissen. Uit dit huwelijk een dochter, ondertrouw
(2) op zondag 14 augustus 1695 te Essen [antwerpen, België], trouwt (ongeveer 39 jaar
oud) op woensdag 7 september 1695 te Essen [antwerpen, België] met
Maria Willemsen van Campen, geboren te Huijbergen, begraven op zondag 8 mei 1718 te
Nispen.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
419a. Joannes Claessen Suijckerbuijck, gedoopt op dinsdag 14 april 1699 te
Essen [antwerpen, België], begraven op maandag 22 april 1720 te Nispen.
419b. Adrianus Nicolaus Adriaenssen Suijckerbuijck, gedoopt op vrijdag 11 maart 1701 te
Essen [antwerpen, België], begraven op zaterdag 6 januari 1748 te Nispen.
419c. Wilhelma Claessen Suijckerbuijck, gedoopt op donderdag 22 februari 1703 te
Essen [antwerpen, België].
419d. Joanna Claessen Suijckerbuijck, gedoopt op dinsdag 30 augustus 1707 te
Essen [antwerpen, België].
419e. Barbara Niclaessen Suijkerbuijk, gedoopt op donderdag 10 juli 1710 te Nispen,
overleden (ongeveer 72 jaar oud) op vrijdag 20 september 1782 te
Essen [antwerpen, België], begraven op maandag 23 september 1782 aldaar, zie
419 [blz. 46].
Nicolaes Adriaenssen Suijckerbuijck, trouwt (1) met Elisabeth Joosen van den Boom.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
419f. Adrianus Nicolaus Adriaenssen Suijckerbuijck, gedoopt op
vrijdag 22 september 1679 te Essen [antwerpen, België], begraven op
vrijdag 16 december 1701 aldaar.
419g. Godefridus Niclaessen Suijckerbuijck, gedoopt op dinsdag 26 augustus 1681 te
Essen [antwerpen, België], begraven op maandag 29 augustus 1718 aldaar aan de
Nieuwstraat.
419h. Johanna Claessen Suijckerbuijck, gedoopt op vrijdag 24 augustus 1685 te
Essen [antwerpen, België].
419i. Joannes Niclaessen Suijckerbuijck, gedoopt op woensdag 21 augustus 1686 te
Essen [antwerpen, België], begraven op dinsdag 8 november 1701 aldaar.
Nicolaes Adriaenssen Suijckerbuijck, trouwt (3) met Maria Bernaerts.
Uit dit huwelijk een dochter:
419j. Maria Suijckerbuijck, gedoopt op zaterdag 18 mei 1697 te
Essen [antwerpen, België].
Nicolaes Adriaenssen Suijckerbuijck, trouwt (4) met Antonia Cornelissen.
Uit dit huwelijk een dochter:
419k. Petronella Suijckerbuijck, gedoopt op zondag 4 maart 1696 te
Essen [antwerpen, België].
Adrianus Heijmans, gedoopt op maandag 29 januari 1691 te Vroenhout, trouwt met
Joanna van Osta, geboren omstreeks 1692.
Uit dit huwelijk een zoon:
432. Cornelius Heijmans, gedoopt op donderdag 18 november 1723 te Wouw, zie
432 [blz. 46].
Henricus de Bont, gedoopt op zaterdag 9 augustus 1710 te Oudenbosch, ondertrouw op
zaterdag 4 oktober 1732 te Hoeven, trouwt (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 27
jaar oud) op zondag 19 oktober 1732 te Hoeven met
Allegonda Jansse Kerstens, geboren omstreeks 1705 te Hoeven, ondertrouw (2) op
zaterdag 24 april 1751 te Hoeven, trouwt (ongeveer 46 jaar oud) op zondag 9 mei 1751 te
Hoeven met Jacobus Leyten, geboren te Hoeven. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
448a. Antonia de Bont, gedoopt op woensdag 11 november 1733 te Hoeven.
448b. Leonardus de Bont, gedoopt op woensdag 29 februari 1736 te Hoeven, overleden
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(ongeveer 36 jaar oud) op zondag 21 februari 1773 aldaar, begraven op
dinsdag 23 februari 1773 aldaar, zie 448 [blz. 46].
448c. Johanna de Bont, gedoopt op donderdag 20 november 1738 te Hoeven.
448d. Maria de Bont, gedoopt op maandag 24 april 1741 te Hoeven.
448e. Joanna de Bont, gedoopt op woensdag 21 augustus 1743 te Hoeven.
Cornelis Verstraeten, geboren omstreeks 1701, trouwt (2) met Anneken Meeuwissen,
geboren te Zundert. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, ondertrouw (1) op
zaterdag 12 mei 1731 te Etten-Leur, trouwt (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 27
jaar oud) op zondag 27 mei 1731 te Etten-Leur Voor de Schepenbank met
Maria Gobbins, geboren omstreeks 1704 te Etten-Leur.
Uit dit huwelijk een dochter:
449. Maria Cornelia van der Straeten, gedoopt op vrijdag 18 mei 1736 te Etten-Leur,
overleden (ongeveer 72 jaar oud) op donderdag 6 april 1809 te Hoeven, begraven op
zaterdag 8 april 1809 aldaar, zie 449 [blz. 46].
Joannes Cornelius (Jan) Janssen van den Boom, gedoopt op zondag 12 juli 1699 te
Essen [antwerpen, België] Joannes de Krom en Adriana Janssen Maes, begraven te
Bergen op Zoom, trouwt (1) met Anna Wouters Backenburghs, gedoopt op
zaterdag 10 juli 1706 te Essen [antwerpen, België], begraven op maandag 15 mei 1747 te
Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt (respectievelijk ongeveer 31 en
ongeveer 24 jaar oud) (2) op zondag 4 februari 1731 te Bergen op Zoom met
Janneke Jacobs Bitterhoeckx, gedoopt op zaterdag 10 juli 1706 (woensdag 8 aug 1696)
te Essen [antwerpen, België], begraven op maandag 15 mei 1747 (dinsdag 24 jan 1730)
te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
480a. Elisabeth van den Boom, gedoopt op maandag 9 juni 1721 te Bergen op Zoom.
480b. Dimphna van den Boom, gedoopt op woensdag 26 juli 1724 te Bergen op Zoom.
480c. Johannes van den Boom, gedoopt op zondag 6 juli 1727 te Bergen op Zoom,
begraven op woensdag 5 september 1781 aldaar, zie 480 [blz. 47].
480d. Cornelius van den Boom, gedoopt op woensdag 30 december 1733 te
Bergen op Zoom, begraven op zondag 11 september 1774 aldaar.
480e. Johanna van den Boom, gedoopt op maandag 26 december 1735 te
Bergen op Zoom.
480f. Cornelia van den Boom, gedoopt op zondag 27 juli 1738.
480g. Aldegonda van den Boom, gedoopt op donderdag 30 november 1741.
480h. Elisabeth van den Boom, gedoopt op dinsdag 16 juli 1743.
480i. Walterus (Wouter) van den Boom, gedoopt Rooms-Katholiek op
dinsdag 16 juli 1743 te Bergen op Zoom.
480j. Petrus van den Boom, gedoopt op woensdag 20 april 1746.
= 768.
= 769.
Jacobus Mastboom, gedoopt Rooms-Katholiek op vrijdag 27 oktober 1702 te
Bergen op Zoom, ondertrouw (2) op woensdag 7 maart 1759 te Bergen op Zoom, trouwt
(ongeveer 56 jaar oud) op zondag 22 april 1759 te Bergen op Zoom met Anna Maria
Overzak, geboren te Bergen op Zoom, Rooms-Katholiek. Uit dit huwelijk een dochter,
ondertrouw (3) op zaterdag 26 april 1749 te Bergen op Zoom, trouwt (ongeveer 46 jaar
oud) op zondag 11 mei 1749 te Bergen op Zoom met Maria Marinussen Quik, geboren te
Bergen op Zoom, Rooms-Katholiek. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, trouwt (1)
met
Petronella Fransen, gedoopt Rooms-Katholiek op dinsdag 7 april 1671 te
Bergen op Zoom Geboren in de Buitenpoorterij, ondertrouw (2) op zaterdag 22 juli 1713
te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 42 en ongeveer 30 jaar oud) op
zondag 6 augustus 1713 te Bergen op Zoom met Herman Willems, geboren
omstreeks 1683 te Ossendrecht. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk een dochter:
489. Francisca Mastboom, gedoopt op dinsdag 30 november 1734 te Bergen op Zoom,
overleden (ongeveer 75 jaar oud) op maandag 21 mei 1810 aldaar, zie 489 [blz. 48].
Jacobus Mastboom, trouwt (3) met Maria Marinussen Quik, trouwt (2) met Anna Maria
Overzak.
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Uit dit huwelijk een dochter:
489b. Jacoba Mastboom, gedoopt Rooms-Katholiek op woensdag 19 november 1760 te
Bergen op Zoom, wonende in 1783 te onder de Poorterijen.
Josephus Cornelissen Slooven, gedoopt in 1705, trouwt (respectievelijk ongeveer 22 en
ongeveer 25 jaar oud) op dinsdag 6 mei 1727 te Nispen met
Geertrudis Laureijs van Turnhout, geboren te Wuustwezel [antwerpen, België], gedoopt
op donderdag 4 augustus 1701 aldaar, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op
zondag 21 september 1777 te Huijbergen.
Uit dit huwelijk een zoon:
498. Cornelius Slooven, gedoopt op woensdag 31 maart 1734 te Huijbergen, zie
498 [blz. 48].
Cornelius Franciscus Schrijvers, afkomstig uit Hoogstraten [antwerpen, België], trouwt
met
Anna Maria Janssen Linders, gedoopt op zondag 13 augustus 1724 te
Essen [antwerpen, België], begraven op vrijdag 23 december 1768 aldaar.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
507a. Cornelius Schrijvers, gedoopt op dinsdag 26 oktober 1751 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Jacobus Schrijvers en Cornelia Linders).
507b. Joanna Schrijvers, gedoopt op vrijdag 30 maart 1753 te
Essen (Nieuwmoer) [antwerpen, België], begraven in 1800 te Heerle, zie 507 [blz. 49].
507c. Adriana Schrijvers, gedoopt op donderdag 18 september 1755 te
Essen (Schrieck) [antwerpen, België] (getuigen: Josephus Mangelaars en Dymphna
Denissen).
507d. Anna Maria Schrijvers, gedoopt op zondag 8 april 1759 te
Essen (Schrieck) [antwerpen, België] (getuigen: Anna van Ginneken voor Maria
Schrijvers en Adrianus Linders).
507e. Jacobus Schrijvers, gedoopt op woensdag 10 december 1760 te
Essen (Schrieck) [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Linders en Anna Nuijten).
507f. Cornelius Schrijvers, gedoopt op donderdag 12 april 1764 te
Essen (Schrieck) [antwerpen, België] (getuigen: Cornelius Somers en Johanna
Catharina voor Maria Schrijvers).
507g. Joannes Schrijvers, gedoopt op zaterdag 22 oktober 1768 te
Vissenheuvel [antwerpen, België] (getuigen: Mathias Vergouwen en Joanna
Schrijvers).
Stephanus Blankaerts, geboren omstreeks 1699, trouwt met
Adriana Janssen, geboren omstreeks 1703.
Uit dit huwelijk een zoon:
510. Joannes Blankaerts, geboren te De Biezen, zie 510 [blz. 49].

Generatie XI
1024.

1025.

Caspar Nicolaus Schnitker, gedoopt op woensdag 16 oktober 1675 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwt (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer
36 jaar oud) (1) op dinsdag 24 mei 1701 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
Catharine Duffert, dochter van Henrich Duffert en Gesche Averhagen, gedoopt op
donderdag 26 februari 1665 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op
zondag 24 februari 1726 aldaar. Uit dit huwelijk 2 dochters, trouwt (respectievelijk
ongeveer 18 en ongeveer 29 jaar oud) (2) op dinsdag 5 oktober 1694 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
AnnaI lsche Brockmeyer, gedoopt op zaterdag 18 juli 1665 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op woensdag 18 februari 1699 aldaar.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
512a. Philipp Schnitker, gedoopt op vrijdag 22 oktober 1694 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op zondag 25 maart 1764 aldaar,
zie 512 [blz. 49].
512b. Caspar Heinrich Schnitker, gedoopt op zondag 24 november 1697 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op dinsdag 29 november 1729
aldaar.
Caspar Nicolaus Schnitker, trouwt (1) met Catharine Duffert.
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Uit dit huwelijk 2 dochters:
512c. TrineI lsabeen Schnitker, gedoopt op dinsdag 3 oktober 1702 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op maandag 16 augustus 1706
aldaar.
512d. Anna Liesabeth Schnitker, gedoopt op maandag 14 september 1705 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], kraamvrouw, begraven op
zondag 17 maart 1754 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
Cord Hinrich Klencke, gedoopt op zondag 13 februari 1684 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], schaapsherder, begraven op
woensdag 3 september 1738 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwt
(respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) op donderdag 17 november 1707
te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
Anna Maria Suthmeyer, gedoopt op zondag 7 december 1687 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
Uit dit huwelijk een dochter:
513. Anna Maria Lisabeth Klencke, gedoopt op zondag 12 februari 1708 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op donderdag 14 januari 1779
aldaar, zie 513 [blz. 49].
Henrich Wiese, geboren omstreeks 1658 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland],
begraven op donderdag 26 februari 1699 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 28 en
ongeveer 27 jaar oud) op donderdag 11 april 1686 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
Anneke Wefer, geboren omstreeks 1659 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
Uit dit huwelijk een zoon:
516. Johann Hinrich Wiese, gedoopt op donderdag 2 februari 1690 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op woensdag 26 januari 1752
aldaar, zie 516 [blz. 50].
Reinke Oldemeyer, gedoopt in 1656 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven
op zondag 12 november 1730 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 19
jaar oud) op zaterdag 24 juni 1684 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
Anna Margaretha Rikman, gedoopt op dinsdag 23 december 1664 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op maandag 7 oktober 1726 aldaar.
Uit dit huwelijk een dochter:
517. Anna Margretha Oldemeyer, gedoopt op maandag 16 april 1691 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op woensdag 31 augustus 1757
aldaar, zie 517 [blz. 50].
Aren van Putten, trouwt met
Barbara Aleman, geboren omstreeks 1700.
Uit dit huwelijk een dochter:
531. Lijsberth van Putten, gedoopt op zondag 25 maart 1725 te Goedereede, zie
531 [blz. 50].
Gabriël Jacobsz van der Kooij, gedoopt op woensdag 4 april 1668 te Delft, begraven op
dinsdag 18 november 1727 te Het Woud, trouwt (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer
21 jaar oud) op zondag 16 april 1690 te Overschie met
Annetje Sijmonsdr Hoorewech, gedoopt op vrijdag 28 september 1668 te Overschie,
overleden (ongeveer 90 jaar oud) op zaterdag 14 april 1759 te Het Woud, begraven op
woensdag 18 april 1759 aldaar.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
544a. Annetje Gabriëlsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 24 februari 1692 te Het Woud,
overleden (ongeveer 69 jaar oud) op donderdag 1 oktober 1761 te Maasland.
544b. Sijmon Gabriëlsz van der Kooij, gedoopt op zondag 14 maart 1694 te Het Woud,
begraven op donderdag 6 december 1764 aldaar, zie 550 [blz. 51].
544c. Maria Gabriëlsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 26 augustus 1696 te Het Woud.
544d. Neeltje Gabriëlsdr van der Kooij.
544e. Jacob Gabriëlsz van der Kooij, gedoopt op vrijdag 11 maart 1701 te De Lier,
overleden (ongeveer 63 jaar oud) op vrijdag 28 september 1764 te Het Woud, zie
544 [blz. 50].
544f. Cornelis Gabriëlsz van der Kooij, gedoopt op zondag 25 oktober 1705 te Het Woud,
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begraven op vrijdag 12 november 1734 aldaar.
Jan Jacobsz van Dijck, geboren omstreeks 1672, trouwt met
Barbara Ariënsdr Vermeer, geboren omstreeks 1676.
Uit dit huwelijk een dochter:
545. Elisabeth Jansdr van Dijck, gedoopt op zondag 11 september 1707 te Pijnacker,
begraven op vrijdag 3 januari 1738 te Het Woud, zie 545 [blz. 50].
Arij Jacobsz van der Kooij, geboren op woensdag 16 juli 1664 te Delft, overleden (88 jaar
oud) op zondag 10 juni 1753 te Papsouw, trouwt (respectievelijk 25 en ongeveer 27 jaar
oud) (2) op zondag 16 april 1690 te Pijnacker met Neeltje Jansdr van Berckel, geboren
omstreeks 1663, overleden te Papsouw. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, trouwt
(respectievelijk 48 en ongeveer 27 jaar oud) (3) op zaterdag 27 mei 1713 te Delft met
Cornelia Louwensdr van Staelduijnen, gedoopt op zondag 27 januari 1686 te
's-Gravenhage, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op maandag 22 maart 1751 te
Papsouw. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, trouwt (respectievelijk 31 en
ongeveer 26 jaar oud) (1) op zondag 11 maart 1696 te Schipluiden met
Hester Claesdr Corpershoek, gedoopt op dinsdag 28 mei 1669 te Schipluiden, overleden
te Papsouw.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
549a. Mensje Ariënsdr van der Kooij, gedoopt op zondag 20 oktober 1697 te Schipluiden,
zie 549 [blz. 51].
549b. Jacob Ariënsz van der Kooij, gedoopt op zondag 20 februari 1701 te
Schipluiden, bouwman, overleden (ongeveer 87 jaar oud) op
maandag 12 januari 1789 te Pijnacker.
= 1088.
= 1089.
Melis Arijense van der Weijden, begraven op woensdag 16 oktober 1726 te Hillegersberg,
ondertrouw (2) op zondag 30 juni 1715 te Rotterdam, trouwt op
woensdag 11 september 1715 te Rotterdam met Anna Jans de Jonge. Uit dit huwelijk zijn
geen kinderen bekend, ondertrouw (1) op vrijdag 6 januari 1696 te Hillegersberg,
trouwt op zondag 22 januari 1696 te Bergschenhoek met
Marijntje Leendertse de Heij, begraven op donderdag 29 november 1714 te Hillegersberg.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
560a. Leendert Melisz van der Weijden, gedoopt op zondag 24 augustus 1698 te
Bergschenhoek, begraven op woensdag 16 oktober 1726 te Hillegersberg, zie
560 [blz. 51].
560b. Dirk Meelisse van der Weijden.
Lorentz Becht, geboren omstreeks 1632 te
Delckenheim of Naurod [Duitsland], rechter, burgemeester, schout, overleden (minstens
66 jaar oud) na 1698 te Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwt (respectievelijk
ongeveer 18 en ongeveer 23 jaar oud) in 1650 met
Catharina, geboren omstreeks 1627.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
576a. Johann Lorentz Becht, geboren omstreeks 1656 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland].
576b. Anna Margaretha Becht, geboren omstreeks 1658.
576c. Johannes Becht, geboren omstreeks 1663 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland], zie 576 [blz. 52].
576d. Johann Conrad (Hans) Becht, geboren in 1664 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland].
576e. Johann Henrich Becht, geboren omstreeks 1666 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 81 jaar oud)
omstreeks 1747 te Wallau [hessen, Duitsland].
576f. Johan Nicolai Becht, geboren omstreeks 1668 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland].
576g. Johann Wilhelm Becht, geboren omstreeks 1671 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 59 jaar oud)
omstreeks 1730 aldaar.
576h. Anna Elisabeth Becht, geboren op donderdag 12 augustus 1677 te
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Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland].
576i. Johann Andreas Becht, geboren op donderdag 25 april 1680 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland], schout, boswachter.
Job Anthonissen van Achthoven, gedoopt op vrijdag 17 mei 1658 te Roosendaal,
begraven op donderdag 21 oktober 1694 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk
ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) op zaterdag 17 februari 1685 te Bergen op Zoom
met
Adriana Goovarts Grooten, geboren omstreeks 1660 te Oudenbosch, begraven op
woensdag 27 maart 1720 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk een zoon:
602. Godefridus van Achthoven, gedoopt op zaterdag 4 januari 1687 te Bergen op Zoom,
begraven op donderdag 25 maart 1745 aldaar, zie 602 [blz. 52].
Hendrick Mulders, gedoopt Nederlands Hervormd op zondag 19 januari 1648 te
Bergen op Zoom, trouwt met
Catharina Pieters, geboren omstreeks 1644.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
640a. Petrus Henricus Mulders, zie 640 [blz. 52].
640b. Catharina Mulders, gedoopt Nederlands Hervormd op woensdag 9 augustus 1673
te Bergen op Zoom (getuigen: Jacob Pieters en Janneken Michiels en Anneken
Pieters).
640c. Christina Mulders, gedoopt Nederlands Hervormd op zaterdag 27 april 1675 te
Steenbergen (getuigen: Joseph Looij en Maria Davidts).
Johannes Janssen Mutsaerts, gedoopt op zondag 29 maart 1676 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Cornelissen Mutsaerts en Johanna
Luijcas), begraven op zondag 18 februari 1742 te Nispen-Essen, trouwt met
Maria Lambrecht Janssen Stoffelen, gedoopt op dinsdag 2 oktober 1674 te
Essen [antwerpen, België], begraven op zondag 6 november 1729 aldaar.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
646a. Dijmphna Joannes Janssen Mutsaerts, gedoopt op dinsdag 23 augustus 1695 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Guilhelmus Lambrechts en Adriana Mutsaerts).
646b. Catharina Mutsaerts, gedoopt op zaterdag 22 juni 1697 te
Essen [antwerpen, België] (getuige: Joannes Mutsaerts Christina Peeters).
646c. Joanna Mutsaerts, gedoopt op vrijdag 22 januari 1700 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Janssen Mutsaerts en Maria Cornelissen
Bogaerts).
646d. Joannes Janssen Mutsaerts, geboren op donderdag 4 januari 1703 te
Essen (Steenpaal) [antwerpen, België], gedoopt op zaterdag 6 januari 1703 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Adriaenssen Buisen en Dymphna
Janssen Mutsaerts).
646e. Petrus Jansen Mutsaerts, geboren te Essen (Steenpaal) [antwerpen, België], zie
646 [blz. 53].
646f. Lamberta Jans Mutsaerts, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt op
zaterdag 27 oktober 1708 te Essen [antwerpen, België] (getuigen: Martinus Peeters
Bogaerts en Christina Peeters van Beeck), begraven op zaterdag 4 oktober 1760 te
Kruisland.
646g. Adrianus Janssen Mutsaerts, geboren te Essen (Over de Aa) [antwerpen, België],
gedoopt op zaterdag 2 januari 1712 te Essen [antwerpen, België] (getuigen:
Dingeman Janssen Buijsen d'oude en Joanna Lambrechts).
646h. Elisabetha Mutsaerts, geboren te Essen (Over de Aa) [antwerpen, België], gedoopt
op dinsdag 19 juni 1714 te Essen [antwerpen, België] (getuigen: Gieliam Lambrechts
en Cornelia Peter Haessen).
646i. Lambertus Janssen Mutsaerts, geboren te Essen (Steenpaal) [antwerpen, België],
gedoopt op woensdag 14 december 1718 te Essen [antwerpen, België] (getuigen:
Arnout Huijbrechtsen van Reusel en Dingena Janssen Mutsaerts).
Josephus (Judocus) Petri Backx, gedoopt op zaterdag 8 maart 1636 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Gerardus Geertsen en Maria Peeters), begraven op
donderdag 6 januari 1695 te Essen [antwerpen, België], trouwt (ongeveer 35 jaar oud) op
dinsdag 31 maart 1671 te Essen [antwerpen, België] (getuigen: Gerardus Petri Backx en

Pagina 64 van 181 op 18-8-2017

1311.

1312.
1313.

1314.
1315.

1316.
1317.

1374.
1375.
1408.

1409.

Marcus van Aken) met
Heijlwigis (Helena) Willemssen.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
655a. Catharina Backx, gedoopt op donderdag 5 mei 1672 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Michaël Cornelissen en Huberta Adriaen
Suijkerbuijk).
655b. Petrus Backx, gedoopt op zaterdag 24 februari 1674 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Janssen van Gorp en Maria Petri Bacx).
655c. Gerardus Backx, gedoopt op zaterdag 11 januari 1676 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Matthijs Raets en Catharina Hendricx),
overleden (45 jaar oud) te Nispen, begraven op woensdag 10 december 1721 te
Essen [antwerpen, België].
655d. Joanna Backx, gedoopt op donderdag 13 juli 1679 te
Kalmthout [antwerpen, België].
655e. Cornelia Backx, gedoopt op zondag 9 maart 1681 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Cornelissen Luijsterborgh en Catharina
Geerts), begraven op donderdag 26 maart 1699 aldaar.
655f. Petronella Backx, gedoopt op vrijdag 29 september 1684 te
Essen [antwerpen, België], zie 655 [blz. 53].
655g. Petrus Joossen Backx, gedoopt op vrijdag 12 december 1687 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Gerardus Peeters Backx en Maria Claessen),
begraven op dinsdag 13 november 1725 te Wouw.
655h. Dympna Joosen Backx, gedoopt op zondag 23 juli 1690 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Ambrosius Janssen en Maria Adriaenssen),
begraven op zondag 7 juli 1748 aldaar.
Adrianus Keijsers, gedoopt op vrijdag 1 mei 1654 te Oud Gastel, begraven op
donderdag 20 juli 1719 aldaar, trouwt met
Digna (Dymphna) Jansse Vrins, gedoopt op zondag 5 januari 1676 te Oud Gastel,
begraven op dinsdag 25 maart 1721 te Oud Gastel.
Uit dit huwelijk een zoon:
656. Arnoldus Keijsers, gedoopt op zaterdag 23 mei 1711 te Oud Gastel, zie
656 [blz. 53].
Franciscus Slootmans, trouwt met
Maria Eijnatten.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
657a. Joannes Slootmans, gedoopt op maandag 11 mei 1705 te Steenbergen.
657b. Joanna Slootmans, gedoopt op maandag 6 april 1716 te Steenbergen, begraven op
woensdag 15 februari 1747 aldaar, zie 657 [blz. 53].
Gerardus van de Linden, geboren omstreeks 1678, trouwt met
Qurina Arnoldis van de Ven, geboren omstreeks 1682.
Uit dit huwelijk een zoon:
658. Gerard van de Linden, gedoopt op maandag 23 oktober 1713 te Steenbergen, zie
658 [blz. 53].
Balthasar Jacobse van Gaens, geboren omstreeks 1678, trouwt met
Adriana Hendrixen Vrients, geboren omstreeks 1682.
Uit dit huwelijk een dochter:
687. Helena van Gaens, geboren te Heerle, zie 687 [blz. 54].
Hendrik Anthonisz Lanen, gedoopt op woensdag 23 oktober 1630 te Wouw, landbouwer,
trouwt (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 26 jaar oud) (2) op
zondag 13 september 1671 te Wouw met Adriana Jacobsdr, geboren omstreeks 1645. Uit
dit huwelijk 3 kinderen, trouwt (respectievelijk ongeveer 33 en ongeveer 26 jaar oud)
(3) op zaterdag 5 april 1664 te Wouw met Anthonia Huberts Vervucht, geboren in 1638,
begraven op maandag 18 mei 1665 te Wouw. Uit dit huwelijk een dochter, trouwt
(respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) (4) op zondag 21 januari 1652 te
Wouw met Thoriken Joossen Baeten, geboren in 1627, overleden (ongeveer 25 jaar oud)
in 1652. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer
29 jaar oud) (1) op zondag 11 juli 1666 te Wouw met
Cecilia Antonisse Adden, geboren omstreeks 1637, trouwt (hoogstens 28 jaar oud)
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(2) voor 1665 met Adriaan Cornelisz Dielen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
704a. Adriana Laanen, gedoopt op zondag 6 maart 1667 te Wouw.
704b. Antonius Hendriksz Laenen, geboren te Vroenhout, begraven op
donderdag 1 april 1723 aldaar, zie 704 [blz. 54].
Hendrik Anthonisz Lanen, trouwt (4) met Thoriken Joossen Baeten. Uit dit huwelijk geen
kinderen, trouwt (2) met Adriana Jacobsdr.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
704c. Adriana Lanen, gedoopt op donderdag 18 februari 1677 te Wouw, begraven op
zaterdag 14 september 1726 aldaar.
704d. Adrianus Lanen, gedoopt op dinsdag 15 september 1682 te Wouw.
704e. Cornelia Lanen, gedoopt op dinsdag 12 november 1686 te Wouw.
Hendrik Anthonisz Lanen, trouwt (4) met Thoriken Joossen Baeten. Uit dit huwelijk geen
kinderen, trouwt (3) met Anthonia Huberts Vervucht.
Uit dit huwelijk een dochter:
704f. Maria Hendrix Lanen, gedoopt op woensdag 11 maart 1665 te Wouw.
Petrus Janse Demmers, geboren omstreeks 1675 waarschijnlijk te Cromvoirt, trouwt met
Ida Peterse van de Pas.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
744a. IJfke Demmers, geboren omstreeks 1693.
744b. Adriaan Peeter Demmers, geboren omstreeks 1694 te Cromvoirt, begraven op
zaterdag 21 februari 1750 te Udenhout.
744c. Joannes Peterse Demmers, gedoopt op maandag 19 december 1695 te Helvoirt,
begraven op woensdag 23 maart 1746 te Udenhout.
744d. Maria Peterse Demmers, gedoopt op maandag 19 december 1695 te Helvoirt,
begraven op zaterdag 8 juli 1769 te Hedikhuizen.
744e. Petronella Demmers, gedoopt op maandag 30 november 1699 te Helvoirt.
744f. Josijna Petri Demmers, gedoopt op maandag 28 november 1701 te Helvoirt.
744g. Antonius Peterse Demmers, gedoopt op zondag 21 december 1704 te Helvoirt,
overleden (ongeveer 75 jaar oud) op vrijdag 28 januari 1780 te
Ravels [antwerpen, België], begraven op zondag 30 januari 1780 aldaar, zie
744 [blz. 55].
744h. Andreas Peter Demmers, gedoopt op woensdag 30 november 1707 te Helvoirt,
begraven op vrijdag 25 augustus 1741 te Cromvoirt.
Antonie Janssen Ribbens, geboren omstreeks 1670 te Overpelt [limburg, België],
begraven op zaterdag 2 september 1730 te Etten, trouwt (respectievelijk ongeveer 20 en
ongeveer 16 jaar oud) op zondag 14 mei 1690 te Etten met
Margreta Guldens, geboren omstreeks 1674 te Etten.
Uit dit huwelijk een zoon:
764. Joannis Antonissen Ribbens, gedoopt op maandag 16 mei 1707 te Etten, begraven
op dinsdag 15 juni 1762 aldaar, zie 764 [blz. 55].
Michael Sebastianus Scheurbiers, geboren te Moerstraten, gedoopt op
zondag 24 februari 1658 te Wouw, ondertrouw (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer
19 jaar oud) op dinsdag 31 maart 1682 te Wouw met
Barbara (Bayken) Cornelissen Dietvorst, gedoopt op woensdag 5 april 1662 te Wouw,
trouwt (ongeveer 31 jaar oud) (2) op dinsdag 26 mei 1693 te Bergen op Zoom met Willem
Cornelissen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
768a. Anna Sceurbier, geboren te Moerstraten, gedoopt op donderdag 2 december 1683
te Wouw.
768b. Sebastianus (Michael) Scheurbier, geboren te Moerstraten, zie 768 [blz. 55].
768c. Anna Scheurbiers, geboren te Moerstraten, gedoopt op maandag 27 juli 1682 te
Wouw, begraven op maandag 17 november 1692 te Halsteren.
768d. Cornelia Scheurbiers, geboren te Moerstraten, gedoopt op woensdag 12 juni 1686
te Wouw.
768e. Anna (Anneken) Michael Scheurbier, geboren te Moerstraten, gedoopt op
zaterdag 15 november 1687 te Wouw.
Mattheus Antonissen Lansknegt, geboren omstreeks 1661, ondertrouw op
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vrijdag 19 juni 1693 te Roosendaal, trouwt (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 29
jaar oud) op zondag 5 juli 1693 te Roosendaal met
Gertrudis Bartholomeus van Meir, geboren omstreeks 1664.
Uit dit huwelijk een dochter:
769. Maria Matthijssen Landsknecht, gedoopt op zondag 25 april 1694 te Wouw,
begraven op donderdag 22 april 1762 te Bergen op Zoom, zie 769 [blz. 55].
Matthijs Sijns, geboren omstreeks 1653, trouwt met
Adriaentje Huijbrechts, geboren omstreeks 1657.
Uit dit huwelijk een zoon:
774. Huijbrecht Sijns, gedoopt op woensdag 11 februari 1688 te Bergen op Zoom, zie
774 [blz. 56].
Cornelis Cornelisse Elsevier, geboren omstreeks 1660, trouwt met
Joanna Jansen, geboren omstreeks 1664.
Uit dit huwelijk een dochter:
775. Sara Elsevier, gedoopt op zondag 13 februari 1695 te Bergen op Zoom, zie
775 [blz. 56].
Cornelis Cornelissen Dietvoorst, gedoopt op zondag 4 oktober 1654 te Bergen op Zoom,
trouwt (respectievelijk ongeveer 33 en ongeveer 24 jaar oud) op
dinsdag 23 december 1687 te Bergen op Zoom met
Maria Andriessens, gedoopt op vrijdag 2 maart 1663 te Huijbergen.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
780a. Cornelius Dietvoorst, geboren op woensdag 28 september 1689 te
Bergen op Zoom.
780b. Margareta Dietvoorst, gedoopt op dinsdag 19 februari 1692 te Bergen op Zoom.
780c. Anna Dietvoorst, gedoopt op donderdag 19 augustus 1694 te Bergen op Zoom.
780d. Michael Dietvoorst, gedoopt op maandag 31 december 1696 te Bergen op Zoom.
780e. Elisabeth Dietvoorst, gedoopt op vrijdag 30 oktober 1699 te Bergen op Zoom.
780f. Michiel Cornelissen van Dietvorst, gedoopt op dinsdag 7 november 1702 te
Bergen op Zoom, zie 780 [blz. 56].
780g. Joanna Dietvoorst, gedoopt op zondag 10 augustus 1704 te Wouw.
Simon Jansen van Loon, gedoopt op woensdag 20 september 1656 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 55 jaar oud) op donderdag 14 juli 1712
aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 29 jaar oud) op
donderdag 16 juni 1678 te Essen [antwerpen, België] met
Catharina Dingemans van Riel, gedoopt op maandag 24 augustus 1648 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 68 jaar oud) op
maandag 15 februari 1717 aldaar.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
816a. Dingeman Simons van Loon, gedoopt op zaterdag 11 mei 1680 te
Essen [antwerpen, België].
816b. Maria Simons van Loon, gedoopt op dinsdag 2 december 1681 te
Essen [antwerpen, België].
816c. Adrianus Simons van Loon, gedoopt op dinsdag 26 januari 1683 te
Essen [antwerpen, België].
816d. Joannes Simons van Loon, gedoopt op zaterdag 25 november 1684 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 62 jaar oud) op
woensdag 19 april 1747 aldaar, zie 816 [blz. 57].
816e. Adrianus Simons van Loon, gedoopt op dinsdag 27 augustus 1686 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 41 jaar oud) op
woensdag 24 december 1727 aldaar, begraven op maandag 5 januari 1728 aldaar.
816f. Anna Simons van Loon, gedoopt op donderdag 23 september 1688 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 31 jaar oud) op dinsdag 23 april 1720
te Huijbergen.
816g. Cornelia Simons van Loon, gedoopt op zaterdag 7 oktober 1690 te
Essen [antwerpen, België].
816h. Wilhelmina Simons van Loon, gedoopt op dinsdag 23 februari 1694 te
Essen [antwerpen, België].
Nicolaes Janssen van Tuerenhoudt, geboren omstreeks 1620 te
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Wuustwezel [antwerpen, België], overleden (65 jaar oud) aldaar, begraven op
zaterdag 12 mei 1685 aldaar, ondertrouw op zaterdag 4 november 1645 te
Loenhout [antwerpen, België], trouwt (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar
oud) op dinsdag 12 januari 1649 te Loenhout [antwerpen, België] met
Gertrudis (Geertrui) Geertsen, geboren te Wuustwezel [antwerpen, België], gedoopt op
woensdag 29 mei 1624 aldaar, overleden (74 jaar oud) aldaar, begraven op
maandag 12 januari 1699 aldaar.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
832a. Catharina van Turnhout, geboren te Wuustwezel [antwerpen, België], gedoopt op
zondag 18 april 1655 aldaar.
832b. Adrianus van Turnhout, geboren omstreeks 1646 te Loenhout [antwerpen, België],
overleden (ongeveer 80 jaar oud) op zaterdag 13 april 1726 te
Wuustwezel [antwerpen, België].
832c. Maria van Turnhout, geboren omstreeks 1648 te Loenhout [antwerpen, België].
832d. Joannes (Jan) Niclaessen van Turnhout, geboren te
Wuustwezel [antwerpen, België], overleden (87 jaar oud) te
Essen [antwerpen, België], begraven op zondag 27 juli 1738 te Nispen, zie
832 [blz. 57].
832e. Gertrudis Janssen van Thueren Houdt, geboren te Wuustwezel [antwerpen, België],
gedoopt op woensdag 27 juni 1657 aldaar, overleden (ongeveer 85 jaar oud) op
donderdag 19 juli 1742 aldaar.
832f. Laurent Niclaessen van Turnhout, geboren te Wuustwezel [antwerpen, België],
gedoopt op dinsdag 24 februari 1660 aldaar.
Dingeman Denissen Nuiten, geboren omstreeks 1630 te Princenhage, overleden
(ongeveer 71 jaar oud) op maandag 5 december 1701 te Essen [antwerpen, België],
trouwt (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) op
donderdag 8 februari 1657 te Woensdrecht met
Gertrudis Aertssen Botbijl, geboren omstreeks 1629 te Oud en Nieuw Gastel, overleden
(ongeveer 72 jaar oud) op zaterdag 5 november 1701 te Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
833a. Anna Dingema Nuiten, geboren te Essen [antwerpen, België], begraven op
zondag 30 december 1703 aldaar, zie 833 [blz. 57].
833b. Denijs Nuiten, gedoopt op zaterdag 25 maart 1662 te Essen [antwerpen, België],
overleden (ongeveer 55 jaar oud) op dinsdag 2 november 1717 aldaar.
833c. Margareta Dingemans Nuijten, gedoopt op maandag 2 juni 1664 te Wouw,
begraven op vrijdag 14 maart 1721 te Huijbergen.
833d. Petronella Nuijten, gedoopt op maandag 4 oktober 1666 te
Essen [antwerpen, België].
833e. Joanna Dingemans Denissen Nuijten, geboren omstreeks 1680 te Wouw.
Cornelius Cornelissen Marinissen Junior, gedoopt op zondag 5 mei 1619 te
Essen [antwerpen, België], trouwt met
Aleijdis Mattheussen Verheijden, geboren omstreeks 1629.
Uit dit huwelijk 4 zonen:
834a. Marinus (Marius) Cornelissen Marissen, gedoopt op zondag 4 april 1660 te
Essen [antwerpen, België], zie 834 [blz. 58].
834b. Johannes Marissen, gedoopt op zondag 2 september 1663 te
Essen [antwerpen, België].
834c. Cornelius Marissen, gedoopt op zondag 17 oktober 1666 te
Essen [antwerpen, België].
834d. Adrianus Marissen, gedoopt op maandag 25 augustus 1670 te
Essen [antwerpen, België].
Adrianus Simons van Loon, gedoopt in 1635, overleden (ongeveer 94 jaar oud) op
dinsdag 22 februari 1729 te Essen [antwerpen, België], trouwt (respectievelijk ongeveer
36 en ongeveer 47 jaar oud) (2) op dinsdag 18 augustus 1671 te
Essen [antwerpen, België] met Catharina Denisse, geboren omstreeks 1624, overleden
(ongeveer 48 jaar oud) op zondag 27 november 1672 te Essen [antwerpen, België]. Uit dit
huwelijk een zoon, trouwt (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 27 jaar oud) (3) op
donderdag 23 mei 1675 te Essen [antwerpen, België] met Joanna (Jenneken)
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Cornelissen Suerincx, geboren omstreeks 1648. Uit dit huwelijk een dochter, trouwt
(respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 17 jaar oud) (1) op zondag 9 november 1659 te
Essen [antwerpen, België] met
Cornelia Adriaen Peeters Polaer, gedoopt op donderdag 29 mei 1642 te
Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
835a. Maria van Loon, gedoopt op dinsdag 21 september 1660 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Sijmens en Gertrudis Adriaenssen).
835b. Margaretha Adriaenssen van Loon, gedoopt op maandag 2 juli 1663 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 41 jaar oud) op
donderdag 5 maart 1705 aldaar, zie 835 [blz. 58].
835c. Lucia van Loon, gedoopt op maandag 7 september 1665 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Aertsen en Eeltken Simons).
835d. Johannes van Loon, gedoopt op woensdag 13 juni 1668 te
Essen [antwerpen, België] (getuige: Anna Adriaenssen), overleden (ongeveer 15 jaar
oud) op dinsdag 22 juni 1683 aldaar.
Adrianus Simons van Loon, trouwt (2) met Catharina Denisse.
Uit dit huwelijk een zoon:
835e. Petrus Adriaenssen van Loon, gedoopt op maandag 21 november 1672 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Peeters en Maria Denijssen).
Adrianus Simons van Loon, trouwt (3) met Joanna (Jenneken) Cornelissen Suerincx.
Uit dit huwelijk een dochter:
835f. Cornelia Adriaenssen van Loon, gedoopt op donderdag 13 juni 1675 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Denis en Adriana Adriaensen).
Stephanus Dingemans Roecken, gedoopt op zondag 24 september 1634 te Nispen,
trouwt (respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 22 jaar oud) op
zaterdag 26 december 1665 te Roosendaal Huwden eveneens voor de gereformerde
gemeente in Roosendaal op 27december 1665 en zijn daarvoor op 13 december 1665 in
Roosendaal ondertrouw gegaan met
Petronella Janssen Verhulst, gedoopt op zondag 28 december 1642 te Roosendaal.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
836a. Joannes Stevens Roecken.
836b. Dingeman Stevens Roecken, gedoopt op woensdag 15 september 1666 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 81 jaar oud) op
maandag 11 december 1747 aldaar, begraven op donderdag 21 december 1747 te
Essen (Over de Aa) [antwerpen, België], zie 836 [blz. 58].
Cornelius Sebastiaen Simons, gedoopt op zondag 30 oktober 1650 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joos Jans en Adriana Cornelissen), overleden (90
jaar oud) te Essen (Over de Aa) [antwerpen, België], begraven op zondag 9 april 1741 te
Essen [antwerpen, België], trouwt (respectievelijk ongeveer 59 en ongeveer 36 jaar oud)
(2) op dinsdag 29 april 1710 te Essen [antwerpen, België] (getuigen: Arnoldus van Soest
en Gregorius van der Lee) met Catharina Antoon Ketelaers, gedoopt op
zaterdag 9 september 1673 te Kalmthout [antwerpen, België], overleden (ongeveer 74
jaar oud) op maandag 25 december 1747 te Essen [antwerpen, België], begraven op
woensdag 3 januari 1748 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt (respectievelijk
ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) (1) op dinsdag 10 mei 1672 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Zacharias Adriaenssen en Marcus van Aken) met
Cornelia Adriaenssen Uijt de Haegh, geboren omstreeks 1648, overleden (hoogstens 63
jaar oud) voor 1711.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
837a. Cornelia Cornelissen Sebastiaenssen, gedoopt op dinsdag 27 november 1674 te
Essen [antwerpen, België], overleden (79 jaar oud) te
Essen (Over de Aa) [antwerpen, België], begraven op maandag 18 maart 1754 te
Essen [antwerpen, België], zie 837 [blz. 58].
837b. Dympna Cornelissen Sebastiaenssen, begraven op woensdag 4 juni 1704 te
Essen [antwerpen, België].
837c. Simon Cornelissen Sebastiaenssen, gedoopt op maandag 6 januari 1681 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Dingeman Sebastiaenssen en Paschasia
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Antonissen).
837d. Adriana Cornelissen Sebastiaenssen, gedoopt op zaterdag 25 maart 1684 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Martinus Hertoch en Petronilla Janssen),
begraven op zaterdag 1 april 1684 aldaar.
837e. Maria Cornelissen Sebastiaenssen, gedoopt op zaterdag 25 maart 1684 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Mantens en Catharina Bastiaenssen),
begraven op zaterdag 1 april 1684 aldaar.
837f. Adriana Cornelissen Sebastiaenssen, gedoopt op vrijdag 29 juni 1685 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Bastiaenssen en Heijlken Maes).
837g. Petronella Cornelissen Sebastiaenssen, gedoopt op zondag 5 december 1688 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Siardus Luijcken en Adriana Sebastiaenssen).
837h. Sebastianus Cornelissen Sebastiaenssen, gedoopt op woensdag 28 mei 1692 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Marinus van Ginneken en Agnes Buijsen 'de
jonge'), overleden (23 jaar oud) te Essen (Overdaet) [antwerpen, België], begraven op
dinsdag 16 juli 1715 te Essen [antwerpen, België].
Adrianus Huijbrechts Suijckerbuijck, gedoopt op donderdag 1 november 1601 te Nispen,
begraven op woensdag 31 mei 1679 aldaar In templo cum totis exequijs (In de kerk met
volledige uitvaart), trouwt (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 9 jaar oud) (1) op
zondag 27 februari 1628 te Essen [antwerpen, België] met Joanna (Jannneke) Bacx,
dochter van Geert Backx en Barbara Eelkens [blz. 91], gedoopt op
maandag 14 januari 1619 te Nispen, overleden (ongeveer 33 jaar oud) op
donderdag 8 februari 1652 te Klokberg, begraven op zaterdag 17 februari 1652 te
Essen [antwerpen, België], zie 5240b [blz. 91]. Uit dit huwelijk 6 kinderen, ondertrouw
(2) op zaterdag 6 april 1652 te Essen [antwerpen, België], trouwt (respectievelijk
ongeveer 50 en ongeveer 28 jaar oud) op zondag 21 april 1652 te
Essen [antwerpen, België] met
Janneken Claessen Knier, geboren in 1624 te Willebroek [antwerpen, België], begraven
op zondag 7 december 1687 te Essen [antwerpen, België] in de kerk.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
838a. Helena (Heilken) Adriaan Suijckerbuijck, gedoopt op donderdag 16 oktober 1653 te
Essen [antwerpen, België] (getuige: Elisabeth Cornelij), begraven op
woensdag 2 september 1705 aldaar.
838b. Nicolaes Adriaenssen Suijckerbuijck, gedoopt op zondag 9 juli 1656 te
Essen [antwerpen, België], begraven op maandag 24 januari 1729 te Nispen, zie
838 [blz. 58].
838c. Maria Adriaenssen Suijckerbuijck, gedoopt op donderdag 4 augustus 1661 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Wouters en Martina Cornelissen),
overleden (ongeveer 35 jaar oud) op maandag 3 december 1696 aldaar, begraven op
zondag 9 december 1696 aldaar Cum totis execuijs (met halve uitvaart).
Adrianus Huijbrechts Suijckerbuijck, trouwt (1) met Joanna (Jannneke) Bacx.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
838d. Huberta Adrianus Huijbrechts Suijckerbuijck, gedoopt op donderdag 12 april 1629 te
Nispen, begraven op zaterdag 24 juli 1700 te Essen [antwerpen, België].
838e. Judocus (Joos) Adrianus Huijbrechts Suijckerbuijck, gedoopt op
zondag 11 mei 1631 te Essen [antwerpen, België], begraven op
vrijdag 24 december 1723 aldaar.
838f. Johannes (Jan) Adrianus Huijbrechts Suijckerbuijck, gedoopt op
zondag 20 augustus 1634 te Essen [antwerpen, België].
838g. Adrianus (Adriaan) Adrianus Huijbechts Suijckerbuijck, gedoopt op
donderdag 16 juni 1639 te Nispen, begraven op donderdag 11 september 1670 te
Essen [antwerpen, België] Cum medijs exequijs (met halve uitvaart).
838h. Jacobus (Jacob) Adriaens Suijckerbuijck, gedoopt op donderdag 16 juni 1639 te
Essen [antwerpen, België].
838i. Maria Suijckerbuijck, gedoopt op zondag 9 oktober 1644 te
Essen [antwerpen, België].
Henricus Arnolds Heijmans, gedoopt op zondag 29 juli 1663 te Heerle, trouwt met
Jacomina Adden, geboren omstreeks 1660.
Uit dit huwelijk een zoon:
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864. Adrianus Heijmans, gedoopt op maandag 29 januari 1691 te Vroenhout, zie
864 [blz. 59].
Leonardus Wouters Govaerts de Bont, gedoopt op zondag 19 december 1655 te Hoeven,
begraven op zaterdag 2 december 1724 aldaar, ondertrouw (1) op zaterdag 18 april 1682
te Oudenbosch, trouwt (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) op
zondag 3 mei 1682 te Oudenbosch met Elisabetha Rommers Calis, dochter van
Rumoldus Carstiaansen en Joanna Jansen van Eeckelen, gedoopt op
woensdag 31 december 1659 te Hoeven, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op
zaterdag 27 februari 1700 aldaar. Uit dit huwelijk 5 kinderen, ondertrouw (2) op
zaterdag 18 juni 1701 te Etten-Leur, trouwt (respectievelijk ongeveer 45 en ongeveer 21
jaar oud) op zondag 3 juli 1701 te Etten-Leur met
Maria Hendrickx Moerkens, gedoopt op woensdag 10 april 1680 te Etten-Leur, begraven
op donderdag 2 januari 1749 te Hoeven, ondertrouw (2) op zaterdag 18 augustus 1731 te
Hoeven, trouwt (ongeveer 51 jaar oud) op zondag 2 september 1731 te Rucphen met
Corstiaan Mosselaars. Uit dit huwelijk geen kinderen, ondertrouw (3) op
zaterdag 12 november 1740 te Oudenbosch en Hoeven, trouwt (respectievelijk ongeveer
60 en ongeveer 32 jaar oud) op zondag 4 december 1740 te Hoeven met Cornelis Rooij,
geboren omstreeks 1708 te Hoeven, begraven op vrijdag 5 april 1754 aldaar. Uit dit
huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
896a. Joanna (Jenneke) Leenderse de Bont, gedoopt op zondag 12 maart 1702 te
Oudenbosch, begraven op zaterdag 27 april 1771 te Hoeven.
896b. Rumoldus de Bont, gedoopt op vrijdag 9 mei 1704 te Oudenbosch, overleden
aldaar.
896c. Petronilla de Bont, gedoopt op vrijdag 21 augustus 1705 te Oudenbosch.
896d. Anna de Bont, gedoopt op zaterdag 3 december 1707 te Oudenbosch.
896e. Henricus de Bont, gedoopt op zaterdag 9 augustus 1710 te Oudenbosch, zie
896 [blz. 59].
896f. Joannes de Bont, gedoopt op woensdag 27 december 1713 te Oudenbosch.
896g. Joannes de Bont, gedoopt op zondag 24 maart 1715 te Oudenbosch.
896h. Elisabetha de Bont, gedoopt op zaterdag 7 maart 1716 te Oudenbosch.
896i. Adriana Linderse de Bont, gedoopt op maandag 18 oktober 1717 te Oudenbosch,
overleden (ongeveer 20 jaar oud) op woensdag 27 november 1737 te Hoeven.
Leonardus Wouters Govaerts de Bont, trouwt (1) met Elisabetha Rommers Calis.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
896j. Henricus Linderse de Bont, gedoopt op zaterdag 26 oktober 1686 te Hoeven,
begraven in november 1747 aldaar.
896k. Maria de Bont, gedoopt op maandag 15 juni 1693 te Hoeven.
896l. Adriana Linders de Bont, gedoopt op zaterdag 18 februari 1696 te Hoeven.
896m.
Walterus de Bont, gedoopt op dinsdag 15 april 1698 te Hoeven.
896n. Walterus de Bont, gedoopt op maandag 22 februari 1700 te Hoeven.
Johannes (Jan) Joos Gilliams van den Boom, gedoopt op maandag 13 oktober 1659 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Johannes Buijsen junior en Elisabeth Guilliams),
begraven op donderdag 4 juni 1716 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 23 en
ongeveer 20 jaar oud) op vrijdag 26 februari 1683 te Essen [antwerpen, België] met
Elizabeth Cornelissen Maes, gedoopt op vrijdag 24 maart 1662 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes van Riel en Dymphna Cornelissen van
Riel), begraven op maandag 10 november 1727 aldaar.
Uit dit huwelijk 13 kinderen:
960a. Godefridus van den Boom, gedoopt op maandag 27 september 1683 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Godefridus Joosen en Dymphna Maes).
960b. Thomas Janssen van den Boom, gedoopt op woensdag 20 september 1684 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Mutsaerts en Cornelia Adriaenssen van
Riel).
960c. Agnes van den Boom, gedoopt op vrijdag 5 juli 1686 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Dingeman Buijsen in plaats van Joannes Buijsen
'de jonge' en Anna Adriaenssen).
960d. Joanna van den Boom, gedoopt op zaterdag 31 januari 1688 te
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Essen [antwerpen, België] (getuigen: Dionisius Dinghemans en Willemken Govaerts
Buijsen).
960e. Guielmus van den Boom, gedoopt op dinsdag 15 februari 1689 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Lambertus Jansen en Helena Maes).
960f. Wilhelmus van den Boom, gedoopt op zondag 1 april 1691 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Josephus Giliams en Helena Adriaenssen).
960g. Dingemannus van den Boom, gedoopt op woensdag 8 april 1693 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Nicolaus Adriaenssen en Dymphna Maes).
960h. Joannes van den Boom, gedoopt op woensdag 30 maart 1695 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Cornelius Maes en Josina Joos).
960i. Elisabeth van den Boom, gedoopt op dinsdag 30 oktober 1696 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Arnoldus van Zoest en Catharina Wilmsen).
960j. Cornelia van den Boom, gedoopt op woensdag 25 december 1697 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes de Crom en Anna Peeters).
960k. Cornelius van den Boom, gedoopt op maandag 21 november 1701 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Fochenie en Elisabeth van den Buijs).
960l. Josephus van den Boom, gedoopt op donderdag 16 april 1705 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Nijs Mulders en Joanna Michiels).
960m.
Joannes Cornelius (Jan) Janssen van den Boom, gedoopt op
zondag 12 juli 1699 te Essen [antwerpen, België], begraven te Bergen op Zoom, zie
960 [blz. 60].
Jacobus Cornelisse Masboom, geboren omstreeks 1667, trouwt met
Cornelia Jacobsen de Koning, geboren omstreeks 1671.
Uit dit huwelijk een zoon:
978. Jacobus Mastboom, gedoopt Rooms-Katholiek op vrijdag 27 oktober 1702 te
Bergen op Zoom, zie 978 [blz. 60].
Franciscus (Frans) Fransen, geboren omstreeks 1631 te Wuustwezel [antwerpen, België],
overleden (ongeveer 71 jaar oud) in november 1702 te Bergen op Zoom, ondertrouw
(1) op zaterdag 22 februari 1681 te Bergen op Zoom, trouwt (respectievelijk ongeveer 50
en ongeveer 29 jaar oud) op dinsdag 11 maart 1681 te Bergen op Zoom met Johanna
Pieter van Dorst, dochter van Pieter Huijbrechts van Dorst en Peerken Blocx, geboren
omstreeks 1652. Uit dit huwelijk 7 kinderen, trouwt (3) met Maria Nijessen, geboren
omstreeks 1630. Uit dit huwelijk een dochter, trouwt (respectievelijk ongeveer 32 en
ongeveer 28 jaar oud) (2) op vrijdag 17 augustus 1663 te Bergen op Zoom met
Maria Bertels, geboren omstreeks 1635 te Rucphen.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
979a. Adriana Franken, gedoopt op donderdag 15 oktober 1665 te Bergen op Zoom.
979b. Arnolda Franken, gedoopt op woensdag 7 maart 1668 te Bergen op Zoom.
979c. Petronella Fransen, gedoopt Rooms-Katholiek op dinsdag 7 april 1671 te
Bergen op Zoom, zie 979 [blz. 60].
979d. Franciscus Franken, gedoopt op maandag 7 augustus 1673 te Bergen op Zoom.
979e. Franciscus Franken, gedoopt op zondag 28 oktober 1674.
979f. Antonia Franken, gedoopt op vrijdag 25 oktober 1675 te Bergen op Zoom.
979g. Franciscus Franssen, gedoopt op vrijdag 17 december 1677 te Bergen op Zoom.
979h. Elisabeth Franssen, gedoopt op maandag 28 november 1678 te Bergen op Zoom.
Franciscus (Frans) Fransen, trouwt (1) met Johanna Pieter van Dorst.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
979i. Franciscus Franken, gedoopt op zondag 14 december 1681 te Bergen op Zoom.
979j. Elisabeth Franken, gedoopt op donderdag 3 juni 1683.
979k. Petrus Francensen, gedoopt op zondag 23 juli 1684 te Bergen op Zoom.
979l. Lambertus Franken, gedoopt op woensdag 25 december 1686 te Bergen op Zoom.
979m.
Petrus Franken, gedoopt op zondag 8 mei 1689 te Bergen op Zoom.
979n. Petrus Franken, gedoopt op dinsdag 12 september 1690 te Bergen op Zoom.
979o. Adriana Franken, gedoopt op dinsdag 19 mei 1693.
Franciscus (Frans) Fransen, trouwt (3) met Maria Nijessen.
Uit dit huwelijk een dochter:
979p. Maria Fransen, gedoopt op zaterdag 3 december 1661 te Bergen op Zoom.
= 832f.
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Anna Rumoldi Simons, geboren omstreeks 1669.
Joannes (Jan) Jacobs Linders, geboren op zondag 10 juni 1674 te
Kalmthout [antwerpen, België], overleden (74 jaar oud) op donderdag 26 september 1748
te Essen [antwerpen, België], trouwt met
Maria Denissen Nuijten, gedoopt op woensdag 25 april 1691 te
Essen [antwerpen, België], begraven op woensdag 19 februari 1777 te
Essen (Nieuwmoer) [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk een dochter:
1015. Anna Maria Janssen Linders, gedoopt op zondag 13 augustus 1724 te
Essen [antwerpen, België], begraven op vrijdag 23 december 1768 aldaar, zie
1015 [blz. 61].

Generatie XII
2048.

2049.

2050.

2051.

2052.
2053.

2054.

Hans Henrich Schnitker, geboren omstreeks 1641 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op zondag 13 november 1678 aldaar,
trouwt (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 10 januari 1666
te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
Anna Margreta Rieckman, geboren omstreeks 1644 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op dinsdag 19 februari 1704 aldaar,
trouwt (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 38 jaar oud) (2) op
zaterdag 29 april 1679 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met Caspar Fridrich
Bente, geboren omstreeks 1641 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op
dinsdag 19 februari 1704 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1024a.
Johan Hinrich Schnitker, gedoopt op donderdag 2 september 1666 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op zondag 8 april 1725 aldaar.
1024b.
Diederich Caspar Schnitker, gedoopt op zondag 25 augustus 1669 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op woensdag 25 september 1669
aldaar.
1024c.
Johan Philip Schnitker, gedoopt op zondag 19 oktober 1670 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
1024d.
Henrich Schnitker, gedoopt op maandag 26 december 1672 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op dinsdag 5 maart 1675 aldaar.
1024e.
Caspar Nicolaus Schnitker, gedoopt op woensdag 16 oktober 1675 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], zie 1024 [blz. 61].
1024f.
Anna Cathrina Schnitker, gedoopt op zondag 2 oktober 1678 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op vrijdag 25 augustus 1747
aldaar.
Henrich Brockmeyer, geboren omstreeks 1620 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op zondag 23 februari 1687 aldaar,
trouwt (respectievelijk hoogstens 32 en hoogstens 28 jaar oud) voor 1652 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
Anneke, geboren omstreeks 1624 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven
op zondag 17 december 1690 aldaar.
Uit dit huwelijk een dochter:
1025. AnnaI lsche Brockmeyer, gedoopt op zaterdag 18 juli 1665 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op woensdag 18 februari 1699
aldaar, zie 1025 [blz. 61].
Johan Klencke, geboren omstreeks 1645 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland],
trouwt te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
Anna Margrete, geboren omstreeks 1652 te Holzhausen [rheinland-pfalz, Duitsland].
Uit dit huwelijk een zoon:
1026. Cord Hinrich Klencke, gedoopt op zondag 13 februari 1684 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op woensdag 3 september 1738
aldaar, zie 1026 [blz. 62].
Johann Suthmeyer, geboren omstreeks 1641 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland],
begraven op dinsdag 6 mei 1721 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer
27 jaar oud) op donderdag 18 juni 1676 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met
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Lükke Riekman, geboren omstreeks 1649 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland],
begraven op woensdag 25 februari 1699 aldaar.
Uit dit huwelijk een dochter:
1027. Anna Maria Suthmeyer, gedoopt op zondag 7 december 1687 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], zie 1027 [blz. 62].
Johan Wiese, geboren omstreeks 1620 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland],
begraven op zondag 26 september 1688 te
Nordhemmern [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwt met
Anneke Meisollen, geboren te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
Uit dit huwelijk een zoon:
1032. Henrich Wiese, geboren omstreeks 1658 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op donderdag 26 februari 1699
aldaar, zie 1032 [blz. 62].
Reinke Wefer, geboren omstreeks 1624, begraven op donderdag 26 juli 1674 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwt met
Trinke Süttmeyer, geboren omstreeks 1625 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
Uit dit huwelijk een dochter:
1033. Anneke Wefer, geboren omstreeks 1659 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland],
zie 1033 [blz. 62].
Johan Ohlemeyer, geboren omstreeks 1616 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland],
begraven op vrijdag 27 april 1696 aldaar, trouwt met
Gretke, geboren omstreeks 1614 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op
woensdag 8 december 1700 aldaar.
Uit dit huwelijk een zoon:
1034. Reinke Oldemeyer, gedoopt in 1656 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland],
begraven op zondag 12 november 1730 aldaar, zie 1034 [blz. 62].
Lüdeke Rieckman, geboren omstreeks 1628, begraven op dinsdag 8 november 1718 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwt met
Anneke Süttmeyer, geboren omstreeks 1598.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1035a.
Johan Rieckman, geboren te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland],
begraven op dinsdag 14 augustus 1714 aldaar.
1035b.
Anna Margaretha Rikman, gedoopt op dinsdag 23 december 1664 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op maandag 7 oktober 1726
aldaar, zie 1035 [blz. 62].
Dammas Aleman, trouwt met
Jannetje Beunisse.
Uit dit huwelijk een dochter:
1063. Barbara Aleman, geboren omstreeks 1700, zie 1063 [blz. 62].
Jacob Gabriëlsz van der Kooij, gedoopt op zaterdag 27 mei 1628 te Delft, trouwt
(respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) op maandag 27 december 1649 te
Het Woud met
Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, gedoopt op zondag 18 april 1627 te Het Woud, begraven
op donderdag 9 september 1683 te Kethel en Spaland.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1088a.
Arent Jacobsz van der Kooij.
1088b.
Machtelt Jacobsdr van der Kooij, gedoopt op woensdag 8 november 1651 te
Delft.
1088c.
Pleun van der Kooij, gedoopt op donderdag 23 januari 1659 te Delft,
overleden (ongeveer 74 jaar oud) op dinsdag 31 maart 1733 te Maasland.
1088d.
Arij Jacobsz van der Kooij, geboren op woensdag 16 juli 1664 te Delft,
overleden (88 jaar oud) op zondag 10 juni 1753 te Papsouw, zie 1098 [blz. 63].
1088e.
Gabriël Jacobsz van der Kooij, gedoopt op woensdag 4 april 1668 te Delft,
begraven op dinsdag 18 november 1727 te Het Woud, zie 1088 [blz. 62].
Sijmon Cornelisz Hoorewech, geboren omstreeks 1633, trouwt met
Maertje Pietersdr van der Sweth, geboren omstreeks 1637.
Uit dit huwelijk een dochter:
1089. Annetje Sijmonsdr Hoorewech, gedoopt op vrijdag 28 september 1668 te
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Overschie, overleden (ongeveer 90 jaar oud) op zaterdag 14 april 1759 te Het Woud,
begraven op woensdag 18 april 1759 aldaar, zie 1089 [blz. 62].
= 2176.
= 2177.
Johannes Becht, gedoopt op donderdag 28 juli 1611 te Naurod [hessen, Duitsland],
overleden (hoogstens 30 jaar oud) voor 1642.
Uit dit huwelijk een zoon:
1152. Lorentz Becht, geboren omstreeks 1632 te Delckenheim of Naurod [Duitsland],
overleden (minstens 66 jaar oud) na 1698 te
Medebach [nordrhein-westfalen, Duitsland], zie 1152 [blz. 63].
Heijndrick Mulders, trouwt met
Catelijn Truijens.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1280a.
Hendrick Mulders, gedoopt Nederlands Hervormd op
zondag 19 januari 1648 te Bergen op Zoom, zie 1280 [blz. 64].
1280b.
Wijnant Mulders, gedoopt Nederlands Hervormd op
vrijdag 10 augustus 1657 te Bergen op Zoom (getuigen: Jacob Smeer, Herman Berch,
Antonette Hendricx en Lysbeth Jans).
Joannes Peeters Mutsaerts, gedoopt op maandag 18 juni 1640 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Antonissen en Catharina Cornelissen),
begraven op maandag 21 december 1693 aldaar, trouwt (ongeveer 48 jaar oud) (2) op
woensdag 30 juni 1688 te Nispen-Essen met Cornelia Adriani Mantens van Opdorp. Uit
dit huwelijk 3 kinderen, trouwt (ongeveer 17 jaar oud) (1) op maandag 4 februari 1658 te
Nispen-Essen met
Dymphna Staes, begraven op woensdag 4 augustus 1683 te Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
1292a.
Johanna Mutsaerts, gedoopt op maandag 29 augustus 1661 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Walterus Petri Mutsaerts en Cornelia Janssen).
1292b.
Adriana Mutsaerts, gedoopt op zaterdag 27 oktober 1663 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Cornelius Janssen en Anna Kerstens).
1292c.
Dymphna Janssen Mutsaerts, gedoopt op vrijdag 20 mei 1667 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Sebastianus Simons en Elisabeth Jans).
1292d.
Petrus Janssen Mutsaerts, gedoopt op vrijdag 12 juli 1669 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Jacobus Janssen en Dymphna Dingemans van
Riel).
1292e.
Cornelia Janssen Mutsaerts, gedoopt op zondag 27 september 1671 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Gualterus Matteï de Rijck en Willemijntken
Adriaenssen Dielen).
1292f.
Maria Mutsaerts, gedoopt op zaterdag 9 december 1673 te
Essen [antwerpen, België] (getuige: Dymphna Joos).
1292g.
Johannes Janssen Mutsaerts, gedoopt op zondag 29 maart 1676 te
Essen [antwerpen, België], begraven op zondag 18 februari 1742 te Nispen-Essen, zie
1292 [blz. 64].
1292h.
Maria Janssen Mutsaerts, geboren op zaterdag 22 oktober 1678 te
Essen [antwerpen, België], gedoopt op zaterdag 22 oktober 1678 aldaar, begraven op
maandag 5 februari 1731 aldaar.
1292i.
Anna Janssen Mutsaerts, gedoopt op zondag 30 maart 1681 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Petersen Staes en Agnes Buijsen).
1292j.
Jacobus Mutsaerts, gedoopt op vrijdag 1 oktober 1683 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Cornelius Jansen Mantens en Anthonia Gualteri
de Rijck).
Joannes Peeters Mutsaerts, trouwt (2) met Cornelia Adriani Mantens van Opdorp.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1292k.
Cornelius Janssen Mutsaers, gedoopt op dinsdag 1 juni 1688 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Adriaenssen en Joanna Peters),
begraven op vrijdag 13 april 1725 aldaar.
1292l.
Catharina Janssen Mutsaerts, gedoopt op zondag 21 mei 1690 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Jan Joosen en Adriana Bastiaensen).
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1292m.
Adrianus Janssen Mutsaerts, gedoopt op maandag 13 oktober 1692 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Mantens en Adriana Adriaenssen),
begraven op woensdag 12 januari 1763 aldaar.
Petrus Geertsen Backx, geboren voor 1615 te Essen [antwerpen, België], begraven op
donderdag 6 oktober 1678 aldaar in de kerk (in Templo), trouwt (respectievelijk minstens
21 en ongeveer 26 jaar oud) op zondag 6 april 1636 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Cornelissen en Adrianus Wouters) met
Cornelia Peeters van Gorp, gedoopt op donderdag 1 april 1610 te
Essen [antwerpen, België], begraven op vrijdag 4 december 1682 aldaar.
Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:
1310a.
Josephus Petri Backx, gedoopt op zaterdag 8 maart 1636 te
Essen [antwerpen, België], begraven op donderdag 6 januari 1695 aldaar, zie
1310 [blz. 64].
1310b.
Geert Peeters Backx, gedoopt op vrijdag 21 september 1640 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Godefridus Buijse in plaats van Leonardus
Jacobs en Catharina Wouters), begraven op dinsdag 14 november 1690 aldaar.
1310c.
Catharina Backx, gedoopt op zaterdag 3 oktober 1643 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Jan Pieters van Gorp en Aertjen Pierssen).
1310d.
Maria Backx, gedoopt op dinsdag 15 september 1648 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Vincent Hendricx en Maria Cornelissen).
1310e.
Petrus Backx, gedoopt op woensdag 18 mei 1650 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Gerardus Pieters en Antonia Cornelissen),
begraven op donderdag 7 juli 1661 aldaar.
1310f.
Johanna Peeters Backx, gedoopt op vrijdag 26 maart 1655 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Marinus Cornelissen en Huberta Adriaen
Suijckerbuijck).
Cornelis Adriaanszn, gedoopt op zondag 16 februari 1631 te Oud Gastel, trouwt met
Cornelia Laurensdr.
Uit dit huwelijk een zoon:
1312. Adrianus Keijsers, gedoopt op vrijdag 1 mei 1654 te Oud Gastel, begraven op
donderdag 20 juli 1719 aldaar, zie 1312 [blz. 65].
Antonis Hendriksz Lanen, geboren omstreeks 1596, landbouwer, overleden (ongeveer 45
jaar oud) in oktober 1641, trouwt met
Maria Hermans Tollenaar, geboren omstreeks 1591.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1408a.
Catharina Antonissen Lanen, gedoopt op zondag 13 november 1622 te
Wouw, begraven op vrijdag 2 december 1695 te Heerle.
1408b.
Herman Lanen, gedoopt op vrijdag 17 januari 1625 te Wouw.
1408c.
Janneken Antonissen Lanen, gedoopt op vrijdag 3 maart 1628 te Wouw.
1408d.
Hendrik Anthonisz Lanen, gedoopt op woensdag 23 oktober 1630 te Wouw,
zie 1408 [blz. 65].
1408e.
Herman Anthonisz Lanen, gedoopt op zaterdag 29 oktober 1633 te Wouw.
Johannes Demmers (Dummers).
een zoon:
1488. Petrus Janse Demmers, geboren omstreeks 1675 waarschijnlijk te Cromvoirt, zie
1488 [blz. 66].
Bastiaan Willemsen Schuurbiers, gedoopt op zondag 11 november 1618 (getuigen: Jan
Cornelis Bruijnen en Hendricken Domas), begraven op woensdag 24 april 1686 te Wouw,
trouwt (1) te Moerstraten met Anna Willemse, geboren omstreeks 1618 te Moerstraten.
Uit dit huwelijk een dochter, trouwt (respectievelijk ongeveer 36 en ongeveer 20 jaar oud)
(2) op zaterdag 16 oktober 1655 te Wouw met
Anna Michielsen Janssen, gedoopt op zondag 25 februari 1635 te Wouw (getuigen:
Peerken Janssen en Domis Mertens).
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1536a.
Marijnus Bastiaansen Scheurbiers, geboren te Moerstraten, gedoopt op
vrijdag 22 september 1656 te Wouw (getuige: Hubertina Michaelis).
1536b.
Michael Sebastianus Scheurbiers, geboren te Moerstraten, zie
1536 [blz. 66].
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1536c.
Helena Sebastiaense Scheurbier, geboren te Moerstraten, gedoopt op
maandag 29 maart 1660 te Wouw, begraven op donderdag 19 mei 1701 te Halsteren.
1536d.
Joannis (Jan) Bastianssens Scheurbier, geboren omstreeks 1662, begraven
op zaterdag 6 april 1743 te Halsteren.
1536e.
Guilielmus Scheurbier, geboren te Moerstraten, gedoopt op
donderdag 22 februari 1663 te Wouw.
1536f.
Maria Sebastianus Guillielmi Scheurbiers, geboren te Moerstraten, gedoopt
op donderdag 12 mei 1667 te Wouw, begraven op dinsdag 28 februari 1730 te
Halsteren.
1536g.
Guillielma Bastian Willemsen, geboren te Moerstraten, gedoopt op
dinsdag 24 september 1669 te Wouw.
Bastiaan Willemsen Schuurbiers, trouwt (1) met Anna Willemse.
Uit dit huwelijk een dochter:
1536h.
Christina Schuurbiers, geboren te Moerstraten, gedoopt op
zaterdag 27 december 1653 te Wouw (getuigen: Iken Geerts en Henricus Peetersen).
Cornelis Jansse Dietvorst, gedoopt op zondag 12 juli 1615 te
Loenhout [antwerpen, België], begraven op woensdag 23 maart 1678 te Wouw, trouwt
(beiden ongeveer 18 jaar oud) (2) op dinsdag 13 juni 1634 te Brecht [antwerpen, België]
met Cornelia Denissen, geboren omstreeks 1616 te Loenhout [antwerpen, België],
begraven op vrijdag 22 november 1641 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,
trouwt (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) (1) op
donderdag 11 september 1642 te Bergen op Zoom met
Anneke Peeters van Dael, gedoopt op zondag 2 augustus 1620 te
Loenhout [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1537a.
Johannes Cornelis Dietvos, geboren omstreeks 1643 te
Loenhout [antwerpen, België].
1537b.
Adrianus Cornelis Dietvorst, gedoopt op zaterdag 6 mei 1645 te
Loenhout [antwerpen, België].
1537c.
Cornelia Dietvorst, gedoopt op zondag 7 april 1647 te
Loenhout [antwerpen, België].
1537d.
Anthonius Dietvorst, geboren op zondag 28 april 1652 te Wouw.
1537e.
Cornelis Cornelissen Dietvoorst, gedoopt op zondag 4 oktober 1654 te
Bergen op Zoom, zie 1560 [blz. 67].
1537f.
Anna Cornelissen Dietvorst, gedoopt op zondag 3 december 1656 te Wouw.
1537g.
Maria Dietvorst, geboren op zondag 7 december 1659 te Wouw.
1537h.
Barbara (Bayken) Cornelissen Dietvorst, gedoopt op woensdag 5 april 1662
te Wouw, zie 1537 [blz. 66].
1537i.
Adamus Dietvorst, geboren op zondag 20 juli 1664 te Wouw.
= 3074.
= 3075.
Joannes Simons van Loon, gedoopt in 1625, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op
maandag 2 januari 1696 te Essen [antwerpen, België], ondertrouw op
zondag 2 februari 1648 te Essen [antwerpen, België], trouwt (respectievelijk ongeveer 23
en ongeveer 21 jaar oud) op dinsdag 25 februari 1648 te Essen [antwerpen, België] met
Anna Adriana Cornelissen Roch, gedoopt op zondag 2 augustus 1626 te
Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1632a.
Adrianus Jansen van Loon, gedoopt op donderdag 25 maart 1649 te
Essen [antwerpen, België].
1632b.
Cornelia Jansen van Loon, gedoopt op zondag 1 oktober 1651 te
Essen [antwerpen, België].
1632c.
Lucia Jansen van Loon, gedoopt op donderdag 19 februari 1654 te
Essen [antwerpen, België].
1632d.
Simon Jansen van Loon, gedoopt op woensdag 20 september 1656 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 55 jaar oud) op
donderdag 14 juli 1712 aldaar, zie 1632 [blz. 67].
1632e.
Judith Jansen van Loon, gedoopt op zondag 16 maart 1659 te
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Essen [antwerpen, België].
1632f.
Johanna Jansen van Loon, gedoopt op dinsdag 24 januari 1662 te
Essen [antwerpen, België].
1632g.
Maria Jansen Simons van Loon, gedoopt op zondag 30 november 1664 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 36 jaar oud) op zondag 1 mei 1701
aldaar.
1632h.
Cornelis Jansen van Loon, gedoopt op donderdag 15 december 1667 te
Essen [antwerpen, België], moerhandelaar, overleden (ongeveer 33 jaar oud) op
zaterdag 26 februari 1701 te Essen [antwerpen, België].
Dingeman Adriaenssen van Riel, geboren omstreeks 1613, trouwt met
Driesken Antonissen Sebrechts Smeijers, geboren omstreeks 1617.
Uit dit huwelijk een dochter:
1633. Catharina Dingemans van Riel, gedoopt op maandag 24 augustus 1648 te
Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 68 jaar oud) op
maandag 15 februari 1717 aldaar, zie 1633 [blz. 67].
Gerardi Gerardi, geboren omstreeks 1583, trouwt met
Dijmpna Judoci, geboren omstreeks 1584.
Uit dit huwelijk 7 dochters:
1665a.
Gertrudis (Geertrui) Geertsen, geboren te Wuustwezel [antwerpen, België],
overleden (74 jaar oud) aldaar, begraven op maandag 12 januari 1699 aldaar, zie
1665 [blz. 68].
1665b.
Elisabeth Geertsen, gedoopt op zondag 15 maart 1615 te
Wuustwezel [antwerpen, België].
1665c.
Maria Geertsen, gedoopt op zondag 10 september 1617 te
Wuustwezel [antwerpen, België].
1665d.
Cornelia Geertsen, gedoopt op dinsdag 8 september 1620 te
Wuustwezel [antwerpen, België].
1665e.
Elisabeth Geertsen, gedoopt op dinsdag 29 juni 1627 te
Wuustwezel [antwerpen, België].
1665f.
Cornelia Geertsen, gedoopt op dinsdag 7 mei 1630 te
Wuustwezel [antwerpen, België].
1665g.
Catharina Geertsen, gedoopt op dinsdag 4 oktober 1633 te
Wuustwezel [antwerpen, België].
Denijs Jochems, geboren omstreeks 1599, trouwt met
Anna Janssen, geboren omstreeks 1603.
Uit dit huwelijk een zoon:
1666. Dingeman Denissen Nuiten, geboren omstreeks 1630 te Princenhage, overleden
(ongeveer 71 jaar oud) op maandag 5 december 1701 te Essen [antwerpen, België],
zie 1666 [blz. 68].
Wilhelmus Marinissen, geboren omstreeks 1578, trouwt met
Anna Dielen, geboren omstreeks 1582.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1668a.
Marinus Marinissen, gedoopt op zondag 14 april 1613 te
Essen [antwerpen, België].
1668b.
Anna Marinissen, gedoopt op zondag 7 december 1614 te
Essen [antwerpen, België].
1668c.
Mathi„s Marinissen, gedoopt op zondag 5 maart 1617 te
Essen [antwerpen, België].
1668d.
Cornelius Cornelissen Marinissen Junior, gedoopt op zondag 5 mei 1619 te
Essen [antwerpen, België], zie 1668 [blz. 68].
1668e.
Joannes Marinissen, gedoopt op zondag 2 mei 1621 te
Essen [antwerpen, België].
1668f.
Egidius Marinissen, gedoopt op zondag 26 maart 1623 te
Essen [antwerpen, België].
1668g.
Egidius Marinissen, gedoopt op zondag 4 mei 1625 te
Essen [antwerpen, België].
1668h.
Adrianus Marinissen, gedoopt op zondag 29 november 1626 te
Essen [antwerpen, België].

Pagina 78 van 181 op 18-8-2017

3340.
3341.

3342.
3343.

3344.

3345.

3346.
3347.

3348.

3349.

Simon van Loon, geboren omstreeks 1600 te Loon op Zand, trouwt met
Joanna Cornelissen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1670a.
Alijdis Simons van Loon, begraven op woensdag 13 mei 1676 te
Nispen-Essen.
1670b.
Joannes Simons van Loon, gedoopt in 1625, overleden (ongeveer 71 jaar
oud) op maandag 2 januari 1696 te Essen [antwerpen, België], zie 3264 [blz. 77].
1670c.
Adrianus Simons van Loon, gedoopt in 1635, overleden (ongeveer 94 jaar
oud) op dinsdag 22 februari 1729 te Essen [antwerpen, België], zie 1670 [blz. 68].
Adriaen Peeters Polaer, geboren omstreeks 1607, trouwt met
Margareta Claes Meurs, geboren omstreeks 1611.
Uit dit huwelijk een dochter:
1671. Cornelia Adriaen Peeters Polaer, gedoopt op donderdag 29 mei 1642 te
Essen [antwerpen, België], zie 1671 [blz. 69].
Dingeman Stevens Roecken, gedoopt op woensdag 5 mei 1604 te Nispen, overleden
(ongeveer 38 jaar oud) op maandag 22 september 1642 te Essen [antwerpen, België],
trouwt (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) op zondag 6 mei 1629 te
Nispen met
Dimphna Brouwers, gedoopt op vrijdag 27 februari 1609 te Nispen, overleden (ongeveer
38 jaar oud) op dinsdag 11 juni 1647 aldaar.
Uit dit huwelijk een zoon:
1672. Stephanus Dingemans Roecken, gedoopt op zondag 24 september 1634 te Nispen,
zie 1672 [blz. 69].
Jan Dielissen Verhulst, geboren omstreeks 1612, trouwt (respectievelijk ongeveer 27 en
ongeveer 20 jaar oud) op zondag 4 september 1639 te Essen [antwerpen, België] met
Goorken Faes Stoffels, gedoopt op dinsdag 2 april 1619 te Nispen.
Uit dit huwelijk een dochter:
1673. Petronella Janssen Verhulst, gedoopt op zondag 28 december 1642 te Roosendaal,
zie 1673 [blz. 69].
Sebastianus (Bastiaan) Simons, gedoopt op zondag 22 maart 1609 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Cornelius Jansen en Maria Kerstens), begraven op
zaterdag 27 februari 1683 in de kerk (in Templo) aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer
29 en ongeveer 16 jaar oud) op dinsdag 1 maart 1639 te Essen [antwerpen, België] met
Dimphna Peter Jan Mutsaerts, gedoopt op zaterdag 23 juli 1622 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Waltheri Mous en Anna Cornelelij),
begraven op zondag 26 augustus 1663 in de kerk (in Templo) aldaar.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
1674a.
Antonius Sebastiaen Simons, gedoopt op zondag 29 april 1640 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Cornelis Cornelissen Gorp en Joanna Peeters).
1674b.
Antonius (Antoon) Sebastiaen Simons, gedoopt op
zondag 22 september 1641 te Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Simons
en Catharina Cornelissen), overleden (67 jaar oud) te
Essen (op de Heuvel) [antwerpen, België], begraven op maandag 1 april 1709 in de
kerk (in Templo) te Essen [antwerpen, België].
1674c.
Catharina Sebastiaen Simons, gedoopt op zondag 29 november 1643 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Waltherus Pieters en Adriana Adriaensen).
1674d.
Adriana Sebastiaen Simons, gedoopt op zondag 14 januari 1646 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Walterus Adriaensen en Adriana Adriaensen),
begraven op woensdag 15 februari 1719 aldaar.
1674e.
Joannes Sebastiaen Simons, gedoopt op woensdag 17 juni 1648 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Waltherus Mathijssen en Maria Peeters),
begraven op zaterdag 11 oktober 1698 in de kerk (in Ecclesia) aldaar.
1674f.
Cornelius Sebastiaen Simons, gedoopt op zondag 30 oktober 1650 te
Essen [antwerpen, België], overleden (90 jaar oud) te
Essen (Over de Aa) [antwerpen, België], begraven op zondag 9 april 1741 te
Essen [antwerpen, België], zie 1674 [blz. 69].
1674g.
Dingeman Sebastiaen Simons, gedoopt op zondag 2 maart 1653 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Peeters en Cornelia Cornelissen),
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begraven op zaterdag 15 maart 1727 in de kerk van Nispen (in ecclesia Nispensi)
aldaar.
1674h.
Maria Sebastiaen Simons, gedoopt op zondag 25 april 1655 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Johannes Peeters Mutsaerts en Maria Jan
Sijmons), begraven op woensdag 26 januari 1735 aldaar.
1674i.
Lucia Sebastiaen Simons, gedoopt op vrijdag 31 augustus 1657 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Marcus van Aken loco Antonius Janssen en
Maria Adriaenssen).
1674j.
Adrianus Sebastiaen Simons, gedoopt op donderdag 25 december 1659 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Janssen Mutsaerts en Dympna Petri
Mutsaerts), begraven op donderdag 13 maart 1721 aldaar.
1674k.
Petronella Simons, gedoopt op zondag 19 augustus 1663 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Marcus van Aken loco Adrianus Mertens en
Anna Henricx loco Anna Kerstens).
Huybrecht Huybrechtssen Lamssoon, geboren omstreeks 1559 te Nispen, overleden
(ongeveer 66 jaar oud) in 1625 aldaar (aan de pest), trouwt (respectievelijk ongeveer 31
en ongeveer 15 jaar oud) omstreeks 1590 met
Heyltken Cornelis, geboren in 1575, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op
donderdag 6 november 1653 te Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1676a.
Huybrecht Huybrechtssen Suijckerbuijck, geboren omstreeks 1594 te
Nispen, begraven op zaterdag 1 april 1662 Cum medijs exequijs (met halve uitvaart) te
Essen [antwerpen, België].
1676b.
Cornelis Huybrechtssen Suijckerbuijck, gedoopt op zondag 11 juni 1595 te
Nispen in de Sint Jan de Doper Parochie, overleden (minstens 58 jaar oud) tussen
maandag 13 oktober 1653 en vrijdag 27 november 1654 te Wouw.
1676c.
Johannes (Jan) Huybrechtssen Suijckerbuijck, geboren tussen
donderdag 6 juni 1596 en woensdag 1 november 1600 te Nispen, begraven op
maandag 4 maart 1630 te Roosendaal.
1676d.
Adrianus Huijbrechts Suijckerbuijck, gedoopt op
donderdag 1 november 1601 te Nispen, begraven op woensdag 31 mei 1679 aldaar,
zie 1676 [blz. 70].
1676e.
Anna (Tanneken) Huybrechtssen Suijckerbuijck, gedoopt op
woensdag 25 februari 1604 te Nispen, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op
woensdag 28 september 1678 te Essen [antwerpen, België], begraven op
vrijdag 30 september 1678 aldaar.
1676f.
Wilhelmus (Willem) Hubertus Huberti Suijckerbuijck, gedoopt op
vrijdag 6 januari 1606 te Nispen, begraven op woensdag 2 mei 1663 te
Essen [antwerpen, België].
1676g.
Huberta (Huijbeken) Hubertus Huberti Suijckerbuijck, gedoopt op
dinsdag 25 augustus 1609 te Nispen.
1676h.
Petrus (Pieter) Hubertus Huberti Suijckerbuijck, gedoopt op
zondag 5 februari 1612 te Essen [antwerpen, België], begraven op
zondag 12 juli 1676 te Roosendaal.
Nicolaas Knier, trouwt met
Clara Kooijmans.
Uit dit huwelijk een dochter:
1677. Janneken Claessen Knier, geboren in 1624 te Willebroek [antwerpen, België],
begraven op zondag 7 december 1687 te Essen [antwerpen, België], zie
1677 [blz. 70].
Digman Arnoldus, geboren omstreeks 1628, trouwt met
Maria Martinusse, geboren omstreeks 1632.
Uit dit huwelijk een zoon:
1728. Henricus Arnolds Heijmans, gedoopt op zondag 29 juli 1663 te Heerle, zie
1728 [blz. 70].
Walterus (Wouter) Govaerts de Bont, ondertrouw (2) op zaterdag 29 juli 1673 te Hoeven,
trouwt (Jenneken Jans ongeveer 27 jaar oud) op dinsdag 15 augustus 1673 te Hoeven
met Jenneken Jans van Eeckelen, geboren omstreeks 1646. Uit dit huwelijk een dochter,
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trouwt (Josina Cornelissen ongeveer 50 jaar oud) (3) op vrijdag 24 april 1682 te Hoeven
met Josina Cornelissen de Weerdt, geboren in 1632. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen
bekend, trouwt (Hendricxken Anthonis ongeveer 35 jaar oud) (1) in 1640 te Hoeven met
Hendricxken Anthonis Boenens, geboren omstreeks 1605, overleden (hoogstens 68 jaar
oud) voor 1673.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1792a.
Martijntie Wouters de Bont, geboren omstreeks 1636 te Hoeven.
1792b.
Jenneke Wouters de Bont, geboren omstreeks 1638 te Hoeven.
1792c.
Tanneke Wouters de Bont, geboren omstreeks 1644 te Hoeven.
1792d.
Pieternella Wouters de Bont, geboren omstreeks 1646 te Hoeven.
1792e.
Leonardus Wouters Govaerts de Bont, gedoopt op
zondag 19 december 1655 te Hoeven, begraven op zaterdag 2 december 1724
aldaar, zie 1792 [blz. 71].
1792f.
Digna Wouters de Bont, geboren omstreeks 1657 te Hoeven.
Walterus (Wouter) Govaerts de Bont, trouwt (3) met Josina Cornelissen de Weerdt, trouwt
(2) met Jenneken Jans van Eeckelen.
Uit dit huwelijk een dochter:
1792g.
Joanna de Bont, gedoopt op zaterdag 17 april 1677 te Oudenbosch.
Henricus Cornelis Moerkens, geboren omstreeks 1645, trouwt met
Joanna Oomen, geboren omstreeks 1649.
Uit dit huwelijk een dochter:
1793. Maria Hendrickx Moerkens, gedoopt op woensdag 10 april 1680 te Etten-Leur,
begraven op donderdag 2 januari 1749 te Hoeven, zie 1793 [blz. 71].
Judocus Guilliams van den Boom, gedoopt op donderdag 17 december 1620 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Antonij en Hugo Stoffelen), begraven op
vrijdag 29 juni 1703 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 33 jaar
oud) op woensdag 23 februari 1650 te Essen [antwerpen, België] met
Wilhelma (Willemken) Govaert Buijsen, gedoopt op vrijdag 28 oktober 1616 te Helvoirt,
begraven op donderdag 13 januari 1689 te Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1920a.
Josijna van den Boom, gedoopt op zondag 23 januari 1650 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Marcellus Guilliams en Joanna Adriaenssen).
1920b.
Elisabetha van den Boom, gedoopt op zondag 16 februari 1653 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Govaerts en Maria Govaerts).
1920c.
Godefridus Joos Guilliams van den Boom, gedoopt op
donderdag 14 juni 1657 te Essen [antwerpen, België] (getuigen: Judocus Joannis van
Vechel en Anna Adriaenssen Mutzaerts).
1920d.
Johannes (Jan) Joos Gilliams van den Boom, gedoopt op
maandag 13 oktober 1659 te Essen [antwerpen, België], begraven op
donderdag 4 juni 1716 aldaar, zie 1920 [blz. 71].
Cornelius Thomasse Maes, gedoopt op zondag 26 februari 1634 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Dionisius Cornelij en Dimphna Cornelissen),
begraven op woensdag 10 november 1700 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 22 en
ongeveer 19 jaar oud) op dinsdag 2 mei 1656 te Essen [antwerpen, België] met
Adriana Janssen van Riel, gedoopt op donderdag 30 oktober 1636 te
Essen [antwerpen, België], begraven op donderdag 30 juni 1701 aldaar.
Uit dit huwelijk 14 kinderen:
1921a.
Elizabeth Maes, gedoopt op zaterdag 17 februari 1657 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Johannes Buijsen junior en Barbara Jansen).
1921b.
Leonardus Maes, gedoopt op vrijdag 13 september 1658 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Cornelissen Mulder loco filii sui Joannis
en Dymphna Thomen Maes).
1921c.
Helwigis (Helena) Cornelissen Maes, gedoopt op zondag 7 december 1659
te Essen [antwerpen, België] (getuigen: Thomas Maes en Cornelia van Riel).
1921d.
Elizabeth Cornelissen Maes, gedoopt op vrijdag 24 maart 1662 te
Essen [antwerpen, België], begraven op maandag 10 november 1727 aldaar, zie
1921 [blz. 71].
1921e.
Dimphna Maes, gedoopt op zondag 4 mei 1664 te
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Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Dionisij en Maria Joannis van Riel),
overleden (ongeveer 80 jaar oud) op maandag 28 september 1744 aldaar, begraven
op maandag 28 september 1744 aldaar.
1921f.
Thomas Maes, gedoopt op zondag 6 september 1665 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Godefridus Henrici Canten en Cornelia Thomas
Maes).
1921g.
Barbara Maes, gedoopt op maandag 19 december 1667 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Johannes Antonissen van Eeckelen en Maria
Jans).
1921h.
Jacob Maes, gedoopt op zaterdag 5 oktober 1669 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Dionisius Cornelissen en Maria Jan Simons).
1921i.
Joanna Maes, gedoopt op maandag 2 maart 1671 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Thomas van de Langereijt en Willemken
Janssen).
1921j.
Joannes Maes, gedoopt op dinsdag 9 augustus 1672 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Cornelius Machiels en Anna Machiels).
1921k.
Cornelius Maes, gedoopt op dinsdag 28 augustus 1674 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Cornelius Nijs en Barbara Cornelissen).
1921l.
Cornelius Maes, gedoopt op woensdag 1 januari 1676 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Buisen en Anna Jans van Riel).
1921m.
Cornelia Maes, gedoopt op vrijdag 13 oktober 1679 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Dynghemannus Jans en Maria Jans loco
Elisabeth Peeters).
1921n.
Jacomijn Maes, gedoopt op zondag 21 september 1681 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Antoni Jans Sijmons en Willemken Govaerts).
= 1664.
= 1665.

Generatie XIII
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Johan Henrich Schnitker, geboren in 1606 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland],
begraven op vrijdag 8 februari 1686 aldaar, trouwt (ongeveer 75 jaar oud) op
dinsdag 23 december 1681 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland] met Anneke
Horstman, geboren te Hahlen [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op
zaterdag 25 september 1694 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk
zijn geen kinderen bekend.
een zoon:
2048. Hans Henrich Schnitker, geboren omstreeks 1641 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op zondag 13 november 1678
aldaar, zie 2048 [blz. 73].
Cord Rieckman, geboren omstreeks 1617, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op
zondag 21 maart 1688 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwt met
Anke, geboren omstreeks 1618, overleden (ongeveer 85 jaar oud) op
zondag 18 november 1703 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland].
Uit dit huwelijk een dochter:
2055. Lükke Riekman, geboren omstreeks 1649 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op woensdag 25 februari 1699
aldaar, zie 2055 [blz. 74].
Rieckman, begraven op maandag 19 januari 1795 te
Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwt met
Anna, geboren omstreeks 1597.
Uit dit huwelijk een zoon:
2070. Lüdeke Rieckman, geboren omstreeks 1628, begraven op
dinsdag 8 november 1718 te Hartum [nordrhein-westfalen, Duitsland], zie
2070 [blz. 74].
Wouter Aleman, geboren omstreeks 1625 te Wijk aan Zee, trouwt (ongeveer 24 jaar
oud) op zondag 26 december 1649 te Ouddorp met
Pietertje Joostdr.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
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4354.
4355.

4608.
4609.

5168.

2126a.
Benjamin Woutersz Aleman.
2126b.
Cornelis Woutersz Aleman.
2126c.
Adriaantje Woutersdr Aleman.
2126d.
Klaas Woutersz Aleman.
2126e.
Cornelia Woutersdr Aleman.
2126f.
Dammas Aleman, zie 2126 [blz. 74].
Gabriël Pleunen van der Kooij, geboren omstreeks 1598 te Delfgauw, begraven op
vrijdag 6 januari 1668 te Delft, trouwt (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar
oud) op zondag 21 januari 1624 te Delft Gehuwd in de nieuwe kerk met
Machtelt Claesdr Langelaan, geboren omstreeks 1600 te Pijnacker, begraven op
woensdag 5 augustus 1643 te Delft.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
2176a.
Jacob Gabriëlsz van der Kooij, gedoopt op zondag 1 maart 1626 te Delft.
2176b.
Jacob Gabriëlsz van der Kooij, gedoopt op zaterdag 27 mei 1628 te Delft,
zie 2176 [blz. 74].
2176c.
Cornelis Gabriëlsz van der Kooij, gedoopt op zondag 25 augustus 1630 te
Delft.
2176d.
Ariën Gabriëlsz van der Kooij, gedoopt op zondag 12 december 1632 te
Delft.
2176e.
Pleun Gabriëlsz van der Kooij, gedoopt op zondag 10 februari 1636 te Delft.
2176f.
Annetgen Gabriëlsz van der Kooij, gedoopt op maandag 25 april 1639 te
Delft, begraven op zondag 6 oktober 1647 aldaar.
Arent Blasiusz Dijxhoorn, gedoopt op zondag 3 januari 1593 te Het Woud, overleden
(ongeveer 61 jaar oud) op maandag 16 november 1654 aldaar, trouwt (respectievelijk
ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) omstreeks 1624 met
Lijsbeth Arentsdr Zeeuw, geboren omstreeks 1600, begraven op
woensdag 13 september 1679 te Het Woud.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
2177a.
Neeltgen Arentsdr Dijkshoorn, gedoopt op zondag 26 januari 1625 te
Het Woud.
2177b.
Annetgen Arentsdr Dijxhoorn, gedoopt op zondag 18 april 1627 te
Het Woud, begraven op donderdag 9 september 1683 te Kethel en Spaland, zie
2177 [blz. 74].
2177c.
Adriaen Arentsz Dijkshoorn, geboren omstreeks 1628.
2177d.
Jacob Dijxhoorn, geboren omstreeks 1628.
2177e.
Cornelis Dijxhoorn, gedoopt op dinsdag 25 april 1628 te
Het Woud, bouwman, begraven op zaterdag 20 januari 1680 te Het Woud.
2177f.
Ariaantje Dijxhoorn, gedoopt op zondag 1 mei 1633 te Het Woud.
2177g.
Pieter Arentz Dijxhoorn, geboren omstreeks 1639 te Het Woud, overleden
(ongeveer 73 jaar oud) op dinsdag 23 augustus 1712 aldaar.
Peter Becht, geboren omstreeks 1585 te Naurod [hessen, Duitsland], overleden
(hoogstens 59 jaar oud) voor 1644, trouwt (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 29
jaar oud) in 1609 met
Kunigunde Simon, geboren omstreeks 1580 te Rambach [hessen, Duitsland].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
2304a.
Katharina Becht, geboren in 1610 te Naurod [hessen, Duitsland].
2304b.
Johannes Becht, gedoopt op donderdag 28 juli 1611 te
Naurod [hessen, Duitsland], overleden (hoogstens 30 jaar oud) voor 1642, zie
2304 [blz. 75].
2304c.
Konrad Becht, geboren in 1614 te Naurod [hessen, Duitsland].
Peter Janssen Mutsaerts de Jonge, geboren omstreeks 1588 te Tilburg, begraven op
woensdag 27 juli 1661 te Essen [antwerpen, België], trouwt (respectievelijk ongeveer 73
en ongeveer 61 jaar oud) (2) op zaterdag 26 februari 1661 te Essen [antwerpen, België]
met Dijmpna Paessens Mastboom, gedoopt in 1600, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op
zaterdag 13 januari 1674 te Essen [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen
bekend, ondertrouw (1) op zaterdag 20 oktober 1618 te Tilburg, trouwt (respectievelijk
ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) op dinsdag 30 oktober 1618 te
Essen [antwerpen, België] met
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Adriana Wouters Mous, geboren omstreeks 1589, gedoopt te Essen [antwerpen, België],
begraven op woensdag 1 september 1655 aldaar.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
2584a.
Dimphna Peter Jan Mutsaerts, gedoopt op zaterdag 23 juli 1622 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Waltheri Mous en Anna Cornelelij),
begraven op zondag 26 augustus 1663 in de kerk (in Templo) aldaar, zie
3349 [blz. 79].
2584b.
Johanna Mutsaerts, gedoopt op donderdag 1 mei 1625 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Antonij en Catharina Jacobi), begraven
op woensdag 11 augustus 1683 aldaar.
2584c.
Waltherus Peeter Mutsaerts, gedoopt op zondag 2 juli 1628 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Mastbooms en Aleijdis Pieters), begraven
op zondag 6 september 1693 aldaar.
2584d.
Adrianus Peeters Mutsaerts, gedoopt op donderdag 1 september 1633 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Cornelij en Anna Hubert), begraven op
zaterdag 6 juni 1699 aldaar.
2584e.
Catarina Mutsaerts, gedoopt op zondag 10 december 1634 te Tilburg.
2584f.
Joannes Peeters Mutsaerts, gedoopt op maandag 18 juni 1640 te
Essen [antwerpen, België], begraven op maandag 21 december 1693 aldaar, zie
2584 [blz. 75].

Algemene notities van: Peter Janssen Mutsaerts de Jonge.
Was pachter van de Spijkerhoeve-Oost (1641-1661). De grootste hoeve van de abdij Tongerloo.
5170.
5171.

5240.
5241.

5242.
5243.

5248.
5249.

5632.

Joannes Staes, trouwt met
Joanna Peeters van den Bergh.
Uit dit huwelijk een dochter:
2585. Dymphna Staes, begraven op woensdag 4 augustus 1683 te
Essen [antwerpen, België], zie 2585 [blz. 75].
Gerardus Geertsen Backx, geboren te Tilburg, begraven op zondag 28 januari 1652 te
Essen [antwerpen, België] in de kerk (in Templo), trouwt met
Barbara Joosten, begraven op vrijdag 13 april 1657 te Essen [antwerpen, België] in de
kerk (in Templo).
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
2620a.
Petrus Geertsen Backx, geboren voor 1615 te Essen [antwerpen, België],
begraven op donderdag 6 oktober 1678 aldaar, zie 2620 [blz. 76].
2620b.
Maria Backx, gedoopt op maandag 8 juni 1615 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Maria Pauli en Paulus Johannis), begraven op
woensdag 19 januari 1633 aldaar.
2620c.
Johanna Backx, gedoopt op zondag 16 april 1617 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Johannes Adriani en Maria Petri Schouteren).
2620d.
Geert Geertssen Backx, geboren te Nispen (Clockberg), gedoopt op
maandag 14 januari 1619 te Essen [antwerpen, België] (getuige: Cornelius Jacobi),
begraven op maandag 21 oktober 1669 aldaar.
Petrus Cornelissen van Gorp, begraven op maandag 13 juli 1648 te
Essen [antwerpen, België], trouwt met
Maria Govaerts.
Uit dit huwelijk een dochter:
2621. Cornelia Peeters van Gorp, gedoopt op donderdag 1 april 1610 te
Essen [antwerpen, België], begraven op vrijdag 4 december 1682 aldaar, zie
2621 [blz. 76].
Adrianus Corneliszn, gedoopt op dinsdag 6 februari 1912 te Oud Gastel, trouwt met
Maria Joannesdr.
Uit dit huwelijk een zoon:
2624. Cornelis Adriaanszn, gedoopt op zondag 16 februari 1631 te Oud Gastel, zie
2624 [blz. 76].
Heijn Antonisz Lanen, geboren omstreeks 1571, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op
zaterdag 30 december 1623 te Wouw, trouwt (2) met Heijltken Huijbensdr, geboren
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omstreeks 1584. Uit dit huwelijk 3 kinderen, trouwt (1) met
Lijntken Lenaers Uit de Willigen, geboren omstreeks 1565.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
2816a.
Antonis Hendriksz Lanen, geboren omstreeks 1596, overleden (ongeveer 45
jaar oud) in oktober 1641, zie 2816 [blz. 76].
2816b.
Nicolaas Hendriksz Lanen, geboren omstreeks 1598, begraven in juli 1659
te Wouw.
2816c.
Lenaert Hendriksz Lanen, geboren omstreeks 1599.

Algemene notities van: Heijn Antonisz Lanen.
Hendrick Anthonisse Laenen, landman in de Spelderstraat in Wouw schuldig aan de 2 nagelaten
dochters van Johan Knips te Bergen op Zoom 900 Car. gulden over geleend geld à 5 %. Borg is
Marinus Pauwelsse Hoenderpeert, landman in de Bolspolder onder Steenbergen. Bron : Not. arch.
Bergen op Zoom, inv. 89, Not. Stempel, 13.3.1666.

6144.

6146.
6147.

6148.
6149.

Heijn Antonisz Lanen, trouwt (2) met Heijltken Huijbensdr.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
2816d.
Jan Hendriksz Lanen, geboren omstreeks 1609, begraven op
dinsdag 23 december 1664 te Wouw.
2816e.
Lucia Hendriksz Lanen, geboren omstreeks 1611.
2816f.
Cornelis Hendriksz Lanen, gedoopt op zondag 29 november 1615 te Wouw.
Willem Peters.
Uit dit huwelijk een zoon:
3072. Bastiaan Willemsen Schuurbiers, gedoopt op zondag 11 november 1618, begraven
op woensdag 24 april 1686 te Wouw, zie 3072 [blz. 76].
Michiel Janssen, geboren omstreeks 1600, trouwt met
Tanneken Michiels, geboren omstreeks 1604.
Uit dit huwelijk een dochter:
3073. Anna Michielsen Janssen, gedoopt op zondag 25 februari 1635 te Wouw, zie
3073 [blz. 76].
Johannes Antonius van Dietvorst, geboren omstreeks 1560 te
Loenhout [antwerpen, België], begraven op vrijdag 17 september 1632 aldaar, trouwt met
Cornelia Adriaanse Vermeiren, geboren te Ginneken.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
3074a.
Margaretha Joannes van Dietvorst, geboren omstreeks 1592 te
Loenhout [antwerpen, België].
3074b.
Maria van Dietvorst, geboren omstreeks 1592.
3074c.
Adriana Jansse van Dietvorst, geboren omstreeks 1597 te
Loenhout [antwerpen, België], begraven op maandag 13 februari 1662 aldaar.
3074d.
Anthonia Joannes van Dietvorst, geboren omstreeks 1597 te
Loenhout [antwerpen, België].
3074e.
Antonius van Dietvorst, gedoopt op zondag 11 mei 1603 te
Loenhout [antwerpen, België].
3074f.
Antonius Joannes van Dietvorst, geboren omstreeks 1606 te
Loenhout [antwerpen, België].
3074g.
Joannes Janse Dietvoorts, gedoopt op donderdag 28 februari 1608 te
Loenhout [antwerpen, België].
3074h.
Petrus van Dietvorst, gedoopt op zondag 26 juni 1611 te
Loenhout [antwerpen, België].
3074i.
Cornelis Jansse Dietvorst, gedoopt op zondag 12 juli 1615 te
Loenhout [antwerpen, België], begraven op woensdag 23 maart 1678 te Wouw, zie
3074 [blz. 77].

Algemene notities van: Petrus van Dietvorst.
Peeter Dietbout uit Loenhout werd poorter te Hoogstraten ! (de naam Dietbout komt niet voor te
Loenhout ! Waarschijnlijk is dit Peeter Dietvoort!) De enige die hiervoor in aanmerking kan komen
is Petrus Dietvorst gedoopt in 1611 ! Een mogelijke verklaring waarom hij pas in 1640 als poorter
werd ingeschreven is waarschijnlijk dat hij nog niet meerderjarig was bij zijn huwelijk in 1633! Bron:
Pagina 85 van 181 op 18-8-2017

De emigratie uit de Antwerpse Kempen door Drs. Jos Verbeemen en gepiubliceerd in Oudheid en
kunst, Brecht 36ste jg 1-2-3.
6528.
6529.
6530.
6531.

6664.
6680.
6681.

6688.

6689.

6690.
6691.

= 3340.
= 3341.
Adriaen Cornelissen Roch, geboren omstreeks 1591, trouwt met
Judith Hessels, geboren omstreeks 1595.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
3265a.
Gertrudis Adriaenssen Cornelissen Roch.
3265b.
Anna Adriana Cornelissen Roch, gedoopt op zondag 2 augustus 1626 te
Essen [antwerpen, België], zie 3265 [blz. 77].
Jochem Jan Joachim.
een zoon:
3332. Denijs Jochems, geboren omstreeks 1599, zie 3332 [blz. 78].
Paulus Janssen van Loon, geboren omstreeks 1580, begraven op vrijdag 14 maart 1653
te Essen [antwerpen, België], trouwt met
Maria Arnoldi Aerts.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
3340a.
Simon van Loon, geboren omstreeks 1600 te Loon op Zand, zie
3340 [blz. 79].
3340b.
Hillegundis (Hilleken, Heijlken) Paulis van Loon, geboren omstreeks 1602 te
Essen [antwerpen, België].
3340c.
Franciscus Pauwels van Loon, geboren omstreeks 1603 te
Essen [antwerpen, België].
3340d.
Maria van Loon, gedoopt op zondag 1 oktober 1606 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Thomas Janssen en Barbara Janssen).
3340e.
Clara van Loon, gedoopt op zondag 2 november 1608 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Leonardus Cornelissen en Johanna Cornelissen
Gorp).
3340f.
Dymphna Pauwels van Loon, gedoopt op zondag 26 augustus 1612 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Peter Daelmans en Maria Walteri), begraven op
donderdag 18 oktober 1668 aldaar.
3340g.
Arnoldus van Loon, gedoopt op zondag 9 november 1614 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Cornelius Arnoldi en Maria Cornelij).
3340h.
Adriana van Loon, gedoopt op vrijdag 25 augustus 1617 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Nicolaus Henrici en Petronella Cornelij).
3340i.
Adrianus Pauwels van Loon, gedoopt op maandag 20 mei 1619 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Johannes Guilielmi en Aleijdis Johannis),
begraven op donderdag 5 november 1676 te Kalmthout [antwerpen, België].
Stephanus Roecken, geboren in 1570, overleden (hoogstens 52 jaar oud) voor 1622,
trouwt (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 23 jaar oud) (2) op
woensdag 30 november 1605 te Essen [antwerpen, België] met Aleijdis Adriani, geboren
omstreeks 1582. Uit dit huwelijk 3 kinderen, trouwt (beiden hoogstens 35 jaar oud)
(1) voor 1605 met
Dingena Nuyts, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 35 jaar oud)
omstreeks 1605.
Uit dit huwelijk een zoon:
3344. Dingeman Stevens Roecken, gedoopt op woensdag 5 mei 1604 te Nispen,
overleden (ongeveer 38 jaar oud) op maandag 22 september 1642 te
Essen [antwerpen, België], zie 3344 [blz. 79].
Stephanus Roecken, trouwt (2) met Aleijdis Adriani.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
3344b.
Heilwigis Stephanus Roecken, gedoopt op zondag 12 november 1606 te
Nispen.
3344c.
Adrianus Roecken, gedoopt op zondag 17 augustus 1608 te Nispen.
3344d.
Clara Stephanus Roecken, gedoopt op zondag 6 februari 1611 te Nispen.
Jacobus Janssen Brouwers, geboren omstreeks 1581, trouwt met
Elisabeth Antonissen Buijsen, geboren omstreeks 1585.
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6698.
6699.
6704.
6705.

6706.

Uit dit huwelijk een dochter:
3345. Dimphna Brouwers, gedoopt op vrijdag 27 februari 1609 te Nispen, overleden
(ongeveer 38 jaar oud) op dinsdag 11 juni 1647 aldaar, zie 3345 [blz. 79].
Diliaan Verhulst, geboren omstreeks 1584, trouwt met
Barbara Geert Janssen, geboren omstreeks 1588.
Uit dit huwelijk een zoon:
3346. Jan Dielissen Verhulst, geboren omstreeks 1612, zie 3346 [blz. 79].
Servaas Stoffels, geboren omstreeks 1584, overleden (ongeveer 75 jaar oud)
omstreeks 1659 te Roosendaal, trouwt (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar
oud) op zondag 21 november 1610 te Roosendaal met
Passijntje Jansdr Mangelaers, geboren omstreeks 1590, begraven op
dinsdag 24 januari 1662 te Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk een dochter:
3347. Goorken Faes Stoffels, gedoopt op dinsdag 2 april 1619 te Nispen, zie
3347 [blz. 79].
Simon Janssen, geboren omstreeks 1570, schepen te Essen [antwerpen, België],
begraven op dinsdag 15 februari 1656 te Essen [antwerpen, België] in de kerk (in
Templo), levenspartner (2) met Aleijdis van Tilborgh, geboren omstreeks 1578. Uit deze
relatie een dochter, trouwt (respectievelijk ongeveer 59 en ongeveer 36 jaar oud) (3) op
zondag 17 juni 1629 te Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Joos en Mathias
Antonissen) met Elisabeth Hendrickx, geboren omstreeks 1593, begraven op
maandag 22 april 1652 te Essen [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen
bekend, trouwt (respectievelijk hoogstens 33 en hoogstens 28 jaar oud) (1) voor 1603 met
Antonia Adriaanssen, geboren omstreeks 1575, overleden (ongeveer 54 jaar oud) in
januari 1629.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
3348a.
Joannes (Jan) Simons, geboren omstreeks 1603, schepen te
Essen [antwerpen, België], begraven op donderdag 24 september 1665 in de kerk (in
Templo) te Essen [antwerpen, België].
3348b.
Maria (Maijken) Simons, gedoopt op dinsdag 4 juli 1606 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Petri en Petronella Wouters).
3348c.
Sebastianus (Bastiaan) Simons, gedoopt op zondag 22 maart 1609 te
Essen [antwerpen, België], begraven op zaterdag 27 februari 1683 aldaar, zie
3348 [blz. 79].
3348d.
Quirina Simons, gedoopt op zondag 18 september 1611 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Judocus Cornelissen en Dympna Marini).
3348e.
Anna (Tanneke) Simons, gedoopt op zondag 28 juni 1615 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Laurentius Adriana en barbara Marini).
3348f.
Cornelia Simons, gedoopt op woensdag 8 maart 1623 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Waltherus Janssen en Cornelia Gerbrants),
begraven op woensdag 17 november 1700 aldaar.
Simon Janssen, trouwt (3) met Elisabeth Hendrickx, levenspartner (2) met Aleijdis van
Tilborgh.
Uit deze relatie een dochter:
3348g.
Sebastiana Simons, gedoopt op donderdag 28 mei 1609 als ontige dochter
te Essen [antwerpen, België].
= 5168.
= 5169.
Huybrecht Lamssen, geboren in 1520, begraven in 1563 te Nispen, trouwt (respectievelijk
ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) in 1550 met
Mayken Lamsen, geboren omstreeks 1528.
Uit dit huwelijk een zoon:
3352. Huybrecht Huybrechtssen Lamssoon, geboren omstreeks 1559 te Nispen,
overleden (ongeveer 66 jaar oud) in 1625 aldaar, zie 3352 [blz. 80].
Cornelis, geboren omstreeks 1540.
Uit dit huwelijk een dochter:
3353. Heyltken Cornelis, geboren in 1575, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op
donderdag 6 november 1653 te Essen [antwerpen, België], zie 3353 [blz. 80].
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Wilhelmus (Gilliam) Adriaensen van den Boom, geboren omstreeks 1585 te Zundert,
begraven op vrijdag 4 juli 1670 te Essen [antwerpen, België], trouwt (ongeveer 32 jaar
oud) op zondag 9 april 1617 te Essen [antwerpen, België] met
Josina (Judoca) Joossen (Judoci).
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
3840a.
Petronella van den Boom, gedoopt op zondag 23 september 1618 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Hubertus Cristiananis en Cornelia Cornelelij).
3840b.
Judocus Guilliams van den Boom, gedoopt op
donderdag 17 december 1620 te Essen [antwerpen, België], begraven op
vrijdag 29 juni 1703 aldaar, zie 3840 [blz. 81].
3840c.
Adrianus van den Boom, gedoopt op zondag 19 februari 1623 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Joessen en Hugona Christophori).
3840d.
Marcellus Guilliams van den Boom, gedoopt op zondag 2 november 1625 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Waltherus Joannis en Johanna Antonij).
3840e.
Elisabeth van den Boom, gedoopt op zondag 9 januari 1628 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Marinus Pietersen en Gertrudis Jansen).
3840f.
Marinus van den Boom, gedoopt op vrijdag 13 september 1630 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Gerardus Adriani en Cornelia Antonij).
3840g.
Petrus van den Boom, gedoopt op zondag 8 mei 1633 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Petrus Joannis en Petronella Joannis).
3840h.
Cornelius van den Boom, gedoopt op woensdag 26 december 1635 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Dionisius Cornelissen en Margareta
Adriaensen).
Govaert Govertse Buijsen, geboren omstreeks 1588 te 's-Hertogenbosch, begraven op
dinsdag 31 december 1652 te Essen [antwerpen, België], trouwt met
Agnes Jan Heijmans, geboren omstreeks 1590 te Oirschot, begraven op
vrijdag 25 april 1653 te Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk een dochter:
3841. Wilhelma (Willemken) Govaert Buijsen, gedoopt op vrijdag 28 oktober 1616 te
Helvoirt, begraven op donderdag 13 januari 1689 te Essen [antwerpen, België], zie
3841 [blz. 81].
Thomas Jacobs Maes, gedoopt op dinsdag 14 april 1609 te Essen [antwerpen, België],
begraven op donderdag 1 juni 1662 te Huijbergen, trouwt (1) met Jenneke Maertens
Lange. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, ondertrouw (2) op
woensdag 15 oktober 1631 te Essen [antwerpen, België], trouwt (respectievelijk ongeveer
22 en ongeveer 34 jaar oud) op zondag 16 november 1631 te Essen [antwerpen, België]
met
Elisabeth (Lysbeth) Cornelissen Mulders (Schrauwen, Aerts), geboren omstreeks 1597,
begraven op zondag 16 november 1653 te Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
3842a.
Cornelius Thomasse Maes, gedoopt op zondag 26 februari 1634 te
Essen [antwerpen, België], begraven op woensdag 10 november 1700 aldaar, zie
3842 [blz. 81].
3842b.
Dymphna Maes, gedoopt op zondag 3 februari 1636 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Cornelissen en Catharina Peetersen).
3842c.
Dymphna Maes, gedoopt op zondag 17 maart 1641 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Joannes Jacobs en Petronella Janssen).
3842d.
Adrianus Maes, gedoopt op zondag 16 november 1642 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Nicolaus Cornelissen en Leonora Peeterssen).
3842e.
Cornelia Maes, gedoopt op zaterdag 20 mei 1645 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Jan Anthonis van Eekelen en Adriaentjes
Aertsen).
3842f.
Nicolaus Maes, gedoopt op zondag 30 mei 1649 te
Essen [antwerpen, België] (getuigen: Adrianus Jacobs en Joanna Cornelissen).
3842g.
Jacobus Maes, gedoopt op donderdag 26 augustus 1632 te
Essen [antwerpen, België] Cornelius Johannis Adrianis en Barbara Cornelisse Arts.
Jan Adriaensen van Riel, gedoopt op woensdag 22 november 1606 te
Essen [antwerpen, België], begraven op maandag 4 november 1669 aldaar, trouwt
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(respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 20 jaar oud) op zondag 27 januari 1636 te
Essen [antwerpen, België] met
Heilwigis Lennaert Franken, gedoopt op zondag 5 april 1615 te
Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk een dochter:
3843. Adriana Janssen van Riel, gedoopt op donderdag 30 oktober 1636 te
Essen [antwerpen, België], begraven op donderdag 30 juni 1701 aldaar, zie
3843 [blz. 81].

Generatie XIV
8504.

8505.

8704.

8705.

8706.

Mijndert Aleman, geboren omstreeks 1582 te Heemstede, Schepen van het Oude
Nieuwland, Duinmeier in Heemstede en later in Ouddorp, boer te West-Nieuwland,
overleden (ongeveer 88 jaar oud) op donderdag 29 mei 1670 te Noordwijk, trouwt
(ongeveer 48 jaar oud) (2) omstreeks 1630 met Leentje Dimmensdr. Uit dit huwelijk een
dochter, trouwt (ongeveer 86 jaar oud) (3) omstreeks 1668 met Geetruid Cornelisdr. Uit
dit huwelijk geen kinderen, trouwt (ongeveer 28 jaar oud) (1) omstreeks 1610 met
Neeltje Benjaminsdr, overleden in 1629.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
4252a.
Jan Meijndertsz Aleman.
4252b.
Maartje Meijndertsdr Aleman.
4252c.
Meijnsje Meijndertsdr Aleman.
4252d.
Neeltje Meijndertsdr Aleman.
4252e.
Sijmon Meijndertsz Aleman.
4252f.
Trijntje Meijndertsdr Aleman.
4252g.
Dirck Meijndertsz Aleman, geboren omstreeks 1613 te Wijk aan Zee,
overleden (ongeveer 42 jaar oud) op vrijdag 26 februari 1655 te Ouddorp.
4252h.
Benjamin Meijndertsz Aleman.
4252i.
Claes Meijndertsz Aleman, overleden te Ouddorp.
4252j.
Wouter Aleman, geboren omstreeks 1625 te Wijk aan Zee, zie
4252 [blz. 82].
Mijndert Aleman, trouwt (3) met Geetruid Cornelisdr. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt
(2) met Leentje Dimmensdr.
Uit dit huwelijk een dochter:
4252k.
Pieternella Meijndertdr Aleman, geboren te Ouddorp, overleden te
Goedereede.
Pleun Michielsz van der Kooij, geboren omstreeks 1557 te Overschie, overleden
(ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 28 oktober 1644 te Delft, begraven op
dinsdag 1 november 1644 aldaar, trouwt (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 35 jaar
oud) op zaterdag 13 oktober 1584 te Delft met
Neeltgen Claesdr van Thol, geboren omstreeks 1549, overleden (ongeveer 57 jaar oud)
op zaterdag 30 september 1606 te Delfgauw, trouwt (hoogstens 35 jaar oud)
(2) voor 1584 met Jacob Geritsz, overleden voor 1584. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
4352a.
Jacob Pleunen van der Kooij, geboren omstreeks 1585 te Delfgauw,
begraven op woensdag 20 februari 1619 te Delft.
4352b.
Maritgen Pleunen van der Kooij, geboren omstreeks 1587 te Delfgauw,
overleden (hoogstens 57 jaar oud) voor vrijdag 28 oktober 1644.
4352c.
Willemken Pleunen van der Kooij, geboren omstreeks 1589 te Delfgauw.
4352d.
Abraham Pleunen van der Kooij, geboren omstreeks 1591 te Delfgauw,
overleden (ongeveer 61 jaar oud) op dinsdag 10 september 1652 te Delfshaven.
4352e.
Claesgen Pleunen van der Kooij, geboren omstreeks 1593 te Delfgauw.
4352f.
Izaäk Pleunen van der Kooij, geboren omstreeks 1595 te Delfgauw,
begraven op vrijdag 3 juli 1671 te Delft.
4352g.
Aefgen Pleunen van der Kooij, geboren omstreeks 1596 te Delfgauw,
overleden (ongeveer 83 jaar oud) op vrijdag 10 maart 1679 te Delft.
4352h.
Gabriël Pleunen van der Kooij, geboren omstreeks 1598 te Delfgauw,
begraven op vrijdag 6 januari 1668 te Delft, zie 4352 [blz. 83].
Claes Cornelisz Langelaan, geboren omstreeks 1565, trouwt met
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8708.

8709.

8710.
8711.

9216.

10336.
10337.

10338.

10339.

Annetgen Adriaensdr, geboren omstreeks 1569.
Uit dit huwelijk een dochter:
4353. Machtelt Claesdr Langelaan, geboren omstreeks 1600 te Pijnacker, begraven op
woensdag 5 augustus 1643 te Delft, zie 4353 [blz. 83].
Blasius Pietrsz Dijkshoorn, geboren op dinsdag 3 januari 1567 te Het Woud, begraven op
vrijdag 29 augustus 1642 te Delft, trouwt (55 jaar oud) (2) op zondag 16 januari 1622 te
Delft met Margarethe Leenderts van der Houve, dochter van Leendert Gerritz van der
Houve en Maritje Jansdochter van Ruiven van Clapwijk, begraven op
donderdag 29 januari 1660 te Delft. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt (1) met
Neeltje IJsbrands Heemskerk, geboren omstreeks 1565 te Honselersdijk, begraven op
dinsdag 20 juni 1617 te Het Woud, trouwt (2) met Pieter Jansz Cors van der Burgh. Uit dit
huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
4354a.
Pieter Blasiusz Dijkshoorn, gedoopt op zondag 7 februari 1588 te Het Woud,
overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1659 te Vlaardinger-Ambacht.
4354b.
Apolonis (Pleuntje) Blasiusdr Dijkshoorn, gedoopt op
zondag 28 januari 1590 te Het Woud.
4354c.
Arent Blasiusz Dijxhoorn, gedoopt op zondag 3 januari 1593 te Het Woud,
overleden (ongeveer 61 jaar oud) op maandag 16 november 1654 aldaar, zie
4354 [blz. 83].
4354d.
Neeltgen Blasiusdr Dijkshoorn, gedoopt op woensdag 8 februari 1595 te
Het Woud.
4354e.
Cornelis Blasiusz Dijkshoorn, gedoopt op zondag 29 maart 1598 te
Het Woud, overleden (minstens 70 jaar oud) na zondag 20 mei 1668.
4354f.
Philips Blasiusz Dijkshoorn, geboren omstreeks 1600.
Adriaan Adriaansz Zeeuw, geboren omstreeks 1560, overleden te
Nieuwerkerk aan de IJssel, trouwt met
Maritje Adriaansdr, overleden na 1653 te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
4355a.
Ariaentje Arents.
4355b.
Adriaen Adriaens Zeeuw.
4355c.
Lijsbeth Arentsdr Zeeuw, geboren omstreeks 1600, begraven op
woensdag 13 september 1679 te Het Woud, zie 4355 [blz. 83].
Peter Becht, geboren omstreeks 1557 te Naurod [hessen, Duitsland].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
4608a.
Peter Becht, geboren omstreeks 1585 te Naurod [hessen, Duitsland],
overleden (hoogstens 59 jaar oud) voor 1644, zie 4608 [blz. 83].
4608b.
Elisabeth Becht, geboren in 1588.
4608c.
Katharina Becht, geboren in 1590.
Jan Peter Peterssoon Mutsaerts, gedoopt in 1552 te Tilburg, overleden (hoogstens 87
jaar oud) voor 1639, trouwt met
Adriana Jan Mutsaerts, geboren omstreeks 1558, overleden (hoogstens 81 jaar oud)
voor 1639.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
5168a.
Peter Jan Peter Mutsaerts de Oude, gedoopt in 1585 te Tilburg.
5168b.
Adriana Jan Peter Mutsaerts, gedoopt in 1588.
5168c.
Peter Janssen Mutsaerts de Jonge, geboren omstreeks 1588 te Tilburg,
begraven op woensdag 27 juli 1661 te Essen [antwerpen, België], zie 5168 [blz. 83].
Wouter Janssen Mous, gedoopt in 1560, overleden (ongeveer 52 jaar oud)
omstreeks 1612 vermoord door Aerts Pieter Nuijt Schuijpers uit Achtmaal, ondertrouw
(2) op zaterdag 10 juni 1606 te Essen [antwerpen, België], trouwt (respectievelijk
ongeveer 46 en ongeveer 23 jaar oud) op zondag 2 juli 1606 te Essen [antwerpen, België]
met Maria Piersdr, geboren omstreeks 1583. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt (1) met
Dimphna Jan Meurs, geboren omstreeks 1560.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
5169a.
Adriaen Wouters Mous, geboren omstreeks 1578, begraven op
dinsdag 25 maart 1631 te Essen [antwerpen, België].
5169b.
Cornelis Wouters Mous, geboren omstreeks 1582, begraven op
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maandag 12 januari 1654.
5169c.
Joannes Mous, gedoopt op zaterdag 14 april 1584 te Zundert.
5169d.
Cathelijne Mous, geboren omstreeks 1585.
5169e.
Adriana Wouters Mous, geboren omstreeks 1589, begraven op
woensdag 1 september 1655 aldaar, zie 5169 [blz. 84].
Geert Backx, geboren omstreeks 1535 te Tilburg, trouwt met
Barbara Eelkens.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
5240a.
Gerardus Geertsen Backx, geboren te Tilburg, begraven op
zondag 28 januari 1652 te Essen [antwerpen, België], zie 5240 [blz. 84].
5240b.
Joanna (Jannneke) Bacx.
Cornelis Adriaanszn, begraven op zaterdag 30 april 1616 te Oud Gastel, trouwt met
Maijken Fransdr.
Uit dit huwelijk een zoon:
5248. Adrianus Corneliszn, gedoopt op dinsdag 6 februari 1912 te Oud Gastel, zie
5248 [blz. 84].
Antonius Lanen, geboren in 1540.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
5632a.
Heijn Antonisz Lanen, geboren omstreeks 1571, overleden (ongeveer 52
jaar oud) op zaterdag 30 december 1623 te Wouw, zie 5632 [blz. 84].
5632b.
Nicolaas (Claes) Antonisz Lanen, geboren in 1575, heilige
geestmeester, schepen, begraven op zaterdag 15 november 1653 te Wouw.
Lenaert Mattheeuwsen Uit de Willigen, geboren te Wouw, trouwt met
Gertrudis Jacobs Janssen, begraven op maandag 7 december 1643 te Wouw.
Uit dit huwelijk een dochter:
5633. Lijntken Lenaers Uit de Willigen, geboren omstreeks 1565, zie 5633 [blz. 85].
Petrus Schuurbiers.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
6144a.
Antonia Peters.
6144b.
Willem Peters, zie 6144 [blz. 85].
6144c.
Maria Peters Schuerbiers.
6144d.
Jan Peters Scheurbiers, geboren omstreeks 1574, begraven op
woensdag 8 maart 1634 te Wouw.
6144e.
Gerith Petersen Scheurbiers, geboren omstreeks 1584.

Algemene notities van: Petrus Schuurbiers.
[intro: Oorsprong familie Schuurbiers.
]
12296. Anthonius van Dietforst. De eerste generaties zijn door Paul Schepers verzameld, trouwt
met
12297. Margriete Verhaert.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
6148a.
Marie Antonisse van Dietforst.
6148b.
Johannes Antonius van Dietvorst, geboren omstreeks 1560 te
Loenhout [antwerpen, België], begraven op vrijdag 17 september 1632 aldaar, zie
6148 [blz. 85].
13360. Jan van Loon.
Uit dit huwelijk een zoon:
6680. Paulus Janssen van Loon, geboren omstreeks 1580, begraven op
vrijdag 14 maart 1653 te Essen [antwerpen, België], zie 6680 [blz. 86].
13384. Jan Verhulst, geboren omstreeks 1556, trouwt met
13385. Dingena Dingemans, geboren omstreeks 1560, overleden te Gilze en Rijen.
Uit dit huwelijk een zoon:
6692. Diliaan Verhulst, geboren omstreeks 1584, zie 6692 [blz. 87].
13388. Stoffel Faesen, geboren omstreeks 1549, trouwt met
13389. Huberta Adriaens Nobel, geboren omstreeks 1553.
Uit dit huwelijk een zoon:
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6694. Servaas Stoffels, geboren omstreeks 1584, overleden (ongeveer 75 jaar oud)
omstreeks 1659 te Roosendaal, zie 6694 [blz. 87].
Jan Cornelisz Mangelaers, geboren omstreeks 1561, overleden (ongeveer 61 jaar oud) in
1622, trouwt met
Nelleke Goortsdr Bisschops, geboren omstreeks 1559.
Uit dit huwelijk een dochter:
6695. Passijntje Jansdr Mangelaers, geboren omstreeks 1590, begraven op
dinsdag 24 januari 1662 te Essen [antwerpen, België], zie 6695 [blz. 87].
Adrianus van den Boom, geboren omstreeks 1550 te Zundert.
Uit dit huwelijk een zoon:
7680. Wilhelmus (Gilliam) Adriaensen van den Boom, geboren omstreeks 1585 te
Zundert, begraven op vrijdag 4 juli 1670 te Essen [antwerpen, België], zie
7680 [blz. 88].
Govaert Govertse Buijsen, geboren omstreeks 1553 te 's-Hertogenbosch, trouwt met
Willeke Brants.
Uit dit huwelijk een zoon:
7682. Govaert Govertse Buijsen, geboren omstreeks 1588 te 's-Hertogenbosch, begraven
op dinsdag 31 december 1652 te Essen [antwerpen, België], zie 7682 [blz. 88].
Jan Wouter Heijmans, geboren omstreeks 1560 te Oirschot, overleden (ongeveer 66 jaar
oud) omstreeks 1626 te Kalmthout [antwerpen, België], trouwt met
Mayken Govers Peters, geboren omstreeks 1565 te Oirschot, overleden (ongeveer 65
jaar oud) omstreeks 1630 aldaar.
Uit dit huwelijk een dochter:
7683. Agnes Jan Heijmans, geboren omstreeks 1590 te Oirschot, begraven op
vrijdag 25 april 1653 te Essen [antwerpen, België], zie 7683 [blz. 88].
Jacobus Adriaenssen Maes, begraven op vrijdag 18 oktober 1630 te
Essen [antwerpen, België], trouwt met
Dijmphna Roovers Goris Dankaerts (Danckaerts).
Uit dit huwelijk een zoon:
7684. Thomas Jacobs Maes, gedoopt op dinsdag 14 april 1609 te
Essen [antwerpen, België], begraven op donderdag 1 juni 1662 te Huijbergen, zie
7684 [blz. 88].
Cornelis Peeter Teunen Aertssen, geboren omstreeks 1566 te Zundert, molenaar,
overleden (ongeveer 63 jaar oud) omstreeks 1629, trouwt met
Cornelia Niclaessen, geboren omstreeks 1579.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
7685a.
Elisabeth (Lysbeth) Cornelissen Mulders, geboren omstreeks 1597,
begraven op zondag 16 november 1653 te Essen [antwerpen, België], zie
7685 [blz. 88].
7685b.
Petrus Cornelissen Mulders, geboren in 1611, begraven op
woensdag 7 december 1667 te Essen [antwerpen, België].
7685c.
Dionysius (Nys) Cornelissen Mulders, gedoopt op zondag 16 juni 1613 te
Essen [antwerpen, België].
7685d.
Adrianus (Adriaen) Cornelissen Mulders, gedoopt op
zondag 8 november 1615 te Essen [antwerpen, België].
7685e.
Barbara Cornelisen Mulders, gedoopt op zondag 5 augustus 1618 te
Essen [antwerpen, België], begraven op woensdag 26 juli 1684 aldaar.
7685f.
Nicolaus (Claes) Cornelissen Mulders, gedoopt op zondag 14 februari 1621
te Essen [antwerpen, België].
7685g.
Adriana Cornelissen Mulders, gedoopt in november 1623 te
Essen [antwerpen, België].
7685h.
Joannes Cornelissen Mulders, gedoopt in november 1623 te
Essen [antwerpen, België].
7685i.
Joannes (Jan) Cornelissen Mulders, gedoopt op zondag 3 mei 1626 te
Essen [antwerpen, België].

Algemene notities van: Cornelis Peeter Teunen Aertssen.
Jan Antonis Stoops heeft schuld aan Neeltken Claesen, weduwe Cornelis Peeters, mulder in
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Essen. (1) Akkoord tussen Neeltken Claesen, weduwe Cornelis Aertsen, mulder in Essen, en haar
zoon.(2) Erfdeling Cornelis Aertsen Mulders X Neeltjen Claesen. GAK 3 M305 (1645) - Erfdeling.
(3) 1 GAK 3 I415 (1629) 2 GAK 3 K23 (1633) 3 GAK 3 L159 (1639).
Algemene notities van: Cornelia Niclaessen.
Op 9 december 1683 vond de erfdeling plaats tussen de kinderen van Neeltien Claessens,
namelijk Petrus, Lysbeth gehuwd met Thomas Jacob Maes, Nys, Adriaen, Barbara, Claes
(waaraan de toponiem Claes Mulders stede nog voortleeft), en Jan. De drie laatste kinderen waren
nog minderjarig.
15372. Adriaen Jansen van Riel, geboren omstreeks 1580, begraven op vrijdag 22 oktober 1632
te Essen [antwerpen, België], trouwt met
15373. Anna Huijbrecht Krinckels, geboren omstreeks 1580 te Wernhout, begraven op
dinsdag 8 februari 1650 te Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk een zoon:
7686. Jan Adriaensen van Riel, gedoopt op woensdag 22 november 1606 te
Essen [antwerpen, België], begraven op maandag 4 november 1669 aldaar, zie
7686 [blz. 88].
15374. Lennaert Cornelis Franken, geboren omstreeks 1580 te Tilburg, overleden (ongeveer 78
jaar oud) op donderdag 21 februari 1658 te Essen [antwerpen, België], trouwt
(respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) op dinsdag 10 juni 1608 te
Essen [antwerpen, België] met
15375. Barbara Jans van Spaendonck, geboren omstreeks 1585 te Tilburg, begraven op
woensdag 13 juli 1667 te Essen [antwerpen, België].
Uit dit huwelijk een dochter:
7687. Heilwigis Lennaert Franken, gedoopt op zondag 5 april 1615 te
Essen [antwerpen, België], zie 7687 [blz. 89].

Generatie XV
17008. Claes Dammasz Aleman, geboren omstreeks 1562, overleden te Beverwijk, trouwt
(respectievelijk ongeveer 54 en ongeveer 26 jaar oud) op zondag 7 augustus 1616 te
Haarlem met Mariken van Weert, geboren omstreeks 1590. Uit dit huwelijk zijn geen
kinderen bekend.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
8504a.
Wouter Claesz Aleman.
8504b.
Mijndert Aleman, geboren omstreeks 1582 te Heemstede, overleden
(ongeveer 88 jaar oud) op donderdag 29 mei 1670 te Noordwijk, zie 8504 [blz. 89].
8504c.
Dammas Claesz Aleman.
17408. Michiel Harmensz van der Kooij, geboren omstreeks 1524 te Overschie, overleden
(ongeveer 93 jaar oud) omstreeks 1617 aldaar, trouwt met
17409. Aefgen Grabelsdr, geboren omstreeks 1526 te Rodenrijs.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
8704a.
Pleun Michielsz van der Kooij, geboren omstreeks 1557 te Overschie,
overleden (ongeveer 87 jaar oud) op vrijdag 28 oktober 1644 te Delft, begraven op
dinsdag 1 november 1644 aldaar, zie 8704 [blz. 89].
8704b.
Maritgen Chielendr van der Kooij, geboren omstreeks 1560 te Overschie.
8704c.
Maritgen Chielendr van der Kooij, geboren omstreeks 1563 te Overschie.
8704d.
Arij Michielsz van der Kooij, geboren omstreeks 1567 te Overschie,
overleden (ongeveer 74 jaar oud) in 1641.
8704e.
Harmen Michielsz van der Kooij, geboren omstreeks 1571 te Overschie.
17410. Claas Hendriksz van Tol, overleden te Benthuizen, trouwt met
17411. Aagje Clasen, overleden voor 1600 te Benthuizen.
Uit dit huwelijk een dochter:
8705. Neeltgen Claesdr van Thol, geboren omstreeks 1549, overleden (ongeveer 57 jaar
oud) op zaterdag 30 september 1606 te Delfgauw, zie 8705 [blz. 89].
17416. Pieter Cornelisz op Dijcxhoren, bouwman, overleden voor maandag 18 mei 1570 te
Het Woud, trouwt met
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17417. Apolonia (Pleuntje) Ariensdr, geboren omstreeks 1529, overleden (ongeveer 61 jaar oud)
op donderdag 30 augustus 1590 te Het Woud, trouwt (2) met Pieter Cornelisz van
Rodenburch. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
8708a.
Cornelis Pietersz Dijcxhoorn.
8708b.
Neeltgen Pietersdr Dijkshoorn, geboren omstreeks 1566, begraven op
zaterdag 19 juli 1636 te Naaldwijk.
8708c.
Blasius Pietrsz Dijkshoorn, geboren op dinsdag 3 januari 1567 te Het Woud,
begraven op vrijdag 29 augustus 1642 te Delft, zie 8708 [blz. 90].
17418. Ysbrant Philipsz Heemskerk, geboren omstreeks 1530, overleden (hoogstens 38 jaar
oud) voor woensdag 3 januari 1568, trouwt met
17419. Maritje Pietersdr Cap, geboren omstreeks 1534, begraven op
maandag 18 november 1602 te Naaldwijk.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
8709a.
Philips Ysbrandz Heemskerck, geboren omstreeks 1563, overleden
(ongeveer 70 jaar oud) op donderdag 29 september 1633 te Honselersdijk, begraven
op zondag 2 oktober 1633 te Naaldwijk.
8709b.
Neeltje IJsbrands Heemskerk, geboren omstreeks 1565 te Honselersdijk,
begraven op dinsdag 20 juni 1617 te Het Woud, zie 8709 [blz. 90].
18432. Christian (Christ) Becht, geboren omstreeks 1530 te Niederseelbach [hessen, Duitsland].
Uit dit huwelijk een zoon:
9216. Peter Becht, geboren omstreeks 1557 te Naurod [hessen, Duitsland], zie
9216 [blz. 90].
20672. Peter Peter Denijs Mutsaerts, geboren omstreeks 1516, trouwt met
20673. Lijsbeth Jan Jan Lambert van Beurden, geboren omstreeks 1521.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
10336a.
Cornelis Mutsaerts.
10336b.
Denijs Mutsaerts.
10336c.
Genovena Mutsaerts.
10336d.
Heilwich Mutsaerts.
10336e.
Mary Mutsaerts.
10336f.
Peterken Mutsaerts.
10336g.
Jan Peter Peterssoon Mutsaerts, gedoopt in 1552 te Tilburg, overleden
(hoogstens 87 jaar oud) voor 1639, zie 10336 [blz. 90].
10336h.
Catharina Mutsaerts, geboren omstreeks 1582.
20674. Jan Cornelis Mutsaerts, geboren omstreeks 1523, overleden (hoogstens 65 jaar oud)
voor 1588, trouwt met
20675. Maria Wouter Jan Hessels, geboren omstreeks 1527, overleden (hoogstens 82 jaar oud)
voor 1609.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
10337a.
Anna Jan Mutsaerts.
10337b.
Cornelis Jan Mutsaerts.
10337c.
Digna Jan Mutsaerts.
10337d.
Geritken Jan Mutsaerts.
10337e.
Marya Jan Mutsaerts, overleden voor 1636.
10337f.
Adriana Jan Mutsaerts, geboren omstreeks 1558, overleden (hoogstens 81
jaar oud) voor 1639, zie 10337 [blz. 90].
10337g.
Petrus Johannes Mutsaerts, gedoopt in 1560, begraven op
woensdag 26 maart 1642 te 's-Hertogenbosch.
30740. Peeter Teunen Aertssen, geboren omstreeks 1534.
Uit dit huwelijk een zoon:
15370.
Cornelis Peeter Teunen Aertssen, geboren omstreeks 1566 te Zundert,
overleden (ongeveer 63 jaar oud) omstreeks 1629, zie 15370 [blz. 92].

Generatie XVI
34016. Dammas Claesz Aleman.
Uit dit huwelijk een zoon:
17008.
Claes Dammasz Aleman, geboren omstreeks 1562, overleden te Beverwijk,
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zie 17008 [blz. 93].
34816. Harmen Dirckxz van der Kooij, geboren omstreeks 1490, overleden (hoogstens 90 jaar
oud) voor 1580, trouwt met
34817. Maritgen Jacobsdr, geboren omstreeks 1493, overleden (hoogstens 87 jaar oud)
voor 1580 te Overschie.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
17408a.
Michiel Harmensz van der Kooij, geboren omstreeks 1524 te Overschie,
overleden (ongeveer 93 jaar oud) omstreeks 1617 aldaar, zie 17408 [blz. 93].
17408b.
Dirck Harmensz van der Kooij, geboren omstreeks 1525.
17408c.
Lijsbeth Harmensdr van der Kooij, geboren omstreeks 1525, overleden
(hoogstens 55 jaar oud) voor 1580.
17408d.
Maritgen Hermensdr van der Kooij, geboren omstreeks 1525, overleden
(hoogstens 55 jaar oud) voor 1580.
17408e.
Neeltgen Harmensdr van der Kooij, geboren omstreeks 1525, overleden
(hoogstens 55 jaar oud) voor 1580.
17408f.
Neeltgen Harmensdr van der Kooij, geboren omstreeks 1525.
17408g.
Pieter Harmensz van der Kooij, geboren omstreeks 1525.
17408h.
Pouwel Harmensdr van der Kooij, geboren omstreeks 1525, overleden
(hoogstens 55 jaar oud) voor 1580.
17408i.
Thijs Harmensz van der Kooij, geboren omstreeks 1525.
34836. Philips Aerentsz Heemskerck, overleden voor zaterdag 20 juli 1557, trouwt met
34837. Anna Isbrandtsdr, geboren omstreeks 1508.
Uit dit huwelijk een zoon:
17418.
Ysbrant Philipsz Heemskerk, geboren omstreeks 1530, overleden
(hoogstens 38 jaar oud) voor woensdag 3 januari 1568, zie 17418 [blz. 94].
36864. Becht, geboren omstreeks 1500.
Uit dit huwelijk een zoon:
18432.
Christian (Christ) Becht, geboren omstreeks 1530 te
Niederseelbach [hessen, Duitsland], zie 18432 [blz. 94].
41344. Peter Denijs Mutsaerts, geboren omstreeks 1480, overleden (hoogstens 79 jaar oud)
voor 1559, trouwt met
41345. Katharina Haecks, geboren omstreeks 1480.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
20672a.
Heyliger Peter Mutsaerts, geboren omstreeks 1515.
20672b.
Jenneken Mutsaerts, geboren omstreeks 1515.
20672c.
Jan Peter Denijs Mutsaerts, geboren omstreeks 1515, overleden (hoogstens
74 jaar oud) voor 1589.
20672d.
Peter Peter Denijs Mutsaerts, geboren omstreeks 1516, zie 20672 [blz. 94].
41348. Cornelis Willem Jan Mutsaerts, geboren te Tilburg, overleden voor 1557, trouwt met
41349. Peterken Claes Steven Jan Reijnen, geboren te Tilburg, overleden voor 1557.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
20674a.
Anna Cornelis Mutsaerts.
20674b.
Maria Mutsaerts.
20674c.
Willem Cornelis Mutsaerts.
20674d.
Antonia Cornelis Mutsaerts, geboren omstreeks 1493, overleden (ongeveer
68 jaar oud) in 1561.
20674e.
Jan Cornelis Mutsaerts, geboren omstreeks 1523, overleden (hoogstens 65
jaar oud) voor 1588, zie 20674 [blz. 94].
20674f.
Claes Cornelis Mutsaerts, geboren omstreeks 1550, begraven op
vrijdag 2 november 1618.
61480. Antoon Aertssen, geboren omstreeks 1502.
Uit dit huwelijk een zoon:
30740.
Peeter Teunen Aertssen, geboren omstreeks 1534, zie 30740 [blz. 94].

Generatie XVII
68032. Claes Maertensz Aleman, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op
zondag 17 december 1550 te Hillegom, trouwt met
68033. Maritgen Willemsdr Rossert, geboren te Wijk aan Zee, overleden aldaar.
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73728.
82688.
82689.

82696.
82697.

Uit dit huwelijk 3 zonen:
34016a.
Willem Maertensz Dammastz Aleman.
34016b.
Wouter Claesz Dammasz Aleman.
34016c.
Dammas Claesz Aleman, zie 34016 [blz. 94].
Heinrich (Hen) Becht, geboren omstreeks 1470 te Niederseelbach [hessen, Duitsland].
Uit dit huwelijk een zoon:
36864.
Becht, geboren omstreeks 1500, zie 36864 [blz. 95].
Denijs Peter Wilhelmus Mutsaerts, geboren in 1453, overleden (hoogstens 64 jaar oud)
voor 1517, trouwt (2) met Jenneken Peter Sberen. Uit dit huwelijk 5 kinderen, trouwt (1)
met
Mechteld Peter Vels, geboren omstreeks 1449.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
41344a.
Adriaen Denijs Mutsaerts, geboren omstreeks 1480, overleden (hoogstens
100 jaar oud) voor 1580.
41344b.
Peter Denijs Mutsaerts, geboren omstreeks 1480, overleden (hoogstens 79
jaar oud) voor 1559, zie 41344 [blz. 95].
41344c.
Jan Denijs Mutsaerts, geboren omstreeks 1480.
Denijs Peter Wilhelmus Mutsaerts, trouwt (2) met Jenneken Peter Sberen.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
41344d.
Mechteld Mutsaerts, geboren omstreeks 1490.
41344e.
Anna Denijs Mutsaerts, geboren omstreeks 1495.
41344f.
Cornelia Mutsaerts, geboren omstreeks 1495.
41344g.
Peter Denijs Mutsaerts de Jonge, geboren omstreeks 1495.
41344h.
Willem Denijs Mutsaerts, geboren omstreeks 1495.
Willem Jan Mutsaerts, overleden voor 1520, trouwt met
Elisabeth (Herman) van Heijst.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
41348a.
Cornelis Willem Jan Mutsaerts, geboren te Tilburg, overleden voor 1557, zie
41348 [blz. 95].
41348b.
Jenneken Willem Mutsaerts.
41348c.
Jan Willem Jan Mutsaerts, overleden voor 1547.
41348d.
Magdalena Mutsaerts.
41348e.
Peterken Willem Mutsaerts.
41348f.
Peterken Willem Mutsaerts.
41348g.
Wouter Willem Jan Mutsaerts, overleden voor 1520.
41348h.
Willem Willem Jan Mutsaerts, geboren omstreeks 1463, overleden
(ongeveer 67 jaar oud) in 1530.

Generatie XVIII
136064. Maerten Janz Aleman, geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op
zaterdag 1 november 1490 te Hillegom.
Uit dit huwelijk een zoon:
68032.
Claes Maertensz Aleman, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 70
jaar oud) op zondag 17 december 1550 te Hillegom, zie 68032 [blz. 95].
165376. Petrus Wilhelmus Mutsaerts, geboren omstreeks 1435, overleden (ongeveer 67 jaar oud)
omstreeks 1502, trouwt met
165377. Engelberta Henrick Beerten.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
82688a.
Engelbertken Mutsaerts, overleden voor 1537.
82688b.
Jacoba Mutsaerts, overleden na 1518.
82688c.
Maria Mutsaerts.
82688d.
Peterken Mutsaerts.
82688e.
Denijs Peter Wilhelmus Mutsaerts, geboren in 1453, overleden (hoogstens
64 jaar oud) voor 1517, zie 82688 [blz. 96].
165392. Johannes Wilhelmus Mutsaerts, geboren omstreeks 1430, trouwt (1) met Kathelijn
Hendrick de Canter. Uit dit huwelijk 6 kinderen, trouwt (2) met
165393. Ida Jan Reijnen.
Uit dit huwelijk een zoon:
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82696.
Willem Jan Mutsaerts, overleden voor 1520, zie 82696 [blz. 96].
Johannes Wilhelmus Mutsaerts, trouwt (1) met Kathelijn Hendrick de Canter.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
82696b.
Adriaen Johannes Wilhelmus Mutsaerts, overleden na 1520.
82696c.
Aleydt Jan Mutsaerts.
82696d.
Jenneken Jan Willem Mutsaerts.
82696e.
Jan Jan Willem Mutsaerts, overleden voor 1532.
82696f.
Juetta Mutsaerts.
82696g.
Willem Mutsaerts.

Generatie XIX
272128. Jan Dammasz Aleman, geboren omstreeks 1410, overleden (ongeveer 86 jaar oud) op
zondag 1 november 1496.
Uit dit huwelijk een zoon:
136064.
Maerten Janz Aleman, geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 50
jaar oud) op zaterdag 1 november 1490 te Hillegom, zie 136064 [blz. 96].
330752. Wilhelmus Lauweryns Mutsaerts, geboren omstreeks 1400.
Uit dit huwelijk 4 zonen:
165376a.
Adrianus Wilhelmus Mutsaerts, geboren omstreeks 1430, overleden
(hoogstens 90 jaar oud) voor 1520.
165376b.
Johannes Wilhelmus Mutsaerts, geboren omstreeks 1430, zie
165392 [blz. 96].
165376c.
Laureyns Wilhelmus Mutsaerts, geboren omstreeks 1430.
165376d.
Petrus Wilhelmus Mutsaerts, geboren omstreeks 1435, overleden (ongeveer
67 jaar oud) omstreeks 1502, zie 165376 [blz. 96].
330784. = 330752.

Generatie XX
544256. Dammas Willemsz Aleman, geboren omstreeks 1375 te Noordwijkerhout, overleden
(ongeveer 91 jaar oud) op donderdag 1 november 1466 te Noordwijk.
Uit dit huwelijk een zoon:
272128.
Jan Dammasz Aleman, geboren omstreeks 1410, overleden (ongeveer 86
jaar oud) op zondag 1 november 1496, zie 272128 [blz. 97].
Algemene notities van: Dammas Willemsz Aleman.
Dammas Willemsz, geb. in of vóór 1391?, treedt op voor zijn moeder 1-2-1429, mogelijk scholaster
te Noordwijk, zegelt met het Aelmanwapen, nl. Holland-Henegouwen in een vrijkwartier met daar
overheen een bastaardbalk, overl. Noordwijk na 1466.
661504. Laureijns Mutsaerts, geboren omstreeks 1375 te Oisterwijk, overleden (hoogstens 68 jaar
oud) voor 1443, trouwt met
661505. Hyllegont Henric Snijders, geboren omstreeks 1369.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
330752a.
Wilhelmus Lauweryns Mutsaerts, geboren omstreeks 1400, zie
330752 [blz. 97].
330752b.
Johannes Laureijns Mutsaerts, geboren omstreeks 1410.

Generatie XXI
1088512.
bastaardzoon Willem de Moor, geboren omstreeks 1350 te Woerden, Schout van
Noordwijkerhout, poorter van Leiden, leenman van Holland, overleden (ongeveer 71 jaar
oud) op maandag 21 mei 1421 te Noordwijkerhout, trouwt met
1088513.
Baerle van der Del, overleden op zondag 1 februari 1429.
Uit dit huwelijk een zoon:
544256.
Dammas Willemsz Aleman, geboren omstreeks 1375 te Noordwijkerhout,
overleden (ongeveer 91 jaar oud) op donderdag 1 november 1466 te Noordwijk, zie
544256 [blz. 97].
Algemene notities van: bastaardzoon Willem de Moor.
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Willem de Moor, heren Aelmanszoon, leenman van Holland, schout van Nieuwveen 1383, schout
van Noordwijkerhout 1393 en 1397, poorter van Leiden 1403, overleden vóór 21-5-1421, begraven
te Noordwijkerhout. Willem had 2 kinderen uit een buitenechtelijke verhouding met Baerte van der
Del (zij verkoopt, als Baerte Clais Heynesoensdochter, geassisteerd met haar zoon Dammas
Willemssoen 4 hont land te Noordwijkerhout 1-2-1429).

Generatie XXII
2177024.
bastaardzoon Jan Aelman, geboren omstreeks 1320 te
Le Quesnoy [nord, Frankrijk], begraven op woensdag 16 december 1389 te
Valenciennes [nord, Frankrijk], trouwt (ongeveer 55 jaar oud) (2) op
vrijdag 27 januari 1375 met Mechteld van Wulverhorst, overleden omstreeks 1401. Uit dit
huwelijk zijn geen kinderen bekend, trouwt (1) met
2177025.
Justine de Gouwer.
Uit dit huwelijk een zoon:
1088512.
bastaardzoon Willem de Moor, geboren omstreeks 1350 te Woerden,
overleden (ongeveer 71 jaar oud) op maandag 21 mei 1421 te Noordwijkerhout, zie
1088512 [blz. 97].
Algemene notities van: bastaardzoon Jan Aelman.
Jan Aelman, vermeld vanaf 31-5-1339, ridder, raad van Holland 1346 en 1356, raad van
Henegouwen 1380, heer van Woerden, Schotervlieland en het huis Te Nesse in Holland 112-1356 en van Curies en Devaing in Henegouwen, begraven teValenciennes op 16-12-1389. Uit
een buitenechtelijke verhouding met een onbekende (mogelijk een jonkvrouw uit het Brabantse
geslacht De Moor).

Generatie XXIII
4354048.
Willem I (III) van Avesnes-Holland Graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland,
geboren omstreeks 1286, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op vrijdag 7 juni 1337 te
Valenciennes [nord, Frankrijk], trouwt (ongeveer 19 jaar oud) (1) op dinsdag 19 mei 1305
met Johanna van Valois. Uit dit huwelijk 8 kinderen, 2 zonen, levenspartner (2) met
4354049.
Jonkvrouw de Moor.
Uit deze relatie een zoon:
2177024.
bastaardzoon Jan Aelman, geboren omstreeks 1320 te
Le Quesnoy [nord, Frankrijk], begraven op woensdag 16 december 1389 te
Valenciennes [nord, Frankrijk], zie 2177024 [blz. 98].
Willem I (III) van Avesnes-Holland Graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, trouwt
(1) met Johanna van Valois.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
2177024b. Jan van Henegouwen, geboren in 1306, overleden (ongeveer 10 jaar oud) in
1316.
2177024c. Margaretha II van Henegouwen, geboren op dinsdag 24 juni 1310,
overleden (45 jaar oud) op woensdag 23 juni 1356 te Le Quesnoy [nord, Frankrijk].
2177024d. Filippa van Henegouwen, geboren op zondag 24 juni 1314 te
Valenciennes [nord, Frankrijk], overleden (55 jaar oud) op maandag 14 augustus 1369
te Windsor Castle [south east england, Groot Brittanië].
2177024e. Willem IV 'de Stoute' van Holland, geboren in 1317, overleden (ongeveer 28
jaar oud) op zondag 26 september 1345 te Stavoren.
2177024f. Agnes van Henegouwen, overleden na 1327.
2177024g. Isabelle van Henegouwen, geboren omstreeks 1323, overleden (ongeveer
38 jaar oud) omstreeks 1361.
2177024h. Lodewijk van Henegouwen, geboren in 1325, overleden (ongeveer 3 jaar
oud) in 1328.
2177024i. Johanna van Henegouwen als weduwe non te Fontenelle, geboren in 1315,
overleden (ongeveer 59 jaar oud) in 1374.
Algemene notities van: Margaretha II van Henegouwen.
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Margaretha van Beieren, ook wel Margaretha van Holland en Henegouwen of Margriet van
Beieren genoemd (?, 24 juni 1310[1] - Le Quesnoy, 23 juni 1356) was gravin van Holland en
Zeeland (1345-1354) en Henegouwen (1345-1356). Zij was een dochter van Willem III van Holland
en Johanna van Valois. Ze trouwde op 26 februari 1324 in Keulen met keizer Lodewijk de Beier.
Margaretha werd gravin nadat haar broer Willem IV van Holland kinderloos sneuvelde in de Slag
bij Warns. Margaretha's tweede zoon, de latere graaf Willem V van Holland, was de rechtmatige
troonopvolger, maar was nog te jong.
Tussen aanhangers van Margaretha en aanhangers van Willem V braken in 1349 conflicten uit, die
de geschiedenis in zouden gaan als de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De eerste slagen werden
in het voordeel van de aanhangers van Willem V beslist, waarna Margaretha in 1354 afstand deed
van haar macht in Holland en Zeeland. Na haar overlijden erfde Willem V ook Henegouwen.
Willem I (III) van Avesnes-Holland Graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland.
2 zonen:
2177024j. Jan van de Poele.
2177024k. Claas van den Gheyn.

Generatie XXIV
8708096.
Jan II van Avesnes, geboren in 1247, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op
vrijdag 22 augustus 1304 te Valenciennes [nord, Frankrijk], 3 kinderen, trouwt (ongeveer
23 jaar oud) in 1270 met
8708097.
Philippine van Luxemburg, overleden op maandag 6 april 1311.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
4354048a. Jan 'zonder Genade' van Avesnes, overleden op dinsdag 11 juli 1302
gesneuveld aan Franse zijde tijdens de Guldensporenslag.
4354048b. Hendrik van Avesnes kanunnik in Kamerijk, overleden in 1303.
4354048c. Margaretha van Avesnes, overleden op donderdag 18 oktober 1342.
4354048d. Alix van Avesnes, overleden op dinsdag 26 oktober 1317.
4354048e. Isabella van Avesnes, overleden in december 1305.
4354048f. Johanna van Avesnes non in de abdij van Fontenelle.
4354048g. Maria van Avesnes, geboren omstreeks 1280, overleden (ongeveer 74 jaar
oud) op woensdag 28 augustus 1354.
4354048h. Willem I (III) van Avesnes-Holland, geboren omstreeks 1286, overleden
(ongeveer 51 jaar oud) op vrijdag 7 juni 1337 te Valenciennes [nord, Frankrijk], zie
4354048 [blz. 98].
4354048i. Jan van Beaumont ook bekend als Jan van Blois en Jan van Henegouwen,
geboren in 1288, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op donderdag 11 maart 1356.
4354048j. Walram van Avesnes.
4354048k. Simon van Avesnes.
4354048l. Mathilde van Avesnes abdis van de abdij van Nijvel.
Algemene notities van: Jan II van Avesnes.
Jan II van Avesnes was als Jan I graaf van Henegouwen van 1280 tot 1304 en als Jan II graaf van
Holland en Zeeland van 1299 tot 1304. Jan was de oudste zoon van Jan van Avesnes (zoon van
Margaretha van Constantinopel) en Aleid van Holland (dochter van graaf Floris IV). In februari
1280 volgde hij in Henegouwen zijn grootmoeder Margaretha van Constantinopel op, die aan haar
zoont haar tweede huwelijk, Gwijde van Dampierre, reeds in 1278 Vlaanderen had afgestaan. Jan
I hervatte de strijd van de Avesnes met de Dampierres om Rijks-Vlaanderen. In 1295 zocht hij
toenadering bij de Franse koning Filips IV, die zich van Gwijde van Dampierre afwendde. Ook
bemiddelde hij bij de Franse koning ten voordele van zijnf Floris V van Holland, die om het bezit
van Zeeland met het graafschap Vlaanderen in conflict was. Toen op 1 augustus 1299 Wolfert I
van Borselen, de pro-Engelse regent van Holland, werd vermoord, riepen Dordrecht en de andere
steden van Holland Jean d'Avesnes te hulp. Hij nam de regering in handen, en werd op 27 oktober
officieel door de vijftjarige graaf Jan I van Holland tot 'ruwaard' benoemd voor de duur van vijf jaar
Twee weken later stierf 'de jonge' graaf. Jan van Avesnes, die diens naaste mannelijke erfgenaam
was, werd na diens dood in 1299 graaf van Holland. Voortaan was Hollandn een personele unie
met Henegouwen verenigd. De Duitse koning Albrecht I meende zich met de opvolging te moeten
bemoeien en ging daarvoor naar Nijmegen, maar toen daar een Hollands leger naderde, zette hij
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zich op sienen peerde ende reet te lande, al dat hi mochte. In 13001301 wist Jan van Avesnes de
Franse successen in Vlaanderen uit te buiten om zijn positie te consolideren: hij versloeg de
Zeeuwse opstandelingen en maakte zijn broer Gwijde van Avesnes (gestorven in 1317) tot
bisschop van Utrecht in 1301. Na de geslaagde Vlaamse opstand van 1302 (Guldensporenslag)
brak voor het huis van Avesnes een kritieke periode aan: in 1303 openden de Vlamingen het
offensief in Henegouwen en in Zeeland, gesteund door de vele ontevredenen aldaar. In maart
1304 bhten zij onder Gwijde van Namen op Duiveland een nederlaag toe aan Jans zoon, Willem.
Bisschop Gwijde van Utrecht werd gevangengenomen en in Utrecht volgde een anti-Hollandse
reactie. Holland en Zeeland zelf vielen grotendeels in handen van Gwijden Namen of van Jan II
van Brabant, die zich bij de aanvallers had gevoegd. Diezelfde zomer keerden de kansen. Op 11
augustus werd Gwijde van Namen definitief verslagen in de Slag bij Zierikzee door een
Hollands-Franse vloot onder leiding van Reinier Grimaldi. Toen Jan I van Avesnes overleed
(1304?), was zijn gezag in Hold en Zeeland vrijwel geheel hersteld.
Jan II van Avesnes.
3 kinderen:
4354048m. bastaardzoon Willem Cuser, overleden na maandag 28 mei 1342.
4354048n. bastaarddochter Aleid van Zandenburg, overleden
na zaterdag 12 juni 1351.
4354048o. bastaardzoon Simon van Avesnes, overleden na zaterdag 9 oktober 1356.

Generatie XXV
17416192.
Jan I van Avesnes, geboren op dinsdag 1 mei 1218 te Luxemburg, overleden (39
jaar oud) op maandag 24 december 1257 te Valenciennes [nord, Frankrijk], trouwt met
17416193.
Aleida van Holland, overleden tussen woensdag 1 maart 1284 en
zondag 9 april 1284, begraven te Valenciennes [nord, Frankrijk].
Uit dit huwelijk 2 zonen:
8708096a. Jan II van Avesnes, geboren in 1247, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op
vrijdag 22 augustus 1304 te Valenciennes [nord, Frankrijk], zie 8708096 [blz. 99].
8708096b. Gwijde (Guy) van Avesnes bisschop van Utrecht, geboren in 1253,
overleden (ongeveer 64 jaar oud) op vrijdag 28 mei 1317.
Algemene notities van: Jan I van Avesnes.
Jan I van Avesnes (Luxemburg, 1 mei 1218 - Valenciennes, 24 december 1257) was graaf van
Henegouwen van 1250 tot 1257. Hij was de oudste zoon van Margaretha van Vlaanderen en
Burchard van Avesnes. Hij was getrouwd met Aleid van Holland. Dit huwelijk moet vooral gezien
worden als een politiek strategisch huwelijk. Na het ongeldigverklaarde huwelijk van zijn vader
wzijn moeder opnieuw getrouwd met Willem II van Dampierre. Dit huwelijk had ook nakomelingen.
Om sterker te staan tegenover Vlaanderen waar de andere kinderen van zijn moeder de macht
hadden in de Vlaams-Henegouwse Successieoorlog, zocht hij medesters in zijn strijd tegen
Vlaanderen. Hij vond deze in de graaf van Holland. Uit het huwelijk met Aleid van Holland werden
zeven kinderen geboren: Jan II van Avesnes, graaf van Henegouwen (1237-1304) Boudewijn
(leefde nog in 1299) Johanna, abdis van de Abdij van Flines (overleden 1304) Bouchard, bisschop
van Metz (1251-1296) Gwijde, bisschop van Utrecht (1253-1317) Willem, bisschop van Cambrai
(1254-1296) Floris, stadhouder van Zeeland en prins van het Vorstendom Achaea (1255-1297).
Jan kreeg nog een achtste kind; Margaretha van Avesnes, bij een onbekende vrouw.
17416194.
Hendrik V 'de Blonde' van Luxemburg bij deling graaf van Luxemburg 1247-4-23,
geboren in 1221, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op woensdag 24 december 1281 te
Mainz [rheinland-pfalz, Duitsland], trouwt (ongeveer 19 jaar oud) op maandag 4 juni 1240
met
17416195.
Margaretha van Bar, overleden op zaterdag 23 november 1275.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
8708097a. Hendrik VI van Luxemburg, geboren in 1240, overleden (ongeveer 48 jaar
oud) op zaterdag 5 juni 1288 te Woeringen [nordrhein-westfalen, Duitsland].
8708097b. Philippine van Luxemburg, overleden op maandag 6 april 1311, zie
8708097 [blz. 99].
8708097c. Isabella (Elisabeth) van Luxemburg, overleden op
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donderdag 25 september 1298.
Algemene notities van: Hendrik V 'de Blonde' van Luxemburg.
Hendrik V bijgenaamd de Blonde, zoon van Walram IV van Limburg en Ermesinde II van
Luxemburg, was van 1247 tot 1281 graaf van Luxemburg. Hij was van 1256 tot 1263 tevens graaf
van Namen. Hij huwde in 1240 met Margaretha, dochter van Hendrik II van Bar, en werd de vader
van: Hendrik VI (1252-1288) Walram (-1288), stamvader van de tak Luxemburg-Ligny Filippa
(1252-1311), in 1270 gehuwd met Jan II van Avesnes (1247-1304), graaf van Henegouwen en van
Holland, Margaretha Johanna (-1310), abdis van Clairefontaine Isabella (1247-1298), in 1264
gehuwd met graaf Gwijde van Dampierre van Vlaanderen (1225-1304). Bij zijn huwelijk kreeg hij
van zijn schoonvader, de heerlijkheid Ligny. In 1263 verkocht hij Namen aan zijn schoonzoon
Gwijde. Ook vergezelde hij de Franse koning Lodewijk IX bij diens kruistocht in 1270. Na zijn dood
werd Hendrik V opgevolgd dooijn zoon Hendrik VI.
Algemene notities van: Hendrik VI van Luxemburg.
Als oudste zoon van Hendrik V volgde hij zijn vader op bij diens overlijden. Hij was vooral
gedreven door de erfstrijd om het hertogdom Limburg wat uiteindelijk fataal afliep. Op 5 juni 1288
sneuvelde hij, tezamen met twee broers, in de Slag bij Woeringen.

Generatie XXVI
34832384.
Burchard van Avesnes, geboren tussen 1180 en 1182, overleden (hoogstens 64
jaar oud) omstreeks januari 1244, trouwt met
34832385.
Margaretha van Vlaanderen (Constantinopel), geboren tussen
maandag 1 juli 1202 en zaterdag 31 augustus 1202, overleden (hoogstens 77 jaar oud)
op zaterdag 10 februari 1280, ondertrouw (2) op vrijdag 18 augustus 1223, trouwt
(hoogstens 21 jaar oud) op woensdag 15 november 1223 met Willem II van Dampierre
heer van Dampierre 1217, connétable van Champagne, gegoed rond Saint-Dizier, zoon
van Guy II van Dampierre en Mathilde van Bourbon, overleden op
woensdag 3 september 1231. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
17416192a. Jan I van Avesnes, geboren op dinsdag 1 mei 1218 te Luxemburg,
overleden (39 jaar oud) op maandag 24 december 1257 te
Valenciennes [nord, Frankrijk], zie 17416192 [blz. 100].
17416192b. Boudewijn van Avesnes, geboren in september 1219, overleden (75 jaar
oud) op zondag 10 april 1295.
Algemene notities van: Burchard van Avesnes.
Burchard van Avesnes (1182 - 1244) was een ridder uit het graafschap Henegouwen. Hij was een
zoon van Jacob van Avesnes en van Adela van Guise. Burchard is vooral bekend door zijn
huwelijk met Margaretha van Constantinopel, de latere gravin van Vlaanderen. Later bleek echter
dat Burchard reeds een religieuze wijding had op het moment dat hij huwde met Margaretha. Door
die huwelijksbeletselen van Burchard zal Margaretha's zus Johanna bij de paus gaan klagen. Deze
zal uiteindelijk het huijk tussen Burchard van Avesnes en Margaretha ongeldig verklaren.
Aangezien Burchard en Margaretha dit huwelijksverbod aanvankelijk negeren, zal Burchard
omstreeks de jaren 1220 gedurende een periode gevangengenomen worden door Johanna van
Constanopel. De nakomelingen van Margaretha en Burchard zijn bekend als het Huis van
Avesnes. Margaretha en Burchard hadden volgende kinderen: Jan van Avesnes Boudewijn
(1219-1295), gehuwd met Felicitas van Coucy, dochter van Thomas van Coucy-Vervins. De
nakomelingen van Burchard zouden decennia lang strijd leveren om de erfenis van hun moeder
Margaretha met de kinderen uit het tweede huwelijk van Margaretha.
Margaretha van Vlaanderen, trouwt (2) met Willem II van Dampierre heer van Dampierre
1217, connétable van Champagne, gegoed rond Saint-Dizier.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
17416192c. Johanna van Dampierre.
17416192d. Guy III (Gwijde) van Dampierre, geboren omstreeks 1227, overleden
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(ongeveer 78 jaar oud) op zaterdag 7 maart 1305 te Compiègne [oise, Frankrijk].
34832386.
Floris IV van Holland graaf van Holland, geboren op donderdag 24 juni 1210,
overleden (24 jaar oud) op woensdag 19 juli 1234 te Corbie [somme, Frankrijk], begraven
te Rijnsburg, trouwt (respectievelijk hoogstens 14 en hoogstens 27 jaar
oud) voor vrijdag 6 december 1224 met
34832387.
Mathilde van Brabant, geboren omstreeks 1197, overleden (ongeveer 70 jaar oud)
op donderdag 22 december 1267, begraven te Loosduinen.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
17416193a. Willem II van Holland, geboren tussen maandag 19 juli 1227 en
woensdag 23 februari 1228 te Leiden, overleden (hoogstens 28 jaar oud) op
vrijdag 28 januari 1256 te Hoogwoud.
17416193b. Floris 'de Voogd' van Holland, geboren omstreeks 1228, overleden
(ongeveer 30 jaar oud) op dinsdag 26 maart 1258 te Antwerpen [antwerpen, België].
17416193c. Margaretha van Holland, geboren in 1235, overleden (ongeveer 42 jaar oud)
op vrijdag 26 maart 1277, begraven te Loosduinen.
17416193d. Aleida van Holland, overleden tussen woensdag 1 maart 1284 en
zondag 9 april 1284, begraven te Valenciennes [nord, Frankrijk], zie
17416193 [blz. 100].
34832388.
Walram IV van Limburg (Arlon) graaf in de Ardennengouw, markgraaf van Arlon
1198, jure uxoris graaf van Luxemburg 1214, hertog van Limburg 1221, geboren in 1176,
overleden (ongeveer 50 jaar oud) op donderdag 2 juli 1226 te Rolduc (abdij), trouwt
(minstens 14 jaar oud) (1) tussen 1190 en 1197 met Kunigunde van
Lotharingen-Monschau, dochter van Frederik I van Lotharingen en Wierzchloslawa
Ludmilla van Polen, overleden voor 1213. Uit dit huwelijk 4 kinderen, trouwt (2) met
34832389.
Ermesinde II van Namen-Luxemburg gravin van Luxemburg 1196-1247, geboren in
juli 1186, overleden (61 jaar oud) op dinsdag 17 december 1247 (zondag 17 feb 1247),
trouwt (2) met Theobald I van Bar, zoon van Reinoud II van Bar en Agnes van
Champagne [blz. 111], geboren omstreeks 1158, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op
donderdag 13 februari 1214, zie 69664780 [blz. 108]. Uit dit huwelijk 2 dochters.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
17416194a. Hendrik V 'de Blonde' van Luxemburg, geboren in 1221, overleden
(ongeveer 60 jaar oud) op woensdag 24 december 1281 te
Mainz [rheinland-pfalz, Duitsland], zie 17416194 [blz. 100].
17416194b. Gerard III van Durbuy-Luxemburg heer van Durbuy 1253-76, geboren in
1223, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in 1290.
17416194c. Katharina van Limburg (Arlon), overleden op zondag 18 april 1255,
begraven te Beaupré [oise, Frankrijk].
Algemene notities van: Walram IV van Limburg.
Walram IV van Limburg (1180 - 2 juli 1226) was een zoon van Hendrik III van Limburg en Sophie
van Saarbrücken. Samen met zijn tweede echtgenote Eremesinde wordt hij in 1214 graaf van
Luxemburg. In 1221 wordt hij hertog van Limburg in opvolging van zijn vader.
[bewerken]Huwelijken en kinderen Hij was een eerste maal gehuwd met Cunegonde (-1214),
dochter van Ferry I van Lotharingen. Hun kinderen waren: Mathildis, gehuwd met graaf Willem III
van Gulik (zoon van Everhard van Hengenbach en Judith van Gulik), Hendrik IV (1195-1247),
hertog van Limburg en graaf van Berg door huwelijk, Walram (-1242), heer van Monschau en
Valkenburg, In 1214 huwde hij Ermesinde en hun kinderen waren: Catharina (-1255), in 1229
gehuwd met hertog Mattheus II van Lotharingen (-1251). Hendrik V van Luxemburg (1216-1281)
Margaretha Gerard (-1276), graaf van Durbuy.
Algemene notities van: Ermesinde II van Namen-Luxemburg.
Ermesinde II van Namen en Luxemburg (juli 1186 - 17 december 1247), een dochter van Hendrik I
van NamenHendrik IV van Luxemburg was van 1197 tot haar dood in 1247 gravin van Luxemburg.
Zij huwde in 1197, op 11-jarige leeftijd, met graaf Theobald I van Bar en in 1214 met hertog
Walram III van Limburg. Uit dat tweede huwelijk werd haar opvolger, Hendrik, geboren en met hem
begon ook het tweede Luxemburgse huis. Onder het voorwendsel dat zij als vrouw geen recht had
op de bezittingen van haar vader, maakte haar achterneef Filips, zoon van Boudewijn V van
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Henegouwen, hierop aanspraak. Vóór zijn dood had haar vader haar echter verloofd met de 28
jaar oudereeobald I van Bar, die dapper streed om haar bezittingen te verdedigen. In 1199 werd
een compromis gesloten, waarbij Filips het graafschap Namen kreeg en Ermesinde de
graafschappen Luxemburg, Durbuy en La Roche-en-Ardenne (de laatste twee gebiedengen in het
noorden van de huidige Belgische provincie Luxemburg) en de abdijen van Stavelot en Malmedy.
Na de dood van Theobald huwde Ermesinde met Walram van Limburg, waardoor haar zoon ook
het graafschap Aarlen zou erven. Ermesinde verleende stadsrechten aan Luxemburg, Echternach
en Aarlen. Zij werd begraven in de abdij van Clairefontaine, niet ver van Aarlen.
Walram IV van Limburg graaf in de Ardennengouw, markgraaf van Arlon 1198, jure uxoris
graaf van Luxemburg 1214, hertog van Limburg 1221, trouwt (1) met Kunigunde van
Lotharingen-Monschau.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
17416194d. Sophia van Limburg, overleden in 1227.
17416194e. Hendrik IV van Limburg-Monschau hertog van Limburg a/d Maas 1226, jure
uxoris graaf van Berg 1228, overleden op maandag 25 februari 1247.
17416194f. Walram V 'de Lange' van Limburg-Monschau hertog van Limburg, heer van
Monschau, Poilvache en Valkenburg, overleden tussen zondag 20 april 1242 en
donderdag 9 november 1245.
17416194g. Mathilde van Limburg, geboren voor 1170, overleden (minstens 64 jaar oud)
na zaterdag 1 april 1234.
Ermesinde II van Namen-Luxemburg gravin van Luxemburg 1196-1247, trouwt (2) met
Theobald I van Bar.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
17416194h. Margaretha van Bar, overleden na 1259.
17416194i. Elisabeth (Isabella) van Bar, geboren voor 1210, overleden (minstens 52
jaar oud) tussen dinsdag 11 april 1262 en dinsdag 1 augustus 1262 te
Poilvache [namen, België].
34832390.
Hendrik II van Bar graaf van Bar 1216, overleden in 1239 te
Tidelstedt [hamburg, Duitsland], trouwt met
34832391.
Philippa van Dreux vrouwe van Torcy-en-Brie, Quincy en Longueville-en-Tardenois,
geboren omstreeks 1192, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op maandag 17 maart 1242.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
17416195a. Theobald II van Bar, geboren in oktober 1291.
17416195b. Margaretha van Bar, overleden op zaterdag 23 november 1275, zie
17416195 [blz. 100].

Generatie XXVII
69664768.
Jacob D'oisy (Avesnes) heer van Avesnes, geboren in 1152, overleden (ongeveer
39 jaar oud) op zaterdag 7 september 1191, trouwt met
69664769.
Adelfia (Adèle) van Guise, geboren in 1150, overleden (ongeveer 57 jaar oud) in
1207.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
34832384a. Burchard van Avesnes, geboren tussen 1180 en 1182, overleden
(hoogstens 64 jaar oud) omstreeks januari 1244, zie 34832384 [blz. 101].
34832384b. Gauthier II (Wouter) van Avesnes.
34832384c. Jacob van Avesnes heer van Landrechies.
34832384d. Guy van Avesnes, overleden in 1219.
34832384e. Mathilde van Avesnes, geboren voor 1170, overleden (minstens 66 jaar oud)
na 1236.
34832384f. Aleida van Avesnes.
34832384g. Ida van Avesnes.
34832384h. Ada D'oisy.
Algemene notities van: Jacob D'oisy.
Jacob liet op 4 oktober 1174 Robert van Ariën, bisschop-elect van Atrecht en Kamerijk,
vermoorden toen die in Condé-sur-l'Escaut de brug wilde oversteken. Robert reisde met een
escorte en onder bescherming van graaf Boudewijn van Henegouwen, de leenheer van Jacob.
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Boudewijn liet voor straf Jacobs kasteel in Condé verwoesten. Jacob nam deel aan de Derde
Kruistocht en was aanvoerder van de Hollandse, Vlaamse en Noord-Franse ridders tijdens het
Beleg van Akko (1189-1191) en de slag bij Arsoef. Jacob sneuvelde in de slag bij Arsoef en werd
de moedigste van de Vlaamse ridders genoemd.
Algemene notities van: Gauthier II (Wouter) van Avesnes.
Wouter werd 1191 heer van Avesnes, van Leuze en van Condé als opvolger van zijn vader en
1207 heer van Guise na het overlijden van zijn moeder.
Hij streed aan Franse zijde in de Slag bij Bouvines in 1214 en trok nadien naar het Heilig Land.
Wouter werd aldaar gevangengenomen en bevrijd door de Tempeliers. Terug in Guise, startte hij
de vernieuwing van het kasteel van Guise en de bouw van een kasteel in Englancourt en kocht
Bohain-en-Vermandois in 1226.
69664770.
Boudewijn VI (IX) van Henegouwen-Vlaanderen, geboren in juli 1171 te
Valenciennes [nord, Frankrijk], overleden (34 jaar oud) op woensdag 20 juli 1205 te
Bulgaria in gevangenschap, trouwt (respectievelijk 14 en ongeveer 12 jaar oud) op
maandag 13 januari 1186 te Chateau-Thiery [aisne, Frankrijk] met
69664771.
Maria van Champagne, geboren omstreeks 1174, overleden (ongeveer 30 jaar oud)
op maandag 9 augustus 1204 te Akko [Israël].
Uit dit huwelijk een dochter:
34832385. Margaretha van Vlaanderen, geboren tussen maandag 1 juli 1202 en
zaterdag 31 augustus 1202, overleden (hoogstens 77 jaar oud) op
zaterdag 10 februari 1280, zie 34832385 [blz. 101].
Algemene notities van: Boudewijn VI (IX) van Henegouwen-Vlaanderen.
Boudewijn was als Boudewijn IX graaf van Vlaanderen van 1194 tot 1205, als Boudewijn VI graaf
van Henegouwen van 1195 tot 1205, en als Boudewijn I in de jaren 1204 en 1205 de eerste keizer
van het Latijns Keizerrijk van Constantinopel.
Familie.
Hij was de oudste zoon van graaf Boudewijn V van Henegouwen en van Margaretha van de Elzas,
zus en erfgename van Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen. Hij trouwde in 1186 met Maria,
dochter van Hendrik I van Champagne. Bij de dood van zijn moeder (15 november 1194) werd hij
graaf van Vlaanderen en na het overlijden van zijn vader (17 december 1195) erfde hij ook het
graafschap Henegouwen. Aldus waren beide graafschappen weer voor het eerst verenigd sinds
Robrecht I de Fries zijn voorganger Arnulf III van Vlaanderen had verslagen.
Graaf.
Als jonge man sloot Boudewijn zich aan bij koning Filips II van Frankrijk en vocht met hem tegen
Richard I van Engeland in de veldslagen van Issoudun en Aumale. Toen hij zelf aan de macht was
gekomen veranderde hij zijn beleid echter en sloot in 1197 een verbond met Richard in diens
hoofdzetel kasteel Gaillard. Vervolgens veroverde Boudewijn het grootste deel van de Artesië. In
1191 had graaf Boudewijn de Moedige de rechten op Atrecht, Lens, Sint-Omaars en Boulogne (het
latere graafschap Artesië) afgestaan aan Filips II August van Frankrijk om diens toestemming te
verkrijgen als graaf te worden erkend. Boudewijn steunde (1198) de verkiezing van Otto IV van
Brunswijk tot Duitse koning en verwierf (1199) het graafschap Namen. Bij de Vrede van Péronne
(1199) werd Filips verplicht een deel van de Artois terug te geven.
Op 23 februari 1200 legden Boudewijn en zijn echtgenote Maria van Champagne in de
Sint-Donaaskathedraal te Brugge de kruisvaartgelofte af. Op 14 april 1202 verliet Boudewijn zijn
graafschap om zich aan te sluiten bij de vierde Kruistocht. Maria was zwanger en bleef daarom
achter als regentes.
Graafschap Vlaanderen, AR maille of kleine denarius, geslagen in Ieper onder Boudewijn IX, Graaf
van Vlaanderen (1191-1202).
Keizer.
In november 1199 nam Boudewijn deel aan een tornooi in het kasteel van Ecry, georganiseerd
door Theobald III van Champagne. Gegrepen door een vlaag van vroomheid, besloten de
aanwezige ridders hun spelen te beëindigen en het Heilige Land te heroveren. De kruisridders
vonden de Venetiaanse vloot bereid om hen over te zetten en proviand te verschaffen in ruil voor
de helft van de buit die ze zouden maken.
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De vierde kruistocht was in de greep van de economische belangen van de Republiek Venetië.
Daarom nam Boudewijn eerst deel aan de verovering van Zadar, een opkomende concurrent van
Venetië. Vervolgens trokken de kruisvaarders naar Constantinopel om in 1203 de pro-Venetiaanse
Alexios IV Angelos te helpen om keizer te worden. Alexios werd in 1204 door een binnenlandse
staatsgreep verdreven en dat was voor de kruisvaarders aanleiding om de stad te bestormen en te
plunderen. Zij boden de keizerskroon aan de Doge van Venetië, Enrico Dandolo, maar die
weigerde. Daarop kozen ze een keizer uit hun midden. Een commissie bestaande uit zes
kruisvaarders en zes Venetianen verkoos Boudewijn op 9 mei 1204 unaniem tot keizer, boven
Bonifatius I van Monferrato. Deze laatste stond voor de Venetianen te dicht bij hun aartsrivaal
Genua. Op 16 mei werd Boudewijn gekroond in de Hagia Sophia. Hij kreeg de stad Constantinopel
en de gebieden ter weerszijden van de Bosporus en de Dardanellen toegewezen als persoonlijk
bezit, naast enkele eilanden. Het grootste gebied, soms nog onveroverd, viel toe aan de
Venetianen.
Als keizer probeerde Boudewijn samen met de paus om het Oosters Schisma te beëindigen.
Politiek werd hij geconfronteerd met Bonifatius van Monferrato, die een zelfstandig koninkrijk
vestigde rond Thessaloniki. Een onderlinge oorlog tussen de kruisvaarders kon met veel moeite
worden voorkomen. In 1205 kwam de Griekse bevolking van Thracië in opstand en veroverde met
Bulgaarse steun Adrianopel. Boudewijn belegerde de stad maar werd in april verslagen. Hij werd
gevangengenomen en was sindsdien spoorloos. In 1206 ontving de paus een brief uit Bulgarije
waarin werd medegedeeld dat Boudewijn was overleden. Zijn broer Hendrik volgde hem op als
keizer.
Volgens de lokale folklore in Veliko Tarnovo, hoofdstad van het Tweede Bulgaarse Koninkrijk,
werd Boudewijn gevangengezet in een toren in de muur van de vesting Tsarevets. Dit torentje is
nog altijd (in herstelde staat) te zien en wordt lokaal Boudewijns Toren genoemd. Alberik van
Trois-Fontaines verhaalt voorts dat Boudewijn de avances van een Bulgaarse koningin afsloeg, die
hem prompt van poging tot verkrachting beschuldigde en hem liet executeren. De Bulgaarse vorst
Joannitsa zou opdracht hebben gegeven Boudewijns lichaam in stukken te hakken en aan de
honden te voederen. De honden zouden echter geweigerd hebben zijn lichaam te eten. Twintig
jaar later verscheen er in Vlaanderen een kluizenaar ten tonele die beweerde de verloren
gewaande Boudewijn te zijn. Deze Valse Boudewijn (waarschijnlijk ene Bertrand van Rais) slaagde
erin enige volgelingen om zich heen te verzamelen, maar werd uiteindelijk ontmaskerd en in 1225
als bedrieger terechtgesteld.
69664772.
Willem I van Holland, geboren omstreeks 1168, overleden (ongeveer 54 jaar oud)
op vrijdag 4 februari 1222, begraven te Rijnsburg, trouwt (2) met Maria van Brabant,
dochter van Hendrik I van Brabant en Mathilde van Boulogne [blz. 106], geboren
omstreeks 1191, overleden (minstens 69 jaar oud) tussen dinsdag 9 maart 1260 en
maandag 14 juni 1260, begraven te Leuven [vlaams-brabant, België] in de Sint Pieter, zie
34832387a [blz. 106]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, trouwt (1) met
69664773.
Aleida van Gelre.
Uit dit huwelijk een zoon:
34832386. Floris IV van Holland, geboren op donderdag 24 juni 1210, overleden (24
jaar oud) op woensdag 19 juli 1234 te Corbie [somme, Frankrijk], begraven te
Rijnsburg, zie 34832386 [blz. 102].
Algemene notities van: Willem I van Holland.
Willem I was de tweede zoon van graaf Floris III en Ada van Schotland. Waarschijnlijk heeft Willem
zijn jeugd aan het Schotse hof doorgebracht. Voor de eerste maal is de naam van Willem vermeld
als hij in 1189 met zijn vader graaf Floris III deelneemt aan de Derde Kruistocht onder leiding van
de Duitse keizer Frederik Barbarossa. Zijn vader en de keizer overleden tijdens de kruistocht.
Willem sloot zich toen aan bij het kruisleger van de zoon van de keizer. Hij was in juli 1191
aanwezig bij de verovering van Akko (ook Acre genoemd, een havenstad in het noorden van het
huidige Israël). In september 1191 keerde Willem naar Holland terug.
Terug in Holland kreeg hij al direct grote conflicten met zijn broer graaf Dirk VII. Willem I zocht
steun bij opstandige bewoners van West-Friesland. Het kwam in 1195 tot een ware veldslag
tussen de legers van de beide broers bij Alkmaar. Graaf Dirk VII behaalde de overwinning en
Willem I sloeg op de vlucht. Na veel onderhandelingen legden de broers de strijdbijl neer.
Willem trouwde in 1197 met Aleida van Gelre, de dochter van Otto I, graaf van Gelre en Zutphen,
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met wie hij aan de Derde Kruistocht (1189-1192) heeft deelgenomen. De moeder van Aleida was
Richarda, dochter van de hertog van Beieren. Willem en Aleida kregen vijf kinderen: Ricardis, Ada,
Floris (de latere graaf Floris IV), Otto en Willem.
In 1203 overeed Willems broer graaf Dirk VII. Dirk’s echtgenote Aleid wilde dat hun dochter en
enige kind Ada de nieuwe gravin werd. Direct na de dood van Dirk VII liet zij daarom haar dochter
Ada trouwen met graaf Lodewijk van Loon. Willem I accepteerde dit niet omdat hij wil zelf graaf
wilde worden. Hij beschouwde zichzelf na de dood van zijn broer als Willem, graaf van Holland. Er
volgde een strijd tussen de familieleden en hun helpers. Deze strijd noemen we de ‘Loonse
Oorlog’.
Willem I leek snel aan de winnende hand. Lodewijk van Loon en Aleid, de echtgenote van de
overleden graaf Dirk III, vluchtten in 1203 naar Utrecht. Ada werd in 1203 als gevangene naar
Engeland gestuurd, waar ze bijna vier jaar zou blijven. Maar Lodewijk van Loon had nog niet
opgegeven. De strijd duurde voort tot 1206. Pas na nieuwe onderhandelingen stopte deze oorlog.
Zeven jaar later - in 1213 - was Willem I voor de eerste maal onbetwist graaf van heel Holland.
Internationaal had Willem I veel aanzien. Hij probeerde meer macht te krijgen en steunde de
Duitse keizer Otto IV. Met zijn schoonvader, de Gelderse graaf Otto I, nam hij in 1214 met een
leger deel aan de strijd tussen keizer Otto IV en Frederik II. Maar de tegenstander won en graaf
Willem I en zijn schoonvader Otto I worden gevangen genomen en pas vrijgelaten na betaling van
een hoog losgeld.
Willem I koos hierna de zijde van keizer Frederik II en nam een onverstandige beslissing door zich
aan te sluiten bij het keizerlijk leger, dat ten strijde trok tegen de Engelse koning. De Engelse
koning was woedend en verklaarde dat hij niet langer Willem I als graaf van Holland beschouwde,
maar zijn steun gaf aan Lodewijk van Loon. Zelfs de paus was boos op Willem I.
Om weer in een goed blaadje bij de paus te komen, besloot Willem I in 1215 opnieuw op kruistocht
te gaan. Hij stond aan het hoofd van een vloot van 220 schepen afkomstig uit Holland, Friesland
en de omgeving van Keulen. Met zijn vloot hielp Willem I mee aan de verovering van de havenstad
Damiate (nu heet de stad Damietta en ligt in Egypte).
De graaf, die inmiddels al ongeveer vijftig jaar was, ging in 1218 opnieuw terug naar Holland.
Tijdens zijn kruistocht was zijn vrouw Aleid in 1218 overleden.
Hij besoot opnieuw te trouwen en koos in 1220 als zijn nieuwe vrouw Maria, de weduwe van keizer
Otto IV en dochter van de Brabantse hertog. Dit huwelijk gaf graaf Willem I zeer veel aanzien: hij
trouwde met de weduwe van de Duitse keizer! Zij kregen geen kinderen.
In Holland en Zeeland steunde graaf Willem I de opkomst van de eerste steden. Hij gaf sommige
steden stadsrechten. Zijn echte belangstelling heeft echter zijn hele leven in het buitenland
gelegen.
Graaf Willem I overleed op 12 februari 1222 en is begraven bij zijn eerste vrouw Aleida van Gelre
in het klooster van Rijnsburg.
69664774.
Hendrik I van Brabant hertog van Brabant vanaf 1183 en hertog van
Neder-Lotharingen vanaf 1190, geboren omstreeks 1165 te
Leuven [vlaams-brabant, België], overleden (ongeveer 70 jaar oud) op
maandag 3 september 1235 te Keulen [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op
maandag 5 november 1235 te Leuven [vlaams-brabant, België] in de Sint Pieter, trouwt
(respectievelijk ongeveer 48 en ongeveer 15 jaar oud) (2) op maandag 22 april 1213 te
Soissons [aisne, Frankrijk] met Maria van Frankrijk (Capet), dochter van Filips II van
Frankrijk August [blz. 113] en Agnes van Andechs-Meranië, geboren omstreeks 1198,
overleden (ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 15 augustus 1224 te
Affligem [vlaams-brabant, België]. Uit dit huwelijk 2 dochters, een zoon, trouwt
(respectievelijk hoogstens 15 en hoogstens 19 jaar oud) (1) voor zondag 30 maart 1180
met
69664775.
Mathilde van Boulogne, geboren tussen 1161 en 1165, overleden (hoogstens 49
jaar oud) op zaterdag 16 oktober 1210 te Leuven [vlaams-brabant, België], begraven
aldaar in de Sint Pieter.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
34832387a. Maria van Brabant.
34832387b. Margaretha van Brabant, geboren omstreeks 1192, overleden (ongeveer 39
jaar oud) op zondag 21 september 1231, begraven te Roermond in de Munsterkerk.
34832387c. Adelheid van Brabant, geboren omstreeks 1193, overleden (minstens 68
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jaar oud) tussen 1261 en 1278.
34832387d. Hendrik II 'de Grootmoedige' van Brabant hertog van Lotharingen en
Brabant, markgraaf van Antwerpen 1235, geboren omstreeks 1194, overleden
(ongeveer 54 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1248 te
Leuven [vlaams-brabant, België], begraven te Villers-la-Ville [waals-brabant, België] in
de Cisterciënserabdij.
34832387e. Mathilde van Brabant, geboren omstreeks 1197, overleden (ongeveer 70
jaar oud) op donderdag 22 december 1267, begraven te Loosduinen, zie
34832387 [blz. 102].
34832387f. Godfried van Leuven-Gaasbeek ridder, heer van Baucignies 1246, Leeuw
1251 en Gaasbeek 1251, geboren in 1209, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op
dinsdag 21 januari 1253, begraven te Affligem [vlaams-brabant, België].
Algemene notities van: Hendrik I van Brabant.
Hendrik kreeg vanaf 1172 bestuurlijke taken van zijn vader. Toen hij in 1179 trouwde kreeg
Hendrik het graafschap Brussel (deel van de Brabantgouw) van zijn vader Godfried. Toen zijn
vader van 1182 tot 1184 in het Heilige Land verbleef, trad Hendrik op als regent. Als compensatie
voor de verdediging van Jeruzalem tegen de inval van de Egyptische sultan Saladin (1183/1184)
werd de zoon van Godfried III, Hendrik I door keizer Frederik Barbarossa in het landgraafschap
Brabant (het deel van de Brabantgouw tussen Dender en Zenne) tot hertog verheven. Het
landgraafschap Brabant wordt een hertogdom en Hendrik wordt de eerste hertog van Brabant.
Hendrik nam deel aan de Derde Kruistocht (1189-1192) en was bevelhebber bij de belegeringen
van Sidon en Beiroet. Hij zag echter af van een beleg van Jaffa na het nieuws van de dood van
koning Hendrik II van Jeruzalem. In 1190 volgde hij zijn vader op als eerste met de titel hertog van
Brabant en Neder-Lotharingen (hoewel dat laatste vooral een ceremoniële titel aan het worden
was), graaf van Leuven en markgraaf van Antwerpen. In 1191 liet hij zijn broer Albert benoemen
tot bisschop van Luik.
In 1192 verleende Hendrik als hertog van Brabant een vrijheidskeure aan de stad Vilvoorde om
zich te verzekeren van de steun van de bewoners in de conflicten met het machtige graafschap
Vlaanderen. Wanneer zijn broer in datzelfde jaar vermoord wordt, hield Hendrik de Duitse keizer
Hendrik VI verantwoordelijk en werd hij een van de leiders van de opstanden tegen de keizer. Er
volgde een periode van onrust en lokale conflicten, en nog in 1199 wist Hendrik de kroning van de
volgende Duitse koning (Filips van Zwaben, broer van de overleden koning) te Aken te voorkomen.
Hendrik sloot in 1204 vrede met Filips van Zwaben en werd beloond met de voogdij over de abdij
van Nijvel en het kapittel van Sint-Servaas, het medebestuur over Maastricht en het recht zijn
hertogdom aan een vrouwelijke erfgenaam na te laten (Hendrik had in 1204 alleen nog dochters).
Koning Filips II van Frankrijk wilde Hendrik in 1208 steunen om zelf koning van Duitsland te
worden, maar Hendrik koos ervoor om de kandidatuur van Otto van Brunswijk te steunen. In 1212
kwam Hendrik in conflict met de bisschop van Luik over de opvolging van het graafschap Moha.
Hendrik verwoestte de stad Luik in 1212 maar werd in 1213 verslagen in Steps. In 1214 was
Hendrik verplicht om mee te vechten in de Slag bij Bouvines tegen zijn persoonlijke vriend Filips II
van Frankrijk. Direct na de slag verzoende hij zich weer met Filips.
In 1229 kreeg Brussel stadsrechten van Hendrik I. Onder zijn toezijn wordt gestart met de bouw
van de kathedraal van Sint-Michiels en Sint-Goedele. In hetzelfde jaar gaf hij zijn aanspraken op
Moha op. Keizer Frederik II van Hohenstaufen gaf Hendrik in 1235 de eervolle opdracht om naar
Engeland te reizen en zijn verloofde Isabella Plantagenet op te halen, maar Hendrik werd ziek en
overleed in Keulen.
Volgens de overlevering heeft hertog Hendrik I in 1185 de stad 's-Hertogenbosch gesticht. Zijn
praalgraf is te vinden in de Leuvense Sint-Pieterskerk, alsook dat van Mathilde van Boulogne en
zijn dochter Maria van Brabant.
Hendrik I van Brabant hertog van Brabant vanaf 1183 en hertog van Neder-Lotharingen
vanaf 1190, trouwt (2) met Maria van Frankrijk.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
34832387g. Elisabeth van Brabant, overleden op maandag 23 oktober 1273.
34832387h. Maria van Brabant, geboren na 1213 jong overleden.
Hendrik I van Brabant hertog van Brabant vanaf 1183 en hertog van Neder-Lotharingen
vanaf 1190.
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een zoon:
34832387i. Gerard van Brabant bastaardzoon ridder, nuntius van hertog Hendrik II.
69664776.
Hendrik III van Limburg 'de Oude' hertog van Limburg 1167-1221, overleden op
maandag 21 juni 1221, trouwt met
69664777.
Sophia van Saarbrücken.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
34832388a. Walram IV van Limburg, geboren in 1176, overleden (ongeveer 50 jaar oud)
op donderdag 2 juli 1226 te Rolduc (abdij), zie 34832388 [blz. 102].
34832388b. Isalda van Limburg (Arlon), overleden in 1221.
69664778.
Hendrik I van Namen, geboren omstreeks 1112, overleden (ongeveer 84 jaar oud)
op woensdag 14 augustus 1196, trouwt met
69664779.
Agnes van Gelre.
Uit dit huwelijk een dochter:
34832389. Ermesinde II van Namen-Luxemburg, geboren in juli 1186, overleden (61
jaar oud) op dinsdag 17 december 1247, zie 34832389 [blz. 102].
Algemene notities van: Hendrik I van Namen.
Hendrik bijgenaamd 'de Blinde' (ca. 1112 – 14 augustus 1196), was de zoon van Ermesinde I van
Luxemburg en graaf Godfried van Namen. Van zijn vader erfde hij de titel graaf van Namen als
Hendrik I en van zijn moeder de titel graaf van Luxemburg als Hendrik IV. Ook was Hendrik heer
van Longwy, La Roche-en-Ardenne en Durbuy. Aanvankelijk was hij gehuwd met Laureta (dochter
van graaf Diederik van de Elzas) die al was gescheiden van Hendrik II van Limburg, maar dit
huwelijk werd ontbonden in 1162. Vervolgens huwde hij Agnes van Gelre, dochter van graaf
Hendrik I van Gel. Hendrik voerde veel oorlog met zijn buurlanden Loon, Luik en Vlaanderen.
Daardoor werd hij een machtig vorst. Toch verloor hij aan het eind van zijn regeerperiode Namen
aan Henegouwen. In 1140 raakte hij in strijd met Adalbero, de bisschop van L, en plunderde hij de
stad Fosse. In 1144 sloot hij vrede met de bisschop. In 1169 begon Godfried I van Brabant een
oorlog tegen Hendrik, die gesteund werd door de graaf van Henegouwen en zijn zoon. 'de jonge'
Boudewijn V van Henegouwen kwam later zn oom Hendrik van Namen te hulp in diens strijd tegen
de hertog van Limburg. De blinde en kinderloze graaf Hendrik had Boudewijn, de zoon van
Boudewijn IV van Henegouwen tot zijn erfgenaam gekozen. Nadien vormde zijn echtscheiding
schijnbaar een nog grotere verzekering voor de Naamse erfenis ten gunste van Boudewijn.
Nadatndrik echter hertrouwde met Agnes van Gelre, dochter van graaf Hendrik I van Gelre, kreeg
hij op 72-jarige leeftijd toch nog een kind, namelijk Ermesinde. die hij snel verloofde met de graaf
van Champagne. Deze gebeurtenissen zorgden voor een conft tussen Namen en Henegouwen.
Keizer Frederik I van het Heilige Roomse Rijk kwam tussenbeide en kende Namen aan Boudewijn
toe. Hendrik begon daarop een oorlog tegen Henegouwen, maar deze oorlog werd door Boudewijn
gewonnen. Daardoor werd Boudewijnvan Namen in 1190 door de keizer tot markgraaf en rijksvorst
verheven. Hendrik was gedwongen zich te verzoenen met Boudewijn en ze begonnen samen een
nieuwe oorlog, ditmaal niet tegen elkaar, maar met elkaar. Tijdens de veldslag van Noville
(1195)am Boudewijn echter om het leven. Bij zijn dood op 14 augustus 1196 werd Hendrik in
Luxemburg opgevolgd door zijn dochter Ermesinde, maar keizer Hendrik VI duidde zijn broer Otto
aan als graaf van Luxemburg.
69664780.
Theobald I van Bar, trouwt (2) met Ermesinde I van Brienne, dochter van Gwijde
van Brienne, geboren in 1189, overleden (ongeveer 22 jaar oud) in 1211. Uit dit huwelijk
zijn geen kinderen bekend, trouwt (3) met Ermesinde II van Namen-Luxemburg gravin
van Luxemburg 1196-1247, dochter van Hendrik I van Namen en Agnes van
Gelre [blz. 108], geboren in juli 1186, overleden (61 jaar oud) op
dinsdag 17 december 1247 (zondag 17 feb 1247), zie 34832389 [blz. 102]. Uit dit huwelijk
2 dochters, trouwt (1) met
69664781.
Aleid (Laurette) van Loon, overleden in 1189.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
34832390a. Agnes van Bar erfdochter van Amance, overleden op zondag 21 juni 1226.
34832390b. Hendrik II van Bar, overleden in 1239 te Tidelstedt [hamburg, Duitsland], zie
34832390 [blz. 103].
Theobald I van Bar, trouwt (2) met Ermesinde I van Brienne, trouwt (3) met Ermesinde II
van Namen-Luxemburg (zie 34832389 [blz. 102] ).
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Uit dit huwelijk 2 dochters:
34832390c. Margaretha van Bar, overleden na 1259, zie 17416194h [blz. 103].
34832390d. Elisabeth (Isabella) van Bar, geboren voor 1210, overleden (minstens 52
jaar oud) tussen dinsdag 11 april 1262 en dinsdag 1 augustus 1262 te
Poilvache [namen, België], zie 17416194i [blz. 103].
69664782.
Robert II van Dreux graaf van Dreux, geboren in 1154, overleden (ongeveer 64 jaar
oud) op vrijdag 28 december 1218, trouwt (ongeveer 30 jaar oud) in 1184 met
69664783.
Yolande van Coucy, overleden op vrijdag 18 maart 1222.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
34832391a. Robert III van Dreux graaf van Dreux, geboren in 1185, overleden (ongeveer
49 jaar oud) op vrijdag 3 maart 1234.
34832391b. Peter Mauclerc van Dreux hertog van Bretagne, geboren omstreeks 1191,
overleden (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 22 juni 1250, begraven te
Saint-Yved de Braine [aisne, Frankrijk].
34832391c. Philippa van Dreux, geboren omstreeks 1192, overleden (ongeveer 50 jaar
oud) op maandag 17 maart 1242, zie 34832391 [blz. 103].
Algemene notities van: Peter Mauclerc van Dreux.
Aanvankelijk was hij voorbestemd voor de geestelijkheid, maar na de moord op Arthur I van
Bretagne, huwde Filips II van Frankrijk de Bretonse erfgename Adelheid uit aan Peter, in de hoop
op die manier Bretagne dichter bij Frankrijk te brengen.
Samen met Filips II van Frankrijk streed Peter tegen Engeland en Jan zonder Vrees en nam deel
aan de kruistocht der Albigenzen. Peter streed nadien aan de zijde van Lodewijk VIII van Frankrijk
tegen Hendrik III van Engeland, maar nam na Lodewijks dood deel aan de revoltes tegen Blanca
van Castilië.
Na de dood van Adelheid regeerde hij tot 1237 als regent voor zijn minderjarige zoon Jan I. In
1249 nam hij deel aan de Zevende Kruistocht, de Egyptische kruistocht van Lodewijk IX van
Frankrijk, maar stierf kort nadien.

Generatie XXVIII
139329536. Nicolaas 'de Schone' van Avesnes, trouwt met
139329537. Mathildis van La Roche.
Uit dit huwelijk een zoon:
69664768. Jacob D'oisy, geboren in 1152, overleden (ongeveer 39 jaar oud) op
zaterdag 7 september 1191, zie 69664768 [blz. 103].
Algemene notities van: Nicolaas 'de Schone' van Avesnes.
Nicolaas van Avesnes (1129 - 1171), bijgenaamd de Schone, was een zoon van Wouter I van
Avesnes en van Ada van Doornik. Hij was heer van Avesnes, Leuze en Condé en bouwde de
burchten van Landrechie en Condé. Nicolaas was gehuwd met Mathildis van La Roche, dochter
van Hendrik I van Namen en weduwe van Diederik van Walcourt, en werd de vader van: Jacob (1191) Ida, gehuwd met kastelein Willem IV van Saint-Omer Fastraad Radulf.
139329540. Boudewijn V van Henegouwen graaf van Henegouwen,markgraaf van Namen en
nomine uxoris VIII graaf van Vlaanderen, geboren omstreeks 1148, overleden (ongeveer
47 jaar oud) op zondag 17 december 1195 te Bergen [henegouwen, België], trouwt
(respectievelijk ongeveer 21 en hoogstens 29 jaar oud) in april 1169 te
Le Quesnoy [nord, Frankrijk] met
139329541. Margaretha van Vlaanderen, geboren tussen 1140 en 1145, overleden (hoogstens
54 jaar oud) op dinsdag 15 november 1194 te Brugge [west-vlaanderen, België].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
69664770a. Isabella van Henegouwen-Vlaanderen (Capet), geboren in april 1170,
overleden (19 jaar oud) op donderdag 15 maart 1190 te Parijs [val-d’oise, Frankrijk].
69664770b. Boudewijn VI (IX) van Henegouwen-Vlaanderen, geboren in juli 1171 te
Valenciennes [nord, Frankrijk], overleden (34 jaar oud) op woensdag 20 juli 1205 te
Bulgaria, zie 69664770 [blz. 104].
69664770c. Jolante van Henegouwen erfdochter en gravin van Namen 1212-16,
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geboren voor 1194, overleden (minstens 25 jaar oud) in augustus 1219 te
Constantinopel [Turkije].
69664770d. Sybille van Henegouwen, overleden op maandag 9 januari 1217.
139329542. Hendrik I 'de Vrijgevige' van Champagne, geboren in 1126, overleden (ongeveer 55
jaar oud) op maandag 16 maart 1181 te Troyes [aube, Frankrijk], trouwt met
139329543. Maria van Frankrijk, geboren in 1138, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op
woensdag 11 maart 1198.
Uit dit huwelijk een dochter:
69664771. Maria van Champagne, geboren omstreeks 1174, overleden (ongeveer 30
jaar oud) op maandag 9 augustus 1204 te Akko [Israël], zie 69664771 [blz. 104].
139329544. Floris III van Holland graaf van Holland 5-8-1157, geboren in 1140, overleden
(ongeveer 50 jaar oud) op woensdag 1 augustus 1190, trouwt (ongeveer 22 jaar oud) op
vrijdag 28 september 1162 met
139329545. Ada van Huntingdon.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
69664772a. Dirk VII van Holland graaf van Holland 1190-1203, geboren in 1166,
overleden (ongeveer 37 jaar oud) op dinsdag 4 november 1203 te Dordrecht.
69664772b. Willem I van Holland, geboren omstreeks 1168, overleden (ongeveer 54 jaar
oud) op vrijdag 4 februari 1222, begraven te Rijnsburg, zie 69664772 [blz. 105].
139329548. Godfried III 'de Moedige' van Brabant was 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), geboren omstreeks 1140, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op
vrijdag 10 augustus 1190, begraven op dinsdag 21 augustus 1190 te
Leuven [vlaams-brabant, België], trouwt (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar
oud) (2) in 1175 met Imena van Loon abdis klooster Munsterbilsen 1203, geboren
omstreeks 1150, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in 1217. Uit dit huwelijk 2 zonen,
trouwt (respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 17 jaar oud) (1) in januari 1155 met
139329549. Margaretha van Limburg, geboren in 1138, overleden (ongeveer 34 jaar oud) in
1172, begraven te Leuven [vlaams-brabant, België] in de Sint Pieter.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
69664774a. Hendrik I van Brabant, geboren omstreeks 1165 te
Leuven [vlaams-brabant, België], overleden (ongeveer 70 jaar oud) op
maandag 3 september 1235 te Keulen [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op
maandag 5 november 1235 te Leuven [vlaams-brabant, België], zie
69664774 [blz. 106].
69664774b. Adalbero van Brabant bisschop van Luik, kardinaal, geboren voor 1170.
Algemene notities van: Godfried III 'de Moedige' van Brabant.
Godfried volgde zijn vader Godfried II van Leuven op zeer jonge leeftijd op (vanwaar de bijnaam
Dux in cunis, "de hertog in de wieg"), onder regentschap van zijn moeder Lutgardis van Sulzbach.
Voor het geslacht Berthout was dit aanleiding om meer onafhankelijkheid te zoeken (Grimbergse
Oorlogen). In 1147 was Godfried in Aken aanwezig bij de kroning van Hendrik Berengarius tot
medekoning van Duitsland. In 1153 bezocht hij het keizerlijke hof.
Godfried trouwde in 1155 met Margaretha van Limburg om het langdurige conflict van zijn vader
en grootvader met het huis van Limburg te beëindigen. In 1159 liet hij de motte van Grimbergen
afbranden en beëindigde daarmee een periode van twintig jaar opstand door het huis Berthout. Hij
verwierf het voogdijschap van Tongerlo en 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).
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Godfried III 'de Moedige' van Brabant was 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), trouwt
(2) met Imena van Loon abdis klooster Munsterbilsen 1203.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
69664774c. Willem van Leuven-Perwez, geboren omstreeks 1180, overleden (ongeveer
45 jaar oud) in 1225.
69664774d. Godfried van Brabant, geboren voor 1185.
139329550. Mattheus van de Elzas jure uxoris graaf van Boulogne, trouwt met
139329551. Maria van Engeland.
Uit dit huwelijk een dochter:
69664775. Mathilde van Boulogne, geboren tussen 1161 en 1165, overleden
(hoogstens 49 jaar oud) op zaterdag 16 oktober 1210 te
Leuven [vlaams-brabant, België], begraven aldaar, zie 69664775 [blz. 106].
139329556. Godfried van Namen, geboren in 1067 te Floreffe [namen, België], overleden
(ongeveer 72 jaar oud) op zaterdag 19 augustus 1139 aldaar, trouwt (2) met Sybille
Porcien, geboren in 1065, overleden (ongeveer 39 jaar oud) in 1104. Uit dit huwelijk een
dochter, trouwt (1) met
139329557. Ermesinde I van Luxemburg, geboren omstreeks 1080, overleden (ongeveer 61 jaar
oud) op dinsdag 24 juni 1141 te Floreffe [namen, België].
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
69664778a. Adelheid (Alice) van Namen, geboren omstreeks 1110, overleden (ongeveer
58 jaar oud) in juli 1168, begraven te Bergen [henegouwen, België].
69664778b. Hendrik I van Namen, geboren omstreeks 1112, overleden (ongeveer 84
jaar oud) op woensdag 14 augustus 1196, zie 69664778 [blz. 108].
Algemene notities van: Godfried van Namen.
Godfried van Namen (1067-Floreffe, 1139) was een zoon van graaf Albert III van Namen en Ida
van Saksen. Hij was graaf van Namen van 1102 tot 1139 in opvolging van zijn vader Albert III,
maar was al voordien medegraaf. Godfried was een trouw aanhanger van Hendrik IV en leverde
aan deze troepen toen hij door zijn zoon verdreven werd naar Luik. Hij verdedigde ook zijn broer
Frederik, tot bisschop van Luik verkozen in 1119, tegen zijn tegenstrever Alexander. In 11stichtte
hij de abdij van Floreffe. In 1136 raakte hij in onmin met zijn schoonbroer Godfried met de Baard
over de aanduiding van een abt in Gembloers. Godfried trok zelfs ten strijde tegen zijn
schoonbroer en stak Gembloers in brand, zonder daarbde stad te kunnen innemen. Korte tijd
nadien overweldigde hij wel de stad, met de hulp van zijn schoonzoon, graaf Boudewijn IV van
Henegouwen. Godfried trok zich tenslotte terug in de abdij van Floreffe en overleed er in 1139.
Huwelijken en kinderen Hij huwde in 1087 Sibylle, de dochter van Roger, graaf van
Château-Porcien, maar verstootte haar toen hij graaf van Namen werd. Elisabeth (1087-), gehuwd
met Gervais van Rethel In 1109 huwde hij met Ermesinde van Luxemburg, dochter van graaf
Koenraad I van Luxemburg en van Clementia van Poitiers. Godfried werd de vader van de
volgende kinderen: Flandrina, moeder van heer Hugo van Antoing Beatrix (1115-), gehuwd met
Ithier van Rethel Adelheid (1124-), gehuwd met Boudewijn IV van Henegouwen Hendrik de Blinde
(1115-1196) Albert Clemencia, gehuwd met Koenraad van Zähringen. Zijn losbandige eerste
echtgenote hertrouwde nadien met Engelram van Boves, graaf van Amiens en heer van Coucy.
Godfried voerde jarenlang strijd met hem.
Godfried van Namen, trouwt (2) met Sybille Porcien.
Uit dit huwelijk een dochter:
69664778c. Elisabeth van Namen.
139329560. Reinoud II van Bar, geboren in 1122, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op
zaterdag 25 juli 1170, trouwt met
139329561. Agnes van Champagne, geboren omstreeks 1138, overleden (ongeveer 69 jaar
oud) in 1207.
Uit dit huwelijk een zoon:
69664780. Theobald I van Bar, geboren omstreeks 1158, overleden (ongeveer 56 jaar
oud) op donderdag 13 februari 1214, zie 69664780 [blz. 108].
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139329562. Lodewijk I van Loon, trouwt met
139329563. Agnes van Metz.
Uit dit huwelijk een dochter:
69664781. Aleid (Laurette) van Loon, overleden in 1189, zie 69664781 [blz. 108].
139329566. Raoul I van Coucy-Marle heer van Coucy, Marle, la Fère Crécy, Vervins, Landouzy
en Pinon 1147, nam deel aan de 3e kruistocht, maakt voor zijn vertrek juni/juli 1190
testament, geboren voor 1147, overleden (minstens 44 jaar oud) tussen
zaterdag 20 april 1191 en zaterdag 13 juli 1191 te Akko [Israël] (gesneuveld), trouwt
(minstens 26 jaar oud) (2) na 1173 met Alix van Frankrijk-Dreux, dochter van Robert I van
Frankrijk-Dreux [blz. 116] en Agnes van Baudement, overleden in 1217. Uit dit huwelijk 5
kinderen, trouwt (1) met
139329567. Agnes van Henegouwen, geboren tussen 1140 en 1145, overleden (ongeveer 28
jaar oud) tussen 1168 en 1173.
Uit dit huwelijk 3 dochters:
69664783a. Yolande van Coucy, overleden op vrijdag 18 maart 1222, zie
69664783 [blz. 109].
69664783b. Isabella van Coucy-Marle.
69664783c. Ada van Coucy-Marle, overleden na 1166.
Raoul I van Coucy-Marle heer van Coucy, Marle, la Fère Crécy, Vervins, Landouzy en
Pinon 1147, nam deel aan de 3e kruistocht, maakt voor zijn vertrek juni/juli 1190
testament, trouwt (2) met Alix van Frankrijk-Dreux.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
69664783d. Enguerrand III (Ingram) van Coucy-Marle heer van Coucy, Marle, la Fere en
Crécy, jure uxoris graaf van Roucy 1202 en van Perche 1205, overleden in 1243.
69664783e. Thomas van Coucy-Vervins heer van Vervins, overleden voor 1253.
69664783f. Robert van Coucy-Pinon heer van Pinon, overleden na 1234.
69664783g. Agnes van Coucy-Marle, overleden na 1214.
69664783h. Raoul van Coucy-Marle, overleden na 1190.

Generatie XXIX
278659072. Wouter I van Avesnes, geboren omstreeks 1110 te
Avesnes-sur-Helpe [nord, Frankrijk], overleden (ongeveer 37 jaar oud) omstreeks 1147,
trouwt met
278659073. Ada van Doornik.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
139329536a.Nicolaas 'de Schone' van Avesnes, zie 139329536 [blz. 109].
139329536b.Diederik van Avesnes.
139329536c. Petronella van Avesnes.
278659080. Boudewijn IV van Henegouwen graaf van Henegouwen, geboren omstreeks 1110,
overleden (ongeveer 61 jaar oud) op zaterdag 6 november 1171 te
Bergen [henegouwen, België], trouwt (beiden ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1130 met
zijn halfnicht
278659081. = 69664778a.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
139329540a.Jolande van Henegouwen, geboren in 1131.
139329540b.Agnes van Henegouwen, geboren tussen 1140 en 1145, overleden
(ongeveer 28 jaar oud) tussen 1168 en 1173, zie 139329567 [blz. 112].
139329540c. Boudewijn V van Henegouwen, geboren omstreeks 1148, overleden
(ongeveer 47 jaar oud) op zondag 17 december 1195 te
Bergen [henegouwen, België], zie 139329540 [blz. 109].
278659082. Dirk van de Elzas graaf van Vlaanderen, trouwt met
278659083. Sybille van Anjou.
Uit dit huwelijk een dochter:
139329541. Margaretha van Vlaanderen, geboren tussen 1140 en 1145, overleden
(hoogstens 54 jaar oud) op dinsdag 15 november 1194 te
Brugge [west-vlaanderen, België], zie 139329541 [blz. 109].
278659086. Lodewijk VII van Frankrijk (Capet) koning van Frankrijk 1137, geboren
vermoedelijk 1120, overleden (60 jaar oud) op donderdag 18 september 1180 te
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Parijs [val-d’oise, Frankrijk], trouwt (2) met Constance van Castilië. Uit dit huwelijk zijn
geen kinderen bekend, trouwt (3) met Adelheid van Blois-Champagne. Uit dit huwelijk een
zoon, trouwt (1), (dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden op dinsdag 11 maart 1152)
met
278659087. Eleonora van Aquitanië, geboren omstreeks 1122, overleden (ongeveer 82 jaar
oud) op donderdag 1 april 1204 te Abdij van Fontevraud [vienne, Frankrijk], trouwt (2) met
Hendrik II van Engeland koning van Engeland, hertog van Normandië, graaf van Anjou,
Maine, Touraine en Nantes. Via zijn vrouw Eleonora van Aquitanië was hij hertog van
Aquitanië en Gascogne, en graaf van Poitou, van Auvergne en enkele kleinere
graafschappen. Bovendien had hij veel macht in Ierland, Wales, Bretagne en Schotland.
Het grote machtsgebied dat Hendrik had opgebouwd, wordt het "Angevijnse Rijk"
genoemd, geboren op zondag 5 maart 1133 te Le Mans [sarthe, Frankrijk], overleden (56
jaar oud) op donderdag 6 juli 1189 te Chinon [indre-et-loire, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn
geen kinderen bekend.
Uit dit huwelijk een dochter:
139329543. Maria van Frankrijk, geboren in 1138, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op
woensdag 11 maart 1198, zie 139329543 [blz. 110].
Lodewijk VII van Frankrijk koning van Frankrijk 1137, trouwt (2) met Constance van
Castilië, trouwt (3) met Adelheid van Blois-Champagne.
Uit dit huwelijk een zoon:
139329543b.Filips II van Frankrijk (Uit het huis van Capet) August, geboren op
zaterdag 21 augustus 1165 te Parijs [val-d’oise, Frankrijk], overleden (57 jaar oud) op
vrijdag 14 juli 1223 te Mantes [yvelines, Frankrijk], begraven te
Sint Dénis [val-d’oise, Frankrijk].
Algemene notities van: Filips II van Frankrijk August.
Filips II, bijgenaamd August(us) was van 1180 tot 1223 koning van Frankrijk uit het Huis Capet.
Filips werd reeds op 1 november 1179 in afwezigheid van zijn zieke vader Lodewijk VII in Reims
gekroond en tot medekoning aangesteld. Bij diens dood, op 18 september 1180, volgde hij hem
officieel als koning van Frankrijk op. In 1180 huwde hij Isabella van Henegouwen (1170-1190),
nicht van de Vlaamse graaf Filips van de Elzas (dochter van zijn zus Margaretha), en zo verwierf
hij Artesië als huwelijksgift. Lodewijk VIII was hun zoon. Isabella stierf in 1190 en in 1193 huwde hij
met Ingeborg van Denemarken, die hij kort nadien verstootte. In 1194 huwde hij met Agnes van
Meranië, maar dit huwelijk werd niet erkend door de paus en Filips erkende in 1213 opnieuw
Ingeborg als koningin.
Van bij de aanvang van zijn bewind voerde hij een politiek van territoriale expansie. Om die te
bekostigen, vulde hij de koninklijke schatkist met de geconfisqueerde bezittingen van
kapitaalkrachtige Joden. Toen deze strategie tot eerste resultaten had geleid, stelde hij zich tot
doel de macht te breken van de Engelse koning, die tot zijn ergernis bijna geheel
Zuidwest-Frankrijk van hem in leen hield. Zijn positie als leenheer trachtte hij wel uit te buiten door
de familieruzies binnen het Engelse koningshuis Plantagenet verder aan te wakkeren en de jonge
prinsen tegen elkaar op te zetten.
In 1190 vertrokken Filips II, de jonge Engelse koning Richard Leeuwenhart en de Duitse keizer
Frederik Barbarossa broederlijk samen voor de Derde Kruistocht, waaraan Filips zelf slechts
kortstondig deelnam. De vorsten kregen het met elkaar aan de stok en gingen elk hun eigen weg.
Filips keerde onverwijld naar Frankrijk terug en spande samen met Richards broer, prins Jan.
Richard Leeuwenhart zelf werd tijdens zijn terugkeer uit het oosten in Oostenrijk gevangengezet
werd. Met behulp van prins Jan wist Filips intussen (tijdelijk) Normandië in te palmen (1192-1193).
Na Richards terugkeer in Engeland (maart 1194) keerden de krijgskansen echter voor Filips II, die
een reeks nederlagen leed. Een groot deel van Artesië moest hij weer aan de graaf van
Vlaanderen afstaan. Ook met Rome kwam de koning in conflict, omdat hij in 1193 zijn tweede
vrouw Ingeborg van Denemarken verstoten had om in 1196 te hertrouwen met Agnes van Merano.
Ondanks pauselijke dreiging met excommunicatie, weigerde de koning aanvankelijk zijn nieuwe
echtgenote te verlaten, maar gaf uiteindelijk toch toe. Agnes stierf in haar kasteel van Poissy
(1201).
Toen de Engelse troon in 1199 vacant werd, steunde Filips de aanspraken van Arthur I van
Bretagne, neef van de nieuwe koning Jan zonder Land. Toen deze laatste het vertikte om aan het
Franse hof leenhulde te komen brengen, confisqueerde Filips als vergelding alle Engelse
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leenbezittingen op het continent (1202). Hij annexeerde ook Normandië (1204), Anjou, Maine,
Touraine (1205) en Poitou (1208), tot uiteindelijk slechts de zuidelijke Poitou en Guyenne in
Engelse handen bleven.
Paus Innocentius III droeg Filips een kruistocht tegen Engeland op die echter verviel daar de
Engelse vorst zich in extremis aan de paus onderwierp. De Franse expeditie werd naar het Engels
georiënteerde Vlaanderen afgeleid, waar de Franse vloot bij Damme een nederlaag opliep (30 mei
1213).
Om de Franse expansie een halt toe te roepen stuurde de Engelse koning aan op een grote
anti-Franse Europese coalitie, waarbij weldra aansloten: zijn neef keizer Otto IV en de graven van
Vlaanderen, Holland en Boulogne. Het coalitieleger, dat Noord-Frankrijk wilde binnenvallen, werd
echter door het Franse leger (versterkt door hulptroepen van keizer Frederik II van Hohenstaufen)
op beslissende wijze verslagen in de Slag bij Bouvines op 27 juli 1214. Door deze overwinning
kwam Vlaanderen onder Franse controle en verbeurde de Engelse koning definitief zijn laatste
Franse lenen. Filips II verviervoudigde in één klap zijn kroondomein en de Engelse koning behield
alleen de kuststrook van Aquitanië (Guyenne).
Filips II was erin geslaagd het oorspronkelijke kroondomein zo uit te breiden en het koninklijke
gezag zodanig te verstevigen, dat het voortaan niet meer nodig was de troonopvolger nog vóór de
dood van de regerende vorst te laten kronen. De steden kreeg hij aan zijn zijde, door het verlenen
van gunstige handelsprivileges, bijvoorbeeld stapelrecht te Parijs en Rouen. Hij maakte van Parijs
de hoofdstad van Frankrijk, en een waar bestuurscentrum, door de aanleg van geplaveide straten,
van nieuwe wijken aan de linkeroever van de Seine, van openbare markthallen en door de bouw
van de koningsburcht het Louvre en een nieuwe omwalling (waarvan nog delen bestaan).
Van groot belang waren ook zijn herstructureringen van het bestuur. Hij verdeelde zijn
grondgebied in districten en stelde er koninklijke ambtenaren in aan die verantwoordelijk waren
voor rechtspraak en de inning van de belastingen. Hij gebruikte hiervoor twee types ambtenaren:
baljuws en seneschalken. Seneschalken stelde hij voornamelijk aan in grensgebieden en hadden
bovenop hun andere bevoegdheden ook een militaire functie.
278659088. Dirk VI van Holland, geboren in 1114, overleden (ongeveer 43 jaar oud) op
maandag 5 augustus 1157 te Utrecht, trouwt (respectievelijk ongeveer 11 en ongeveer 5
jaar oud) omstreeks 1125 met
278659089. Sophia van Rheineck, geboren omstreeks 1120, overleden (ongeveer 56 jaar oud)
op zondag 26 september 1176 te Jeruzalem [Israël].
Uit dit huwelijk 2 zonen:
139329544a.Floris III van Holland, geboren in 1140, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op
woensdag 1 augustus 1190, zie 139329544 [blz. 110].
139329544b.Dirk van Holland, geboren in 1138, overleden (ongeveer 13 jaar oud) in
1151, begraven te Egmond aan Zee.
278659096. Godfried II van Brabant 'de jonge' landgraaf van Brabant en (als Godfried VI) hertog
van Neder-Lotharingen, geboren in 1105, overleden (ongeveer 37 jaar oud) op
zaterdag 13 juni 1142, begraven te Leuven [vlaams-brabant, België] in de Sint Pieter,
levenspartner met
278659097. Lutgardis van Sulzbach.
Uit deze relatie een zoon:
139329548. Godfried III 'de Moedige' van Brabant, geboren omstreeks 1140, overleden
(ongeveer 50 jaar oud) op vrijdag 10 augustus 1190, begraven op
dinsdag 21 augustus 1190 te Leuven [vlaams-brabant, België], zie
139329548 [blz. 110].
Algemene notities van: Godfried II van Brabant 'de jonge'.
graaf van Leuven (25-01-1139), na de dood van Walram II van Limburg door zijn zwager koning
Koenraad III van het H.R. Rijk begiftigd met de titel hertog van Neder-Lotharingen eind 1139 begin
1140 en als zodanig voor het eerst vermeld 09-02-1140.
278659098. Hendrik II van Limburg, trouwt met
278659099. Mathilde van Saffenberg.
Uit dit huwelijk een dochter:
139329549. Margaretha van Limburg, geboren in 1138, overleden (ongeveer 34 jaar
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oud) in 1172, begraven te Leuven [vlaams-brabant, België], zie 139329549 [blz. 110].
278659112. Albert III van Namen, geboren omstreeks 1035, overleden (ongeveer 67 jaar oud)
op zondag 22 juni 1102, trouwt met
278659113. Ida van Saksen, geboren omstreeks 1035, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op
woensdag 31 juli 1107.
Uit dit huwelijk een zoon:
139329556. Godfried van Namen, geboren in 1067 te Floreffe [namen, België], overleden
(ongeveer 72 jaar oud) op zaterdag 19 augustus 1139 aldaar, zie
139329556 [blz. 111].
Algemene notities van: Albert III van Namen.
Albert III van Namen (ca. 1035 - ) was een zoon van Albert II van Namen en Regelindis van
Lotharingen. Albert werd na de dood van zijn neef, hertog Godfried met de Bult, (1076) aangesteld
tot voogd van de abdij van Stavelot-Malmédy. In Neder-Lotharingen werd hij tot vicehertog
benoemd als waarnemer voor Hendrik IV's - dan pas tweejarige - zoontje Kraad. Bij die
gelegenheid ontving hij de villa Echt (Limburg). Albert werd door de Duitse koning beleend als
graaf van Verdun en behartigde de belangen van Mathildis van Toscane, de weduwe van Godfried
met de Bult. Albert raakte evenwel met andere Lotharingse krijgsheren in een jarenlange strijd
verwikkeld. Met Godfried van Bouillon, erfgenaam van Godfried III, twistte Albert van Namen om
zekere erfrechten van zijn moeder Regelindis. Hij wist Godfried niet terdrijven uit Stenay van
waaruit deze het gebied van Verdun telkens bedreigde. Albert staakte uiteindelijk de
vijandelijkheden en sloot zich aan bij de Godsvrede van Luik (1082). Na in 1085 de keizerlijke
veldheer, paltsgraaf Herman II van Lotharingen te hebben gedood tijdens een dispuut omtrent het
oprichten van een burcht te Dalhem, viel Albert in ongenade bij de Duitse keizer Hendrik IV.
Weldra werd hij ontheven uit zijertogelijke functies ten gunste van Godfried van Bouillon. Hij
verwierf later nog het graafschap Château- Porcien bij het huwelijk van zijn zoon Godfried in 1087.
Een andere zoon van hem, Frederik van Luik, werd bisschop van Luik. Huwelijk en kinderen Albert
was gehuwd met Ida van Saksen (ca. 1035 - 31 juli 1107), weduwe van Frederik van Luxemburg
(Neder-Lotharingen), dochter van hertog Bernhard II van Saksen. Godfried Hendrik, graaf van La
Roche-en-Ardenne, getrouwd met Mathilde van Limburg, dochter van Hendrik I van Limburg
Frederik Albert (ovl. voor 1122), graaf van Jaffa door zijn huwelijk met Mabelia van Roucy, de
weduwe van Hugo I van Jaffa Adelheid, tweede echtgenote van Otto II van Chiny.
278659115. Clementia van Gleiberg erfdochter van Longwy, overleden op
zondag 4 januari 1142, trouwt met Gerard I 'de Lange/de Rossige' van Wassenberg-Gelre
graaf van Wassenberg en van Gelre, zie 1114636322 [blz. 119]. Uit dit huwelijk een
dochter.
een dochter:
139329557. Ermesinde I van Luxemburg, geboren omstreeks 1080, overleden (ongeveer
61 jaar oud) op dinsdag 24 juni 1141 te Floreffe [namen, België], zie
139329557 [blz. 111].
Clementia van Gleiberg erfdochter van Longwy, trouwt met Gerard I 'de Lange/de
Rossige' van Wassenberg-Gelre graaf van Wassenberg en van Gelre.
Uit dit huwelijk een dochter:
139329557b.Jolante van Gelre, begraven te Bergen [henegouwen, België].
278659120. Reinoud I van Bar, geboren omstreeks 1122, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op
zaterdag 25 juli 1170, trouwt met
278659121. Gizela de Vaudémont, geboren omstreeks 1090, overleden (ongeveer 51 jaar oud)
op vrijdag 26 december 1141.
Uit dit huwelijk een zoon:
139329560. Reinoud II van Bar, geboren in 1122, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op
zaterdag 25 juli 1170, zie 139329560 [blz. 111].
278659132. Ingram II (Enguerrand) van Coucy-Marle heer van Coucy, Marle, la Fère Crécy,
Vervins, Landouzy en Pinon, overleden in 1147, trouwt in 1132 met
278659133. Agnes (Ada) Beaugency (Boisgency).
Uit dit huwelijk een zoon:
139329566. Raoul I van Coucy-Marle, geboren voor 1147, overleden (minstens 44 jaar
oud) tussen zaterdag 20 april 1191 en zaterdag 13 juli 1191 te Akko [Israël], zie
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278659134.
278659135.

139329566 [blz. 112].
= 278659080.
= 69664778a.

Generatie XXX
557318144. Fastraad II van Oisy, geboren omstreeks 1075, overleden (minstens 36 jaar oud)
na augustus 1111, trouwt met
557318145. Richildis, geboren omstreeks 1075, overleden (minstens 35 jaar oud) na 1110.
Uit dit huwelijk een zoon:
278659072. Wouter I van Avesnes, geboren omstreeks 1110 te
Avesnes-sur-Helpe [nord, Frankrijk], overleden (ongeveer 37 jaar oud)
omstreeks 1147, zie 278659072 [blz. 112].
557318160. Boudewijn III van Henegouwen graaf van Henegouwen, geboren omstreeks 1087,
overleden (ongeveer 33 jaar oud) omstreeks 1120, trouwt (ongeveer 20 jaar
oud) omstreeks 1107 met
557318161. = 139329557b.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
278659080a.Boudewijn IV van Henegouwen, geboren omstreeks 1110, overleden
(ongeveer 61 jaar oud) op zaterdag 6 november 1171 te
Bergen [henegouwen, België], zie 278659080 [blz. 112].
278659080b.Gerard I van Henegouwen leenman bisschop van Utrecht, graaf van Dale en
heer van Dodewaard, geboren omstreeks 1110, overleden (ongeveer 56 jaar oud) in
1166.
278659080c. Richildis van Henegouwen erfgename van de heerlijkheid Feignies.
557318162. = 139329556.
557318163. = 139329557.
Godfried van Namen, trouwt (2) met Sybille Porcien (zie 139329556 [blz. 111] ).
Uit dit huwelijk een dochter:
69664778c. Elisabeth van Namen.
557318172. Lodewijk VI 'de Dikke' van Frankrijk, geboren eind 1081 te
Parijs [val-d’oise, Frankrijk], overleden (56 jaar oud) op zondag 1 augustus 1137 te
Béthisy-Saint-Pierre [oise, Frankrijk], trouwt (respectievelijk 34 en ongeveer 23 jaar
oud) op zondag 28 maart 1115 te Parijs [val-d’oise, Frankrijk] met
557318173. Adelheid van Maurienne, geboren in 1092, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op
donderdag 18 november 1154 te Parijs [val-d’oise, Frankrijk].
Uit dit huwelijk 2 zonen:
278659086a.Lodewijk VII van Frankrijk, geboren vermoedelijk 1120, overleden (60 jaar
oud) op donderdag 18 september 1180 te Parijs [val-d’oise, Frankrijk], zie
278659086 [blz. 112].
278659086b.Robert I van Frankrijk-Dreux, geboren in 1123, overleden (ongeveer 65 jaar
oud) op dinsdag 11 oktober 1188.
557318174. Willem X van Aquitanië, geboren in 1099 te Toulouse [garonne (haute), Frankrijk],
overleden (ongeveer 38 jaar oud) op vrijdag 9 april 1137 te
Santiago de Compostella [galicia, Spanje], trouwt met
557318175. Aenor Van van Châtellerault.
Uit dit huwelijk een dochter:
278659087. Eleonora van Aquitanië, geboren omstreeks 1122, overleden (ongeveer 82
jaar oud) op donderdag 1 april 1204 te Abdij van Fontevraud [vienne, Frankrijk], zie
278659087 [blz. 113].
557318176. Floris II 'de Vette' van Holland, geboren in 1091, overleden (ongeveer 31 jaar oud)
op donderdag 2 maart 1122, begraven te Egmond aan Zee, een dochter, trouwt
(respectievelijk 22 en 31 jaar oud) vermoedelijk 1113 met
557318177. Geertruid (Petronilla) van Saksen, geboren in 1082, overleden (ongeveer 62 jaar
oud) op dinsdag 23 mei 1144.
Uit dit huwelijk een zoon:
278659088. Dirk VI van Holland, geboren in 1114, overleden (ongeveer 43 jaar oud) op
maandag 5 augustus 1157 te Utrecht, zie 278659088 [blz. 114].
Pagina 116 van 181 op 18-8-2017

Algemene notities van: Floris II 'de Vette' van Holland.
Omstreeks 1108 trouwde Floris II met Geertruida van Saksen, dochter van Diederik II van
Lotharingen, de hertog van Opper-Lotharingen en een halfzus van de Rooms-Duitse koning
Lotharius III van Supplinburg. Geertruida veranderde haar naam waarschijnlijk bij haar huwelijk in
Petronilla. Hiermee wilde ze vermoedelijk uiting geven aan haar verbondenheid met Petrus en de
paus. Floris II beëindigde het conflict met bisschop Burchard van Utrecht, waarschijnlijk door hem
in 1101 als leenheer te erkennen. In ruil daarvoor ontving hij van de bisschop het Rijnland (gouw)
in leen en kreeg van hem de titel graaf van Holland. Floris II is de eerste die zo werd genoemd,
daarvoor werd zijn domein nog als het graafschap Friesland aangeduid.
Floris verwierf grote rijkdom door de ontginning van de veengebieden in het Rijnland en door
tolheffing op de grote rivieren, met name bij Vlaardingen waar in die tijd de Lek, Waal en Maas
samen in de Noordzee uitmondden. Hij heeft zijn bijnaam waarschijnlijk aan deze rijkdom te
danken. Floris heeft tijdens zijn bewind diverse houten kerken vervangen door kerken van tufsteen.
Floris overleed toen zijn oudste zoon Dirk nog maar 7 jaar oud was.
Floris II 'de Vette' van Holland.
een dochter:
278659088b. bastaard Hadewijch Florisdr van Holland.
557318192. Godfried I 'met de Baard' van Leuven graaf van Leuven, geboren omstreeks 1060,
overleden (ongeveer 79 jaar oud) op woensdag 25 januari 1139, begraven te
Affligem [vlaams-brabant, België], trouwt (respectievelijk minstens 61 en minstens 46 jaar
oud) (2) na 1121 met Clementia van Bourgondië, dochter van Willem I 'de Grote' van
Bourgondië-Mâcon en Etiennette van Longwy, geboren voor 1075, overleden (minstens
58 jaar oud) in 1133. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt (1) met
557318193. Ida van Chiny, geboren omstreeks 1088, overleden (minstens 29 jaar oud) tussen
1117 en 1121.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
278659096a.Ida van Leuven, geboren tussen 1105 en 1110, overleden (hoogstens 57
jaar oud) op vrijdag 27 juli 1162.
278659096b.Godfried II van Brabant 'de jonge', geboren in 1105, overleden (ongeveer 37
jaar oud) op zaterdag 13 juni 1142, begraven te Leuven [vlaams-brabant, België], zie
278659096 [blz. 114].
278659096c. Hendrik van Leuven graaf van Leuven, geboren na 1105.
278659096d.Adelheid van Leuven, geboren tussen 1106 en 1110, overleden (ongeveer
51 jaar oud) na 1157, begraven te Affligem [vlaams-brabant, België].
278659096e.Clarissa van Leuven, geboren na 1110.
Algemene notities van: Godfried I 'met de Baard' van Leuven.
benoemd tot hertog van Neder-Lotharingen en markgraaf van Antwerpen op de rijksdag van
Worms 13-5-1106, ontzet 1128 (voor 13-6) maar blijft de hertogstitel voeren en behoudt
Antwerpen, voogd van Nijvel, Gembloers en Affligem.
557318194. Berengarius II van Sulzbach graaf van Sulzbach, trouwt met
557318195. Adelheid van Wolfratshausen.
Uit dit huwelijk een dochter:
278659097. Lutgardis van Sulzbach, zie 278659097 [blz. 114].
557318224. Albert II van Namen, geboren omstreeks 1000, trouwt met
557318225. Regelindis van Lotharingen.
Uit dit huwelijk een zoon:
278659112. Albert III van Namen, geboren omstreeks 1035, overleden (ongeveer 67 jaar
oud) op zondag 22 juni 1102, zie 278659112 [blz. 115].
Algemene notities van: Albert II van Namen.
Albert II van Namen (ca. 1000 - tussen juli 10631064) was een zoon van Albert I van Namen en
van Ermengarde van Lotharingen. Albert volgde in 1012 zijn broer Robert II als graaf van Namen
op. In 1018 wordt hij vermeld in het leger van de hertog van Lotharingen. In 1031 was hij een
prominente aanwezige (na de hertog) bij de stichting van Sint-Bartolomeüskerk (Luik). In 14 was
Albert aanwezig bij de wijding van de Sint-Laurentiusabdij in Luik en verkreeg daarbij de voogdij
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over Wasseiges. In 1037 nam hij deel aan de veldslag bij Bar-le-Duc (Meuse) waar Odo II van
Blois werd verslagen en gedood. Albert steunde sameet zijn zwager Lambert II Balderik van
Leuven, keizer Hendrik III van Duitsland tegen hertog Godfried II van Lotharingen die ook zwager
van Albert en Lambert was. Albert werd voogd van Andenne en stichtte de collegiale kerk van
Sint-Aubin te Namenn 1047, waaraan hij na het overlijden van zijn moeder zijn domein van
Glons-sur-le-Geer schonk. Albert huwde met Regelindis van Lotharingen, zij bracht het graafschap
Durbuy mee als bruidsschat. Hun kinderen waren Albert III van Namen en Hendrik van Durbuy
(ovl. na 1088).
557318240. Diederik I Montbéliard (Mömpelgard), geboren omstreeks 1046, overleden
(ongeveer 59 jaar oud) op maandag 2 januari 1105, trouwt met
557318241. Ermentrude van Bourgondië, geboren in 1050, overleden (ongeveer 55 jaar oud) in
1105.
Uit dit huwelijk een zoon:
278659120. Reinoud I van Bar, geboren omstreeks 1122, overleden (ongeveer 48 jaar
oud) op zaterdag 25 juli 1170, zie 278659120 [blz. 115].
557318264. Thomas van Coucy-Marle graaf van Amiens, trouwt (Ida ongeveer 15 jaar oud)
(1) omstreeks 1100 met Ida van Henegouwen, dochter van Boudewijn II van
Henegouwen en Ida van Leuven [blz. 118], geboren omstreeks 1085, overleden
(minstens 16 jaar oud) na 1101, zie 557318160a [blz. 118]. Uit dit huwelijk 2 dochters,
trouwt (2) met
557318265. Mélisende van Crécy, overleden na 1147.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
278659132a.Ingram II (Enguerrand) van Coucy-Marle, overleden in 1147, zie
278659132 [blz. 115].
278659132b.Robert van Coucy-Marle heer van Boves.
Thomas van Coucy-Marle graaf van Amiens, trouwt (1) met Ida van Henegouwen.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
278659132c. Ida van Coucy-Marle, geboren omstreeks 1101.
278659132d.Beatrix van Coucy-Marle, overleden na 1147.

Generatie XXXI
1114636288. Fastraad I van Oisy, geboren omstreeks 1050, overleden (ongeveer 43 jaar oud) op
donderdag 8 juni 1093 te Doornik [henegouwen, België], trouwt met
1114636289. Ada (Ida) van Avesnes, geboren in 1054 te Avesnes-sur-Helpe [nord, Frankrijk],
overleden (ongeveer 22 jaar oud) in 1076 te Liessies [nord, Frankrijk].
Uit dit huwelijk een zoon:
557318144. Fastraad II van Oisy, geboren omstreeks 1075, overleden (minstens 36 jaar
oud) na augustus 1111, zie 557318144 [blz. 116].
1114636320. Boudewijn II van Henegouwen graaf van Henegouwen, neemt
deel aan de Eerste Kruistocht; wordt na de inname van Antiochië (juni 1098) ermede
belast dat te gaan melden aan de keizer in Constantinopel doch wordt tijdens deze tocht
in Klein-Azië kennelijk overvallen en vermoord; wordt bijgenaamd 'van Jeruzalem' (hoewel
hij die stad nooit heeft bereikt), geboren omstreeks 1056, overleden (minstens 42 jaar
oud) na woensdag 8 juni 1098, trouwt (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 19 jaar
oud) in 1084 met
1114636321. Ida van Leuven, geboren omstreeks 1065, overleden (minstens 38 jaar oud)
na 1103.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
557318160a.Ida van Henegouwen.
557318160b.Boudewijn III van Henegouwen, geboren omstreeks 1087, overleden
(ongeveer 33 jaar oud) omstreeks 1120, zie 557318160 [blz. 116].
557318160c. Arnoldus van Henegouwen heer in Henegouwen, overleden voor 1146.
557318160d.Alix van Henegouwen, overleden na 1153.
Algemene notities van: Ida van Leuven.
Begeeft zich als weduwe naar Klein-Azië om daar persoonlijk (doch vergeefs) een onderzoek in te
stellen naar het lot van haar gemaal.
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1114636322. Gerard I 'de Lange/de Rossige' van Wassenberg-Gelre graaf van Wassenberg en
van Gelre, trouwt met
1114636323. = 278659115.
Uit dit huwelijk een dochter:
139329557b.Jolante van Gelre, begraven te Bergen [henegouwen, België], zie
139329557b [blz. 115].
Clementia van Gleiberg erfdochter van Longwy.
een dochter:
139329557. Ermesinde I van Luxemburg.
1114636344. Filips I van Frankrijk, geboren op zondag 23 mei 1052 te
Champagne-et-Fontaine [dordogne, Frankrijk], overleden (56 jaar oud) op
woensdag 29 juli 1108 te Melun [seine-et-marne, Frankrijk], trouwt met
1114636345. Bertha van Holland, geboren omstreeks 1058, overleden (ongeveer 36 jaar oud) in
1094 te Montreuil-sur-Mer [pas-de-calais, Frankrijk].
Uit dit huwelijk een zoon:
557318172. Lodewijk VI 'de Dikke' van Frankrijk, geboren eind 1081 te
Parijs [val-d’oise, Frankrijk], overleden (56 jaar oud) op zondag 1 augustus 1137 te
Béthisy-Saint-Pierre [oise, Frankrijk], zie 557318172 [blz. 116].
1114636348. Willem IX van Aquitanië, geboren op zondag 22 oktober 1071, overleden (54 jaar
oud) op woensdag 10 februari 1126, trouwt met
1114636349. Philippa van Toulouse, geboren in 1073, overleden (ongeveer 44 jaar oud) in 1117.
Uit dit huwelijk een zoon:
557318174. Willem X van Aquitanië, geboren in 1099 te
Toulouse [garonne (haute), Frankrijk], overleden (ongeveer 38 jaar oud) op
vrijdag 9 april 1137 te Santiago de Compostella [galicia, Spanje], zie
557318174 [blz. 116].
1114636352. Dirk V van Holland, geboren in 1054, overleden (ongeveer 37 jaar oud) op
vrijdag 17 juli 1091, trouwt met
1114636353. Othelhildis van Saksen, geboren in 1065, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op
donderdag 18 november 1120.
Uit dit huwelijk een zoon:
557318176. Floris II 'de Vette' van Holland, geboren in 1091, overleden (ongeveer 31
jaar oud) op donderdag 2 maart 1122, begraven te Egmond aan Zee, zie
557318176 [blz. 116].
1114636384. Hendrik II van Leuven graaf van Leuven en Brussel van 1054 tot 1078, geboren in
1020, overleden (ongeveer 59 jaar oud) in 1079, begraven te
Nijvel [waals-brabant, België], trouwt (respectievelijk hoogstens 39 en hoogstens 19 jaar
oud) voor 1059 met
1114636385. Adela van de Betuwe, geboren omstreeks 1040, overleden (ongeveer 46 jaar oud)
in 1086.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
557318192a.Hendrik III van Leuven was graaf van Leuven en Brussel tussen 1078 en
1095, geboren voor 1059, overleden (minstens 36 jaar oud) op
dinsdag 5 februari 1095 te Tournay [pyrénées (hautes), Frankrijk], begraven te
Nijvel [waals-brabant, België] in de abdij.
557318192b.Godfried I 'met de Baard' van Leuven, geboren omstreeks 1060, overleden
(ongeveer 79 jaar oud) op woensdag 25 januari 1139, begraven te
Affligem [vlaams-brabant, België], zie 557318192 [blz. 117].
557318192c. Ida van Leuven, geboren omstreeks 1065, overleden (minstens 38 jaar oud)
na 1103, zie 1114636321 [blz. 118].
557318192d.Dochter van Leuven.
557318192e.Adalbero van Leuven bisschop van Luik.
Algemene notities van: Hendrik II van Leuven.
Er is weinig bekend over zijn heerschappij, maar men weet dat hij in 1071 steun verleende aan
Richilde van Henegouwen tegen haar schoonbroer Robrecht I de Fries in het geschil om het
graafschap Vlaanderen. Zijn dochter is nadien dan ook uitgehuwelijkt aan de tweede zoon van
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Richilde.
Algemene notities van: Adela van de Betuwe.
Adela sticht met haar beide zoons Hendrik en Godfried het klooster Affligem 1086.
Algemene notities van: Hendrik III van Leuven.
Hendrik III is vooral bekend voor zijn bijdrage tot de inwijding van de abdij van Affligem. In juli
1086, kort voor de eigenlijke inwijding op 24 augustus 1086, schonk hij haar een uitgestrekt
allodium van 20 mansi (ongeveer 300 hectare) te Asse.
Na de dood van paltsgraaf Herman II van Lotharingen (Dalhem, 20 september 1085), kreeg hij het
landgraafschap Brabant in leen van keizer Hendrik IV. Dit rijksleen was gesitueerd tussen de
rivieren de Dender en de Zenne en vormde de institutionele basis voor de oprichting van het
hertogdom Brabant in 1183. Als landgraaf werd hij bovendien een rechtstreeks leenman van de
Duitse keizer en had de hertog van Neder-Lotharingen geen gezag over zijn Brabants graafschap.
Omstreeks 1091 werd Hendrik III van Leuven beschouwd als de machtigste graaf in
Neder-Lotharingen (MGH, Scriptores X, Rodulfi Gesta abbatis Trudonensis, 250: Heynricus tunc
potentior habebatur in nostris partibus).
Volgens Herman van Doornik (ca.1140) genoot graaf Hendrik III grote faam en bekendheid in zijn
tijd. Hij verdreef rovers en dieven uit zijn gebied, zodat er in geen enkel graafschap meer vrede en
veiligheid heerste dan in het zijne (MGH, Scriptores XIV, Hermanni liber de restauratione S.Martini
Tornacensis, 282).
In februari of maart 1095 nam hij deel aan een riddertoernooi op uitnodiging van Everard,
burchtheer van Doornik. Hij werd dodelijk gewond in een steekspel met ridder Goswin de Forest.
Hij werd als graaf van Leuven en Brussel en als landgraaf van Brabant opgevolgd door zijn broer,
Godfried.
1114636386. Otto II van Chiny, trouwt met
1114636387. Adelheid van Namen.
Uit dit huwelijk een dochter:
557318193. Ida van Chiny, geboren omstreeks 1088, overleden (minstens 29 jaar oud)
tussen 1117 en 1121, zie 557318193 [blz. 117].
1114636448. Albert I van Namen, geboren omstreeks 950 te Namen [namen, België], overleden
(ongeveer 61 jaar oud) in 1011 aldaar, trouwt met
1114636449. Ermengarde van Lotharingen.
Uit dit huwelijk een zoon:
557318224. Albert II van Namen, geboren omstreeks 1000, zie 557318224 [blz. 117].
Algemene notities van: Albert I van Namen.
Albert I van Namen (ca. 950 - 1011) was een zoon van graaf Robert I van Namen. In 973 steunde
hij Reinier IV van Henegouwen en Lambert I van Leuven in hun poging om het erfdeel van hun
vader terug te veroveren. Van 981 tot 992 was hij graaf van de Lommegouw in opvolging van zijn
vader. In dat jaar werd de Lommegouw omgevormd tot het Graafschap Namen met Albert als
eerste graaf tot zijn dood in 1011. Albert werd in 992 voogd van de abdj van Brogne. Albert was
gehuwd met Ermengarde van Lotharingen, dochter van de Karolinger hertog Karel van
Neder-Lotharingen, en werd de vader van: Robert II Albert II Hedwig (ca. 1010 - 28 januari ca.
1080), gehuwd met Gerard van Lotharingen, zij stichtte in 1075 een abdij in Châtenois. Liutgard
(ook Emma), gehuwd met graaf Otto van Loon (of mogelijk met zijn zoon Giselbert van Loon,
vanwege het leeftijdsverschil tussen Otto en Liutgard) Oda of Goda, trouwde met een onbekende
man en werd grootmoeder van Arnold van Soissons, Ermengarde, gehuwd met graaf Otto I van
Chiny.
1114636480. Lodewijk Montbéliard, geboren omstreeks 1019, overleden (minstens 48 jaar oud)
na 1067 te Mousson [meurthe-et-moselle, Frankrijk], trouwt met
1114636481. Sophia van Bar (Lotharingen), geboren in 1018, overleden (ongeveer 75 jaar oud) in
1093.
Uit dit huwelijk een zoon:
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557318240. Diederik I Montbéliard, geboren omstreeks 1046, overleden (ongeveer 59
jaar oud) op maandag 2 januari 1105, zie 557318240 [blz. 118].
1114636528. Ingram I (Enguerrand) van Coucy-Marle heer van Boves, Coucy, trouwt met
1114636529. Ada van Roucy.
Uit dit huwelijk een zoon:
557318264. Thomas van Coucy-Marle, zie 557318264 [blz. 118].

Generatie XXXII
2229272576. Hugo van Oisy, trouwt met
2229272577. Adelheid van Kamerijk.
Uit dit huwelijk een zoon:
1114636288.Fastraad I van Oisy, geboren omstreeks 1050, overleden (ongeveer 43 jaar
oud) op donderdag 8 juni 1093 te Doornik [henegouwen, België], zie
1114636288 [blz. 118].
2229272640. Boudewijn I (VI) van Vlaanderen, geboren omstreeks 1030 (doch mogelijk wat
later), overleden (ongeveer 40 jaar oud) op zondag 17 juli 1070, begraven in de door hem
herstelde abdij Hasnon, trouwt (ongeveer 21 jaar oud) in 1051 met
2229272641. Richilde van Henegouwen. Zij geldt als een nicht of achternicht van paus Leo IX,
overleden op maandag 15 maart 1086, trouwt (1) met Herman van Henegouwen, zoon
van Reginar V van Henegouwen en Mathilde van Verdun. Uit dit huwelijk zijn geen
kinderen bekend.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1114636320a.
Arnulf III 'de Ongelukkige' van Vlaanderen was graaf van Vlaanderen
en Henegouwen van 1070 tot 1071, geboren omstreeks 1055, overleden (ongeveer 16
jaar oud) in 1071.
1114636320b.
Boudewijn II van Henegouwen, geboren omstreeks 1056, overleden
(minstens 42 jaar oud) na woensdag 8 juni 1098, zie 1114636320 [blz. 118].
Algemene notities van: Arnulf III 'de Ongelukkige' van Vlaanderen.
Tijdens zijn minderjarigheid stond hij onder de voogdij van zijn moeder Richildis van Henegouwen.
Zijn oom, Robrecht de Fries, zo genoemd wegens zijn huwelijk met Geertrui van Holland, de
weduwe van graaf Floris I van Holland, betichtte Arnulf ervan tiranniek over Vlaanderen te regeren.
Het kwam in 1071 tot een confrontatie in Kassel - zie slag bij Kassel (1071) - waarbij Arnulf
sneuvelde. Robrecht werd vervolgens als graaf van Vlaanderen erkend door de Franse koning.
2229272642. = 1114636384.
2229272643. = 1114636385.
2229272688. Hendrik I van Frankrijk, geboren op woensdag 4 mei 1008 vermoedelijk te
Reims [marne, Frankrijk], overleden (52 jaar oud) op zaterdag 4 augustus 1060 te
Vitry-en-Brie [seine-et-marne, Frankrijk], trouwt (ongeveer 25 jaar oud) (1) in 1034 met
Mathilde van Friesland. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, trouwt (respectievelijk
ongeveer 42 en ongeveer 15 jaar oud) (2) in 1051 met
2229272689. Anna van Kiev, geboren in 1036 te Kiëv [Russian Federation].
Uit dit huwelijk een zoon:
1114636344.Filips I van Frankrijk, geboren op zondag 23 mei 1052 te
Champagne-et-Fontaine [dordogne, Frankrijk], overleden (56 jaar oud) op
woensdag 29 juli 1108 te Melun [seine-et-marne, Frankrijk], zie 1114636344 [blz. 119].
2229272690. Floris I van Holland, geboren in 1025, overleden (ongeveer 36 jaar oud) op
vrijdag 28 juni 1061 te Nederhemert, trouwt (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 17
jaar oud) omstreeks 1050 met
2229272691. Geertruida van Saksen, geboren in 1033 te Schweinfurt [bavaria, Duitsland],
overleden (ongeveer 80 jaar oud) op zondag 3 augustus 1113 te
Veurne [west-vlaanderen, België].
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1114636345a.
Dirk V van Holland, geboren in 1054, overleden (ongeveer 37 jaar
oud) op vrijdag 17 juli 1091, zie 1114636352 [blz. 119].
1114636345b.
Bertha van Holland, geboren omstreeks 1058, overleden (ongeveer
36 jaar oud) in 1094 te Montreuil-sur-Mer [pas-de-calais, Frankrijk], zie
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1114636345 [blz. 119].
2229272696. Willem VIII van Aquitanië, geboren in 1023, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op
zaterdag 25 september 1086 te Chizé [charente-maritime, Frankrijk], trouwt met
2229272697. Hildegarde van Bourgondië, geboren omstreeks 1050, overleden (minstens 70 jaar
oud) na 1120.
Uit dit huwelijk een zoon:
1114636348.Willem IX van Aquitanië, geboren op zondag 22 oktober 1071, overleden (54
jaar oud) op woensdag 10 februari 1126, zie 1114636348 [blz. 119].
Algemene notities van: Hildegarde van Bourgondië.
Zij werd in 1067 de derde echtgenote van Willem VIII van Aquitanië (1025-1086). Aangezien zij
verwant waren in de vierde graad, eiste paus Gregorius VII hun scheiding maar stond een
vrijstelling toe nadat Willem zijn zaak in Rome had bepleit. Dit betekende dat hun zoons een
wettige status kregen. Willem VIII liet als dank in Poitiers een abdij bouwen, gewijd aan Sint Jan de
Evangelist droeg die over aan Cluny. Hildegard is in deze abdij begraven.
2229272704. = 2229272690.
2229272705. = 2229272691.
2229272768. Lambert II (ook Balderik) van Leuven, geboren omstreeks 990, overleden (ongeveer
64 jaar oud) in 1054 te Doornik [henegouwen, België], begraven te
Nijvel [waals-brabant, België] in de abdijkerk, trouwt met
2229272769. Oda van Neder-Lotharingen, geboren omstreeks 990, overleden (ongeveer 72 jaar
oud) in 1062, begraven te Nijvel [waals-brabant, België].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1114636384a.
Hendrik II van Leuven, geboren in 1020, overleden (ongeveer 59 jaar
oud) in 1079, begraven te Nijvel [waals-brabant, België], zie 1114636384 [blz. 119].
1114636384b.
Reinier van Leuven, overleden in 1077 te
Haspengouw [limburg, België] (gesneuveld).
1114636384c.
Gerberga van Leuven.
Algemene notities van: Lambert II van Leuven.
Afhankelijk van de bron volgde hij ofwel zijn broer Hendrik I op, ofwel diens zoon Otto.
Hij wordt voor het eerst vermeld als graaf van Leuven op 3 januari 1041. Hij was ook graaf van
Brussel en voogd over de abdij van Nijvel en de abdij van Gembloers. Op 16 november 1047
stichtte hij samen met zijn echtgenote Oda van Verdun het Sint-Goedelekapittel in de
Sint-Michielskerk te Brussel, waarheen hij de relieken van de heilige Goedele van Brussel liet
overbrengen.
Hij sloot zich in 1051 aan bij de opstand van Boudewijn V van Vlaanderen tegen keizer Hendrik III.
In een treffen met het keizerlijk leger sneuvelde hij bij Doornik in 1054.[7].
Hij werd begraven in de abdijkerk van Nijvel, waar hij in het necrologium herdacht wordt op 19 juni.
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik II.
2229272896. Robert I van Namen, geboren omstreeks 920, trouwt met
2229272897. Ermengard van Verdun, geboren omstreeks 920, overleden (ongeveer 61 jaar oud)
omstreeks 981.
Uit dit huwelijk een zoon:
1114636448.Albert I van Namen, geboren omstreeks 950 te Namen [namen, België],
overleden (ongeveer 61 jaar oud) in 1011 aldaar, zie 1114636448 [blz. 120].
2229272898. Karel van Lotharingen, geboren in 953 te Laon [aisne, Frankrijk], overleden
(ongeveer 39 jaar oud) op zondag 22 juni 992 te Orléans [loiret, Frankrijk], begraven in
1001 te Maastricht, trouwt met
2229272899. Adelheid van Troyes.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1114636449a.
Otto II van Neder-Lotharingen.
1114636449b.
Ermengarde van Lotharingen, zie 1114636449 [blz. 120].
1114636449c.
Gerberga van Neder-Lotharingen.
1114636449d.
Adelheid van Neder-Lotharingen.
1114636449e.
Lodewijk van Neder-Lotharingen.
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1114636449f.

Karel van Neder-Lotharingen.

Algemene notities van: Karel van Lotharingen.
Karel van Neder-Lotharingen (953 - Orléans, 22 juni 992) was de jongste zoon van koning
Lodewijk IV van Frankrijk en van Gerberga van Saksen en werd uitgesloten van de troonopvolging
om partijstrijd te voorkomen. Zijn leven stond in het tekenvan pogingen om toch koning van
Frankrijk te worden. Karel werd als jonge man benoemd tot graaf van Laon. In 975 probeerde hij
om een eigen koninkrijk te vormen in de gebieden rond Laon en in Lotharingen. Hij steunde
daarom de pogingen van Reinier III van Henegouwen en Lambert I van Leuven om hun
familiegoederen terug te winnen. Kort na het huwelijk van zijn broer Lotharius van Frankrijk met
Emma van Italië beschuldigde hij zijn schoonzuster van overspel met de bisschop van Laon, maar
een synode verklaarde Emma onschuldig. Uit vrees dat Karel droon zou bemachtigen wanneer
haar zoon Lodewijk als bastaard bestempeld zou worden, bewerkstelligde Emma dat Lodewijk al
tijdens het leven van zijn vader geassocieerd medekoning werd. Karel werd in 977 verbannen en
zocht zijn toevlucht bij zijn ne, keizer Otto II. Die benoemde Karel in mei 977 tot hertog van
Neder-Lotharingen en beloofde hem ook te steunen om koning van Frankrijk te worden. Lotharius
viel in reactie daarop Aken aan maar werd teruggedreven. In 979 vielen Karel en Otto Frankrijk
binnen. Karel riep zichzelf in Laon uit tot koning maar kreeg nauwelijks steun van de adel. Daarna
belegerden Otto en Karel Parijs maar werden teruggedreven door Hugo Capet. Na de dood van
Lodewijk V werd Hugo Capet tot koning gekozen maar Karel riep zichzelf uit tot koning en
veroverde Laon. In 989 kreeg hij ook de stad Reims in handen toen de bisschop van Reims, Karels
neef Arnulf, naar hem overliep. In 991 werden Kl en zijn gezin gevangengenomen door verraad
van de bisschop van Laon. Ze werden opgesloten in Orléans en Karel stierf daar een jaar later. In
1001 werd hij herbegraven in de Sint-Servaasbasiliek te Maastricht. Karel was getrouwd met
Adelheid van Troyes, dochter van Robert I van Meaux en Adelheid (ca. 928 - na augustus 987,
dochter van Giselbert van Chalon en Ermengarde van Bourgondië). Karel en Adelheid kregen de
volgende kinderen: Otto II van Neder-Lotharingen Ermengarde van Lotharingen Gerberga van
Neder-Lotharingen Adelheid (ovl. na 1012) Lodewijk (geb. na 990), door Hugo Capet eerst
toevertrouwd aan de bisschop van Laon maar in 993 toch opgesloten in Orléans Karel (geb. na
990), zou uit gevangenschap zijn ontsnapt en toevlucht hebben gevonden bij zijn broer Otto maar
er is verder niets over hem bekend Volgens sommige bronnen zou Karel ook een huwelijk hebben
gesloten met een dochter van een ministeriaal van Hugo Capet, wat hem zoveel status kostte dat
hij in 979 geen steun van de adel kreeg. Hiertegen pleit dat Karel zich de gevolgen van zo'n hlijk
vooraf zou hebben gerealiseerd en dat een dergelijk huwelijk daarom gewoon ondenkbaar was, als
we bedenken dat Karel zijn leven lang heeft geprobeerd om koning te worden.
2229272960. Richwin Scarpone, trouwt met
2229272961. Hildegarde van Egisheim.
Uit dit huwelijk een zoon:
1114636480.Lodewijk Montbéliard, geboren omstreeks 1019, overleden (minstens 48 jaar
oud) na 1067 te Mousson [meurthe-et-moselle, Frankrijk], zie 1114636480 [blz. 120].

Generatie XXXIII
4458545280. Boudewijn V van Vlaanderen, geboren in 1013, overleden (ongeveer 54 jaar oud)
op zondag 1 september 1067, trouwt (respectievelijk 15 en 19 jaar oud) begin 1028 te
Parijs [val-d’oise, Frankrijk] met
4458545281. Adelheid Aelis van Frankrijk gravin van Coutance, geboren tussen 1009 en 1019,
overleden (hoogstens 70 jaar oud) op woensdag 8 januari 1079 te
Mesen [west-vlaanderen, België], begraven aldaar.
Uit dit huwelijk een zoon:
2229272640.Boudewijn I (VI) van Vlaanderen, geboren omstreeks 1030, overleden
(ongeveer 40 jaar oud) op zondag 17 juli 1070, zie 2229272640 [blz. 121].
4458545376. Robert II 'de Vrome' van Frankrijk koning van Frankrijk, geboren op
dinsdag 27 maart 972 te Orléans [loiret, Frankrijk], overleden (59 jaar oud) op
woensdag 20 juli 1031 te Melun [seine-et-marne, Frankrijk], trouwt (ongeveer 23 jaar oud)
(2) in 996 met Bertha. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, trouwt (ongeveer 30 jaar
oud) (3) in 1003 met Constante van Provence, zie 8917090563 [blz. 128]. Uit dit huwelijk
2 kinderen, trouwt (respectievelijk hoogstens 16 en hoogstens 33 jaar oud)
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(1) voor zaterdag 1 april 988 (zij heet daar: Suzanna), maar wordt verstoten 992 en keert
naar Vlaanderen terug met
4458545377. Rozala Suzanna van Ivrea, geboren omstreeks 955, overleden (ongeveer 48 jaar
oud) op woensdag 26 januari 1003 te Gent [oost-vlaanderen, België], begraven op
maandag 7 februari 1003 aldaar, trouwt (1) met Arnulf II 'met de Baard' van Vlaanderen
graaf van Vlaanderen ter opvolging van zijn grootvader 964/65, zij het onder bescherming
en voogdij van de Westfrankische koning tot ca. 976, zoon van Boudewijn III van
Vlaanderen en Mathilde van Saksen [blz. 136], geboren tussen (d2:0) 961, overleden
(hoogstens 27 jaar oud) op 30 maart 988, begraven te Gent [oost-vlaanderen, België], zie
17834181120 [blz. 132]. Uit dit huwelijk een zoon.
Uit dit huwelijk een zoon:
2229272688.Hendrik I van Frankrijk, geboren op woensdag 4 mei 1008 vermoedelijk te
Reims [marne, Frankrijk], overleden (52 jaar oud) op zaterdag 4 augustus 1060 te
Vitry-en-Brie [seine-et-marne, Frankrijk], zie 2229272688 [blz. 121].
Algemene notities van: Robert II 'de Vrome' van Frankrijk.
Hij kreeg een voor die tijd bijzonder goede opvoeding, zijn leraar was Gerbert van Aurillac, de
latere paus Silvester II. Daardoor had Robert een voorliefde voor muziek, dichtkunst en religie.
Doordat hij tijdens zijn regering bovendien streng optrad tegen ketters, kreeg hij de bijnaam "de
Vrome". In 987 werd Robert gekroond tot medekoning naast zijn vader, om zijn kansen voor de
opvolging zo groot mogelijk te maken. Robert wilde trouwen met Bertha van Bourgondië maar
omdat ze verwant waren in de zesde graad, was dit tegen de wetten van de kerk en Hugo
weigerde daarom in dit huwelijk in te stemmen. In plaats daarvan probeerde Hugo om Robert met
een Byzantijnse te laten trouwen en toen dat niet lukte arrangeerde hij in 989 een huwelijk met de
ongeveer 20 jaar oudere Suzanna van Italië. Zij was weduwe van Arnulf II van Vlaanderen en
moeder van de minderjarige Boudewijn IV van Vlaanderen. Door dit huwelijk kreeg de kroon een
sterke invloed in een van de grote graafschappen van het koninkrijk, bovendien bracht zij Montreuil
(Pas-de-Calais) en Ponthieu in als bruidsschat.
Als kroonprins speelde Robert een actieve rol. Hij nam deel aan de gevechten tegen Karel van
Neder-Lotharingen om Laon. In 991 verhinderde hij Franse bisschoppen om deel te nemen aan
een synode in Mousson, dat toen in Duitsland lag. In 991 en 994 was hij voorzitter van concilies in
Frankrijk. In 996 overleed zijn vader en werd Robert koning. Robert scheidde direct van Suzanna
om te kunnen trouwen met Bertha, die inmiddels weduwe was van Odo I van Blois. Wel behield hij
de bruidsschat van Suzanna, zo genaamd om die voor haar te beheren. Wegens de
bloedverwantschap met Bertha en de onwettige scheiding van Suzanna, stond Robert onder grote
druk van de kerk om zijn huwelijk met Bertha te ontbinden. Toen hij bleef weigeren, werd het
echtpaar uiteindelijk geëxcommuniceerd door paus Gregorius V.
Robert volhardde zijn verzet tegen de kerk en bleef getrouwd met Bertha tot 1003. Toen wilde hij
het hertogdom Bourgondië rechtstreeks aan de kroon brengen en was de excommunicatie een te
grote politieke handicap. Na onderhandelingen met paus Silvester II, zijn oude leermeester,
scheidde hij van Bertha en trouwde met Constance van Arles. De excommunicatie werd ongedaan
gemaakt. Zijn politieke en militaire pogingen om de macht in Frans Bourgondië direct in handen te
krijgen, mislukten echter door de tegenstand van de lokale adel en bisschoppen. Robert zette
naast zijn huwelijk zijn relatie met Bertha gewoon voort. Het hof werd daardoor verdeeld en twee
vijandige kampen. Het huwelijk met Constance zorgde wel voor erfgenamen maar was verder een
grote mislukking.
In 1005 veroverde Robert Auxerre, in 1015 volgde Sens en in 1016 had Robert eindelijk het
hertogdom Bourgondië in handen. In deze periode trok Robert samen met Bertha naar Rome, om
hun zaak bij de paus te bepleiten maar die wilde niet toestemmen in een hernieuwd huwelijk. In
1020 overleed Steven I van Champagne en probeerde Robert om diens graafschappen aan de
kroon te laten vervallen. Robert kwam daardoor in conflict met Stevens erfgenaam (en Bertha's
zoon) Odo II van Blois. In 1023 moest Robert uiteindelijk toestaan dat Odo Stevens graafschappen
in bezit nam. Robert sloot daarop direct een bondgenootschap met keizer Hendrik II om Odo's
macht te beteugelen. Dit had enig succes want Odo moest Reims opgeven aan de bisschop en hij
moest Dreux overdragen aan Robert. Na de dood van Hendrik kwam Robert in 1024 tot een
vergelijk met Odo en steunde hij de tegenstanders van Koenraad II de Saliër. Een poging om Metz
te veroveren mislukte. Een aanbod om koning van Italië te worden sloeg hij af.
In de laatste jaren van zijn leven was Robert in open oorlog met zijn zonen Hendrik en Robert, die
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door hun moeder werden gesteund. Tijdens de burgeroorlog tegen zijn eigen zonen stierf Robert II
op 20 juli 1031 bij Melun. Hij werd begraven in de kathedraal van Saint-Denis en uiteindelijk werd
hij opgevolgd door zijn zoon Hendrik I.
Robert II 'de Vrome' van Frankrijk koning van Frankrijk, trouwt (2) met Bertha, trouwt (3)
met Constante van Provence.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
2229272688b.
Adelheid Aelis van Frankrijk gravin van Coutance, geboren tussen
1009 en 1019, overleden (hoogstens 70 jaar oud) op woensdag 8 januari 1079 te
Mesen [west-vlaanderen, België], begraven aldaar, zie 4458545281 [blz. 123].
2229272688c.
Robert I 'de Oude' van Bourgondië, geboren in 1011, overleden
(ongeveer 65 jaar oud) op dinsdag 21 maart 1076 te
Fleurey-sur-Ouche [cote-d’ or, Frankrijk].
Rozala Suzanna van Ivrea, trouwt (1) met Arnulf II 'met de Baard' van Vlaanderen graaf
van Vlaanderen ter opvolging van zijn grootvader 964/65, zij het onder bescherming en
voogdij van de Westfrankische koning tot ca. 976.
Uit dit huwelijk een zoon:
2229272688d.
Boudewijn IV 'met de Schone Baard' van Vlaanderen graaf van
Vlaanderen 988, geboren omstreeks 975, begraven te Gent [oost-vlaanderen, België]
in de Sint Pieter.
4458545380. Dirk III van Holland, geboren omstreeks 982, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op
maandag 27 mei 1039, trouwt met
4458545381. Othelhilde.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
2229272690a.
Floris I van Holland, geboren in 1025, overleden (ongeveer 36 jaar
oud) op vrijdag 28 juni 1061 te Nederhemert, zie 2229272690 [blz. 121].
2229272690b.
Dirk IV van Holland, overleden op zaterdag 13 januari 1049 te
Dordrecht.
Algemene notities van: Dirk IV van Holland.
Hij zette de politiek van machtsuitbreiding van zijn vader voort, namelijk het uitbreiden van het
graafschap naar het oosten. Zo eigende hij zich onder meer het gebied ten zuidoosten van Alphen,
tussen Zwammerdam en Bodegraven, toe. Hij schond daarmee de belangen van Bernold, de
Utrechtse bisschop en de machtige Zuid-Nederlandse kloosters en bisschoppen.
Hierdoor kwam hij in conflict met de keizer en de rijksbisschoppen. Keizer Hendrik III trok daarom
persoonlijk tegen hem ten strijde en in 1046 dwong hij Dirk IV afstand te doen van het door hem
veroverde gebied.
Kort nadat de keizer de regio had verlaten, begon Dirk de bisdommen Utrecht en Luik te
plunderen. Bovendien sloot hij een verbond met Godfried met de Baard, de hertog van
Opper-Lotharingen en de graven van Vlaanderen en Henegouwen. Hierop volgde in 1047 een
tweede strafexpeditie waarbij de keizer de plaats Vlaardingen en de grafelijke burcht te Rijnsburg
veroverde. De burcht werd geheel verwoest. Tijdens de terugtocht leed de keizer echter grote
verliezen waardoor Dirks bondgenoten nu ook openlijk tegen de keizer in opstand kwamen. In
1049 werd Dirk IV door de bisschoppen van Metz, Luik en Utrecht in de val gelokt en gedood. Dirk
was nog jong, ongehuwd en kinderloos. Hij werd opgevolgd door zijn broer Floris I.
4458545394. = 2229272688c.
4458545395. Ermengarde van Anjou.
Robert I 'de Oude' van Bourgondië, trouwt (1) met Helia Sémur-Brionnais.
Uit dit huwelijk een zoon:
2229272697b.
Hendrik van Bourgondië, geboren in 1035, overleden (ongeveer 36
jaar oud) in 1071.
Algemene notities van: Hendrik van Bourgondië.
Samen met zijn broer Hendrik I van Frankrijk revolteerde hij in 1030 tegen zijn vader, en na diens
overlijden streed hij tegen zijn broer Hendrik om de opvolging als koning van Frankrijk. Uiteindelijk
nam hij echter in 1032 genoegen met het hertogdom Bourgondië. Hij trouwde in 1033 met Helia
van Sémur-Brionnais, een vrouw uit de lokale adel, dochter van Dalmas, heer van Sémur en van
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Aremburg, en zuster van de abt van Cluny. In 1040 veroverde hij Auxerre op zijn neef Reinoud I
van Nevers.
Robert verstootte zijn eerste vrouw en doodde eigenhandig haar vader en broer tijdens een
feestmaal. Hij hertrouwde met Ermengarde van Anjou (1018-1076). In 1058 trok hij (als
boetedoening?) naar Barcelona (Spanje) om de Reconquista (Spanje) te steunen. Auxerre ging in
1060 weer verloren. Robert stond bekend als een slecht en hebzuchtig bestuurder, enkele van zijn
wandaden waren: het beroven van zijn vazallen, het zich toe-eigenen van het inkomen van het
diocees van Autun en van de wijn van het kapittel van Dijon, en het beroven van de abdij van
Sint-Germanus van Auxerre. Robert en Ermengarde werden samen "op schandelijke wijze"
(volgens de eigentijdse kronieken) vermoord in de kerk van Fleury Sur Ouche. Robert werd
begraven in Saint-Seine-l'Abbaye.
4458545536. Lambert I van Leuven, overleden op dinsdag 12 september 1015, trouwt met
4458545537. = 1114636449c.
Uit dit huwelijk een zoon:
2229272768.Lambert II van Leuven, geboren omstreeks 990, overleden (ongeveer 64
jaar oud) in 1054 te Doornik [henegouwen, België], begraven te
Nijvel [waals-brabant, België], zie 2229272768 [blz. 122].
4458545538. Gozelo I 'de Grote' van Verdun hertog van Neder- en Opper-Lotharingen, geboren
tussen 963 en 970, overleden (hoogstens 81 jaar oud) op vrijdag 19 april 1044, trouwt
met
4458545539. Gerberia.
Uit dit huwelijk een dochter:
2229272769.Oda van Neder-Lotharingen, geboren omstreeks 990, overleden (ongeveer
72 jaar oud) in 1062, begraven te Nijvel [waals-brabant, België], zie
2229272769 [blz. 122].
4458545792. Berengar van Namen, geboren in 880, overleden (ongeveer 66 jaar oud)
omstreeks 946, trouwt met
4458545793. Sijmhoronia van Henegouwen, geboren omstreeks 900.
Uit dit huwelijk een zoon:
2229272896.Robert I van Namen, geboren omstreeks 920, zie 2229272896 [blz. 122].
4458545794. Wigerich van Lotharingen (van Palts-Lotharingen), geboren omstreeks 880 (870),
overleden (ongeveer 41 jaar oud) omstreeks 921 (941), trouwt (respectievelijk ongeveer
24 en hoogstens 14 jaar oud) in 904 met
4458545795. Kundegonde (Kunigunde) der Franken (van Henegouwen), geboren tussen 890 en
895, overleden (ongeveer 33 jaar oud) tussen 2 oktober 923 en 929, trouwt (1) met
Giselbert I van de Maasgouw, geboren omstreeks 825, overleden (minstens 60 jaar oud)
na vrijdag 6 september 885. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, trouwt (3) met
Richwin van Verdun. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
2229272897a.
Luitgard van Lotharingen, geboren omstreeks 905, overleden
(ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 975.
2229272897b.
Mathilde van Westerburg, geboren omstreeks 905, overleden
(ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 975.
2229272897c.
Gozelo van Bidgau-Nederlotharingen, geboren omstreeks 904,
overleden (ongeveer 39 jaar oud) op zaterdag 18 oktober 943.
2229272897d.
Ermengard van Verdun, geboren omstreeks 920, overleden
(ongeveer 61 jaar oud) omstreeks 981, zie 2229272897 [blz. 122].
2229272897e.
Friedrich I van Lotharingen, geboren omstreeks 921, overleden
(ongeveer 57 jaar oud) in 978.
2229272897f.
Siegfried I van Luxemburg, geboren in 915, overleden (ongeveer 83
jaar oud) op dinsdag 15 augustus 998.
4458545796. Lodewijk IV 'van Overzee' van Frankrijk, geboren op 10 september 920 te
Laon [aisne, Frankrijk], overleden (34 jaar oud) op 30 september 954 te
Reims [marne, Frankrijk], trouwt (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 29 jaar oud) in
939 met
4458545797. Gerberga van Saksen-Ludolf, geboren in 910 te Nordhausen [thüringen, Duitsland],
overleden (ongeveer 74 jaar oud) op maandag 5 mei 984 te Reims [marne, Frankrijk],
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begraven aldaar, trouwt (1) met Giselbert van Lotharingen, zoon van Reinier I 'Langhals'
van Lotharingen en Alberada van Henegouwen [blz. 129], geboren in 896, overleden
(ongeveer 43 jaar oud) op 3 oktober 939 te Andernach [rheinland-pfalz, Duitsland], zie
4458545793b [blz. 129]. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
2229272898a.
Mathilde West-Francië, geboren omstreeks 940, overleden
(ongeveer 52 jaar oud) op maandag 26 januari 992.
2229272898b.
Lotharius van Frankrijk, geboren in 941, overleden (ongeveer 45 jaar
oud) in 986.
2229272898c.
Karel van Lotharingen, geboren in 953 te Laon [aisne, Frankrijk],
overleden (ongeveer 39 jaar oud) op zondag 22 juni 992 te Orléans [loiret, Frankrijk],
begraven in 1001 te Maastricht, zie 2229272898 [blz. 122].
Algemene notities van: Lodewijk IV 'van Overzee' van Frankrijk.
Lodewijk IV bijgenaamd van Overzee (d'Outremer) was koning van West-Francië van 936 tot zijn
dood. Hij was de zoon van Karel III van Frankrijk en diens echtgenote Hedwig van Wessex, een
dochter van koning Eduard 'de oude' re. Hij was pas twee jaar, toen zijn vader als koning werd
afgezet en vervangen door Robert I van Frankrijk. Het jaar nadien al stierf Robert I, die werd
opgevolgd door Rudolf, hertog van Bourgondië. Een medestander van Robert I, graaf Herbert II
vanmandois, nam Lodewijks vader gevangen. Lodewijks moeder bracht hem in veiligheid 'over
zee' ('outre-mer'), naar haar familie in Engeland. Hij hield er zijn bijnaam aan over. Karel stierf in
929 en Rudolf regeerde nog tot zijn dood in 936. Hugo dete (een zoon van Robert I van Frankrijk)
besloot dat het handiger was om niet zelf koning te worden maar een zwakke koning op de troon
te plaatsen waardoor hij zelf vooral zijn eigen belangen kon behartigen. Hugo vormde een groep
van hoge edelen dLodewijk uitnodigde om koning te worden. Koning Athelstan van Engeland
onderhandelde eerst uitgebreide veiligheidsgaranties voor zijn neef voordat hij hem liet terugkeren.
Lodewijk landde in 936 te Boulogne en werd daar door Hugo en de ander West-nkische edelen
gehuldigd. Nadat Hugo voor zichzelf een bevoorrechte positie had onderhandeld, werd Lodewijk
op 19 juni 936 in Laon gekroond door Artaldus, de aartsbisschop van Reims. Zijn macht beperkte
zich tot Laon en enkele plaatsen in het noorn van Frankrijk maar geleidelijk verwierf Lodewijk een
wat sterkere positie. In 939 bood hertog Giselbert van Lotharingen aan om Lodewijk als koning te
huldigen. Giselbert voelde zich namelijk steeds meer in het nauw gebracht door de politiek van zijn
zwager, de nieuwe koning Otto van Duitsland, die de macht van de hertogeteeds verder inperkte
ten gunste van zijn eigen positie. Lodewijk durfde dit aanbod echter niet aan te nemen. Later in dat
jaar kwam Giselbert echter met twee andere hertogen in opstand tegen Otto. Toen die de Rijn
overstaken trok Lodewijk met eenger naar de Elzas om de opstandelingen te helpen, maar die
waren al verslagen bij de oversteek van de Rijn en Giselbert was verdronken toen hij over de Rijn
probeerde te vluchten. Lodewijk trouwde direct met de weduwe van Giselbert, Gerberga van Sen,
en eiste de heerschappij over Lotharingen op. Lodewijk had ook een historisch recht op
Lotharingen omdat zijn vader tot 923 koning van Lotharingen was geweest. Door dit huwelijk werd
Lodewijk verwant aan Otto (broer van Gerberga) en Hugo de Gre (getrouwd met Gerberga's zuster
Hedwig van Saksen). In 940 trok Otto met een leger naar het westen om orde op zaken te stellen.
Lodewijk kon niet anders dan zich terugtrekken en Lotharingen op te geven. Hugo de Grote en
Herbert II van Vermandois erkenden Otto als hun koning. Hugo en Herbert belegern in 941 Laon,
dat door de zwangere Gerberga werd verdedigd. Lodewijk probeerde haar te ontzetten maar werd
vernietigend verslagen. Otto dwong ondertussen Hugo de Zwarte van Bourgondië, Lodewijks
enige bondgenoot van betekenis, om zich terug te tren. Door bemiddeling van Gerberga sloten
Otto, Lodewijk en Hugo in 942 vrede te Visé. Lodewijk geeft daarbij formeel zijn aanspraken op
Lotharingen op. In 943 versloeg Lodewijk Vikingen uit Normandië die waren teruggekeerd naar het
heidendom. Twee jaar later wisten de Normandiërs Lodewijk gevangen te nemen maar een jaar
later wist Gerberga zoveel druk vanuit Engeland, Duitsland en de paus te orgaeren dat hij werd
vrijgelaten. Wel moest Gerberga in ruil voor Lodewijk een van hun zoons als gijzelaar geven. In
946 veroverden Lodewijk en Otto gezamenlijk de stad Reims op Hugo van Vermandois. In 948 liep
de spanning met Hugo de Grote verder opodewijk was in staat om in 948 zijn kandidaat tot
bisschop van Reims te laten benoemen en bereikte zelfs de excommunicatie van Hugo. Albert I
van Vermandois, de broer van Hugo van Vermandois, erkende Lodewijk als koning. In 949
veroverde Lodewijkstad Laon op Hugo de Grote, hoewel het fort van Laon in handen van Hugo
bleef. Door bemiddeling van Koenraad de Rode, hertog van Lotharingen, kwam in 950 een
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verzoening tussen Lodewijk en Hugo tot stand en gaf Hugo het fort van Laon op. Hun onderle
wantrouwen was echter nog zo groot dat ze in 951 niet in staat waren om tezamen een inval van
Hongaren vanuit Italië af te slaan. Daardoor kwam het wel tot een definitieve verzoening, later dat
jaar op de landdag te Soissons. Lodewijk overleed oijn verjaardag, aan de gevolgen van een val
van zijn paard tijdens een jachtpartij. Hij is begraven in de kathedraal van Reims. Lodewijk trouwde
in 939 met Gerberga, dochter van Hendrik de Vogelaar en Mathildis van Ringelheim. Zij kregen de
volgende kinderen: Lotharius (941 † 986) Mathildis, (943 - 992), in 964 gehuwd met Koenraad van
Bourgondië, bijg de Vredelievende Karel (945 - voor 953) een dochter Lodewijk (948 - 954) Karel
van Neder-Lotharingen (953-991) Hendrik (953 - 953), tweeling met Karel, kort na de doop
overleden.
Gerberga van Saksen-Ludolf, trouwt (1) met Giselbert van Lotharingen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
2229272898d.
Alberada van Lotharingen, geboren omstreeks 925, overleden
(ongeveer 48 jaar oud) op vrijdag 15 maart 973, begraven te Reims [marne, Frankrijk].
2229272898e.
Biltrud van Hennegau, geboren voor 930.
2229272898f.
Gerbera van Lotharingen, geboren omstreeks 935, overleden
(ongeveer 53 jaar oud) omstreeks 988.

Generatie XXXIV
8917090560. = 2229272688d.
8917090561. Otgiva van Luxemburg, geboren tussen 985 en 990, overleden (hoogstens 45 jaar
oud) op zondag 21 februari 1030.
8917090562. = 4458545376.
8917090563. Constante van Provence.
Robert II 'de Vrome' van Frankrijk koning van Frankrijk, trouwt (2) met Bertha (zie
4458545376 [blz. 123] ), trouwt (1) met Rozala Suzanna van Ivrea, dochter van
Berengarius II van Ivrea en Willa van Arles-Toscane (zie 4458545377 [blz. 124] ).
Uit dit huwelijk een zoon:
4458545281c.
Hendrik I van Frankrijk, geboren op woensdag 4 mei 1008
vermoedelijk te Reims [marne, Frankrijk], overleden (52 jaar oud) op
zaterdag 4 augustus 1060 te Vitry-en-Brie [seine-et-marne, Frankrijk], zie
2229272688 [blz. 121].
8917090752. Hugo Capet, geboren in 941 te Dourdan [essone, Frankrijk], overleden (ongeveer
55 jaar oud) op zaterdag 24 oktober 996 te Chartres [eure-et-loire, Frankrijk], trouwt
(respectievelijk ongeveer 27 en hoogstens 23 jaar oud) omstreeks 968 met
8917090753. Adelheid van Poitiers, geboren tussen 945 en 952, overleden (hoogstens 59 jaar
oud) omstreeks 1004.
Uit dit huwelijk een zoon:
4458545376.Robert II 'de Vrome' van Frankrijk, geboren op dinsdag 27 maart 972 te
Orléans [loiret, Frankrijk], overleden (59 jaar oud) op woensdag 20 juli 1031 te
Melun [seine-et-marne, Frankrijk], zie 4458545376 [blz. 123].
8917090754. Berengarius II van Ivrea markgraaf van Ivrea, koning van Italië, geboren
omstreeks 900, overleden (ongeveer 66 jaar oud) op donderdag 6 augustus 966 te
Bamberg [bavaria, Duitsland], trouwt met
8917090755. Willa van Arles-Toscane, geboren omstreeks 914, overleden (ongeveer 52 jaar oud)
omstreeks 966 te Bamberg [bavaria, Duitsland].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
4458545377a.
Adalbert van Ivrea, geboren omstreeks 934, overleden (ongeveer 40
jaar oud) in 974 te Autun [saône-et-loire, Frankrijk].
4458545377b.
Rozala Suzanna van Ivrea, geboren omstreeks 955, overleden
(ongeveer 48 jaar oud) op woensdag 26 januari 1003 te
Gent [oost-vlaanderen, België], begraven op maandag 7 februari 1003 aldaar, zie
4458545377 [blz. 124].
4458545377c.
Urraca van Italië, geboren omstreeks 964, overleden (ongeveer 46
jaar oud) omstreeks 1010.
8917090760. Arnulf van Gent, geboren in 951 te Gent [oost-vlaanderen, België], overleden
(ongeveer 42 jaar oud) op woensdag 18 september 993 te Winkel, trouwt met
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8917090761. Lutgardis van Luxemburg, geboren omstreeks 960, overleden (ongeveer 45 jaar
oud) op zaterdag 14 september 1005.
Uit dit huwelijk een zoon:
4458545380.Dirk III van Holland, geboren omstreeks 982, overleden (ongeveer 57 jaar
oud) op maandag 27 mei 1039, zie 4458545380 [blz. 125].
8917090788. = 4458545376.
8917090789. = 8917090563.
Robert II 'de Vrome' van Frankrijk koning van Frankrijk, trouwt (2) met Bertha (zie
4458545376 [blz. 123] ), trouwt (1) met Rozala Suzanna van Ivrea (zie
4458545377 [blz. 124] ).
Uit dit huwelijk een zoon:
2229272688.Hendrik I van Frankrijk.
8917091072. Rienier III 'Langhals' van Henegouwen, geboren omstreeks 920, overleden
(ongeveer 38 jaar oud) in 958, trouwt met
8917091073. Adela van Leuven.
Uit dit huwelijk een zoon:
4458545536.Lambert I van Leuven, overleden op dinsdag 12 september 1015, zie
4458545536 [blz. 126].
8917091074. = 2229272898.
8917091075. = 2229272899.
8917091586. Reinier I 'Langhals' van Lotharingen, geboren in 850, overleden (minstens 65 jaar
oud) tussen vrijdag 25 augustus 915 en zaterdag 15 januari 916 (jan 916), begraven te
Meerssen, trouwt (2) met zijn achternicht Hersent van Frankrijk, dochter van Karel II "de
Kale" der Franken en Ermentrudis van Orléans [blz. 141], geboren in 850, zie
17834183182c [blz. 141]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, trouwt (beiden
ongeveer 35 jaar oud) (1) in 885 met
8917091587. Alberada van Henegouwen, geboren in 850, overleden (ongeveer 66 jaar oud) in
916.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
4458545793a.
Rienier II van Henegouwen, geboren omstreeks 892, overleden
(ongeveer 44 jaar oud) omstreeks 936.
4458545793b.
Giselbert van Lotharingen.
4458545793c.
Sijmhoronia van Henegouwen, geboren omstreeks 900, zie
4458545793 [blz. 126].
8917091588. Odakar van Boulogne, geboren omstreeks 855, overleden (ongeveer 59 jaar oud)
omstreeks 914.
2 zonen:
4458545794a.
Wigerich van Lotharingen, geboren omstreeks 880, overleden
(ongeveer 41 jaar oud) omstreeks 921, zie 4458545794 [blz. 126].
4458545794b.
Ingelbert I van Boulogne, geboren omstreeks 885, overleden
(ongeveer 56 jaar oud) omstreeks 941.
8917091590. der Franken, trouwt met
8917091591. Irmtrud van Franken, geboren omstreeks 875, overleden (ongeveer 35 jaar oud)
omstreeks 910, trouwt (2) met Reginbert van Friesland, zoon van Godfried Haraldsson 'de
Noorman' Yngling en Gisela van Lotharingen [blz. 145], geboren in 877, zie
17834183191a [blz. 145]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Uit dit huwelijk een dochter:
4458545795.Kundegonde der Franken, geboren tussen 890 en 895, overleden (ongeveer
33 jaar oud) tussen 2 oktober 923 en 929, zie 4458545795 [blz. 126].
8917091592. Karel III 'de Eenvoudige' van West-Francië, geboren op dinsdag 17 augustus 879,
overleden (50 jaar oud) op 7 oktober 929 te Péronne [somme, Frankrijk], begraven aldaar,
trouwt (respectievelijk 27 en ongeveer 17 jaar oud) (1) op dinsdag 19 april 907 met zijn
nicht Frederike van Ringelheim, dochter van Diederik II van Ringelheim en Ludmilla
Ragnildis Yngling [blz. 136], geboren in 890, overleden (ongeveer 27 jaar oud) op
donderdag 15 februari 917, zie 8917091595a [blz. 136]. Uit dit huwelijk 2 dochters, trouwt
(3) met Frederuna van Friesland, dochter van Godfried van Friesland en Gisela van
Lotharingen [blz. 145], geboren in 885, overleden (ongeveer 32 jaar oud) op
10 februari 917 (zaterdag 10 feb 1917), zie 17834183191f [blz. 145]. Uit dit huwelijk een
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dochter, trouwt (respectievelijk 40 en ongeveer 19 jaar oud) (2) op 7 oktober 919 met
8917091593. Eadgyva van Wessex, geboren omstreeks 900, overleden (ongeveer 51 jaar oud)
omstreeks 951, trouwt (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) (2) in 929
met Heribert III van Vermandois 'de Oude', zoon van Heribert II van Vermandois en
Adelheid Capet [blz. 137], geboren omstreeks 907, overleden (hoogstens 77 jaar oud)
voor 984. Uit dit huwelijk 2 dochters.
Uit dit huwelijk een zoon:
4458545796.Lodewijk IV 'van Overzee' van Frankrijk, geboren op 10 september 920 te
Laon [aisne, Frankrijk], overleden (34 jaar oud) op 30 september 954 te
Reims [marne, Frankrijk], zie 4458545796 [blz. 126].
Algemene notities van: Karel III 'de Eenvoudige' van West-Francië.
Karel III, bijgenaamd de Eenvoudige of in Latijn Carolus Simplex (17 september 879 - Péronne, 7
oktober 929), uit het Karolingische Huis, koning van West-Francië van 898 tot 922 en koning van
Lotharingen van 911 tot 923. Hij heeft zijn bijnaam gekregen omdat hij altijd eenvoudig en duidelijk
was in communicatie, niet omdat hij dom zou zijn. Weg naar het koningschap Hij was een postume
zoon van Lodewijk de Stamelaar en van diens tweede echtgenote Adelheid van Parijs. Door zijn
jonge leeftijd, de twijfels over de geldigheid van het huwelijk van zijn ouders (wegens mogelijke
bloedverwantschap) en doordat politie tegenstanders geruchten verspreidden dat Lodewijk
helemaal zijn vader niet was, werd hij meerdere malen gepasseerd voor het koningschap. In 888
werd er zelfs een koning gekozen die geen Karolinger was: Odo, graaf van Parijs. Karel verbleef in
zijongste jaren veilig aan het hof van de machtige hertog Ranulf II van Poitiers. Op 28 januari 893
werd de dertienjarige Karel met steun van Arnulf van Karinthië door bisschop Fulco van Reims,
Herbert I van Vermandois en Pepijn van Senlis, in Reimst tegenkoning uitgeroepen. Maar toen
Arnulf korte tijd later weer de kant van Odo koos, werd Karels positie onhoudbaar. In 895 moest
Karel naar Bourgondië vluchten. Door bemiddeling van Zwentibold van Lotharingen werd er echter
een overeenkomst bedeld: Karel erkende Odo als koning, en Odo wees Karel aan als zijn
opvolger. In 896 hield Karel nog een bespreking met de koningen Lambert van Italië en Rudolf I
van Bourgondië te Remiremont. Na de dood van Odo op 1 januari 898 werd Karel, zoals
oeengekomen, koning van West-Francië. Hij had echter weinig macht, de hertogen en de
belangrijke graven waren stuk voor stuk praktisch onafhankelijk en machtiger dan hun koning.
Politiek succes De aanvallen van Vikingen waren een steeds terugkerend probleem in
West-Francië. Maar toen de Vikingen in 911 de stad Chartres belegerden werden ze verslagen
door Ebalus van Aquitanië, Richard I van Bourgondië en Robert van Parijs. Karel sloot daap het
akkoord van Saint-Clair-sur-Epte met de Vikingleider Rollo. De locatie van Saint-Clair-sur-Epte
was gekozen omdat het halverwege Parijs en de kust lag. Als onderdeel van het verdrag werd aan
Rollo het gebied dat later het hertogdom Normandiëu vormen, in leen gegeven. In ruil zou hij de
toegang tot de Seine verdedigen tegen aanvallen door andere Vikingen. In 911 werd hij ook in
Lotharingen tot koning uitgeroepen omdat de Lotharingse edelen, na het overlijden van de Duitse
koning Lodewijk IV het Kind, de keuze van de nieuwe Duitse koning (hertog Koenraad I van
Frankenland), niet wilden steunen. Daarnoemt Karel zichzelf 'rex Francorum' (koning van de
Franken), en sprak daarmee de pretentie uit dat hij koning van het gehele oude Frankische Rijk
zou moeten zijn. In 912 leverde Karel drie veldslagen tegen Koenraad, die Lotharingen niet wilde
opgn, en veroverde de Elzas. Achteruitgang In het jaar 915 overleden Reinier I van Henegouwen
en bisschop Radbod van Trier. Na het wegvallen van deze twee machtige edelen dacht Karel de
autonomie van Lotharingen in te kunnen perken maar kon zijn plannen niet doorvoeren door de
weerstand vae Lotharingse adel. Als gevolg daarvan ging Karel steeds meer vertrouwen op zijn
Lotharingse adviseur Haganon, die een neef van hem zou zijn. Met name in West-Francië leidde
de steeds grotere invloed van Haganon tot weerstand. In 919 vielen de Honen Karels koninkrijk
binnen maar zijn vazallen negeerden zijn oproep om een gezamenlijk leger te vormen. In 920 werd
Karels positie zo benauwd dat hij zijn toevlucht moest zoeken bij de bisschop van Reims. Giselbert
II van Maasgouw verklaarde Lothngen onafhankelijk van Karel maar uiteindelijk wist Karel de
macht over Lotharingen te behouden wat eruit blijkt dat hij nog in 920 in staat was om een nieuwe
bisschop van Luik te benoemen. Datzelfde jaar probeerde Karel nog te profiteren van hetrlijden
van koning Koenraad door een veldtocht naar Duitsland maar hij kwam niet verder dan Worms. Op
11 november 921 moest Karel in Bonn een verdrag sluiten met Hendrik de Vogelaar waarbij de
bestaande grenzen werden bevestigd en de koningen elkaals gelijkwaardig erkenden (hoewel
Hendrik geen Karolinger was). Verlies van het koningschap In 922 schonk Karel de abdij van
Pagina 130 van 181 op 18-8-2017

Chelles aan Haganon. Dit klooster was traditioneel aan de hoge adel en de koningen verbonden,
en daarom was deze schenking onverteerbaar voor de West-Frankische adel. Er brak een opstand
uit en Robert van Parijs (br van Odo) werd gekozen tot tegenkoning. Na enkele korte gevechten
rond Reims en Laon moest Karel naar Lotharingen vluchten. Daar verzamelde hij een leger om
tegen Robert te vechten. De schenking op 15 juni 922 van goederen te Egmond aan de Frieseaaf
Dirk I moet waarschijnlijk in dit licht worden gezien. Op 15 juni 923 werd Karel verslagen in een
veldslag bij Soissons, hoewel Robert werd gedood. Roberts schoonzoon Rudolf I van Frankrijk
werd gekozen tot koning. Karel werd uitgenodigd voorerhandelingen in Saint-Quentin (Aisne) maar
werd daar door Herbert II van Vermandois (een zwager van de dode koning Robert)
gevangengenomen en opgesloten in Péronne (Somme). Karels vrouw Eadgifu vluchtte met haar
zoon naar haar familie in Engelandn 928 werd Karel nog voor korte tijd vrijgelaten omdat dit paste
in de politieke doelen van Herbert, maar daarna weer opgesloten. Karel overleed in
gevangenschap en werd begraven in de St Fursy te Péronne. Huwelijken en kinderen Karel was in
zijn eerste huwelijk (in april 907) gehuwd met Frederune (- 10 februari 917), de zus van de
bisschop van Châlons-en-Champagne en mogelijk ook zus van Mathildis van Ringelheim. Zij
kregen de volgende kinderen: Ermentrudis, gehuwd met Godfried, paltsgraaf van Lotharingen
Frederuna Adelheid, gehuwd met Rudolf II van Vexin Gisela, gehuwd met de Vikingaanvoerder
Rollo Rotrude Hildegarde Later trouwde hij (917 - 919) met Eadgifu van Engeland (ook Hedwig van
Wessex genaamd), dochter van Eduard 'de oude' re. Uit dit huwelijk is geboren: Lodewijk van
Overzee (920 - 954), gehuwd met Gerberga van Saksen (914 - 984). Zij hertrouwde in 951 met
Herbert III van Vermandois. Bij verschillende minnaressen had Karel de volgende kinderen: Arnulf
Drogo Rorico (- 20 december 976), bisschop van Laon, begraven in de St. Vincent te Laon Alpais.
Karel III 'de Eenvoudige' van West-Francië, trouwt (1) met zijn nicht Frederike van
Ringelheim.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
4458545796b.
Gisela, geboren in 907.
4458545796c.
Alpais, geboren in 907.
Karel III 'de Eenvoudige' van West-Francië, trouwt (3) met Frederuna van Friesland.
Uit dit huwelijk een dochter:
4458545796d.
Ermentrud van West-Francië, geboren in 897.
Eadgyva van Wessex, trouwt (2) met Heribert III van Vermandois 'de Oude'.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
4458545796e.
Dochter van Vermandois, geboren in 930, overleden (ongeveer 62
jaar oud) in 992.
4458545796f.
Agnes van Vermandois, geboren omstreeks 950, overleden
(ongeveer 50 jaar oud) in 1000.
8917091594. Hendrik I 'de Vogelaar' van Saksen-Ludolf Duits koning van 919 tot 936 en hertog
van Saksen van 912 tot 936, geboren in 880, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op
vrijdag 2 juli 936 te Memleben [sachsen-anhalt, Duitsland], trouwt (2) met Hatheburg van
Merseburg. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt (respectievelijk ongeveer 29 en
ongeveer 19 jaar oud) (1) in 909 met
8917091595. Mathilde van Westfalen-Immedinger Ookwel Matilda van Ringleheim of Hamalant, is
een afstammelinge van Widukind, geboren in 890 te
Memleben [sachsen-anhalt, Duitsland], overleden (ongeveer 78 jaar oud) op
zaterdag 14 maart 968 te Quedlinburg [sachsen-anhalt, Duitsland].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
4458545797a.
Hedwig van Saksen-Ludolf (van Saksen), geboren tussen 914 en
920 te sachsen, Duitsland, overleden (hoogstens 51 jaar oud) op
woensdag 14 maart 965 te Aken [nordrhein-westfalen, Duitsland].
4458545797b.
Kind van Saksen-Ludolf, geboren omstreeks 915.
4458545797c.
Gerberga van Saksen-Ludolf, geboren in 910 te
Nordhausen [thüringen, Duitsland], overleden (ongeveer 74 jaar oud) op
maandag 5 mei 984 te Reims [marne, Frankrijk], begraven aldaar, zie
4458545797 [blz. 126].
4458545797d.
Otto I 'de Grote' van Saksen-Ludolf, geboren op
zaterdag 23 november 912, overleden (60 jaar oud) op zaterdag 7 mei 973.
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Algemene notities van: Hendrik I 'de Vogelaar' van Saksen-Ludolf.
Hij kwam uit het Saksische Huis, werd op aanraden van zijn voorganger, Koenraad I, door de
Franken en de Saksen in 919 te Fritzlar tot koning gekozen. Volgens een 12de-eeuwse legende
zouden de gezanten die hem het nieuws van zijn verkiezing brachten, hem hebben aangetroffen
terwijl hij bezig was vogels te vangen; vandaar zijn bijnaam.
Onmiddellijk na de troonsbestijging beijverde hij zich om het verloren gegane koninklijk gezag te
herstellen. Door een krachtige militaire tussenkomst dwong hij de hertog van Zwaben tot de eed
van trouw, de restitutie van gesurpeerde koninklijke domeinen en de vrije beschikking over de
bisschoppelijke zetels. Ook Arnulf, hertog van Beieren, en Giselbert, hertog van Lotharingen,
moesten in 921 en 925 het koninklijk gezag erkennen. In Frankenland bleven zijn pogingen zonder
resultaat. Terzelfder tijd had Hendrik het hoofd te bieden aan de plundertochten van de Hongaren
en de Slaven. In 924 moest hij met de Hongaren een bestand sluiten en zware oorlogsschatting
betalen. Van dit bestand profiteerde hij om de weerstand te organiseren. Daartoe versterkte hij zijn
leger door aan het voetvolk een talrijke ruiterij toe te voegen, bestaande uit geoefende en
toegewijde vazallen, die hij beloonde door schenking van onroerende goederen. Op de meest
blootgestelde plaatsen bouwde hij burchten. Toen hij in 933 weigerde nog schatting te betalen,
vielen de Hongaren opnieuw Saksen binnen, maar Hendrik versloeg hen bij Merseburg. Intussen
ondernam hij plundertochten over de Elbe op Slavisch gebied (927-929). Tegen de Denen richtte
hij de mark Sleeswijk en tegen de Slaven de mark Brandenburg op. Uit zijn tweede huwelijk met
Mathildis, stammend uit het geslacht van Widukind, de aanvoerder van de Saksen in de strijd
tegen Karel de Grote, werden geboren de latere Otto I de Grote, Bruno, de latere aartsbisschop
van Keulen, en Hendrik, die hertog van Beieren werd. Bij zijn dood in 936 waren het gezag en het
aanzien van het Huis van Saksen zodanig gestegen, dat de rijksgroten haast zonder moeilijkheden
zijn zoon Otto tot koning kozen.

Generatie XXXV
17834181120. Arnulf II 'met de Baard' van Vlaanderen graaf van Vlaanderen ter opvolging van zijn
grootvader 964/65, zij het onder bescherming en voogdij van de Westfrankische koning
tot ca. 976, trouwt met
17834181121. = 4458545377.
Uit dit huwelijk een zoon:
2229272688d.
Boudewijn IV 'met de Schone Baard' van Vlaanderen, geboren
omstreeks 975, begraven te Gent [oost-vlaanderen, België], zie
2229272688d [blz. 125].
Rozala Suzanna van Ivrea, trouwt (2) met Robert II 'de Vrome' van Frankrijk, zoon van
Hugo Capet en Adelheid van Poitiers (zie 4458545376 [blz. 123] ).
Uit dit huwelijk een zoon:
2229272688.Hendrik I van Frankrijk.
17834181122. Frederik I van Luxemburg graaf in de Moezelgouw, voogd van Stavelot, geboren in
965, trouwt met
17834181123. Irmentrud van Gleiberg.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
8917090561a.
Otgiva van Luxemburg, geboren tussen 985 en 990, overleden
(hoogstens 45 jaar oud) op zondag 21 februari 1030, zie 8917090561 [blz. 128].
8917090561b.
Giselbert van Luxemburg, geboren in 997, overleden (minstens 59
jaar oud) tussen donderdag 14 augustus 1056 en 1059.
17834181504. Hugo I (Hugo) 'de Grote' Capet-Francië (Capet), geboren in 897 te
Fontaines-en-Sologne [Frankrijk], overleden (ongeveer 59 jaar oud) op
dinsdag 16 juni 956 te Dourdan [essone, Frankrijk], begraven te
Saint-Denis-le-Ferment [eure, Frankrijk], trouwt (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer
22 jaar oud) (1) omstreeks 922 met Judith van Bourges-Maine, dochter van Hugo Roger
van Bourges-Maine en Rothilde der Franken [blz. 144], geboren omstreeks 900,
overleden (ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 925. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen
bekend, trouwt (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) (2) omstreeks 926
met Ethelde van Wessex, dochter van Edward I van Wessex "de Oudere" en Aelfleda van
Bernica [blz. 135], geboren omstreeks 900, overleden (ongeveer 37 jaar oud) op
donderdag 14 september 937, zie 8917091593a [blz. 135]. Uit dit huwelijk zijn geen
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kinderen bekend, trouwt (respectievelijk ongeveer 40 en hoogstens 23 jaar oud) (3) op
donderdag 14 september 937 met
17834181505. = 4458545797a.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
8917090752a.
Beatrix Capet, geboren omstreeks 938, overleden (ongeveer 49 jaar
oud) op dinsdag 23 augustus 987.
8917090752b.
Hugo Capet, geboren in 941 te Dourdan [essone, Frankrijk],
overleden (ongeveer 55 jaar oud) op zaterdag 24 oktober 996 te
Chartres [eure-et-loire, Frankrijk], zie 8917090752 [blz. 128].
8917090752c.
Emma Capet, geboren omstreeks 943, overleden (ongeveer 25 jaar
oud) op donderdag 19 maart 968.
8917090752d.
Hendrik I van Neder-Bourgondië, geboren omstreeks 946, overleden
(ongeveer 56 jaar oud) op vrijdag 15 oktober 1002 te Pouilly [oise, Frankrijk].
17834181508. Adalbert van Ivrea, geboren voor 880, overleden (minstens 43 jaar oud)
omstreeks 923, trouwt (respectievelijk ongeveer 20 en hoogstens 20 jaar oud) voor 900
met
17834181509. Gisela van Friuli, geboren tussen 880 en 885, overleden (ongeveer 30 jaar oud)
na maandag 13 juni 910.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
8917090754a.
Berengarius II van Ivrea, geboren omstreeks 900, overleden
(ongeveer 66 jaar oud) op donderdag 6 augustus 966 te Bamberg [bavaria, Duitsland],
zie 8917090754 [blz. 128].
8917090754b.
Humberto II van Toscane, geboren omstreeks 907, overleden
(ongeveer 60 jaar oud) in 967.
17834181510. Boso II van Arles, geboren in 885, trouwt met
17834181511. Willa van Bourgondië (van Bourgondie), geboren omstreeks 900, overleden
(minstens 36 jaar oud) na 936.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
8917090755a.
Willa van Arles-Toscane, geboren omstreeks 914, overleden
(ongeveer 52 jaar oud) omstreeks 966 te Bamberg [bavaria, Duitsland], zie
8917090755 [blz. 128].
8917090755b.
Bertha van Arles, geboren in 915, overleden (ongeveer 50 jaar oud)
op maandag 18 augustus 965.
8917090755c.
Kind van Arles, geboren omstreeks 914.
17834181520. Dirk II van Gent, geboren in 932, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op
woensdag 6 mei 988 te Egmond aan Zee, trouwt met
17834181521. Hildegard van Vlaanderen, geboren omstreeks 930, overleden (ongeveer 60 jaar
oud) op 10 april 990, trouwt (1) met haar achterneef Rudolf II van Gouy-Auaise-Amiens,
zoon van Rudolf I van Gouy-Arrouaise en Adelheid van Cambrai, geboren in 915,
overleden (ongeveer 29 jaar oud) in 944. Uit dit huwelijk een zoon.
Uit dit huwelijk een zoon:
8917090760.Arnulf van Gent, geboren in 951 te Gent [oost-vlaanderen, België],
overleden (ongeveer 42 jaar oud) op woensdag 18 september 993 te Winkel, zie
8917090760 [blz. 128].
Hildegard van Vlaanderen, trouwt (1) met haar achterneef Rudolf II van
Gouy-Auaise-Amiens.
Uit dit huwelijk een zoon:
8917090760b.
Wouter I van Valois, geboren omstreeks 944, overleden (ongeveer
54 jaar oud) in 998.
17834181522. = 2229272897f.
17834181523. Hedwig van Nordgau, geboren omstreeks 930, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op
woensdag 13 december 997.
17834182144. = 4458545793a.
17834182145. Adelheid van Bourgondië, geboren omstreeks 890, overleden (ongeveer 42 jaar
oud) omstreeks 932, trouwt (2) met haar neef Lodewijk Bosonides 'de Blinde' van Metz,
zoon van Boso V van Bourgogne-Metz en Ermengarde der Franken [blz. 147], geboren
omstreeks 883 te Autun [saône-et-loire, Frankrijk], overleden (ongeveer 45 jaar oud) op
zondag 5 juni 928 te Arles [bouches-du-rhône, Frankrijk], zie 35668363023d [blz. 147]. Uit
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dit huwelijk geen kinderen.
17834183172. Giselbrecht I van Leuven-Darnau graaf in de Maasgouw in Brabant. Vazal van Karel
de Kale, geboren omstreeks 825, overleden (ongeveer 52 jaar oud) omstreeks 877,
trouwt (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 16 jaar oud) omstreeks 846 met
17834183173. Irmingard der Franken, geboren omstreeks 830, overleden (ongeveer 30 jaar oud)
omstreeks 860.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
8917091586a.
Albert van de Maasgouw, geboren in 847, overleden (ongeveer 82
jaar oud) in 929.
8917091586b.
Reinier I 'Langhals' van Lotharingen, geboren in 850, overleden
(minstens 65 jaar oud) tussen vrijdag 25 augustus 915 en zaterdag 15 januari 916,
begraven te Meerssen, zie 8917091586 [blz. 129].
Algemene notities van: Giselbrecht I van Leuven-Darnau.
Hertog van Lotharingen; graaf in de Maasgouw (in Brabant), vermeld in 840 en 841. Hij is een
vazal van Karel II de Kale, wanneer hij voor maart 846 een dochter van keizer Lotharius naar
Aquitanië ontvoert en daar huwt. Hij verzoent zich, na een rijksdag te Thionville okt 848, begin 849
met de keizer. Graaf van de Darnau (863).
17834183176. Hernequin van Boulogne, geboren omstreeks 825, overleden (ongeveer 57 jaar
oud) omstreeks 882, trouwt (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar
oud) omstreeks 850 met
17834183177. Berthe van Ponthieu, geboren omstreeks 830, overleden (ongeveer 29 jaar oud)
omstreeks 859.
Uit dit huwelijk een zoon:
8917091588.Odakar van Boulogne, geboren omstreeks 855, overleden (ongeveer 59 jaar
oud) omstreeks 914, zie 8917091588 [blz. 129].
17834183182. Lodewijk II 'de Stamelaar' van West-Francië der Franken, geboren op
zaterdag 1 november 846 te Compiègne [oise, Frankrijk], overleden (32 jaar oud) op
10 april 879 aldaar, trouwt (respectievelijk 15 en ongeveer 22 jaar oud) (1) op
maandag 1 maart 862 met Ansgardis van Bourgondië, geboren omstreeks 840, overleden
(ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 875. Uit dit huwelijk 2 dochters, trouwt (respectievelijk
ongeveer 28 en ongeveer 16 jaar oud) (2) omstreeks 875 met
17834183183. Adelheid Judith van Parijs, geboren omstreeks 859, overleden (ongeveer 42 jaar
oud) op 10 november 901.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
8917091591a.
Irmtrud van Franken, geboren omstreeks 875, overleden (ongeveer
35 jaar oud) omstreeks 910, zie 8917091591 [blz. 129].
8917091591b.
Karel III 'de Eenvoudige' van West-Francië, geboren op
dinsdag 17 augustus 879, overleden (50 jaar oud) op 7 oktober 929 te
Péronne [somme, Frankrijk], begraven aldaar, zie 8917091592 [blz. 129].
Algemene notities van: Lodewijk II 'de Stamelaar' van West-Francië der Franken.
Lodewijk II de stamelaar of de stotteraar was koning van West-Francië.
Jeugd.
Lodewijk was een zoon van Karel de Kale en Ermentrudis van Orléans. Hij was zwak en ziekelijk,
en hield van vrede en rechtvaardigheid. Doordat hij stotterde had hij veel moeite om serieus
genomen te worden als toekomstige koning. Ook had hij een slehte verstandhouding met zijn
vader, die weigerde om hem een functie met werkelijke inhoud te geven. In 856 werd hij verloofd
met een dochter van Erispoë en werd hij formeel benoemd tot onderkoning van Neustrië en graaf
van Le Mans. Na een opstand in Bretagne werd de verloving echter verbroken en moest Lodewijk
naar het hof van zijn vader vluchten. In 861 moest hij het hof van zijn vader juist ontvluchten omdat
hij zijn zuster Judith had geholpen weg te lopen met de latere Boudewijn I van Vlaanderen. Het
volgende jaar begon Lodewijk een opstand tegen zijn vader met hulp van de Neustrische ad. Ook
trouwde hij in 862 met zijn eerste vrouw, tegen de wil van zijn vader. Later in 862 verzoenden
Lodewijk en Karel zich, en Lodewijk werd benoemd tot gouverneur van Neustrië en graaf van
Meaux. In 867 werd hij benoemd tot koning van Aquitaniër veel van zijn bevoegdheden worden
door zijn vader aan andere edelen gegeven. In 875 trouwde Lodewijk onder druk van zijn vader
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opnieuw, maar verstootte zijn eerst vrouw pas in 876-877. Koning Na het overlijden van zijn vader
in 877 gaf Lodewijk grote bezittingen weg aan de adel om zijn positie te verzekeren. Er ontstond
bijna een burgeroorlog toen het leger dat uit Italië terugkeerde merkte wat het was misgelopen. Na
bemiddeling door asbisschop Hincmar van Reims werd Lodewijk op 8 december door hem
gekroond te Compiègne. De kroning werd op 8 september 878 herhaald door paus Johannes VIII
te Troyes, die echter weigerde om Lodewijks tweede vrouw te kronen omdat hij hun huwelijk
aongeldig beschouwde. De kinderen uit het tweede huwelijk werden (in ieder geval door de kerk)
lange tijd als ontig beschouwd. Tijdens een samenkomst met zijn neef Lodewijk 'de jonge' van
Oost-Francië tekende Lodewijk het verdrag van Meersen te Voeren (Fr: Fourons) op 1 november
878 en bereidde (voordat een verdergaande samenwerking met de overige Karolingische vorsten
werdreikt) een veldtocht voor tegen de Vikingen aan de Loire en het opstandige zuiden van zijn
rijk. Lodewijk moest echter ziek terugkeren naar Compiègne. Hij overleed te Compiègne op Goede
Vrijdag 10 april 879 en werd op 11 april aldaar begraven in hklooster van Notre-Dame. Lodewijk
werd opgevolgd door zijn twee oudste zoons uit zijn eerste huwelijk. Huwelijken en kinderen
Lodewijk II huwde op 1 maart 862 met Ansgardis van Bourgondië (ca. 840 - 2 november 880882),
een dochter van graaf Harduin. Uit dit huwelijk werden geboren: Lodewijk III der Franken (ca. 863
– 5 augustus 882) Carloman der Franken (ca. 867 – 6 december 884) Gisela der Franken (ca. 870
- 12 december 884), gehuwd met Robert van Troyes Hildegard (ovl. na 896) Omstreeks 875
huwde Lodewijk II met Adelheid van Parijs (853 – ca. 10 november 901) (dochter van paltsgraaf
Adalhard). Uit dit huwelijk werden geboren: Irmtrud der Franken, (ca. 877 - ca. 910) Karel III 'de
Eenvoudige' van West Francië (17 september 879 – Péronne, 7 oktober 929), dus na de dood van
zijn vader geboren, gehuwd met Eadgifu van Engeland, dochter van Edward 'de oude'.
Lodewijk II 'de Stamelaar' van West-Francië der Franken, trouwt (1) met Ansgardis van
Bourgondië.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
8917091591c.
Adelaide van Frankrijk, geboren omstreeks 862.
8917091591d.
Gisela van Franken, geboren in 865, overleden (ongeveer 19 jaar
oud) in 884.
17834183184. = 17834183182.
17834183185. = 17834183183.
Lodewijk II 'de Stamelaar' van West-Francië der Franken, trouwt (1) met Ansgardis van
Bourgondië (zie 17834183182 [blz. 134] ).
Uit dit huwelijk 2 dochters:
8917091592c.
Adelaide van Frankrijk, geboren omstreeks 862, zie
8917091591c [blz. 135].
8917091592d.
Gisela van Franken, geboren in 865, overleden (ongeveer 19 jaar
oud) in 884, zie 8917091591d [blz. 135].
17834183186. Edward I van Wessex "de Oudere" koning van Engeland, geboren omstreeks 865,
overleden (ongeveer 59 jaar oud) op maandag 17 juli 924 te
Fardon [wales, Groot Brittanië], begraven te
Winchester [south east england, Groot Brittanië], trouwt (1) met Ecgwyn. Uit dit huwelijk 3
kinderen, trouwt (2) met Edgiva van Kent, dochter van Sigelheim Meophan Aeldoman van
Kent, geboren omstreeks 880, overleden (ongeveer 88 jaar oud) op
zondag 25 augustus 968. Uit dit huwelijk een zoon, een dochter, trouwt (3) met
17834183187. Aelfleda van Bernica, geboren omstreeks 885, overleden (ongeveer 30 jaar oud)
omstreeks 915, begraven te Winchester [south east england, Groot Brittanië], trouwt (1)
met Ethelglyth van Mercia, geboren in 870. Uit dit huwelijk een zoon.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
8917091593a.
Ethelde van Wessex.
8917091593b.
Edith van Wessex, geboren omstreeks 912, overleden (ongeveer 34
jaar oud) op donderdag 26 januari 946.
8917091593c.
Eadgyva van Wessex, geboren omstreeks 900, overleden (ongeveer
51 jaar oud) omstreeks 951, zie 8917091593 [blz. 130].
8917091593d.
Edred van Wessex, geboren omstreeks 905, overleden (ongeveer 50
jaar oud) in 955.
8917091593e.
Elfleda van England, geboren in 910.
Edward I van Wessex "de Oudere" koning van Engeland, trouwt (1) met Ecgwyn.
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Uit dit huwelijk 3 kinderen:
8917091593f.
Aethelstan van Wessex, geboren omstreeks 900, overleden
(ongeveer 39 jaar oud) op maandag 27 oktober 939 te
Gloucestershire [sw, Groot Brittanië].
8917091593g.
Ethelwaerd van Engeland, geboren in 904, overleden (ongeveer 20
jaar oud) in 924.
8917091593h.
Edgivia van Wessex, geboren omstreeks 900.
Edward I van Wessex "de Oudere" koning van Engeland, trouwt (2) met Edgiva van Kent.
Uit dit huwelijk een zoon:
8917091593i.
Edmund I 'de Geweldige' van Wessex, geboren omstreeks 921,
overleden (ongeveer 25 jaar oud) in 946, begraven te
Glastonbury [sw, Groot Brittanië].
Edward I van Wessex "de Oudere" koning van Engeland.
een dochter:
8917091593j.
Bastaarddochter Emiliane van Engeland, geboren omstreeks 880,
overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 930.
Aelfleda van Bernica, trouwt (1) met Ethelglyth van Mercia.
Uit dit huwelijk een zoon:
8917091593k.
Ethelfrith van Wessex, geboren in 885.
17834183188. Otto van Saksen-Ludolf hertog van Saksen, geboren in 836, overleden (ongeveer
76 jaar oud) op 30 november 912, trouwt met
17834183189. Hedwig van Nordmark, geboren in 852, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op
zaterdag 24 december 903.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
8917091594a.
Hendrik I 'de Vogelaar' van Saksen-Ludolf, geboren in 880,
overleden (ongeveer 56 jaar oud) op vrijdag 2 juli 936 te
Memleben [sachsen-anhalt, Duitsland], zie 8917091594 [blz. 131].
8917091594b.
Ludolf van Saksen, geboren in 871.
8917091594c.
Oda van Sachsen, geboren in 869, overleden (ongeveer 83 jaar oud)
op zondag 2 juli 952.
17834183190. Diederik II van Ringelheim Koning der Saksen, geboren omstreeks 868 te
Ringelheim [niedersachsen, Duitsland], overleden (ongeveer 49 jaar oud) op
dinsdag 8 december 917, trouwt met
17834183191. Ludmilla Ragnildis Yngling, geboren omstreeks 876, overleden (ongeveer 41 jaar
oud) in 917.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
8917091595a.
Frederike van Ringelheim.
8917091595b.
Mathilde van Westfalen-Immedinger, geboren in 890 te
Memleben [sachsen-anhalt, Duitsland], overleden (ongeveer 78 jaar oud) op
zaterdag 14 maart 968 te Quedlinburg [sachsen-anhalt, Duitsland], zie
8917091595 [blz. 131].
8917091595c.
Lambert van Hamaland, geboren in 906.

Generatie XXXVI
35668362240. Boudewijn III van Vlaanderen geassocieerd in het bestuur door zijn vader, geboren
omstreeks 940, overleden (ongeveer 22 jaar oud) op donderdag 1 januari 962, trouwt
(ongeveer 21 jaar oud) in 961 met
35668362241. Mathilde van Saksen, overleden op woensdag 25 mei 1008.
Uit dit huwelijk een zoon:
17834181120.
Arnulf II 'met de Baard' van Vlaanderen, geboren tussen (d2:0) 961,
overleden (hoogstens 27 jaar oud) op 30 maart 988, begraven te
Gent [oost-vlaanderen, België], zie 17834181120 [blz. 132].
35668362244. = 2229272897f.
35668362245. = 17834181523.
35668363008. Robert V (II) van Capet-West Francië, geboren op zondag 15 augustus 866,
overleden (56 jaar oud) op donderdag 15 juni 923 te Soissons [aisne, Frankrijk], trouwt
(ongeveer 40 jaar oud) (2) omstreeks 907 met Aelis van Neustrië, zie
142673452175 [blz. 156]. Uit dit huwelijk een dochter, trouwt (respectievelijk ongeveer 28
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en ongeveer 15 jaar oud) (1) omstreeks 895 met
35668363009. Beatrix Adela van Vermandois, geboren omstreeks 880, overleden (minstens 51
jaar oud) na maart 931.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
17834181504a.
Hugo I 'de Grote' Capet-Francië, geboren in 897 te
Fontaines-en-Sologne [Frankrijk], overleden (ongeveer 59 jaar oud) op
dinsdag 16 juni 956 te Dourdan [essone, Frankrijk], begraven te
Saint-Denis-le-Ferment [eure, Frankrijk], zie 17834181504 [blz. 132].
17834181504b.
Emma van Capet-Francië, geboren omstreeks 895, overleden
(ongeveer 40 jaar oud) op zaterdag 13 september 935.
Robert V (II) van Capet-West Francië, trouwt (2) met Aelis van Neustrië.
Uit dit huwelijk een dochter:
17834181504c.
Adelheid Capet gravin van Vlaanderen, werd uitgehuwelijkt om de
vrede tussen het huis Vlaanderen en de Heribertiner graven te bestendigen, geboren
omstreeks 890, overleden (ongeveer 41 jaar oud) omstreeks 931.
35668363010. = 8917091594.
35668363011. = 8917091595.
35668363018. Berengarius I van Friuli koning van Italië, geboren tussen 850 en 860, overleden
(hoogstens 74 jaar oud) in 924, trouwt met
35668363019. Bertila van Spoleto, geboren omstreeks 850, overleden (hoogstens 65 jaar oud)
voor 915.
Uit dit huwelijk een dochter:
17834181509.
Gisela van Friuli, geboren tussen 880 en 885, overleden (ongeveer
30 jaar oud) na maandag 13 juni 910, zie 17834181509 [blz. 133].
35668363020. Theobald Adalbertus van Arles graaf van Arles, geboren in 860, overleden
(minstens 27 jaar oud) tussen 887 en 898, begraven te Lucca [toscana, Italië], trouwt
(respectievelijk ongeveer 19 en ongeveer 16 jaar oud) in 879 met
35668363021. Bertha van Lotharingen, geboren in 863, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op
zondag 8 maart 925 te Lucca [toscana, Italië], trouwt (2) met Adalbert II 'de Rijke' van
Toscane, zoon van Adalbert I van Toscane en Rothildis van Spoleto, geboren
omstreeks 860, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op maandag 17 augustus 915. Uit dit
huwelijk 3 zonen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
17834181510a.
Hugo van Arles, geboren omstreeks 882, overleden (ongeveer 65
jaar oud) op 10 april 947.
17834181510b.
Boso II van Arles, geboren in 885, zie 17834181510 [blz. 133].
17834181510c.
Teutbergia van Arles, geboren omstreeks 885, overleden (hoogstens
63 jaar oud) voor september 948.
Bertha van Lotharingen, trouwt (2) met Adalbert II 'de Rijke' van Toscane.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
17834181510d.
Lambert van Toscane, geboren in 897, overleden (ongeveer 61 jaar
oud) in 958.
17834181510e.
Guido van Toscane, geboren omstreeks 899, overleden (ongeveer
30 jaar oud) omstreeks 929.
17834181510f.
Umberto I van Italië, geboren in 912, overleden (ongeveer 63 jaar
oud) op dinsdag 15 oktober 975.
35668363022. Rudolf I van Bourgondië, geboren in 865, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op
zaterdag 25 oktober 912, trouwt (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 20 jaar
oud) omstreeks 900 met
35668363023. Willa van Bourgondië, geboren omstreeks 880, overleden (ongeveer 40 jaar oud)
omstreeks 920.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
17834181511a.
Rudolf II van Bourgondië, geboren in 900, overleden (ongeveer 37
jaar oud) op dinsdag 11 juli 937.
17834181511b.
Willa van Bourgondië, geboren omstreeks 900, overleden (minstens
36 jaar oud) na 936, zie 17834181511 [blz. 133].
17834181511c.
Waldrada van Bourgondië, geboren omstreeks 900.
17834181511d.
Sprote van Bourgondië, geboren omstreeks 900.
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17834181511e.
Lodewijk van Bourgondië, geboren omstreeks 900, overleden
(ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 930.
35668363042. Arnulf I 'de Grote' van Vlaanderen graaf van Vlaanderen 918-964, geboren tussen
885 en 890, overleden (hoogstens 80 jaar oud) op zaterdag 27 maart 965, begraven te
Gent [oost-vlaanderen, België] in de Sint Pieter, trouwt met
35668363043. Adelheid van Vermandois, geboren tussen 910 en 915, overleden (hoogstens 50
jaar oud) op 10 oktober 960 te Brugge [west-vlaanderen, België], begraven te
Gent [oost-vlaanderen, België] in de Sint-Pietersabdij.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
17834181521a.
Elftrude (Elstrude) van Vlaanderen, geboren in 934, overleden
(ongeveer 38 jaar oud) in 972.
17834181521b.
Boudewijn III van Vlaanderen geassocieerd in het bestuur door zijn
vader, geboren omstreeks 940, overleden (ongeveer 22 jaar oud) op
donderdag 1 januari 962, zie 35668362240 [blz. 136].
17834181521c.
Hildegard van Vlaanderen, geboren omstreeks 930, overleden
(ongeveer 60 jaar oud) op 10 april 990, zie 17834181521 [blz. 133].
17834181521d.
Luitgard van Vlaanderen, geboren in 936, overleden (ongeveer 26
jaar oud) op vrijdag 18 oktober 962.
17834181521e.
Kind van Vlaanderen, geboren omstreeks 930.
Algemene notities van: Arnulf I 'de Grote' van Vlaanderen.
na de dood van zijn vader graaf van Noord-Vlaanderen en na de dood van zijn broer Adalofi heer
van Boulogne 933, veroverde het graafschap Ponthieu, bevorderde de kloosterhervormingen van
Gerard van Brogne, deed grote schenkingen aan de St.Pieter te Gent, trof regelingen met de
Westfrankische Koning Lotharius ter bescherming van diens jeugdige kleinzoon als opvolger in
962.
35668363044. = 4458545794.
35668363045. = 4458545795.
35668363046. Eberhard IV van Nordgau, geboren in 900, overleden (ongeveer 73 jaar oud) op
donderdag 18 december 973, trouwt (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 15 jaar
oud) omstreeks 920 met
35668363047. = 2229272897a.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
17834181523a.
Hugo V Raucus van Nordgau, geboren omstreeks 920, overleden
(minstens 65 jaar oud) na 985.
17834181523b.
Hedwig van Nordgau, geboren omstreeks 930, overleden (ongeveer
67 jaar oud) op woensdag 13 december 997, zie 17834181523 [blz. 133].
17834181523c.
Wigburg van Beieren, geboren omstreeks 930.
17834181523d.
Albert II van de Elzas, geboren omstreeks 940.
17834181523e.
Gerard van Metz, geboren omstreeks 950, overleden (ongeveer 76
jaar oud) omstreeks 1026.
35668364288. = 8917091586.
35668364289. = 8917091587.
35668364290. Richard Warnier van Metz, geboren omstreeks 860, overleden (ongeveer 61 jaar
oud) omstreeks 921, trouwt (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 15 jaar
oud) omstreeks 880 met
35668364291. Adelheid van Auxerre, geboren in 865, overleden (ongeveer 55 jaar oud) in 920.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
17834182145a.
Boso van Metz, geboren in 890, overleden (ongeveer 45 jaar oud) in
935.
17834182145b.
Adelheid van Bourgondië, geboren omstreeks 890, overleden
(ongeveer 42 jaar oud) omstreeks 932, zie 17834182145 [blz. 133].
17834182145c.
Rudolf van Metz, geboren in 890, overleden (ongeveer 46 jaar oud)
op woensdag 15 januari 936.
17834182145d.
Ermgard van Metz, geboren omstreeks 890, overleden (ongeveer 46
jaar oud) op woensdag 15 januari 936.
35668366344. Reginar van Bidgau, geboren omstreeks 790, overleden (ongeveer 40 jaar oud)
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omstreeks 830, trouwt met
35668366345. Betswinda van Hesbaye.
Uit dit huwelijk een zoon:
17834183172.
Giselbrecht I van Leuven-Darnau, geboren omstreeks 825, overleden
(ongeveer 52 jaar oud) omstreeks 877, zie 17834183172 [blz. 134].
35668366346. Lotharius I der Franken der Karolingen, geboren op maandag 18 maart 795 te
Aquitanië, overleden (60 jaar oud) op zaterdag 29 september 855 te
Prüm [rheinland-pfalz, Duitsland], begraven aldaar, trouwt (respectievelijk 26 en ongeveer
16 jaar oud) op dinsdag 15 november 821 met
35668366347. Irmgard van Tours Heilige Irmgard of Ermengarde, geboren in 805 (omstreeks 800),
overleden (ongeveer 46 jaar oud) op 20 maart 851 te Ernstein [rhin (bas), Frankrijk].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
17834183173a.
Lodewijk II der Franken "de Jonge" Keizer van het Roomse Rijk (toen
nog niet '"Heilig" genoemd) en koning van Noord-Italië, geboren omstreeks 825,
overleden (ongeveer 50 jaar oud) op woensdag 12 augustus 875 te
Ghedi [lombardia, Italië], begraven te Milaan [lombardia, Italië] in de basiliek
Saint-Anbroise.
17834183173b.
Rotrudis der Franken, geboren omstreeks 826 te
Pavia [lombardia, Italië], overleden (ongeveer 56 jaar oud) in 882.
17834183173c.
Irmingard der Franken, geboren omstreeks 830, overleden (ongeveer
30 jaar oud) omstreeks 860, zie 17834183173 [blz. 134].
17834183173d.
Lotharius II der Franken, geboren omstreeks 835, overleden
(ongeveer 34 jaar oud) op donderdag 8 augustus 869 te
Piacenza [emilia romagna, Italië], begraven te Plaisance [emilia romagna, Italië] in de
kerk van abdij Saint-Antonin.
Algemene notities van: Lotharius I der Franken der Karolingen.
Rooms-keizer van 817 tot 855. Tot 840 regeerde hij samen met zijn vader. Hij was koning van
Italië van 818 tot 855 en koning van Midden-Francië van 840 tot 855. Hij probeerde om als keizer
het oppergezag over het gehele Frankische Rijk te behouden maar moest na de dood van zijn
vader uiteindelijk instemmen in een deling met zijn broers. De regio Lotharingen is naar hem
genoemd.
Bestuurder onder zijn vader.
In 815 werd Lotharius benoemd tot gouverneur van Beieren. Bij de Ordinatio Imperii van 817 werd
hij benoemd tot medekeizer van zijn vader en eerste erfgenaam. Onder het keizerlijk gezag
werden zijn broers Pepijn en Lodewijk benoemd tot koningen van Aquitanië en Beieren. Hun neef
Bernhard was al koning van Italië. Na de mislukte opstand van Bernhard in 818 werd Lotharius ook
koning van Italië. Hij hervormde het bestuur in zijn koninkrijk en werd in 823 opnieuw gekroond
door paus Paschalis I. In 824 verklaarde Lotharius dat hij als keizer boven de paus stond.
Opstand en burgeroorlog.
Na de dood van Ermengarde van Haspengouw, de moeder van Lotharius in 818, was Lodewijk de
Vrome op aandrang van zijn hofhouding hertrouwd in 819 met Judith van Beieren. Op haar
aandringen wees Lodewijk hun zoon Karel geboren in 823 in 829 ook een eigen gebied toe.
Lotharius en zijn broers zagen hierin een inbreuk op de Ordinatio Imperii en zagen hierin
bovendien een teken van de toenemende macht van Judith en haar gunstelingen in het hof.
Opgestookt door hun ooms en neven die allemaal grieven hadden tegen hun vader Lodewijk en
door een aantal ontevreden edelen, besloten ze om een greep naar de macht te doen:
831 Nadat Lodewijk de Duitser en Pepijn hun vader gevangen hebben genomen, trekt Lotharius
met een groot leger naar het noorden en roept een rijksdag bijeen in Nijmegen. Maar Lodewijk de
Vrome heeft Pepijn en Lodewijk de Duitser een groter deel in de erfenis beloofd en ook de lokale
edelen zijn trouw aan Lodewijk de Vrome. Op de Rijksdag moeten de zoons hun vader weer als
koning erkennen. Lotharius wordt begenadigd maar houdt alleen Italië over, en gaat daar in
ballingschap.
832 Na conflicten met Lodewijk de Duitser en Pepijn, benoemt Lodewijk de Vrome Karel de Kale
tot koning van Aquitanië en wijst de rest van het keizerrijk aan Lotharius toe.
833 Lotharius kiest voor een machtsgreep en marcheert naar het noorden. De legers van Lodewijk
de Vrome aan de ene kant en de drie opstandige broers aan de andere kant, ontmoeten elkaar bij
Colmar. Er wordt dagenlang onderhandeld maar ondertussen hebben de broers, met hulp van de
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paus, een deel van het leger van Lodewijk omgekocht of overgehaald om hun kant te kiezen.
Lodewijk beveelt zijn resterende troepen niet meer te vechten en wordt gevangengenomen. Uit
boosheid over het gedrag van Lotharius en de vernederingen die de broers Lodewijk de Vrome
laten ondergaan, kiezen steeds meer edelen in Neustrië en Austrasië de kant van Lodewijk de
Vrome. Lotharius wordt gedwongen om zich terug te trekken op Bourgondië.
834 Lotharius wil in onderhandelingen met zijn broers de situatie van de Ordinatio Imperii
herstellen, waarbij hij als keizer dus boven zijn broers zal staan. Pepijn en Lodewijk zijn hier niet
van gediend; zij willen de hun in 831 toegezegde koninkrijken behouden en als zelfstandige
koningen regeren. Lotharius moet zich in Blois onderwerpen, Pepijn en Lodewijk verdrijven
Lotharius naar Italië en maken hun vader weer keizer.
835 De belangrijkste partijgangers van Lotharius verliezen bij de synode van Diedenhoven hun
functies of overlijden in Italië tijdens een epidemie.
838 Pepijn sterft.
839 Lotharius kiest door bemiddeling van Judith nu de kant van Lodewijk de Vrome.
840 Lotharius erkent Karel als koning van Aquitanië. Het keizerrijk wordt ruwweg verdeeld in een
oostelijk deel (met Italië) voor Lotharius, en een westelijk deel voor Karel. Lodewijk de Duitser
houdt alleen de macht in Beieren. Lodewijk de Vrome zendt op zijn sterfbed de keizerlijke tekenen
van waardigheid aan Lotharius, die daarna het keizerschap over het hele rijk opeist.
841 Karel en Lodewijk sluiten een bondgenootschap tegen Lotharius (eed van Straatsburg).
Lotharius verbindt zich met zijn neef Pepijn II van Aquitanië, die ondanks het koningschap van
Karel de feitelijke machthebber in Aquitanië is. Op 25 juni worden Lotharius en Pepijn echter
verslagen bij Fontenay in Bourgondië. Lotharius vlucht naar Aken en onderneemt van daaruit
rooftochten maar moet ook Aken opgeven. Lotharius verbindt zich daarop met de Saksische
boeren maar hun verzet wordt door Lodewijk en de Saksische adel onderdrukt. Uiteindelijk trekt
Lotharius zich terug op Lyon. In dit jaar geeft hij Walcheren in leen aan de Vikingen om zo nieuwe
bondgenoten te werven, dit leidt tot een langdurige aanwezigheid van de Vikingen in Friesland.
842 begin van onderhandelingen (door delegaties) bij Mâcon op een eiland in de Saône.
843 vredesverdrag: het Verdrag van Verdun. Deze deling betekent het einde van het Frankische
Rijk en legt de basis voor het ontstaan van Frankrijk, Duitsland en Italië. Ook de kortstondige
hereniging onder Karel de Dikke kon deze ontwikkeling niet tegenhouden.
Keizer van het Middenrijk.
Bij het verdrag van Verdun heeft Lotharius zijn broers op bijna alle punten moeten toegeven. Maar
aan de andere kant had hij nog wel de keizerstitel en alle gebieden die daarmee verband hadden
zoals de hoofdstad Aken, de dalen van de Maas en de Moezel waar de bezittingen van zijn
voorouders lagen, en Italië met de controle over de paus en de associatie met het oude Rome. In
844 benoemt hij zijn zoon Lodewijk tot koning van Italië en in 850 maakt hij hem medekeizer. In het
noorden is hij gedwongen om meer gebieden aan de Vikingen in leen te geven. In 855 roept hij zijn
zoons bij zich in de abdij van Prüm en verdeelt zijn rijk onder hen:
Lodewijk krijgt Italië.
Karel het grootste deel van Bourgondië en de Provence.
Lotharius II het noordelijke deel van Bourgondië en de rest van het Middenrijk, dat later naar hem
Lotharingen zal worden genoemd.
Daarna wordt Lotharius monnik in de abdij en sterft 6 dagen later.
Graf.
Het graf van Lotharius is in 1860 ontdekt in de abdij van Prüm. Prüm lag toen in het koninkrijk
Pruisen en met financiële steun van koning Wilhelm I werd een nieuwe graftombe voor Lotharius
gebouwd waarin hij nu nog begraven is.
Algemene notities van: Irmgard van Tours.
Zij was voorbestemd om abdis te worden van de abdij van Bolzano. 15 november 821 trad zij
echter in Thionville in het huwelijk met keizer Lotharius I en daarna werd ze voogdes van Bolzano.
Een van haar kinderen was een dochter, Rotrude. In 849 stichtte zij samen met haar dochter in
Erstein (Elzas) een vrouwenklooster. Rotrude werd de eerste abdis van het klooster. Irmgard kreeg
vanuit Rome een groot aantal relieken geschonken voor het klooster. Sindsdien waren alle
rijksvorstinnen ook abdis van dit klooster.
Irmgard is begraven in Erstein. Haar feestdag is op 20 maart.
Pagina 140 van 181 op 18-8-2017

35668366352. Ragnhard van Boulogne.
een zoon:
17834183176.
Hernequin van Boulogne, geboren omstreeks 825, overleden
(ongeveer 57 jaar oud) omstreeks 882, zie 17834183176 [blz. 134].
35668366354. Heligaud van Ponthieu, geboren omstreeks 810, overleden (ongeveer 54 jaar oud)
in 864, trouwt met zijn tante
35668366355. Berthe van Ponthieu, geboren in 805, overleden (ongeveer 54 jaar oud) in 859.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
17834183177a.
Berthe van Ponthieu, geboren omstreeks 830, overleden (ongeveer
29 jaar oud) omstreeks 859, zie 17834183177 [blz. 134].
17834183177b.
Herlouin van Ponthieu, geboren omstreeks 830, overleden (ongeveer
48 jaar oud) omstreeks 878.
35668366364. Karel II "de Kale" der Franken, geboren op vrijdag 13 juni 823 te
Frankfort am Main [hessen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op 6 oktober 877 te
Avrieux [savoie, Frankrijk], begraven te Nantua [ain, Frankrijk] later Saint-Denis (Fr),
trouwt (respectievelijk 46 en ongeveer 19 jaar oud) (2) op vrijdag 12 oktober 869 te
Aix-la-Chapelle [drôme, Frankrijk] met Richilde van Metz, dochter van Bivinus van
Metz en Richilde van Arles [blz. 148], geboren in 850, overleden (minstens 60 jaar oud)
tussen 910 en vrijdag 3 februari 911 , zie 35668364290a [blz. 148]. Uit dit huwelijk 2
dochters, trouwt (respectievelijk 19 en ongeveer 12 jaar oud) (1) op
woensdag 13 december 842 te Quierzy [aisne, Frankrijk] met
35668366365. Ermentrudis van Orléans, geboren omstreeks 830, overleden (ongeveer 39 jaar
oud) op 6 oktober 869 te Saint-Denis-le-Ferment [eure, Frankrijk].
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
17834183182a.
Judith der Franken van West-Francië, geboren omstreeks 844,
overleden (minstens 26 jaar oud) na 870.
17834183182b.
Lodewijk II 'de Stamelaar' van West-Francië der Franken, geboren
op zaterdag 1 november 846 te Compiègne [oise, Frankrijk], overleden (32 jaar oud)
op 10 april 879 aldaar, zie 17834183182 [blz. 134].
17834183182c.
Hersent van Frankrijk.
17834183182d.
Karel 'het Kind' der Franken koning van Aquitanië, geboren tussen
847 en 848, overleden (hoogstens 19 jaar oud) op woensdag 29 september 866 te
Buzzancais [indre, Frankrijk], begraven te Bourges [cher, Frankrijk] in de kerk
Saint-Sulpice.
17834183182e.
Carloman 'de Blinde' der Franken werd op last van zijn vader de
ogen uitgestoken; werd abt van Saint-Médard te Soissons, geboren in 845, overleden
(minstens 32 jaar oud) tussen 877 en 878 te Echternach [Duitsland].
17834183182f.
Lotharius der Franken Abt van Moutier-Saint-Jean, daarna te
Saint-Germain in Auxerre, geboren omstreeks 845, overleden (ongeveer 20 jaar oud)
in 865 te Auxerre [yonne, Frankrijk].
17834183182g.
Ermentrudis der Franken vermeld als abdis van Hasnon en
Oostervant op 11.7.877, geboren omstreeks 845.
17834183182h.
Hildegardis der Franken, geboren omstreeks 845.
17834183182i.
Gisela der Franken, geboren in 845.
17834183182j.
Rothrudis der Franken abdis van Andlau, geboren omstreeks 845,
overleden (minstens 44 jaar oud) na 889.
17834183182k.
Godehilde van Frankrijk, geboren omstreeks 865.
Algemene notities van: Karel II "de Kale" der Franken.
Karel de Kale was koning van West-Francië, het westelijk deel van het Frankische Rijk waaruit
later Frankrijk zou ontstaan. Jeugd Karel werd geboren in Frankfurt aan de Main als jongste zoon
van keizer Lodewijk de Vrome, de enige uit diens tweede huwelijk, met Judith van Beieren. Karel
werd opgevoed in het klooster van Reichenau door Walahfrid Strabo, een bekende intellectuevan
zijn tijd. In 817 had Lodewijk zijn rijk al verdeeld tussen de drie zoons uit zijn eerste huwelijk door
de Ordinatio Imperii. Judith zette zich uit alle macht in om ook haar zoon Karel een erfdeel te
geven, en werd daarbij gesteund door een invloedrijke frace van hovelingen. In die periode kreeg
Karel zijn bijnaam 'de Kale', wat in deze context 'zonder bezit' betekent. In 829 had Judith succes
en kreeg Karel Allemanië toegewezen, vermoedelijk omdat hij dat jaar 16 werd en als meerderjarig
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werd bescho. Dit was een inbreuk op het evenwicht van de Ordinatio Imperii, wat leidde tot
onvrede bij zijn halfbroers - vooral bij Lotharius I die het meest werd benadeeld door de nieuwe
verdeling. De halfbroers van Karel en andere tegenstanders van Judith, Karel en hun fractie aan
het hof, hebben voortdurend geruchten verspreid dat Karel het kind zou zijn uit overspel van Judith
met Bernard van Septimanië. Bernard was de leider van Judithsctie aan het hof. Conflict en deling
van het Rijk In 832 waren de spanningen zo hoog opgelopen dat Pepijn I van Aquitanië in opstand
kwam tegen zijn vader. Lodewijk ontnam Pepijn zijn koninkrijk en gaf het aan Karel. Nu kwamen
Lotharius en Lodewijk de Duitser, de broers van Pepijn, ook in opstandn 834 was Lodewijk de
Vrome gedwongen om de situatie van voor 832 te herstellen. In 837 vroeg Lodewijk de Vrome de
landdag van Crémieux om Karel als koning tussen Friesland en de Seine te erkennen, wat leidde
tot een nieuwe opstand. Na de dood vanpijn in 838, werd Karel in 839 op de landdag van Worms
tot koning van West-Francië benoemd. Na de dood van Lodewijk de Vrome in 840 brandde de
strijd om de verdeling van het rijk echt los. Lotharius en Pepijn II van Aquitanië vielen Karel aan,
die een bondgenootschap met Lodewijk de Duitser sloot. Op 25 juni 841 versloegen Karel en
Lodewk hun tegenstanders bij Fontenay. Lotharius moest zich terugtrekken op Aken maar moest
later ook die stad opgeven. In 842 bevestigden Karel en Lodewijk hun verbond te Straatsburg met
de eed van Straatsburg. Karel werd datzelfde jaar in Aken tot kog van West-Francië benoemd. 14
februari 843 sloten Karel, Lodewijk en Lotharius het verdrag van Verdun. Dat bevestigde Karel als
geheel zelfstandige koning van West-Francië. Consolidatie van West-Francië In november 843
sloot Karel het verdrag van Coulaines met de adel en de geestelijkheid van West-Francië waarin
de rechten en plichten van de drie partijen ten opzichte van elkaar werden vastgelegd. Dit
document wordt beschouwd als een eerste 'gront' van feodaal Europa. Later zou hij in 864 met het
Edict van Pîtres een aantal belangrijke sociaal-economische hervormingen doorvoeren (beperkt
lijfeigenschap door schuld, hervormt het muntwezen en verbiedt het op eigen gezag bouwen van
vestingeneeft opdracht om in alle riviersteden versterkte bruggen aan te leggen om de Vikingen te
kunnen tegenhouden, en verplicht alle eigenaren van paarden tot militaire diensten en legt zo de
kiem voor de ridderstand).Karel, die in een klooster was opged, vestigde zijn bestuur op de
geestelijkheid. Bernard van Septimanië werd in 844 op bevel van Karel geëxecuteerd omdat hij
tijdens de burgeroorlog zijn beloften aan Karel had gebroken en uiteindelijk de kant van Pepijn II
had gekozen. Bretagne wist de onafhankelijk van West-Francië veilig tellen doordat de hertogen
Nominoë (845) en Erispoë (851) Karel wisten te verslaan. In 848 wist Karel definitief Aquitanië te
verwerven toen Pepijn II werd afgezet en gevangengenomen. Op uitnodiging van Aquitaanse
edelen stuurde Lodewijk de Duitser in 854 zijn zoon Lodewijk III 'de jonge' met een leger, om
koning te worden in Aquitanië. Lodewijk III bereikte zonder tegenstand Limoges. Karel liet als
tegenzet Pepijn II van Aquitanvrij uit zijn gevangenschap. Pepijn wist een grote aanhang te
mobiliseren in Aquitanië en Lodewijk moet zich terugtrekken. [bewerken]Crisis door aanvallen van
de Vikingen De regering van Karel werd geplaagd door plundertochten van Vikingen. Karel was
meerdere malen gedwongen om een dreigende inval met grote geldbedragen af te kopen. In de
ogen van veel leidende edelen was dit een gebrek aan daadkracht. In 858 brachit een grote groep
edelen onder Robert IV de Sterke ertoe om een beroep op Lodewijk de Duitser te doen. Die was er
namelijk wel in geslaagd om zijn koninkrijk van te vrijwaren van de Vikingen. Lodewijk wist Karel te
verslaan bij Brienne. Lodewijkk met zijn leger naar Orléans en werd daar gehuldigd door de
meeste edelen van Aquitanië, Bretagne en Neustrië. Karel vluchtte naar Bourgondië. De
bisschoppen eisten echter dat Lodewijk zich zou terugtrekken en om hen tegemoet te komen, zond
hij edeel van zijn leger terug naar Oost-Francië. Toen het daarna bij Soissons tot een confrontatie
tussen Karel en Lodewijk kwam, zag Lodewijk dat Karel een overmacht had en trok hij zich terug.
Ook hierna bleven de plundertochten van de Vikingen aanhouden. Verdeling van het Middenrijk De
decennia na de dood van Lotharius (855) werden gedomineerd door het onvermogen van zijn
zoons om in Midden-Francië een duurzame staat te vestigen, en door hun onvermogen om tige
mannelijke nakomelingen te produceren. Uiteindelijk leidde ditoe dat Karel en Lodewijk de Duitser
het gehele Middenrijk onder elkaar verdeelden. Vooral het opportunisme dat Karel daarbij aan de
dag legde, zorgde ervoor dat Karel en Lodewijk regelmatig met elkaar in conflict kwamen: 859
Lotharius II gaf de gebieden ten zuiden van de Jura, die werden gedomineerd door de opstandige
hertog Hugbert, aan Lodewijk de Duitser. Toen Lodewijk probeerde om Hugbert te onderwerpen,
ging Karel Hugbert steunen. 860 na het kinderloos overlijden van Karel van Provence probeerde
Karel om diens koninkrijk te annexeren. Dit mislukte door het verzet onder leiding van Girard II van
Roussillon en dreiging van Lodewijk de Duitser. Uiteindelijk erfde Lotharius IIt grootste deel van het
koninkrijk van Karel van Provence, Lodewijk van Italië kreeg de rest. Karel en Lodewijk de Duitser
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sloten in Koblenz een verdrag om hun geschillen bij te leggen. Karel en Lodewijk frustreerden
eendrachtig de pogingen van Lotharius II om van zijn kinderloze echtgenote te scheiden en te
trouwen met zijn minnares om haar kinderen te echten. In 868 sloten Karel en Lodewijk een
verdrag over de verdeling van zijoninkrijk, indien Lotharius inderdaad zonder kinderen zou komen
te overlijden. 869 na het overlijden van Lotharius annexeerde Karel diens gehele koninkrijk omdat
Lodewijk ziek was en zijn leger door oorlogen aan zijn oostelijke grenzen was gebonden. 870
onder dreiging van oorlog stemde Karel op 22 januari toe in het verdrag van Meerssen waarbij
alsnog een verdeling van Lotharingen en het koninkrijk van Karel van Provence, dat Lotharius II
had geërfd, werd geregeld. De grens liep van langs des, Ourthe en Moezel in Lotharingen en in het
zuiden langs de Saône en de Rhône (hoewel Karel ook de graafschappen Besançon, Lyon en
Vienne, op de oostelijke oevers van deze rivieren kreeg). 875 na het overlijden van Lodewijk van
Italië bood de Italiaanse adel aan Karel de koningstitel aan, ondanks de afspraken die Lodewijk
van Italië met Lodewijk de Duitser had gemaakt dat diens zoon Karloman zijn erfgenaam zou zijn.
Op 25 december wd Karel te Rome door paus Johannes VIII keizer gekroond. 876 Karel werd in
Pavia uitgeroepen tot koning van Italië. Lodewijk de Duitser viel met zijn leger West-Francië
binnen. Karel haastte zich terug. Na het overlijden van Lodewijk probeerde Karel door een snelle
veldtocht Oost-Francië te veroveren mahij werd op 8 oktober verslagen bij Andernach, een
oversteekplaats van de Rijn. Dood en begrafenis Op verzoek van de paus keerde Karel terug naar
Italië om de dreiging van de Saracenen het hoofd te bieden. Hij wist dat hij bij zijn vertrek
West-Francië in de zwakke handen van zijn zoon Lodewijk de Stamelaar achterliet, daarom
verklaarde hij vooe periode van zijn afwezigheid alle titels en functies erfelijk. Zo hoopte hij tijdens
zijn afwezigheid twisten tussen edelen te voorkomen als er edelen bij de veldtocht in Italië om het
leven zouden komen. Achteraf gezien was dit een belangrijkep in de ontwikkeling van het feodale
stelsel. Karels eigen edelen (ook Boso, zijn onderkoning in Italië) verzetten zich tegen de veldtocht
en tegelijk trok Karloman ook naar Italië. Onder deze omstandigheden besloot Karel om terug te
keren maar oveed bij het overtrekken van de Col du Mont Cenis aan een plotselinge ziekte. Zowel
zijn joodse lijfarts als zijn tweede echtgenote werden ervan verdacht Karel te hebben vergiftigd.
Het lukte niet zijn lichaam terug naar Parijs te brengen omdat degers de stank van zijn rottende
lichaam niet konden verdragen, ook niet toen het in een met leer gevoerd vat werd gestopt. Karel
werd met vat en al begraven in Nantua. Later werd hij herbegraven in Saint-Denis. Huwelijken en
kinderen Karel trouwde op 13 december 842 met Ermentrudis van Orléans. Nadat haar broer
Willem in 866 in conflict met Karel was gedood, verliet zij Karel en trad in een klooster. Zij hadden
de volgende kinderen: Judith (ca. 844-na 870), was eerst gehuwd met twee Engelse koningen
(Ethelwulf en Ethelbald van Wessex) en leefde als weduwe aan het hof van haar vader. Werd daar
in 861 (ze was dus nog geen 20 jaar oud) geschaakt door Boudewijn I van Vlaanderen.el wendde
al zijn invloed aan om te voorkomen dat ze ergens onderdak zouden krijgen. Uiteindelijk vluchtten
Judith en Boudewijn naar Rome, waarna de paus een verzoening wist te bemiddelen. Lodewijk II
van West-Francië (846-879). Karel (ca. 847 - Buzzancais, 29 september 866) begraven te
Bourges. 855 gekozen tot koning van Aquitanië, trouwde 862 tegen de zin van zijn vader met de
weduwe van de graaf van Bourges. Verloor daarom zijn titel maar kreeg die terug nadat het huwek
was geannuleerd. Kreeg ernstig hersenletsel en overleed daaraan na twee jaar Carloman de
Blinde ( - Echternach, ca. 877), in 854 ingetreden in de geestelijke stand. abt van de
Sint-Medardus te Soissons in 860. Nam deel aan een samenzwering tegen zijn vader in 870,
verloor zijn abdijen en moest vluchten. In 873 door West-Frische bisschoppen uit de kerk gezet en
daarna werden op bevel van Karel zijn ogen uitgestoken. Hij werd opgesloten in de abdij van
Corbie maar ontsnapte naar Lodewijk de Duitser, die hem abt van Echternach maakte. Lotharius (
- Auxerre, 865), vanaf zijn geboorte verlamd, abt van Moutier-Saint-Jean en later van de Abdij van
Sint-Germanus van Auxerre. Hildegardis. Ermentrudis, ( - na 877) abdis van Hasnon en
Oostervant. Gisela. Rothrudis ( - na 889), abdis van Sainte-Radégonde te Poitiers en van Andlau.
Op 12 oktober 869 (vijf dagen na het overlijden van zijn eerste vrouw) trouwde Karel met Richildis,
dochter van Bivinus van Metz. Het huwelijk werd 22 juni 870 te Aken bevestigd. Ze kregen de
volgende kinderen: Rothildis (871-929), in 890 gehuwd met Roger van Maine, verwerft de abdijen
van Notre-Dame en St Jan te Laon en de Abdij van Chelles. Trok zich in 922 terug in Chelles.
Toen ze deze abdij moest afstaan op bevel van Karel de Eenvoudige was dat de aeiding voor een
opstand onder Robert van Bourgondië (vader van een schoonzoon van Rothildis), die in plaats van
Karel koning werd. tweeling: Drogo en Pepijn, (ca. 873) allebei ongeveer een jaar oud overleden,
begraven in de Abdij van Sint-Amand zoon (23 maart 875), kort na zijn doop overleden Karel (10
oktober 876 - voor 7 april 877), begraven te Saint-Denis.
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Karel II "de Kale" der Franken, trouwt (2) met Richilde van Metz.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
17834183182l.
Rothilde der Franken, geboren in 870, overleden (ongeveer 58 jaar
oud) op donderdag 22 maart 928.
17834183182m.
Alberade der Franken, geboren in 872.
35668366366. Adalhard van Parijs van Angoulême Perigord, geboren in 830, overleden (ongeveer
60 jaar oud) op 10 oktober 890, trouwt (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 42 jaar
oud) omstreeks 859 met
35668366367. Alpais Elfride van Parijs, geboren omstreeks 817, overleden (ongeveer 53 jaar oud)
omstreeks 870.
Uit dit huwelijk een dochter:
17834183183.
Adelheid Judith van Parijs, geboren omstreeks 859, overleden
(ongeveer 42 jaar oud) op 10 november 901, zie 17834183183 [blz. 134].
35668366372. Alfred I 'de Grote' van Wessex, geboren in 849 te
Wantage [south east england, Groot Brittanië], overleden (ongeveer 50 jaar oud) op
zondag 26 oktober 899 te Winchester [south east england, Groot Brittanië], begraven
aldaar in de kathedraal, trouwt (respectievelijk ongeveer 16 en ongeveer 15 jaar oud) in
865 met
35668366373. Elswitha van Gainsborough, geboren omstreeks 850, overleden (ongeveer 55 jaar
oud) op donderdag 5 december 905, begraven te
Winchester [south east england, Groot Brittanië].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
17834183186a.
Elfrida van Wessex gravin van Vlaanderen, geboren omstreeks 865,
overleden (ongeveer 64 jaar oud) op zondag 7 juni 929, begraven te
Gent [oost-vlaanderen, België].
17834183186b.
Edward I van Wessex "de Oudere", geboren omstreeks 865,
overleden (ongeveer 59 jaar oud) op maandag 17 juli 924 te
Fardon [wales, Groot Brittanië], begraven te
Winchester [south east england, Groot Brittanië], zie 17834183186 [blz. 135].
17834183186c.
Aethelflaed van England, geboren in 875, overleden (ongeveer 43
jaar oud) in 918.
35668366374. Ethelhelm van Wiltshire, geboren omstreeks 870, trouwt met
35668366375. Elswyth van Kent, geboren in 840, overleden (ongeveer 60 jaar oud) in 900.
Uit dit huwelijk een dochter:
17834183187.
Aelfleda van Bernica, geboren omstreeks 885, overleden (ongeveer
30 jaar oud) omstreeks 915, begraven te
Winchester [south east england, Groot Brittanië], zie 17834183187 [blz. 135].
35668366376. Liudolf van Saksen-Ludolf saksische graaf, hertog van Saksen, Saksen-Ludolf,
geboren in 806, overleden (ongeveer 58 jaar oud) in 864, trouwt (respectievelijk ongeveer
29 en ongeveer 19 jaar oud) in 835 met
35668366377. Oda van Saksen-Billung, geboren omstreeks 816, overleden (ongeveer 97 jaar oud)
omstreeks 913.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
17834183188a.
Bruno I van Saksen, geboren in 835, overleden (ongeveer 45 jaar
oud) op vrijdag 2 februari 880 te Hamburg [hamburg, Duitsland].
17834183188b.
Otto van Saksen-Ludolf, geboren in 836, overleden (ongeveer 76
jaar oud) op 30 november 912, zie 17834183188 [blz. 136].
17834183188c.
Liutgard van Saksen-Ludolf, geboren in 845, overleden (ongeveer 40
jaar oud) op dinsdag 17 november 885, begraven te
Asschaffenburg [bavaria, Duitsland].
17834183188d.
Oda van Saksen, geboren omstreeks 849, overleden (ongeveer 36
jaar oud) op 30 november 885, begraven te Asschaffenburg [bavaria, Duitsland].
35668366378. Hendrik van Babenberg markgraaf van de Noordelijke Mark, geboren
omstreeks 810, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op 20 augustus 886 te
Parijs [val-d’oise, Frankrijk] (gesneuveld), begraven te Soissons [aisne, Frankrijk], trouwt
met
35668366379. Ingeltrud van Friuli, geboren in 837, overleden (ongeveer 33 jaar oud) op
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woensdag 2 april 870.
Uit dit huwelijk een dochter:
17834183189.
Hedwig van Nordmark, geboren in 852, overleden (ongeveer 51 jaar
oud) op zaterdag 24 december 903, zie 17834183189 [blz. 136].
35668366380. Theodoric I van Ringelheim, trouwt met
35668366381. Mathilde van Marseburg.
Uit dit huwelijk een zoon:
17834183190.
Diederik II van Ringelheim, geboren omstreeks 868 te
Ringelheim [niedersachsen, Duitsland], overleden (ongeveer 49 jaar oud) op
dinsdag 8 december 917, zie 17834183190 [blz. 136].
35668366382. Godfried Haraldsson 'de Noorman' Yngling graaf van Friesland prins van
Denemarken, geboren in 845 in Denemarken, overleden (ongeveer 40 jaar oud) in
juni 885, trouwt met
35668366383. Gisela van Lotharingen, geboren in 862, overleden (hoogstens 45 jaar oud)
voor maandag 26 oktober 907, trouwt (2) met Diederik III van Ringelheim graaf van
Ringelheim, koning der Saksen. Uit dit huwelijk een dochter, trouwt (3) met Godfried van
Friesland, geboren in 827, overleden (ongeveer 58 jaar oud) in juni 885. Uit dit huwelijk
een dochter.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
17834183191a.
Reginbert van Friesland.
17834183191b.
Reginhilde van Friesland, geboren omstreeks 877, overleden
(ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 907.
17834183191c.
Sigfried 'de Deen' van Guines, geboren omstreeks 885 te
Guisnes [south east england, Groot Brittanië], overleden (ongeveer 80 jaar oud) in
965.
17834183191d.
Ludmilla Ragnildis Yngling, geboren omstreeks 876, overleden
(ongeveer 41 jaar oud) in 917, zie 17834183191 [blz. 136].
Algemene notities van: Godfried Haraldsson 'de Noorman' Yngling.
Hij is vermoord op last van keizer Karel III 'de Dikke'. Aanvoerder van de Vikingen. Hij bezat ook
graafschappen in Walcheren en de Betuwe. In 882 bekeert hij zich tot het Christendom en krijgt
het Friese gebied in leen; hij wordt dan hertog.
Gisela van Lotharingen, trouwt (2) met Diederik III van Ringelheim graaf van Ringelheim,
koning der Saksen.
Uit dit huwelijk een dochter:
17834183191e.
Amalagarde van Ringelheim, geboren in 883.
Gisela van Lotharingen, trouwt (3) met Godfried van Friesland.
Uit dit huwelijk een dochter:
17834183191f.
Frederuna van Friesland.

Generatie XXXVII
71336724480. = 35668363042.
71336724481. = 35668363043.
71336724482. Herman 'billung' van Saksen Hertog Van Saksen, trouwt met
71336724483. Hildegard.
Uit dit huwelijk een dochter:
35668362241.
Mathilde van Saksen, overleden op woensdag 25 mei 1008, zie
35668362241 [blz. 136].
71336726016. Rutpert IV Capet-Francië, trouwt met
71336726017. Adelheid Aelis van Tours, trouwt (1) met Konrad van Welfen. Uit dit huwelijk een
zoon.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
35668363008a.
Regilinde in Wormsgau, geboren in 866, overleden (ongeveer 86 jaar
oud) in 952.
35668363008b.
Robert V (II) van Capet-West Francië, geboren op
zondag 15 augustus 866, overleden (56 jaar oud) op donderdag 15 juni 923 te
Soissons [aisne, Frankrijk], zie 35668363008 [blz. 136].
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35668363008c.
Richilde van Parijs.
Adelheid Aelis van Tours, trouwt (1) met Konrad van Welfen.
Uit dit huwelijk een zoon:
35668363008d.
Konrad II van Welfen, geboren omstreeks 835, overleden (ongeveer
41 jaar oud) omstreeks 876.
71336726018. Heribert I van Vermandois graaf van Soissons, graaf van Vermandois en
Liedgardis, geboren omstreeks 840, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op
vrijdag 6 november 907 (vermoord), trouwt met
71336726019. Bertha van Morvois, geboren omstreeks 850, overleden (ongeveer 57 jaar oud)
omstreeks 907.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
35668363009a.
Beatrix Adela van Vermandois, geboren omstreeks 880, overleden
(minstens 51 jaar oud) na maart 931, zie 35668363009 [blz. 137].
35668363009b.
Heribert II van Vermandois graaf van Vermandois 907-943, geboren
omstreeks 880, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op donderdag 23 februari 943,
begraven te Saint Quentin [aisne, Frankrijk].
35668363009c.
Sprota van Bretagne (van Bourgondië), geboren in 890, overleden
(ongeveer 46 jaar oud) in 936.
35668363009d.
Kunigunde der Franken, geboren in 895, overleden (ongeveer 54
jaar oud) op dinsdag 22 december 949.
Algemene notities van: Heribert I van Vermandois.
Vermoord in opdracht van graaf Boudewijn II van Vlaanderen. Wordt graaf van Soissons, leke-abt
van St.Crépin, dan ook graaf van Meaux en Madrie en tenslotte in 896 graaf van Vermandois.
Kiest aanvankelijk de zijde van Karel de Eenvoudige in diens strijd tegen Odo/Eudes hertog van
Francië om de Franse troon, maar verlaat dan om onbekende redenen diens partij. Verliest
zodoende St.Quentin en Péronne aan Rudolf graaf van Cambrai, broer van Boudewijn II van
Vlaanderen, die hij later laat doden. Uit bloedwraak geeft Boudewijn opdracht Herbert te
vermoorden.
Algemene notities van: Heribert II van Vermandois.
Tracht zijn machtsgebied uit te breiden. Leke-abt van Saint-Médard-de-Soissons en van
Saint-Crépin-de-Soissons. Graaf van Vermandois, van Méaux, enz. Speelt een rol in de
machtstrijd om de Franse koningskroon en in de conflicten met Oost-Francië, Bourgondië, wegens
het lot van Lotharingen. Sluit met evenveel gemak allianties, die hij dan zo nodig ook weer zonder
meer verbreekt. Kiest ondanks zijn eigen Karolingische afstamming veelal de partij der
Robertijnen. Houdt de ongelukkige koning Karel III de Eenvoudige, na diens afzetting, vele jaren
gevangen.
71336726036. Everhard van Friuli hertog of markies van Friuli, geboren omstreeks 800, overleden
(ongeveer 66 jaar oud) op woensdag 16 december 866 te Italië, begraven in de abdij van
Saint-Calixte te Cysoing, trouwt met
71336726037. Gisela der Franken van Francië, geboren tussen 819 en 822, overleden (hoogstens
55 jaar oud) op woensdag 1 juli 874 te Cysoing [nord, Frankrijk], begraven aldaar in de
abdij Saint-Calixte, waarbij ze aan de basis stond van de oprichting.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
35668363018a.
Unroch van Friuli, geboren in 840.
35668363018b.
Berengarius I van Friuli, geboren tussen 850 en 860, overleden
(hoogstens 74 jaar oud) in 924, zie 35668363018 [blz. 137].
35668363018c.
Heilwich van Friuli, geboren omstreeks 858, overleden (ongeveer 37
jaar oud) omstreeks 895.
35668363018d.
Ingeltrud van Friuli, geboren in 837, overleden (ongeveer 33 jaar
oud) op woensdag 2 april 870, zie 35668366379 [blz. 144].
35668363018e.
Judith van Friuli, geboren omstreeks 840, overleden (ongeveer 41
jaar oud) omstreeks 881.
71336726038. Suppo van Spoleto.
een dochter:
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35668363019.
Bertila van Spoleto, geboren omstreeks 850, overleden (hoogstens
65 jaar oud) voor 915, zie 35668363019 [blz. 137].
71336726040. Hugbert van Arles.
een zoon:
35668363020.
Theobald Adalbertus van Arles, geboren in 860, overleden (minstens
27 jaar oud) tussen 887 en 898, begraven te Lucca [toscana, Italië], zie
35668363020 [blz. 137].
71336726042. = 17834183173d.
71336726043. Waldrada van Auxerre, geboren omstreeks 835, overleden (ongeveer 34 jaar oud)
op vrijdag 9 april 869 te Remiremont [vosges, Frankrijk].
71336726044. Konrad II der Welfen, trouwt in 880 met
71336726045. Waldrada van Auxerre.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
35668363022a.
Adelheid van Auxerre, geboren in 865, overleden (ongeveer 55 jaar
oud) in 920, zie 35668364291 [blz. 138].
35668363022b.
Rudolf I van Bourgondië, geboren in 865, overleden (ongeveer 47
jaar oud) op zaterdag 25 oktober 912, zie 35668363022 [blz. 137].
71336726046. Boso V van Bourgogne-Metz, geboren in 855, overleden (ongeveer 32 jaar oud) op
zaterdag 11 januari 887 te Venetië [veneto, Italië], trouwt met
71336726047. Ermengarde der Franken, geboren in 855, overleden (hoogstens 41 jaar oud)
voor vrijdag 2 juni 896.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
35668363023a.
Kunigund van Provence, geboren in 873.
35668363023b.
Irmgard van Bourgondië, geboren omstreeks 875.
35668363023c.
Willa van Bourgondië, geboren omstreeks 880, overleden (ongeveer
40 jaar oud) omstreeks 920, zie 35668363023 [blz. 137].
35668363023d.
Lodewijk Bosonides 'de Blinde' van Metz.
35668363023e.
Engelberta van Bourgondië, geboren omstreeks 887, overleden
(minstens 29 jaar oud) na januari 916.
Algemene notities van: Boso V van Bourgogne-Metz.
Stichtte in 879 het koninkrijk Bourgondië en werd zo de eerste koning binnen het vroegere
Frankische Rijk die niet van Karel de Grote afstamde.
71336726084. Boudewijn II 'de Kale' van Vlaanderen, geboren omstreeks 864, overleden
(ongeveer 54 jaar oud) op 10 september 918, begraven te Gent [oost-vlaanderen, België],
trouwt (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 19 jaar oud) in 884 met
71336726085. = 17834183186a.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
35668363042a.
Adolf van Boulogne-Terwaan, geboren in 891, overleden (ongeveer
42 jaar oud) op zaterdag 13 november 933.
35668363042b.
Mathilde van Saint Pol-Sur-Mer, geboren in 895.
35668363042c.
Arnulf I 'de Grote' van Vlaanderen, geboren tussen 885 en 890,
overleden (hoogstens 80 jaar oud) op zaterdag 27 maart 965, begraven te
Gent [oost-vlaanderen, België], zie 35668363042 [blz. 138].
Algemene notities van: Boudewijn II 'de Kale' van Vlaanderen.
graaf van Vlaanderen 879-918, usurpeerde na afloop van invallen van de Noormannen van de
jaren 879-883 grondbezit en rechten in de hele streek tussen Schelde en Artois, gold als
grondlegger van Vlaanderen als terrotoriaal vorstendom, wisselde herhaaldelijk van partij in de
strijd tussen de diverse Westfrankische Koningen en liet aartsbisschop Fulco van Reims (900) en
graaf Heribert I van Vermandois (voor 907) vermoorden, richtte een groot aantal burchten op ter
bescherming van zijn gebied.
71336726086. = 35668363009b.
71336726087. = 17834181504c.
71336726092. Hugo III van de Elzas graaf in de Nordgouw, Elzas, Eguisheim, Ortenau, Argau,
Hohenberg, geboren in 868, overleden (ongeveer 72 jaar oud) in 940, trouwt (2) met
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Hildegard van de Betuwe, dochter van Ricfried Teisterbant-Betuwe en Hesewindis
(Hereswint) van Loos-Kleef, geboren in 900, overleden (ongeveer 40 jaar oud) in 940. Uit
dit huwelijk een dochter, trouwt (1) met
71336726093. Hildegarde van Ferrette, geboren in 869, overleden (ongeveer 71 jaar oud) in 940.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
35668363046a.
Guntram 'de Rijke' van Habsburg, geboren in 898, overleden
(ongeveer 77 jaar oud) in 975.
35668363046b.
Eberhard IV van Nordgau, geboren in 900, overleden (ongeveer 73
jaar oud) op donderdag 18 december 973, zie 35668363046 [blz. 138].
Hugo III van de Elzas graaf in de Nordgouw, Elzas, Eguisheim, Ortenau, Argau,
Hohenberg, trouwt (2) met Hildegard van de Betuwe.
Uit dit huwelijk een dochter:
35668363046c.
Adele Adeydis d' Equisheim-Dagsbourg-Nordgau, geboren in 927 te
Dachsbourg [baden-württemberg, Duitsland], overleden (ongeveer 38 jaar oud) in 965.
71336726094. = 4458545794.
71336726095. = 4458545795.
71336728580. Bivinus van Metz graaf en abt van Gorze, geboren in 810, overleden (ongeveer 59
jaar oud) in 869, trouwt met
71336728581. Richilde van Arles.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
35668364290a.
Richilde van Metz.
35668364290b.
Boso V van Bourgogne-Metz, geboren in 855, overleden (ongeveer
32 jaar oud) op zaterdag 11 januari 887 te Venetië [veneto, Italië], zie
71336726046 [blz. 147].
35668364290c.
Richard Warnier van Metz, geboren omstreeks 860, overleden
(ongeveer 61 jaar oud) omstreeks 921, zie 35668364290 [blz. 138].
71336728582. = 71336726044.
71336728583. = 71336726045.
71336732688. Gainfroy de Sens, geboren omstreeks 750, trouwt met
71336732689. Theudelinde de Bliesgau, geboren omstreeks 755, overleden (ongeveer 40 jaar
oud) omstreeks 795.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
35668366344a.
Theodolinde van Sens, geboren omstreeks 779, overleden
(ongeveer 15 jaar oud) omstreeks 794.
35668366344b.
Reginar van Bidgau, geboren omstreeks 790, overleden (ongeveer
40 jaar oud) omstreeks 830, zie 35668366344 [blz. 138].
71336732692. Lodewijk I 'de Vrome' der Franken door paus Hadrianus tot Koning van Aquitantië
gezalfd te Rome, geboren op dinsdag 11 april 778 te Chasseneuil [indre, Frankrijk],
overleden (62 jaar oud) op 20 juni 840 te Ingelheim am Rhein [rheinland-pfalz, Duitsland],
begraven te Metz [moselle, Frankrijk] in Saint-Arnould, trouwt (respectievelijk 40 en
ongeveer 14 jaar oud) (2) op dinsdag 1 februari 819 te
Aken [nordrhein-westfalen, Duitsland] met Judith van Welf, dochter van Welf I van
Beieren der Welfen en Eigilwich van Saksen [blz. 165], geboren in 805 te
Aldorf [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 38 jaar oud) op
vrijdag 19 april 843 te Tours [indre-et-loire, Frankrijk], zie 71336732729 [blz. 153]. Uit dit
huwelijk 2 kinderen, trouwt (respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 18 jaar oud) (1) in
794 met
71336732693. Irmingard van Haspengouw, geboren omstreeks 776 te Hesbaye [luik, België],
overleden (ongeveer 42 jaar oud) op 3 oktober 818 te Angers [maine-et-loire, Frankrijk].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
35668366346a.
Lotharius I der Franken der Karolingen, geboren op
maandag 18 maart 795 te Aquitanië, overleden (60 jaar oud) op
zaterdag 29 september 855 te Prüm [rheinland-pfalz, Duitsland], begraven aldaar, zie
35668366346 [blz. 139].
35668366346b.
Pippijn I van Aquitanië, geboren omstreeks 797, overleden (ongeveer
41 jaar oud) op dinsdag 13 december 838 te Poitiers [vienne, Frankrijk], begraven
aldaar in de kerk Sainte-Radegonde.
35668366346c.
Hildegardis der Franken abdis van N.-D. en van Saint-Jean de Laon,
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geboren tussen 802 en 850, gedoopt c.
35668366346d.
Lodewijk II 'de Duitser' der Franken, geboren in 806, overleden
(ongeveer 70 jaar oud) op zondag 28 augustus 876 te
Frankfort am Main [hessen, Duitsland], begraven in de kerk Saint Nazair van abdij
Lorch.
Algemene notities van: Lodewijk I 'de Vrome' der Franken.
Lodewijk de Vrome volgde zijn vader Karel de Grote na diens dood in 814 op als koning van de
Franken. Lodewijk heeft een goede opleiding gekregen en was zeer gelovig. Hij streefde er naar
een goede keizer te zijn en de erfenis van zijn vader te bestendigen. Hij was de eerste Frankische
heerser die bij de regeling van de erfopvolging afweek van hetlische recht, dat eiste dat het rijk in
gelijke delen onder zijn zoons zou moeten worden verdeeld. Deze praktijk leidde steevast tot jaren
of zelfs generaties van oorlogen tussen de Frankische deel-koninkrijken. In plaats daarvan
probeerde hij eengeling te formuleren waardoor het rijk ongedeeld zou blijven. Zijn autoriteit en zijn
politieke talent waren onvoldoende om deze regeling met succes door te voeren. Doordat zijn
oudste zoons en veel van de hoge edelen zich benadeeld voelden, werdt laatste decennium van
zijn regering gekenmerkt door burgeroorlogen en het afbrokkelen van Lodewijks positie. Na zijn
dood werd het rijk tussen zijn nog levende zoons verdeeld. Hiermee werd de basis gelegd voor de
staatkundige verdeling van Europn het latere Frankrijk, Duitsland en Italië. Geboorte en
naamgeving Terwijl Karel de Grote in Noord-Spanje op veldtocht was, beviel zijn vrouw Hildegard,
hetzij op 11 april, hetzij in juniaugustus 778 in de palts van Chasseneuil bij Poitiers van een
tweeling. Na Karels terugkeer werden ze als Lodewijk en Lothar gopt. De Karolingische
koningsnamen Karel, Karloman en Pepijn waren reeds aan Karels eerder geboren zonen
vergeven, zodat men besloot terug te grijpen naar deze van de belangrijkste Merovingische
koningen Chlodowech I oftewel Clovis, en ChlotariusDe kleine Lothar stierf reeds in 779, maar
Lodewijk overleefde. Koning van Aquitanië Ten tijde van de geboorte van Lodewijk begon Karel de
Grote een politiek van decentralisatie van bestuur en militair bevel vorm te geven. Doel daarvan
was om in alle strategische grensgebieden een permanent aanwezige macht te hebben,
onafhankelijkn de verblijfplaats van Karel zelf. Hiertoe creëerde Karel koninkrijken voor zijn zoons,
die daar moesten gaan wonen en het bestuur en het militaire bevel op zich moesten nemen.
Lodewijk, drie jaar oud, werd in 781 koning van Aquitanië en daarmeeast met de confrontatie met
de Arabieren in Spanje, onder regentschap van een hofhouding van ervaren hovelingen,
bestuurders en bevelhebbers, die zijn taken voor hem waarnamen. Lodewijk ontving als kind goed
onderwijs, hij sprak vloeiend Latijn en beheerste ook Grieks. Hij werd verder opgevoed volgens de
gewoonten en ten van Aquitanië. In 797 verwierf Lodewijk Barcelona nadat de Arabische
gouverneur van die stad in opstand was gekomen en toen zijn opstand mislukte de stad liever aan
de Franken overdroeg. In 799 ging Barcelona verloren maar in 800 leidde Lodewijk met Willem
met doorn en zijn zoon Bera, een leger van Aquitaniërs, Basken, Visigoten (uit Septimanië en de
Provence) en belegerde Barcelona, de stad valt uiteindelijk in 801. Hiermee ontstond de Spaanse
Mark. In 806 regelde Karel de Grote zijn erfenis. Volgens deze verdeling zou Karel 'de jonge' re
vermoedelijk koning worden boven zijn broers en kreeg hij de kern van het rijk, Pepijn kreeg Italië
en delen van Zuid-Duitsland en Lodewijk kreeg Aquitanië, eeeel van Bourgondië en de Provence.
In 812 bedwong Lodewijk een Baskische opstand. Hij ging voor zijn vader minstens een keer op
campagne tegen Benevento in Zuid-Italië. Keizer Door de dood van zijn beide oudere broers,
Pepijn en Karel 'de jonge' re, was Lodewijk de enige overgebleven erfgenaam. Op 11 september
813 kwamen de rijksgroten te Aken bijeen en waren getuige van de feestelijke verheffing van de
zoon van Karel de Ge tot mederegent en exclusieve erfgenaam van het Rijk, met de daaraan
verbonden konings- en keizerstitels. In 814 werd Lodewijk koning van de Franken als opvolger van
zijn vader. Hij regeerde vrijwel het gehele rijk zelf, alleen Italië heeft met Bard, een zoon van
Pepijn, nog een eigen koning. Het beleid van Lodewijk werd sterk bepaald door de invloed van zijn
hovelingen (waaronder veel van zijn vertrouwelingen uit Aquitanië) en zijn echtgenotes. Hij begon
een intensieve periode van geving en staatkundige en e hervorming. Loijk verplichtte alle kloosters
de leefregels van Benedictus te volgen en hij moderniseerde de rechtspraak. Hij stuurde al zijn
ongetrouwde (half)zusters naar het klooster om zo machtsvorming rondom toekomstige zwagers
bij voorbaat te voorkomen. Ziontige halfbroers liet hij met rust maar zijn neven (behalve Bernard)
dwong hij ook om in het klooster te treden, hoewel die juist bijzonder trouw waren geweest. Zijn
belangrijkste raadslieden waren graaf Bernard van Septimanië en Ebbo, de zoonn zijn min en dus
een soort broer, die hij in 816 aartsbisschop van Reims werd. Hij hield ook ministers van zijn vader
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zoals Elisachar (abt van St Maximin te Trier) en Hildebold (aartsbisschop van Keulen) aan. In 815
maakte hij zijn zoons, Lotharien Pepijn respectievelijk gouverneur van Beieren en gouverneur van
Aquitanië. In 816 tenslotte werd Lodewijk door paus Stephanus, te Reims, tot keizer van het
Westen gekroond. [bewerken]Opstanden en conflicten Conflicten tussen Lodewijk en zijn zoons,
en tussen de zoons onderling, worden hieronder apart behandeld. 815: een opstand van de hertog
van Gascogne, maar die werd verslagen en vervangen door Wolf III Centullus van Gascogne, die
in 818 op zijn beurt zou worden vervangen 816: een opstand van de Sorben en de Obodriten wordt
voor een paar jaar onderdrukt. 817: Vikingen plunderden langs de Elbe 818: onderwerping van
Bretagne. Vikingen plunderden langs de Loire 820: campagne tegen de Arabieren in Spanje loopt
op niets uit omdat de verantwoordelijke edelen (o.a. Hugo van Tours) de expeditie traineerden.
Meerdere jaren van campagnes (samen met de Dalmatiërs) tegen de Kroaten hebben een
wisselend succes, mauiteindelijk werden de Kroaten verslagen. Vikingen plunderen in Vlaanderen.
822: Lodewijk begint uit politieke overwegingen de zendingsarbeid onder de Denen. Lodewijk
maakt de paus weer meer afhankelijk van de keizer. 824: Lodewijk onderwierp Bulgaarse
stammen in de Pannonische laagvlakte 827: Lodewijk verloor Pannonie aan de Bulgaren. Moren
belegeren Barcelona 832: Moren hielden plundertochten tot bij Marseille en in het Rhônedal
Ordinatio Imperii Oorkonde van Lodewijk de Vrome, verleend aan de Sint-Baafsabdij, waarin
Lodewijk haar immuniteit bevestigt die ze reeds ontvangen had van Lodewijks vader (in het
Stadsmuseum Gent) Tijdens een e feestdag in 817 in Aken, stortte een houten loopbrug tussen
het paleis en de kerk in. Ook Lodewijk was op die loopbrug aanwezig maar bleef ongedeerd,
hoewel er veel slachtoffers vielen. Deze gebeurtenis was voor Lodewijk eenn de redenen om zijn
opvolging te regelen. In het document Ordinatio Imperii benoemde hij zijn oudste zoon Lotharius
tot eerste erfgenaam en medekeizer en zijn andere zoons Pepijn (Aquitanië, Gascogne, Toulouse,
Carcassonne, Autun, Avallon, Neversn Lodewijk (Beieren en aanliggende marken) en hun neef
Bernard (Italië) tot onder-koningen. Hij probeerde hiermee te bereiken dat de eenheid van zijn rijk
na zijn eventueel overlijden zou worden bewaard en dat zo een burgeroorlog zou kunnen
wordenorkomen. In feite heeft Lodewijk door de benoeming van koningen in grensgebieden met
sterke tegenstanders teruggegrepen op de staatsinrichting van Karel de Grote : Pepijn tegen de
Arabieren in Spanje Bernard tegen de Arabieren en het Byzantijnse Rijk in Italië Lodewijk tegen de
Avaren en andere volken uit Oost-Europa Opstand van Bernard Bernard vond dat zijn positie door
de Ordinatio Imperii was verzwakt en was bang dat hij uiteindelijk in een ondergeschikte positie ten
opzichte van de zoons van Lodewijk zou worden gedwongen. Aan zijn hof werden wilde plannen
gemaakt over een onankelijk koninkrijk en hij stuurde troepen om de Alpenpassen te bezetten.
Lodewijk trok met zijn leger naar Chalon-sur-Saône en nodigde Bernard uit hem daar te bezoeken.
Toen bleek dat een aantal van zijn belangrijke edelen een opstand niet zoudenunen, had Bernard
geen keuze dan te gaan en zich uiteindelijk over te geven. Hij werd ter dood veroordeeld, maar
daarna begenadigd. Wel werden zijn ogen uitgestoken. Nadat deze straf in Aken onoordeelkundig
was uitgevoerd, stierf Bernard alsnog naee dagen van ondragelijk lijden. Bisschop Theodulf van
Orléans, een van de grootste geleerden van het rijk, werd van medeplichtigheid beschuldigd en
opgesloten in een klooster, waar hij korte tijd later onder verdachte omstandigheden overleed. Hett
van Bernard en Theodulf bezorgde Lodewijk een groot schuldgevoel, dat hem de rest van zijn
leven zou belastten. Hij zou de dood van zijn vrouw in 818 zien als een straf van god, hoewel er
ook geruchten waren dat Ermengarde zelf de hand in de dooan Bernard had gehad. In reactie op
de opstand van Bernard dwong Lodewijk zijn halfbroers om toe te treden tot de geestelijkheid. In
822 deed Lodewijk voor zijn hof en voor de paus een publieke schuldbekentenis, waar hij de
verantwoordelijkheid voor de dood van Bernardp zich nam. Hij beleed daarbij ook een aantal
andere fouten en zonden. Dit was slecht voor zijn prestige onder de edelen. Hij liet zijn neven toen
weer uit het klooster en gaf ze weer functies aan het hof. Crisis (829 - 835) Op aandringen van zijn
tweede echtgenote, Judith, benoemde Lodewijk in 829 hun zoon Karel tot hertog (niet koning, dus
formeel geen inbreuk op de Ordinatio Imperii) van Alemannië (Elzas, Zwaben, Raetië en een deel
van Bourgondië). Dit ging natuurlk ten koste van het erfdeel van Lotharius. Op aandrang van Wala,
een van de neven van Lodewijk, die weer uit het klooster was gelaten, en andere edelen die waren
verdrongen door gunstelingen van Judith, begonnen de broers Lotharius, Pepijn en Lodek een
opstand tegen hun vader en vooral ook tegen de invloed, die Judith op Lodewijk had. Ebbo en
Hildwin steunden de opstand net als een aantal bisschoppen. Bernard van Septimanië, de
belangrijkste hoveling en een bondgenoot van Judith, werd bescdigd van overspel met Judith - hij
zou misschien zelfs de vader van Karel zijn. In 830 overtuigde Wala Pepijn van het gevaar van
Bernard van Septimanië. Pepijn trok met een leger naar Parijs en ontmoette met zijn leger
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Lodewijk de Duitser even ten noorden van Parijs. Lodewijk de Vrome keerde terug van weer een
campagne tegentagne (juist begonnen om door een externe vijand te bestrijden de eenheid te
bewaren) en ging naar Compiègne. Daar werd hij door Pepijn gevangengenomen. Judith werd in
Poitiers gevangengezet en Bernard van Septimanië vluchtte naar Barcelona. Lothas trok in 831
met een groot leger naar het noorden en riep in Nijmegen een rijksdag bijeen. Maar Lodewijk de
Vrome had Pepijn en Lodewijk de Duitser een groter deel in de erfenis beloofd en ook de lokale
edelen bleven trouw aan Lodewijk de Vrome.de rijksdag moesten de zoons hun vader weer als
koning erkennen. Lotharius werd begenadigd maar werd wel naar Italië verbannen. Judith moest
een eed zweren dat zij onschuldig was. Wala en andere belangrijke edelen en geestelijken die
achter de opsd zaten werden verbannen. Het gebied van Pepijn werd uitgebreid tot aan de
Somme. Het gebied van Lodewijk de Duitser werd uitgebreid tot aan de Rijn. Karel kreeg het
tussenliggende gebied van de Moezel tot aan de Provence. Lotharius hield alleen Iië over. In 832
werd Pepijn aan het hof ontboden, waar hij kil werd ontvangen, als gevolg waarvan hij het hof
zonder toestemming van zijn vader verliet. Lodewijk de Vrome was bang voor een opstand en
stuurde een leger naar Aquitanië. Ondertussen trok Lodewk de Duitser Schwaben (wat volgens de
regeling van 831 binnen zijn gebied viel) binnen met Slavische bondgenoten. Lodewijk de Vrome
onderwierp Lodewijk de Duitser bij Augsburg en Pepijn bij Limoges. Hij was zo boos dat hij Pepijn
en Lodewijk al huebieden ontnam. Vervolgens benoemde hij Karel tot koning van Aquitanië en
wees de rest van het keizerrijk aan Lotharius toe. Die koos echter voor een machtsgreep, verbond
zich met Pepijn en Lodewijk de Duitser en marcheerde in 833 naar het noordene legers van
Lodewijk de Vrome aan de ene kant en de drie opstandige broers aan de andere kant, ontmoetten
elkaar bij Colmar. Er werd dagenlang onderhandeld maar ondertussen hadden de broers, met hulp
van de paus, een deel van het leger van Lodewiomgekocht of overgehaald om hun kant te kiezen.
Lodewijk beval zijn resterende troepen uiteindelijk om niet meer te vechten om een kansloos
bloedbad te voorkomen, en werd gevangengenomen en opgesloten in de Sint-Medardusabdij te
Soissons. De plaatan de veldslag, die niet doorging, ging de geschiedenis in als het Lügenfeld
(niet van leugen, maar van lueg - hinderlaag - die de drie zoons hier tegen hun vader gespannen
hadden door zijn soldaten om te kopen). Karel de Kale werd opgesloten in dbdij van Prüm en
Judith in Tortona. Lodewijk de Vrome werd door een synode (onder voorzitterschap van Ebbo) in
Soissons afgezet en moest te Compiègne een openbare schuldbekentenis doen. Hij werd in Reims
symbolisch van de drempel van de kerk verban. Lodewijk de Duitser (inmiddels getrouwd met een
zuster van Judith) begon onder invloed van zijn familie en schoonfamilie weer toenadering tot
Lodewijk de Vrome te zoeken. Uit boosheid over het gedrag van Lotharius en de vernedering van
Lodewijk deome kozen ook steeds meer edelen in Neustrië en Austrasië de kant van Lodewijk de
Vrome. Lotharius werd gedwongen om zich terug te trekken op Bourgondië. In 834 wilde Lotharius
de situatie van de Ordinatio Imperii van 817 herstellen, waarbij hij akeizer dus boven zijn broers
zou staan. Pepijn en Lodewijk waren hier niet van gediend, want zij wilden vasthouden aan de
verdeling van 831 (zonder Karel) en als zelfstandige koningen regeren, zij verdreven Lotharius
naar Italië en maakten hun vadweer keizer. In 835 verloren de belangrijkste partijgangers van
Lotharius hun ambten en een aantal van hen overleed tijdens een epidemie in Italië. De crisis was
voorbij, maar Lodewijk zou de rest van zijn regering voortdurend in conflict blijven met zijn zoons.
De laatste jaren De laatste jaren van het bewind van Lodewijk werden gekenmerkt door steeds
wisselende allianties met zijn zonen, waarbij die geregeld titels en gebieden kregen en weer
kwijtraakten. Ook in deze jaren vonden gewapende confrontaties met zijn zoons pts. De aanvallen
van de Vikingen werden heftiger. 836 - Vikingen plunderden Utrecht en Antwerpen. 837 - Vikingen
veroverden Nijmegen, maar werden door Lodewijk de Vrome verjaagd. Karel werd tot koning van
Alemannië en Bourgondië gekroond. Dit ging vooral ten koste van Lodewijk de Duitser, die prompt
in opstand kwam. Lodewijk de Vrome gaf in reie alle gebieden van Lodewijk de Duitser behalve
Beieren aan Karel. 838 - Vrede met de Vikingen. Lodewijk de Vrome beval de bouw van een
Noordzee-vloot en stelde gezanten aan voor Friesland. Na het overlijden van Pepijn benoemde
Lodewijk Karel ook tot koning van Aquitanië maar de edelen kozen Pepijns zoon: Pepijn. Lodewijk
dreigde met een aanval. 839 - Lodewijk de Duitser viel Schwaben binnen, Pepijn II trok naar de
Loire. De Vikingen vielen Friesland binnen en plunderden Dorestad. Lotharius koos door
bemiddeling van Judith nu de kant van Lodewijk de Vrome. Pepijn II werd verslagen en onte. 840 Karel werd erkend als koning van Aquitanië. Lodwijk dreef Lodewijk de Duitser terug tot aan de
Oostmark. Het keizerrijk werd door Lodewijk opnieuw verdeeld: Karel kreeg Neustrië en Aquitanië,
Lodewijk de Duitser kreeg Beieren en de rest vant rijk was voor Lotharius. Op 20 juni 840 overleed
Lodewijk na een ziekte in de palts van Ingelheim, op een eiland in de Rijn. Lodewijk ligt begraven
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in de abdij van St Arnulph te Metz. Na drie jaar van spanning en strijd zouden zijn zoons
uiteindelijk zelf bepalen hoe hetk werd verdeeld. Karolingische muntslag Een penning van
Lodewijk de Vrome (bron: vHerwijnen) De gebruikelijke munteenheid was de denier, ook wel
Penning genoemd. De voorkant laat meestal een kruis zien, de achterkant een tempeltje. De
zilveren denier (denarius) is al tijdens de Romeinse Republiek, dat wil zeggen, vanaf 223 v.Chr, in
gebrk geweest. De ondergang van het West-Romeinse Rijk in 476 betekende ook het verdwijnen
van de denarius. De vader van Lodewijk, Karel de Grote herintroduceerde de penning. De
muntslag van Lodewijk de Vrome vond onder andere plaats in Utrecht, Doresd en mogelijk
Deventer. Karakteristiek voor Lodewijk de Vrome is het randschrift 'XPISTIANA RELIGIO'.
Huwelijken en kinderen In zijn eerste huwelijk (795) was Lodewijk getrouwd met Irmingard. Ze
hadden een goed huwelijk en Irmingard had een grote invloed op haar man. Zij kregen de
volgende kinderen: Lotharius (± 795-855), koning van Italië, volgde zijn vader op als keizer en
werd koning van het Middenrijk Pepijn (± 797-838), koning van Aquitanië; hij stierf nog vóór het
Frankische Rijk in 843 met het Verdrag van Verdun definitief in drie delen werd verdeeld Rotrude
(± 800-?), gehuwd met Gerard van Auvergne Bertha, waarvan het geboortejaar onbekend
gebleven is Hildegarde, (± 802804 - 857), tweede echtgenote van Gerard van Auvergne, abdis van
Notre Dame en Saint Jean te Laon, steunt Lotharius tegen Karel de Kale Lodewijk (± 806-876),
koning van Beieren en na 843 van het Oost-Frankische Rijk. Na het overlijden van Irmingard is
Lodewijk op aandrang van zijn edelen hertrouwd. Na een soort schoonheidswedstrijd trouwde hij 1
februari 819 te Aken met Judith van Beieren. Zij kregen de volgende kinderen: Gisela (ca. 820 874), getrouwd met Eberhard van Friuli Karel de Kale (13 juni 823 - 6 oktober 877), koning van het
West-Frankische Rijk een onbekende dochter. Bij zijn minnares Theodelinde van Sens had hij de
volgende kinderen: Alpais, (ca. 794 - 852), getrouwd met Bego van Toulouse Arnulf, (geb. 794),
graaf van Sens en bondgenoot van Lotharius.
Lodewijk I 'de Vrome' der Franken door paus Hadrianus tot Koning van Aquitantië gezalfd
te Rome, trouwt (2) met Judith van Welf.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
35668366346e.
Gisela der Franken van Francië, geboren tussen 819 en 822,
overleden (hoogstens 55 jaar oud) op woensdag 1 juli 874 te Cysoing [nord, Frankrijk],
begraven aldaar in de abdij Saint-Calixte, waarbij ze aan de basis stond van de
oprichting, zie 71336726037 [blz. 146].
35668366346f.
Karel II "de Kale" der Franken, geboren op vrijdag 13 juni 823 te
Frankfort am Main [hessen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op 6 oktober 877 te
Avrieux [savoie, Frankrijk], begraven te Nantua [ain, Frankrijk] later Saint-Denis (Fr),
zie 35668366364 [blz. 141].
71336732694. Hugo van Tours, trouwt met
71336732695. Eva van Parijs.
Uit dit huwelijk een dochter:
35668366347.
Irmgard van Tours, geboren in 805, overleden (ongeveer 46 jaar
oud) op 20 maart 851 te Ernstein [rhin (bas), Frankrijk], zie 35668366347 [blz. 139].
71336732708. Nithard van Ponthieu, geboren in 793, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op
zaterdag 22 juni 842.
een zoon:
35668366354.
Heligaud van Ponthieu, geboren omstreeks 810, overleden
(ongeveer 54 jaar oud) in 864, zie 35668366354 [blz. 141].
71336732710. Angilbert van Saint Riquier-Ponthieu, overleden op dinsdag 18 februari 814, trouwt
(Bertha hoogstens 13 jaar oud) in 792 met
71336732711. Bertha der Franken, geboren tussen 779 en 780, overleden (ongeveer 44 jaar oud)
na donderdag 14 januari 823.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
35668366355a.
Nithard van Ponthieu, geboren in 793, overleden (ongeveer 49 jaar
oud) op zaterdag 22 juni 842, zie 71336732708 [blz. 152].
35668366355b.
Hartnid Hardouin van Ponthieu, geboren in 797, overleden (ongeveer
29 jaar oud) in 826.
35668366355c.
Arsinde van Ponthieu, geboren in 797.
35668366355d.
Berthe van Ponthieu, geboren in 805, overleden (ongeveer 54 jaar
oud) in 859, zie 35668366355 [blz. 141].
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71336732728. = 71336732692.
71336732729. Judith van Welf.
Algemene notities van: Judith van Welf.
Begin 830 werd zij in het Radegundisklooster te Poitiers gevangengezet. In 833 zat zij gevangen in
klooster Tortona in Noord-Italië, waar zij in 834 werd vrijgelaten.
Lodewijk I 'de Vrome' der Franken door paus Hadrianus tot Koning van Aquitantië gezalfd
te Rome, trouwt (1) met Irmingard van Haspengouw, dochter van Ingram van de
Haspengouw en Rotrud.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
35668366364c.
Lotharius I der Franken der Karolingen, geboren op
maandag 18 maart 795 te Aquitanië, overleden (60 jaar oud) op
zaterdag 29 september 855 te Prüm [rheinland-pfalz, Duitsland], begraven aldaar, zie
35668366346 [blz. 139].
35668366364d.
Pippijn I van Aquitanië, geboren omstreeks 797, overleden (ongeveer
41 jaar oud) op dinsdag 13 december 838 te Poitiers [vienne, Frankrijk], begraven
aldaar in de kerk Sainte-Radegonde, zie 35668366346b [blz. 148].
35668366364e.
Hildegardis der Franken abdis van N.-D. en van Saint-Jean de Laon,
geboren tussen 802 en 850, zie 35668366346c [blz. 148].
35668366364f.
Lodewijk II 'de Duitser' der Franken, geboren in 806, overleden
(ongeveer 70 jaar oud) op zondag 28 augustus 876 te
Frankfort am Main [hessen, Duitsland], begraven in de kerk Saint Nazair van abdij
Lorch, zie 35668366346d [blz. 149].
71336732730. Odo van Orléans, trouwt met
71336732731. Engeltrude van Parijs.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
35668366365a.
Ermentrudis van Orléans, geboren omstreeks 830, overleden
(ongeveer 39 jaar oud) op 6 oktober 869 te Saint-Denis-le-Ferment [eure, Frankrijk],
zie 35668366365 [blz. 141].
35668366365b.
Willem van Orléans, geboren omstreeks 830.
71336732732. Wulfhard van Parijs van Angoulême, geboren in 810, overleden (minstens 51 jaar
oud) tussen 861 en 871, trouwt (beiden ongeveer 20 jaar oud) in 830 met
71336732733. Sussana van Parijs, geboren omstreeks 810, trouwt (2) met Ulrich II van Auergau,
zoon van Ulrich I van Auergau-Linzgau, geboren omstreeks 800. Uit dit huwelijk een
zoon.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
35668366366a.
Wulfgrin van Angoulême-Perigord graaf van Angoulême, Périgord,
geboren omstreeks 830, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op zondag 3 mei 886.
35668366366b.
Adalhard van Parijs van Angoulême Perigord, geboren in 830,
overleden (ongeveer 60 jaar oud) op 10 oktober 890, zie 35668366366 [blz. 144].
Sussana van Parijs, trouwt (2) met Ulrich II van Auergau.
Uit dit huwelijk een zoon:
35668366366c.
Ulrich III van Auergau, geboren in 829, overleden (ongeveer 61 jaar
oud) in 890.
71336732744. Aethelwulf van Wessex, geboren omstreeks 820, overleden (ongeveer 38 jaar oud)
op vrijdag 13 januari 858, trouwt (beiden ongeveer 20 jaar oud) in 840 met
71336732745. Osburga van Wight, geboren omstreeks 820.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
35668366372a.
Aethelbald van Wessex, geboren omstreeks 840, overleden
(ongeveer 18 jaar oud) op vrijdag 13 januari 858 te Sherborne [sw, Groot Brittanië],
begraven te Winchester [south east england, Groot Brittanië].
35668366372b.
Aethelswyth van England, geboren in 843, overleden (ongeveer 46
jaar oud) in 889.
35668366372c.
Alfred I 'de Grote' van Wessex, geboren in 849 te
Wantage [south east england, Groot Brittanië], overleden (ongeveer 50 jaar oud) op
zondag 26 oktober 899 te Winchester [south east england, Groot Brittanië], begraven
aldaar, zie 35668366372 [blz. 144].
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Algemene notities van: Aethelbald van Wessex.
Hij was de tweede zoon van koning Ethelwulf. Hij dwong zijn vader tot aftreden en trouwde in 858
met zijn stiefmoeder Judith, een dochter van Karel de Kale, koning der Franken. Het huwelijk werd
nietig verklaard om redenen van bloedverwantschap en Karel beval zijn dochter terug naar
Frankrijk waar zij in een klooster in Senlis belandde. Daaruit werd zij later geschaakt door
Boudewijn I, graaf van Vlaanderen. Uit hun verbintenis kwam een stamboom voort, waartoe de
latere koningin Mathilde van Vlaanderen behoort, de vrouw van Willem de Veroveraar.
71336732746. Aethelred van Gaines, trouwt in 865 met
71336732747. Edburga van Mercia.
Uit dit huwelijk een dochter:
35668366373.
Elswitha van Gainsborough, geboren omstreeks 850, overleden
(ongeveer 55 jaar oud) op donderdag 5 december 905, begraven te
Winchester [south east england, Groot Brittanië], zie 35668366373 [blz. 144].
71336732748. Ethelred I van Wessex, geboren in 857, trouwt met
71336732749. Wulfrida.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
35668366374a.
Ethelhelm van Wiltshire, geboren omstreeks 870, zie
35668366374 [blz. 144].
35668366374b.
Elgiva van Wessex, geboren in 872.
71336732750. Ceowulf II van Kent.
een dochter:
35668366375.
Elswyth van Kent, geboren in 840, overleden (ongeveer 60 jaar oud)
in 900, zie 35668366375 [blz. 144].
71336732752. Bruno van Saksen, geboren in 770, trouwt met
71336732753. Oda van Enghers.
Uit dit huwelijk een zoon:
35668366376.
Liudolf van Saksen-Ludolf, geboren in 806, overleden (ongeveer 58
jaar oud) in 864, zie 35668366376 [blz. 144].
71336732754. Zoon van Saksen-Billung, trouwt (Aeda ongeveer 15 jaar oud) omstreeks 810 met
71336732755. Aeda der Franken, geboren in 795.
Uit dit huwelijk een dochter:
35668366377.
Oda van Saksen-Billung, geboren omstreeks 816, overleden
(ongeveer 97 jaar oud) omstreeks 913, zie 35668366377 [blz. 144].
71336732756. Poppo I van Saalgau.
een zoon:
35668366378.
Hendrik van Babenberg, geboren omstreeks 810, overleden
(ongeveer 76 jaar oud) op 20 augustus 886 te Parijs [val-d’oise, Frankrijk], begraven te
Soissons [aisne, Frankrijk], zie 35668366378 [blz. 144].
71336732758. = 71336726036.
71336732759. = 71336726037.
71336732764. Harald Halvdansson Yngling, trouwt met
71336732765. Sigrid Helgesdotter Jellng.
Uit dit huwelijk een zoon:
35668366382.
Godfried Haraldsson 'de Noorman' Yngling, geboren in 845,
overleden (ongeveer 40 jaar oud) in juni 885, zie 35668366382 [blz. 145].
71336732766. = 17834183173d.
71336732767. = 71336726043.

Generatie XXXVIII
142673452036.
Pippijn II van Parijs der Franken graaf ten noorden van de Seine 834-840,
heer van Péronne-St. Quintin, mogelijk ook heer van Vermandois, geboren voor 818 te
Vermandois [aisne, Frankrijk], overleden (minstens 60 jaar oud) omstreeks 878 te
Milaan [lombardia, Italië], trouwt met
142673452037.
Rothaïde van Bobbio.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
71336726018a.
Adelheid van Vermandois, geboren omstreeks 842, overleden
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(ongeveer 56 jaar oud) in 898.
71336726018b.
Dochter van Vermandois, geboren omstreeks 836.
71336726018c.
Heribert I van Vermandois, geboren omstreeks 840, overleden
(ongeveer 67 jaar oud) op vrijdag 6 november 907, zie 71336726018 [blz. 146].
71336726018d.
Bernard van Laon, geboren omstreeks 845.
71336726018e.
Pepijn III Berenger graaf van Senlis, Bayeux en Valois, geboren in
845, overleden (minstens 48 jaar oud) tussen zondag 8 januari 893 en 931.
142673452038.
Ranulf I van Aquitanië-Poitiers, geboren omstreeks 820, overleden
(ongeveer 46 jaar oud) op zaterdag 5 juli 866, trouwt (beiden ongeveer 25 jaar oud) in
845 met zijn achternicht
142673452039.
Blichilde van Maine, geboren omstreeks 820, overleden (ongeveer 50 jaar
oud) omstreeks 870.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
71336726019a.
Ranulf II van Aquitanië, geboren in 855 te Poitiers [vienne, Frankrijk],
overleden (ongeveer 35 jaar oud) op woensdag 5 augustus 890.
71336726019b.
Ermengarde van Poitiers, geboren in 845.
71336726019c.
Bertha van Morvois, geboren omstreeks 850, overleden (ongeveer
57 jaar oud) omstreeks 907, zie 71336726019 [blz. 146].
142673452072.
Unrocus van Barcelona, trouwt met
142673452073.
Engeltrude van Friuli.
Uit dit huwelijk een zoon:
71336726036.
Everhard van Friuli, geboren omstreeks 800, overleden (ongeveer 66
jaar oud) op woensdag 16 december 866 te Italië, zie 71336726036 [blz. 146].
142673452074.
= 71336732692.
142673452075.
= 71336732729.
Lodewijk I 'de Vrome' der Franken door paus Hadrianus tot Koning van Aquitantië gezalfd
te Rome, trouwt (1) met Irmingard van Haspengouw (zie
71336732728[[krr42965_77170371336732728 ]]).
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
71336726037c.
Lotharius I der Franken der Karolingen, geboren op
maandag 18 maart 795 te Aquitanië, overleden (60 jaar oud) op
zaterdag 29 september 855 te Prüm [rheinland-pfalz, Duitsland], begraven aldaar, zie
35668366346 [blz. 139].
71336726037d.
Pippijn I van Aquitanië, geboren omstreeks 797, overleden (ongeveer
41 jaar oud) op dinsdag 13 december 838 te Poitiers [vienne, Frankrijk], begraven
aldaar in de kerk Sainte-Radegonde, zie 35668366346b [blz. 148].
71336726037e.
Hildegardis der Franken abdis van N.-D. en van Saint-Jean de Laon,
geboren tussen 802 en 850, zie 35668366346c [blz. 148].
71336726037f.
Lodewijk II 'de Duitser' der Franken, geboren in 806, overleden
(ongeveer 70 jaar oud) op zondag 28 augustus 876 te
Frankfort am Main [hessen, Duitsland], begraven in de kerk Saint Nazair van abdij
Lorch, zie 35668366346d [blz. 149].
142673452084.
= 35668366346.
142673452085.
= 35668366347.
142673452092.
= 71336728580.
142673452093.
= 71336728581.
142673452094.
= 17834183173a.
142673452095.
Engelberga der Franken, geboren omstreeks 835, overleden (minstens 61
jaar oud) tussen 896 en 901.
142673452168.
Boudewijn I 'IJserenarm' van Vlaanderen koning van Wessex, geboren
omstreeks 840, overleden (ongeveer 39 jaar oud) op dinsdag 2 januari 879 te
Arras [pas-de-calais, Frankrijk], begraven te
Winchester [south east england, Groot Brittanië], trouwt (respectievelijk ongeveer 23 en
ongeveer 19 jaar oud) op donderdag 13 december 863 te Auxerre [yonne, Frankrijk] met
142673452169.
= 17834183182a.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
71336726084a.
Guinehilde van Vlaanderen, geboren omstreeks 863.
71336726084b.
Boudewijn II 'de Kale' van Vlaanderen, geboren omstreeks 864,
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overleden (ongeveer 54 jaar oud) op 10 september 918, begraven te
Gent [oost-vlaanderen, België], zie 71336726084 [blz. 147].
71336726084c.
Rudolf van Vlaanderen, geboren omstreeks 865, overleden
(ongeveer 31 jaar oud) op zondag 17 juni 896.
Algemene notities van: Boudewijn I 'IJserenarm' van Vlaanderen.
graaf van Terwaan 866, bestuurder van de gouwen Kortrijk, Aardenburg en West Vlaanderen en
mogelijk Mempiscus (tussen Gent en Kortrijk), verloor na de schaking van Judith van West Francië
zijn graafschappen 862 maar verzoende zich met Karel de Kale en werd opnieuw aangesteld tot
graaf in de gouwen Vlaanderen, Waas en Gent 864 en na 866 in de streek Sint-Omaars (Ternois),
leke-abt St. Pietersabdij te Gent 870, toezichthouder en raadgever van kroonprins Lodewijk (de
Stamelaar) bij het vertrek van Karel naar Italië.
Judith der Franken van West-Francië, trouwt (respectievelijk ongeveer 12 en ongeveer 16
jaar oud) (1) op 1 oktober 856 te Verberie [oise, Frankrijk] met haar achterneef Aethelbald
van Wessex, zoon van Aethelwulf van Wessex en Osburga van Wight.
Uit dit huwelijk een zoon:
71336726084d.
Ethelred I van Wessex, geboren in 857, zie 71336732748 [blz. 154].
142673452170.
= 35668366372.
142673452171.
= 35668366373.
142673452172.
= 71336726018.
142673452173.
= 71336726019.
142673452174.
= 35668363008.
142673452175.
Aelis van Neustrië.
Robert V (II) van Capet-West Francië, trouwt (1) met Beatrix Adela van Vermandois,
dochter van Heribert I van Vermandois en Bertha van Morvois.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
17834181504.
Hugo I (Hugo) 'de Grote' Capet-Francië (Capet).
17834181504b.
Emma van Capet-Francië.
142673452184.
Eberhard III van Nordgau graaf in Nordgau, geboren in 837, overleden
(ongeveer 61 jaar oud) in 898, trouwt met
142673452185.
= 71336726018a.
Uit dit huwelijk een zoon:
71336726092.
Hugo III van de Elzas, geboren in 868, overleden (ongeveer 72 jaar
oud) in 940, zie 71336726092 [blz. 147].
142673452186.
= 17834183173d.
142673452187.
= 71336726043.
142673457160.
Richard D'amiens (van Amiens), trouwt (Hartnid Hardouin ongeveer 23 jaar
oud) in 820 met
142673457161.
= 35668366355b.
Uit dit huwelijk een zoon:
71336728580.
Bivinus van Metz, geboren in 810, overleden (ongeveer 59 jaar oud)
in 869, zie 71336728580 [blz. 148].
142673465376.
Maineir de Sens, geboren omstreeks 725, overleden (hoogstens 75 jaar
oud) voor 800.
een zoon:
71336732688.
Gainfroy de Sens, geboren omstreeks 750, zie
71336732688 [blz. 148].
142673465384.
Karel 'de Grote' der Franken, geboren op zondag 2 april 748 te
Ingelheim am Rhein [rheinland-pfalz, Duitsland], overleden (65 jaar oud) op
donderdag 28 januari 814 te Aken [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven aldaar in de
Dom, levenspartner (1) met Himiltrude der Franken, geboren omstreeks 745, overleden
(minstens 32 jaar oud) na 777, zie 285346930935 [blz. 169]. Uit deze relatie 2 kinderen,
trouwt (respectievelijk 23 en ongeveer 21 jaar oud) (2) op 30 april 771 te
Aken [nordrhein-westfalen, Duitsland] Karel verstootte haar echter in circa 771 en stuurde
haar terug naar haar vader, (dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden omstreeks 771)
met Desiderata van Lombardije, dochter van Desiderius der Lombarden en Ansa,
geboren omstreeks 750. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, een zoon, trouwt
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(respectievelijk 35 en ongeveer 18 jaar oud) (4) in oktober 783 te
Worms [rheinland-pfalz, Duitsland] met Fastrade van Oostfranken, dochter van Rudolf III
der Franken en Aeda van Beieren [blz. 174], geboren omstreeks 765, overleden
(ongeveer 29 jaar oud) op 10 augustus 794 te Frankfort am Main [hessen, Duitsland],
begraven te Mayence [lot, Frankrijk], zie 285346930979 [blz. 170]. Uit dit huwelijk 4
dochters, trouwt (respectievelijk ongeveer 47 en ongeveer 43 jaar oud) (5) in 796 met
Luitgarde van Alemanië, geboren omstreeks 753, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op
donderdag 4 juni 800 te Tours [indre-et-loire, Frankrijk], begraven aldaar in de kerk van
Saint-Martin. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, levenspartner (6) met
Madelgardis der Franken, geboren omstreeks 760. Uit deze relatie een zoon,
levenspartner (7) met Gerswindis van Saksen, geboren in 775 in Saksen. Uit deze relatie
een dochter, levenspartner (8) met Regina der Franken, geboren omstreeks 770. Uit deze
relatie 2 zonen, levenspartner (9) met Adelindis der Franken, geboren in 806. Uit deze
relatie een zoon, trouwt (respectievelijk hoogstens 23 en hoogstens 12 jaar oud)
(3) voor 30 april 771 met
142673465385.
Hildegard van de Vinzgouw, geboren op zaterdag 4 mei 758, overleden (24
jaar oud) op 30 april 783 te Thionville [moselle, Frankrijk], begraven te
Metz [moselle, Frankrijk] in de Kerk van de Abdij Saint Arnoul.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
71336732692a.
Karel II 'de Jonge' der Franken koning der Franken, geboren tussen
772 en 773 te Aken [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (hoogstens 39 jaar
oud) op donderdag 4 december 811 in Beieren.
71336732692b.
Adelais, geboren tussen september 773 en juni 774 te Italië,
overleden (hoogstens 11 maanden oud) in augustus 774 aldaar tijdens het beleg van
Pavië, begraven te Metz [moselle, Frankrijk] in de kerk van de abdij Saint-Arnoul.
71336732692c.
Cunegonde der Franken prinses van het Heilige Roomse Rijk,
geboren omstreeks 773, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op dinsdag 15 juni 835.
71336732692d.
Hrothrudis der Franken, geboren omstreeks 775, overleden
(ongeveer 35 jaar oud) op donderdag 6 juni 810.
71336732692e.
Pippijn I 'Karloman' der Franken koning van Italië, gezalfd te Rome
op 15 april 781, geboren in april 777 te Vermandois [aisne, Frankrijk], overleden (33
jaar oud) op zaterdag 8 juli 810 te Milaan [lombardia, Italië], begraven op
zaterdag 11 juli 810 te Verona [veneto, Italië] in de kerk San Zeno Maggiore.
71336732692f.
Lodewijk I 'de Vrome' der Franken, geboren op dinsdag 11 april 778
te Chasseneuil [indre, Frankrijk], overleden (62 jaar oud) op 20 juni 840 te
Ingelheim am Rhein [rheinland-pfalz, Duitsland], begraven te Metz [moselle, Frankrijk],
zie 71336732692 [blz. 148].
71336732692g.
Lotharius der Franken, geboren in 778 te
Chasseneuil [indre, Frankrijk], overleden (minstens 1 jaar oud) tussen 779 en 780.
71336732692h.
Bertha der Franken, geboren tussen 779 en 780, overleden
(ongeveer 44 jaar oud) na donderdag 14 januari 823, zie 71336732711 [blz. 152].
71336732692i.
Gisela der Franken, geboren voor mei 781.
71336732692j.
Hildegardis, geboren 2 maandag 8 juni 782 te
Thionville [moselle, Frankrijk], overleden (11 maanden oud) tussen
zaterdag 1 juni 783 en zaterdag 8 juni 783, begraven te Metz [moselle, Frankrijk] in de
kerk van de abdij Saint-Arnoul.
Algemene notities van: Karel 'de Grote' der Franken.
Karel de Grote (Duits: Karl der Große; Frans en Engels: Charlemagne; Latijn: Carolus Magnus of
Karolus Magnus) (vermoedelijk Herstal, waarschijnlijk 2 april 747 of 748 - Aken, 28 januari 814)
was van 768 tot aan zijn dood koning der Franken. Daarnaast werd hij in 800 tot keizer van het
Westen gekroond. Karel was de zoon van Pepijn de Korte en Bertrada van Laon, bijgenaamd
'Bertrada met de grote voet'. Hij is overleden na een kort ziekbed (vermoedelijk longontsteking) en
is in keizerlijkleding en zittend in een zetel ingemetseld in een crypte onder de dom van Aken.
Karel heeft lange tijd geregeerd en met veel succes zijn macht geconsolideerd, het Frankische Rijk
verder uitgebreid en tot grotere bloei gebracht. Doordat maar één van zijn zoons (Lodewijk de
Vrome) hem overleefde kon hij het rijk bovendien ook ordeeld nalaten. Deze resultaten en zijn
keizerstitel en kroning in Rome, maakten hem tot een rolmodel voor veel grote middeleeuwse
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vorsten. Hun ambitie om hem na te volgen was een van de belangrijke factoren in de
middeleeuwse geschiedenis van Fraijk en Duitsland. Karel werd in de 12e eeuw officieel zalig
verklaard, hoewel hij al langer bij het volk bekend stond als 'heilige', maar wordt alleen in Aken als
zodanig vereerd. Ook in seculiere zin heeft hij door de eeuwen heen tot de verbeelding gesproken,
wateid heeft tot de zgn. 'Karel-epiek': verhalen waarin Karel een belangrijke rol speelt. In de
Middelnederlandse literatuur is het korte verhaal Karel ende Elegast het bekendst, maar (veel)
representatiever voor het genre zijn het Roelantslied, Ogiean Denemarken en Reinout van
Montalbaen alias de Vier Heemskinderen. Karel wordt wel de Vader van Europa genoemd; daarom
werd in 1949 de Internationale Karelsprijs Aken in het leven geroepen voor personen die zich
verdienstelijk hebben gemaakt vooe Europese eenwording. Jeugd Karel werd in 754 samen met
zijn broer Carloman door Paus Stefanus II (III) gezalfd in de kathedraal van Saint-Denis bij Parijs.
Karel, zijn broer en zijn vader worden tot 'patricius Romanorum' benoemd. De Frankische adel
legde daarbij de eed af olleen nakomelingen van Pepijn tot koning te kiezen. Een jaar later nam hij
zijn intrek in de villa van zijn vader in Jupille, bij Luik. Gedeeld koningschap (768-771) De expansie
van het Rijk der Franken onder Karel de Grote. Na de dood van zijn vader in 768 werd diens
koninkrijk verdeeld onder Karel en Carloman. Karel kreeg de gebieden langs de westelijke en
noordelijke kusten: het westen van Aquitanië, de grootste delen van Neustrië en Austrasië, en
Thüringen. Carlomkreeg Bourgondië, Allemannië, de resterende delen van Aquitanië, Neustrië en
Austrasië, de Provence, en het indirecte gezag over Beieren. Karel werd gekroond in Noyon,
Carloman in het nabijgelegen Soissons. In 769 onderdrukte Karel, zonder hulp van Carloman, een
opstand in Aquitanië en Gascogne. In 770 sluit hij een verdrag met Tassilo III van Beieren. In
datzelfde jaar trad hij in het huwelijk met de Longobardische prinses Desiderata.[8], zeer tegene
zin van paus Stefanus III, die de samenwerking met de Franken in gevaar zag komen. Carloman
werd sindsdien omringd door Karel en zijn bondgenoten. In 771 werd Karel verliefd op Hildegard,
de 13-jarige dochter van de machtige graaf Gerold van de Vinzgau uit Alemannië (dus een
onderdaan van Carloman). Hij verstootte Desiderata en trouwde met Hildegard. Volgens de
normen van die tijd was Hildegd echter nog niet huwbaar, en pas drie jaar later, toen de paus
verlegen zat om Karels hulp, werd het huwelijk erkend. Desiderata keerde na haar verstoting terug
naar haar vader, die diep beledigd was en direct onderhandelingen met Carloman begon.rloman
stierf echter op 5 december 771. Karel negeerde de rechten van zijn neefjes en werd koning van
het gehele Frankische rijk. De weduwe van Carloman kon met haar kinderen naar de Longobarden
vluchten. Uitbreiding van het rijk (771-800) In de 46 jaren van zijn heerschappij voerde Karel meer
dan vijftig oorlogen, wat voor een middeleeuwse vorst meer dan gemiddeld is, maar gezien de
duur van zijn bewind en de omvang van zijn rijk niet verwonderlijk. De meeste tijd van zijn bewind
bgt Karel door met veldtochten. Zeker in het begin van zijn regering is een beeld te zien dat Karel
van grens naar grens trekt, steeds zijn vijanden verslaat en dan wegtrekt naar de volgende
veldtocht - waarna zijn tegenstanders weer voorzichtig huerloren gebieden terugwinnen. Pas nadat
Karel zijn militaire organisatie heeft gedecentraliseerd, weet hij aan alle grenzen zijn
overwinningen te bestendigen. De Longobarden en Italië Aan de oorlog tegen de Longobarden
ging een politiek conflict vooraf: toen Pepijn de Korte de laatste Merovingische koning had afgezet
en in 754 door paus Stefanus tot koning der Franken werd gezalfd, beloofde hij de kerkvorst in ruil
daarvoor hetarchaat van Ravenna (de exarch was de Byzantijnse militaire bevelhebber in Italië),
de Pentapolis (letterlijk De Vijf Steden, nl. Ancona, Fano, Pesaro, Rimini en Senigallia) en het
ducaat Rome (zo genoemd naar de dux, de Byzantijnse provinciegouveur in Italië). Dit is de
zogenaamde Pepijnse Schenking. Koning Desiderius van de Longobarden bezette het exarchaat
van Ravenna in 772. De nieuwe paus Adrianus I vraagt hem zich terug te trekken, maar Desiderius
weigert. Beide partijen sturen een missie naar Karel om zijn steun te vragen. Karel kiest dent van
de paus, en Desiderius reageert daarop door Toscane te bezetten en naar Rome te trekken. Karel
houdt eerst een expeditie tegen de Saksen, maar trekt daarna ook naar Italië. Zijn oom Bernard
leidde een leger over de Grote Sint-Bernhardpas, tijl Karel zelf over de Mont Cenis trok. Door deze
omtrekkende beweging werd de verdediging van de Longobarden omzeild. Desiderius trekt zich
terug op Pavia en zijn zoon trekt zich terug op Verona. Verona wordt snel veroverd en het gezin
van Carlomwordt daar gevangengenomen. De zoon van Desiderius vlucht naar Constantinopel. Na
een beleg van 10 maanden moet Pavia zich in 774 overgeven, en Karel kroont zich daar tot koning
van de Longobarden, en noemt zich vervolgens 'koning der Franken en Lobarden'. Desiderius
wordt opgesloten in de abdij van Corbie. Longobardische graven die zich aan Karel onderwerpen,
houden hun positie, de anderen worden vervangen door Franken. Met Pasen bezoekt Karel Rome
en creëert de e staat. In 776 wordt nog een opstand van de hertogen van Friuli, Spoleto en
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Benevento onderdrukt door Karel, die met zijn leger snel uit Saksen naar Italië trekt. In 781 wordt
Karels zoon Carloman (8 jaar oud) tot koning van Italië benoemd en krijgt daarbde naam Pepijn.
Het bestuur en de militaire leiding zijn in handen van ervaren hovelingen, Pepijn woont in Italië en
krijgt een opvoeding volgens de Italiaanse gewoonten. In 787 moet Karel nog een opstand in
Salerno en Benevento onderdrukken. In 7weigert de hertog van Benevento opnieuw om het gezag
van Karel te erkennen en verwerft daarmee blijvend zijn onafhankelijkheid - misschien heeft de
samenzwering aan het hof in 792 rond Pepijn met de Bult een adequaat ingrijpen verhinderd. Wel
veroen de Franken rond deze tijd Corsica en Sardinië op de Saracenen. In 804 koos de stad
Venetië ervoor om zich bij het Frankische rijk aan te sluiten, terwijl de stad tot die tijd formeel
Byzantijns was. Als gevolg daarvan zou de Byzantijnse vloot een aantal jaren aanvallen uitvoeren
tegen de Frankische kustgebiedin Italië. In 810 werd er een overeenkomst gesloten met
Byzantium: Venetië wordt weer Byzantijns en de Franken krijgen Istrië. In 810 overlijdt Pepijn en
wordt opgevolgd door zijn ontige zoon Bernard. Saksen en Friezen In 773 hield Karel een
strafexpeditie in het centrale deel van Saksen (Engern), veroverde de Eresburg en verwoestte het
belangrijkste heiligdom van de Saksen. Nadat Karel naar Italië was getrokken, wisten de Saksen
hun verloren gebied weer terug tinnen. Hiermee begon een uitgebreide veroverings- en
bekeringsoorlog die zich 32 jaar lang zou voortslepen, tot aan de uiteindelijke onderwerping van de
Saksen in 804. Tijdens deze Saksenoorlogen ontstond het kwade gezegde van de 'bekering met
ijzn tongen', waarmee de gedwongen kerstening met de zwaarden der Franken bedoeld werd. In
775 viel Karel Westfalen binnen en veroverde de Sigiburg (Hohensyburg). Hij trok door Engern en
versloeg de Saksen ook daar. Hij versloeg ook de Saksen in Oostfalen en stationeerde
garnizoenen in Sigiburg en Eresburg (Obermarsberg). Als Karel i76 in Italië is, maken de Saksen
van de gelegenheid gebruik om Eresburg te heroveren. Bij zijn terugkomst in datzelfde jaar
verslaat Karel de Saksen opnieuw; hun aanvoerder Widukind moet vluchten naar de Saksen en de
Denen ten noorden van de Elbe.n 777 regelde Karel het bestuur van de Saksische gebieden op de
landdag te Paderborn. In 779 zijn er weer veldtochten nodig in Westfalen, Engern en Ostfalen.
Karel benoemde op een landdag in Lippe Frankische en Saksische graven in het gebied. In 780
vaardigde Karel een decreet uit, de Capitulatio de partibus Saxoniae, waarin voor heerst in de
westerse geschiedenis een gewelddadige bekeringspolitiek werd bedreven. De verplichtte de
Saksen op straffe des doods zich te bekeren tot het christelijk geloof en zich te houden aan de
christelijke gebruiken, zoals vasten. In 782 vindt, in reactie op aanvallen van Widukind op
christelijke kerken, het bloedbad van Verden plaats, waarbij ongeveer 4500 Saksische overtreders
van de geloofsten zouden zijn gedood. De tekst zou echter ook zo kunnen worden gelezen, dat
dlachtoffers zijn gedeporteerd in plaats van onthoofd. In 785 onderwierp Widukind zich en liet zich
dopen te Attigny, waarbij Karel zijn peetoom was. Ook de resterende onafhankelijke Friezen
worden verslagen en hun vloot wordt verbrand. Hierna vonden in 792-793 nog Saksische
opstanden plaats die met hulp van Slavische stammen werden onderdrukt. Ook een opstand in
796 in Engern werd onderdrukt. In 797 vaardigde Karel een nieuw decreet uit onder invloed van
zijn raadgever Alcuinus,t een wat zachtzinniger bekeringspolitiek voorschreef. Dit decreet was de
Capitulare Saxonum. In 804 vindt de laatste opstand plaats van de Saksen ten noorden van de
Elbe, en ook die wordt onderdrukt. Daarmee maken de Saksen definitief deel uit vaet Frankische
rijk. Spanje In 777 verschenen de Moorse heersers van Barcelona, Zaragoza en Gerona op Karels
landdag in Paderborn. Ze vroegen om zijn hulp tegen de emir van Córdoba. Een jaar later houdt
Karel een veldtocht tegen de Moren. Hij verovert Pamplona, maar het luktet om Zaragoza te
veroveren. Na een zware veldslag besluit Karel zich terug te trekken. De bescheiden veroveringen
vormen wel het begin van de Spaanse Mark. Tijdens de terugtocht wordt de achterhoede door de
Basken overvallen bij Roncesvalles, waaj niet alleen Roland (markgraaf van Bretagne en mogelijk
een neef van Karel), maar ook enkele hoge hovelingen worden gedood. Deze overval vormt de
inspiratie voor het Roelandslied. In 781 laat Karel zijn zoon Lodewijk (3 jaar oud) kronen tot koning
van Aquitanië. Het bestuur en de militaire leiding zijn in handen van ervaren hovelingen; Lodewijk
woont in Aquitanië en krijgt een opvoeding volgens de lokale gewoonten. In 785 vveren de
Franken Gerona. In 792 werd er door Hisham I, de Emir van Córdoba opgeroepen tot een jihad
tegen de Franken. De Moren vielen Zuid-Frankrijk binnen, maar werden daar bij Orange verslagen
door Lodewijks legeraanvoerder Willem van Gelonne. I95 wordt de Spaanse Mark ingesteld. In
797 mislukt een opstand van de Moorse heersers in Barcelona tegen het gezag van de emir van
Córdoba, waarop de stad zich aansluit bij het Frankische rijk. In 799 wordt de stad veroverd door
de Moren, maar nan beleg van twee jaar weet Lodewijk de stad toch in te nemen. Ook veroveren
de Franken in 799 de Balearen. In 809 wordt Tarragona door de Franken veroverd, in 811 volgt
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Tortosa. In 812 wordt er een grensverdrag gesloten met de emir van Córdoba. Bretagne Bretagne
wist gedurende de hele regering van Karel zijn onafhankelijkheid te bewaren. In 781 benoemt
Karel zijn zoon Karel (9 jaar oud) tot markgraaf van de Bretonse Mark en koning van Neustrië. Ook
hier waren het bestuur en de militaire leiding ianden van ervaren hovelingen. In 786 trekken de
Frankische troepen nog plunderend door Bretagne, maar kunnen het land niet onderwerpen. Ook
een veldtocht in 811 blijft zonder resultaten. De oostelijke grenzen In 788 beschuldigde Karel
hertog Tassilo III van Beieren van verdragsbreuk, omdat hij de Italiaanse opstand van het jaar
daarvoor zou hebben gesteund. Tassilo werd gedwongen om af te treden en in een klooster te
gaan. Beieren werd ingelijfd bij herankische rijk. Karels vroegere schoonvader (Hildegard was in
784 overleden) Gerold werd aangesteld als prefect van Beieren. Tassilo deed in 794 op de synode
van Frankfurt definitief afstand van zijn titel. De Avaren hielden in 788 plundertochten in Beieren en
Friuli. In 790 vielen de Franken de Avaren langs de Donau en de Drava aan. Ze veroveren de
hoofdstad van de Avaren en wonnen een rijke buit. De Avaarse Mark werd ingesteld, met Gerold
als markgf. De veldtochten gingen door totdat de Avaren rond 795 definitief waren onderworpen. In
789 onderwierp Karel de Slavische stammen ten oosten van de Elbe. In 806 werd Bohemen
schatplichtig aan hem. De Denen De Denen hadden al steun gegeven aan het verzet van de
Saksen en tegen het einde van de regering van Karel (rond 808) beginnen de eerste Deense
plundertochten in Vlaanderen, Friesland en de Oostzeekust. In 810 trekt Karel naar Friesland en
beveelte bouw van een vloot voor de verdediging tegen de Denen. In 811 wordt een vrede met de
Denen gesloten waarbij de rivier de Eider de grens zal vormen. Het keizerrijk Karel de Grote en
Paus Adrianus I In 799 volgde een gebeurtenis die de politiek van Karel de Grote in nieuwe banen
zou leiden: in april van dat jaar kwamen enkele vooraanstaande leden van de pauselijke curie in
opstand tegen paus Leo III en verdreven hem uit Rome. Over de achtergrd van deze zaak is niets
bekend; vast staat alleen dat de vlucht Leo tot bij Karel in Paderborn voerde. Er bestaan weliswaar
geen geschreven verslagen van het beraad tussen paus en koning, maar de uitkomst ervan is
duidelijk: in zijn hoedanigheidn beschermheer van Rome liet Karel de verjaagde kerkvorst naar de
Eeuwige Stad terugleiden om hem daar opnieuw in zijn waardigheid te bevestigen. De daarop
volgende kroning van Karel tot keizer moet van meet af aan in de overeenkomst opgenomen
zijeweest. En dus trok Karel in 800 naar Rome, waar hij door het enthousiaste volk en de paus bij
de Sint-Pietersbasiliek werd ontvangen. In het bijzijn van de Romeinse Senaat, de bisschoppen,
de abten en de edelen verhinderde de machtige Frankenkonier vervolgens een synode die de
aantijgingen tegen Leo III diende op te helderen. Uiteindelijk moest de (gedwongen) bereidheid
van de paus om een reinigingseed af te leggen volstaan om hem opnieuw volledig te rehabiliteren.
Op 25 december van het jaar 800 werd Karel door paus Leo III gekroond tot keizer van het
'West-Romeinse Rijk', een titel die sinds 476 niet meer in West-Europa gebruikt was.[9] Karel
kroonde daarop zijn zoon Karel tot koning van de Franken. Volgene 'Vita Leonis' (Het leven van
Leo) zette Leo III op Kerstdag in de Sint-Pieter eigenhandig de keizerskroon op Karels hoofd. De
ceremonie kan niet langer dan vijf minuten hebben geduurd; haar betekenis voor Europa was
echter van een buitengewone dgwijdte: van toen af aan droeg Karel de Grote naast zijn titels van
koning der Franken en Longobarden, beschermheer en verdediger van de Kerk, patroon en
behoeder van de christelijke plaatsen in het Heilige Land ook die van Imperator en Augustus vde
Romeinen. Men moet er ongetwijfeld van uitgaan dat hij zich niet zozeer als keizer van de
Romeinen als wel als keizer over de Romeinen zag, als een christelijke wereldheerser van
Frankische afkomst, in opvolging van Constantijn de Grote, die in3 de christenen vrijheid van
godsdienst in het Romeinse Rijk had geschonken. De aanspraak steeg dus ver boven het feitelijke
keizerschap uit. Bij Einhard, biograaf en tijdgenoot van Karel de Grote, luidt het: 'Vandaar begaf
Karel zich naar Rome, om orde op zaken te stellen in de Kerk. Dit nam de hele winter in beslag. Bij
deze gelegenheid verwierf hij de titel imperator en augustus, watm aanvankelijk zo tegenstond dat
hij verklaarde de kerk op die feestelijke hoogdag nooit vrijwillig betreden te hebben indien hij enig
vermoeden had gehad van de bedoelingen van de paus.' Dat Karel inderdaad door de kroning
verrast werd, is echterwaarschijnlijk. Toch lijkt hij zich te hebben geërgerd aan de aard en de
manier waarop het gebeurde; de uitroeping tot keizer door de paus demonstreerde immers een
superioriteit van het pausdom over het keizerschap. En die ogenschijnlijke superiorit kwam niet
met de werkelijkheid overeen, want het was de paus die zich tijdens zijn zoektocht naar hulp tot de
Frankische koning had gewend. Niettemin kunnen we ervan uitgaan dat hij zijn nieuwe
waardigheid feitelijk verwelkomde; ze verschafte Kl immers een goddelijke goedkeuring van zijn
daden. Het is wellicht juist te veronderstellen dat Leo III bij Karel sterk op de keizerskroning heeft
aangedrongen. Het betekende immers dat hij minder afhankelijk werd van de Oost-Romeinse
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keizer, die tot dan toe de officiële wereldlijke heerser over delovigen van het vroegere Romeinse
West-Europa was geweest. Met de kroning van Karel tot keizer ontstond het zogenaamde
tweekeizersprobleem. Na de ondergang van het West-Romeinse Rijk had Byzantium als legitieme
opvolger aanspraak gemaakt op de universele erkenning van de door hem geërfde keizerstitel.
Hetst-Romeinse Rijk, verzwakt door interne strubbelingen (het iconoclasme) was echter niet sterk
genoeg om zich te verweren; en bovendien deed Karel in de periode daarna inspanningen in de
richting van een vriendschappelijk vergelijk, zodat Byzantiumn 812 (na een periode van 10 jaar
met diplomatieke missies) met tegenzin officieel het Frankische keizerschap erkende. Karel
knoopte ook diplomatieke betrekkingen aan met de islamitische wereld, in de persoon van Haroen
ar-Rashid, kalief van Bagdad, van wie hij een olifant ten geschenke kreeg. Politiek Karel tekende
waarschijnlijk alleen het vierkantje. Om zijn rijk makkelijker te kunnen besturen, voerde Karel de
Grote een centralisatiepolitiek die tot uiting kwam in: Het aanstellen van zendgraven; rondreizende
ambtenaren (missi dominici of afgevaardigden van de heer, de koning), om controle uit te oefenen
op het grafelijk bestuur; Het uitvaardigen van algemene ten, de capitularia, voor alle onderdanen
van het Frankische rijk. Karel verbiedt het uitlenen van geld tegen rente en verbiedt dat in 814 nog
een keer expliciet aan Joden. Die verbiedt Joden ook om handel te dven, maar maakt het ze wel
mogelijk om een eed af te leggen tegen een christen. Hij legt voor de verschillende volken binnen
zijn rijk ook het gewoonterecht vast, zoals voor de Friezen. De veralgemening van de vazalliteit
(leenmanschap), waarbij een vazal (leenman) zijn bestuurlijke, juridische en militaire diensten
aanbood om in ruil hiervoor onderhouden te worden door de koning. De ontwikkeling van een soort
eenheidscultuur om via missiewerk de banden tussen zijn onderdanen te vestigen of te versterken;
De introductie van het pond of livre (van het Latijn libra: weegschaal) als standaardmaat, zowel
voor gewicht als voor geld. Deze standaard vond ingang in een groot deel van Europa en raakte
ook in Groot-Brittannië in gebruik. Karel zette hiermeerigens de monetaire hervorming van zijn
vader voort. Het ontwikkelen van een hofcultuur die zich spiegelde aan de Byzantijnse.
Landbouwhervormingen: Karel zou vruchtwisseling volgens het drieslagstelsel verplicht hebben
ingevoerd. In 802 voert hij boekhoudregels in voor zijn landgoederen. Ook wordt er een lijst van 70
soorten voedselgewassen en geneeskrachtige planten enbomen opgesteld, die op al zijn
landgoederen moeten worden verbouwd, inclusief instructies. Infrastructurele werken, vooral
bedoeld om troepenverplaatsingen makkelijker te maken. Karel bouwt bij Mainz een houten brug
over de Rijn en doet een vergeefse poging om een kanaal te graven tussen de Rijn en de Donau.
De politieke rol van zijn kinderen Volgens het Frankische recht diende een erfenis onder de
kinderen te worden verdeeld. In het verleden leidde dat keer op keer tot splitsing van het
Frankische Rijk, meestal gevolgd door bloedige oorlogen totdat er uiteindelijk weer één rijk was
onaan. Ook Karel wilde deze gewoonte volgen. In 781 benoemt hij zijn zoons Karel, Carloman en
Lodewijk al in naam tot koning van delen van het Frankische Rijk. Zij gaan ook werkelijk in hun
eigen koninkrijk wonen, hebben daar een eigen hofhouding enrden door lokale edelen en
geestelijken in de tradities van hun eigen koninkrijk opgevoed. Het bestuur en de militaire leiding
zijn natuurlijk in handen van hun hofhouding, maar naarmate ze ouder worden, krijgen ze een
meer zelfstandige rol. Kareludste zoon, Pepijn met de Bult, krijgt een belangrijke hoffunctie bij zijn
vader, maar voelt zich benadeeld. In 792 neemt Pepijn met de Bult deel aan een complot van
ontevreden hovelingen dat tot doel heeft om Karel en Hildegard te vermoorden en hem tot koning
te maken. Het complot wordt op het laatste nippertje verraden, en alle samenzweerders worden
ged, behalve Pepijn, die de rest van zijn leven monnik zal zijn in de abdij van Prüm. In 806 maakt
Karel een formele verdeling van het rijk. Karel (zoon): Neustrië, Bourgondië, Austrasië, Thüringen
en Saksen; Pepijn (de nieuwe naam van Carloman): Italië, Beieren en Schwaben; Lodewijk:
Aquitanië, de Provence en de Spaanse mark. Alleen doordat Karel en Pepijn eerder dan hun vader
overlijden, gaat deze verdeling niet door. In 813 wordt Lodewijk tot medekeizer gekroond. Alle
dochters van Karel bleven ongetrouwd, hoewel ze wel openlijk relaties en kinderen hadden.
Vermoedelijk was dit een doelbewust beleid van Karel om zo het aantal tige kandidaten voor de
troonopvolging te beperken Het leenstelsel Karel maakte in zijn politieke systeem gebruik van de
feodaliteit, waarbij hij bijstand kreeg van de kroonvazallen, de achtervazallen en de
achter-achtervazallen, in ruil voor onderhoud en bescherming. De kroonvazallen waren de enige
leenmannen diechtstreeks in dienst van de koning stonden. De laagste in rang waren de graven,
die voor Karel het plaatselijk bestuur uitoefenden. Als ambtenaren bleven ze hem verantwoording
schuldig en hun functie was niet erfelijk. Door het verval van het centrale gezag zouden deze
plaatselijke bestuurds steeds meer macht en gezag naar zich toe trekken, waardoor het systeem
zich kon ontwikkelen - of, volgens sommigen, ontaarden - tot de middeleeuwse feodaliteit, die
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grotendeels tot in de Nieuwe Tijd gehandhaafd bleef. Feodaal is afgeleid van het Latijn feodum of
leengoed; het is afgeleid van een Germaans woord dat bezit betekende en verwant is met ons vee.
Een vazal was een trouwe dienaar, gwas in het Germaans. Godsdienstig werk Het voornaamste
streven van Karel de Grote was de christelijke godsdienst diep in het hart van zijn onderdanen te
planten en deze tot grondslag van staat en maatschappij te maken. Zowel zijn bemoeiingen met
het onderwijs als zijn ten (capitulariën) tonen dit overtuigend aan. Hij gaf voorschriften voor
bisschoppen en priesters omtrent hun plichten als zielzorgers; voor de leken omtrent het
onderhouden van e ten godsdienstplichten. Koninklijke zendboden, gewoonlijk voorname leken en
bisschoppen, werden regelmatig naar alle delen van het rijk gezonden om over de uitvoering van
de bepalingen te waken. Ook met zuiver leerstellige kwesties van de Kerk bemoeide hij zich en
verschillende synoden (onder andere de Synode van Frankfurt van 794 en de Synode van Tours
van 813) werden op zijn last en soms ook in zijn tegenwoordigheid gehouden. Op enkelervan
bevorderde hij zelfs uitspraken of eisen die tegen de Algemene Concilies (bijvoorbeeld inzake de
beeldenverering) en tegen de Pausen (zoals inzake het Filioque) ingingen. Inmenging in e
aangelegenheden door een wereldlijk vorst was in Karels tijd niet ongebruikelijk; de Byzantijnse
keizer mengde zich eveneens in e kwesties, zoals dogma's en theologie en in sommige gevallen
stelde hij zelfs patriarn aan of zette deze af. Voor een dergelijke inmenging was steun van een
aanzienlijk deel van de kerk echter onontbeerlijk, wilde de Byzantijnse keizer zijn eigen positie niet
in gevaar brengen. Staatkundige ideeën als scheiding van kerk en staat kwamen pas zo'n duizend
jaar later tot ontwikkeling, ten tijde van de Franse Revolutie van 1789. Cultureel beleid Penning
van Karel de Grote, geslagen in Mainz (812-814) Op zijn reizen naar Italië had Karel de Grote een
heel andere wereld leren kennen; hij zag de toen voor een groot deel nog intacte en imposante
monumenten van het oude Rome (in latere eeuwen zouden deze monumenten grotendeels
verdwijnen door sloopmdat ze als goedkope bron voor bouwmaterialen werden gebruikt). Ook
maakte Karel in Ravenna kennis met de verfijnde Byzantijnse cultuur. Dat alles wilde hij ook in het
noorden introduceren, dus werden de kunst en de enschap bevorderd. Karel haae geleerden uit
Engeland, Italië en Septimanië naar zijn hof. Hoewel zijn leven lang ongeletterd - hij en zijn
opvolgers konden nauwelijks hun naam schrijven - was Karel bedreven in de rekenkunde en de
sterrenkunde, en sprak hij verschillende talen (Latijn en enkele Germaanse dialecten). Zijn eigen
taal, hetderfrankisch (dat als een vroege vorm van Oudnederlands beschouwd kan worden), was
hij niet vergeten. Er is bijvoorbeeld bekend dat hij volksverhalen in het Frankisch liet optekenen. Dit
boek is echter verloren gegaan. Omdat hij besefte dat regereennis vereiste, richtte hij in elk bisdom
een school op, waar leken (de zonen van de adel) konden worden opgeleid voor de staatsdienst.
De vereenvoudiging van het Merovingische schrift, in de vorm van de veel beter leesbare
Karolingische minuskel, legde de basis voor het schrift van de Germaanse en Romaanse talen.
Een prachtig resultaat hiervan is het Godescalc-Evangeliarium, eenngeliarium dat vervaardigd
werd in het scriptorium van de palts in Aken. Op architectonisch vlak is vooral de kapel van deze
Akense palts van groot belang. Het achthoekige bouwwerk heeft lange tijd als inspiratiebron voor
de bouw van kerken gediend. Naar verluidt zouden de zuilen en enkele stenen fragmenten uit
Italiën aangevoerd. De kapel vormt nog altijd de kern van de dom van Aken. Dit alles leidde tot de
opleving van het culturele leven, de Karolingische renaissance. Dood en opvolging Persephone
sarcofaag van Karel de Grote in de Dom van Aken Nadat Karel de Grote op 28 januari 814 was
overleden, werd hij begraven in zijn eigen kapel te Aken, die de kern van de huidige kathedraal
vormt.[11] Zijn nakomelingen worden Karolingen genoemd. Zijn enige nog levende zoon, Lodewijk
de Vrome, volgde hem op, waardoor het wederopgestane 'West-Romeinse Rijk' nog een generatie
lang ongedeeld zou blijven. Na Lodewijk de Vrome werd het rijk naar Frankisch recht onder diens
drie zonen verdeeld,rmee ruwweg de basis werd gelegd voor wat later Frankrijk en het Heilige
Roomse Rijk zouden worden. Om het Middenrijk van Lotharius I, die geen opvolger had, zou
echter tot in de 20e eeuw menig Europees conflict uitbreken. Het was een constant gevt tussen de
'Romaanse' en 'Germaanse' cultuur in Vlaanderen, Elzas-Lotharingen en Noord-Italië. In 1165
werd Karel tegen de wil van paus Alexander III, maar met steun van tegenpaus Paschalis III heilig
verklaard door de aartsbisschop van Keulen. Zijn verering wordt gedoogd sinds 1176, maar voor
de rooms-katholieke Kerk geldt Karel uitsluitenls zalige. Zijn feestdag is op 28 januari. In die
hoedanigheid is Karel de Grote de beschermer van docenten, scholieren, makelaars en tingieters.
Het lichaam van Karel de Grote is al enige malen gezien, doordat de sarcofaag en zijn latere
grafkist enkele malen werden geopend. Voor de eerste maal gebeurde dat in 1166. Toen werd de
talisman van Karel de Grote gevonden.[12] In de tijd van KeizOtto III werd het gerucht verspreid
dat Karel geheel ongeschonden, in vol ornaat, bedekt door een sluier en zittend op zijn troon was
Pagina 162 van 181 op 18-8-2017

aangetroffen. In werkelijkheid lag het skelet in een hergebruikte Romeinse sarcofaag. De botten
waren ook in de 2eeuw nog intact. Uiterlijk Er zijn geen gelijkende portretten van Karel bekend.
Zijn biograaf Einhard noemt hem lang en stevig gebouwd, maar niet exceptioneel. In 1861 werd
zijn lengte op basis van zijn skelet geschat op 1 meter 90 (74.9 inches). Een onderzoek uit 2010
gebard op een scan zijn scheenbeen schat hem 1 meter 84 lang, maar niet uitzonderlijk stevig
gebouwd. Voor die tijd was dat bijzonder groot. Karel de Grote had een voorkeur voor eenvoudige
Frankische kledij, hoewel hij bij gelegenheden gepast gekleed ging, gesmukt met juwelen en
gouden sieraden.
Algemene notities van: Hrothrudis der Franken.
Aanvankelijk verloofd (in 781) met Constantijn VI Porphyrogénete, waaruit echter geen huwelijk
voortvoeide.
Algemene notities van: Pippijn I 'Karloman' der Franken.
Vergezelde zijn vader naar Italië, alwaar hij werd gedoopt door paus Hadrianus, bij welke
gelegenheid zijn naam Karel werd veranderd in Pippijn. Werd te Rome op 15.4.781 tot koning
gekroond.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije, trouwt (5) met
Luitgarde van Alemanië, levenspartner (1) met Himiltrude der Franken.
Uit deze relatie 2 kinderen:
71336732692k.
Alpais der Franken, geboren tussen 765 en 770, overleden
(hoogstens 87 jaar oud) op vrijdag 23 juli 852.
71336732692l.
Pepijn 'de Gebochelde' der Franken, geboren omstreeks 770,
overleden (ongeveer 41 jaar oud) omstreeks 811.
Algemene notities van: Alpais der Franken.
Stichtte de abdij van Saint-Maur-des-Fossés bij Parijs. Als weduwe werd zij abdis van Saint-Pierre
te Reims.
Algemene notities van: Pepijn 'de Gebochelde' der Franken.
Pepijn was de eerstgeboren zoon van Karel de Grote, maar zou nooit een rol spelen in de
erfopvolging. Met de geboorte van een eerste zoon (Karloman 772) uit een wettige relatie, verloor
Pepijn de Gebochelde zijn rechten en werd hij als bastaard aangemerkt. Dit alles omdat men het
huwelijk van zijn moeder met Karel de Grote in twijfel trok. Om dat verder te benadrukken werd
Karloman in 781 hernoemd tot Pepijn. De gebochelde Pepijn bleef echter aan het hof van zijn
vader en maakte zich daar populair bij een deel van de adel. Nadat hij in 791-792 met de adellijke
oppositie gecomplotteerd had tegen Karel de Grote om zijn opvolgingsrecht veilig te stellen, werd
Pepijn voor de rest van zijn dagen in het klooster van Prüm opgesloten. Hij bleef ongehuwd.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije, trouwt (5) met
Luitgarde van Alemanië.
een zoon:
71336732692m.
Chrothais der Franken, geboren omstreeks 784, overleden (minstens
16 jaar oud) na 800.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije, trouwt (5) met
Luitgarde van Alemanië, trouwt (4) met Fastrade van Oostfranken.
Uit dit huwelijk 4 dochters:
71336732692n.
Theodrada der Franken, geboren omstreeks 785, overleden
(ongeveer 59 jaar oud) omstreeks dinsdag 9 januari 844.
71336732692o.
Hiltrudis der Franken, geboren omstreeks 787, overleden (ongeveer
27 jaar oud) omstreeks 814.
71336732692p.
Adaltrude der Franken, geboren omstreeks 790.
71336732692q.
Redburga der Franken, geboren omstreeks 794. Er werd van haar
gezegd dat zij de zuster was van de Karel de Grote, overleden (ongeveer 64 jaar oud)
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in 858.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije, trouwt (5) met
Luitgarde van Alemanië, levenspartner (6) met Madelgardis der Franken.
Uit deze relatie een zoon:
71336732692r.
Rothildis der Franken abdis van Faremoutiers tot aan haar dood,
geboren omstreeks 799, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op zaterdag 24 maart 852.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije, trouwt (5) met
Luitgarde van Alemanië, levenspartner (7) met Gerswindis van Saksen.
Uit deze relatie een dochter:
71336732692s.
Adeltrudis der Franken, geboren omstreeks 800.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije, trouwt (5) met
Luitgarde van Alemanië, levenspartner (8) met Regina der Franken.
Uit deze relatie 2 zonen:
71336732692t.
Drogo der Franken bisschop van Metz, geboren op
dinsdag 17 juni 801, overleden (54 jaar oud) op dinsdag 8 december 855 te
Bourgogne [saône-et-loire, Frankrijk], begraven te Metz [moselle, Frankrijk] in de kerk
van de abdij Saint-Arnoul.
71336732692u.
Hugo der Franken bijgenaamd de abt, geboren tussen 802 en 806,
overleden (hoogstens 42 jaar oud) op dinsdag 14 juni 844 te
Angoumois [loire-atlantique, Frankrijk] gedood in een gevecht.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije, trouwt (5) met
Luitgarde van Alemanië, levenspartner (9) met Adelindis der Franken.
Uit deze relatie een zoon:
71336732692v.
Theodoricus Franken, geboren in 807, overleden (minstens 11 jaar
oud) na 818.
142673465386.
Ingram van de Haspengouw, geboren omstreeks 745, trouwt met
142673465387.
Rotrud.
Uit dit huwelijk een dochter:
71336732693.
Irmingard van Haspengouw, geboren omstreeks 776 te
Hesbaye [luik, België], overleden (ongeveer 42 jaar oud) op 3 oktober 818 te
Angers [maine-et-loire, Frankrijk], zie 71336732693 [blz. 148].
142673465416.
= 71336732710.
142673465417.
= 71336732711.
142673465420.
Nithard van Ponthieu, trouwt met
142673465421.
Richarde Martel.
Uit dit huwelijk een zoon:
71336732710.
Angilbert van Saint Riquier-Ponthieu, overleden op
dinsdag 18 februari 814, zie 71336732710 [blz. 152].
142673465422.
= 142673465384.
142673465423.
= 142673465385.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (1) met Himiltrude der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie 2 kinderen:
71336732711k.
Alpais der Franken, geboren tussen 765 en 770, overleden
(hoogstens 87 jaar oud) op vrijdag 23 juli 852, zie 71336732692k [blz. 163].
71336732711l.
Pepijn 'de Gebochelde' der Franken, geboren omstreeks 770,
overleden (ongeveer 41 jaar oud) omstreeks 811, zie 71336732692l [blz. 163].
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ).
een zoon:
71336732711m.
Chrothais der Franken, geboren omstreeks 784, overleden (minstens
16 jaar oud) na 800, zie 71336732692m [blz. 163].
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (4) met Fastrade van Oostfranken (zie
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142673465384 [blz. 156] ).
Uit dit huwelijk 4 dochters:
71336732711n.
Theodrada der Franken, geboren omstreeks 785, overleden
(ongeveer 59 jaar oud) omstreeks dinsdag 9 januari 844, zie 71336732692n [blz. 163].
71336732711o.
Hiltrudis der Franken, geboren omstreeks 787, overleden (ongeveer
27 jaar oud) omstreeks 814, zie 71336732692o [blz. 163].
71336732711p.
Adaltrude der Franken, geboren omstreeks 790, zie
71336732692p [blz. 163].
71336732711q.
Redburga der Franken, geboren omstreeks 794, overleden
(ongeveer 64 jaar oud) in 858, zie 71336732692q [blz. 163].
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (6) met Madelgardis der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een zoon:
71336732711r.
Rothildis der Franken abdis van Faremoutiers tot aan haar dood,
geboren omstreeks 799, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op zaterdag 24 maart 852,
zie 71336732692r [blz. 164].
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (7) met Gerswindis van Saksen (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een dochter:
71336732711s.
Adeltrudis der Franken, geboren omstreeks 800, zie
71336732692s [blz. 164].
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (8) met Regina der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie 2 zonen:
71336732711t.
Drogo der Franken bisschop van Metz, geboren op
dinsdag 17 juni 801, overleden (54 jaar oud) op dinsdag 8 december 855 te
Bourgogne [saône-et-loire, Frankrijk], begraven te Metz [moselle, Frankrijk] in de kerk
van de abdij Saint-Arnoul, zie 71336732692t [blz. 164].
71336732711u.
Hugo der Franken bijgenaamd de abt, geboren tussen 802 en 806,
overleden (hoogstens 42 jaar oud) op dinsdag 14 juni 844 te
Angoumois [loire-atlantique, Frankrijk] gedood in een gevecht, zie
71336732692u [blz. 164].
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (9) met Adelindis der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een zoon:
71336732711v.
Theodoricus Franken, geboren in 807, overleden (minstens 11 jaar
oud) na 818, zie 71336732692v [blz. 164].
142673465458.
Welf I van Beieren der Welfen, trouwt met
142673465459.
Eigilwich van Saksen.
Uit dit huwelijk een dochter:
71336732729.
Judith van Welf, geboren in 805 te
Aldorf [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 38 jaar oud) op
vrijdag 19 april 843 te Tours [indre-et-loire, Frankrijk], zie 71336732729 [blz. 153].
142673465464.
van Angoulême-Perigord, trouwt omstreeks 830 met
142673465465.
van Angoulême.
Uit dit huwelijk een zoon:
71336732732.
Wulfhard van Parijs van Angoulême, geboren in 810, overleden
(minstens 51 jaar oud) tussen 861 en 871, zie 71336732732 [blz. 153].
142673465466.
Beggo van Parijs, geboren omstreeks 770, overleden (ongeveer 46 jaar oud)
op zondag 28 oktober 816 te Breggo [Frankrijk], trouwt (respectievelijk ongeveer 36 en
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hoogstens 41 jaar oud) omstreeks 806 met
142673465467.
= 71336732692k.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
71336732733a.
Eberhard II van Parijs, geboren omstreeks 806, overleden (minstens
58 jaar oud) tussen 864 en 884.
71336732733b.
Sussana van Parijs, geboren omstreeks 810, zie
71336732733 [blz. 153].
71336732733c.
Landrea van Parijs, geboren omstreeks 810.
Algemene notities van: Beggo van Parijs.
Vanaf 806 graaf van Toulouse. Hertog van Septimanië, Aquitanië. Markgraaf van de Spaanse
Mark. Graaf van Barcelona, Gerona, Rouergue, Quercy, Albi, Rodez. Graaf van Parijs vanaf 815.
Stichtte de abdij van Saint-Maur-des-Fossés bij Parijs.
142673465488.
Egbert III 'de Grote' van Wessex, geboren in 794, overleden (ongeveer 45
jaar oud) in 839, trouwt (beiden ongeveer 26 jaar oud) in 820 met
142673465489.
= 71336732692q.
Uit dit huwelijk een zoon:
71336732744.
Aethelwulf van Wessex, geboren omstreeks 820, overleden
(ongeveer 38 jaar oud) op vrijdag 13 januari 858, zie 71336732744 [blz. 153].
142673465496.
= 35668366372a.
142673465497.
= 17834183182a.
Judith der Franken van West-Francië, trouwt (2) met Boudewijn I 'IJserenarm' van
Vlaanderen koning van Wessex, zoon van Odakar III van Steenland.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
71336732748b.
Guinehilde van Vlaanderen, geboren omstreeks 863, zie
71336726084a [blz. 155].
71336732748c.
Boudewijn II 'de Kale' van Vlaanderen, geboren omstreeks 864,
overleden (ongeveer 54 jaar oud) op 10 september 918, begraven te
Gent [oost-vlaanderen, België], zie 71336726084 [blz. 147].
71336732748d.
Rudolf van Vlaanderen, geboren omstreeks 865, overleden
(ongeveer 31 jaar oud) op zondag 17 juni 896, zie 71336726084c [blz. 156].
142673465508.
Bruno II van Saksen, trouwt met
142673465509.
Hasala van Saksen.
Uit dit huwelijk een zoon:
71336732754.
Zoon van Saksen-Billung, zie 71336732754 [blz. 154].
142673465510.
= 71336732692e.
142673465511.
Chrothais van Italië zonder twijfel nauw geparenteerd aan Adelhard van
Corbië en diens halfbroer Wala, de toekomstige beschermheren van Bernard van Italië,
geboren omstreeks 760, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 810.
Pippijn I 'Karloman' der Franken koning van Italië, gezalfd te Rome op 15 april 781, trouwt
(ongeveer 17 jaar oud) (2) omstreeks 795 met Bertha van Toulouse-Aquitanië, dochter
van Sint Willem I 'de Grote' van Orange en Guibourg Hornbach.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
71336732755e.
Adelheid Athalia van Italië, geboren tussen 800 en 1810, overleden
(ongeveer 47 jaar oud) tussen 847 en 850.
71336732755f.
Theodrada van Frankrijk, geboren tussen 800 en 1810 te
Vermandois [aisne, Frankrijk], overleden (hoogstens 36 jaar oud) op
zondag 1 september 836.

Generatie XXXIX
285346904072.
Bernard van Italië der Franken koning der Lombarden, geboren
omstreeks 797 te Vermandois [aisne, Frankrijk], overleden (ongeveer 21 jaar oud) op
maandag 17 april 818 te Aken [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven te
Milaan [lombardia, Italië] in de basiliek van Saint-Ambroise, trouwt (beiden ongeveer 17
jaar oud) omstreeks 814 met
285346904073.
Kunigunde van Italië, geboren in 797 te
Bohain-En-Vermandois [aisne, Frankrijk], overleden (ongeveer 38 jaar oud) op
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dinsdag 15 juni 835 te Milaan [lombardia, Italië].
Uit dit huwelijk een zoon:
142673452036.
Pippijn II van Parijs der Franken, geboren voor 818 te
Vermandois [aisne, Frankrijk], overleden (minstens 60 jaar oud) omstreeks 878 te
Milaan [lombardia, Italië], zie 142673452036 [blz. 154].
Algemene notities van: Bernard van Italië der Franken.
Komt, opgevoed in een klooster te Fulda, 812 naar Italië en wordt door zijn grootvader Karel de
Grote in opvolging van zijn vader Pippijn in september 813 tot (onder)koning van Italië aangesteld;
huldigt Lodewijk de Vrome als keizer 814; wanneer deze hem echter bij de z.g. Ordinatio imperii
van 817 passeert, komt hij met de groten van zijn rijk in opstand; verslagen geeft hij zich in
december van dat jaar over te Châlon-sur-Saône; de rijksvergadering veroordeelt hem te Aken tot
de dood; wordt echter door Lodewijk de Vrome “begenadigd” tot het “uitsteken van zijn ogen”,
welke “ingreep” hij niet overleeft, zodat hij (slechts twee of drie dagen na de ingreep) aan zijn
wonden 17.4.8 18 overlijdt.
285346904074.
Wala Abbé van Bobbio van Bobbio.
een dochter:
142673452037.
Rothaïde van Bobbio, zie 142673452037 [blz. 154].
285346904076.
Gerhard van Aquitanië, geboren omstreeks 800, overleden (ongeveer 41
jaar oud) omstreeks woensdag 25 juni 841, trouwt (respectievelijk ongeveer 20 en
hoogstens 18 jaar oud) omstreeks 820 met zijn nicht
285346904077.
= 35668366346c.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
142673452038a.
Ranulf I van Aquitanië-Poitiers, geboren omstreeks 820, overleden
(ongeveer 46 jaar oud) op zaterdag 5 juli 866, zie 142673452038 [blz. 155].
142673452038b.
Liutgarde (Adaltrude) van Auvergne, geboren omstreeks 825,
overleden (minstens 47 jaar oud) na 872.
285346904078.
Rorich II van Maine, geboren omstreeks 800, overleden (ongeveer 66 jaar
oud) omstreeks 866.
een dochter:
142673452039.
Blichilde van Maine, geboren omstreeks 820, overleden (ongeveer
50 jaar oud) omstreeks 870, zie 142673452039 [blz. 155].
285346904188.
= 35668366346.
285346904189.
= 35668366347.
285346904336.
Odakar III van Steenland.
een zoon:
142673452168.
Boudewijn I 'IJserenarm' van Vlaanderen, geboren omstreeks 840,
overleden (ongeveer 39 jaar oud) op dinsdag 2 januari 879 te
Arras [pas-de-calais, Frankrijk], begraven te
Winchester [south east england, Groot Brittanië], zie 142673452168 [blz. 155].
285346904338.
= 35668366364.
285346904339.
= 35668366365.
Karel II "de Kale" der Franken, trouwt (2) met Richilde van Metz (zie
35668366364 [blz. 141] ).
Uit dit huwelijk 2 dochters:
17834183182l.
Rothilde der Franken.
17834183182m.
Alberade der Franken.
285346904368.
= 71336732733a.
285346904369.
Evesna van Duitsland, geboren in 811.
285346904370.
= 142673452036.
285346904371.
= 142673452037.
285346914320.
Richard van Amiens.
een zoon:
142673457160.
Richard D'amiens, zie 142673457160 [blz. 156].
285346914322.
= 71336732710.
285346914323.
= 71336732711.
285346930768.
Pepijn III 'de Korte' der Franken koning van Frankrijk van 751-768, geboren
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in 714 te Jupile-sur-Meuse [luik, België], gedoopt te Utrecht door Sint Willibrand,
aartsbisschop van Utrecht, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op
dinsdag 18 september 768 of op 24 september te Sint Dénis [val-d’oise, Frankrijk], trouwt
(ongeveer 29 jaar oud) in 743 of in 744 met
285346930769.
Berthe van Laon, overleden op donderdag 12 juni 783 te
Choisy-au-Bac [oise, Frankrijk].
Uit dit huwelijk een zoon:
142673465384.
Karel 'de Grote' der Franken, geboren op zondag 2 april 748 te
Ingelheim am Rhein [rheinland-pfalz, Duitsland], overleden (65 jaar oud) op
donderdag 28 januari 814 te Aken [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven aldaar,
zie 142673465384 [blz. 156].
Algemene notities van: Pepijn III 'de Korte' der Franken.
Deelde aanvankelijk de regering met zijn oudste broer Carloman, installeerde Childeric III op de
troon, onderwierp Aquitanië en trok met zijn broer verder tot aan de oevers van de Inn (743). Na
het intreden in het klooster van zijn broer Carloman (747) alleen hofmeier, maakte reeds met
Carloman een begin met diverse hervormingen in de kerk en schoot de paus te hulp tegen de
Lombarden. Hij zond in 751 twee getrouwen, Fulrad en Bouchard, naar Rome om op diplomatieke
wijze te informeren hoe paus Zacharias stond t.o.v. zijn eventuele koningschap en ontving het
beroemde antwoord: ”Het lijkt mij beter diegene koning te maken die de koninklijke macht bezit
dan diegene die die macht niet bezit.” Hierop verzamelde hij zijn raad der edelen in november 751,
sloot Childebert op in de Abdij St. Bertijn en werd tot koning gekozen. De echte erfgenaam Thierry
werd zoals gebruikelijk in het klooster gedaan (Fontenelle) en verdween, als zijn vader, uit de
historie. Na zijn kroning, 756-760, voerde hij oorlog met de Saksen, uiteindelijk onderworpen door
zijn zoon, daarna met Beieren, waar hij zijn halfbroer Griffo verjoeg en de vasaliteit van Tassilo III
accepteerde, onderwierp tenslotte Aquitanië verbeterde sterk de administratie van zijn rijk en
vervolgde de verbetering van de organisatie van de kerk en startte zo een aantal acties die een
vervolg kregen die later door historici de écarolingische renaissanceé zou worden genoemd.
Algemene notities van: Berthe van Laon.
In 753 ondernam paus Stephanus II de reis naar Gallié om de hulp van de koning in te roepen
tegen de Lombarden, bij deze gelegenheid werden Pepijn, Berthe en hun twee zonen gezegend
op 28 juli 754 in de basiliek van St. Dénis, waarbij door de paus de banvloek werd uitgesproken
over een ieder die de macht in het rijk zou grijpen en niet tot hun geslacht behoorde. Berthe werd
nauwelijks meer genoemd tijdens haar huwelijk met Pepijn behalve toen het huwelijk met Pepijn
snel verslechterde en in 762 moest de paus Paulus I ingrijpen om Pepijn van een scheiding af te
houden, des te meer liet zij zich gelden tijdens de regering van haar zoons door haar sterke
sympathie voor de Lombarden, reden van Karel’s huwelijk met de dochter van de lombardische
koning, zij verloor snel invloed toen Karel een ander koers ging varen.
285346930770.
Gerold I van de Vinzgouw, trouwt met
285346930771.
Imma van Alemanië, geboren in 758, overleden (ongeveer 25 jaar oud) op
30 april 783 te Thionville [moselle, Frankrijk].
Uit dit huwelijk een dochter:
142673465385.
Hildegard van de Vinzgouw, geboren op zaterdag 4 mei 758,
overleden (24 jaar oud) op 30 april 783 te Thionville [moselle, Frankrijk], begraven te
Metz [moselle, Frankrijk], zie 142673465385 [blz. 157].
285346930772.
Gunderland van Haspengouw, geboren omstreeks 717, overleden
(ongeveer 61 jaar oud) omstreeks 778.
een zoon:
142673465386.
Ingram van de Haspengouw, geboren omstreeks 745, zie
142673465386 [blz. 164].
285346930932.
Gerhard I van Parijs, trouwt met
285346930933.
Rotrud Karolingen.
Uit dit huwelijk een zoon:
142673465466.
Beggo van Parijs, geboren omstreeks 770, overleden (ongeveer 46
jaar oud) op zondag 28 oktober 816 te Breggo [Frankrijk], zie
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142673465466 [blz. 165].
285346930934.
= 142673465384.
285346930935.
Himiltrude der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (3) met Hildegard van de Vinzgouw, dochter van Gerold
I van de Vinzgouw en Imma van Alemanië.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
71336732692a.
Karel II 'de Jonge' der Franken koning der Franken.
71336732692b.
Adelais.
71336732692c.
Cunegonde der Franken prinses van het Heilige Roomse Rijk.
71336732692d.
Hrothrudis der Franken.
71336732692e.
Pippijn I 'Karloman' der Franken koning van Italië, gezalfd te Rome
op 15 april 781.
71336732692.
Lodewijk I 'de Vrome' der Franken door paus Hadrianus tot Koning
van Aquitantië gezalfd te Rome.
71336732692g.
Lotharius der Franken.
71336732711.
Bertha der Franken.
71336732692i.
Gisela der Franken.
71336732692j.
Hildegardis.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ).
een zoon:
71336732692m.
Chrothais der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (4) met Fastrade van Oostfranken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit dit huwelijk 4 dochters:
71336732692n.
Theodrada der Franken.
71336732692o.
Hiltrudis der Franken.
71336732692p.
Adaltrude der Franken.
71336732692q.
Redburga der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (6) met Madelgardis der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een zoon:
71336732692r.
Rothildis der Franken abdis van Faremoutiers tot aan haar dood.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (7) met Gerswindis van Saksen (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een dochter:
71336732692s.
Adeltrudis der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (8) met Regina der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie 2 zonen:
71336732692t.
Drogo der Franken bisschop van Metz.
71336732692u.
Hugo der Franken bijgenaamd de abt.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (9) met Adelindis der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een zoon:
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71336732692v.
Theodoricus Franken.
285346930978.
= 142673465384.
285346930979.
Fastrade van Oostfranken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (1) met Himiltrude der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie 2 kinderen:
71336732692k.
Alpais der Franken.
71336732692l.
Pepijn 'de Gebochelde' der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (3) met Hildegard van de Vinzgouw (zie
285346930934[[krr42965_771703285346930934 ]]).
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
71336732692a.
Karel II 'de Jonge' der Franken koning der Franken.
71336732692b.
Adelais.
71336732692c.
Cunegonde der Franken prinses van het Heilige Roomse Rijk.
71336732692d.
Hrothrudis der Franken.
71336732692e.
Pippijn I 'Karloman' der Franken koning van Italië, gezalfd te Rome
op 15 april 781.
71336732692.
Lodewijk I 'de Vrome' der Franken door paus Hadrianus tot Koning
van Aquitantië gezalfd te Rome.
71336732692g.
Lotharius der Franken.
71336732711.
Bertha der Franken.
71336732692i.
Gisela der Franken.
71336732692j.
Hildegardis.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ).
een zoon:
71336732692m.
Chrothais der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (6) met Madelgardis der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een zoon:
71336732692r.
Rothildis der Franken abdis van Faremoutiers tot aan haar dood.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (7) met Gerswindis van Saksen (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een dochter:
71336732692s.
Adeltrudis der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (8) met Regina der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie 2 zonen:
71336732692t.
Drogo der Franken bisschop van Metz.
71336732692u.
Hugo der Franken bijgenaamd de abt.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (9) met Adelindis der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een zoon:
71336732692v.
Theodoricus Franken.
285346930992.
= 71336732744.
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285346930993.
= 71336732745.
285346931020.
= 142673465384.
285346931021.
= 142673465385.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (1) met Himiltrude der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie 2 kinderen:
71336732692k.
Alpais der Franken.
71336732692l.
Pepijn 'de Gebochelde' der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ).
een zoon:
71336732692m.
Chrothais der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (4) met Fastrade van Oostfranken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit dit huwelijk 4 dochters:
71336732692n.
Theodrada der Franken.
71336732692o.
Hiltrudis der Franken.
71336732692p.
Adaltrude der Franken.
71336732692q.
Redburga der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (6) met Madelgardis der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een zoon:
71336732692r.
Rothildis der Franken abdis van Faremoutiers tot aan haar dood.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (7) met Gerswindis van Saksen (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een dochter:
71336732692s.
Adeltrudis der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (8) met Regina der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie 2 zonen:
71336732692t.
Drogo der Franken bisschop van Metz.
71336732692u.
Hugo der Franken bijgenaamd de abt.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (9) met Adelindis der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een zoon:
71336732692v.
Theodoricus Franken.
285346931022.
Bernard van Austracië, trouwt met
285346931023.
Gundelindis van Laon.
Uit dit huwelijk een dochter:
142673465511.
Chrothais van Italië, geboren omstreeks 760, overleden (ongeveer
50 jaar oud) omstreeks 810, zie 142673465511 [blz. 166].

Generatie XL
570693808144.
570693808145.

= 71336732692e.
= 142673465511.
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Pippijn I 'Karloman' der Franken koning van Italië, gezalfd te Rome op 15 april 781, trouwt
(2) met Bertha van Toulouse-Aquitanië (zie
142673465510[[krr42965_771703142673465510 ]]).
Uit dit huwelijk 2 dochters:
285346904072e.
Adelheid Athalia van Italië, geboren tussen 800 en 1810, overleden
(ongeveer 47 jaar oud) tussen 847 en 850, zie 71336732755e [blz. 166].
285346904072f.
Theodrada van Frankrijk, geboren tussen 800 en 1810 te
Vermandois [aisne, Frankrijk], overleden (hoogstens 36 jaar oud) op
zondag 1 september 836, zie 71336732755f [blz. 166].
570693808146.
Herbert van Toulouse.
een dochter:
285346904073.
Kunigunde van Italië, geboren in 797 te
Bohain-En-Vermandois [aisne, Frankrijk], overleden (ongeveer 38 jaar oud) op
dinsdag 15 juni 835 te Milaan [lombardia, Italië], zie 285346904073 [blz. 166].
570693808152.
Sint Willem I 'de Grote' van Orange, geboren omstreeks 751, overleden
(ongeveer 61 jaar oud) op woensdag 28 mei 812 te Gellone [hérault, Frankrijk], trouwt (1)
met Guibourg Hornbach. Uit dit huwelijk een dochter, trouwt (respectievelijk minstens 36
en minstens 14 jaar oud) (2) na 787 met
570693808153.
= 71336732692c.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
285346904076a.
Alba van Autun, geboren in 788.
285346904076b.
Aude (Alba) van Gellone, geboren omstreeks 792, overleden
(minstens 13 jaar oud) na 805.
285346904076c.
Bernard I van Barcelona, geboren omstreeks 799, overleden
(ongeveer 42 jaar oud) omstreeks 841.
285346904076d.
Gerhard van Aquitanië, geboren omstreeks 800, overleden
(ongeveer 41 jaar oud) omstreeks woensdag 25 juni 841, zie
285346904076 [blz. 167].
Algemene notities van: Sint Willem I 'de Grote' van Orange.
Graaf van Toulouse, Rouergue, Quercy, Albi, Rodez vanaf 788, markgraaf van de Spaanse mark
vanaf 789, hertog van Septimanië, Aquitanië vanaf 795, graaf van Barcelona, Gerona vanaf 801.
Legt in 806 zijn functies neer. Hij wordt bezongen in de "Geste de Guillaume d'Orange".
Sint Willem I 'de Grote' van Orange, trouwt (1) met Guibourg Hornbach.
Uit dit huwelijk een dochter:
285346904076e.
Bertha van Toulouse-Aquitanië.
570693808154.
= 71336732692.
570693808155.
= 71336732693.
Lodewijk I 'de Vrome' der Franken door paus Hadrianus tot Koning van Aquitantië gezalfd
te Rome, trouwt (2) met Judith van Welf (zie 71336732692 [blz. 148] ).
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
71336726037.
Gisela der Franken van Francië.
35668366364.
Karel II "de Kale" der Franken.
570693808156.
Rorich I van Maine, geboren omstreeks 775, trouwt (beiden ongeveer 15
jaar oud) omstreeks 790 met
570693808157.
= 71336732692d.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
285346904078a.
Lodewijk van Maine, geboren omstreeks 800, overleden (ongeveer
67 jaar oud) op zondag 9 januari 867.
285346904078b.
Rorich II van Maine, geboren omstreeks 800, overleden (ongeveer
66 jaar oud) omstreeks 866, zie 285346904078 [blz. 167].
285346904078c.
Gausfriend van Maine, geboren voor 810 te
Maine [mayenne, Frankrijk], overleden (minstens 68 jaar oud) omstreeks 878.
570693808736.
= 142673465466.
570693808737.
= 71336732692k.
570693861536.
Karel (Chalpa’s.) Martel hertog der franken 717-741, geboren
omstreeks 690, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op zaterdag 22 oktober 741 te
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Quierzy [aisne, Frankrijk], trouwt (2) met Suannechilde. Uit dit huwelijk geen kinderen,
trouwt (1) met
570693861537.
Rotrude van Trier, overleden in 724.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
285346930768a.
Pepijn III 'de Korte' der Franken, geboren in 714 te
Jupile-sur-Meuse [luik, België], overleden (ongeveer 54 jaar oud) op
dinsdag 18 september 768 te Sint Dénis [val-d’oise, Frankrijk], zie
285346930768 [blz. 167].
285346930768b.
Gewileb Martel bisschop in Mainz.
285346930768c.
Gregorius Martel bisschop in Utrecht.
285346930768d.
Hieronymus der Franken.
285346930768e.
Landrada.
Algemene notities van: Karel Martel.
Zijn moeder Alpaéde was de tweede vrouw van Pepijn van Herstal en zijn stiefmoeder Plectrude
nam direct de teugels in handen bij het overlijden van Pepijn terwille van haar zoon Théobald en
sloot Karel op. Neustrië kwam, door Pepijn in 687 onderworpen, direct in opstand en versloeg
Plectrude vernietigend waardoor Austrasië ernstig bedreigd werd, dit was het moment (714) dat
Karel wist te ontsnappen, een leger vormde en de Neustriers aanviel met desastreus resultaat,
overigens de enige maal in zijn leven dat hij een slag verloor. Na een eerste overwinning in 716
volgde een grote slag op 28 mei 717 te Vinchy tegen de koning van Neustrië Chilperic II en Karel
was heer en meester in Francië. Plectrude werd in een klooster gedaan, waar we elk spoor van
haar verliezen. Karel voerde zijn gehele leven strijd, in 718 onderwierp hij de Saksen, in 719 de
Friezen met de inname van Utrecht, in datzelfde jaar versloeg hij nogmaals Neustrië die ditmaal
bijgestaan werden door Eudes van Aquitanië. Karel prefereerde om hofmeier te blijven en
handhaafde Chilperic II op de troon, erkende diens opvolger Thierry IV en wist Austrasië en
Neustrië te verenigen, stimuleerde de kerk en de evangelisatie, installeerde verschillende
bisschoppen waaronder zijn zoon Gewileb in Mainz en Gregorius in Utrecht, in 724 overleed zijn
vrouw Rotrude en hertrouwde hij Suannechilde, nicht van Odillo, hertog van Beieren. Inmiddels
waren de Saracenen aan hun opmars in Spanje begonnen (711) die rond 720 aan
veroveringstochten aan de andere zijde van de Pyrenéen resulteerden, Eudes van Aquitanië wist
bij Toulouse een krappe overwinning te behalen maar toen de heilige stad Tours werd bedreigd
riep hij de hulp van Karel in, in 732 volgde de beroemde slag bij Poitiers waar Karel de arabieren
tot staan wist te brengen, drie jaar later stierf Eudes en Karel wist zijn opvolger Hunaud met
geweld onder zijn invloed te brengen, van 736 to 738 veroverde hij Bourgondië, de Provence en
Marseille, zijn macht was inmiddels zo groot dat bij het overlijden van de merovingische koning
Theoderic IV in 737 hij niet de moeite nam deze te vervangen, bij zijn dood verdeelde hij zijn rijk
tussen zijn drie zonen, aan Carloman Austrasië, Alemaniëen Théringen, aan Pepijn Neustrië,
Bourgondië, de Provence en de Moselgouw en aan Griffon (zoon van zijn huwelijk met
Suannachilde) een stuk land in het centrum van het rijk. Bovengenoemde Plectrude zou een
dochter zijn van de senechal Hugobert en Theodrada en een zuster van de Irmina getrouwd met
Chariveus, de schoonouders van Berthe van Prém.
570693861538.
Caribert Hardrad graaf van Laon, geboren tussen 700 en 705, overleden
(ongeveer 48 jaar oud) na 748, levenspartner met
570693861539.
Giséle.
Uit deze relatie een dochter:
285346930769.
Berthe van Laon, overleden op donderdag 12 juni 783 te
Choisy-au-Bac [oise, Frankrijk], zie 285346930769 [blz. 168].
Algemene notities van: Caribert Hardrad.
Caribert ondertekende met zijn moeder Berthe de stichtingsacte van het klooster Prém op 23 juni
721, werd opnieuw genoemd onder de naam d’Hardrad alias Cariberté in een schenkingsacte die
Berthe deed aan klooster Echtenach, zijn jaar van overlijden werd benaderd door het feit dat uit
een acte van 762 van Pepijn en Berthe duidelijk bleek dat Berthe toen al geerfd had.
Algemene notities van: Giséle.
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Over de naam en het leven van de echtgenote van Caribert was niets bekend, maar het feit dat
sinds Pepijn de naam regelmatig voorkwam bij de carolingische prinsessen en daarvoor niet maakt
haar plaats als echtgenote van Caribert meer dan waarschijnlijk.
570693861544.
Sigramus van Haspengouw, levenspartner met
570693861545.
= 285346930768e.
Uit deze relatie een zoon:
285346930772.
Gunderland van Haspengouw, geboren omstreeks 717, overleden
(ongeveer 61 jaar oud) omstreeks 778, zie 285346930772 [blz. 168].
570693861958.
Rudolf III der Franken, trouwt met
570693861959.
Aeda van Beieren.
Uit dit huwelijk een dochter:
285346930979.
Fastrade van Oostfranken, geboren omstreeks 765, overleden
(ongeveer 29 jaar oud) op 10 augustus 794 te Frankfort am Main [hessen, Duitsland],
begraven te Mayence [lot, Frankrijk], zie 285346930979 [blz. 170].

Generatie XLI
1141387616304.
Theoderic II van Bourgondië, trouwt met
1141387616305.
Aude van Herstal.
Uit dit huwelijk een zoon:
570693808152.
Sint Willem I 'de Grote' van Orange, geboren omstreeks 751,
overleden (ongeveer 61 jaar oud) op woensdag 28 mei 812 te
Gellone [hérault, Frankrijk], zie 570693808152 [blz. 172].
1141387616306.
= 142673465384.
1141387616307.
= 142673465385.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (1) met Himiltrude der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie 2 kinderen:
71336732692k.
Alpais der Franken.
71336732692l.
Pepijn 'de Gebochelde' der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ).
een zoon:
71336732692m.
Chrothais der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (4) met Fastrade van Oostfranken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit dit huwelijk 4 dochters:
71336732692n.
Theodrada der Franken.
71336732692o.
Hiltrudis der Franken.
71336732692p.
Adaltrude der Franken.
71336732692q.
Redburga der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (6) met Madelgardis der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een zoon:
71336732692r.
Rothildis der Franken abdis van Faremoutiers tot aan haar dood.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (7) met Gerswindis van Saksen (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een dochter:
71336732692s.
Adeltrudis der Franken.
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Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (8) met Regina der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie 2 zonen:
71336732692t.
Drogo der Franken bisschop van Metz.
71336732692u.
Hugo der Franken bijgenaamd de abt.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (9) met Adelindis der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een zoon:
71336732692v.
Theodoricus Franken.
1141387616312.
Goselin I van Maine, trouwt met
1141387616313.
Adeltrude van Bourges.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
570693808156a.
Rorich I van Maine, geboren omstreeks 775, zie
570693808156 [blz. 172].
570693808156b.
Goslin II van Maine, geboren in 775, overleden (ongeveer 51 jaar
oud) in 826.
1141387616314.
= 142673465384.
1141387616315.
= 142673465385.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (1) met Himiltrude der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie 2 kinderen:
71336732692k.
Alpais der Franken.
71336732692l.
Pepijn 'de Gebochelde' der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ).
een zoon:
71336732692m.
Chrothais der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (4) met Fastrade van Oostfranken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit dit huwelijk 4 dochters:
71336732692n.
Theodrada der Franken.
71336732692o.
Hiltrudis der Franken.
71336732692p.
Adaltrude der Franken.
71336732692q.
Redburga der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (6) met Madelgardis der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een zoon:
71336732692r.
Rothildis der Franken abdis van Faremoutiers tot aan haar dood.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (7) met Gerswindis van Saksen (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een dochter:
71336732692s.
Adeltrudis der Franken.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (8) met Regina der Franken (zie
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142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie 2 zonen:
71336732692t.
Drogo der Franken bisschop van Metz.
71336732692u.
Hugo der Franken bijgenaamd de abt.
Karel 'de Grote' der Franken, trouwt (2) met Desiderata van Lombardije (zie
142673465384 [blz. 156] ), trouwt (5) met Luitgarde van Alemanië (zie
142673465384 [blz. 156] ), levenspartner (9) met Adelindis der Franken (zie
142673465384 [blz. 156] ).
Uit deze relatie een zoon:
71336732692v.
Theodoricus Franken.
1141387723072.
Pepijn II van Herstal, geboren omstreeks 645, overleden (ongeveer 69 jaar
oud) op donderdag 16 december 714 te Jupile-sur-Meuse [luik, België], trouwt (46 jaar
oud) (1) vanaf 691 met Plectrude. Uit dit huwelijk 2 zonen, trouwt (2) met
1141387723073.
Alpa’s (Chalpa’s).
Uit dit huwelijk 2 zonen:
570693861536a.
Karel Martel, geboren omstreeks 690, overleden (ongeveer 51 jaar
oud) op zaterdag 22 oktober 741 te Quierzy [aisne, Frankrijk], zie
570693861536 [blz. 172].
570693861536b.
Childebrant van Herstal, overleden kort na 705.
Algemene notities van: Alpa’s.
Van haar is niet veel bekend behalve dat zij reeds de tweede vrouw van Pepijn zou zijn geweest
toen die nog getrouwd was met Plectrude, de theorie dat zij eerder een concubine was dan zijn
echtgenote lag natuurlijk voor de hand, zij werd door verschillende bronnen genoemd, o.a. de
kroniek van Frédégaire waarin ze beschreven wordt als énoble et charmanteé, maar aangezien
deze kroniek geredigeerd werd door Childebrand, broer van Karel Martel, is dit amper objectief te
noemen. Uit een tweede biografie van St. Landbert zou blijken dat deze kerkvorst Pepijn
regelmatig zijn huwelijk met Alpaéde verweet omdat Plectrude nog leefde, reden dat deze
vermoord werd op aanstichten zelfs van Alpaéde, het vervolg laat zich lezen als een ébloedigeroman, echter een uit die tijd daterende eerdere biografie van St. Landbert gaf aan dat Landbert
vermoord werd door handlangers van Dodo als wraak op de moord van Dodo’s ouders op
instignatie van Landbert; Alpaéde werd hierin wel genoemd als rechtmatige echtgenote van Pepijn
maar zonder haar op enigerlei manier bij de moord te betrekken.
Pepijn II van Herstal, trouwt (1) met Plectrude.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
570693861536c.
Grimoald van Herstal, overleden in april 714 gedood op de graftombe
van Sint Lambert.
570693861536d.
Drogo van Herstal.
Algemene notities van: Grimoald van Herstal.
de naam “van Herstal” is afkomstig van één van zijn landgoederen, zijn leven werd beheerst door
de voortdurende strijd, eerst om de macht later de vergroting van het frankische rijk. Hij trad pas op
de voorgrond in 680 toen hij bij de dood van de koning van Austrasië met hertog Martin van
Champagne (in tegenstelling tot eerdere theoriën, noch zijn broer noch zijn neef) een
overheersende positie verwierf. Austrasië, sinds enige jaren onder het juk van Neustrië kwam in
opstand maar Ebroén, de hofmeier van Austrasië, is hen te sterk. Pepijn en Martin vluchtten
verschillende kanten op, Martin verschanste zich in Laon en werd het eerste aangevallen, Ebroén
wist hem over te halen zich met zijn leger aan zijn zijde te scharen maar vermoordde allen zodra
de stad zich opende, kort daarop werd Ebroén vermoord door een edelman Ermenfried die direct
naar het hof van Pepijn vluchtte aldus voedsel gevende aan het gerucht dat Pepijn de aanstichter
van de moord was. Ebroén’s opvolger Warraton sloot vrede met Pepijn, deze vrede was echter
van korte duur, Gislemar, zoon van Warraton, verdreef zijn vader en voerde opnieuw oorlog,
Pepijn werd verslagen bij Namen maar toen Gislemar meteen daarna overleed, keerde Warraton
terug als hofmeier en het werd opnieuw vrede, bij Warraton’s overlijden in 686 nam zijn
schoonzoon Berchaire zijn positie in en op aandringen van de weduwe van Warraton, Ansfléde,
viel hij Pepijn opnieuw aan, ditmaal wist Pepijn echter een eclatante overwinning te behalen, Tertry
687, hetgeen hem de macht over Austrasië geeft, Berchaire leefde weliswaar nog enkele jaren
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(tenminste tot october 688, en pas bij zijn dood nam Pepijn positie als hofmeier van koning Thierry
III van Austrasië in en plaatste één van zijn getrouwen, Norbert, op zijn positie in Neustrië, in 700
vervangen door Grimoald, zoon van Pepijn, terwijl een tweede zoon Drogo, Bourgondië ging
regeren met de titel hertog van Champagne. Pepijn was nu op het toppunt van zijn macht,
weliswaar regeerde de merovingische koning maar Pepijn besliste, er waren echter regelmatig
problemen aan zijn grenzen en de rest van zijn leven vocht hij met wisselend succes tegen de
saksen, friezen en alemanen. Het privé leven van Pepijn werd bepaald door familiedrama’s,
getrouwd sinds 691 met Plectrude uit één van de machtigste families van Austrasië (vgl. 50), bij
wie hij de zoons Drogo en Grimoald had, had hij een tweede echtgenote Alpaéde met als zoons
Karel en Childebrant, tussen beide vrouwen, elk met hun eigen aanhang, bestond een enorme
haat hetgeen culmineerde rond 705 met de moord op de prelaat van Luik, St. Lambert, aanhanger
van Plectrude, kort daarop stierf Drogo en in april 714 werd Grimoald gedood op de graftombe van
St. Lambert; tegen het einde van zijn leven stond Pepijn geheel onder de invloed van Plectrude en
benoemde als zijn opvolger een bastaardzoon van Grimoald, mede uit wraak op de moord van
Grimoald, dit ten koste van de zoons van Alpaéde en vier zoons van Drogo, die waarschijnlijk niet
onschuldig waren aan deze moord. Deze fragile opvolging had desastreuze gevolgen kunnen
hebben voor de opbouw van het rijk, ware het niet dat Karel, zoon van Alpa’s, kort na Pepijn’s
dood wist te ontsnappen.
1141387723074.
Landbert, graaf sinds 706, geboren omstreeks 665, overleden (ongeveer 50
jaar oud) omstreeks 715.
een dochter:
570693861537.
Rotrude van Trier, overleden in 724, zie 570693861537 [blz. 173].
1141387723077.
Berthe de Prém stichtster van de abdij van Prém in 721.
een zoon:
570693861538.
Caribert Hardrad, geboren tussen 700 en 705, overleden (ongeveer
48 jaar oud) na 748, zie 570693861538 [blz. 173].
Algemene notities van: Berthe de Prém.
Berthe of Bertrade geeft een belangrijke schenking in de vorm van grond verkregen uit de erfenis
van haar voorouders voor de stichting van de abdij, de acte is medeondertekend door haar zoon
Caribert en drie ongetwijfeld naaste bloedverwanten, Bernier, Rolande en Thierry, allen typisch
mérovingische namen.
1141387723090.
1141387723091.

= 570693861536.
= 570693861537.

Generatie XLII
2282775446144.
Ansegisel van Metz, geboren omstreeks 610, overleden (ongeveer 52 jaar
oud) omstreeks 662, trouwt met
2282775446145.
Begga abdes van Andenne vanaf 691, geboren tussen 615 en 620,
overleden (hoogstens 78 jaar oud) op donderdag 7 december 693.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1141387723072a. Pepijn II van Herstal, geboren omstreeks 645, overleden (ongeveer
69 jaar oud) op donderdag 16 december 714 te Jupile-sur-Meuse [luik, België], zie
1141387723072 [blz. 176].
1141387723072b. Clothildis van Herstal, geboren omstreeks 650, overleden (minstens
42 jaar oud) na mei 692.
Algemene notities van: Ansegisel van Metz.
In 633 werd de toen drie jaar oude Sigibert III koning van Austrasië. Een jaar later werd Ansegisus
benoemd tot een van zijn opvoeders en waarschijnlijk kreeg hij toen ook het ambt van hofmeier,
dat Pepijn van Landen moest neerleggen. Hij onderdrukte samen met Pepijn, Kunibert van Keulen,
Bubo van Auvergne en Leuthar van Allemanië een opstand van de edelen Radulf en Fara. In 662
nam hij deel aan de mislukte staatsgreep van zijn zwager Grimoald I en werd daarbij gedood door
Gundewin.
Rond 645 huwde hij met Begga, de dochter van Pepijn van Landen.
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Algemene notities van: Begga.
Na overlijden van haar echtgenoot Angisel, trok zij zich terug in de abdij van Nivelles, gesticht door
haar moeder Itta met haar zuster Gertrude als eerste abdes, overleden in 660. Zij had een gelofte
afgelegd een klooster te stichten en vond de eerste jonge vrouwen die haar wilden volgen te
Nivelles, met hen bouwde ze het klooster van Andenne waar zij overleed.
2282775446154.
Thierry III koning van Bourgondië 670 - 673, koning van Francié 690,
geboren omstreeks 651, overleden te Sint Waast [nord, Frankrijk], levenspartner met
2282775446155.
Clotilde koningin van Franrijk en regentes na de dood van Thierry III,
begraven op zondag 5 juni 692 te Sint Waast [nord, Frankrijk].
Uit deze relatie 2 kinderen:
1141387723077a. Berthe de Prém, zie 1141387723077 [blz. 177].
1141387723077b. Clovis III.
Algemene notities van: Thierry III.
Thierry III kleinzoon van Dagobert I en ongetwijfeld de eerste merovinger die alle macht bij de
hofmeier legde en daarmee de uiteindelijke ondergang van de merovingers inluidde. Bij de dood
van Clovis II in 657 werd hij opgevolgd in Neustrië door zijn zoon Clotaire III tot aan diens dood in
673, Austrasië was reeds in 662 beheerd door Childéric II zodat bij de dood Van Clotaire III de
derde broer Thierry III koning van Neustrië werd, maar Childeric, gesteund door St. Léger en zijn
hofmeier Ebroén wisten na enkele maanden Neustrië en Austrasië te verenigen, echter in 675
raakte St. Léger uit de gratie en verbond zich met de tegenpartij, niet lang daarna werden Childeric
en zijn vrouw door Bodilon, een bloedverwant van Léger, vermoord en het late najaar had Thierry
zijn troon terug met als hofmeier Leud’se, zoon van Erchinoald, Ebroén wist echter te ontsnappen
naar Austrasië en zette een bedrieger op de troon onder de naam Clovis die doorging voor een
zoon van Clotaire III, de aanval op Neustrië werd ingezet en hij wist het leger van Thierry te
verslaan, Leud’se werd gedood terwijl Thierry, Léger en diens broer Guérin gevangen genomen
werden, Guérin werd gemarteld en gestenigd, Léger wordt eveneens gemarteld en blind gemaakt
maar bleef gevangen tot zijn executie in 677 (vgl. 40), veranderingen in het politieke klimaat deden
Ebroén besluiten zijn bedrog toe te geven en erkende Thierry III, bij de dood van Dagobert II van
Austrasië op 24 december 679, erfde Thierry Austrasië en regeerde over het gehele rijk tot zijn
dood, hij werd begraven in St. Waast, bij Arras, uit het verhaal blijkt duidelijk dat de koningen
slechts pionnen waren in de handen van de hofmeiers.
Algemene notities van: Clotilde.
Clotilde haar naam is bekend uit de geschiedschrijving uit die tijd waarin staat dat bij de dood van
Thierry de troon toekwam aan zijn zoon Clovis III en koningin Clothilde, dit wordt bevestigd door
een acte van 1 juni 691 getekend door é roi Clovis.. et notre mére..Clothildeé. Clothilde regeerde
korte tijd voor haar zoon Clovis III en het feit dat ze Thierry overleefde bewijst dat zij identiek is aan
de koningin Dode die drie jaar na Thierry begraven werd in St Waast bij haar echtgenoot, waarbij
Dode of een bijnaam of een koosnaam voor Clothilde zou zijn geweest.

Generatie XLIII
4565550892288.
Arnulf van Metz bisschop van Metz 614-629, geboren tussen 580 en 585 te
Lay-Saint-Christophe [meurthe-et-moselle, Frankrijk], overleden (hoogstens 60 jaar oud)
op zondag 16 augustus 640 te Remiremont [vosges, Frankrijk], trouwt met
4565550892289.
Doda religieuse te Trier.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
2282775446144a. Chlodulf, geboren in 605, overleden (minstens 92 jaar oud)
tussen (d2:0) dinsdag 8 juni 697 te Metz [moselle, Frankrijk].
2282775446144b. Ansegisel van Metz, geboren omstreeks 610, overleden (ongeveer
52 jaar oud) omstreeks 662, zie 2282775446144 [blz. 177].
Algemene notities van: Arnulf van Metz.
Leven.
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Arnulf diende aan het Austrasische hof onder Theudebert II (595-612) en was beheerder van de
koninklijke domeinen en graaf aan de Schelde. In 613 leidde hij, met Pepijn van Landen en
hofmeier Warnachar II van Bourgondië, de aristocratische opstand tegen de nieuwe minderjarige
koning van Austrasië en Bourgondië, Sigebert II, en de koningin-overgrootmoeder Brunhilde van
Austrasië die de feitelijke macht bezat - wat de oorzaak was van het conflict. De opstandelingen
sloten een bondgenootschap met Chlotarius II van Neustrië. Tezamen versloegen ze de troepen
van Sigebert en Brunhilde bij de Aisne, waarna Sigebert en Brunhilde werden gedood. In
Andernachwerd een verdrag gesloten waarin de autonomie van Austrasië en de leidende rol van
de Austrasische adel werden vastgelegd.
In 614 gaf Arnulf te kennen dat hij in een klooster wilde treden maar in plaats daarvan benoemde
Chlotarius hem tot bisschop van Metz, wat ook een politiek belangrijke functie was. In 623 werd hij
voogd van Dagobert I, die door zijn vader tot koning van Austrasië was benoemd (wat ook een
uiting is van de Austrasische autonomie). Een jaar later onderdrukte hij samen met Pepijn een
opstand in Thüringen. En in 625 bemiddelde hij een overeenkomst tussen Chlotarius en Dagobert.
In 629 trad hij in het klooster van Remiremont, zou voor zieken en leprozen hebben gezorgd en de
rest van zijn leven als kluizenaar hebben geleefd.
Heilige.
Arnulf wordt vaak de beschermheilige van de brouwers genoemd maar dat lijkt een verwarring te
zijn met St. Arnold van Soissons. Zijn naamdagen vallen op 18 juli en 16 augustus.
Volgens de legende werd Arnulf gekweld door wroeging over zijn vroegere daden en gooide zijn
bisschopsring in een rivier, zeggende dat hij pas zou weten dat God zijn zonden vergaf als hij de
ring terug zou zien. Korte tijd later werd de ring teruggevonden in een vis.
In 717 zijn zijn resten overgebracht naar een Benidiktijner abdij van de Heilige Apostelen bij Metz.
Deze abdij werd naar hem vernoemd en werd ten tijde van Karel de Grote een prominente plaats
voor de begrafenis van de Karolingen; o.a. Lodewijk de Vrome en zijn moeder Hildegard (tweede
vrouw van Karel de Grote) zijn er begraven. Door verbouwingen, oorlogsgeweld en door
vernielingen tijdens de Franse Revolutie, zijn de abdij en de keizerlijke grafkelders verloren
gegaan.
Familie.
De voorouders van Arnulf zijn onzeker volgens alle bronnen. Deze worden alleen genoemd in
latere genealogieën en lijken vooral tot doel te hebben om de Karolingen te verbinden met
Merovingen en Romeinse voorouders. De Vita van Arnulf vermeldt alleen dat hij uit een rijke
adellijke familie komt. Zijn familie had vermoedelijk bezittingen bij Metz en Verdun.
Voor hij bisschop werd, was hij getrouwd met Doda (geboren ca. 590). Na zijn benoeming tot
bisschop zou zij in een klooster in Trier zijn getreden. Van Doda is eigenlijk niets bekend; de
stelling dat zij een dochter van Arnoald was lijkt alleen gebaseerd te zijn op het gegeven dat zowel
Arnoald als Arnulf graaf aan de Schelde waren, welke functie dan via Doda zou zijn doorgegeven.
Algemene notities van: Doda.
zou zich in het convent te Trier hebben teruggetrokken toen Arnulf bisschop van Metz werd.
Algemene notities van: Chlodulf.
Chlodulf was een zoon van Arnulf van Metz, bisschop van Metz. Hij was een jongere broer van
Ansegisel, de hofmeier van het paleis van Austrasië.
Voorafgaand aan zijn wijding was hij getrouwd met een onbekende vrouw. Uit dat huwelijk had hij
een zoon die Aunulf heette.
In 657 werd hij bisschop van Metz, de derde opvolger van zijn vader. Hij bekleedde dit ambt
gedurende veertig jaar. In deze tijd decoreerde hij de St.-Stefaanskathedraal van Metz. Hij stond in
nauw contact met zijn schoonzuster Sint Gertrudis van Nijvel.
Hij stierf in Metz en werd begraven in de kerk van Sint Arnulf. In Nijvel werd hij lokaal vereerd
lokaal als Saint Clou, dit vanwege zijn connectie met Sint-Gertrudis.
4565550892290.
Pepijn I 'de Oude' van Landen, geboren omstreeks 580, overleden
(ongeveer 60 jaar oud) in 640, trouwt met
4565550892291.
Itte van Nijvel abdes van Nijvel, geboren in 592, overleden (ongeveer 60 jaar
oud) op dinsdag 8 mei 652.
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Uit dit huwelijk 3 kinderen:
2282775446145a. Begga, geboren tussen 615 en 620, overleden (hoogstens 78 jaar
oud) op donderdag 7 december 693, zie 2282775446145 [blz. 177].
2282775446145b. Grimoald van Landen.
2282775446145c. Gertrudis van Landen abdes van Nijvel.
Algemene notities van: Pepijn I 'de Oude' van Landen.
Pepijn van Landen wordt in de Kronieken van Fredegar, de belangrijkste bron over zijn leven,
genoemd als zoon van Carloman van Landen. Verder is over zijn afkomst weinig met zekerheid
bekend. Zijn naam komt van de Vlaams-Brabantse stad Landen, zijn waarschijnlijke
geboorteplaats. Pepijn was afkomstig uit een familie van grootgrondbezitters in het Maasdal.
In 613 leidde hij met Arnulf van Metz en hofmeier Warnachar II van Bourgondië, de aristocratische
opstand tegen de nieuwe minderjarige koning van Austrasië en Bourgondië, Sigibert II, en de
koningin-overgrootmoeder Brunhilde van Austrasië, die de feitelijke macht bezat - de oorzaak van
het conflict. De opstandelingen sloten een bondgenootschap met Chlotharius II van Neustrië.
Tezamen versloegen ze de troepen van Sigibert en Brunhilde bij de Aisne, waarna Sigibert en
Brunhilde werden gedood. In Andernach werd een verdrag gesloten waarin de autonomie van
Austrasië en de leidende rol van de Austrasische adel werden vastgelegd.
Hij werd in 623 benoemd tot hofmeier van de in dat jaar tot (onder)koning benoemde Dagobert I. In
629 stierf koning Chlotharius II en werd Dagobert I koning over het gehele Merovingische rijk. In
datzelfde jaar verloor Pepijn zijn functie en werd hij verbannen naar Orléans. Volgens de traditie
was de kritiek van Pepijn op het overspel van Dagobert de aanleiding voor de verbanning. Pas na
de dood van Dagobert I (19 januari 638/639) werd Pepijn wederom benoemd tot hofmeier. Hij stierf
echter niet lang daarna (in 639 of 640).
Pepijn en Arnulf van Metz zijn erin geslaagd de feitelijke macht in de Frankische koninkrijken in
handen van de aristocratie te leggen. Zo begon de periode van de "Vadsige of Luie koningen": de
Merovingische koningen die alleen in naam regeerden terwijl de hofmeiers de feitelijke macht
uitoefenden.

Generatie XLIV
9131101784580.
Karloman van Haspengouw, geboren in 545, overleden (ongeveer 70 jaar
oud) in 615, trouwt met
9131101784581.
Gertrus van Beieren, geboren omstreeks 550.
Uit dit huwelijk een zoon:
4565550892290.
Pepijn I 'de Oude' van Landen, geboren omstreeks 580, overleden
(ongeveer 60 jaar oud) in 640, zie 4565550892290 [blz. 179].

Generatie XLV
18262203569160.
Karel V van Haspengouw, geboren in 515, overleden (ongeveer 63 jaar oud)
in 578, trouwt met
18262203569161.
Itha van Henegouwen.
Uit dit huwelijk een zoon:
9131101784580.
Karloman van Haspengouw, geboren in 545, overleden (ongeveer 70
jaar oud) in 615, zie 9131101784580 [blz. 180].

Generatie XLVI
36524407138320.
Carolus IV van Haspengouw, geboren in 480, overleden (ongeveer 36 jaar
oud) in 516, trouwt met
36524407138321.
Waldrade van Aquitanië.
Uit dit huwelijk een zoon:
18262203569160. Karel V van Haspengouw, geboren in 515, overleden (ongeveer 63
jaar oud) in 578, zie 18262203569160 [blz. 180].

Generatie XLVII
73048814276640.
Austrapius van Haspengouw, geboren omstreeks 440, overleden (ongeveer
68 jaar oud) in 508.
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een zoon:
36524407138320. Carolus IV van Haspengouw, geboren in 480, overleden (ongeveer
36 jaar oud) in 516, zie 36524407138320 [blz. 180].

Generatie XLVIII
146097628553280. Lando van Haspengouw.
een zoon:
73048814276640. Austrapius van Haspengouw, geboren omstreeks 440, overleden
(ongeveer 68 jaar oud) in 508, zie 73048814276640 [blz. 180].
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