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Inleiding 

 

Al ruim 30 jaar doe ik genealogisch onderzoek naar mijn voorouders. Vrijwel alle familietakken heb ik 

uitgezocht en verwerkt op internet. Bij de tak van mijn overovergrootmoeder, Dirkje Kroonenburg, geboren 

in 1847 de Beemster liep ik in de 17e eeuw vast. Haar verste voorvader was Floris Croonenburg. Zijn 

kleinzonen Claes Gerritsz en Abraham Gerritsz Croonenburg werden begraven in een hogere  

begraafklasse in de Beemster en waren blijkbaar redelijk welgesteld. 

 

In Nederland waren en zijn er nog steeds veel families met de naam Kroonenburg met verschillende 

spellingsvarianten: (van) Cronenburg(h), Cronenburch, Croonenburg(h), Croonenburch, Cronenborg(h), 

Cronenborch, Kronenburg(h), Kronenburch, Kroonenburg(h), Kroonenburch, Croenenborg(h), Croenen 

borch.  

 

Tegenwoordig zijn veel archieven via internet toegankelijk en daarom leek het me een uitdaging om eens 

een inventarisatie te maken over de periode tot 1700, om te kijken of ik de voorouders van Floris 

Croonenburg kon terugvinden. Tot op heden lijkt dat nog niet met zekerheid gelukt. Mogelijk kwamen zij uit 

Amsterdam. Momenteel is men bezig het notarieel archief van Amsterdam toegankelijk te maken. Als dit 

volledig is gebeurt, dan kunnen we misschien onze voorouders vinden. Ook is het goed mogelijk zijn 

voorouders uit de regio Alkmaar / Schagen kwamen. Het Regionaal archief van Alkmaar beschikt over een 

grote collectie notariele akten van voor 1700 die (nog) niet toegangelijk zijn gemaakt (staan wel al digitaal 

op internet). Mogelijk dat hierin ook informatie over onze voorouders is terug te vinden. Ook is het mogelijk 

dat de voorouders van Floris uit Enkhuizen of Haarlem kwamen. 

 

Dit document is als volgt opgebouwd: 

1. Waar komt de naam Kronenburg vandaan? Er zijn/waren o.a. veel historische gebouwen met deze 

naam. Een kort overzicht; 

2. Adelijk geslacht (van) K/Cro(o)nenburg(h)/ch, dat zijn oorsprong vindt in Loenen aan de Vecht. Zij 

stammen af van graaf Willem III van Holland; 

3. Voorouders van de stamvader van het adelijk geslacht Van K/Cro(o)nenburg(h)/ch, graaf Willem III; 

4. Familie Cronenborch uit Best, Eindhoven, Oirschot en Venlo. Dit betreft een oud geslacht, dat  

waarschijnlijk afstamt als bastaardtak van Jan van Cronenburg (zie generatie IV-3 in hfst 2). Ook is 

het mogelijk dat dit geslacht afstamt van de heren Van Kronenburg, van de burcht ‘Kronenburg’ in 

Duitsland; 

5. Familie Cronenborch uit Dordrecht. Dit betreft een goed uitgezocht geslacht. Zij zijn mogelijk 

vernoemd naar het huis Cronenburg in Dordrecht. De stamvader kwam uit Keulen. Zij lijken niet 

verwant aan de geslachten genoemd in de hfst 2, 3, 4 en 7. In Keulen kwam in de 17e eeuw de 

naam Kronenburg niet voor, wel Kronenberg (heel veel); 

6. Familie Cronenborch uit Bergen op Zoom; zij lijken voort te komen uit het geslacht van Dordrecht 

(hfst 5); 

7. Families Cronenburg uit provincie Noord-Holland (Alkmaar, Amsterdam, De Beemster, Enkhuizen, 

Haarlem, Medemblik, provincie Zuid-Holland (Delft), provincie Utrecht en provincie Gelderland. 

Hier bevinden zich mijn voorouders. Zij lijken niet verwant aan de geslachten genoemd in de hfst 4 

t/m 6. Waarschijnlijk zijn zij ook afstammelingen van het geslacht genoemd in hfst 2. De meeste 

families Kronenburg binnen deze regio’s en periode lijken verwant aan elkaar en zijn waarschijnlijk 

(bastaard)takken van het adelijke geslacht Van Kroonenburg, gezien dezelfde voornamen die 

steeds weer terugkomen binnen deze families. 

Bijlage 1 bevat een lijst van personen die ik tot op heden niet heb kunnen onderbrengen in een van de 

voorgaande hoofdstukken. 
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Bijlage 2 familiewapens bevat afbeeldingen van familiewapens of beschrijvingen van familiewapens die 

ik tot op heden heb kunnen terugvinden. Het merendeel van deze wapens betreft wapens verdeeld in 

een blauw en geel vlak, waarin in het gele vlak twee zwarte en twee rode leeuwen worden afgebeeld. 

Families die deze wapens droegen, stammen zonder meer af van het oude adelijke geslacht van 

Cronenburg. De afbeelding van de leeuwen tegen een gele achtergrond komt van Graaf Willem III, 

waarvan dit geslacht als bastaardtak afstamt. Daarnaast zijn er ook enkele andere wapens gevonden:  

a) een met een blauw achtergrond met daarop drie gele kruizen, 

b) een zware achtergrond met drie zilveren halve manen, 

c) een met drie palmbomen of bezems met een zeshoekige ster (gebruikt door burgemeester 

Luitje/Lucas Gerritsz Croonenburg in Enkhuizen), en 

d) 1) in blauw twee gouden kronen naast elkaar; b) in goud een rode burcht met zwarte deur 

Drager: Anna Kronenburg, gedoopt op 13 februari 1685 te Haarlem; gehuwd met Johannes 

Oosterling. 

Het is het onduidelijk of de personen die deze laatste vier familiewapens droegen, ook van het adelijk 

geslacht afstammen. Daarvoor is verder onderzoek nodig. 

 

Wat verder opvalt, is dat vrijwel alle personen met de naam Kroonenburg konden lezen en schrijven in 

het begin van de 17e eeuw, iets wat geheel niet vanzelfsprekend was indertijd. Een aantal familieleden 

had bestuursfuncties. Ook komen er vijf bekende Nederlandse kunstschilders in de familie voor. 

 

Het adelijke geslacht Van Cronenburg stamt als bastaardtak af van graaf Willem III. Ze woonden 

aanvankelijk op kasteel Kronenburg aan Loenen aan de Vecht. Ze hadden ook een kasteel in 

Castricum, een huis in Boxtel en een slot in Nieuwe Niedorp. Ze lieten later waarschijnlijk verschillende 

huizen bouwen met de naam ‘Kronenburg’. Vandaaruit verspreide de familie zich verder. Ook de Van 

Cronenburgs hadden bastaardzonen. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat de families met de naam Kroonenburg uit Noord-Holland van het oude 

adelijke geslacht Van Cronenburg afstammen. Als alle notarisakten ooit digitaal beschikbaar en 

toegankelijk zijn gemaakt, zal dit waarschijnlijk duidelijk worden. Opsteller van dit document weet alleen 

niet of hij dit nog meemaakt, aangezien hij ongeneeslijk ziek is. Deze inventarisatie mag dan misschien 

een eerste aanzet voor een nog completer overzicht in de toekomst door andere familieleden. 

 

Een ieder die commentaar en aanvullingen heeft op deze publicatie nodig ik van harte uit om te 

reageren. U kunt een mail sturen naar: marcelmossou@gmail.com Mocht u geen reactie ontvangen 

dan kunt u ook een mail sturen naar: iwiggers@casema.nl en/of catovanvliet@hotmail.com 

 
  

mailto:marcelmossou@gmail.com
mailto:iwiggers@casema.nl
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1. Waar komt de naam Kronenburg vandaan? 

 

 

Kasteel Kronenburg Loenen aan de Vecht 

Kronenburg (ook: Cro(o)nenburg(h)) is een voormalig kasteel bij Loenen aan de Vecht in de 

Nederlandse provincie Utrecht.  

 

 

 

 

Kronenburg was een Hollands leen als enclave binnen het Sticht Utrecht.  

Na de moord op Floris V in 1296 zochten enkele moordenaars, waaronder Gerard van Velsen en 
Arnold van Benschop, hun toevlucht op Kronenburg. Arnold was een lid van de familie Van Amstel, 
de eigenaar van het kasteel.  

Na de moord werd het gerecht Kronenburg door de grafelijkheid van Holland geconfisqueerd. Het 
kasteel werd belegerd, ingenomen en met de grond gelijk gemaakt. Gerard Van Velsen werd 
gefolterd en op het rad gezet, de andere edellieden onthoofd.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Loenen_aan_de_Vecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leenstelsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sticht_Utrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_V_van_Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_Velsen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnoud_II_van_Benschop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heren_van_Amstel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radbraken
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Midden 14e eeuw werd Kronenburg herbouwd en in 1354 beleende graaf Willem V van Holland zijn 
neef Dirk Claeszoon van den Gheyne met 373 morgen land, gelegen tussen Kronenburg en 
kasteel Vreeland, en stelde hem aan als rentmeester van Kronenburg. Sindsdien hebben er enkele 
geneneraties nakomelingen van hem erin gewoond. 

In het Rampjaar 1672 werd Kronenburg in opdracht van Johan Maurits van Nassau-Siegen 
versterkt en door 200 soldaten bezet. Door de grote overmacht en gebrek aan munitie moesten zij 
zich aan het Franse leger van 1500 man onder aanvoering van de hertog van Luxemburg 
overgeven. Hierna bezetten de Fransen het kasteel en werd het deels ontmanteld.  

In 1710 werd het slot tot landhuis verbouwd.  

In 1824 werd de heer Dubois de laatste eigenaar. Dubois had als grote wens burgemeester van 
Loenen te worden. De inwoners van Loenen waren daar tegen en de benoeming ging niet door. 
Dubois was hierover zo woedend dat hij verhuisde en Kronenburg in 1837 liet slopen. Tot op de 
dag van vandaag is de plaats waar dit kasteel stond onbebouwd. In het weiland in Loenen aan de 
Vecht, ingesloten door de Rijksstraatweg, Bloklaan, Cronenburgherlaan en de rivier de Vecht, 
tekenen zich bij langdurige droogte in de zomerperiode de fundamenten van het kasteel nog af als 
verdrogingen in het gras. 

Bron: Wikipedia 

 

Kasteel Kronenburg Castricum 

Ook in Castricum heeft een kasteel gestaan met de naam Kronenburg. Daarin heeft alleen Jan van 
Cronenburg gewoond, een kleinzoon van de eerder genoemde Dirck Claeszoon van den Gheyne. 
Dit kasteel is verwoest en later is op deze plek een boerderij gebouwd met de naam Kronenburg. 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_V_van_Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vredelant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rentmeester_(beroep)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rampjaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/1672
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Maurits_van_Nassau-Siegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Henri_de_Montmorency-Bouteville
https://nl.wikipedia.org/wiki/Villa_(bouwkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kronenburg_(kasteel)#cite_note-2
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Slot Cronenburg Nieuwe Niedorp 

Ook in Nieuwe Niedorp heeft een Slot gestaan met de naam Cronenburg op het land Rijd bij de 
Kostverloren molen. De laatste eigenaar van de grond waar dit slot heeft gestaan was Hendrick 
van Cronenburg, een verre nazaat van graaf Willem III. Hij laat in 1612 zijn testament opmaken bij 
de Niedorpse notaris Cornelis Jansz Hogheboom. Daarin benoemd hij zijn neven en nichten tot 
erfgenaam (zie verder hoofdstuk 7.1 Noord-Holland).  

 

Stadje en kasteel Kronenburg 

Kronenburg is een oud stadje in het Duits-Belgische grensgebied, gelegen aan de Kyll. Het heeft 
nu een kleine 500 inwoners. Sinds 1969 maakt het deel uit van de gemeente Dahlem. Het plaatsje 
ligt voor een groot deel binnen de vroegere burcht Kronenburg.  

Kronenburg wordt voor het eerst genoemd in 1277. Destijds behoorde de Kronenburg toe aan de 
heren van Kronenburg. Het kasteel verwisselde daarna vaak van eigenaar tot het in handen kwam 
van de Graven van Blankenheim. In 1794 veroverden de Fransen de burcht en vernielden het 
aanzienlijk. Omdat de bewoners daarna stenen voor de wederopbouw nodig hadden, besloot men 
de vroegere burchttoren af te breken.  

Tussen 1795 en 1814 was het gebied onderdeel van het Ourthedepartement. Na Waterloo werd 
het met het hele oostelijke deel van het departement (kantons Eupen, Malmedy, Sankt Vith, 
Kronenburg en Schleiden) aan Pruisen toegewezen.  

Bijzonderheid in de burcht is het kerkje uit 1499. Bij de noordelijke ingang is nog een oude 
torenwoning te zien, dat het huis van de familie Von Palandt is; de laatste adellijke familie van 
Kronenburg.  

Bron: wikipedia. 

 

Huizen met de naam Kronenburg 

Amsterdam 

Volgens bronnen uit het nationaal archief waren er in Amsterdam verschillende huizen met de 
naam ‘Cro(o)nenburg/borch’. Waarschijnlijk zijn deze huizen gebouwd/bewoond en vernoemd door 
de gelijknamige families: 

1) Een huis in de Nieuwstraat ‘Croonenburch (1650); 

2) Singelstraat, huis en erf ten noorden Barent Jansz. Croonenburch; 

3) Bij de Nieuwerzijds Achterburgwal; 

4) Droogbak op het plein van de Nieuwe Teertuinen, huis en erf, het vierde huis vanaf de 

korte Houtstraat, naast ‘Cronenburch’; 

5) Op de Brouwersgracht, het tweede huis vanaf de Goudsbloemstraat, beleend de Loos van 

Cronenborg aan de Zuidzijde (dus derde huis aan de linkerkant (helaas is dit pand 

afgebroken en vervangen door minder fraaie nieuwbouw. 
  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grensgebied&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kyll
https://nl.wikipedia.org/wiki/1969
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dahlem_(Noordrijn-Westfalen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ourthedepartement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Waterloo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eupen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Malmedy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sankt_Vith
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schleiden_(Euskirchen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pruisen
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Boxtel (huis en klooster) 

In Boxtel stond een huis, tuin en hofstad met de naam ‘Kronenborch’, later omgevormd tot een 
klooster met de naam St-Elisabethdael (Bron: archieven BIHC.nl – Het geheugen van Brabant). 
Het huis is destijds gebouwd door Jan van Cronenburg (zie hfst 2, IV-3), een oudoom van Henrick 
van Ranst, ridder van Boxtel. Henrick was een zoon van Henrick van Ranst en Elisabeth (Elisabeth 
was een dochter van Willem van Meerhem en Agnes van Cronenborch). Het lijkt erop dat de 
familie (van) Cronenborch in Boxtel, Best en Eindhoven directe afstammelingen zijn van het oude, 
adelijke geslacht Van Kronenburg.  

Brabants archief (bihc.nl); 2131 Clarissen Megen: 

 

19 20 december 1468. 

Schepenen van Boxtel oorkonden dat Bartholomeus de Momboir aan Aart Lucas 

Momboirszn., zijn neef, ten behoeve van de zusters van de derde orde van Sint-

Franciscus (te Boxtel) zijn recht gegeven heeft op een huis, hof en hofstede Cronenborch, 

gelegen in de parochie van Boxtel tussen het erf van Bartholomeus enerzijds en de 

Dommel anderzijds, strekkend van de Dommel naar de openbare weg. i  

 

24 30 december 1471 (gedateerd volgens kerststijl, gehanteerd door de schepenbank van 

Boxtel). 

Hendrik en Willem van Cronenborch, nakomelingen van Johan van Cronenborch, ridder, 

mede-erfgenamen van een hofstede, huis en plaats in de heerlijkheid van Boxtel, 

genaamd het huis van Cronenborch, dat hij gebouwd heeft, wetend dat (Hendrik van 

Ranst), heer van Boxtel, hun neef, en andere familieleden dit complex gegeven hebben 

om er een klooster te stichten voor devote maagden en vrouwen van de derde orde van 

Sint-Franciscus, stemmen op verzoek van de zusters om Gods wil en omwille van het 

zieleheil van Johan van Cronenborch en van hen in met de schenking van de hofstede, 

huis en plaats van Cronenborch met toebehoren zoals de zusters die nu hebben volgens 

de stichting door de heer van Boxtel. i  

 

25 17 januari 1472. 

Lodewijk van Bourbon, bisschop van Luik, oorkondt dat Hendrik van Ranst, ridder, heer 

van Boxtel en Kessel, zijn huis en hof Cronenborch met twee tuintjes, gelegen in de 

heerlijkheid Boxtel, heeft geschonken om er naar het voorbeeld van het zusterklooster in 

Hasselt een vrouwenklooster van de derde regel van de Orde van Sint-Franciscus op te 

richten en hecht zijn goedkeuring aan de stichting van dit klooster, genaamd Sint-

Elisabethsdal. i  

 

 Dordrecht 

In Dordrecht stond in de Wijnstraat een huis met de naam Cronenburch, thans Wijnstraat no 80. De 
Dordtse familie Kronenburg ontleent vermoedelijk haar naam aan dit huis. 

Pietersbierum 

Jacob Gerrits Cronenburg (zie verder hfst 2, VIII-1), geboren rond 1520, begraven op 13 juni 1572 
liet in Pietersbierum een nieuw huis bouwen met de naam ‘Nieuw Kronenburg’, vernoemt naar de 
adelijke familie Van Kronenburg. 

 

  

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309824&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309824&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309824&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309824&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309824&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309824&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309830&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309830&miview=inv3&milang=nl&mialg=
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Boerderijen met de naam Kronenburg 

Beemster 

Op de Middenweg in de Beemster heeft een boerderij gestaan met de naam Kronenburg. Later 
werd deze ook gebruikt als herberg. Voor zover bekend heeft daar nooit een gelijknamige familie in 
gewoond. Mogelijk is deze boerderij gesticht door familie uit Amsterdam als een belegging/ 
investering. In het museum van Betje Wolf en Aagje Deken (Midden-Beemster) is een betegelde 
schoorsteen uit deze boerderij te zien. 

Castricum 

Zie kasteel Kronenburg Castricum. 

Driebergen 

In Driebergen staat een boerderij Kronenburg aan de Goyerdijk. Daarin woonde een gelijknamige 
familie (zie hfst 7.3, provincie Utrecht; tak Driebergen-Zeist).  

Regionaal historisch centrum Zuidoost Utrecht; Nadere Toegang op inv. nr. 21 uit de Collectie 

Digitale Bronnen (61): 

P 173: 1555 20/11 [HUA HSS BB 36] Dirck van Oostrum verlijt Gerrit Willemsz Bieser  2m 
geheten ?Taelkens/Weldigenshofstede int Goy strekkend over de  Heerenwech ende 
Goyerwetering met Koeltiens/Oestrums? hofstede  gelegen over de Goyerdijck over 
Schalkwijkerwetering, bo heer Henrick van Cronenborch vicaris ten Dom, ben Eerst 
Willemsz 

P. 176: 1556 14/8 [Dom 1207] pachtbrief voor Gijsbert Quirijnsz van 4m te Houten, bo  Peter 
Gijsbertsz, ben St Pieter, N RDO en Henrick van Cronenborch vicaris ten Dom tUtrecht 
(GoHo 66?) 
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2. Adelijk geslacht Van Cro(o)nenburg(h)/ch 

 

 

I Graaf Willem III van Avesnes (1287-1337)  

 

 X  

 Alida van de Gheijne (geboren rond 1286 in Avesnes, Frankrijk) 

 

Kind: 

II Claes van de Gheijne (geboren rond 1306 in Loenen, overleden in 1352) 

 

II Claes van de Gheijne (1306-1352) 

 

X 

NN 

 

Kind: 

III-1 Dirck Claesz van de Gheijne / van Cronenburch 

III-2 Willem Claeszn van de Gheijne (geboren rond 1336 in Loenen, begraven 1 maart 1397, 

Stavoren) 

Claes van de Gheyne, huurde land aan het Spaarne 1343 en 1344, ontving van Willem V een 
jaargeld 1347, overl. voor 1352. (Bron: kareldegrote.nl) 

III-2 Willem Claesz van Cronenburg van de Gheijne (1336-1397) 

  

 X nov 1362 Haarlem 

Elisabeth van Heemskerck, geboren in 1341 Loenen, Gelderland; begraven 3 mei 1379; dochter 

van Hendrick van Heemskerck 

  

 Kinderen: 

IV-1 Johanna van Cronenburg 1362-1396; was getrouwd met Gerard van der Woerd van 

Heemskerk (1343-1429) 

IV-2 Elisabeth Willemsdr van Cronenburg 1363-; trouwde in 1390 met Floris IJsbrandsz van 

Alkemade 1365-1420, ridder 

IV-3 Jan van Cronenburg 1364-1424, ridder 

IV-4 Hendrick Willems de oude van Cronenburg 1366-1445, ridder 

IV-5 Agnes Catherina van den Gheijne van Cronenburg 1368-1395; gehuwd met Willem Dirk 

van Meerheim, heer van Boxtel en Liempde (1351-1417); kinderen o.a.: Elisabeth; 

Elisabeth was gehuwd met Henrick van Ranst, ridder; zij worden o.a. genoemd in 

archiefstukken van Boxtel (Bron : bhic.nl). Elisabeth en Henrick hadden een zoon Henrick. 

IV-6 Gijsbert van Cronenburg 1369-, ridder  

IV-7 Margaretha van Cronenburg van de Gheijne 1370-; was getrouwd met Amelis III van 

Amstel, heer van Mijnden en Loosdrecht  

IV-8 Willem van Cronenburg 1371- 
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XX 1 sept 1379 Dordrecht  

Aleida Danielsdr. van der Merwede 1355-1398 

 

Daarnaast had Willem waarschijnlijk nog een bastaardzoon: 

IV-9 Claas de Vries van Cronenburg, geboren rond 1360  te Castricum, overleden rond 1400. 

 

Willem Claesz van Cronenburg van de Gheijne, werd door zijn neef, graaf Willem de vijfde beleend 

met het kasteel en noemde sindsdien zich Van Kronenburg; is geboren rond 1336 in Loenen; 

begraven 1 maart 1397 Stavoren. 

 

Willem was kastelein van Heusden, raadsheer van hertog Albrecht op 8 december 1362; werd 

beleend met het huis Cronenborch in Loenen aan de Vecht op 8 december 1362, idem met het 

hofland te Ouderamstel 1363, idem met goed te Loenerkarspel 1371, pandde het hopgeld te 

Haarlem 1379, kreeg in 1387 goederen te Noordwijkerhout. 

 

Willem was ook baljuw van Medemblik (Bron: Westfries archief; inventaris archief van de stad 

Hoorn; regestenlijst: 

33 Willem van Cronenburch, baljuw van Medenblick, staat den goeden luiden van 

Hogewoudercogge toe, het onderhoud der gemeenschappelijke bruggen onderling te 

verdeelen. Int jaer ons Heren MCCC twe ende tseventich, des Donredages na Sente 

Andriesdach. 1372 december 2 

 

Het Brabants archief; 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden,1245-1631:  

20 Stichting van klooster, door Mechteld van Riede en Willem van Cronenborg, kastelein 

Heusden, en hun begraafplaatsen, kopie, circa 1600  

 

152 1384-06-12. 

1384 juni 12 

Schepenen van Heusden oorkonden, dat Willem van Hedechusen Gibessenzn, beloofd 

heeft zich te houden aan: 

scheidsrechterlijke uitspraak, die Willem van Cronenborch, kastelein van Heusden, zal 

doen in geschil tussen hem en abt Willem van Keulen, van klooster Campe 

Origineel (inventarisnr 13) 

Met schepenzegels Heiman van Hedichusen en Wouter van den Stale  

 

153 1384-06-30. 

1384 juni 30 (des donredaghes na sente Peter ende Pauwelsdach) 

Willem van Cronenborch, kastelein van Heusden, oorkondt, dat hij in geschil tussen abt 

van Campe (Willem van Keulen) en zijn convent enerzijds, en Willem van Hedichusen en 

zijn nakomelingen anderzijds, over goederen en testament wijlen vrouwe van Riede, 

beslist heeft, dat: 

Willem van Hedichusen voor zijn diensten, de opbrengst aan koren en zaaigoed ontvangt, 

behalve die van raapzaad, dat monniken zullen oogsten; 

abt en convent hem jaarlijks 30 oude schild zullen uitbetalen en na zijn dood aan zijn 

vrouw Heilwig 15 schild; 

hij abt en convent in bezit moet stellen van alle rechten over goederen van vrouwe van 

Riede, met uitzondering van 12 morgen, afkomstig van opheffing zusterklooster, welk land 

ten goede moet komen aan het in Heusden of in Heesbeen te stichten klooster; abt hem 

alle achterstallige renten zal kwijtschelden; 
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hij genoemde goederen zal terug ontvangen, indien klooster wordt opgeheven en dat 

Willem van Hedichusen aan een en ander gevolg dient te geven op straffe van 1000 oude 

schild 

Origineel (inventarisnr 14) 

Met zegel oorkonder  

 

IV-3 Jan van Cronenburg 1364-1424, ridder 

 

 X 

 Catherina Jansdr. van Drongelen (1340-1420), dochter van Jan van Drongelen (1330-1375) en 

Hedwig Gijsbertsdr. Both van der Eem (1317-1370) 

 

 Kinderen: 

 V Joffr. Aleidt Jan; getrouwd met NN van der Werve 

 

 Jan had twee bastaardkinderen: 

 V-1 Willem, geboren ca. 1420 

 V-2 Hendrick, geboren ca. 1420 

 

Jan van Cronenburg 1364-1424, ridder; heer van Loenen; houtvester van de Haarlemmerhout 

(1392-1393); was anno 1394 houtvester van Holland; schout van Grotebroek en Bovenkarspel; 

bewoonde het huis Cronenburg te Castricum; anno 1407 castelein van Heusden en in het beleg 

van Gorinchem; liet het huis, tuin en hofdstad met de naam ‘Cronenborch’ bouwen in Boxtel; 

waarschijnlijk stammen de gelijknamige families (van) Cronenborch in Boxtel, Best en Eindhoven 

ook (als bastaardtak) van hem af (zie hfst 4). 

 

 Het Westfries archief; Stede en gemeente Grootebroek, inventarissen; bijlagen; regestenlijst: 

11 Albrecht van Beieren, graaf van Holland, beloont de ingezetenen van Hoechkarspel en 

Luttickerbroec wegens de steun die zij hebben verleend in de oorlogen tegen Vrieslant en 

Jan van Arkel, en nog steeds verlenen in de bezetting van Staveren. Hij bevestigt de 

privileges die hun eertijds zijn verleend en voegt het schoutambacht van Hoechkarspel en 

Luttickebroec samen met dat van Grotebroec onder Jan van Cronenburch. Voorts zullen 

beide dorpen met Grotebroec in een poortrecht zijn, en blijven zij gehouden om Wout 

Gheretsz. en zijn broer Jonge Gerijt het geld dat ze het schoutambacht hadden geleend 

terug te betalen. Allen die in de banne van Hoechkerspel en Luttickerbroec wonen zullen 

dezelfde rechten genieten als zij die in de vrijheid van beide dorpen wonen. Tenslotte zal 

de schout jaarlijks raadslieden beëdigen die gekozen zullen worden. 1404 april 17 

Afschrift 20ste eeuw. Inv.nr. 44.  

 

 Het Brabants archief (bihc.nl): 

 

243   Kapittel van Heusden, 1339 – 1603; 63 1419-09-13. 

1419 september 13 

Katerijn van Drongelen, vrouwe van Croenenborch, beleent, na opdracht door Aarnt 

Yewijn Yewijnsz van Oudheusden, Yewijn Hacke van Oudheusden met: 

1/4 gehele en smalle tienden van Drongelen, leenroerig aan hofstad van Oijen 

Gegeven in 't jair ons Heren XIIIIe end negentien des Woensdages na onsser Vrouwen 

dach nativitas 

Origineel (inventarisnr 3) 
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Met zegels leenvrouwe en leenmannen Peter van Drongelen, Dirk van Dobben en Aarnt 

van Duffel.  

 

  107   Charters van Brabant, 1233–1629: 

8 Akte van ontvangst in onderpand, door Jan, heer van Cronenborch en Loenen, aan Jan 

IV en Jacoba van Beieren, hertog en hertogin van Brabant, van dorpen Vlijmen en 

Engelen, terzake van 8000 gouden kronen, 1420 i 

 

Clarissenklooster Megen: 

24 30 december 1471 (gedateerd volgens kerststijl, gehanteerd door de schepenbank van 

Boxtel). 

Hendrik en Willem van Cronenborch, nakomelingen van Johan van Cronenborch, ridder, 

mede-erfgenamen van een hofstede, huis en plaats in de heerlijkheid van Boxtel, 

genaamd het huis van Cronenborch, dat hij gebouwd heeft, wetend dat (Hendrik van 

Ranst), heer van Boxtel, hun neef, en andere familieleden dit complex gegeven hebben 

om er een klooster te stichten voor devote maagden en vrouwen van de derde orde van 

Sint-Franciscus, stemmen op verzoek van de zusters om Gods wil en omwille van het 

zieleheil van Johan van Cronenborch en van hen in met de schenking van de hofstede, 

huis en plaats van Cronenborch met toebehoren zoals de zusters die nu hebben volgens 

de stichting door de heer van Boxtel. i  

 

26 21 januari 1472. 

Schepenen van Boxtel oorkonden dat Bartholomeus de Momboir de oudste twee kleine 

hoeven heeft overgedragen aan Jan Eliaszn. van Lucell en Aart Lucas Momboirszn., zijn 

neven, gelegen in de parochie van Boxtel met aan de ene zijde de Dommel en aan de 

andere zijde helemaal rond de Koppel, erfgoed van de heer van Boxtel, voor een schuld 

die wijlen vrouwe Catharina van Drongelen, vrouwe van Cronenborch, verschuldigd was 

aan de kerkfabriek van Boxtel, op voorwaarde dat Jan en Aart de hoeven mogen verkopen 

en van de hand doen en dat de winst en opbrengst uit dit goed ten goede zal komen aan 

de kerkfabriek van Boxtel. i  

 

32 14 juni 1473. 

Schepenen van Boxtel oorkonden dat Jan Eliaszn. van Lucel en Aart Lucas Momboirszn., 

rectoren en kerkmeesters van de kerkfabriek van Boxtel, een schepenoorkonde van Boxtel 

overdragen hebben aan heer Wouter van Tuyl, priester, ten behoeve van het klooster en 

de zusters van Sint-Elisabethsdal te Boxtel, waarin staat dat Bartholomeus de Momboir de 

oudste aan Jan en Aart twee kleine hoeven heeft gegeven in de parochie van Boxtel, met 

aan de ene zijde de Dommel en aan de andere zijde aan alle kanten aan de Koppel, het 

erfgoed van de heer van Boxtel, voor een schuld die vrouwe Catharina van Drongelen, 

vrouwe van Cronenborch, verschuldigd was aan de kerkfabriek van Boxtel. i  

 

35 4 juli 1481. 

Schepenen van Boxtel oorkonden dat Wouter de Bastaert, wettige zoon van wijlen Willem, 

natuurlijke zoon van Dirk Bastaert, al zijn recht in een beemd in de parochie van Boxtel 

heeft overgedragen ten behoeve van het convent en klooster van de zusters van de derde 

orde van Sint-Franciscus Sint-Elisabethsdal te Boxtel, ter plaatse voorheen ‘Cronenborch’ 

genoemd; deze beemd is gelegen met de ene zijde aan het erfgoed van Aleid, weduwe 

van Willem de Bastaert en haar erfgenamen, met de andere zijde aan het erfgoed van de 
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http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309829&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309831&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309831&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309831&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309831&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309831&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309831&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309831&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309831&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309831&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309837&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309837&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309837&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309837&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309837&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309837&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309837&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309837&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309837&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309840&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309840&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309840&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309840&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309840&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309840&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309840&miview=inv3&milang=nl&mialg=
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heer van Boxtel, strekkend van het erfgoed van Mechteld, dochter van Dirk Schut, tot het 

‘Enghe Water’ en heeft het klooster van meester Jan Schut, priester, gekregen. i 

 

Nationaal archief: Nassause Domeinraad: Leenregisters Polanen en de Lek,  

Volgnummer Leen: 153 

Bijzonderheden na doode van Lijsbeth, 1379 

Naam Jan Willemsz. van Cronenborch 

Plaats Castricum 

Bronverwijzing Nummer toegang: 1.08.11, inventarisnummer: 7318, folionummer: fol. 

CCXXVI vo 

 

IV-4 Hendrick Willems de oude van Cronenburg 1366-1445, ridder 

 

 X  

Catherina Adriana van der Lecke (geboren rond 1364, overleden na 12 maart 1445), dr. van Jan II 

van Polanen (1324-1378) en Machteld Rotselaer van Brabant (1335-1365) 

 

 Kinderen: 

 V-3 Hendrick Hendricksz (de Jonge) van Cronenburg (1400-1480) 

 V-4 Willem, geboren ca. 1400 

 V-5 Jan, geboren ca. 1400 

 V-6 Catherina Hendricksdr (1401-); was getrouwd met Dirck Arentz Spierinck van Welle 

 

Hendrick de Oude van Cronenborch, werd 24.5.1397 beleend met hopgelden te Haarlem, volgde 

voor 1425 zijn broer op als heer van Cronenburg en Loenen, kreeg op 28 juli 1426 absolutie van 

Philips de Goede, deed 1437 afstand van zijn lenen en woonde later te Diest, overl. na 12 maart 

1445. 

 

IV-8 Willem van Cronenburg 1371- 

 

 X 

 N.N. 

 

 Kinderen: 

 V-7 Hendrick, geboren ca. 1420 

 V-8 Jan, geboren ca. 1420 

 

Brabants archief (bihc.nl); 107 Charters van Brabant, 1233–1629: 

13 Akte van belofte, van Willem van Cronenborg, aan Filips de Goede, dat hij in Brabant terecht zal 

staan tegen ieder, die wat van hem te vorderen heeft en zich aan beslissing van Filips zal 

onderwerpen, 1453.  

 

IV-9 Claas de Vries van Cronenburg 

 

 X 

 NN 

 

Kinderen: 

 V-9 Dirk  

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309840&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=2131&minr=17309840&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.11/inventarisnr/7318/
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.11/inventarisnr/7318/
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=107&minr=920253&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=107&minr=920253&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=107&minr=920253&miview=inv3&milang=nl&mialg=
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V-2 Hendrik van Cronenburg (bastaard), geboren ca. 1420 

 

 X 

NN 

  

 Kinderen: 

 VI-1 Willem, geboren ca. 1440 

 

In het Westfries archief is een akte gevonden betreffende Henrick van Cronenburch, die blijkbaar 

een bastaardzoon was. 

 

Oud archief stad Hoorn; regesten: 

850 Schepenen in Nye Nyedorp oorkonden, dat Heinric de bastaard van Cronenburch aan 

Claes Geryt Symonsz. heeft verkocht zes geersen groedland aldaar, maar weer voor vijf 

gouden Rijnsche guldens jaarrente heeft gehuurd, en ze voor 50 Rijnsche guldens zal 

kunnen terugkoopen. Int jaer ons Heren Dusent vierhondert vier ende tseventich opten 

twie ende twintichsten dach in Januario. 1474 januari 22 

 

V-3 Hendrick Hendrickzn (de Jonge) van Cronenburg, geboren rond 1400.  

 

 X 

 N. van Swieten  

 

 Kinderen: 

 VI-2 Jan, geboren ca. 1420 

 VI-3 Claas, geboren ca. 1420, wonende in Schagen; overleden voor 1508 

 VI-4 Gerrit, geboren ca. 1425 en overleden te Schagen 

 

 XX (relatie met) 

 Aleide (1420-) 

 

 Kinderen: 

 VI-5 Jan (bastaard) Hendricks van Cronenburg (1455-1506) 

 

Hendrick Hendrickzn (de Jonge) van Cronenburg was ridder, heer van Cronenborch en Loenen, 

beleend 11 november 1437, moest wegens schulden op 6 mei 1446 zijn slot en heerlijkheid 

Cronenburg verkopen, evenals zijn bezittingen te Loenen, was 1455 maarschalk van het 

Nedersticht, overl. tussen 13 september 1480 en 1 mei 1483. (bron: kareldegrote.nl) 

 

Nationaal archief; Nassause Domeinraad: Leenregisters Polanen en de Lek, Volgnummer Leen: 

416 

Bijzonderheden ridder, 1475 Juni 11 

Naam Heynrick van Cronenborch 

Leen Met dit leen worden vereenigd 11 hond land geheeten de Laren, op Rensenakker, 

2½ morgen van de 10, geheeten de Pedel en 2 morgen geheeten de Dijc (zie de nos. 

415d en a) 

Plaats Uitwijk 

Bronverwijzing Nummer toegang: 1.08.11, inventarisnummer: 7319, folionummer: fol. XLIV 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.11/inventarisnr/7319/
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Het Brabants archief (bihc.nl); 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden,1245-1631:  

334 1480-04-08. 

1480 april 8 

Deken en kapittel kerk Sint-Catharina in Heusden oorkonden, dat Henrik van Cronenborch, 

ridder, fundatie heeft gesticht van: 

2 missen, wekelijks te lezen op hoogaltaar / 4 jaargetijden tegen rente van 2 rijnsgulden, 

welke fundatie bij gebreke van hen zal overgaan aan klooster Mariënkroon 

Gelijktijdige kopie (inventarisnr 419) 

 

Het Utrechts archief; 222 Kapitel van Sint- Jan te Utrecht:  

1482 Akte van garantie voor de vijf kapittels door Henric van Cronenberch te zake van hun 

consent om de hem over tien jaren verschuldigde 6.000 Bisschopsguldens te verleggen 

van zijn maarschalkambt van het Nedersticht op de tol te Rhenen en tafelgoed bij 

Amersfoort, 1455 febr. 21 

 

V-7 ridder Henric van Cronenborch, geboren ca. 1420, woonde Breda, leefde rond 1455-1511 (bron: 

Utrechts archief; Brabants archief: ledenlijsten illustre Lieve vrouwe Broederschap) 

 

 X 

 Gertruyt 

 

 Kinderen: 

 VI-7 jonker Willem, geboren ca. 1420 

 VI-8 Johan, geboren ca. 1425 

 VI-9 jonkvrouw Agnes Dirx, geboren ca. 1430 

 

V-9 Dirk van Cronenburg 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 VI-10 Willem 

 VI-11 Beatrix 

 VI-12 Jan 

 

VI-1 Willem van Cronenburgh (bastaard), geboren ca. 1440 

  

 X 

 Aleid 

 

 Kinderen: 

 VII-1 Wouter, geboren ca. 1460 

 

VI-2 Jan Hendricksz van Cronenburg 1420- 

 

 X 

 NN 
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 Kinderen: 

 VII-2 Jan, geboren rond 1460 

 

VI-3 Claas Hendrickszoon van Cronenburg 1420-1508 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 VII-3 Hendrick Cleasz 

VII-4 Adriaen Klaasz van Cronenburg 1450- 

 VII-5 Adriana 

 

Brabant archief (bihc.nl): 

295 Akte van overdracht, verleden voor Gerit Wouters als richter van Uitwijk en Claas van 

Cronenburch, Tonis Ariaens, Laurens Simons en Peter Ariaense als heemraden van 

Uitwijk, door Gerit Wouters aan Joost van Weijburch van zeven hond land in ban Uitwijk in 

Land van Altena, 10 februari 1476 i 

 

 Nationaal archief: 

Nassause Domeinraad: Leenregisters Polanen en de Lek, Volgnummer Leen: 416 

Bijzonderheden na doode van zijn vader, 1483 Met 1 

Naam Claes van Cronenborch heer Heynricxz 

Plaats Uitwijk 

Bronverwijzing Nummer toegang: 1.08.11, inventarisnummer: 7319, folionr: fol. LXXXII vo 

 

Nassause Domeinraad: Leenregisters Polanen en de Lek, Volgnummer Leen: 416 

Bijzonderheden krijgt toestemming tot de vestiging van een rente, groot 8 gouden rijnsche 

guldens jaarlijks, ten behoeve van Sophie van Uuytwijck Jans dochter op 7 morgen land, 

1506 December 24 

Naam Claes van Cronenborch heer Heynricxz 

Plaats Uitwijk 

Bronverwijzing Nummer toegang: 1.08.11, inventarisnummer: 7320, folionr: fol. XXII en 

XXII vo 

 

VI-5 Jan (bastaard) Hendrickszoon van Cronenburg (1455-1506) 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

VII-6 Joffr. Henrich Jansdr van Cronenborch 1470-; trouwde rond 1500 met Willem van Herzel 

(1470- 1532). Willem van Herzel, beleend met Herzel 23 juni 1523, schepen in de Vrijheid 

van Oirschot 1525, overl. tussen 1531 en 1532, zn. van Lodewijk van Herzel, beleend met 

Herzel, en Elizabeth Rovers van den Borne (Bron: kareldegrote.nl) 

VII-7 Matthijs Jansz van Cronenborch, geboren ca. 1470  

 

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=221&minr=953941&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=221&minr=953941&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=221&minr=953941&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=221&minr=953941&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.11/inventarisnr/7319/
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.11/inventarisnr/7320/
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.11/inventarisnr/7320/
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Jan van Cronenborch, onmondige 3 juni 1469, beleend 13 september 1480 met woning en land te 

Wijk in het land van Heusden, volgeling van Frans van Brederode, nam 1488 deel aan de aanslag 

op Rotterdam en werd dientengevolge 22 mei 1490 bij verstek ter dood veroordeeld met 

verbeurdverklaring zijner goederen, overl. voor 27.12.1506, tr. voor 13.9.1480 een onbekende 

vrouw. (Bron: kareldegrote.nl) 

 

VI-7 jonker Willem Dircks van Cronenborch, geboren ca. 1420; woonde in Utrecht; leefde in periode 

1474-1480 (bron: bihc.nl: ledenlijsten Illustre Lieve Vrouwe Broederschap) 

 

 X 

 Jonkvrouw Mechtelt 

 

VI-8 Johan van Croonenborch, geboren ca. 1425, leefde rond 1477 (bron: bihc.nl) 

  

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 VII-7 Hendrick, geboren ca. 1450 

 VII-8 Willem (woonde in Gorinchem), geboren ca. 1450 

 

VI-10 Willem van Cronenburg 

 

 X 

 NN Swanenburch 

 

 Kinderen: 

VII-8 Kundegonda / Kunnegont; getrouwd met Heinrich van Alendorp; leefde rond 1485 (bron: 

Utrechts archief) 

 

VI-12 Jan van Cronenburg 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 VII-9 Zweer, geboren rond 1475 

 

VII-2 Jan, geboren rond 1460 

 

 X 

 Janna, weduwe in 1505 van Jan van Cronenborch 

 

 Kinderen: 

 VIII-1 Hendrick, geboren rond 1490 
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VII-3 Heijnrick Claesz van Cronenburgh 

 Nationaal archief: 

  Nassause Domeinraad: Leenregisters Polanen en de Lek, Volgnummer Leen: 416 

Bijzonderheden na doode van zijn vader, 1508 April 28 

Naam Heinrick van Cronenborch Claesz 

Plaats Uitwijk 

Bronverwijzing Nummer toegang: 1.08.11, inventarisnummer: 7320, folionr: fol. XXXVI 

 

Nassause Domeinraad: Leenregisters Polanen en de Lek, Volgnummer Leen: 416 

Bijzonderheden na opdracht dd. 1509 Juni 24 door Heynrick van Cronenborch Claesz., 

1509 Juli 18 

Naam Sophia van Uuytwijck 

Plaats Uitwijk 

Bronverwijzing Nummer toegang: 1.08.11, inventarisnummer: 7320, folionr: fol. L en L vo 

 

Nassause Domeinraad: Leenregisters Polanen en de Lek, Volgnummer Leen: 9 

Bijzonderheden te verkoopen aan Cornelis de Borchgrave 1519 Februari 22 

Naam Heynrick van Cronenborch 

Leen krijgt toestemming 2 philipsguldens jaarlijks uit het leengoed de Almdijk 

Plaats De Almdijk 

Bronverwijzing Nummer toegang: 1.08.11, inventarisnummer: 7320, folionr: fol. CXXI vo 

VII-4 Adriaen Klaasz. van Cronenburgh, geboren rond 1450 te Schagen, begraven in 1604 te Bergum  

 X 

 Anna Catherina Verhagen, geboren rond 1450 

  

 Kinderen: 

 VIII-2 Claas 

 VIII-3 Lucas (studeerde in Groningen) 

 VIII-4 Maria Anna, geboren rond 1480 

 VIII-5 Gerrit Adriaens, geboren rond 1490 te Schagen 

Adriaen Klaasz. van Cronenburgh was een Noord-Nederlandse kunstschilder. Zijn naam komt voor 
in diverse spellingvarianten, waaronder 'Cro(o)nenburgh' en 'Cro(o)nenburch'. Hij vervaardigde 
voornamelijk portretten.  

Van Cronenburg behoorde tot een verarmde adellijke familie en moest van zijn schildertalenten 
gebruikmaken om in zijn levensonderhoud te voorzien. Tot ca. 1580 was hij gemeentesecretaris 
van Tietjerksteradeel. Van Willem van Oranje ontving hij een schadeloosstelling voor zijn door de 
Spanjaarden geroofde bezittingen.  

Van Cronenburg was werkzaam in de provincies Friesland en Groningen, maar bracht ook enige 
tijd door in België, met name in Leuven en Antwerpen, waar hij het hier getoonde portret 
vervaardigde van Katheryn of Berain, een invloedrijke adellijke vrouw uit Wales.  

Diverse werken van Van Cronenburg bevinden zich in het Fries Museum.  

  

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.11/inventarisnr/7320/
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.11/inventarisnr/7320/
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.11/inventarisnr/7320/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tietjerksteradeel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leuven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wales
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fries_Museum
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VII-7 Matthijs Jansz van Cronenborch, geboren ca. 1470; woonde in het land van Altena 

 

 X 

 Aryaan Anthonissen 

 

 Kinderen: 

 VIII-6 Heilwich van Cronenburg, geboren ca. 1490; was getrouwd met Francois Caell 

 

 Nationaal archief: 

Nassause Domeinraad: Leenregisters Polanen en de Lek, Volgnummer Leen: 145 

Bijzonderheden priester, na overdracht dd. 1521 Januari 27 door Mathijs van Cronenborch 

Jansz., 1521 April 26 

Naam Mr. Gerijt van Clootwijck Jansz 

Plaats Kapelle-Nederveen en Waspik 

Bronverwijzing Nummer toegang: 1.08.11, inventarisnummer: 7320, folionr: fol. CXXXV vo. 

en CXXXVI 

 

Nassause Domeinraad: Leenregisters Polanen en de Lek, Volgnummer Leen: 145 

Bijzonderheden na doode van zijn vader, wien verzuim wordt kwijt gescholden wegens zijn 

jeugd bij het overlijden van zijn vader en omdat hem de brieven van dit leen afhandig 

gemaakt zijn en hij ze eerst onlangs met recht heeft terug verworven, 1519 Mei 29 

Naam Mathijs van Cronenborch Jansz 

Plaats Kapelle-Nederveen en Waspik 

Bronverwijzing Nummer toegang: 1.08.11, inventarisnummer: 7320, folionummer: fol. 

CXXV 

 

 In het Brabants archief (bihc.nl): 

229 Proces tussen weduwe en erfgename van Mathijs Croonenburch uit Woudrichem 

enerzijds en klooster Sint-Annenborch in Rosmalen anderzijds, fotokopie, 1542  

 

VIII-1 Hendrick (“heer Hendrick van Cronenborch Jan Jansz”, leefde in 1536), geboren rond 1490; Deze 

Henrick was waarschijnlijk vicaris van de dom in Utrecht 

 

VIII-5 Gerrit Adriaens Cronenburgh, geboren rond 1490 te Schagen  

 

 X 

 Aaf van Teylingen 

 

 Kinderen: 

IX-1 Jacob Gerrits Cronenburg, geboren rond 1515, begraven op 13 juni 1572 Pietersbierum 

 

IX-1 Jacob Gerrits Cronenburg, geboren rond 1520, begraven op 13 juni 1572 Pietersbierum; liet in 

Pietersbierum een nieuw huis bouwen met de naam Kronenburg; wordt genoemd in licentiaat in 

geneeskunde en zeer ervaren in zijn vak in Harlingen 

 

 X 6 april 1544 

 Anna Ndr. Wythama (Wytsma) 1485-1545 

 

 XX 13 november 1547 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.11/inventarisnr/7320/
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.11/inventarisnr/7320/
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.11/inventarisnr/7320/
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/1.08.11/inventarisnr/7320/
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=346&minr=858250&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=346&minr=858250&miview=inv3&milang=nl&mialg=
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Bauck Seerpsdr. Adelen, dr van Seerp Claesz van Adelen en Taets Tjerksdr; Bauck werd geboren 

in 1529 en overleed op 26 april 1603 

 

 Kinderen: 

 X-1 Gerrit Jacobs geboren in 1548 

 X-2 Taats 

 X-3 Anna (1552-) 

 X-4 Aeff 

 X-5 Claes Jacobs geboren 1550 Sexbierum; begraven  

X-6 Margriet 

 

Anne Jacobsdr., geboren in 1552 te Pietersbierum op huis Nieuw kronenburg, begraven in 1590; 

schilderes; zij was getrouwd met Jan Craen van Keulen en later met Jelle Sybes Wythama, 

burgemeester van Leeuwarden en gedeputeerde van de Staten van Friesland. 

 

X-5 Claes Jacobsz Cronenburgh, geboren 20 maart 1550 

 

 X 

Maria Jellesdr Wythama 1580-1630 

 

 Kinderen: 

 XI-1 Meynu Claesdr. van Cronenburgh, 1589-1662; getrouwd met Sixtinus Jansz van Ammama 

 XI-2 Jacob Claesz van Cronenburgh, gedoopt op 20 maart 1592-1643 

 XI-3 Sjeerp Claesz van Cronenburgh, 1599-1660 

 XI-4 Sybolt van Cronenburgh, 1601-1644 

 XI-5 Rimbolt Claesz van Cronenburgh, 1603-1670 

 XI-6 Bauck Claesz van Cronenburgh, 1605- 

 XI-7 Bartholt, geboren tussen 1592 en 1599; was een vermaard schilder 

 

XI-5 Rimbolt Claesz van Cronenburgh, 1603-1670 

 

 X 1655 

 Lysbeth Jandr Noordenbosch, 1615- 

 

 Kinderen: 

 XII-1 Maria, 1668- 
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3.  Voorouders van de stamvader van het geslacht Van K/Cro(o)nenburg(h)/ch, graaf Willem III 

 

  

De gegevens uit dit hoofdstuk zijn overgenomen van Wikipedia. 

 

 

3.1 Graaf Willem III (1287-1337) 

 
Willem III trouwde op 19 mei 1305 met Johanna van Valois, een zuster van koning Filips VI van 

Frankrijk. Na Willems dood trad Johanna in het klooster te Fontenelle, waar zij in 1342 overleed.  

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend:  

1) Jan (1306-1316) 

2) Margaretha (1310-1356), in 1324 gehuwd met keizer Lodewijk de Beier (1282-1347) 

3) Filippa (1314-1369), in 1328 gehuwd met koning Eduard III van Engeland (1312-1377) 

4) Johanna, (1315-1374), in 1334 gehuwd met graaf, vanaf 1356 hertog. Willem I/VI van 

Gulik 

5) Willem, (1317-1345) graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, 1336 gehuwd met 

Johanna van Brabant 

6) Agnes, overleden na 1327 

7) Isabelle (1323-1361), in 1354 gehuwd met Robert van Namen (1323-1391), heer van 

Beaufort-en-Argonne 

8) Lodewijk (1325-1328) 

Willem had een bastaardzoon bij een jonkvrouw uit het Brabantse geslacht De Moor:  

9) Jan Aelman (omstreeks 1320-1389), ridder. 
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Willem de Goede (1287 – Valencijn, 7 juni 1337) was, van 1304 tot aan zijn dood, als Willem I van 

Henegouwen graaf van Henegouwen, en als Willem III van Holland graaf van Holland en Zeeland. 

Voordat hij zijn vader opvolgde nam hij als zeventienjarige deel aan de Slag bij Zierikzee in 1304 
tegen het graafschap Vlaanderen.  

Hij volgde in 1304 zijn vader, graaf Jan II van Avesnes, op als graaf van Henegouwen, Holland en 
Zeeland en zette de strijd met de Vlaamse erfvijanden met wisselende hevigheid voort tot de Vrede 
van Parijs (6 maart 1323), waarbij de graaf van Vlaanderen van alle leenheerschappij over Zeeland 
Bewestenschelde afzag. Inmiddels had hij zich weten op te werpen tot de feitelijke meester in het 
Sticht Utrecht, terwijl hij verderging met zijn macht over Friesland uit te breiden.  

Willem was legeraanvoerder van het Franse leger tijdens de Slag bij Kassel in 1328. Het Franse 
leger versloeg de Vlamingen onder Nicolaas Zannekin toen zij rebelleerden tegen hun graaf 
Lodewijk I van Nevers.  

Onder de vorsten van de Nederlanden gold Willem als de invloedrijkste bondgenoot, door 
huwelijksallianties of op andere wijze. Zo wordt hij wel de schoonvader van Europa genoemd. 
Lodewijk IV van Beieren, die zijn verkiezing tot Rooms-koning mede aan Willem te danken had, 
trad in 1324 in het huwelijk met diens dochter Margaretha, terwijl de jongere dochter Johanna aan 
de Gulikse troonopvolger, Willem van Gulik, werd uitgehuwelijkt. Eduard III kon zich met zijn hulp 
van de Engelse troon meester maken en huwde zijn derde dochter, Filippa van Henegouwen, op 
29 mei 1328.  
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Hoewel Willem in 1305 in het huwelijk was getreden met Johanna van Valois, een nicht van koning 
Filips IV van Frankrijk (ze was een dochter van Filips broer Charles van Valois[1] en zuster van de 
latere koning Filips VI van Frankrijk), belette hem dit niet als vertegenwoordiger van de Engelse 
vorst op te treden bij pogingen om de vorsten in de Nederlanden tot een anti-Franse coalitie over te 
halen. Zijn streven naar pacificatie in het binnenland bezorgde hem bij latere geschiedschrijvers 
zijn bijnaam. Tijdens zijn regering werden de tresorie en de kanselarij doeltreffend ingericht, terwijl 
de effectiviteit van de grafelijke raad toenam.  

Zijn broer Jan van Beaumont had een groot deel van de graafschappen in bezit: naast bezittingen 
in Henegouwen bezat hij uiteen liggende gebieden 'van Tholen tot Texel, van Beverwijk en Wijk 
aan Zee tot Gouda en Schoonhoven'.  

Willem beschouwde zich als principe in regno suo, als keizer in zijn eigen rijk. Op grond daarvan 
nam hij het recht zijn onderdanen te mogen edelen. De bekendste adelsverheffing door Willem III is 
die van Gerard Aleswijnsz. († 1354/55), waarvan een 'echte' adelsbrief is overgeleverd. Gerard was 
griffier van de Kanselarij, en protegé van de graaf en had 1/16de portie in de herbedijking van de 
Zwijndrechtse Waard en kreeg het deel dat onder de naam Rijsoord bekend was toegewezen. 
Gerard was niet 'welgeboren' maar stamde uit een Leids poortersgeslacht. Voor het verkrijgen van 
de ambachtsheerlijke rechten op Rijsoord was een adellijke titel onontbeerlijk. Op 1 mei 1332 
adelde Willem Gerard en zijn zoon Allewijn naar Zeeuws recht, en verkocht hen de heerlijkheid op 
afbetaling, wat na acht jaar in 1340 geheel was voldaan. Door deze adelsverheffing ontstond een 
nieuw adellijk geslacht dat zich Van Rijsoirde noemde.  

Naast erfelijke adelsverheffing verleende Willem ook welgeborenschap voor het leven, zoals in 
1325 aan Hein Andriesz. en enkele verwanten. Dit soort verleningen van adelsbrieven had meer te 
maken met de schotvrijdom die eraan gekoppeld was.  

Van Willem III is een ererede opgenomen in de indrukwekkende reeks van het wapenboek Gelre. 
Ereredes zijn korte gedichten waarin de heraut een overzicht geeft van de eervolle wapenfeiten 
van tijdens het leven van een ridder met afbeelding van zijn wapen. Enkele anderen in deze reeks 
zijn Willem II/VII van Gulik en Reinoud I van Valkenburg.  

 

Voorouders van Willem III van Holland  

Overgrootouders  

Burchard van Avesnes  

(1182-1244) 

∞ 1212  

Margaretha II van 

Vlaanderen 

(1202-1280)  

Floris IV van 

Holland  

(1210-1234) 

∞ 1224 

Machteld van 

Brabant  

(1200-1267) 

Walram III van 

Limburg  

(1180-1226) 

∞ 1214 

Ermesinde II van 

Namen  

(1186-1247) 

Hendrik II van 

Bar 

(1190-1239) 

∞ 1219 

Filippa van 

Dreux  

(1192-1242) 

Grootouders  

Jan van Avesnes (1218-1257) 

∞ 1246  

Aleid van Holland (1228-1284)  

Hendrik V van Luxemburg (1221-1281) 

∞ 1240 

Margaretha van Bar (1220-1275) 

Ouders  

Jan II van Avesnes (1247–1304) 

∞ 1270 

Filippa van Luxemburg (1252-1311) 

Willem III van Holland (1287-1337)  
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3.2 Jan II van Avesnes (1247-1304) 

Jan II van Avesnes (1247 - Valenciennes, 22 augustus 1304), was als Jan I van Avesnes graaf van 
Henegouwen van 1280 tot 1304 en als Jan II van Avesnes 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 van Holland). Zijn vader Jan en Margaretha hadden een 
lange strijd gevoerd over de verdeling van de goederen van Margaretha. Daaruit volgde dat vader 
Jan Henegouwen zou erven, maar omdat hij voor Margaretha overleed, ging dit recht over op Jan 
II. Jan II sloot voor alle zekerheid in 1272 een verbond met zijn neef Floris V van Holland tegen 
Margaretha. Daarmee werd het verbond van hun vaders voortgezet. Koning Rudolf van het Heilige 
Roomse Rijk, erkende Jans rechten in 1275. In 1277 wees Rudolf Jan bovendien aan als 
erfgenaam van Floris, indien die kinderloos zou overlijden. In februari 1280 volgde hij Margaretha 
op in Henegouwen, die het graafschap Vlaanderen reeds in 1278 had afgestaan aan haar zoon uit 
haar tweede huwelijk, Gwijde van Dampierre.  
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Jan I hervatte meteen de strijd van zijn vader om Rijks-Vlaanderen. Om de oorlog te financieren 
hief hij hoge belastingen en nam hij ook kerkelijke bezittingen in beslag. De stad Valencijn kwam 
daarom in opstand tegen Jan. Zijn eigen broer, Willem, bisschop van Kamerijk, bestrafte Jan door 
een interdict over Henegouwen uit te spreken. Jan moest de oorlog tegen Vlaanderen daardoor 
beëindigen, zonder dat een van de partijen de overwinning had behaald. Valencijn stelde zich 
echter onder de bescherming van koning Filips IV van Frankrijk.  

In 1295 kwam het tot besprekingen tussen Jan, Filips en Floris over een gezamenlijke aanpak van 
Vlaanderen. Deze politiek werd echter verstoord toen Floris in 1296 werd vermoord. Filips en Jan 
kwamen in 1296 wel tot een regeling met Valencijn, waardoor Jan het gezag over de stad weer 
terug kon krijgen. Toen op 1 augustus 1299 Wolfert I van Borselen, regent van Holland en 
schoonzoon van Jan, werd vermoord, riepen Dordrecht en de andere steden van Holland Jan te 
hulp. Het zal een onbewijsbaar vermoeden blijven dat achter deze daad Henegouwse agenten 
zaten. Jan kocht de loyaliteit van Dordrecht met de verlening van het stapelrecht. Hij nam de 
regering in handen en werd op 27 oktober officieel door de vijftienjarige graaf Jan I van Holland tot 
"ruwaard" benoemd voor de duur van vijf jaar. Twee weken later stierf de jonge graaf, officieel aan 
dysenterie, maar er deden natuurlijk ook kwade geruchten de ronde. Jan was zijn erfgenaam en 
werd in 1299 graaf van Holland. Voortaan was Holland in een personele unie met Henegouwen 
verenigd. De Duitse koning Albrecht I meende zich met de opvolging te moeten bemoeien: hij riep 
de onderdanen van de graaf op hun trouw aan Jan op te zeggen. Hij ging daarvoor naar Nijmegen, 
maar toen daar een Hollands leger naderde, zette hij zich op sienen peerde ende reet te lande, al 
dat hi mochte (augustus 1300).  

Omdat Filips grote delen van Vlaanderen had bezet, kon Jan in 1301 eenvoudig de Vlaamsgezinde 
adelsfractie in Zeeland onderwerpen. Ook kon hij in dat jaar zonder problemen zijn broer Gwijde 
van Avesnes tot bisschop van Utrecht laten benoemen, maar na de Guldensporenslag had 
Vlaanderen weer het initiatief. In 1303 viel een Vlaams leger Zeeland binnen en in maart 1304 
versloegen de Vlamingen onder Gwijde van Namen Jans zoon Willem op Duiveland (voormalig 
eiland). Bisschop Gwijde van Utrecht werd gevangengenomen en in Utrecht volgde een anti-
Hollandse reactie. Holland en Zeeland zelf vielen grotendeels in handen van Gwijde van 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 overleed was zijn gezag in 
Holland en Zeeland vrijwel geheel hersteld.  

Huwelijk en kinderen 

Jan trouwde in 1270 met Filippa van Luxemburg. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:  

1) Jan, graaf van Oostervant, ook Jan zonder Genade genoemd, gesneuveld aan Franse zijde tijdens 
de Guldensporenslag op 11 juli 1302, verloofd met Blanche van Frankrijk (1278-1305) 

2) Hendrik (ovl. 1303), kanunnik in Kamerijk 

3) Margaretha (ovl. 19 oktober 1342, begraven te Valencijn), getrouwd met Robert II van Artesië (zijn 

derde huwelijk) 

4) Alix (ovl. 26 oktober 1317), getrouwd met Roger Bigod, 5e graaf van Norfolk 

5) Isabella, (ovl. december 1305), getrouwd met Raoul van Clermont, heer van Nesle 

6) Johanna, non in de abdij van Fontenelle 

7) Willem, opvolger van zijn vader in Henegouwen en Holland 

8) Jan, getrouwd met Margaretha, gravin van Soissons 

9) Walram 

10) Maria (1280–1354), getrouwd met hertog Lodewijk I van Bourbon 

11) Simon 

12) Mathilde, abdis van de abdij van Nijvel 
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Jan had daarnaast ook een aantal buitenechtelijke kinderen:  

13) Simon (ovl. 1356), heer van Bruyelle 

14) Hendrik 

15) Aleid, getrouwd met Wolfert II van Borselen, daarna met Otto III van Buren uit het Huis Buren 

16) Ida. 
 

 

De voorouders van Jan II van Avesnes   

Jan II van Avesnes 

(1247-1304)  

Vader: 

Jan van Avesnes 

(1218-1257)  

Grootvader: 

Burchard van Avesnes 

(1182-1244)  

Overgrootvader: 

Jacob van Avesnes 

(1150-1191)  

Overgrootmoeder: 

Adela van Guise 

Grootmoeder: 

Margaretha II van Vlaanderen 

(1202-1280)  

Overgrootvader: 

Boudewijn I van Constantinopel 

(1171-1205)  

Overgrootmoeder: 

Maria van Champagne 

(1174-1204)  

Moeder: 

Aleid van Holland 

(1228-1284)  

Grootvader: 

Floris IV van Holland 

(1210-1234)  

Overgrootvader: 

Willem I van Holland 

(1175-1222)  

Overgrootmoeder: 

Aleid van Gelre 

(1182-1218)  

Grootmoeder: 

Machteld van Brabant 

(1200-1267)  

Overgrootvader: 

Hendrik I van Brabant 

(1160-1235)  

Overgrootmoeder: 

Mathilde van Boulogne (1210) 

(1161/1165-1210)  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 Jan I van Avesnes (1218-1257) 
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Jan I van Avesnes (Houffalize, april 1218 - Valenciennes, 24 december 1257) was (erf)graaf van 
Henegouwen.  

Jan was de tweede zoon van Burchard van Avesnes en Margaretha van Vlaanderen. Dit huwelijk 
werd onder politieke en kerkelijke druk onwettig verklaard en ontbonden. Margaretha, die 10 was 
toen ze met Burchard trouwde en 14 of 15 toen ze haar eerste kind kreeg, hertrouwde op haar 22e 
met Willem II van Dampierre en erfde in 1244 de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen. Zij 
benoemde de kinderen uit haar tweede huwelijk tot haar erfgenamen.  

Jan en zijn jongere broer Boudewijn - de eerste Boudewijn was als baby of dreumes overleden - 
begonnen een politieke campagne om hun aanspraken te doen gelden. In 1243 verkregen zij een 
beslissing van keizer Frederik II van Hohenstaufen dat zij wettige kinderen van hun ouders waren. 
Jan kwam in 1244 in opstand tegen zijn moeder en koning Lodewijk IX van Frankrijk wierp zich in 
1246 op als arbiter. Ook hij erkende de wettigheid van Jan en Boudewijn, en hij besliste dat 
Margaretha's oudste zoon uit haar eerste huwelijk Henegouwen zou erven, en de oudste zoon uit 
het tweede huwelijk Vlaanderen zou erven. Lodewijk bereikte daarmee op zijn beurt dat het grote 
Vlaams-Henegouwse machtsblok aan zijn noordgrens werd versplinterd. Margaretha reageerde 
door het bestuur van Vlaanderen over te dragen aan haar zoon Willem II van Vlaanderen, maar ze 
hield wel het bestuur over Henegouwen.  

Jan begreep dat het conflict met zijn moeder nog niet voorbij was en vond nog in 1246 een 
krachtige bondgenoot in graaf Willem II van Holland en trouwde op 9 oktober 1246 met diens 
zuster Aleid van Holland. Toen Willem in 1248 tot Duits tegenkoning was gekozen, bevestigde hij 
Jan als heer van Henegouwen en Rijks-Vlaanderen. In datzelfde jaar 1248 vertrok Lodewijk IX om 
deel te nemen aan de kruistocht en Jan besloot om zijn moeder aan te vallen. In 1250 werd zijn 
wettige status bovendien erkend door de paus. In 1251 lukte het Jan om zijn halfbroer Willem II van 
Vlaanderen te laten vermoorden tijdens een toernooi. Hij werd opgevolgd door zijn broer Gwijde 
van Dampierre. Nadat een aanval van Vlaanderen op Holland was mislukt (Slag bij Westkapelle, 4 
juli 1253) was de Vlaamse macht gebroken. Margaretha besefte dat ze Henegouwen moest 
opgeven en in een laatste poging om Jan dwars te zitten schonk ze het graafschap aan Karel van 
Anjou, broer van de Franse koning. Karel probeerde Henegouwen te bezetten maar werd bij 
Valenciennes verslagen en kon ternauwernood ontsnappen. In 1254 keerde Lodewijk IX terug naar 
Frankrijk. Hij bevestigde zijn eerdere arbitrage en beval zijn broer om Henegouwen met rust te 
laten.  

Zonder verder tastbaar resultaat overleed Jan in 1257, nog voor zijn moeder. Hij is begraven in 
Valenciennes.  

Jan en Aleid kregen de volgende kinderen: 

1) Jan II van Avesnes, graaf van Henegouwen(1280) en van Holland (1299) 

2) Boudewijn (leefde nog in 1299) 

3) Bouchard (26 mei 1251 - 29 november 1296), kanunnik in Kamerijk en Luik (1282), proost van Sint-
Lambertus in Luik (1286), proost van Maastricht, aartsdeken van Leuven, bisschop van Metz 
(1283). Vader van Elisabeth, gehuwd met Steven van der Weyden. 

4) Gwijde, bisschop van Utrecht 

5) Willem, bisschop van Kamerijk 

6) Floris, stadhouder van Zeeland en prins van het vorstendom Achaea (1255-1297). 

7) Johanna (ovl. 1304), abdis van de Flines 

Jan kreeg nog een achtste kind Margaretha van Avesnes, gehuwd met Boudewijn van Péronne. Het is niet 
duidelijk of dit een kind is van Aleid of een buitenechtelijk kind.  

Voorouders van Jan van Avesnes  

Overgrootouders  Nicolaas van Bouchard van Boudewijn de Moedige  Hendrik I van 
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Avesnes  
(±1130–1170) 

∞  
Mathilde van La 

Roche 
(?-?)  

Guise  
(±1125–1166) 

∞  
Adélaïde van 

Soupir  
(-) 

(1150-1195) 
∞ 1169 

Margaretha van de 
Elzas  

(1145–1194) 

Champagne  
(1126-1181) 

∞ 1164 
Maria van Frankrijk 

(1145-1198) 

Grootouders  

Jacob van Avesnes (±1150–1191) 
∞  

Adela van Guise  
(±1150–1207) 

Boudewijn I van Constantinopel (1171-1205) 
∞ 1186 

Maria van Champagne (1174–1204) 

Ouders  

Burchard van Avesnes (1182-1244) 
∞ 1212 

Margaretha II van Vlaanderen (1202-1280)  

Jan van Avesnes (1218–1257)  
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3.4 Burchard van Avesnes (1182-1244) 

Burchard van Avesnes (1182 – 1244) een zoon van Jacob van Avesnes en van Adela van Guise. 
Burchard was als tweede zoon voorbestemd voor een geestelijk ambt en werd kanunnik van de 
Sint-Pieter van Laon. Ook werd hij heer van Étrœungt.  

In 1212 werd hij benoemd tot baljuw van Henegouwen en voogd van Margaretha van 
Constantinopel. Aangezet door koning Filips II van Frankrijk trouwde Burchard met Margaretha. 
Het huwelijk was zeer tegen de zin van Margaretha's oudere zuster Johanna van Constantinopel. 
Door de jonge leeftijd van Margaretha kon het huwelijk niet worden geconsummeerd. Burchard 
begon een strijd tegen zijn oudere broer Wouter II van Avesnes en tegen Johanna, om de erfdelen 
van hemzelf en Margaretha te verwerven. Uiteindelijk werd een vrede gesloten waarbij het huwelijk 
van Burchard en Margaretha werd erkend. In 1214 vocht Burchard mee aan Vlaamse zijde in de 
slag bij Bouvines.  

Tegenstanders van Burchard wisten te bereiken dat zijn huwelijk tijdens het Vierde Lateraans 
Concilie (1215) alsnog ongeldig werd verklaard. In 1216 werden Burchard en Margaretha 
geëxcommuniceerd. Ze moesten vertrekken uit Henegouwen en verbleven de volgende jaren aan 
een aantal adellijke en bisschoppelijke hoven in Lotharingen en het noorden van Frankrijk. In 1219 
werd Burchard gevangengenomen en gevangengezet in Gent. Toen Margaretha in 1221 
toestemde in ontbinding van het huwelijk, werd hij vrij gelaten. Hij trok naar Rome om absolutie te 
vragen aan de paus.  

Het verhaal gaat dat Burchard in dienst trad van de paus. Toen Margaretha in 1244 gravin van 
Vlaanderen werd, zou hij zijn teruggekeerd naar Vlaanderen. Margaretha was inmiddels hertrouwd 
en liet Burchard in Rupelmonde onthoofden.  

Margaretha en Burchard hadden volgende kinderen:  

1) Boudewijn (ovl. 1219) 

2) Jan van Avesnes (1218-1257) 

3) Boudewijn (1219-1295), gehuwd met Felicitas van Coucy, dochter van Thomas van 

Coucy-Vervins. 

De nakomelingen van Burchard zouden decennialang strijd leveren om de erfenis van hun moeder 
Margaretha met de kinderen uit het tweede huwelijk van Margaretha.  

Voorouders van Burchard van Avesnes  

Overgrootouders  

Wouter I van Avesnes  

(1110-1147) 

∞  

Ida van Mortagne 

(?-?)  

?  

(-) 

∞  

?  

(-) 

?  

(-) 

∞  

?  

(-) 

?  

(-) 

∞  

?  

(-) 

Grootouders  

Nicolaas van Avesnes  

(±1130–1170) 

∞  

Mathilde van La Roche 

(?-?)  

Bouchard van Guise  

(±1125–1166) 

∞  

Adélaïde van Soupir  

(-) 

Ouders  

Jacob van Avesnes (±1150–1191) 

∞  

Adela van Guise  

(±1150–1207) 

Burchard van Avesnes (1182-1244)  
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3.5 Jacob van Avesnes (1150-1191)  

Jacob van Avesnes (ca. 1150 - Arsoef, 7 september 1191) was een zoon van Nicolaas van 
Avesnes en van Mathilde van La Roche. Hij was heer van Avesnes, Condé en Leuze, als opvolger 
van zijn vader (1171).  

 

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. 
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.  

Huwelijk en kinderen 

Jacob was gehuwd met Adela van Guise (ca. 1150 - 1207). Zij kregen de volgende kinderen:  

1) Wouter II, opvolger van zijn vader 

2) Burchard 

3) Jacob, heer van Landrechies, gehuwd met een dochter van Boudewijn van Créquy 

Guy (ovl. 1219), ridder 

4) Mathilde (ovl. op 5 november, na 1236), gehuwd met Nicolaas IV van Rumigny en met 

Lodewijk IV van Chiny, 

5) Adelheid, gehuwd met Rogier van Rosoy (-1246) 

6) Adelaide (ovl. ca. 23 september 1216), gehuwd met Engelbert IV van Edingen 

7) Ada, gehuwd met Hendrik III van Grandpré en met Rudolf I van Soissons. 

Van Adela van Guise zijn de volgende voorouders bekend:  

• (1) Bouchard van Guise (ca. 1125 - 1166) en Adélaïde van Soupir  
o (2) Gui van Guise (ca. 1100 - 1141) en Adeline van Montmorency  

▪ (3) Godfried van Guise (ca. 1070 - 1121) en Ada van Montdidier  
▪ (4) Wouter van Guise 

▪ (3) Bouchard IV van Montmorency (ca. 1070 - Jeruzalem, 2 januari 1131) - 
Agnes van Beaumont (ca. 1080 - voor 1105)  

▪ (4) Herve van Montmorency (ca. 1035 - 1094), koninklijke 
bekerdrager, en Agnes van Eu (ca. 1045 - voor 1074)  

▪ (5) Bouchard II van Montmorency  
▪ (6) Bouchard van Montmorency (ca. 980 - 1012) en 

Ildelinde van Basset  
▪ (7) Bouchard I van Montmorency  

▪ (8) Bouchard 
▪ (5) Willem II van Eu en Adelheid van Soissons 

▪ (4) Ives III van Beaumont en Adeliza van Ponthieu  
▪ (5) Ives II van Beaumont (ca. 990 - 22 mei 1059) en Emma  

▪ (6) Ivo van Beaumont en Gisele van Chevreuse  
▪ (7) Ivo en Geila 

▪ (5) Engelram II van Ponthieu en Adelheid van Normandië 
(1026 - 1090) 
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3.6 Voorouders Jeanne de Valois (1294-1342) 

Johanna van Valois (Longpont, Aisne, ca. 1294 – Abdij van Fontenelle, Maing, 7 maart 1342) was 
de tweede oudste dochter van de Franse prins Karel van Valois en diens eerste vrouw, 
Margaretha, gravin van Anjou. Als zus van koning Filips VI van Frankrijk en schoonmoeder van 
koning Eduard III van Engeland, was ze uitstekend geplaatst om op te treden als bemiddelaar 
tussen hen beiden. 

  

Afkomst 

Haar grootouders langs vaderskant waren Filips III van Frankrijk en Isabella van Aragon. Haar 
grootouders langs moederskant waren Karel II van Napels en Maria Arpad van Hongarije. Johanna 
was één van de zes kinderen van Karel van Valois bij Margaretha van Anjou. In 1299 stierf 
Johanna's moeder, mogelijk in het kraambed, en haar vader trouwde met Catherina I de 
Courtenay, titulaire keizerin van Constantinopel, bij wie hij nog vier kinderen zou krijgen. Hij zou 
tenslotte in 1308 voor de derde keer trouwen, dit maal met Mahaut van Châtillon, en bij haar zou hij 
één zoon en drie dochters verwekken, onder wie Isabella van Valois, dewelke hertogin van 
Bourbon werd, en Blanca van Valois, die met keizer Karel IV was getrouwd.  

 

Gravin van Henegouwen 

Johanna trouwde op 23 mei 1305 met graaf Willem I van Henegouwen (tevens als Willem III graaf 
van Holland). Ze was een aanhanger van haar nicht Isabella van Frankrijk in haar strijd tegen haar 
echtgenoot Eduard II. In december 1325 reisde ze af naar Frankrijk om de begrafenis van haar 
vader bij te wonen en had daar gesprekken met Isabella en Karel IV van Frankrijk. Dit zou een 
alliantie doen ontstaan tussen Henegouwen, Isabella en de Engelse bannelingen, die oppositie 
voerden tegen de Engelse koning en diens favoriet, Hugh Despenser de Jongere. Isabella's zoon 
werd verloofd met Johanna's dochter Filippa en Isabella bracht in haar en Johanna's gebieden een 
leger op de been. Het was ook vandaar dat Isabella en haar minnaar, Roger Mortimer, hun invasie 
van Engeland begonnen.  

In 1332, nadat Filippa koningin was geworden, arrangeerde ze een huwelijk tussen Isabella's 
dochter Eleanora van Woodstock en hertog Reinoud II van Gelre, en bezocht ze haar dochter 
Filippa in Engeland.  

 

Bemiddelaarster 

Nadat haar echtgenoot was gestorven in 1337, nam Johanna de sluier aan en trad ze in in de abdij 
van Fontenelle. In 1340 bracht haar schoonzoon haar broer Filips een serieuze slag toe door hem 
ter zee te verslaan nabij Sluis. Eduard begon vervolgens met het beleg van Doornik, maar moest 
deze uiteindelijk omwille van financiële problemen opgeven. Paus Benedictus XII vroeg vervolgens 
aan Johanna om te bemiddelen. Ze trok eerst naar haar broer, bij wie ze smeekte om vrede. Dan 
ging ze naar Eduard in zijn tent en smeekte hem eveneens om vrede.[1] De smeekbedes van hun 
familielid Johanna, uitgezonden door de paus, stond beide mannen toe een verdrag te tekenen 
zonder gezichtsverlies te moeten lijden.  

 

Kinderen 

Johanna had acht kinderen met Willem I:  

1) Willem II, graaf van Henegouwen (Willem IV van Holland) (1307–1345) 
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2) Jan (gestorven in  1316) 

3) Margaretha (1311–1356), getrouwd met keizer Lodewijk IV de Beier 

4) Filippa (24 juni 1314 – 1369), getrouwd met koning Eduard III van Engeland 

5) Agnes (gestorven in 1327) 

6) Johanna van Jülich (1315–1374), getrouwd met Willem V, hertog van Jülich 

7) Isabella van Henegouwen (1323–1361), getrouwd met Robert van Namen 

8) Lodewijk (1325–1328) 
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3.6.1 Karel van Valois (1270-1325) 

 

 

Grafmonument van Karel van Valois in de kathedraal van Saint-Denis 

Karel I van Valois (waarschijnlijk Vincennes, 12 maart 1270[1] - Nogent-le-Roi, 5 of 16 december 
1325) was de vierde zoon, de tweede die de volwassen leeftijd bereikte, van koning Filips III de 
Stoute van Frankrijk en Isabella van Aragón, de dochter van Jacobus I van Aragón. Zodoende was 
hij de jongere broer van koning Filips IV de Schone. Omdat de zonen van Filips IV geen 
(mannelijke) nakomelingen nalieten, werd Karel stamvader van de koninklijke dynastie Valois.  

 

Titels 

1284–1290 titulair koning van Aragón en Valencia, graaf van Barcelona 

1285 graaf van Valois 

1290 graaf van Anjou en Maine (als Karel III) 

1293 graaf van Alençon, Chartres en Perche 

1297 pair van Frankrijk 

Anagni, in september 1301 pauselijk vicaris van Italië en stadhouder van Romagna 

1302–1308 Latijns titulair keizer van Constantinopel 

1314–1316 regent van Frankrijk 

 

 

 

 

 

 

 

Wapen van het Huis Valois 
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Biografie 

Middelmatig intelligent, bovengemiddeld eerzuchtig, en redelijk hebzuchtig wist Karel van Valois – 
als jongere zoon zonder geërfde bezittingen – zich vorstendommen te verwerven. Als zoon, broer, 
zwager en schoonzoon van koningen en koninginnen (van Frankrijk, Navarra, Engeland en Napels) 
en – na zijn dood – vader van de eerstvolgende Franse koning en schoonvader van de Duitse 
keizer, was het zijn levenslange droom een eigen kroon te verwerven, wat hem echter nooit is 
gelukt.  

 

Titulair koning van Aragón 

In 1284 erkende paus Martinus IV hem als koning van Aragón – als zoon van Isabella van Aragón 
– en daarmee als vazal van de Heilige Stoel. Hierdoor was Karel een concurrent van koning Peter 
III van Aragón, die sinds de Siciliaanse Vespers van 1282 een tegenstander van Rome en vooral 
van Karel I van Anjou-Napels was. Zijn vader ondernam, tegen het advies van de kroonprins Filips 
de Schone, in 1284 een Kruistocht tegen Aragón om dit koninkrijk voor zijn zoon te winnen en 
onder Franse invloed te brengen,[3] maar bereikte in 1285 slechts de kroning van Karel met 
een kardinaalshoed, wat deze laatste zo voor schut zetten dat het hem de spotnaam van "koning 
van de hoed" ("roi du chapeau") opleverde.[4] Karel waagde het daarom nimmer de scepter, die hij 
voor deze gelegenheid had laten vervaardigen, te gebruiken. De Kruistocht eindigde in een militaire 
mislukking, koning Filips III stierf en de nieuwe koning Filips IV maakte onmiddellijk een einde aan 
de veldtocht.  

Karel moest de kroon van Aragón opgeven en ontving in 1290 als troost de hand van zijn 
nicht Margaretha van Anjou, dochter van Karel II van Napels, die de graafschappen Anjou en 
Maine als bruidsschat met zich meebracht.  

 

Veldheer 

Karels grootste kwaliteit was als veldheer. In de in 1297 uitgebroken oorlog van Frankrijk tegen 
Engeland en Vlaanderen voerde hij succesvol het bevel over een veldtocht in Gascogne en 
aansluitend in Vlaanderen (waarbij hij graaf Gwijde van Dampierre en diens twee zonen wist 
gevangen te nemen[5]), waaruit zijn koninklijke broer een beetje overhaast besloot, dat Karel ook 
een veldtocht in Italië kon aanvoeren om daar de, tegen Aragón in het nauw gebrachte, neef uit het 
koninkrijk Napels ter hulp te komen. Met de heimelijke goedkeuring van de paus, kwam Karel zijn 
schoonvader Karel II van Napels ter hulp. Hij werd tot pauselijk vicaris voor Italië benoemd en 
verloor zich in de troebelen van de Italiaanse politiek, compromitteerde zich door een bloedbad in 
Florence en financiële afpersingen, landde op Sicilië waar hij zijn reputatie als 
plunderaar bevestigde en keerde – na zichzelf een slechte naam te hebben bezorgd – in 
1301/1302 naar Frankrijk terug. Zijn inmenging had evenwel invloed op het sluiten van de vrede 
van Caltabellotta (1302), die een einde maakte aan de oorlog tussen Napels en Sicilië.  

Titulair keizer van Constantinopel 

Nadat Karel opnieuw met succes in Vlaanderen had gestreden, droomde hij nu van de keizerkroon 
van Constantinopel. Hij was in 1301 (twee jaar na het overlijden van zijn eerste echtgenote) 
met Catherine de Courtenay getrouwd, die als nicht en erfgename van de laatste Latijnse keizer 
van Constantinopel, Boudewijn II van Namen, titulaire keizerin van Constantinopel was.  

Karel sloot in 1306 een overkomst met Venetië en won ook de vorsten van de Serven voor zich als 
bondgenoten. Paus Clemens V legde de Byzantijnse keizer Andronikos II Palaiologos een Kerkban 
op en gaf daarmee zijn goedkeuring aan de herovering van Constantinopel. Voorts wist Karel de 
Byzantijnse stadhouder van Thessaloniki en Sardes en vooral de Catalaanse Compagnie voor zijn 
zaak te winnen. In 1308 landde Karels gevolmachtigde, Thibaud de Cepoy, met elf Venetiaanse 
schepen op Euboea en nam het eiland met succes voor zijn heer in bezit. Doch de veldtocht liep 
vervolgens niet zoals was gepland, want de Catalaanse Compagnie trok eerst naar Thessalië en 
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uiteindelijk naar het Latijnse hertogdom Athene, waar de huurlingen in 1311 hertog Walter van 
Brienne aan de Cephissus vernietigend versloegen en zich zo tot nieuwe heren van Athene 
opwierpen. De Catalanen toonden nog maar weinig interesse voor de verovering van 
Constantinopel waardoor Karels ambities een stille dood stierven. In 1307 of 1308 was Catherine 
de Courtenay gestorven en de rechtstitel ging op hun dochter, Catharina, over die in 1313 met 
Filips van Tarente (een zoon van Karel II van Napels) was getrouwd.  

 

Kandidaat voor de Duitse kroon en regent in Frankrijk 

Karel deed nog een laatste greep naar een kroon nadat de rooms-koning Albrecht I in 1308 was 
vermoord. Karel stelde zich tijdens de nu volgende koningsverkiezing kandidaat, aangemoedigd 
door zijn broer Filips de Schone. Deze wou enerzijds niet zelf het risico van een mislukking op zich 
nemen, maar zag anderzijds het nut in van een stroman op de Duitse troon te kunnen plaatsen. De 
kandidatuur mislukte echter door de afwijzing van Karel door de Duitse keurvorsten en de paus, 
waarop Hendrik VII uit het huis Luxemburg werd verkozen.  

Karel en zijn oudere broer hadden hun hele leven lang als broers een nauwe band met elkaar, daar 
beiden onder het hertrouwen van hun vader met Maria van Brabant hadden geleden. Karel kon 
echter geen groot voordeel hieruit halen, daar Filips zich van het geringe talent van zijn broer 
bewust was en hem niet de verantwoordelijkheden toekende die gewoonlijk aan een prins van den 
bloede werden toegekend. Het was Karel van Valois, die in 1311 het koninklijk gezantschap bij de 
samenkomst in Doornik met de Oriflamme leidde en daarbij ruzie kreeg met de koninklijke 
raadsheer Enguerrand de Marigny, die hem openlijk overschaduwde. De broer van de koning zou 
dit affront nooit vergeten en bleef de verbitterdste vijand van Marigny ook na de dood van de 
koning.  

Tijdens de regering van zijn neef, koning Lodewijk X de Twister (1314-1316), was Karel uiteindelijk 
de invloedrijkste raadgever van de koning en bevond hij zich op het hoogtepunt van zijn carrière. 
Kort voor zijn dood in 1316 stelde de koning hem zelfs aan het hoofd van de regentschapsraad 
voor de vacante troon en liet Karel zo in de hoop ook na Lodewijks dood een belangrijke politieke 
rol te kunnen spelen. Doch de broer van de koning, graaf Filips van Poitou, trok in juli 1316 
Parijs binnen en werd door de pairs onmiddellijk als nieuwe regent van Frankrijk erkend. Filips 
werd noch datzelfde jaar als Filips V zelf koning en bij zijn dood in 1324 dacht dan niemand meer 
aan de graaf van Valois. Desondanks commandeerde hij in dat jaar noch eenmaal tijdens de oorlog 
van Saint-Sardos met succes een leger van de nieuwe koning, Karel IV de Schone, in Guyenne 
tegen de koning van Engeland, Eduard II van Engeland.  

Karel van Valois stierf in december 1325 en werd in de Sint-Jacobskerk in Parijs ter aarde besteld.  

 

Huwelijken en nakomelingen 

Karel trouwde drie keer. Hij trouwde op 16 augustus 1290 met zijn eerste vrouw, Margaretha van 
Anjou (vermoedelijk 1273 - 31 december 1299), in Corbeil. Zij was een dochter van koning Karel II 
van Napels en werd in de Sint-Jacobskerk in Parijs begraven. Het paar had de volgende kinderen:  

1) Isabella (1292-1309) ∞ begin 1297 met hertog Jan III van Bretagne (-1341) 

2) Filips (1293-1350), vanaf 1328 als Filips VI koning van Frankrijk 

3) Johanna, (waarschijnlijk 1294-7 maart 1352 in de Cisterciënzerabdij van Fontenelle, als 

weduwe geestelijke in Fontenelle  

∞ 19 mei 1305 in Chauny met graaf Willem III van Henegouwen en Holland 

4) Margaretha (waarschijnlijk 1295-juli 1342) ∞ na 6 oktober 1310 met Gwijde I van Châtillon 

(-1342), graaf van Blois en Dunois 

5) Karel II (?-26 augustus 1346 in de Slag bij Crécy), vanaf 1325 graaf van Alençon 

Catharina (1299-?), begraven in de abdij van Le Val-de-Séry 
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Hij trouwde voor een tweede maal in 1301 met Catherina van Courtenay (ca. 1275–1307/1308), 
titulaire keizerin van Constantinopel en vrouwe van Courtenay, Bernissart,[6] enz., titulaire 
markgravin van Namen. Deze erfdochter van Filips van Courtenay (-1283), titulair keizer van 
Constantinopel, werd eveneens in de Sint-Jacobskerk begraven. Het paar had de volgende 
kinderen:  

6) Jan, graaf van Chartres (1302–1308); 

7) Catherina van Valois-Courtenay (1303–1346), getrouwd met Filips van Tarente; 

8) Johanna (1304–1363), getrouwd met Robert van Artesië; 

9) Isabella (1306–1349), sinds 1342 abdis van Fontevrault. 

Hij trouwde in juni 1308 in Poitiers met Mathilde van Châtillon (waarschijnlijk 1293-3 oktober 1358), 
dochter van Gwijde III van Châtillon, graaf van Saint-Pol, die in het Couvent des Cordelières in 
Parijs werd begraven. Karel en Mathilde hadden de volgende kinderen:  

10) Maria, (waarschijnlijk 1309-6 december 1328) ∞ 11 januari 1324 per procura, in persoon 

tussen 22 januari en mei 1324 met hertog Karel van Calabrië (-10 november 1328) 

11) Isabella (waarschijnlijk 1313-Parijs, 26 juli 1383), geestelijke in het Couvent des 

Cordelières in Saint-Marcel bij Parijs, daar ook begraven ∞ 25 januari 1337 met hertog 

Peter I van Bourbon (-gevallen in 1356 in de slag bij Poitiers) 

12) Blanca (Margarete) (1317-1 augustus 1348, begraven in Praag) ∞ 8 mei 1329 in Praag 

met Karel IV van Luxemburg (-1378), vanaf 1346 rooms-koning en koning van Bohemen, 

vanaf 1355 keizer Lodewijk (1318-2 november 1328, begraven in de Minorietenkerk in 

Parijs), graaf van Chartres 

 

Voorouders van Karel van Valois  

Overgrootouders  

Lodewijk VIII van 

Frankrijk (1187-

1226) 

∞ 1200 

Blanca van Castilië 

(1188-1252)  

Raymond Berengarius V 

van Provence (1198-1245) 

∞ 1220 

Beatrix van Savoye (1205-

1266)  

Peter II van Aragón 

(1174-1213)  

∞ 1204  

Maria van 

Montpellier (1182-

1213)  

Andreas II van 

Hongarije (1175-

1235) 

∞ 1215 

Yolande van 

Courtenay (1200-

1233)  

Grootouders  

Lodewijk IX van Frankrijk (1214-1270) 

∞ 1234 

Margaretha van Provence (1221-1295)  

Jacobus I van Aragón (12-12) 

∞ 1235 

Jolanda van Hongarije (1219-1251)  

Ouders  

Filips III van Frankrijk (1245-1285) 

∞ 1262 

Isabella van Aragón (1247-1271)  
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3.6.2 Filips III van Frankrijk (1245-1285) 

Filips III de Stoute (Frans: Philippe le Hardi) (Poissy, 3 april 1245 – Perpignan, 5 oktober 1285) was 
koning van Frankrijk van 1270 tot 1285. Hij was een lid van het Huis Capet. Filips III was geboren 
in Poissy, als zoon van Lodewijk IX van Frankrijk en Margaretha van Provence.  

Filips III trouwde op 28 mei 1262 te Clermont met Isabella van Aragón, de dochter van Jacobus I 
van Aragón. Het koppel kreeg de volgende kinderen:  

1) Lodewijk (1266 - mei 1276) 

2) Filips (1268 - 29 november 1314) 

3) Karel van Valois (12 maart 1270 - 16 december 1325), stamvader van de latere koningen 

van Frankrijk uit het Huis Valois 

Na de dood van Isabella hertrouwde Filips III op 21 augustus 1274 te Vincennes met Maria van 
Brabant (1254-1321), dochter van Hendrik III van Brabant. Het koppel kreeg de volgende kinderen:  

4) Lodewijk van Évreux (mei 1276 - 19 mei 1319), stamvader van de koningen van Navarra 

van 1328 tot 1441 

5) Blanche (1278 - 19 maart 1305), gehuwd met hertog Rudolf III van Oostenrijk, later ook 

koning van Bohemen 

6) Margaretha (1279 - 14 februari 1318), gehuwd met koning Eduard I van Engeland. 

Op 25-jarige leeftijd besteeg hij de troon. Hij was echter besluiteloos en volgde de beslissingen van 
anderen. Eerst van Pierre de la Broce en later van Karel van Anjou.  

In 1285, het laatste jaar van zijn koningschap, trachtte Filips zonder succes het koninkrijk Aragón te 
annexeren. In de nasleep van deze strijd stierf Filips III op 5 oktober bij Perpignan in Roussillon, 
het hedendaagse departement Pyrénées-Orientales. Hij is samen met zijn eerste vrouw Isabella 
begraven in de Saint-Denis-basiliek. Filips IV van Frankrijk, de zoon van Filips III, volgde hem op 
als koning van Frankrijk.  

 

Voorouders van Filips III van Frankrijk  

Overgrootouders  

Filips II van Frankrijk 

(1165-1223) 

∞ 1180 

Isabella van 

Henegouwen (1170-

1190)  

Alfons VIII van 

Castilië (1155-1214) 

∞ 1170 

Eleonora van 

Engeland (1162-

1214)  

Alfons II van Provence 

(1180-1209)  

∞ 1193  

Gersindis van 

Forcalquier (1180-

1242)  

Thomas I van 

Savoye (1180-

1223) 

∞ 1196 

Beatrix van 

Genève (-1252)  

Grootouders  

Lodewijk VIII van Frankrijk (1187-1226) 

∞ 1200 

Blanca van Castilië (1188-1252)  

Raymond Berengarius V van Provence 

(1198-1245) 

∞ 1220 

Beatrix van Savoye (1205-1266)  

Ouders  

Lodewijk IX van Frankrijk (1214-1270) 

∞ 1234 

Margaretha van Provence (1221-1295)  
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3.6.3 Lodewijk IX van Frankrijk (1214-1270) 

 

 

Lodewijk IX (Poissy, 25 april 1214 – nabij Tunis, 25 augustus 1270), genaamd de Heilige (Frans: 
Saint-Louis), uit het Huis Capet, was koning van Frankrijk van 1226 tot zijn dood. In 1297 werd hij 
door paus Bonifatius VIII heilig verklaard.  

 

Biografie 

Hij was de tweede zoon van Lodewijk VIII en Blanca van Castilië. Nadat zijn vader op 12 november 
1226 overleden was, werd hij reeds op 29 november, op 12-jarige leeftijd, tot koning gekroond in 
de kathedraal van Reims, die op dat ogenblik nog in de steigers stond. Hij stond aanvankelijk onder 
voogdijschap van zijn moeder, die erg beducht was voor een opstand van de feodale heren.  
Op 11 april 1229 stond graaf Raymond VII van Toulouse hem krachtens het Verdrag van Meaux de 
Languedoc af (het gebied van Agen, alsmede Quercy en Rouergue), waardoor voor Frankrijk een 
belangrijke opening naar de Middellandse Zee ontstond. Lodewijk IX trad in 1234 te Sens in het 
huwelijk met Margaretha van Provence, de oudste dochter van graaf Raymond Berengar V van 
Provence. Tot 1235 was zijn moeder regentes.  

 

Bestuur 

Lodewijk wist het interne evenwicht van zijn koninkrijk te verzekeren, onder meer door de 
hervorming van de rechtspraak en het muntwezen. Hij stelde een nieuw soort koninklijke 
ambtenaren aan, zogenaamde enquêteurs, die de al bestaande baljuws moesten controleren. Het 
beeld van de "Heilige" koning Lodewijk, rechtsprekend onder een eik in het bos van Vincennes, is 
tot de collectieve verbeelding gaan behoren. Hij stichtte hospitalen, liefdadigheidsinstellingen en 
bevorderde kunsten en wetenschappen, voor zover die ten dienste van de religie stonden. Hij liet 
de Parijse universiteit uitgroeien tot één der intellectuele centra van de christenheid en het was ook 
onder zijn regering dat de gotiek in Frankrijk tot volle bloei kwam.  

In 1239 verkocht Boudewijn II van Namen, keizer van het Latijnse Keizerrijk, een doornenkroon 
aan Lodewijk. Hierna verkreeg Lodewijk IX nog enkele belangrijke relikwieën, waaronder een deel 
van het kruis van Christus. Voor deze schatten liet Lodewijk de beroemde Sainte-Chapelle 
bouwen. Het bedrag dat Lodewijk IX voor de doornenkroon betaalde, zou groter zijn dan de kosten 
van de bouw van Sainte-Chapelle.  
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Op aansturen van Paus Gregorius IX , verordende hij de openbare verbranding van de Talmoed, 
die bij karrenvrachten tegelijk in vlammen opging (zo'n twaalf duizend handgeschreven en 
geïllumineerde Joodse boeken[1]). Slechts weinige handschriften ontsnapten aan de vernietiging.  

In 1241 bestreed hij met succes een feodale revolte in Poitou, die vanuit Engeland gesteund werd 
door koning Hendrik III, de Oorlog van Saintonge. De territoriale expansie tijdens zijn regering was 
beperkt en werd slechts afgerond met de aankoop van de territoria Blois, Chartres en Mâcon.  

In 1244 vluchtte Paus Innocentius IV naar Frankrijk, na een zoveelste conflict met Keizer Frederik 
II. Het jaar erop riep Innocentius, het Eerste Concilie van Lyon bijeen. Tijdens het concilie werd 
beslist dat Keizer Frederik II werd afgezet en er werd een oproep gedaan voor een nieuwe 
kruistocht onder leiding van koning Lodewijk.  

 

Zevende Kruistocht 

Net voor het concilie van Lyon was Jeruzalem opnieuw geplunderd. Lodewijk IX en zijn leger 
vertrokken vanuit Aigues-Mortes via Cyprus naar Egypte, samen met de Vlaamse graaf Willem van 
Dampierre en veroverden op 6 juni 1249 de Egyptische stad Damiate. Het leger van de kruisridders 
werd in april 1250 verslagen bij El-Mansoera (Egypte) en Lodewijk werd gevangengenomen. Wat 
er in de Franse schatkist nog overbleef, werd toen besteed aan de betaling van zijn losgeld. De 
meeste militairen gingen toen terug naar huis, maar Lodewijk IX voer naar Syrië. Daar heeft hij vier 
jaar op versterking gewacht en de kuststeden verdedigd.  

Lodewijk IX zond in 1249 een delegatie onder leiding van André de Longjumeau naar het 
Mongoolse Rijk. De missie moest de mogelijkheden bespreken voor een alliantie tegen de 
moslims. Longjumeau kreeg de gebruikelijke Mongoolse boodschap van die tijd. De delegatie 
kreeg een brief mee met de essentie, dat het de wil van de Eeuwige God was dat de Mongolen 
over de wereld zouden heersen. Lodewijk IX werd bevolen het volgend jaar zelf in de hoofdstad 
Karakorum aanwezig te zijn en zich te onderwerpen. Op eigen initiatief, maar wel financieel 
ondersteund door Lodewijk maakte Willem van Rubroeck tussen 1253 en 1255 een tweede reis 
naar Karakorum. Het was niet in het Franse staatsbelang dat hij na zijn vrijlating nog vier jaar in het 
oosten bleef. Hij keerde niet naar Parijs terug vóór de fatale hartkwaal van zijn moeder, de 
regentes Blanca van Castilië.  

 

Terug in Frankrijk 

Lodewijk IX trad verder af en toe op als scheidsrechter in de internationale Europese politiek, onder 
meer in de opvolgingsstrijd tussen de huizen Avesnes en Dampierre in Vlaanderen en 
Henegouwen (tussen 1246 en 1256) en in het conflict (1264) tussen de koning Hendrik III van 
Engeland en diens vazallen.  

 

Achtste Kruistocht 

De uitzonderlijke vroomheid van Lodewijk IX, die zijn politiek realisme soms in de weg stond, uitte 
zich onder meer in zijn deelname aan de rampzalige Achtste Kruistocht, die hem fataal zou 
worden. In de overtuiging dat de islamitische heerser van Tunis zich tot het christendom zou 
bekeren bij de aanblik van een leger kruisvaarders dat aan land ging, een steun zouden zijn om het 
Heilige Land te heroveren. Een maand na zijn landing overleed hij op 56-jarige leeftijd vóór de 
wallen van Tunis aan de pest (tyfus is ook mogelijk). Na zijn dood werd hij overgebracht naar Lyon 
en bijgezet in de kathedraal aldaar. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Filips III van Frankrijk, 
bijgenaamd de Stoute.  
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Huwelijk en kinderen 

Lodewijk IX trouwde met Margaretha van Provence en kreeg 

de volgende kinderen:  

 

1) Blanche (1240-1243) 

2) Isabella (1242-1271), in 1258 gehuwd met Theobald 

IV van Champagne, koning van Navarra 

3) Lodewijk (1244-1260) verloofd met Berengaria van 

Castilië, dochter van Alfons X van Castilië, maar 

overlijdt voor het huwelijk 

4) Filips (1245-1285), die zijn vader opvolgde als Filips III 

van Frankrijk 

5) Jan (1248-1248) 

6) Jan Tristan (1250-1270), graaf van Valois en van 

Nevers, in 1266 gehuwd met Yolande van Bourgondië 

(† 1280) 

7) Peter (1251-1284), graaf van Alençon en van Perche, 

in 1272 gehuwd met Johanna van Châtillon (1254-

1291) 

8) Blanche (1252-1310), in 1269 gehuwd met Ferdinand 

de la Cerda (1255-1275), infant van Castilië 

9) Margaretha (1254-1271), in 1269 gehuwd met Jan I van Brabant (1253-1294) 

10) Robert van Clermont (1256-1317) 

11) Agnes (1260-1327), in 1279 gehuwd met Robert II van Bourgondië (1248-1306). 

 

Heiligverklaring 

Lodewijk IX werd in 1297 heilig verklaard door paus Bonifatius VIII, die daarmee een poging 
ondernam om zich te verzoenen met Filips de Schone, Lodewijks kleinzoon. Zijn feest is op 25 
augustus.  

Lodewijk IX is de beschermheilige van San Luis Potosí in Mexico en wordt afgebeeld op het 
stadswapen. In de kathedraal op de Plaza de Armas staat zijn heiligenbeeld. Vele plaatsen in de 
wereld zijn naar Lodewijk IX vernoemd, waarvan Saint Louis (Missouri) de bekendste is.  

Er zijn twee ridderorden naar de Heilige Lodewijk genoemd: de niet meer bestaande Orde van de 
Heilige Lodewijk, een militaire onderscheiding van de Franse koningen en de nog steeds 
bestaande Orde van de Heilige Lodewijk voor Civiele Verdienste van de hertogen van Parma.  
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Voorouders van Lodewijk IX van Frankrijk  

Overgrootouders  

Lodewijk VII van 

Frankrijk (1120-1180) 

∞ 1160 

Adelheid van 

Champagne (1140-

1206)  

Boudewijn de Moedige 

(1150-1195)) 

∞ 1169 

Margaretha van de 

Elzas (1145-1194)  

Sancho III van 

Castilië (1134-

1158)  

∞ 1151  

Blanca van Navarra 

(-)  

Hendrik II van 

Engeland (1133-

1189) 

∞ 1152 

Eleonora van 

Aquitanië (1122-

1204)  

Grootouders  

Filips II van Frankrijk (1165-1223) 

∞ 1180 

Isabella van Henegouwen (1170-1190)  

Alfons VIII van Castilië (1155-1214) 

∞ 1170 

Eleonora van Engeland (1162-1214)  

Ouders  

Lodewijk VIII van Frankrijk (1187-1226) 

∞ 1200 

Blanca van Castilië (1188-1252)  
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3.6.4 Lodewijk VIII van Frankrijk (1187-1226) 

 

Lodewijk VIII de Leeuw (Frans: Louis VIII le Lion) (Parijs, 5 september 1187 – Montpensier, 8 
november 1226) was koning van Frankrijk en graaf van Artesië van 1223 tot 1226. Hij was een lid 
van het Huis Capet. Lodewijk werd geboren in Parijs, en was de zoon van Filips II van Frankrijk en 
Isabella van Henegouwen.  

Op 23 mei 1200 trouwde Lodewijk op 12-jarige leeftijd met Blanche van Castilië (4 maart 1188 - 26 
november 1252).  

Het paar kreeg verscheidene kinderen:  

1) Blanche (1205-1206) 

2) Agnes (1207-1207) 

 3) Filips (9 september 1209 - 1218) 

 4) Alphonsus en Jan (1213-1213), tweeling, 

 5) Louis (de latere Lodewijk IX) (25 april 1214 - 25 augustus 1270) 

 6) Robert (25 september 1216 - 9 februari 1250) 

 7) Filips (1218-1220) 

 8) Jan Tristan (21 juli 1219 - 1232) 

 9) Alfons van Toulouse (11 november 1220 - 21 augustus 1271) 

 10) Filips Dagobert (20 februari 1222 - 1232) 

 11) Isabella van Frankrijk (juni 1225 - 23 februari 1269) 

 12) Stefan - (geboren en gestorven in 1226) 

 13) Karel I van Sicilië (maart 1227 - 7 januari 1285) 

Als prins won Lodewijk verschillende gevechten tegen koning Jan zonder Land van Engeland. In 
1216 kwam de Engelse adel in opstand tegen de onpopulaire koning Jan, en bood de troon aan 
aan Lodewijk. In mei 1216 vielen prins Lodewijk en zijn leger Engeland binnen. Na anderhalf jaar 
burgeroorlog, de zogenaamde Eerste Baronnenoorlog, gaf Lodewijk echter zijn aanspraak op de 
troon op, en tekende het Verdrag van Lambeth (1217).  

Lodewijk volgde zijn vader op op 14 juli 1223. Zijn kroning vond plaats op 6 augustus van dat jaar 
in Reims. Als koning wilde hij nog altijd wraak nemen op het Huis Plantagenet, en nam Poitou en 
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Saintonge in in 1224. Daarna werden Avignon en Languedoc overgenomen (zie Tweede 
Albigenzische Kruistocht). Al deze gebieden waren oorspronkelijk eigendom van de Plantagenets.  

Toen hij terugkeerde naar Parijs begon Lodewijk te lijden aan dysenterie, en stierf op 8 november 
1226 in een kasteel bij Montpensier, in Auvergne.  

Lodewijk VIII werd begraven in de Kathedraal van Saint-Denis. Zijn zoon, Lodewijk IX van 
Frankrijk, volgde hem op als koning van Frankrijk.  

 

Voorouders van Lodewijk VIII van Frankrijk  

Overgrootouders  

Lodewijk VI van 

Frankrijk (1081-1137) 

∞ 1115 

Adelheid van 

Maurienne (1092-

1154)  

Theobald IV van 

Blois (1090-1152) 

∞ 1123 

Mathilde van 

Karinthië (1106-

1161)  

Boudewijn IV van 

Henegouwen (1110-1171)  

∞ 1127  

Aleidis van Namen (1110-

1169)  

Diederik van de 

Elzas (1100-1168) 

∞ 1139 

Sybille van Anjou 

(1116-1165)  

Grootouders  

Lodewijk VII van Frankrijk (1120-1180) 

∞ 1160 

Adelheid van Champagne (1140-1206)  

Boudewijn de Moedige (1150-1195) 

∞ 1169 

Margaretha van de Elzas (1145-1194)  

Ouders  

Filips II van Frankrijk (1165-1223) 

∞ 1180 

Isabella van Henegouwen (1170-1190)  
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3.6.5 Filips II van Frankrijk (1165-1223) 

 
Filips II, bijgenaamd August(us) (Parijs, 21 augustus 1165[1] - Mantes-la-Jolie, 14 juli 1223[2]) was 

de zevende koning uit het Huis Capet. Hij was de erfzoon van Lodewijk VII en Adelheid van 

Champagne. Hij kreeg de bijnaam "Augustus" van de monnik Rigord nadat hij in juli 1185 (verdrag 

van Boves) de graafschappen Artesië, Valois, Amiens en een groot deel van de Vermandois aan 

het kroondomein had toegevoegd (hierbij zou "Augustus" verwijzen naar de Romeinse keizers 

omwille van de enorme gebiedsuitbreiding) en eveneens omdat hij in de maand augustus was 

geboren.  

Kapelaan en biograaf van Filips II, Willem de Bretoen, noemt hem "Filips de Grootmoedige" 
(Philippus Magnanimus) in zijn tussen 1214 en 1224 geredigeerde Chronicon. Deze kroniek is een 
voortzetting van deze van Rigord die Filips II hem had gevraagd op te kuisen, omdat hij deze 
laatste minder lovend vond dan hij wenste.  

Filips Augustus blijft een van de meest bewonderde en bestudeerde vorsten van middeleeuws 
Frankrijk, niet alleen omwille van zijn lange regering, maar ook omwille van zijn belangrijke militaire 
overwinningen en zijn belangrijke bijdrage aan het bevestigen en versterken van de koninklijke 
macht die aldus een einde maakte aan het feodale systeem.  

Filips Augustus is de eerste koning die in documenten, sporadisch vanaf 1190, officieel vanaf 1204, 
Rex Franciæ ("koning van Frankrijk") in plaats van Rex Francorum ("koning der Franken") gebruikt. 
Men moet er evenwel op wijzen dat de verdragen en vredesovereenkomsten gesloten tussen 
vazallen of bondgenoten en het koninkrijk Frankrijk zonder uitzondering spreken van Philippus rex 
Francorum ("Filips, koning der Franken") in tegenstelling tot bijvoorbeeld Richardus rex Angliæ 
("Richard, koning van Engeland"), maar eerder als Heinrich rex Romanorum ("Hendrik, koning der 
Romeinen") voor de Duitse keizer.  

 

Regering 

Het begin: een snelle bevestiging (1179-1189)  

Koning op vijftien jaar 

 

 

 

Filips, bijgenaamd "Godgeschonken" (Dieudonné), 

wordt door de Hemel aan zijn ouders geschonken 

(Grandes Chroniques de France, ca. 1270, Parijs, Bibliothèque Sainte-Geneviève) 
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De geboorte van Filips Augustus, in 1165, werd door de koninklijke familie als een mirakel 
onthaald. In feite wachtte Lodewijk VII sinds meer dan dertig jaar op een erfgenaam en het was zijn 
derde echtgenote, Adelheid van Champagne, die hem uiteindelijk de zo lang verhoopte zoon 
schonk. Dit was dan ook de reden waarom de toekomstige koning Filips II de bijnaam 
"Godgeschonken" (Dieudonné) kreeg. Hij werd een dag na zijn geboorte gedoopt in de kapel Saint-
Michel van het palais de la Cité te Parijs door bisschop Maurice de Sully in de aanwezigheid van 
drie dooppeters en drie doopmeters.    

Lodewijk VII, die door ziekte niet meer in staat was te regeren, dacht in het voorjaar van 1179, net 
zoals de eerste Capetingische koningen sinds Hugo Capet dat hadden gedaan, zijn zoon met de 
kroon te associëren om hem vervolgens op 28 juni 1180 de macht over te laten. Maar de 
ceremonie van de zalving werd uitgesteld, omdat de dertienjarige Filips, die tijdens een jachtpartij 
was verdwaald geraakt, toen men hem terugvond, ernstig ziek en zelf in levensgevaar bleek te zijn. 
De gezondheidstoestand van de prins was voldoende ernstig voor Lodewijk VII om - ondanks zijn 
eigen zwakke gezondheid - naar Engeland af te reizen om er te bidden bij het graf van Thomas 
Becket, de in 1170 vermoorde aartsbisschop van Canterbury die was uitgegroeid tot een 
wonderdoende heilige.  

Volledig hersteld werd Filips op 1 november 1179 door zijn oom, aartsbisschop Willem met de 
Witte Handen, te Reims gezalfd tot medekoning. Om aan de greep van zijn moeder en ooms van 
moederskant te ontsnappen, benaderde hij zijn peter Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, die 
hem zijn nicht Isabella van Henegouwen ten huwelijk schonk. Op 28 april 1180 zegende bisschop 
Roger van Laon het huwelijk van de jonge echtelieden in de abdij van Arrouaise in de buurt van 
Bapaume in. Isabella, dochter van Boudewijn V van Henegouwen, bracht als bruidsschat het 
graafschap Artesië met zich mee. Op Hemelvaartsdag (29 mei 1180) in de Abdij van Saint-Denis te 
Parijs, werd zijn echtgenote Isabella tot koningin van Frankrijk gekroond, door de aartsbisschop 
van Sens, Guido I van Noyers, opvolger van Willem met de Witte Handen, tot grote ergernis van 
deze laatste, die Guido van usurpatie van zijn bevoegdheden beschuldigde.  

Vervolgens tekende hij op 28 juni 1180, drie maanden voor het overlijden van zijn vader, het 
verdrag van Gisors met Hendrik II van Engeland. Deze twee zaken versterkten de positie van de 
jonge koning tegenover de huizen van Vlaanderen en Champagne.  

 

Het koninkrijk Frankrijk in 1180, volgens de Franse historici 
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Met het overlijden van zijn vader op 18 september 1180, werd Filips op vijftienjarig leeftijd de enige 
koning. Geconfronteerd met de verzwakking van de koninklijke macht, deed Filips zich al snel 
kennen als aan de uitdaging gewaagd. Op het vlak van intern beleid in het kroondomein, stond een 
van zijn eerste beslissingen volledig in tegenstelling tot de door zijn vader gevolgde politiek, 
namelijk de uitzetting van de joden en de confiscatie van hun goederen (17 april 1182[17]) die 
afstak tegen de bescherming die Lodewijk VII was overeenkomen met de joodse gemeenschap. 
De officiële reden die hiervoor werd opgegeven, wees de joden aan als verantwoordelijk voor 
verschillende calamiteiten maar het werkelijke doel was vooral de koninklijke schatkist terug te 
vullen, hetgeen ook nodig was aan het begin van zijn regering. Deze maatregelen, overigens 
populair bij het volk, zouden niet van blijvende duur zijn: het verbod voor joden om het Franse 
grondgebied te betreden (om te beginnen al moeilijk om af te dwingen) werd in 1198 opgeheven, 
en de verzoenende houding die Lodewijk VII had aangenomen werd weldra weer de norm. 
Desalniettemin veroordeelde paus Innocentius III enkele activiteiten van joden in Frankrijk en 
spoorde Filips Augustus in de brief Etsi non displiceat in 1205 aan om hen te straffen om zijn 
toewijding aan zijn christelijk geloof te tonen (in het latijn: "in eorum demonstret persecutione 
fervorem quo fidem prosequitur Christianam"). 

 

Een hele hoop rivaliteiten 

Sinds 1181 was het conflict met zijn kroonvazallen weer opgeflakkerd, onder leiding van de graaf 
van Vlaanderen, Filips van de Elzas, met wie Filips in onmin was geraakt. Hij slaagde er evenwel in 
de ambities van de graaf te verhinderen door de allianties die deze laatste had afgesloten met de 
landgraaf van het Brabant, Godfried van Leuven en de aartsbisschop van Keulen, Filips I van 
Heinsberg op te breken. In juli 1185, bevestigde het verdrag van Boves aan de koning het bezit van 
de Vermandois, van het graafschap Artesië et het graafschap Amiens.  

Het Huis Plantagenêt was een andere grote bezorgdheid van Filips Augustus: Hendrik II van 
Engeland, was niet alleen graaf van Anjou, maar ook hertog van Normandië en had ook de Vexin 
en Bretagne in handen had. Na twee jaar vechten (1186-1188) was de situatie nog steeds 
onbeslist. Filips zocht handig te profiteren van de rivaliteit tussen de zonen van de koning van 
Engeland, Richard, met dewelke hij bevriend was en die hij in 1187 zou steunen in zijn rebelse fase 
tegen zijn vader, en diens jonge broer Jan Zonder Land. Er werd uiteindelijk een vrede die het 
status quo bevestigde gesloten, terwijl paus Gregorius VIII, na de inname van Jeruzalem door 
Saladin in 1187, tot een Kruistocht opriep. Filips Augustus was echter weinig gemotiveerd voor een 
dergelijk avontuur maar kon de paus niet weigeren. Hij spelde dus het kruis op, maar beriep zich 
op de gevaren die zijn koninkrijk bedreigden om zijn afreis uit te stellen. Het overlijden van Hendrik 
II van Engeland in juli 1189 maakte hier een einde aan. De koning kon het nu niet langer afstellen 
en bereidde zich voor op zijn vertrek naar het Heilige Land.  
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De derde kruistocht en de rivaliteit met Richard Leeuwenhart (1190-1199) 

Een ingekorte kruistocht 

 

 

 

Filips Augustus en Richard ontvangen de sleutels van Akko (Grandes Chroniques de France de Charles V, 14e eeuw, 

60 × 65, Parijs, Bibliothèque nationale de France). 

Filips Augustus en Richard namen samen met keizer Frederik I Barbarossa deel aan Derde 
Kruistocht, die eveneens een groot deel van de voornaamste edelen van Frankrijk op de been 
bracht. Ze ontscheepten op het einde van de zomer van 1190, Filips te Genua en Richard te 
Marseille. Maar ze werden verrast door de winterstormen in het Middellandse Zeegebied en 
moesten meerdere maanden het weer afwachten in Messina op Sicilië. Daar stak de rivaliteit 
tussen de twee koningen terug de kop op door de huwelijksplannen van Richard, die zijn verloving 
met Adelheid (een halfzus van Filips) verbrak en zich verloofde met Berengaria van Navarra. Filips 
Augustus zou zodra hij dit kon Messina verlaten (30 maart 1191).  

Hij kwam op 20 april 1191 aan bij Akko en nam deel aan het beleg van de stad, die werd 
gecontroleerd door de muzelmannen. Richard kwam pas in juni aan, na een omweg langs Cyprus: 
de Engelse versterkingen waren welgekomen maar de geschillen tussen de twee koningen werden 
direct hernomen. Wat de situatie er niet beter op maakte, was het feit dat beiden slachtoffer werden 
van toxischeshocksyndroom (vroeger gedacht zweetkoorts te zijn) en als gevolg hiervan hun haar 
en nagels verloren. Filips Augustus verloor eveneens het gebruik van één oog. De militaire 
operaties bleven evenwel onverminderd doorgaan: de Fransen wisten op 3 juli voor een eerste 
keer de muren van Akko te doorbreken, maar kenden geen succes; vervolgens waren het de 
Engelsen die hun tanden stukbeten op de verdediging van Akko. De verzakte belegerden zouden 
zich echter op 12 juli 1191 overgeven.  

De Kruistocht was nog niet goed of wel begonnen, toen Filips besloot terug te reizen naar Frankrijk. 
De dood van de graaf van Vlaanderen op 1 juni tijdens het beleg van Akko had namelijk de 
gevoelige kwestie van de opvolging in Vlaanderen heropend.[26] Het feit dat hij niet slechts een 
erfgenaam had, spoorde hem aan voorzichtig te zijn. Het was in zwakke gezondheidstoestand en 
fysiek erg aangetast dat Filips langs Rome passeerde om van de paus de toestemming te krijgen 
de Kruistocht te laten varen. De koning trok daarop op 27 december 1191 Parijs terug binnen 

Hommage van de graaf van Vlaanderen aan Filips Augustus, koning van Frankrijk, te Compiègne, 

voor Willem met de Witte Handen, aartsbisschop van Reims, in 1196 (akte in het Latijn op 

perkament met zegels, Parijs, Archives nationales). 

 

De Vlaamse opvolgingskwestie 

De Vlaamse opvolgingskwestie was de eerste bezorgdheid van Filips na zijn terugkeer van zijn 
Kruistocht. De dood van graaf van Vlaanderen, zonder nakomelingen, zorgde ervoor dat er drie 
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pretendenten opstonden voor het graafschap: Boudewijn, graaf van Henegouwen, Eleonora van 
Vermandois, gravin van Beaumont, en Filips Augustus zelf.  

Na geheime onderhandelingen werd Boudewijn aangeduid als erfgenaam van het graafschap 
Vlaanderen, nadat hij vijfduizend marc aan zilver had neergeteld. Desalniettemin bevestigde Filips 
Augustus in een oorkonde uit 1192 het bezit van het graafschap Valois en Vermandois aan 
Eleonora, die terug zouden toekomen aan de koning na haar dood. Tenslotte ontving de koning 
Péronne en het graafschap Artesië, in naam van zijn zoon Lodewijk, als erfenis van de in 1190 
overleden koningin Isabella van Henegouwen. Het kroondomein werd hierdoor in het noorden 
serieus versterkt.  

 

De huwelijkskwestie 

Na het overlijden van Isabella wist Filips Augustus dat hij zo snel mogelijk moest zien te 
hertrouwen. De dynastieke opvolging was namelijk niet zeker: zijn enige zoon, Lodewijk, was op 
dat moment slechts vier jaar oud en was net ernstig ziek geweest. Zijn keuze om met Ingeborg van 
Denemarken te trouwen, kwam voort uit de noodzaak voor Filips om de ambities van de Engelse 
koningen te temperen, een politiek die een eeuw lang door hem en zijn opvolgers zou worden 
aangehouden.  

Ingeborg, de achttienjarige zus van koning Knoet VI van Denemarken, was slechts een van de 
talrijke huwelijkskandidates voor Filips. Toch kon hij door deze verbintenis met het Deense 
koningshuis de Engels-Normandische dynastie verzwakken. Ingeborg stamde namelijk in 
vrouwelijke lijn af van koning Harold II van Engeland, die sneuvelde in de slag bij Hastings tegen 
Willem van Normandië, de nieuwe koning van Engeland en stichter van de Engels-Normandische 
dynastie. Filips II heeft mogelijk gedacht dat hij de aanspraken van zijn toekomstige bruid Ingeborg 
op de troon van Engeland als drukkingsmiddel kon gebruiken, al is het niet zeker of hij ook kon 
rekenen op Deense steun indien hij die aanspraken effectief wou hard maken.  

Er werd een akkoord afgesloten voor een bruidsschat ten bedrage van tienduizend marcs aan 
zilver, waarvan een groot deel werd overgedragen op de dag van de trouw door de Deense 
gevolmachtigden aanwezig bij de ceremonie, waarna de prinses naar Frankrijk werd meegenomen, 
waar Filips haar op 14 augustus 1193 voor het eerst ontmoette te Amiens en nog diezelfde dag 
met haar trouwde. De volgende dag, liet Filips, die bleek, nerveus en rusteloos werd tijdens de 
kroningsceremonie en deze daarom liet inkorten, Ingeborg wegsturen naar de abdij van Saint-
Maur-des-Fossés. De koning kondigde vervolgens af dat hij het huwelijk wenste nietig te laten 
verklaren.  

De redenen voor deze haastige scheiding, voor Ingeborg gevolgd door zeven jaar gevangenschap, 
en voor Filips, die absoluut weigerde haar positie als koningin te erkennen, zijn niet geweten en zijn 
zowel bij contemporaine als moderne historici voorwerp geweest van speculatie.  

De Britse bronnen beweren dat koning Filips onmiddellijk een afkeer opvatte voor zijn nieuwe 
echtgenote, hetgeen lijkt te worden tegengesproken door het feit dat hij zich later en meermaals 
aan zijn echtelijke taken kweet, zelfs terwijl hij het ontkende om Ingeborg niet aan zijn zijde te 
moeten dulden in haar hoedanigheid als koningin van Frankrijk.  

De Franse geschiedschrijvers hebben gedacht dat de Denen van hun kant elk plan om Engeland 
binnen te vallen hebben verworpen, wat dit huwelijk voor Filips II eensklaps oninteressant maakte 
voor hem: want hij verwierf enerzijds niet de steun van de Denen voor een invasie in Engeland en 
moest anderzijds de bruidsschat van zijn echtgenote teruggeven hetgeen ook een grote marteling 
moest zijn voor een koning die rekende op een mindere inkomst van gelden.  

Het is daarom dat de versie volgens dewelke koning Filips ziek zou zijn geworden door een herval 
van zijn tijdens de Kruistocht opgelopen zweetkoorts niet volledig kan worden uitgesloten.  

Desalniettemin wou Filips ter verdediging van de nietigverklaring van het huwelijk het doen 
voorkomen, zoals hij had gedaan met Isabella van Henegouwen van wie hij eveneens wenste te 
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scheiden alvorens onder druk van de bevolking terug te krabbelen, dat er een te nauwe 
bloedverwantschap was, hetgeen door de Kerk was verboden.  

Ingeborg kon geen beroep doen op steun van het volk, aangezien ze geen woord Frans sprak: ze 
was slechts in staat zich uit te drukken in een zeer basale vorm van Latijn. Een verzameling van 
bisschoppen en baronnen gaven de koning zonder probleem gelijk, die inderhaast hertrouwde met 
Agnes van Meranië, een jonger Beierse edelvrouw, vanaf juni 1196.  

Maar de nieuwe paus Innocentius III, verkozen in 1198, wilde er niet van horen. Hij wenste wenste 
zijn autoriteit te bevestigen en verordende Filips Augustus om Agnes terug te sturen en Ingeborg 
terug te nemen. Doordat een reactie van de Franse koning uitbleef, werd er vanaf 13 januari 1200 
een interdict uitgesproken over het koninkrijk en de paus excommuniceerde Filips Augustus. Filips 
liet de zaak echter hangend: Ingeborg bleef gevangen, van toen af aan in de toren van Étampes. 
De koning organiseerde tenslotte een verzoeningsceremonie en het interdict werd op 7 september 
1200 tijdens het concilie te Nesle in Vermandois door de pauselijke legaat Ottaviano di Paoli 
opgeheven. Maar de ceremonie zou Ingeborg niet herstellen in haar positie als koningin en de 
procedure ter nietigverklaring van het huwelijk werd doorgezet, waardoor Filips in bigamie bleef 
leven. Het concilie van Soissons, dat bijeenkwam in maart 1201, plaatste Filips Augustus voor een 
patstelling: hij brak de debatten af en weigerde zijn nieuwe huwelijk op te breken. In juli 1201 stierf 
Agnes van Meranië te Poissy toen ze het leven schonk aan Filips zijn tweede mannelijke 
erfgenaam, Filips (na hem in 1198 al een dochter, Maria, te hebben geschonken), die als dusdanig 
in november 1201 door de paus werd erkend. De crisis was hiermee tijdelijk afgesloten en de 
dynastieke opvolging verzekerd.  

Filips hernam in 1205 de procedure tot nietigverklaring van zijn huwelijk. Deze keer met als motief 
de niet-consummatie van het huwelijk in de loop der tijd - wegens tovenarij -, hetwelk door de Kerk 
werd verworpen daar Ingeborg de regelmatige bezoekjes van haar echtgenoot kon aantonen van 
de plaatsen waar ze werd vastgehouden.  

Het is waarschijnlijk dat zijn halsstarrigheid om een scheiding te bekomen samenhing met de 
geboorte van zijn derde zoon, Peter Karlotus, in 1205, die hierdoor buitenechtelijk was en waarvan 
de opvoeding in 1212 werd toevertrouwd aan de Kerk - vermoedelijk na de dood van zijn moeder, 
de zogenaamde "dame d'Arras". 

De koning, nu tot het besef gekomen dat dit streven enkel zou eindigen in een gênante impasse, 
maakte in 1212 (zoals eerder in 1201) brutaalweg een einde aan de onderhandelingen rond de 
scheiding en berustte erin dat de ongelukkige Ingeborg zo niet als echtgenote, dan wel als koningin 
in ere werd hersteld.  
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De strijd tegen Richard Leeuwenhart 

 

 

 

Richard Leeuwenhart gevangengenomen (links) en dodelijk verwond bij Châlus (rechts) (Effigies Regum Angliae, 14e 

eeuw, Londen, British Libraryà 

Richard Leeuwenhart zette de Kruistocht verder na het vertrek van Filips: hij veroverde de 
belangrijkste havens, tot aan Jaffa, en richtte terug een Latijns koninkrijk van Jeruzalem op, hoewel 
de stad zelf aan zijn greep ontsnapte. Hij onderhandelde tenslotte een wapenstilstand van vijf jaar 
met Saladin en vaarde terug in oktober 1192. De winterstormen wisten hem opnieuw te verrassen: 
gestrand op Corfu, werd hij gevangen genomen door de hertog van Oostenrijk Leopold V, die hem 
terug in handen van de Rooms-Duitse keizer Hendrik VI, zijn vijand, gaf. De keizer vroeg voor de 
vrijlating van Richard een losgeld van honderdduizend zilveren marken, plus vijftigduizend marken 
omdat hij had geholpen om Sicilië te veroveren.  

Filips profiteerde van de situatie om te onderhandelen met Jan zonder Land, de jongere broer van 
Richard, die de controle over het Anglo-Normandische koninkrijk had overgenomen. In de hoop de 
Engelse kroon met de steun van Filips te herwinnen, deed hij in 1193 hommage aan deze. 
Vervolgens, toen Filips Augustus de bezittingen van het Huis Plantagenêt aanviel, stond Jan in 
januari 1194 in ruil voor duizend zilveren marken het oosten van Normandië (Vexin Normand), Le 
Vaudreuil, Verneuil en Évreux in een geschreven document af aan de koning van Frankrijk. Door 
zijn diplomatieke en militaire finesse wist Filips zijn rivaal in bedwang te houden.  

Richard werd tenslotte op 2 februari 1194 vrijgelaten. Zijn moeder, Eleonora van Aquitanië, had 
twee derde van het geëiste losgeld betaald, hetgeen honderdduizend zilveren marken was, de rest 
moest later worden overgemaakt. Zijn tegenaanval volgde al snel: na twee maanden te hebben 
doorgebracht in Engeland, ontscheepte hij op 12 mei 1194 naar Normandië: hij begon er een 
oorlog van schermutselingen. Op 10 mei legde Filips het beleg voor Verneuil, dat weigerde zich te 
onderwerpen. Toen hem het bericht bereikte van de afslachting van het Franse garnizoen in 
Évreux en dat Jan, die zich met zijn broer had verzoend, onderweg was om het te ontzetten, brak 
hij op 28 mei het beleg op en rukte op richting Évreux, dat hij verwoestte. Richard van zijn kant 
heroverde op 14 juni, na acht dagen belegering, Loches. Vervolgens bereidde Filips zich op 5 juli 
voor om het beleg te leggen voor het kasteel van Vendôme. Richard legde echter een hinderlaag 
voor hem klaar in de buurt van Fréteval, tijdens dewelke hij zich van de bagage, het koninklijk zegel 
en het charterarchief van Filips wist meester te maken (een gebeurtenis die aan de grondslag zou 
liggen van het bewaren van de koninklijke archieven in Parijs, de zogenaamde Trésor des 
Chartes). De twee soevereinen kwamen op 23 juli 1194 een wapenstilstand overeen, maar deze 
zou niet worden gerespecteerd. In 1195 verplaatste de oorlog zich naar Berry, waar de twee legers 
elkaar troffen nabij Issoudun. Terwijl men zich voorbereidde om slag te leveren, zou Richard Filips 
opzoeken om hem hommage te doen voor het hertogdom Normandië en de graafschappen Anjou 
en Poitiers. Een vredesverdrag werd op 15 januari 1196 te Gaillon getekend: Richard stond Gisors 
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en de Normandische Vexin af aan Filips, die aan hem afstand deed van diens verschillende 
veroveringen in Normandië en zijn aanspraken op Berry en Auvergne erkende.  

Omdat hij met Gisors zijn voornaamste versterkte plaats had verloren, begon Richard met de bouw 
van het kasteel Gaillard, hetgeen de oorlog deed ontvlammen.[40] Richard nam kasteel van 
Vierzon in Berry in en vernietigde en liet het kasteel van Nonancourt zich overleveren tegen een 
prijs in zilver. Filips maakte zich van zijn kant in de herfst van 1196 meester van de kastelen van 
Dangu en Aumale en heroverde Nonancourt. Richard viel Vexin (1197-1198) binnen, hierbij de 
oevers van de Seine plunderend waaronder ook Parijs. Filips werd in september 1198 tussen 
Gamaches en Vernon verslagen. Op 26 september 1198 maakte Richard zich meester van de 
kastelen Boury en Courcelles en vocht vervolgens in de buurt van Gisors met troepen van Filips, 
die de versterkte plaatsen ter hulp waren gekomen. De twee koningen zochten steun, terwijl de 
nieuwe paus Innocentius III, die een nieuwe Kruistocht op de been wenste te brengen, bij hen 
aandrong om te onderhandelen en een vijfjarige vrede te sluiten. Op 13 januari 1199, tussen Les 
Andelys en Vernon, kwamen ze in aanwezigheid van een pauselijke legaat een wapenstilstand van 
vijf jaar overeen, die overigens ook slecht werd nageleefd. De situatie zou een onverwachtse 
wending krijgen: tijdens het beleg van de donjon van het kasteel van Châlus-Chabrol (Limousin) op 
26 maart 1199, werd Richard getroffen door de pijl van een kruisboog. Hij zou enkele dagen later, 
op 6 april, op eenenveertigjarige leeftijd en op het hoogtepunt van zijn roem aan zijn verwondingen 
overlijden.  

 

De grote veroveringen (1199-1214)  

De overwinningen tegenover Jan Zonder Land 

De opvolging van Richard Leeuwenhart was niet vanzelfsprekend: tegenover Jan Zonder Land 
stond de jonge Arthur I van Bretagne (twaalf jaar oud), zoon van zijn in 1186 overleden oudere 
broer Godfried II van Bretagne, die een serieuze pretendent was. Filips Augustus profiteerde van 
deze rivaliteit en, zoals hij de kant van Jan had gekozen tegen Richard, koos hij deze keer de kant 
van Arthur tegen Jan. Hij ontving hommage van hertog Arthur I van Bretagne voor de Franse 
bezittingen van het Huis Plantagenêt in het voorjaar van 1199. Dit liet hem toe vanuit een 
machtspositie te onderhandelen met Jan zonder Land en het verdrag van Le Goulet, in mei 1200, 
was dan ook in het voordeel van Filips Augustus. Het verdrag werd bezegeld door het huwelijk 
tussen Lodewijk van Frankrijk en Blanche van Castilië, een nicht van Jan.  

De vijandigheden hielden in werkelijkheid niet op en waren vanaf dan vooral geconcentreerd op 
Aquitanië. Filips haalde de banden met Arthur aan en riep Jan, zijn vazal door het verdrag van Le 
Goulet, op om voor het Franse koninklijk hof te verschijnen om zich voor zijn acties in Aquitanië en 
Tours te verantwoorden. Jan bood zichzelf - zoals verwacht - niet aan bij het hof, waarop het 
koninklijk hof van Frankrijk overging tot de confiscatie van zijn lenen.  

Het conflict werd vervolgens op militaire vlak uitgevochten. Filips begon vanaf de lente van 1202 
met zijn inval in Normandië terwijl Arthur aanvallen uitvoerde in Poitou. Maar de jonge hertog werd 
verrast door Jan zonder Land tijdens het beleg van Mirebeau en werd samen met zijn troepen 
gevangen genomen. Arthur van Bretagne zou in de daaropvolgende maanden verdwijnen - hij werd 
vermoedelijk begin 1203 vermoord. Filips verzekerde zich vervolgens van de steun van de vazallen 
van Arthur en hernam in de lente van 1203 zijn militaire acties in Normandië. Hij ontmantelde het 
systeem van Normandische kastelen, nam Le Vaudreuil in, en begon het beleg van het kasteel 
Gaillard in september 1203. Jan van zijn kant maakte de fout om Normandië in december 1203 te 
verlaten om terug te keren naar Engeland. Het kasteel Gaillard viel op 6 maart 1204.  

Filips Augustus kon vervolgens heel Normandië overweldigen: Falaise, Caen, Bayeux, vervolgens 
Rouen dat capituleerde en waarvan de kapitein en gouverneur, Pierre de Préaux, op 24 juni 1204, 
na 40 dagen belegering, het capitulatieverdrag tekende toen hij inzag dat hulp van de kant van Jan 
niet mocht worden verwacht. Verneuil en Arques vielen onmiddellijk daarop en voltooiden het 
succes van Filips, die in twee jaar van campagne voeren heel Normandië wist te heroveren. Filips 
richtte vervolgens zijn aandacht op de vallei van de Loire: hij nam in augustus 1204 eerst Poitiers 
in, vervolgens Loches en Chinon in 1205. Jan en Filips kwamen uiteindelijk een wapenstilstand 
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overeen te Thouars, te tellen vanaf 13 oktober 1206. Vanaf dan had Filips Augustus als 
voornaamste doel het stabiliseren van zijn snelle veroveringen.  

De consolidatie van de veroveringen 

De hele periode van 1206 tot 1212 zag Filips Augustus zich inspannen om zijn territoriale 
veroveringen te consolideren. De Capetingische heerschappij werd nu aanvaard in het graafschap 
Champagne, het hertogdom Bretagne en het graafschap Auvergne, maar het graafschap Boulogne 
en het graafschap Vlaanderen bleven een probleem vormen.  

Reinoud van Dammartin, graaf van Boulogne, was een eerste bron van zorgen. Ondanks de 
attenties van Filips Augustus, die zelfs in 1210 zijn zoon Filips Hurepel met Mathilde, de dochter 
van Renaud, liet trouwen, zou deze onderhandelen met het kamp van de vijand en de 
verdenkingen van Filips tegenover hem namen nog toe toen de graaf begon met het versterken 
van Mortain, in westelijk Normandië. In 1211 ging Filips over tot het offensief: hij nam Mortain, 
Aumale en Dammartin in. Reinoud van Dammartin vluchtte naar het hof van de graaf van Bar-le-
Duc en vormde niet langer een onmiddellijke bedreiging.  

In Vlaanderen was intussen een periode van onzekerheid uitgebroken: Boudewijn, graaf van 
Vlaanderen en Henegouwen, die in januari 1200 nog het interdict dat de koning boven het hoofd 
hing in zijn voordeel had weten uit te buiten om de voor hem voordelige vrede van Péronne af te 
sluiten, nam vanaf de zomer van 1202 deel aan de Vierde Kruistocht, nam deel aan de inname van 
Constantinopel en werd verkozen tot keizer van het in mei 1204 opgerichte Latijnse Keizerrijk. 
Maar hij in 1205 werd door de Bulgaren gevangen genomen en kort daarop gedood. Filips, broer 
van Boudewijn en graaf van Namen, die het regentschap in Vlaanderen waarnam, zwoer ten slotte 
– tegen het advies van zijn raadgevers in – trouw aan Filips Augustus. De koning besloot teneinde 
de opvolging in het graafschap te verzekeren de enige erfgename van Boudewijn, diens dochter 
Johanna, in 1211 te doen trouwen met Ferrand van Portugal. Het paar, dat in januari 1212 in Parijs 
in het huwelijk was getreden, werd onderweg naar het graafschap Vlaanderen door kroonprins 
Lodewijk gevangen genomen, die ook de steden Sint-Omaars (Saint-Omer) en Ariën (Aire-sur-la-
Lys) innam, en Filips liet hen pas vrij nadat ze beiden op 25 februari 1212 het Verdrag van Pont-à-
Vendin ondertekenen waarmee ze de twee veroverde steden aan Frankrijk afstonden. Filips dacht 
nu met Ferrand iemand als graaf van Vlaanderen te hebben aangesteld die hij makkelijk kon 
manipuleren.  

De zogenaamde Duitse troonstrijd in het Heilige Roomse Rijk vormde de inzet van een ander groot 
conflict: na de dood van de Hohenstaufen-keizer Hendrik VI in 1197, moest er een nieuwe keizer 
worden verkozen. Twee kandidaten stonden hierbij lijnrecht tegenover elkaar: enerzijds, Otto van 
Brunswick, gesteund door zijn oom Jan zonder Land en favoriet van paus Innocentius III en, 
anderzijds, Filips van Zwaben, broer van Hendrik VI, gesteund door Filips Augustus en in 1205 tot 
Rooms-Duits koning gekroond. Deze laatste werd echter in juni 1208 vermoord: vanaf dan zonder 
rivaal werd Otto in oktober 1209 tot keizer gekroond. Paus Innocentius III had echter al snel spijt 
van zijn keuze aangezien de nieuwe keizer al snel ambities in Italië bleek te hebben. Otto werd in 
1210 geëxcommuniceerd en Filips Augustus onderhandelde met keizer Frederik II, de zoon van 
Hendrik VI, gekroond tot Rooms-Duits koning te Mainz in 1212 door Siegfried II van Eppstein, 
bisschop van Mainz, een bondgenoot waarvan Filips Augustus hoopte dat deze weerstand kon 
bieden aan de ambitieuze Otto.  
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Bouvines, het hoogtepunt van zijn regering 

 

 

 

De slag bij Bouvines: Filips tegenover Otto IV  

(Grandes Chroniques de France de Charles V, 14e eeuw, 60 × 65,  

Parijs, Bibliothèque nationale de France) 

Het ongelooflijke succes van Filips Augustus bracht zijn rivalen er al snel toe om zich tegen hem te 
verenigen. Deze coalitie nam vaste vorm aan in 1212: zowel Jan zonder Land als Otto van 
Brunswick zouden zich erbij aansluiten. Maar Reinoud van Dammartin was de echte drijvende 
kracht achter de coalitie: hij had niets meer te verliezen en trok daarom naar Frankfurt om er steun 
bij Otto te vinden en vervolgens naar Engeland waar hij hommage deed bij Jan, die hem officieel 
zijn Engelse bezittingen terugschonk. De vijandigheden tussen Filips en Jan werden onmiddellijk 
hernomen.  

Tegelijkertijd zorgden de eerste militaire operaties van de Albigenzische Kruistochten, uitgevoerd 
door voorname heren, voor een geschil tussen graaf Raymond VI van Toulouse en de 
kruisvaarders. Filips Augustus stelde de afhandeling van deze kwestie tijdelijk uit om zich ten volle 
te kunnen concentreren op het Engelse gevaar. Hij riep op 8 april 1213 al zijn grote leenmannen 
bijeen te Soissons, droeg zijn zoon Lodewijk op een expeditie te leiden tegen Engeland en ontving 
hiervoor de ondersteuning van al zijn vazallen, behalve die van Ferrand, de graaf van Vlaanderen 
die hijzelf slechts twee jaar ervoor had aangesteld maar die nu de teruggave van Sint-Omaars en 
Ariën-aan-de-Leie (hem ontnomen door verdrag van Pont-à-Vendin) eiste voor zijn deelname en 
opstapte toen zijn eisen niet werden ingewilligd. Filips zocht daarom elders steun, in het bijzonder 
bij Hendrik I van Brabant die hij de hand van zijn dochter, Maria, schonk en aan wie hij zijn 
diensten als onderhandelaar tussen hem de bisschop van Luik aanbood. Na enige tijd te hebben 
geaarzeld, koos paus Innocentius III daarentegen om Jan, die op het laatste moment (15 mei) zich 
naar de wil van de paus schikte en Engeland zelfs als pauselijk leen aanbood, te steunen: een 
vooral morele maar niettemin belangrijke steun. De voorbereidingen voor het conflict zetten zich 
intussen voort: het aanvankelijk plan van Filips, die Engeland wenste binnen te vallen, viel door de 
steun van de paus aan Engeland in het water en toen zijn invasievloot eind mei 1213 bij Damme 
door de vijandige coalitie werd aangevallen en ten dele werd vernietigd, gaf Filips zijn oorlog over 
zee op. De daaropvolgende maanden vielen Filips en Lodewijk de graafschappen Boulogne en 
Vlaanderen verwoed aan. De steden in het noorden werden bijna allemaal geteisterd.  

In februari 1214 landde Jan Zonder Land uiteindelijk op het continent, in La Rochelle, in de hoop 
Filips in de rug te kunnen aanvallen. Een strategie die direct loonde, aangezien Jan aanhangers 
voor zich wist te winnen onder de voornaamste edelen van Limousin en in Poitou. In mei 1214 
keerde hij terug tot aan de vallei van de Loire en nam Angers in. Filips, die nog bezig was met zijn 
strafexpeditie in Vlaanderen, vertrouwde daarop aan Lodewijk de tegenaanval tegen Jan toe. De 
jonge prins keerde zich onmiddellijk richting het fort van la Roche-aux-Moines. Bij het zien van zijn 
aantocht werd Jan door paniek overweldigd: de steun van edelen van Poitou was wankel, terwijl 
hem werd gemeld dat Lodewijk 800 ridders met zich mee had. De koning van Engeland vluchtte 
weg op 2 juli, waarmee de Engelse aftocht compleet was. Maar de coalitie was nog niet uitgeteld: 
het zou in het noorden zijn dat het eindspel zou worden ingezet.  
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De slag bij Bouvines: Filips voert Ferrand van Portugal en 

Reinoud van Dammartin, beiden gevangen genomen, met zich mee 

(Grandes Chroniques de France de Charles V, 14e eeuw, 60 × 65, 

Parijs, Bibliothèque nationale de France) 

 

De laatste confrontatie tussen het leger van Filips en dat van de coalitie, onder leiding van Otto IV, 

was nu onvermijdelijk geworden, na meerdere weken van elkaar naderen en ontwijken. Filips was van 

plan om zijn vijanden van versterkingen uit Duitsland af te snijden en probeerde Otto langs het 

noordoosten te verrassen. De keizer kreeg lucht van dit manoeuvre en verplaatste zich naar 

Mortagne, op enkele mijlen van het koninklijk leger. Filips Augustus was zich bewust van zijn 

numerieke minderheid, een belangrijk deel van zijn leger vocht immers in de buurt van Angers tegen 

de Engelsen. Deze troepen behaalden met de zoon van de koning, Lodewijk de Leeuw, aan hun 

hoofd op 2 juli de overwinning bij Roche-aux-Moines. Filips, die bij zijn aankomst het terrein had 

geobserveerd, veinsde zich terug te trekken naar Lille. Otto dacht dat hij de slag wou vermijden en 

zijn coalitieleger dacht dat de vijand vluchtte. Het Franse leger begaf zich op zondag 27 juli 1214 

richting de brug over de Marke bij Bouvines. Het was voor christenen absoluut verboden te vechten 

op zondag, maar Otto IV, die in 1210 was geëxcommuniceerd besloot op advies van Hugo van Boves 

het offensief in te zetten, in de hoop de vijandelijke achterhoede te kunnen verrassen. Aangekomen 

op een plaats met een meertje aan de rechterkant en een bos aan de linkerkant, die een trechter 

vormde, keerde het Franse leger zich na een pauze plotseling om. Met niet de vijver aan de linkerkant 

en het bos aan de rechterkant, was het onmogelijk om langs een van beide kanten te vechten. Het 

leger ontvouwde zich in een linie, waardoor haar numerieke minderheid werd ongedaan gemaakt: een 

tactische beslissing. Het leger van Otto had hierdoor namelijk niet langer de nodige ruimte om al haar 

manschappen in te zetten, waardoor haar numeriek overwicht niet langer van tel was. Gehinderd in 

haar manoeuvres, door hun aantal hinderden ze elkaar en liepen ze zelf het risico elkaar te 

vertrappen, moesten ze de tegenaanval ondergaan. De Franse rechtervleugel ging het gevecht aan 

met de Vlaamse ridders, die door Ferrand werden geleid. Vervolgens zouden Filips en Otto elkander 

in het gevecht confronteren. Filips werd in het krijgsgewoel uit het zadel gelicht, maar zijn ridders 

beschermden hem, boden hem een vers paard aan en de koning hervatte de aanval. Sommige van 

de wapenknechten van Otto, die dit alles niet hadden gezien en dus niet doorhadden wat er in de 

frontlinie gebeurde, meenden deserteurs te zien die op de vlucht sloegen. Otto stond ook op het punt 

te worden gevangen genomen, maar weet eveneens met de hulp van zijn ridder te ontsnappen. 

Tenslotte wisten de aanhangers van Filips tenslotte de weerstand te breken van Reinoud van 

Dammartin, die vervolgens werd gevangen genomen. De slag bleek in het voordeel van Filips uit te 

vallen, ondanks het feit dat zijn troepen numeriek in de minderheid waren (1300 ridders en 4000 à 

6000 sergeanten te voet, tegenover 1300 à 1500 ridders en 7500 sergeanten te voet voor de coalitie). 
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De overwinning was compleet: de keizer was op de vlucht geslagen en de mannen van Filips hadden 

130 krijgsgevangen buit gemaakt, waaronder vijf graven, in het bijzonder de verachte verrader, 

Reinoud van Dammartin, en de graaf van Vlaanderen, Ferrand. De coalitie viel met deze nederlaag 

uiteen. Op 18 september 1214 tekende Filips te Chinon een wapenstilstand met behoud van het 

status quo voor vijf jaar met Jan, die na deze nederlaag nog een tijdlang ten zuiden van de Loire was 

blijven rondhangen. De Engelse koning keerde op 13 oktober 1214 terug naar Engeland en zou nooit 

meer voet aan land zetten in Frankrijk. Door dit verdrag van Chinon zag Jan zonder Land af van al 

zijn bezittingen ten noorden van de Loire: Berry en Touraine, alsook Maine en Anjou werden 

toegevoegd aan het kroondomein, dat voortaan een derde van Frankrijk besloeg, en Filips zag zich 

voor de rest van zijn regering bevrijd van de aanwezigheid van de Angevijnse heersers.  

 

Na de overwinning (1214-1223)  

 

 

 

Filips II August en zijn vloot. Prins Lodewijk ontscheept aanvankelijk met succes in Engeland, maar 

de expeditie loopt vast in 1217 met de nederlagen bij Lincoln en Sandwich. 

De Engelse expeditie van zijn zoon Lodewijk 

Zijn overwinning op het continent was totaal en de koninklijke ambities hielden hier niet bij op. Want 
Filips II Augustus wenste veel verder te gaan tegen Jan Zonder Land. Hij wees erop dat Jan van de 
troon moest worden gestoten, door te verwijzen naar zijn verraad tegen Richard in 1194 en de - 
vermeende - moord op zijn neef Arthur. Gebruikmakend van een interpretatie — die sommigen 
twijfelachtig vonden — van de genealogie van zijn vrouw Blanche van Castilië werd zijn zoon 
Lodewijk als kandidaat voor de Engels troon naar voren geschoven, al was het vooral omwille van 
het feit dat sommige baronnen, die Jan zonder Land wensten af te zetten, de Engelse kroon 
hadden aangeboden aan de zoon van Filips. Lodewijk zou daarop een nieuwe expeditie naar 
Engeland leiden. De ontscheping vond plaats in mei 1216 en Lodewijk zou aan het hoofd van een 
aanzienlijke strijdmacht (1200 ridders, meerdere Engelse rebellen),[65] tijdelijk grote delen van 
Engeland weten te veroveren, in het bijzonder Londen waar hij zich als koning installeerde. Enkel 
Windsor, Lincoln en Dover bleven weerstand bieden. Maar ondanks het enthousiaste onthaal dat 
Lodewijk te beurt viel door een meerderheid van de Engelse bisschoppen, bleef de steun van de 
paus aan Jan onwankelbaar en Lodewijk werd geëxcommuniceerd. Toen Jan op 19 oktober 1216 
onverwachts aan dysenterie overleed, lieten de Engelse baronnen — oude bondgenoten van zowel 
Jan als Lodewijk — Jans negenjarige zoon Hendrik III tot koning van Engeland kronen. Paus 
Innocentius III kwam ook te sterven, maar zijn opvolger paus Honorius III bleef de loyalisten 
verdedigen. De bisschoppen trokken algauw hun steun voor Lodewijk in en de rebellen bonden in. 
De prins keerde begin 1217 terug naar Frankrijk om versterkingen te vinden en stak terug over 
naar Engeland. Hij werd nu ter land verslagen door Willem de Maarschalk bij Lincoln en vervolgens 
ter zee toen de versterkingen, die Blanche van Castilië hem stuurde, in de slag bij Sandwich 
werden vernietigd. Lodewijk accepteerde vredesonderhandelingen aan te gaan. Een vredesverdrag 
werd gesloten in september 1217 en zijn excommunicatie werd opgeheven.  

De houding van Filips II Augustus was wat deze expeditie betrof ambigu. De koning heeft deze in 
ieder geval nooit officieel gesteund. Blanche van Castilië overtuigde hem er wel van om voor de 
lichting van het reddingsleger te betalen, door ermee te dreigen zijn twee zonen in onderpand te 
geven. Maar het is weinig waarschijnlijk om voor te stellen dat hij niet zijn (stilzwijgende) 
toestemming zou hebben gegeven, al was het maar als vader.  
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Filips II Augustus ontvangt de pauselijke legaat die hem in naam 

van de paus aanspoort tot de kruistocht tegen de Albigenzen 

(Londen, British Library, Les Grandes chroniques de France, Ms. 

Royal 16 G VI, folio 364v.[66], manuscript uit ca. 1335). 

De kruistocht tegen de Albigenzen 

De in 1208 begonnen Albigenzische Kruistochten waren 
uitgedraaid in een confrontatie tussen Simon IV van Montfort, die 
het Kruisvaardersleger van hoge edelen uit het noorden 
aanvoerde, en Raymond VI, graaf van Toulouse, die in het 
geheim de Albigenzen steunde. Daarenboven had Peter II van 
Aragon een oogje laten vallen op de regio. Hij steunde het kamp 
van de graaf van Toulouse, alvorens zelf te worden verslagen en 
gedood door Simon van Montfort bij Muret in 1213.  

Na de slag bij Roche-aux-Moines trok Lodewijk in april 1215 een 
eerste keer zuidwaarts en hielp Simon van Montfort zijn posities 
te consolideren. Deze werd tenslotte aangesteld als graaf van 
Toulouse, met de instemming van paus Honorius III en Filips 
Augustus, aan wie hij hiervoor hommage was verschuldigd. Maar 
de stad Toulouse bleef weerstand bieden en tijdens deze lange 
belegering stierf Simon in april 1218. De paus wees diens zoon 
Amalrik VI van Montfort aan als opvolger en gebood Filips 
Augustus een nieuwe strafexpeditie uit te sturen. Lodewijk 
vertrok in mei 1219 en voegde zich bij Amalrik en diens beleg 
van Marmande, waarvan de inwoners na de val van de stad werden afgeslacht. Nadat de veertig 
dagen feodale dienstplicht was afgelopen, keerde Lodewijk terug zonder Toulouse te hebben 
kunnen innemen. Er werd in 1221 een nieuwe expeditie door Filips uitgestuurd, nu onder leiding 
van de bisschop van Bourges en graaf van la Marche, maar ook deze kende geen succes.  

Men moet de beperkte omvang van deze expedities ook benadrukken. Ondanks de herhaaldelijke 
oproepen van paus Innocentius III en diens opvolgers liet Filips, die te zeer bezet was met het 
graafschap Vlaanderen en de strijd tegen Jan zonder Land, het na om persoonlijk op te treden in 
het zuiden teneinde een einde te maken aan de Albigenzische ketterij. Desalniettemin herhaalde hij 
in zijn betrekkingen met de paus standvastig zijn rechten als soeverein op het graafschap en stond 
ook zijn zoon toe het kruis op te nemen in 1219. Men moet tot het einde van zijn en het begin van 
de regering van zijn opvolgers wachten alvorens het Albigenzische probleem werd aangepakt.  

De vrede 

Na Bouvines speelden de militaire operaties zich af in Engeland of Zuid-Frankrijk. Het 
Kroondomein, en in bredere zin de hele regio ten noorden van de Loire, kende vrede, 
overeenkomstig de afspraken van de wapenstilstand die was afgesloten te Chinon in 1215, 
oorspronkelijk voor vijf jaar, en in 1220 verlengd met de garantie van Lodewijk, een associatie die 
het begin van de machtsoverdracht van Filips II aan zijn zoon en erfgenaam markeerde.  
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Testament van Filips Augustus gegeven in september 1222 

te Saint-Germain-en-Laye (Parijs, Archives nationales, AE/II/214) 

Toen de veroveringen met de wapens ophielden, bleef Filips zijn invloed nog steeds uitbreiden 
door in te spelen op problematische opvolgingen. Dit was het geval in Champagne ten tijde van de 
troonsbestijging van Theobald IV, die hem toestond zijn opperleenheerschap te doen gelden. Dit is 
nog meer het geval voor gebieden die de koning zelfs wist in te lijven in het Kroondomein, als 
Issoudun, Bully, Alençon, Clermont-en-Beauvaisis alsook Ponthieu.  

Aan het eind van de regering van Filips Augustus was de welvaart van het koninkrijk vaststaand 
feit. Men schat aldus het jaarlijkse overschot van de Schatkist op 25.210 pond in november 1221. 
Op datzelfde moment had de Schatkist 157.036 pond in kas, wat meer dan 80 % van de gewone 
globale jaarlijkse inkomsten van de monarchie was. Het testament van Filips Augustus, opgesteld 
in september 1222, bevestigt deze cijfers, aangezien de som van zijn legaat 790.000 Parijse pond 
bedroeg, wat overeenkwam met vier jaar aan inkomsten![70] Dit testament werd opgesteld toen de 
gezondheidstoestand van Filips er zo ernstig op was achteruit gegaan dat men vreesde dat hij elk 
moment kon overlijden. Tien maanden later werd deze vrees bewaarheid met het overlijden van 
Filips II.  

Toen hij zich in Pacy bevond, besloot Filips - tegen het advies van zijn dokters in - de kerkelijke 
bijeenkomst georganiseerd te Parijs ter voorbereiding van nieuwe Kruistochten bij te wonen. Hij 
zou de vermoeiende reis niet overleven en stierf op 14 juli 1223 in Mantes. Zijn lichaam werd naar 
Parijs overgebracht en zijn begrafenis in allerijl te Saint-Denis georganiseerd in aanwezigheid van 
de rijksgroten. Voor het eerst keer werd het lichaam van een koning van Frankrijk voorzien van alle 
regalia voor zijn graftombe opgebaard opdat het volk hem een laatste eer kon bewijzen in een 
plechtige rite geïnspireerd door die van de koningen van Engeland.  

Filips II Augustus en de uitoefening van de macht: de uitvinding van de natie en de staat 

 

De veroveringen 

Bij zijn dood liet Filips II aan zijn zoon en opvolger Lodewijk VIII een aanzienlijk vergroot 
Kroondomein na.  
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De territoriale veroveringen van Filips II Augustus tussen 1180 en 1223 

Het contrast was opvallend tussen de troonsbestijging van Filips, onder een quasi-voogdij van 
baronnen, met een Kroondomein dat van hem eerder koning van het Île-de-France dan van 
Frankrijk maakte, en het einde van zijn regering, met een vergroot Kroondomein, waaraan hij 
talrijke gebieden toevoegde die aan hem waren onderworpen door de hommage van hun bezitters. 
De Engelse rivaal werd teruggedreven naar een ingekrompen Guyenne, ver weg, zeer ver weg van 
Parijs. De verovering waren in het bijzonder mogelijk door de belangrijke ontwikkeling van het 
koninklijk vazallenleger dat in 1202 de volgende aantallen telde: in vredestijd 3043 manschappen 
(257 Ridders/ruiters, 2000 sergeanten te voet en 267 te paard, 133 kruisboogschutters te voet en 
86 te paard, 300 huurlingen); in oorlogstijd nam dit aantal toe to 8054 sergeanten.  

De territoriale winst maakte van Filips Augustus een verenigende koning, wiens werk werd 
voortgezet door Lodewijk VIII. Men moet wachten tot de Honderdjarige Oorlog voordat men 
opnieuw een belangrijke terugval in de omvang de Franse koninklijke bezittingen kende. Het 
verzekeren van het behoud van deze veroveringen ging niet gewoon simpelweg door militaire en 
diplomatieke overwinningen, maar vereiste andere ingrepen.  

 

Een voorbeeld van een typisch kasteel van Filips II Augustus: 

reconstructietekening van het Louvre door Eugène Viollet-le-Duc naar oude gravures 
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En daarin zou het grote succes van Filips liggen: hij slaagde erin om tegelijkertijd met een 
uitbreiding van zijn territorium de koninklijke macht in deze nieuwe bezittingen te verstevigen: een 
onmisbare voorwaarde voor het behoud van deze nieuwe bezittingen. Dit doel werd aanvankelijk 
bereikt door een nieuwe politiek van fortificaties en kastelen: Filips liet een inventaris van deze 
opstellen en begon op zijn kosten de constructies van versterkingen in het kroondomein en de 
lenen. De mottekastelen verdwenen en werden vervangen door stenen donjons waarvan Filips 
wenste dat ze veelhoekig of cilindrisch waren, om beter weerstand te kunnen bieden aan 
belegeringstuigen en om dode hoeken voor de verdedigers te vermijden. Talrijke torens werden 
aldus opgetrokken. Tegen het einde van zijn regering evolueerde het grondplan richting een 
cirkelvormige donjon, uitstekend boven een vierhoekig vesting met torens op elke hoek, waarvan 
het Louvre het mooist voorbeeld is.  

Dat was niet alles. De stabilisatie van de veroveringen ging ook gepaard met een nieuwe 
administratieve indeling van de gebieden.  

 

De administratieve revolutie: baljuwen, provoosten en seneschalken 

Om te ontsnappen aan de vicieuze cirkel van versnippering, een gevolg van het feodaal systeem, 
begon Filips Augustus reeds vroeg met een nieuwe administratieve structuur op poten te zetten die 
hem toeliet om zijn macht rechtstreeks uit te oefenen over zijn territorium. Filips organiseerde dit 
systeem in feite naar aanleiding van zijn vertrek op Kruistocht, door een ordonnantie-testament van 
1190, teneinde de kwesties in verband met de organisatie van de macht tijdens zijn afwezigheid te 
regelen.[73] De koning maakt van dat ogenblik af ten volle gebruik van de baljuws, een oude 
creatie van Anglo-Normandische origine waarvan de rol tot dan toe in de Franse territoria niet 
duidelijk gedefinieerd was.[74] Filips liet zich in het bijzonder inspireren door de in 1176 door 
Hendrik II van Engeland genomen administratieve hervormingen. Het graafschap Vlaanderen zou 
rond diezelfde tijd een gelijkaardige administratieve hervorming ondergaan.  

Deze hervorming was rond 1200 afgerond, wanneer de benaming baillivi courant, zo niet officieel, 
werd in de koninklijke aktes. Deze door de koning benoemde ambtenaren waren met een dozijn die 
naar zijn goeddunken het kroondomein doorkruisten teneinde recht te spreken, maar ook een 
eerste aanzet te geven tot een boekhouding van het koninkrijk, een domein dat een beslissend 
proces kende in het tweede deel van zijn regering. In tegenstelling tot het feodaal systeem hadden 
baljuws geen precieze geografische bindingen (dit zou veranderen na de regering van Filips 
Augustus). Hun activiteit was dus niet verbonden aan landbezit, ze oefende dus niet in eigen naam 
hun ambt uit maar vertegenwoordigden de koning. Bovendien werd ze rechtstreeks betaald door 
de soeverein en onderworpen aan een zeer belangrijke controle met een verplichting om drie keer 
per jaar rekeningen binnen te leveren. Het salaris van een baljuw bevond zich tussen de 10 
stuivers (sous) en een livre, hetgeen meer was dan bijvoorbeeld huurlingen-ridders (10 stuivers 
(sous)). Dit is een tegelijkertijd een indicatie van het belang van hun statuut en van de prijs van hun 
trouw … 

Een baljuw werden bijgestaan door een provoost, hetgeen een andere oude instelling was met een 
tot dan toe vage rol. Deze waren in tegenstelling tot een baljuw wel verbonden aan een precieze 
zone, waar ze over lopende zaken oordeelden (de baljuws oordeelden vooral wanneer men in 
beroep ging) en stelden de lokale boekhouding op.  

In bepaalde tijdens zijn regering veroverde regio's (Anjou, Maine, Touraine, Poitou, Saintonge) 
vertrouwde Filips Augustus de administratieve functies toe aan een seneschalk, die bovendien ook 
een militaire functie hadden aangezien ze meestal over een grensgebied waren aangesteld.[75] De 
voorheen erfelijke titel werd vanaf 1191 niet-overdraagbaar. In tegenstelling tot een baljuw was een 
seneschalk een lokale hoge edele: het risico dat deze laatste in de regio enorm belangrijk zou 
worden, ja zelfs een gevaar kon vormen voor de koning, was net in het feodaal systeem niet uit te 
sluiten. Het was daarom ook dat dit regime vaak werd afgeschaft (in het bijzonder in Normandië, na 
de annexatie) om te worden vervangen door een baljuw.  

De steden kreeg hij dan weer aan zijn zijde door het verlenen van gunstige handelsprivileges, 
bijvoorbeeld stapelrecht te Parijs en Rouen. 
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De geboorte van een koninklijke ideologie 

 

 

De kroning van Filips Augustus  

(Grandes Chroniques de France de Charles V, 14e eeuw, 

Parijs, Bibliothèque nationale de France) 

Dankzij zijn grote overwinning bij Bouvines, eindigde Filips Augustus zijn regering met een 
belangrijk enthousiasme onder het volk. In deze context ontwikkelde zich de koninklijke ideologie, 
misschien wel het meest manifeste teken van de opkomst van een werkelijke staat onder de 
regering van Filips II. 

Er is al veel inkt gevloeid over het toenemend gebruik van de termen Francia (Frankrijk) en rex 
Franciæ (koning van Frankrijk) in contemporaine teksten, zowel in die van kroniekschrijvers uit de 
12e eeuw als in die van buitenlandse vorsten en zijn eigen onderdanen. Volgens Marie Thérèse 
Jones-Davies verving vanaf 1181 de formulering rex Franciæ officieel de titel van rex Francorum 
(koning van de Franken), in een akte waarin hij Philippus Dei gratia Franciæ rex (Filips bij gratie 
Gods Frankrijks koning) werd genoemd. Evenwel moet worden opgemerkt, dat we slechts over een 
kopie uit de 13e eeuw van de akte beschikken en niet over het origineel. Volgens Bernard Guenée 
en Anne Lombard-Jourdan komt men rex Franciæ pas vanaf 1190 en regnum Franciæ pas in 1205 
voor het eerst tegen. Volgens Alain Derville is het pas in het begin van de 13e eeuw dat de term 
rex Franciæ voor het eerst opduikt. Andere ideologische vooruitgangen zijn evident.  

Vooral naar het einde van zijn regering ziet men zich doorheen de officiële kronieken een echte 
poging tot koninklijke propaganda ontwikkelen. Reeds vanaf 1186 stelde Rigord, een monnik 
verbonden aan de Saint-Denis, een kroniek op in het Latijn, in de traditie van Suger, die hij aan 
Filips aanbood in 1196. Deze Gesta Philippi Augusti zijn vervolgens vervolledigd tot in 1208. Dit 
werk werd niet in opdracht van de koning geschreven, maar het was desalniettemin een quasi-
officiële kroniek, ter ere van Filips (buiten enkele kritieken met betrekking tot zijn huwelijken). Het 
was ook Rigord die hem als eerste de bijnaam Augustus, verwijzend naar zijn geboortemaan en 
zijn eerste veroveringen waardoor hij werd verheven, aldus de auteur, naar het niveau van de 
Romeinse keizers. Rigord baseerde zich in feite op een zeer persoonlijke interpretatie van de 
etymologie van Augustus, dewelke hij verbond met het werkwoord augeo (vermeerderen, 
verrijken), in referentie naar de vermeerdering en verrijking van het koninkrijk door Filips.[84]  

Filips Augustus vertrouwde later de taak van het ontdoen van de kroniek van Rigord van de 
kritische passages en haar voort te zetten toe aan een nieuwe kroniekschrijver. Willem de Bretoen, 
klerk en een naaste medewerker van de koning, zou zich aan deze taak wijden. Hij werd 
vervolgens vanaf 1214 de redactie toevertrouwd van een echt literair monument ter ere van de 
koning: een rijmkroniek, de Philippidos, in de stijl van een episch gedicht, toentertijd in trek (in het 
bijzonder sinds de Alexandreis van Gauthier van Châtillon, heldendicht ter ere van Alexander de 
Grote). Meerdere versies van de Philippidos volgden, de laatste versie afgewerkt in 1224, een jaar 
na het overlijden van de koning. In dit unieke werk wordt Filips afgeschilderd als held, de 
overwinnaar van Bouvines wordt er in al zijn majesteit gevierd. De evolutie in de loop van zijn 
regering is belangrijk, hoewel de twee officiële kronieken zeer geïsoleerde getuigen blijven in het 
geheel van de literaire productie van de regering van Filips Augustus.  
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De kroniek van Rigord en de voortzetting door Willem de Bretoen werden vervolgens vertaald door 
Primat voor de Grandes Chroniques de France. Het is in deze vorm, eerder dan die van de 
Philippidos, dat de beeldvorming rond Filips aan het nageslacht werd overgeleverd.  

Tenslotte moet ook het werk van Gilles van Parijs worden vermeld die in zijn Karolinus, een gedicht 
ter ere van Karel de Grote geschreven voor koning Lodewijk VIII, Filips II Augustus en Lodewijk VIII 
liet afstammen van Karel de Grote en aldus de dynastieën van de Karolingen en Capetingen 
verenigde en van Lodewijk VIII de eerste echte vertegenwoordiger maakte van een koninklijk 
genus, op basis van het idee van de overdracht van koningschap door bloed die na Filips Augustus 
een belangrijke ontwikkeling kende.  

In tegenstelling tot zijn voorgangers zou Filips II zijn zoon niet - expliciet - associëren met de 
troon:[86] bij zijn dood was de kroonoverdracht aan Lodewijk VIII niet het voorwerp van een 
stemming en zelfs niet van een approbatie uit principe van de kant van de pairs van het koninkrijk. 
Men kan zelfs zeggen dat de kroon van Frankrijk na 14 juli 1223 de facto erfelijk was geworden.  

 

Niet-Franse bronnen 

We hebben over leven en daden van Filips II niet enkel Franse - vaak gekleurde - bronnen te onzer 
beschikking, maar ook niet-Franse bronnen. Zo zijn de werken van de Engelse kroniekschrijvers 
Roger van Hoveden (Gesta Regis Henrici Secundi et Gesta Regis Ricardi Benedicti abbatis en 
Chronica) en Roger van Wendover (Flores historiarum) belangrijke parallelbronnen.  

 

De weldoener van Parijs 

 

 

Overblijfselen van de ommuring van Filips Augustus in 

Le Marias (rue Charlemagne, quartier Saint-Gervais) 

De regering van Filips Augustus was een periode van verschillende verbeteringen voor Parijs. 
Hoewel het koninklijk hof nog steeds een reizend hof bleef,[88] verwief Parijs desalniettemin een 
bijzonder statuut waarvan de verschillende (bouw)werken van getuigen. Onder Filips werd dan ook 
een grote stap gezet in de ontwikkeling van Parijs als hoofdstad van Frankrijk. Enkele belangrijke 
ingrepen voor Parijs tijdens zijn regering waren:  

1181: Filips Augustus verhuisde de foire Saint-Lazare (gesitueerd in de voorsteden ten noorden 

van de stad, nabij de leprozerie Saint-Lazare) in het centrum van Parijs naar de plaats 

waar later de Hallen zouden worden opgetrokken.[89] Twee overdekte gebouwen werden 

in 1183 opgetrokken om de nieuwe markt gezond te maken. Zeer geïnteresseerd in de 

ontwikkeling van deze centrale markt, zou Filips zelf de handel van essentiële waren 

(vlees, brood en wijn) reglementeren. 

1186: Filips liet de voornaamste wegen van Parijs plaveien.[90] 
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1187: het kerkhof van Saints-Innocents werd gesaneerd, gedraineerd, genivelleerd en van een 

ringmuur voorzien. 

1190: voordat hij op Kruistocht vertrok, liet Filips de constructie aanvangen van een ommuring op 

de rechteroever. 

1194: na het verlies van de koninklijke archieven tijdens de slag bij Fréteval en de verwerving 

van deze door Richard Leeuwenhart, liet Filips deze opnieuw samenstellen. Vanaf dat 

moment verbleef een exemplaar van deze archieven permanent in Parijs. 

1200: koninklijk charter stichtte de Universiteit van Parijs, met een statuut dat de Parijse 

meesters en studenten over een belangrijke mate van vrijheid en veiligheid deed 

beschikken; voortaan vielen deze in het bijzonder onder de kerkelijke jurisdictie. Deze 

privileges stonden een snelle groei van de Parijse scholen toe. 

1202: afwerking van de constructie van de tour neuve (nieuwe toren), aan de westelijke ingang 

van de stad, het latere Louvre. 

1209-1210: werken aan het Petit Châtelet op de linkeroever (nieuwe schoorstenen, poorten, 

 poternes, toevoeging van een gevangenis met drie verdiepen). 

1209-1212: constructie op de linkeroever van de ommuring van Parijs. 

De expansie van Parijs was niet de enige bouwdadigheid uitgevoerd onder Filips Augustus. Het 
was tevens onder zijn regering dat het hospice Sainte-Catherine (1185) en het hôpital de la Trinité 
(1202) werden opgericht. De werken aan de Notre-Dame van Parijs, begonnen in 1163, schieten 
ook goed op. In 1182 werd het koor afgewerkt en het hoofdaltaar werd op 19 mei ingewijd. 
Vervolgens werd de westelijke façade gedecoreerd, de galerij van de koningen werd afgewerkt in 
de jaren 1220, la grande rose est entamée dans la foulée, tandis que le parvis in deze zelfde 
periode werd vergroot.  

De groei van Parijs wordt bevestigd door de demografische schattingen, die schatten dat de Parijse 
bevolking in enkele jaren tijd steeg van 25.000 inwoners naar 50.000 rond 1200, waarmee deze de 
grootste stad van Europa, met uitzondering van die in Italië, werd.[91]  

 

Huwelijken en nakomelingen van Filips II Augustus 

Met Isabella van Henegouwen, gravin van Artesië (1170-1190, getrouwd in 1180), dochter van 

Boudewijn V van Henegouwen :  

 

1) Lodewijk VIII (1187[92]-1226), en nageslacht; 

2/3) een tweeling (geboren en overleden In 1190). 

 

Met Ingeborg van Denemarken (1176-1238, huwelijk in 1193), dochter van Waldemar I, koning van 

Denemarken (1157-1182), zus van Knoet VI, koning van Denemarken (1182-1202). Verstoten in 

1193, officieel in ere hersteld in 1200 (zij zou in feite nooit haar plaats als echtgenote mogen 

innemen), zonder nakomelingen; 

 

Met Agnes van Meranië (ca. 1172-1201, getrouwd in 1196), dochter van Berthold IV van Meranië, 

die hem drie kinderen schonk, waarvan de twee overlevenden door paus Innocentius III werden 

erkend als legitieme erfgenamen van Filips Augustus:  

 

4) Maria van Frankrijk (ca. 1198-1224), die in 1206 trouwde met Filips I, graaf van Namen 

(1175-1212), vervolgens in 1213 hertrouwde met Hendrik I, hertog van Brabant (ca. 1165-

1235), en nageslacht; 
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5) Filips Hurepel (1200-1234), graaf van Clermont en van Boulogne, die in 1216 trouwde met 

Mathilde van Dammartin (ca. 1202-1259), met wie hij twee kinderen had: Johanna en 

Alberik; 

6) Jan-Tristan (1201-1201); Met "een bepaalde dame van Arras (Atrecht)":  

7) Peter Karlotus (1205-1249), bisschop van Noyon. 

 

De graftombe van Filips II Augustus 

Filips II overleed op de Seine, waarop hij was aan het varen om naar Mantes terug te kerende, de 
stad waar zijn derde echtgenote Agnes van Meranië was begraven. Hij werd begraven in de 
basiliek van Saint-Denis bij Parijs. Willem de Bretoen, een niet al te betrouwbare bron, bevestigt 
dat "een steen zijn lichaam bedekte naast die van Dagobert". De koning werd begraven ten zuiden 
van het hoofdaltaar. Desalniettemin vermeldt een door een goed geïnformeerde clericus van Saint-
Martin de Tours geschreven kroniek (die liep tot de periode 1225-1227) dat Filips Augustus werd 
begraven voor het hoofdaltaar. Het lichaam van de koning moet dus zijn verplaatst geweest.  

Bij de reorganisatie van de necropool werd zijn tombe samen met die van zijn zoon, Lodewijk VIII, 
in feite in het midden geplaatst, teneinde de vereniging van de Merovingen (rechts) en Capetingers 
(links) te symboliseren, naar een door Gilles van Parijs ontwikkeld idee (als zoon van Filips 
Augustus, meermaals afstammeling van Karel de Grote, en Isabella van Henegouwen, een directe 
afstammelinge van Karel van Neder-Lotharingen, Karolingisch kroonpretendent en rivaal van Hugo 
Capet).  

De graftombe van Filips Augustus werd door meerdere kroniekschrijvers vermeld en geroemd om 
haar schoonheid. Richer van Senones, die schreef tussen 1254 en 1260, was zeer onder de indruk 
door de "graftombe in zilver verguld met talrijke afbeeldingen" van Filips Augustus. De minstreel 
van Reims (rond 1260) omschreef de graftombe als volgt: "tombe van fijn goud en zilver waar hij 
werd afgebeeld als koning ; en er zijn achtenveertig bisschoppen op de vier hoeken van de tombe, 
in reliëf en afgebeeld als bisschop, gekleed alsof voor een mis te zingen, mijters op de hoofden en 
kromstaven in de handen."  

Deze graftombe werd vernield, net zoals die van Lodewijk VIII en Lodewijk IX, toen het gebied 
werd bezet door de Engelsen tussen 1420 en 1435. Het goud en het zilver werd omgesmolten om 
te worden ingezet voor de oorlog in Frankrijk die werd gevoerd door de Lancastrische koning 
Hendrik IV en zijn oom, Jan van Bedford, de hertog van Bedford. Op het einde van de 
Honderdjarige Oorlog, restte er niets meer van deze weelderige graven buiten drie tegels die hun 
plaats aangaven.  

 

De beeldvorming rond Filips II Augustus 

De figuur van Filips II Augustus is meer in het algemeen, zoals hij door kroniekschrijvers uit die tijd 
werd gevierd, grotendeels overschaduwd door de concurrentie met de Heilige Lodewijk, die het 
koninklijke rolmodel bij uitstek — en dit voor een lange tijd — was sinds het eind van de 13e eeuw. 
Er rest hem niet minder dan dat de overwinning in de Bouvines blijft behoren tot een van de meest 
essentiële elementen van de Franse nationale mythologie, dankzij de Grandes Chroniques de 
France of, veel later, door de schoolboeken van de Derde Franse Republiek. De Sint-Pieterskerk 
van Bouvines, gebouwd in 1882, werd overigens tussen 1887 en 1906 voorzien van eenentwintig 
glas-in-lood-ramen die het verloop van de slag uitbeelden, dewelke intussen beschermd erfgoed 
zijn.  

De andere sporen van het bewind van Filips Augustus zijn geleidelijk aan verdwenen. Van de 
omwalling van Filips Augustus zijn er nog overblijfselen verspreid over Parijs, het middeleeuwse 
kasteel het Louvre werd vrijgemaakt en in jaren 90 van de 20e eeuw in het museum geïntegreerd. 
Tenslotte houden in Parijs een naar hem vernoemde laan en metrostation de herinnering aan de 
overwinnaar bij Bouvines in leven.  
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De persoonlijkheid van Filips II blijft contrastrijk et enigmatisch. Hij was niet gebonden noch 
onderworpen aan gebeurtenissen die hij zelf vaak had gecreëerd. Hij gaf zich nooit over en 
wanneer hij ten gevolge van zijn eigen fouten iets onderging, was hij in staat ze te herstellen voor 
het goed van het koninkrijk.  

Om zich van de voogdij van zijn moeder en de Champagne-clan te bevrijden trouwde hij terwijl hij 
zelf nog minderjarig was met een meerderjarige erfgename die een aanzienlijke bruidsschat, het 
graafschap Artesië, met zich meebracht. Bezorgd over zijn afstamming, met een zeer zelfzeker 
maar warhoofdig temperament, besloot hij om van Isabella van Henegouwen te scheiden omdat ze 
hem geen kind had geschonken. Dan bedacht hij zich dat hij eenzelfde onherstelbare zet zou 
plegen als zijn vader Lodewijk VII die Aquitanië verloor toen hij hertogin Eleonora van Aquitanië 
verliet. Hij verzoende zich met zijn jonge vrouw en wist aldus Artesië te bewaren én daarbovenop 
een erfgenaam te verwekken.  

Filips II streefde een uniek doel na: de uitbreiding van het koninkrijk en zijn bezittingen. Hij zou zijn 
hele leven ernaar streven om Aquitaine en Anjou te heroveren door een bron van tweedracht te 
spelen tussen Hendrik II van Engeland en zijn zonen (en tussen de twee broers), tot hij zijn doel 
bereikte met zijn overwinning in de slag bij Bouvines. Anderzijs was hij een loyale en eerlijke 
suzerein die niet altijd zijn macht gebruikte om gebieden met de wapens te veroveren. Zo 
verdedigde hij de Artesische erfenis van zijn zoon Lodewijk en probeerde hij zelfs Artesië te 
vergroten door gebieden teurg te kopen en de kasteelheren te vergoeden.  

 

 

Zilverling van Filips II (Laon, 1180–1201) 

Filips II bleef zich inzetten om wat hij zag als een territoriale onteigening van het koninkrijk Frankrijk 
door edelen die machtiger en rijker waren dan de koning van Frankrijk tegen te gaan. In navolging 
van de burgerij of de landjonkers liet hij zijn kapitaal toenemen door de aankoop van gronden, 
waarbij hij lijfeigenen dwong zich vrij te kopen. Filips II was weliswaar wegbereider van de Franse 
staat, toch beschikte hij over de schatkist van het rijk alsof het zijn persoonlijk bezit was waarover 
hij naar eigen goeddunken kon beschikken. Zo liet hij in zijn testament de ene helft van de schatkist 
na aan caritatieve werken van zijn keuze en de andere helft aan zijn zoon om het te gebruiken om 
de staat mee te besturen.  

Ingeborg van Denemarken was een doorn in zijn oog. Hij hield niet van haar, hij probeerde om zich 
zo snel mogelijk van haar te ontdoen, hetgeen zijn grootste fout was omdat ze tot op het einde 
weerstand bood aan al zijn bezwaren. Door haar weigering te scheiden, in een klooster in te treden 
of naar Denemarken terug te keren ontzegde ze hem het recht om met Agnes van Meranië samen 
te wonen en waardoor de kinderen die hij bij Agnes had als buitenechtelijk werden beschouwd.  

Hij gedroeg zich in deze tegenover Ingeborg van Denemarken op dezelfde wijze als hij zich had 
gedragen ten opzichte van Isabella van Henegouwen: met minachting en arrogantie. Isabella van 
Henegouwen had geweten hem het hoofd te bieden, waarbij zij zichzelf in de slachtofferrol plaatste 
en niet twijfelde om het volk aan haar kant te krijgen. Dit was ongetwijfeld hetgeen Filips II wenste 
te vermijden door Ingeborg direct op te sluiten te Étampes, waardoor hij haar niet de tijd gaf om op 
het volk beroep te kunnen doen. Want als haar slachtofferrol overduidelijk zou zijn, zou hij zich 
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gedwongen hebben gezien om haar terug te nemen zoals hij had moeten doen met Isabella van 
Henegouwen. Daarenboven wou hij niet langer Ingeborg als echtgenote en wenste zich deze keer 
niet gedwongen te zien om een echtgenote terug te nemen die hij niet langer wou en die hem - in 
tegenstelling tot Isabella van Henegouwen - geen landwinst opleverde. Het was ongetwijfeld op dit 
vlak dat Ingeborg in het nadeel was: ze bracht een voor een koning van Frankrijk zeer bescheiden 
bruidsschat met zich mee en geen enkel grondgebied, waardoor ze geen enkel drukkingsmiddel 
had waarmee ze Filips II kon dwingen haar te respecteren.  

Enkele historici hebben de idee naar voren geschoven dat de verstoting van Ingeborg zou kunnen 
worden verklaard door het feit dat het huwelijk niet had opgeleverd waar hij op had gehoopt, met 
name een alliantie om het op te nemen tegen de Plantagenêts. Men mag niet uitsluiten dat hij 
meende dat de Deense koning niet had voldaan aan de voorwaarden van een ongeschreven 
contract tussen Denemarken en Frankrijk. Men moet evenwel opmerken dat Waldemar II van 
Denemarken, de broer van Ingeborg, zonder onderbreking zijn invloed aanwendde aan het hof van 
Frankrijk om zijn zus vrij te laten en zelfs zijn zaak tevergeefs zou bepleiten bij de paus. Ten 
tweede zou Waldemar II van Denemarken in 1214, na de slag bij Bouvines en na de vrijlating van 
zijn zus Ingeborg, trouwen met Berengaria van Portugal, zus van Ferrand van Portugal, die zich 
terug had aangesloten bij de coalitie tegen Filips II te Bouvines. Dit huwelijk is interessant omdat 
het werd afgesloten op een moment toen Ferrand van Vlaanderen gevangen zat in de kerkers van 
het Louvre.  

Ingeborg was nooit koningin van Frankrijk tenzij in titel aangezien ze nooit op enig moment de 
functies van een koningin of regentes uitoefende. Men kan het huwelijk van haar broer Waldemar 
met de zus van de gevangen gehouden Ferrand van Vlaanderen zien als hetzij een stilzwijgende 
bedanking van Frankrijk voor de neutrale houding van Denemarken bij de slag bij Bouvines, hetzij 
als een ultieme provocatie van de kant van de Deense soeverein, hoe het ook zij, het betekende 
het einde van een lange periode van diplomatieke verkilling.  

Filips II was weliswaar een groot manipulator van mannen, maar had meer moeite vrouwen van zijn 
goeder trouw te overtuigen.  

 

Gebruik van huurlingen 

Vanaf de tweede helft van de 12e eeuw waren huurlingen bijna altijd aanwezig in de koninklijke 
legers. Zij worden beschouwd als de voorlopers van de beroepslegers. Filips Augustus gebruikte 
huurlingen naar het voorbeeld van zijn rivalen van het Huis Plantagenêt. Maar hij slaagde er twee 
keer in om de troepen van huurlingen van deze voor zich te winnen. Rond 1194 wist hij Lambert 
Cadoc voor zich te winnen, een door Richard Leeuwenhart gerekruteerde Welshman. Cadoc zou 
hem gedurende 20 jaar trouw blijven. Vervolgens in het voorjaar van 1204, in de oorlog tegen 
koning Jan Zonder Land, onderhandelde Filips Augustus over de aansluiting van Lupescar en zijn 
troep bij zijn leger.  

 

Voorstellingen in de beeldende kunsten (niet-exhaustieve lijst)  

Standbeelden 

1225-1250 Standbeeld dat oorspronkelijk aan de noordelijke transept van de kathedraal van 

Reims stond en zich nu in het Paleis van Tau bevindt. 

1839  Philippe II, dit « Philippe Auguste », roi de France (1165-1223) (MV 1848; LP 

1956) door Jean-Louis Jaley, gemaakt op vraag van Lodewijk Filips I van Frankrijk 

voor het paleis van Versailles (standbeeld in marmer).  

1843  Philippe II dit Philippe-Auguste (MV 257; RF 61) door Auguste Dumont voor het 

paleis van Versailles (standbeeld in pleister).  
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1845  Philippe II dit Philippe-Auguste door Auguste Dumont op een zuil aan de naar hem 

vernoemde laan (standbeeld in brons).  

1860  Philippe Auguste door Henri Lemaire aan het Paleis van Justitie (Parijs). 
 

Reus 

In 2013 maakte Dorian Demarcq op vraag van de stad Bouvines de stadsreus Philippe-Auguste.  

 

Toneel, film en romans 

Filips II van Frankrijk dook als tijdgenoot van Richard Leeuwenhart en Jan zonder Land vaak op in 
toneelstukken, films en (historische) romans.  

Zo vinden we hem terug in het historische stuk The Life and Death of King John (ca. 1595) van 
William Shakespeare. In 1968 speelde de Britse acteur Timothy Dalton in de verfilming van dit stuk, 
The Lion in Winter, koning Filips II Augustus II van Frankrijk. Het verhaal speelt zich af in 1183 rond 
kersttijd en gaat over de intriges rond de opvolging van Hendrik II Plantagenet. In de gelijknamige 
tv-remake van 2003 werd de rol van Filips II Augustus door de Ierse acteur Jonathan Rhys Meyers 
gespeeld.  

Sir Walter Scott schreef in zijn historische roman The Talisman (1825) over het bedrog en de 
onenigheid tussen de leiders van de Derde Kruistocht: Richard I van Engeland, Filips II van 
Frankrijk en hertog Leopold V van Oostenrijk. In de verfilming, King Richard and the Crusaders 
(1954), wordt koning Filips (Henry Corden) voorgesteld als iemand die in het Heilige Land met 
Koenraad van Monferrato (Michael Pate) zou samenzweren tegen Richard Leeuwenhart (George 
Sanders).  

In 1935 speelde C. Henry Gordon de rol van Filips II Augustus in de Amerikaanse avonturenfilm 
The Crusades van Cecil B. DeMille.  

Filips (Jonathan Zaccaï) duikt ook op in de Hollywoodfilm Robin Hood (2010) van Ridley Scott.[103]  

Daarnaast is hij ook een personage in de historische romans The Devil's Brood (2008) en Lionheart 
(2001) van Sharon Kay Penman en in de roman The Rebel Princess (2009) van Judith Koll Healey 
(het hoofdpersonage is Adelheid van Vexin, de zus van Filips II).  

In 1935 speelde C. Henry Gordon de rol van Filips II Augustus in de Amerikaanse avonturenfilm 
The Crusades van Cecil B. DeMille.  

Filips (Jonathan Zaccaï) duikt ook op in de Hollywoodfilm Robin Hood (2010) van Ridley Scott.[103]  

Daarnaast is hij ook een personage in de historische romans The Devil's Brood (2008) en Lionheart 
(2001) van Sharon Kay Penman en in de roman The Rebel Princess (2009) van Judith Koll Healey 
(het hoofdpersonage is Adelheid van Vexin, de zus van Filips II).  
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3.6.6 Lodewijk VII van Frankrijk; Lodewijk VII de Jongere (1120-1180) 

 

Lodewijk VII de Jongere (geb.?, 1120 - Parijs, 18 september 1180) was koning van Frankrijk van 
1137 tot 1180. 

Lodewijk was de tweede zoon van Lodewijk VI van Frankrijk en Adelheid van Maurienne. Hij was 
daarom voorbestemd voor een geestelijk ambt en werd opgevoed door de abt Suger van St. Denis, 
de belangrijkste adviseur van zijn vader. In 1131 overleed zijn oudere broer, Filips, door een 
ruiterongeluk en nu werd Lodewijk de kroonprins. Hij werd op 15 oktober 1131 gezalfd en tot 
medekoning gekroond. Er was nog een complot om Lodewijk te vervangen door zijn jongere broer 
Robert maar dat werd verijdeld.  

In 1137 overleed hertog Willem X van Aquitanië zonder mannelijke erfgenamen. Hij benoemde zijn 
oudste dochter Eleonora van Aquitanië tot zijn opvolger en verzocht Lodewijk VI om haar belangen 
te beschermen en een goede huwelijkskandidaat voor haar te vinden. Voor Lodewijk VI was dit een 
politiek wonder: het hertogdom Aquitanië met de bijbehorende graafschappen en steden was de 
grootste, rijkste en machtigste feodale staat van Frankrijk. Controle over Aquitanië zou de koning 
de kans geven om geheel Frankrijk werkelijk aan zijn gezag te onderwerpen - Lodewijk VI en zijn 
voorouders hadden alleen werkelijk macht over het gebied rond Parijs en Orléans gehad en de 
grote feodale vorsten vonden zichzelf gelijkwaardig aan de koning. 
Lodewijk Vl besloot binnen een dag dat Eleonora met Lodewijk zou moeten trouwen. Lodewijk trok 
samen met Suger, Theobald IV van Blois en Roeland I van Vermandois, met een gevolg van 500 
ridders, naar Bordeaux. Op 25 juli trouwden Lodewijk en Eleonora daar in de kathedraal. Bij het 
huwelijk werd echter overeengekomen dat Lodewijk geen macht over Aquitanië zou krijgen maar 
dat alleen Eleonora hertogin van Aquitanië zou zijn. Pas een eventuele zoon zou de functies van 
hertog van Aquitanië en koning van Frankrijk werkelijk verenigen.  

 

Koningschap 

Kort na het huwelijk overleed Lodewijk VI en volgde Lodewijk hem op. Eerst kreeg hij te maken met 
opstanden in Orléans en Poitiers. Daarna kwam hij in conflict met de paus over de benoeming van 
de bisschoppen van Laon (1138) en Bourges (1141) en Poitiers. Dit leidde ertoe dat de paus een 
interdict uitsprak over de bezittingen van Lodewijk. Lodewijk werkte zichzelf verder in de problemen 
door Roeland van Vermandois te belonen met een huwelijk met Petronella, de zuster van 
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Eleonora. Roeland moest daarvoor wel zijn eerste echtgenote verstoten, en dat was de zuster van 
Theobald van Blois die hierin een reden zag om de koning de oorlog te verklaren. Lodewijk en 
Roeland waren in staat om Theobald in de Champagne te verslaan. Godfried V van Anjou 
veroverde Normandië, dat onder controle van Theobald stond, en Lodewijk kreeg als dank 
daarvoor de helft van de Vexin.  

Deze ontwikkelingen kwamen tot een abrupt einde toen Lodewijk in 1144 de stad Vitry-le-François 
veroverde. Een grote groep inwoners had zijn toevlucht gezocht in de kerk. Toen de troepen van 
Lodewijk de kerk in brand staken kwamen meer dan duizend mensen in de vlammen om. Verteerd 
door schuldgevoelens trok Lodewijk zich terug en sloot vrede met de paus en met Theobald. In 
1145 maakte Lodewijk bekend om op kruistocht te gaan, als boetedoening.  

 

Kruistocht 

Lodewijk nam deel aan de Tweede Kruistocht. Eleonora stond erop om als soevereine hertogin van 
Aquitanië ook deel te nemen aan de kruistocht en haar eigen troepen aan te voeren. Op de 
heenreis bezocht Lodewijk koning Géza II van Hongarije en werd peetoom van diens zoon 
Stefanus III van Hongarije. In Constantinopel had hij een bespreking met keizer Manuel I 
Komnenos. Militair was de kruistocht echter een mislukking. In Klein-Azië werd het leger van 
Lodewijk verslagen in een hinderlaag, waarbij Lodewijk alleen maar aan de dood kon ontsnappen 
doordat hij als een gewone ridder was gekleed en niet herkenbaar was als de koning. Een van de 
oorzaken van de nederlaag was dat de Aquitaanse voorhoede onder bevel van Eleonora te snel 
vooruit was getrokken waardoor de hoofdmacht kwetsbaar werd.  

Aangekomen in het Vorstendom Antiochië kwamen Eleonora en Lodewijk lijnrecht tegenover elkaar 
te staan. Eleonora wilde de plannen van haar jonge oom Raymond van Antiochië steunen om eerst 
enkele steden in de omgeving van Antiochië te veroveren. Lodewijk wilde echter verder trekken 
naar het Heilige Land. Uiteindelijk zette Lodewijk zijn zin door en zette hij Eleonora gevangen. 
Lodewijk nam deel aan de volledig mislukte expeditie naar Damascus, en besloot daarna om snel 
terug te keren naar Frankrijk.  

 

Echtscheiding 

Het huwelijk van Eleonora en Lodewijk was stukgelopen, en ze hadden nog geen mannelijke 
erfgenaam geproduceerd. De oude abt Suger verzette zich echter uit alle macht tegen een 
scheiding. Toen die in 1152 overleed, werd de scheiding al snel uitgesproken (21 maart 1152) op 
grond van te nauwe bloedverwantschap (in die tijd het gangbare excuus voor een scheiding). 
Eleonora wist heelhuids Poitiers te bereiken en deed direct een voorstel aan de twaalf jaar jongere 
Hendrik II van Engeland, toen nog hertog van Normandië en graaf van Anjou. Hendrik accepteerde 
het voorstel en het paar trouwde zo snel mogelijk (18 mei 1152) - vanwege de grote haast was het 
een eenvoudige plechtigheid. Ook nu werd afgesproken dat Eleonora zelfstandig hertogin van 
Aquitanië zou blijven.  

Lodewijk was volledig verrast door deze politieke zet waardoor Hendrik en Eleonora tezamen de 
helft van Frankrijk controleerden. Lodewijk begon een oorlog tegen Hendrik met als excuus dat hij 
als leenman toestemming voor zijn huwelijk had moeten vragen. Hendrik wist Lodewijk eenvoudig 
te verslaan en Lodewijk moest zich ziek naar Parijs terugtrekken. Met de hulpmiddelen van 
Aquitanië kon Hendrik ook de Engelse burgeroorlog in zijn voordeel beslissen en in 1154 werden 
Hendrik en Eleonora koning en koningin van Engeland. Hendrik zou in 1156 Lodewijk nog huldigen 
als leenheer voor zijn Franse bezittingen maar Lodewijk had in werkelijkheid helemaal niets meer 
te vertellen over zijn halve koninkrijk.  
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Latere jaren 

Na 1156 stelt Lodewijk zich voorzichtig op. Het is duidelijk dat hij zijn beperkingen kende en daar 
het beste van probeerde te maken, vooral door zijn tegenstanders tegen elkaar uit te spelen.  

In 1157 bezocht Lodewijk Santiago de Compostella. Het volgende jaar wist hij een toenadering te 
bereiken met Hendrik en Eleonora door een verloving te arrangeren tussen hun zoon Hendrik II 
van Maine en zijn dochter uit zijn tweede huwelijk Marguerite, die allebei nog kleuters waren. Zij 
kreeg de Vexin en Gisors als bruidsschat. In 1159 zette hij Hendrik echter alweer de voet dwars 
toen die Toulouse belegerde. Lodewijk bezocht de stad met een klein gevolg en Hendrik kon 
volgens de feodale regels niet een stad aanvallen waar zijn leenheer verbleef, en moest het beleg 
toen opgeven.  

Lodewijk steunde paus Alexander III tegen keizer Frederik I van Hohenstaufen en bood hem 
onderdak. De paus legde in 1163 de eerste steen voor de huidige Notre-Dame van Parijs. Ook gaf 
Lodewijk onderdak aan Thomas Becket die voor Hendrik was gevlucht. Ondertussen ging Lodewijk 
gestaag door om zijn relatie met de zonen van Hendrik en Eleonora te verbeteren, en ze tegen hun 
vader op te zetten. In 1169 verloofde hij zijn dochter Alys met Richard I van Engeland. Toen 
Lodewijk na jaren van intensieve diplomatie in 1171 een goede verstandhouding met keizer 
Frederik bereikte, had hij zijn rug gedekt en was hij in staat om Hendrik aan te pakken. Lodewijk 
vormde een bondgenootschap met zijn schoonzoon Hendrik (Maine), met Richard (Poitou) en met 
de koning van Schotland, en ze vielen gezamenlijk Hendrik en Eleonora aan. Lodewijk en Hendrik 
van Maine belegerden in 1173 Rouen. Maar het lukte Hendrik om Schotland snel te verslaan en 
daarna trok hij naar Normandië en ontzette Rouen. Lodewijk moest zich terugtrekken naar Parijs. 
Door onderlinge twisten van Hendrik en Richard viel het bondgenootschap vervolgens uiteen.  

In 1177 bemiddelde de paus een vrede tussen Lodewijk en Hendrik.  

 

Dood en begrafenis 

Lodewijk werd in 1179 getroffen door een beroerte. Hij wees Filips van de Elzas, de Vlaamse graaf 
aan tot eerste raadgever en begeleider van de op dat ogenblik veertienjarige kroonprins Filips. 
Daarna was hij niet meer in staat om te regeren. Zijn zoon werd in Reims gekroond maar Lodewijk 
was verlamd en al zo zwak dat hij de ceremonie niet kon bijwonen. Een jaar later overleed hij. 
Lodewijk werd begraven in de abdij Notre-Dame-de-Barbeaux bij Fontainebleau. In 1817 werd hij 
herbegraven in de Kathedraal van Saint-Denis.  

 

Betekenis en Beeldvorming 

Het is Lodewijk gelukt om zijn gezag over het deel van Frankrijk dat niet onder controle van 
Hendrik en Eleonora stond, te versterken. Het bestuur van Lodewijk zag grote vooruitgang op het 
vlak van landbouw, handel, bevolking, het bouwen van verschillende forten, en een kleine 
intellectuele renaissance. Met zijn bewind heeft hij een belangrijke basis gelegd voor de politieke 
successen van zijn zoon.  

Lodewijk heeft het imago van een vrome en bescheiden man, die beter geestelijke had kunnen 
worden dan koning. En dus een zwakke koning was. Afgaand op de historische feiten is er echter 
weinig aanleiding tot deze beeldvorming. Wel had Lodewijk direct te maken met een aantal heel 
nadrukkelijk aanwezige figuren: in de eerste plaats Eleonora maar ook Hendrik II van Engeland en 
Richard Leeuwenhart. Deze figuren trokken in hun eigen tijd al de aandacht van kroniekschrijvers, 
en zijn altijd een populair onderwerp gebleven voor historici, romanschrijvers en filmmakers. 
Doordat ze altijd in contrast met Lodewijk zijn neergezet heeft hij waarschijnlijk dat monnikachtige 
imago gekregen. Het is daarbij natuurlijk niet te ontkennen dat Eleonora en Hendrik in macht en 
politieke vaardigheden van een andere orde waren dan Lodewijk.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostella
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Maine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Maine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Frankrijk_(1158%E2%80%931197)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gisors
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toulouse_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Alexander_III
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_I_van_Hohenstaufen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_van_Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Becket
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Vexin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_I_van_Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_van_de_Elzas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_II_van_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fontainebleau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal_van_Saint-Denis


 
 

74 

Huwelijken en kinderen 

Eerste huwelijk met Eleonora van Aquitanië, gescheiden in 1152. Ze kregen twee dochters:  

1) Maria, gehuwd met Hendrik I van Champagne 

2) Adelheid van Frankrijk, gehuwd met Theobald V van Blois 

Tweede huwelijk (1154) met Constance van Castilië. Ze kregen twee dochters:  

3) Marguerite, getrouwd met Hendrik van Maine 

4) Alys, verloofd met Richard Leeuwenhart, vermoedelijk maîtresse van Hendrik II van 

Engeland, verloofd met Jan zonder Land maar uiteindelijk getrouwd met Willem II van 

Ponthieu. 

Derde huwelijk met Adelheid van Champagne. Zij kregen de volgende kinderen:  

5) Filips II, opvolger van zijn vader 

6) Agnes, getrouwd (1180) met de jonge keizer Alexios II Komnenos, daarna (1183) met de 

usurpator Andronikos I Komnenos, later minnares van Theodorus Branas (commandant 

van Adrianopel) en in 1204 met hem getrouwd. 

 

Voorouders van Lodewijk VII van Frankrijk  

Overgrootouders  

Hendrik I van 

Frankrijk (1008-

1060) 

∞ 1051 

Anna van Kiev 

(1036-1078)  

Floris I van Holland 

(1025-1061) 

∞ 1050 

Geertruida van 

Saksen (1033-1113)  

Amadeus II van 

Savoye (1048-1080)  

∞  

Johanna van 

Genève (-)  

Willem I van Bourgondië 

(1020-1087) 

∞  

Stephania van Longwy-

Metz (1035-1088)  

Grootouders  

Filips I van Frankrijk (1052-1108) 

∞  

Bertha van Holland (1058-1094)  

Humbert II van Savoye (1072-1103) 

∞  

Gisela van Bourgondië (1075-1133)  

Ouders  

Lodewijk VI van Frankrijk (1081-1137) 

∞ 1115 

Adelheid van Maurienne (1092-1154)  
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3.6.7 Lodewijk VI van Frankrijk (1081-1137) 

 

 

 

Lodewijk VI, volledig: Lodewijk Theobald, de Dikke, (Parijs, 1 december 1081 – Château de la 

Douye te Béthisy-Saint-Pierre, 1 augustus 1137) was koning van Frankrijk van 29 juli 1108 tot 

1137. Zijn bijnaam was letterlijk bedoeld, Lodewijk was dik en werd bij zijn leven al "de Dikke" 

genoemd. Lodewijk werd geboren in Parijs als zoon van Filips I van Frankrijk en Bertha van 

Holland (1055-1094).  

 

 

Jeugd 

 

Lodewijk werd opgevoed in de abdij van Saint-Denis, samen met zijn latere raadsman Suger. In 

1092 werd hij benoemd tot graaf van de Vexin en de steden Mantes-la-Ville en Pontoise. Dit 

plaatste hem in het front tegen Normandië/Engeland. Zijn vader verstootte zijn moeder om te 

kunnen trouwen met Bertrada van Montfort, wat leidde tot een politieke crisis in Frankrijk. De jonge 

Lodewijk bleef zo veel mogelijk weg van het hof. In 1097 neemt hij deel aan de verdediging van de 

Vexin tegen Willem II van Engeland en in 1098 werd hij tot ridder geslagen.  

Ondanks de pogingen van zijn stiefmoeder om haar zoons koning te laten worden, werd Lodewijk 

in 1100 door zijn vader als erfgenaam aangewezen. In dat jaar maakte hij een reis naar Londen. 

Een poging van Bertrada om hem daar gevangen te laten nemen mislukte. Op de terugweg werd 

een aanslag op Lodewijk door een geestelijke verijdeld. In 1101 werd Lodewijk benoemd tot graaf 

van Vermandois. Zijn vader was toen al zo verzwakt dat Lodewijk in feite al als koning regeerde. Hij 

werd in 1101 vergiftigd maar werd genezen door een joodse arts.  

In 1104 verzoende Lodewijk zich met Betrada en hij verloofde zich met Lucienne de Rochefort, een 

verwante van Bertrada. In 1107 verbrak Lodewijk de verloving, met een te nauwe 

bloedverwantschap als excuus. In 1106 accepteerde Lodewijk dat Hendrik I van Engeland 

Normandië veroverde, waardoor Engeland en Normandië weer een verenigd rijk werden.  
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Koning 

 

Filips overleed op 29 juli 1108. Lodewijk was formeel zijn erfgenaam maar zijn positie werd 

bedreigd door zijn stiefbroers.  

 

 

Kroning 

 

Lodewijk werd op 3 augustus 1108 in grote haast te Orléans tot koning gekroond. De kroning kon 

niet in Reims (de gebruikelijke plaats voor de kroning van Franse koningen) plaatsvinden omdat die 

stad door een conflict over de bisschopsfunctie onder een interdict viel. Bovendien werd de stad 

gecontroleerd door Lodewijks halfbroer Filips en diens bondgenoot Theobald IV van Blois. Er 

waren nauwelijks grote vazallen of kerkvorsten aanwezig bij de kroning.  

De geldigheid van de kroning werd tevergeefs aangevochten door zijn halfbroers. Betrada besloot 

daarna om zich terug te trekken in een klooster. Guy van Rochefort kwam echter in opstand. 

Lodewijk veroverde zijn kasteel in Gournay-sur-Marne. Guy stierf en zijn partij werd nu aangevoerd 

door Hugo van Crécy, die zich weer verbond met Hugo van le Puiset. Omdat Hugo van le Puiset de 

fout maakte om de gebieden rond Chartres te plunderen, koos Theobald van Blois de kant van 

Lodewijk. Met de steun van Theobald kon Lodewijk zich handhaven, maar het gebied dat hij 

daadwerkelijk onder controle had was niet groter dan de regio rond Parijs, Orléans en Senlis. De 

rest van Frankrijk werd geregeerd door edelen die feitelijk onafhankelijk waren.  

 

 

Binnenlandse strijd 

 

Lodewijk was bijna 30 jaar koning en al die tijd was hij verwikkeld in conflicten met Normandië (en 

dus ook met Engeland) en lokale opstandige edelen en roofridders binnen zijn eigen domeinen. 

Vlaanderen en Vermandois waren meestal zijn bondgenoot, Blois en Anjou wisselden regelmatig 

van kant.  

In 1109 veroverde Lodewijk La Roche-Guyon, op de grens van Normandië. Zijn poging om in 1110 

het sterke Normandische kasteel van Gisors te veroveren, liep echter uit op een nederlaag. Dit 

leidde tot enkele jaren van schermutselingen.  

Lodewijk veroverde het jaar daarop (1111) samen met Theobald IV van Blois Le Puiset en nam 

Hugo gevangen. Lodewijk bouwde in de omgeving een eigen kasteel, Toury. De Normandische 

edelman Robert I van Meulan brandschatte Parijs als vergelding voor plunderingen van zijn 

bezittingen door koninklijke troepen.  

Toen in 1112 de graaf van Corbeil zonder directe erfgenaam overleed, verklaarde de koning dat 

het graafschap terug toeviel aan de kroon. Theobald van Blois maakte echter ook een aanspraak 

op het graafschap en koos nu de kant van de opstandelingen. Lodewijk liet in reactie hierop Hugo 

van le Puiset vrij, met de afspraak dat die zich tegen Theobald zou keren. Ondanks zijn beloften 

sloot deze zich direct bij de opstandelingen aan, waarop Lodewijk een bondgenootschap met 

Robrecht II van Jeruzalem sloot. Hugo van le Puiset veroverde het kasteel van Toury maar 

Lodewijk wist het weer te heroveren. Lodewijk en Rudolf I van Vermandois versloegen in een 

veldslag Hugo van le Puiset, Hugo van Crecy, Theobald van Blois en anderen. Later dat jaar 

versloeg en doodde Theobald van Blois Robrecht van Vlaanderen in een veldslag bij Meaux.  

In 1113 sloot hij het eerste verdrag van Gisors met Hendrik I van Engeland. Lodewijk moest hierbij 

grote concessies doen. Ondertussen bleef Lodewijk evenwel de Normandische tegenstanders van 

Hendrik steunen. Ook sloot Lodewijk een bondgenootschap met Anjou.  
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Lodewijk wist het jaar daarop (1114) tenslotte Hugo van Crecy en zijn familie te onderwerpen. 

Hugo werd monnik en zijn familiebezit werd door Lodewijk verdeeld: Bray-sur-Seine werd aan 

Theobald van Blois gegeven. Zelf hield hij Montlhéry, Gometz en Châteaufort. Lodewijk stuurde 

troepen naar Amiens ter ondersteuning van de bisschop tegen Thomas I van Coucy. Toen Thomas 

ook nog de moordenaars van de bisschop van Laon onderdak bood, liet Lodewijk hem 

excommuniceren.  

Lodewijk wist in 1115 Thomas te verslaan, maar kreeg tijdens de strijd een pijl in zijn borst.  

Na de onderwerping van Thomas en het overlijden van diens vader in 1116, gaf Lodewijk het 

graafschap Amiens aan Adelheid van Vermandois. Dit zou tot een langdurige vete tussen Thomas 

en de familie van Vermandois leiden.  

Lodewijk onderwierp in 1118 Hugo van le Puiset definitief en dwong hem om naar Palestina in 

ballingschap te gaan. Lodewijk steunde een opstand van Normandische edelen onder leiding van 

Willem Clito tegen Hendrik I van Engeland. Willem was een neef van Hendrik en eiste de titel van 

hertog van Normandië op, omdat Hendrik die titel in 1106 op zijn vader had veroverd. Lodewijk kon 

echter geen leger sturen door het verzet van Theobald van Blois, die Hendrik steunde. Hendrik wist 

de opstand grotendeels te onderdrukken.  

Nadat hij in 1119 Theobald had onderworpen en trok hij met zijn leger naar Normandië. Hij 

veroverde Ivry, maar werd verslagen bij Breteuil. Boudewijn VII van Vlaanderen werd door Hendrik 

verslagen en gedood. Een nieuwe inval van Lodewijk in Normandië mislukte en hij kon alleen door 

te vluchten aan gevangenneming ontsnappen. Fulco V van Anjou koos de kant van Hendrik en 

Lodewijk moest de strijd opgeven.  

Lodewijk intervenieerde in 1122 tegen de lokale graaf in Auvergne ten gunste van de bisschop. Het 

volgende jaar (1123) mislukte een nieuwe poging om Willem Clito aan de macht te brengen in 

Normandië.  

In 1126 kwam het opnieuw tot een interventie in Auvergne, waarop de graaf steun vroeg aan de 

hertog van Aquitanië, die er juist voor koos om nu de koning te huldigen.  

Lodewijk bestrafte in 1127 de moord op Karel de Goede door de betrokkenen van een toren in 

Brugge te laten werpen. Omdat Karel geen erfgenamen had, wees Lodewijk nu Willem Clito aan 

als graaf van Vlaanderen, maar die kreeg algauw met veel verzet te maken. Uiteindelijk werd 

Diederik van de Elzas als nieuwe graaf van Vlaanderen aangesteld. Tijdens Lodewijks afwezigheid 

kwam het tot een conflict tussen de koningin en de machtige kanselier Stephanus van Garlande, 

die steeds meer macht voor zichzelf en zijn familie trachtte te verwerven. Adelheid liet daarom de 

huizen van Stephanus en zijn partijgangers in Parijs verwoesten.  

Het volgende jaar (1128) kreeg Stephanus steun van Theobald van Blois en Hendrik I van 

Engeland. Na een beleg van twee maanden veroverde Lodewijk samen met Roeland van 

Vermandois zijn kasteel bij Livry. Lodewijk werd evenwel door een pijl van een kruisboog in het 

been getroffen en Roeland verloor een oog, maar de macht van Stephanus was gebroken. Hij 

verzoende zich met Lodewijk en zou zelfs nog een keer kanselier worden.  

In 1129 wees Lodewijk zijn oudste zoon, Filips, die zijn oogappel was, aan als opvolger en liet hem 

op 14 april tot medekoning benoemen. Het jaar daarop (1130) versloegen en doodden Lodewijk en 

Roeland van Vermandois Thomas van Marle, nadat die eerder Vermandois had aangevallen en 

een jongere broer van Roeland had gedood. Filips, Lodewijks medekoning en kroonprins, stierf op 

13 oktober 1131 door een ongelukkige val van zijn paard. Lodewijk wees nu zijn zoon Lodewijk, die 

tot dan toe in de abdij van Saint-Denis was opgevoed, aan als opvolger, die door paus Innocentius 

II in Reims tot medekoning werd gezalfd en gekroond. In 1132 huldigde de graaf van Vlaanderen, 

Diederik van de Elzas, Lodewijk als zijn heer.  

Lodewijk trok in 1137, tegen het advies van zijn adviseurs, die van mening zijn dat hij door zijn 

zwaarlijvigheid (zijn bijnaam is letterlijk bedoeld en werd al tijdens zijn leven gebruikt) en 
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chronische buikklachten niet tot deze onderneming in staat was, op tegen de roofridders van Saint-

Brisson-sur-Loire. Lodewijk werd getroffen door dysenterie en overleed.  

 

 

Buitenlandse politiek 

 

Lodewijk trouwde op 28 maart 1115 met Adelheid van Maurienne, wat aangaf dat zijn ambities tot 

in het zuiden van Frankrijk reikten. In 1119 steunde hij de verkiezing van paus Calixtus II en kwam 

daarmee in conflict met keizer Hendrik V. In 1124 trok Hendrik V met een leger naar Frankrijk. Het 

lukte Lodewijk met de steun van Theobald van Blois en de hertog van Aquitanië om een groot leger 

op de been te brengen. De legers ontmoetten elkaar bij Metz en vanwege de onverwachte sterkte 

van het Franse leger besloot Hendrik om van strijd af te zien en zich terug te trekken.  

 

 

Bestuur 

 

Lodewijk werd door alle tijdgenoten beschreven als een vriendelijke en vrolijke man. Hij was ook 

een krachtdadige koning en van groot belang voor de vestiging van de koninklijke macht in 

Frankrijk. Onder zijn bewind bloeiden de economie en de steden in de gebieden die onder zijn 

bewind stonden. Vanaf 1110 gaf hij steden stadsrechten. Bij zijn dood was Parijs de grootste stad 

van Frankrijk. Lodewijk stichtte daar de abdij van Saint-Victor, de priorij van Saint-Lazare en een 

vrouwenklooster op de Montmartre. Hij stelde een jaarmarkt in te Parijs en liet de oude Romeinse 

brug door een nieuwe stenen brug vervangen. Lodewijk rekruteerde zijn dienaren uit de lage adel 

en geestelijkheid om zo de macht van de grote adellijke families in te perken. Hij dwong zijn directe 

vazallen om zijn wetten te hanteren en geen eigen wetten te maken. Lodewijk stelde een 

koninklijke raad in.  

In 1137 werd hij door de stervende hertog van Aquitanië belast met de taak om een goede 

echtgenoot voor zijn erfdochter Eleonora van Aquitanië te vinden. Lodewijk liet deze kans om de 

positie van de Franse kroon te versterken niet voorbijgaan en verloofde haar direct met zijn zoon 

en kroonprins Lodewijk VII van Frankrijk.  

 

 

Kinderen 

 

Lodewijk en Adelheid kregen de volgende kinderen:  

 

1) Filips (1116-1131) 

 2) Lodewijk VII (1120-1180) 

 3) Hendrik (1121-1175), aartsbisschop van Reims 

 4) Robert I van Dreux (ca. 1123-1188) 

5) Constance (ca.1124-1176), gehuwd met Eustaas IV van Boulogne, daarna met Raymond 

V van Toulouse 

6) Peter (1126 - 1183), heer van Courtenay 

 7) Filips (1131-1161), bisschop van Parijs 

Lodewijk had ook een dochter bij Marie de Breuillet:  

8) Isabelle (circa 1105 - vóór 1175), zij trouwde rond 1119 met Willem van Chaumont, 

vermoedelijk de zoon van Hugo I van Vermandois.  
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Voorouders van Lodewijk VII van Frankrijk  

Overgrootouders  

Robert II van Frankrijk 

(972-1031) 

∞ 1003 

Constance van Arles 

(1086-1034)  

Jaroslav de Wijze 

(978-1054) 

∞ 1019 

Ingegred van 

Zweden (1033-1113)  

Dirk III van Holland 

(982–1039) 

∞  

Othelhilde (985-

1044)  

Bernhard II van 

Saksen (990-1056) 

∞ 1020 

Eilika van Schweinfurt 

(1005–1059)  

Grootouders  

Hendrik I van Frankrijk (1008-1060) 

∞ 1051 

Anna van Kiev (1036-1078)  

Floris I van Holland (1025-1061) 

∞ 1050 

Geertruida van Saksen (1033-1113)  

Ouders  

Filips I van Frankrijk (1052-1108) 

∞  

Bertha van Holland (1058-1094)  
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3.6.8 Filips I van Frankrijk (1052-1108) 

 

 

 

Filips I (Champagne-et-Fontaine, 23 mei 1052 – Melun, 29 juli 1108) was koning van Frankrijk van 

4 augustus 1060 tot 1108. Hij was de zoon van Hendrik I van Frankrijk (1008-1060) en Anna van 

Kiev (1024-1075).  

Filips werd in 1059 al tot koning van Frankrijk gewijd en op 4 augustus 1060 (8 jaar oud) gekroond. 

Zijn moeder en zijn oom, Boudewijn V, graaf van Vlaanderen, waren gezamenlijk regent. Toen 

Anna in 1061 hertrouwde met Rudolf van Valois werd haar positie aan het hof onmogelijk en moest 

ze haar positie opgeven. In 1066 werd Filips meerderjarig verklaard en kon zijn zelfstandig regeren 

beginnen.  

 

 

Politiek 

 

Tijdens de eerste 25 jaar van zijn bewind was Filips volop bezig om zijn binnenlandse positie te 

versterken, ten koste van de grote leenmannen in het noorden van Frankrijk. Hierin was hij niet 

altijd succesvol. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen:  

1068: Filips verwierf de Gâtinais in ruil voor zijn steun aan Fulco IV van Anjou 

1071: Filips verloor de slag bij Kassel tegen Robrecht I de Fries die de macht in Vlaanderen had 

gegrepen ten koste van de rechtmatige graaf Arnulf III van Vlaanderen. Filips kreeg de 

abdij van Corbie in ruil voor de erkenning van Robrecht als graaf. 

1072: versterking van de band met Robrecht door een huwelijk met diens stiefdochter Bertha van 

Holland 

1076: Filips ontzette de stad Dol die door Willem de Veroveraar werd belegerd 

1077: vrede met Willem die stopte met zijn pogingen om Bretagne te veroveren 

1079: Filips stelde het kasteel van Gerberoy ter beschikking van Robert, de opstandige zoon van 

Willem de Veroveraar 

1082: Filips annexeerde de Vexin 
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1090: Filips verwierf Bourges 

 

 

Problemen met de kerk 

 

Na 1090 werd Filips' bewind beheerst door zijn huwelijksverwikkelingen en de conflicten met de 

kerk die daaruit voortkwamen: Filips begeerde Bertrada, de mooie en jonge vijfde vrouw van zijn 

oude vazal Fulco IV van Anjou. Tegelijk vond Filips dat koningin Bertha dik en onaantrekkelijk was 

geworden. Dus scheidde hij op 15 mei 1092 van haar en verbande haar van het hof. Daarna 

trouwde Filips met Bertrada. Bertrada was toen nog niet gescheiden van Fulco.  

Niet alle bisschoppen konden dit accepteren en er kwam verzet tegen deze gang van zaken. In 

1094 excommuniceerde de aartsbisschop van Lyon het nieuwe paar. Dit werd in 1095 door de 

paus bevestigd. Onder druk van de excommunicatie verliet Filips Bertrada, waarop de 

excommunicatie werd opgeheven; Filips en Bertrada gingen echter weer samenwonen en werden 

opnieuw geëxcommuniceerd. Dit herhaalde zich enkele malen tot 1104. Toen legden Filips en 

Bertrada een plechtige eed af om te zullen scheiden, en werd de excommunicatie opgeheven. 

Natuurlijk braken ze hun eed en bleven bij elkaar maar de excommunicatie werd niet opnieuw 

ingesteld. Als dank gaf Filips tijdens een ontmoeting in Saint-Denis steun aan paus Paschalis II 

tegen keizer Hendrik V.  

Koning Filips I overleed in zijn kasteel in Melun op 29 juli 1108. Hij werd begraven bij het klooster 

van Saint-Benoît-sur-Loire omdat hij vond dat hij niet waardig was om bij zijn voorvaderen in de 

kathedraal van Saint-Denis te worden bijgezet.  

Hij werd opgevolgd door zijn zoon Lodewijk VI de Dikke.  

 

 

Huwelijken en nakomelingen 

 

Filips zou verloofd zijn geweest met Judith Maria van Zwaben maar dit huwelijk ging om 

onbekende redenen niet door. Hij trouwde in 1072 met Bertha van Holland, stiefdochter van 

Robrecht I de Fries, graaf van Vlaanderen en dochter van Floris I van Holland. Zij kregen drie 

kinderen:  

 

1) Constance (1078- 14 september 1126). 

 2) Lodewijk VI (1 december 1081 - 1 augustus 1137), opvolger als koning 

 3) Hendrik (geboren in 1083, jong gestorven) 

  

Filips kreeg met Bertrade drie kinderen:  

4) Filips (ca. 1093- na 1133), trouwde met Elisabeth, erfdochter van Montlhéry, heer van 

Mehun-sur-Yèvre en graaf van Mantes; steunde een opstand van zijn oom Amalrik III van 

Montfort en moest als straf daarvoor zijn kastelen afstaan 

 5) Floris (1095-1118), trouwde met de erfdochter van Nangis, vader van twee dochters 

6) Cecilia (1097-1145), eerst gehuwd met Tancred, prins van Galilea (oomzegger van 

Bohemond van Antiochië), later met Pons, graaf van Tripoli. Met Pons kreeg ze twee 

zoons en een dochter 

 7) Eustatia, gehuwd met Jan van Etampes, stichteres van de abdij van Yerres 

 

Filips had een zoon bij een onbekende minnares: Odo   
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Voorouders van Filips I van Frankrijk (1052-1108)  

Overgrootouders  

Hugo Capet (940-

996) 

∞ 968 

Adelheid van 

Poitiers (952-1004)  

Willem I van 

Provence (956-993) 

∞ 993 

Adelheid van Anjou 

(-1026)  

Vladimir van Kiev 

(956–1015) 

∞ 977 

Rogneda van 

Polotsk (956-999)  

Olaf II van Zweden 

(970-1022) 

∞  

Estrid van Mecklenburg 

(979–1022)  

Grootouders  

Robert II van Frankrijk (972-1031) 

∞ 1003 

Constance van Arles (1086-1034)  

Jaroslav de Wijze (978-1054) 

∞ 1019 

Ingegred van Zweden (1033-1113)  

Ouders  

Hendrik I van Frankrijk (1008-1060) 

∞ 1051 

Anna van Kiev (1036-1078)  
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3.6.9 Hendrik I van Frankrijk (1008-1060) 

 

 

 

Hendrik I (Reims?, voor 17 mei 1008[1] - Vitry-en-Brie, 4 augustus 1060) was koning van Frankrijk 

van 1031 tot zijn dood.  

 

 

Hertog van Bourgondië 

 

Hendrik werd in 1016, nog als kind, door zijn vader Robert II van Frankrijk benoemd tot hertog van 

Bourgondië. Toen zijn oudste broer Hugo in 1025 was overleden en Hendrik kroonprins werd, was 

hij ontevreden omdat hij van zijn vader geen wezenlijke rol in het bestuur kreeg. Hendrik kwam 

daarom samen met zijn broer Robert, en met steun van hun moeder, in 1025 in opstand tegen zijn 

vader. Hendrik wist Dreux, Beaune en Avallon te veroveren. Uiteindelijk werd een compromis 

bereikt en staakten de broers hun opstand, Hendrik werd op 14 mei 1027 te Reims tot medekoning 

gekroond.  

 

 

Koning van Frankrijk 

 

Na het overlijden van zijn vader werd Hendrik koning van Frankrijk. Hij kreeg direct te maken met 

een opstand van zijn broer Robert en zijn moeder. Met de steun van keizer Koenraad II de Saliër 

en hertog Robert de Duivel van Normandië wist hij echter zijn positie te behouden. In 1032 gaf 

Robert zijn aanspraken op de troon op, in ruil voor het hertogdom Bourgondië. Hendrik had in 1033 

een bespreking met Koenraad te Deville. Daarbij gaf Hendrik zijn aanspraken op het koninkrijk 

Arelat op ten gunste van die van Koenraad. Ook verloofde Hendrik zich met Koenraads dochter 

Mathilde. Later in dat jaar steunde Hendrik Koenraad daadwerkelijk tegen Odo II van Blois die 

probeerde om koning van Arelat te worden. In 1034 overleed Mathilde onverwacht op jonge leeftijd. 

Datzelfde jaar trouwde Hendrik met een andere Mathilde, Mathilde van Friesland, dochter van 

Koenraads stiefzoon Liudolf van Brunswijk. Mathilde werd in 1040 moeder van een dochter, maar 

beiden sterven in 1044.  

Hendriks verdere regering werd bepaald door de opkomende macht van Normandië en diplomatie 

met Duitsland. In 1043 was een eerste bespreking met keizer Hendrik III te Carignan (Ardennes), 
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over diens huwelijk met Agnes van Poitou. In 1048 was er een tweede bespreking met Hendrik te 

Carignan. Een jaar later kwam Hendrik in conflict met de paus. Hendrik verbood zijn bisschoppen 

om een concilie te Reims bij te wonen maar de bisschoppen die hem gehoorzaamden werden 

afgezet of geëxcommuniceerd. In 1056 had Hendrik een derde bespreking met keizer Hendrik te 

Carignan. Hierbij maakte Hendrik aanspraken op hertogdom Lotharingen en daagde de keizer zelfs 

uit tot een tweegevecht om de kwestie te beslissen. Keizer Hendrik vertrok echter bij nacht in het 

geheim uit Carignan, en bleef gewoon leenheer van Lotharingen.  

 

 

Huwelijk van Hendrik en Anna (miniatuur uit een 14e-eeuws manuscript) 

 

Hendrik steunde in 1047 nog de jonge Willem de Veroveraar, zoon van zijn oude bondgenoot 

Robert, tegen zijn opstandige vazallen in de slag bij Val-ès-Dunes bij Caen. Hierdoor wist Willem 

definitief het gezag over zijn hertogdom te vestigen. Na zijn huwelijk met Mathilde van Vlaanderen, 

werd Willems positie echter zo sterk, dat hij een bedreiging werd voor Hendrik. In 1054 trok Hendrik 

op tegen Normandië, maar werd verslagen toen de Normandiërs bij nacht het Franse kamp bij 

Mortemer (Seine-Maritime) overvielen. In 1057 deed Hendrik een tweede poging om Willem te 

onderwerpen, maar bij Varaville werd Hendrik door Willem verslagen, doordat die handig gebruik 

wist te maken van de rivier en het moeras in het landschap.  

In 1059 liet Hendrik zijn zoon Filips tot medekoning kronen. In 1060 stichtte hij een kapittel van Sint 

Maarten in Parijs. Hendrik stierf op 4 augustus 1060 in Vitry-en-Brie. Hij werd begraven in de 

kathedraal van Saint-Denis. Hendrik werd opgevolgd door zijn zoon Filips, die toen 8 jaar oud was. 

Hendriks weduwe, Anna van Kiev, was zes jaar lang regent.  

 

 

Huwelijken en kinderen 

 

In 1034 met Mathilde van Friesland; Op 19 mei 1051 met prinses Anna van Kiev (1024-1075), 

dochter van Jaroslav de Wijze 

  

1) Filips I van Frankrijk (23 mei 1052 - 30 juli 1108) 

 2) Hugo I van Vermandois (1057 - 1102) 

 3) Robert (ca. 1055 - ca.1060) 
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 4) Emma (onbekend) 

 

 

 

Voorouders van Hendrik I van Frankrijk (1008-1060)  

Overgrootouders  

Hugo de Grote 

(897-956) 

∞ 938 

Hedwig van 

Saksen (914-965)  

Willem III van 

Aquitanië (910-963) 

∞ 935 

Adela van Normandië 

(917-na 969)  

Bosso II van Arles 

(910–966) 

∞  

Constance van 

Provence (925-964)  

Fulco II van Anjou 

(909-958) 

∞  

Gerberga van Orléans 

(920-voor 952)  

Grootouders  

Hugo Capet (940-996) 

∞ 968 

Adelheid van Poitiers (952-1004)  

Willem I van Provence (956-993) 

∞ 993 

Adelheid van Anjou (-1026)  

Ouders  

Robert II van Frankrijk (972-1031) 

∞ 1003 

Constance van Arles (1086-1034)  
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3.6.10 Robert II van Frankrijk (972-1031) 

 

 

 

 

Robert II, bijgenaamd de Vrome (Orléans, (? 27 maart) ca. 972[1] – Melun, 20 juli 1031[2]) was 

koning van Frankrijk van 996 tot aan zijn dood. 

Robert was zoon van koning Hugo Capet. 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.[3] 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 
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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 Stefanus 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 

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.  

 

 

Huwelijken 

 

Robert II trouwde driemaal:  

989 Suzanna, dit huwelijk was kinderloos. 

996 Bertha, dit huwelijk was kinderloos.  

1003 Constance Taillefer d'Arles 

Robert en Constance hadden de volgende kinderen:  

 

1) Constance (ca. 1005), gehuwd met Manasses van Dammartin-en-Goële 

2) Hedwig (ca. 1003 - 5 juni na 1063), gehuwd met Reinoud I van Nevers, ze kreeg Auxerre 

als bruidsschat 

3) Hugo (1007 - 28 augustus 1025). In 1017 gekroond tot medekoning en later in opstand om 

een volwaardige functie op te eisen maar verzoende zich later met zijn vader. Begraven te 

Compiègne 

 4) Hendrik 

 5) Robert 

6) Odo (ca. 1013 - ca. 1058), steunde zijn broer Robert tegen zijn broer Hendrik maar werd in 

1041 verslagen en gevangengenomen. Hij vocht later voor Hendrik tegen Normandië maar 

werd in 1054 verslagen. 

7) Adela (1009 - 8 januari 1079), huwde met hertog Richard III van Normandië en met graaf 

Boudewijn V van Vlaanderen 
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Voorouders van Robert II van Frankrijk (972-1031)  

Overgrootouders  

Robert van Bourgondië 

(866-923) 

∞ 895 

Beatrix van Vermandois 

(880-931)  

Hendrik de Vogelaar 

(876-936) 

∞ 909 

Mathilde van Ringelheim 

(895-968)  

Ebalus van Aquitanië 

(873–935) 

∞ 891  

Aremburgis (-)  

Rollo (860-

932) 

∞ 886  

Poppa (870-

na 919)  

Grootouders  

Hugo de Grote (897-956) 

∞ 938 

Hedwig van Saksen (914-965)  

Willem III van Aquitanië (910-963) 

∞ 935 

Adela van Normandië (917-na 969)  

Ouders  

Hugo Capet (940-996) 

∞ 968 

Adelheid van Poitiers (952-1004)  
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3.6.11 Hugo Capet (940-996) 

 

 

 

 

Hugo Capet (Frans: Hugues Capet) (Dourdan, 941 – Les Juifs bij Chartres, 24 oktober 996) was 

koning van Frankrijk van 987 tot 996. Zijn bijnaam Capet betekent "een mantel dragend" (cappa) 

en werd hem waarschijnlijk gegeven ter onderscheid van zijn vader Hugo de Grote of omdat zijn 

familie als lekenabt van de abdij van Saint-Denis een mantel of cappa droegen. 

  

 

Biografie 

 

Hugo Capet werd als het tweede kind en oudste zoon van Hugo de Grote en Hedwig van Saksen 

geboren. Zijn grootvader Robert van Bourgondië was tussen 922 en 923 koning van West-Francië 

geweest. Via zijn grootmoeder Beatrix van Vermandois was hij tevens een nazaat van koning Karel 

de Grote. Zijn vader Hugo de Grote was in zijn tijd de machtigste man van Frankrijk, zelfs 

machtiger dan de koning. Bij de dood van zijn vader erfde Hugo Capet de meeste van zijn 

bezittingen en titels: Hugo werd hertog van de Franken (Neustrië), graaf van Parijs, Orléans, 

Poitou, Tours, et cetera, en lekenabt van onder meer Saint-Martin te Tours, Saint-Germain te 

Auxerre, Saint-Aignan te Orléans, Saint-Quentin en Sint-Vaast. Zijn broer Otto werd bovendien 

hertog van Bourgondië. De paus noemde hem de “glorierijke prins van de Franken”. Omdat Hugo 

nog minderjarig was, trad eerst Richard I van Normandië, die was getrouwd met Hugo's zus Emma, 

als zijn voogd op en later zijn moeder Hedwig van Saksen en zijn oom Bruno, aartsbisschop van 

Keulen. Zij waren zuster en broer van keizer Otto I de Grote.  

De machtige Franse edelen maakten gebruik van Hugo's minderjarigheid door hun positie ten 

koste van hem te versterken, bijvoorbeeld: Willem III van Aquitanië die Poitou tegen Hugo wist te 

behouden, Theobald I van Blois die Chartres en Châteaudun verwierf, en Fulco II van Anjou die de 

omgeving van Nantes in handen kreeg.  

 

 

Hertog 

 

Als hertog voerde Hugo een voorzichtig beleid waarbij hij twee doelen nastreefde: enerzijds het 

behoud van zijn eigen dominante positie binnen Frankrijk, waarbij hij gebruikmaakte van de steun 

van de aan hem verwante Duitse keizers, anderzijds het behoud van de onafhankelijkheid van 

Frankrijk ten opzichte van Duitsland. Hierbij was Hugo een bondgenoot van aartsbisschop 

Adalbero van Reims, die bang was dat Frankrijk een vazalstaat van Duitsland zou worden.  
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Rond 968 verbeterde Hugo zijn betrekkingen met Willem IV van Aquitanië door met diens zuster te 

trouwen. In 978 beschermde Hugo koning Lotharius van Frankrijk in Étampes en verdedigde Parijs 

tegen Otto II, nadat Lotharius een riskante plundertocht naar Aken had ondernomen. In 981 

veroverde Hugo Montrieul, ook bezocht hij in dat jaar Otto II in Rome. In 986 klaagde Lotharius 

Adalbero aan wegens hoogverraad. Hugo bestormde de rechtszitting en de koning kwam daarbij 

om het leven. Dit bleef zonder gevolgen voor Hugo. 

 

  

Koning 

 

Na de onverwachte dood van Lotharius' zoon Lodewijk V in 987, hij stierf kinderloos na een 

jachtongeval, werd Hugo op 3 juli 987 te Senlis tot koning gekozen. Adalbero steunde hem met de 

volgende argumentatie: Het koningschap krijgt men niet op grond van erfrecht; men moet slechts 

hem op de troon verheffen, die zich zowel door zijn lichamelijke welgeschapenheid als door zijn 

geestelijke wijsheid onderscheidt, die door het geloof gesterkt en door grootmoedigheid gesteund 

wordt. Hugo werd in Noyon of Reims gekroond en liet nog op 30 december 987 zijn zoon Robert II 

tot medekoning kronen, een poging om zijn opvolging te verzekeren.  

Hoewel het eigenlijke grondbezit van Hugo veel kleiner was dan dat van zijn vader of van zijn 

belangrijke vazallen, had hij wel controle over Parijs, Orléans en een handvol kleinere steden, en 

over een aantal belangrijke abdijen en bisschopsbenoemingen in het noorden van Frankrijk. Zijn 

macht en rijkdom waren zo veel groter dan zijn grondbezit. Hij gebruikte de kerkelijke 

hervormingen, vooral de godsvredebeweging, om zijn gezag te vestigen en was goed bevriend met 

de abt van Cluny.  

In 988 probeerde Karel van Neder-Lotharingen, een Karolinger en neef van Hugo, de troon te 

verwerven ten koste van Hugo. Karel veroverde Laon en liet zich tot koning kronen. Hugo 

belegerde de stad twee keer zonder resultaat. Hugo verbond zich met Odo I van Blois, in ruil voor 

het graafschap Dreux. In 991 kon Hugo Karel gevangennemen door verraad van de bisschop 

Adalbero van Laon (een neef van Karel maar benoemd door Hugo). Dit gaf overigens nog 

aanleiding tot heftige conflicten over diens positie, vooral binnen de kerk waarbij de bondgenoten 

van Hugo natuurlijk bisschop Adalbero steunen. Karel werd met zijn gezin gevangengezet in 

Orléans en zou daar overlijden.  

Hugo verbond zich vervolgens met de graven van Normandië en Anjou, tegen Odo van Blois die 

Melun had geannexeerd. Melun werd heroverd maar Odo veroverde Nantes, dat weer werd 

heroverd. Toen Anjou weer te veel macht kreeg, viel dit bondgenootschap weer uiteen. De graaf 

van Barcelona (formeel deel van Frankrijk maar feitelijk al bijna 100 jaar onafhankelijk) deed een 

beroep op Hugo om steun tegen de Moren. Hugo wilde die verlenen in ruil voor erkenning als 

leenheer, maar uiteindelijk gebeurde er niets. In 993 werd een complot van Odo van Blois en de 

bisschop van Laon ontdekt, om Hugo te ontvoeren en over te dragen aan keizer Otto III. Dit bleef 

zonder gevolgen voor de betrokkenen. Na de dood van Odo in 996 weigerde Hugo een huwelijk 

van zijn zoon Robert met Odo's weduwe Bertha van Bourgondië. Hoewel Robert en Bertha oprecht 

van elkaar hielden (een bijzonderheid voor een koninklijk huwelijk in die tijd) en ondanks de grote 

voordelen (o.a. Bourgondië), gaf Hugo geen toestemming wegens bloedverwantschap. Hugo 

overleed aan de pokken en werd in Saint Denis begraven, voor het altaar van de heilige drie-

eenheid naast zijn voorvader Odo I van Frankrijk. Robert verstootte prompt zijn vrouw en maakte 

Bertha zijn minnares en later ook zijn vrouw – en kreeg daarop grote problemen met de paus 

vanwege hun bloedverwantschap.  
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Huwelijk en kinderen 

 

Hij was gehuwd met Adelheid van Aquitanië (945/952-1004), dochter van Adelheid van Normandië 

en van Willem III van Aquitanië graaf van Poitiers van 934 tot 963, en hertog van Aquitanië van 928 

tot 963. Zij hadden vier kinderen:  

1) Gisela (ca. 969), gehuwd met Hugo, zoon van Hilduinus III van Montreuil. Hugo Capet gaf 

het echtpaar Abbeville (Somme), Ancre en Domart, uit het bezit van de abdij van Saint-

Riquier en maakte Hugo lekenabt van die abdij. Deze bezittingen vormden later het 

graafschap Ponthieu en  

2) Hugo werd bekend als Hugo I van Ponthieu 

 3) Hedwig (ca. 970 - na 1013), gehuwd met Reinier IV van Henegouwen, 

 4) Robert II (972 - 1031), die hem opvolgt, 

 5) Adelheid (ca. 973 - na 1063) 

 

Mogelijk had Hugo nog een buitenechtelijke zoon Gauzelin († 1030), abt van de abdij van Fleury en 

door Robert II benoemd tot aartsbisschop van Bourges.  

 

 

Voorouders van Hugo Capet (940-996)  

Overgrootouders  

Robert IV de Sterke 

(820-866) 

∞  

Adelheid van Tours 

(-866)  

Herbert I van 

Vermandois (850-907) 

∞  

Bertha van Morvois (862-

907)  

Otto I van Saksen (850–

912) 

∞  

Hedwig van Babenberg 

(956-1003)  

Diederik (-) 

∞ca. 890 

Reginhilde (ca. 

870-?)  

Grootouders  

Robert van Bourgondië (866-923) 

∞ 895 

Beatrix van Vermandois (880-931)  

Hendrik de Vogelaar (876-936) 

∞ 909 

Mathilde van Ringelheim (895-968)  

Ouders  

Hugo de Grote (897-956) 

∞ 938 

Hedwig van Saksen (914-965)  
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3.6.12 Hugo de Grote (897-956) 

 

Hugo de Grote (Fontaines-en-Sologne, 897 – Dourdan, 16 juni 956) was in zijn tijd de machtigste 

edelman in Frankrijk. Hij weigerde tot driemaal toe om koning te worden maar gaf er de voorkeur 

aan om zwakkere koningen op de troon te plaatsen en direct zijn eigen belangen te kunnen 

behartigen.  

Hugo was de zoon van Robert I van Frankrijk en Beatrix van Vermandois. Na het overlijden van 

zijn vader in de Slag bij Soissons in 923, werd hem de kroon aangeboden. Hij weigerde echter, en 

zijn zwager Rudolf I van Frankrijk werd toen tot koning gekozen. Hugo was toen markgraaf van 

Bretagne, graaf van Parijs, Troyes, Orléans, en lekenabt van Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés, 

Marmoutier, Saint-Martin te Tours, Carmery, Villeloin. In de volgende jaren werd hij hertog van 

Neustrië en verwierf hij ook nog de graafschappen Autun, Auxerre, Nevers, Sens, Chalon en 

Mâcon. Na het kinderloos overlijden van Rudolf in 936 weigerde Hugo opnieuw de kroon maar 

vroeg Lodewijk IV van Frankrijk, die als kind door zijn moeder in Engeland in veiligheid was 

gebracht, om koning te worden. Hugo bedong voor zichzelf natuurlijk een positie van uitzonderlijke 

macht en invloed, onder de nieuwe koning. In 938 werd hij benoemd tot mede-hertog van 

Bourgondië.  

Daarna kwam Hugo in conflict met Lodewijk, die probeerde een zelfstandige positie als koning te 

verwerven. Hugo sloot in 940 met Herbert II van Vermandois en met Willem I van Normandië een 

bondgenootschap tegen Lodewijk IV. Ze belegerden Reims en versloegen de koning toen die 

probeerde om de stad te ontzetten. In plaats van Lodewijk erkenden ze Otto I de Grote als koning. 

Uiteindelijk werd er in 942 te Wezet een vrede bemiddeld door Otto en zijn zuster Gerberga van 

Saksen, die met Lodewijk was getrouwd. Toen de Normandiërs Lodewijk in 945 gevangennamen, 

droegen ze hem over aan Hugo. En die liet Lodewijk pas in 946 vrij toen die de stad Laon aan hem 

had afgestaan. In dat jaar gebruikte Hugo de dood van Herbert II van Vermandois om diens erfenis 

te versnipperen over diens kinderen, zodat geen van hen nog zo machtig zou kunnen worden als 

hun vader. De Universele Synode van Ingelheim dreigde Hugo in 948 met excommunicatie als hij 

Lodewijk niet zou compenseren. De excommunicatie is ook een korte tijd daadwerkelijk 

uitgesproken maar Lodewijk kreeg Laon terug en geleidelijk verzoenden Hugo en Lodewijk zich 

met elkaar. Na het overlijden van Lodewijk in 954 weigerde Hugo opnieuw de kroon maar steunde 

het regentschap van Gerberga. In ruil daarvoor werd Hugo tot hertog van Bourgondië en Aquitanië 

benoemd. Een expeditie naar Aquitanië om zijn gezag als hertog te vestigen mislukte (beleg van 

Poitiers (955)), maar Bourgondië erkende hem wel als hertog.  

Hij werd begraven in de Kathedraal van Saint-Denis.  

 

 

Huwelijken en kinderen 

 

Hugo was in zijn eerste huwelijk getrouwd met Judith, dochter van Rogier van Maine. In zijn 

tweede huwelijk was hij getrouwd met Eadhild, een zuster van koning Athelstan van Engeland. Als 

derde vrouw trouwde hij 14 september 937 Hedwig van Saksen, dochter van de Duitse koning 

Hendrik de Vogelaar en zuster van Otto I van Duitsland. Zij kregen de volgende kinderen:  

 

1) Beatrix, geboren rond 938, huwde met Frederik I van Lotharingen 

2) Hugo, geboren rond 940, die later onder de naam Hugo Capet Koning van Frankrijk zal 

worden. 

3) Emma (ovl. na 968), getrouwd met Richard I van Normandië 

 4) Otto, geboren in 945, wordt hertog van Bourgondië en graaf van Auxerre. 

5) Odo, geboren in 948, noemt zich ook wel Hendrik 
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Bij een minnares kreeg hij nog een zoon Herbert, die werd benoemd tot bisschop van Auxerre.  

 

 

Voorouders van Hugo de Grote (897-956)  

Overgrootouders  

Robert van Worms (790-

834) 

∞  

Waldrada van Orléans (-)  

Hugo van Tours (775-

837) 

∞  

Ava van Morvois (-)  

Pepijn van Vermandois (818–

850) 

∞  

? (-)  

? (-

) 

∞  

? (-

)  

Grootouders  

Robert IV de Sterke (820-866) 

∞  

Adelheid van Tours (-866)  

Herbert I van Vermandois (850-907) 

∞  

Bertha van Morvois (862-907)  

Ouders  

Robert van Bourgondië (866-923) 

∞ 895 

Beatrix van Vermandois (880-931)  
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3.6.13 Robert van Bourgondië (866-923) 

 

Robert I van Bourgondië, ook van Parijs of van Frankrijk (15 augustus 866 - Soissons, 15 juni 923) 

was koning van West-Francië van 922 tot zijn dood.  

 

 

Biografie 

 

Robert was de jongste zoon van hertog Robert de Sterke en een broer van Odo I van Frankrijk, die 

zijn vader opvolgde als hertog. In 885 vocht Robert met zijn broer Odo tijdens de verdediging van 

Parijs tegen de Vikingen. Toen Odo in 888 tot koning van West-Francië werd gekozen, droeg hij al 

zijn andere titels over aan Robert. Robert werd daardoor hertog van Francië, markgraaf van 

Neustrië, graaf van onder andere Parijs, Tours en Orléans, en lekenabt van onder andere Saint-

Denis, Marmoutier en Saint-Martin in Tours, Saint-Germain-des-Pres in Parijs, Notre-Dame de 

Morienval en Saint-Amand. In 893 benoemde Odo hem ook tot graaf van Poitiers maar hij werd 

door de lokale adel verdreven. Na de dood van Odo in 898 had Robert een kans om zelf koning te 

worden maar zag ervan af en steunde het koningschap van Karel de Eenvoudige. In ruil bevestigde 

Karel Robert in al zijn functies en bezittingen.  

De vrede tussen Karel en Robert bleef duren tot in 921. In die periode versloeg Robert in 911 de 

Vikingen onder Rollo bij Chartres. Karel begon onderhandelingen met Rollo en toen Rollo zich 

daarop liet dopen, was Robert zijn peetoom en liet Rollo zich als Robert dopen. In 914 verzekerde 

Robert de opvolging door zijn zoon Hugo.  

Karel was inmiddels ook koning van Lotharingen geworden. De Lotharingse graaf Hagano kreeg 

een sterke positie aan het hof van Karel en werd boven alle andere edelen begunstigd. Dit leidde 

tot steeds grotere weerstand onder de andere edelen en de bisschoppen. Toen Karel de abdij van 

Chelles, waar de moeder van Hugo's eerste vrouw abdis was, confisqueerde om aan Hagano te 

schenken, kon Robert dat niet tolereren. Met de hulp van de belangrijkste edelen voerde Robert 

een staatsgreep uit: Robert werd op 22 juni te Reims tot koning gekozen en op 30 juni 922 daar tot 

koning gekroond. Na enkele korte gevechten rondom Reims en Laon, wist Robert de koninklijke 

schat in Laon in handen te krijgen en moest Karel vluchten. Hendrik de Vogelaar erkende Robert 

als koning van West-Francië en Lotharingen. Karel verzamelde echter een leger in Lotharingen en 

trok op tegen Robert. In 923 wist Robert tijdens de slag bij Soissons Karel te verslaan. Robert 

kwam hier zelf echter bij om het leven - volgens de overlevering werd hij door Karel zelf gedood. 

Karel werd gevangengenomen en Robert werd opgevolgd door zijn schoonzoon Rudolf I van 

Frankrijk. Karel zou tot zijn dood (928) een pion blijven in de machtsstrijd tussen de grote edelen.  

 

 

Huwelijk en kinderen 

 

Robert is ca. 895 gehuwd met Beatrix van Vermandois. Omdat een dochter van Robert met de 

broer van Beatrix zou trouwen, moet die dochter geboren zijn uit een eerder huwelijk met een 

onbekende vrouw, die volgens sommige bronnen misschien Adelheid zou heten. Uit zijn eerste 

huwelijk was Robert vader van:  

 

1) Adelheid (ca. 890-943), gehuwd met Herbert II van Vermandois 

 

Uit zijn tweede huwelijk was Robert vader van:  

 

2) Hugo de Grote, de vader van Hugo Capet 
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3) Emma, in 921 gehuwd met Rudolf van Bourgondië 

 

Voorouders van Robert van Bourgondië  

Overgrootouders  

Robert II van Haspengouw 

(765-807) 

∞  

Theoderata (770-789)  

Hadrianus van Orléans 

(760-821) 

∞  

Waldrada van Hornbach (-)  

Liutfried II van Sundgouw 

(–) 

∞  

? (-)  

? (–

) 

∞  

? (-)  

Grootouders  

Robert van Worms (790-834) 

∞  

Waldrada van Orléans (-)  

Hugo van Tours (edelman) 

(775-837) 

∞  

Ava van Morvois (-)  

Ouders  

Robert IV de Sterke (820-866) 

∞  

Adelheid van Tours (-866)  

Robert van Bourgondië (866-923)  
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3.6.14 Robert IV de Sterke (820-866) 

 

Robert de Sterke, ook Rutpert (ca. 820 - Brissarthe, 2 juli 866), was hertog in Neustrië. Zijn familie 

staat bekend als de Robertingen of Robertijnen en zijn naar hem genoemd. Zijn bijnaam "de 

Sterke" werd hem gegeven vanwege zijn militaire successen, vooral tegen de Vikingen.  

 

 

Leven en Loopbaan 

 

Robert was een zoon van Robert van Worms en Waldrada van Orléans.  

Robert was graaf van de Wormsgouw als opvolger van zijn broer Guntram. In 840 trok hij naar de 

omgeving van Orléans om de familiegoederen van zijn overleden moeder te gaan beheren. Als 

buitenstaander zou hij zich ontwikkelen tot een belangrijke medestander van Karel de Kale tegen 

de lokale aristocratie. Het werd benoemd tot markgraaf van Neustrië, ter verdediging tegen 

Bretagne en de Vikingen.  

In 852 werd Robert ook lekenabt van Marmoutier en een jaar later was hij als zendgraaf in Maine, 

Anjou en Touraine. In 855 werd hij benoemd tot hertog van het gebied tussen de Seine en de 

Loire. Toen Karel een jaar later zijn zoon Lodewijk de Stamelaar tot onderkoning in Neustrië 

benoemde, betekende dat een gevoelig verlies voor Robert. Karel compenseerde hem met de 

graafschappen Autun en Nevers. In 857 verdedigde Robert Autun tegen Lodewijk de Duitser, die 

probeerde te profiteren van het overlijden van Lotharius I.  

Robert gaf in 858 leiding aan een coalitie van edelen uit Bretagne en Neustrië die Lodewijk de 

Duitser vroeg om koning van West-Francië te worden. Deze poging mislukte echter. Robert wist 

zich op tijd weer te verzoenen met Karel en werd in 861 beloond met het graafschap Anjou. Toen 

Lodewijk de Stamelaar in 862 in opstand kwam tegen zijn vader, bleef Robert trouw aan Karel. Hij 

vocht tegen Lodewijk en tegen zijn bondgenoten: hertog Salomon van Bretagne en Pepijn II van 

Aquitanië. Zowel Robert als Salomon huurden Vikingen in om hun legers te versterken. Deze 

gevechten bleven de volgende jaren voortduren. Ook moest Robert in 863 wederom Autun 

verdedigen tegen Lodewijk de Duitser, die nu probeerde te profiteren van de dood van Karel van 

Provence.  

In 866 kwam Robert in actie tegen een inval van de Vikingen. De Vikingen verschansten zich in 

een kerk in Brissarthe. Omdat Robert dacht dat er een pauze in de gevechten was, trok hij zijn 

zware wapenrusting uit. Toen de Vikingen een snelle uitval deden was hij onbeschermd en kon 

makkelijk worden gedood.  

 

 

Familie en nakomelingen 

 

De naam van de vrouw van Robert is niet overgeleverd uit historische bronnen. Vaak wordt 

Adelheid (geb. ca. 820) genoemd, dochter van Hugo van Tours en weduwe van Koenraad I van 

Auxerre (overleden in 862). Aangezien Robert al kinderen had in 862, zou Adelheid zijn tweede 

vrouw zijn geweest. Adelheid moet in 862 al ouder zijn geweest dan 40, en zou toch nog twee 

kinderen met Robert hebben gekregen. De Franse genealoog Christian Settipani heeft vastgesteld 

dat de bron van de identificatie van Roberts vrouw teruggaat tot het onbetrouwbare twaalfde-

eeuwse werk Chronicle of Saint-Benigne de Dijon die een samenvoeging bevat van Alberic of 

Trois-Fontaines. Het werk Europaische Stammtafeln identificeert Roberts vrouw als ene Agane.  

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_IV_de_Sterke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brissarthe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neustri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robertijnen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vikingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_van_Worms
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouw_(Germaans)#Gouwen_in_Duitsland_en_Oost-Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Kale
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bretagne_(regio)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lekenabt&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marmoutier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Missus_dominicus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maine_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anjou_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Touraine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loire_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_de_Stamelaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autun
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Nevers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_de_Duitser
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lotharius_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Franci%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salomon_van_Bretagne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aquitani%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_van_Provence
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_van_Provence
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Tours
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_van_Tours_(edelman)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koenraad_I_van_Auxerre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koenraad_I_van_Auxerre


 
 

97 

Kinderen uit het mogelijke eerste huwelijk met Agane:  

 

1) zoon, erft het bezit in Bourgondië (866) 

 2) Richildis, getrouwd met Theobald graaf van Tours. 

 

Kinderen die Adelheid als moeder zouden hebben:  

 3) Odo (865-898) 

4) Robert (866-923) 

 

Volgens Foundation for Medieval Genealogy zijn deze zoons vermoedelijk voor 862 geboren. Odo 

en Robert werden allebei koning van West-Francië.  
 

 

Voorouders van Robert de Sterke  

Overgrootouders  

Thuringbert van Haspengouw (-) 

∞  

? (-)  

? (-) 

∞  

? (-)  

Gerold van Vintzgouw (740–799) 

∞  

Imma (-)  

? (–) 

∞  

? (-)  

Grootouders  

Robert II van Haspengouw (765-807) 

∞  

Theoderata (770-789)  

Hadrianus van Orléans (760-821) 

∞  

Waldrada van Hornbach (-)  

Ouders  

Robert van Worms (790-834) 

∞  

Waldrada van Orléans (-)  

Robert de Sterke (820-866)  
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3.6.15 Robert van Worms (790-834) 

 

Robert III van Worms (voor 790 - voor 834), ook Rutpert, was een zoon van Robert van 

Haspengouw, uit het bekende geslacht der Robertijnen. Robert was in 807 graaf van de 

Wormsgouw en de Oberrheingau, keizerlijk gezant in Mainz en een vooraanstaand hoveling van 

Lodewijk de Vrome.  

Hij was gehuwd met Waldrada van Orléans, erfdochter van graaf Hadrianus van Orléans (en 

daardoor kleindochter van Gerold van Vintzgouw) en Waldrada van Hornbach. Zij erfde in 822 

omvangrijke goederen in de omgeving van Orléans. 19 december 834 deed Waldrada samen met 

haar zoon Guntram een schenking voor het zielenheil van Robert aan de Abdij van Lorsch.  

 

Robert en Waldrada waren ouders van:  

  

1) Oda, gehuwd met Werner, graaf van de Wormsgouw 

2) Guntram 

 3) dochter, gehuwd met Megingoz I, graaf van de Wormsgouw 

 4) Robert de Sterke (ca 820-866). 
 

3.6.16 Robert II van Haspengouw (765-807) 

Robert II van Haspengouw (ca. 765 - 12 juli 807) was een zoon van graaf Thuringbert en kleinzoon 
van Robert I van de Haspengouw en Williswinda.  

Hij was graaf van Wormsgau, Rijngouw en de Haspengouw, en heer van Dienheim, als opvolger 
van zijn neef Heimrich. Robert was een belangrijke hoveling van Karel de Grote en wordt veel in 
aktes genoemd. Hij overleed na terugkeer van een missie naar het Midden-Oosten.  

Eerste huwelijk met Theoderata (ca. 770 - 789), zij kregen als zoon Robert van Worms, de oudst 
bekende voorvader van de Robertijnen. Tweede huwelijk met Isengarde.  

 

3.6.17 Robert I van de Haspengouw (700-764) 

Robert I van de Haspengouw (ca. 700 - voor 764) was een Frankische edelman. Zijn vader was 
Lambert II, zijn grootvader was Chrodbert II. In veel bronnen wordt de Haspengouw met zijn 
Franse naam genoemd: Hesbaye.  

Omstreekst 715 is hij graaf van de Haspengouw. Hij trouwt met Williswinda (ca. 715 - na 764), 
dochter van Adalhelm - een grootgrondbezitter in het Rijndal. In 742 is hij paltsgraaf en doet hij een 
schenking aan de abdij van Sint-Truiden. Rond 750 wordt hij graaf van Rijngouw en de Wormsgau.  

Op 12 juli 764 is Williswinda weduwe en sticht ze samen met haar zoon Cancor de abdij van 
Lorsch in de Rijngouw. Robert en Williswinda hadden de volgende kinderen:  

1) Cancor, graaf van de Rijngouw, voorouder van de Babenbergers. 

 2) mogelijk Anselm, die zou zijn gesneuveld in de slag van de Roncevaux-Pas 

 3) Robert, abt van Saint-Germain-des-Fosses 

4) Thuringbert, grootgrondbezitter in de Rijngouw en de Wormsgau, doet in 767 en 770 

schenkingen de abdij van Lorsch, vader van Robert II van Haspengouw 
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3.6.18 Chrodbert II (640-) 

 

Chrodbert II (geboren ca. 640), ook Robert II, was een Frankisch edelman en bestuurder. Hij zou 

de zoon zijn van Lambert en kleinzoon van Chrodbert I die rond 630 hertog was van koning 

Dagobert I. Hij was getrouwd met Doda (ca. 645 - voor 12 september 677); haar ouders zijn niet 

bekend.  

Chrodbert wordt meerdere malen vermeld:  

653 als getuige bij een schenking aan de abdij van St Denis. 

658 kanselier van koning Chlotarius III 

673 neemt deel aan een schenking aan de abdij van St Gregor, als graaf van de Elzasser 

Sundgouw 

678 paltsgraaf 

Chrodbert en Doda hadden ten minste een zoon: Lambert II, over wie alleen bekend is dat hij vader 

was van Robert I van de Haspengouw.  
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4.  Geslacht (van) K/Cro(o)ne(n)borg(h)/ch / K/Cro(o)nenburg(h)/ch - Best, Eindhoven, Oirschot 

en Venlo 

 

  

Hieronder volgen eerste enkele personen die ik nog niet heb kunnen plaatsen, daarna volgt de 

stamboom. 

 
a) Peter, heer van Cronenborch erft op sijn soon Johan 1414 

Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Naar 

het oorspronkelijke handschrift uitgegeve door mr. J.J.S. baron Sloet en dr. J.S. van Veen.  

Leenen buiten Gelderland. (Uitheemse leenen) Bewerkt door mr. J.J.S. baron Sloet. - 

Arnhem, P. Gouda Quint, 1912: 

 
Peter heer van Cronenborch erft op sijnen soon Johan heer to Rodemach, Cronenburch 

ende Nuwenborch van sijns wijffs wegen een leen, twelck hij binnen 40 dagen van stucken 

te stucken, namen, tonamen beschreven oversenden sal, anno 1414.  

b) Peter Eustasiuszn van Cronenborch 

Regesten Bosch’ Protocol, vermeldingen Boxtel, Esch en Liempde, globaal periode 1367-

1510 Bron: Collectie Schaduwarchieven BHIC, inv.nr. 360-314 Bewerking F. Smulders (†)   

Samenstelling Jan Toirkens en Cees van de Ven Aangeboden ter plaatsing Geneascript 1 

februari 2017 ): 

1477, 30 juni Peter Eustaessoen van Cronenborch heeft opgedragen aan heer  Wouter 

Peterss van Tuyll een huis, hofstad en hof. Bucstel binnen de bruggen aen die Strijpt, 

tussen Jacop Pauwels en Katherijn Gestelmans, en een cijns van 30 schillingen payment 

op St.Jan daaruit. (Peter had  huis en cijns verkregen van Jan Wouters die Ridder) - Jan 

Jan Beeckmans biedt zijn vernaderingspenningen-  R 1246  fol 224  

Deze Peter zou wel eens dezelfde persoon kunnen zijn als Peter, genoemd in de 

navolgende stamboom onder I (zie volgende pagina). 

c) Willem van Cronenborch? 

(Bron: Regesten Bosch’ Protocol, vermeldingen Boxtel, Esch en Liempde, globaal periode 

1367-1510 Bron: Collectie Schaduwarchieven BHIC, inv.nr. 360-314 Bewerking F. 

Smulders (†)   Samenstelling Jan Toirkens en Cees van de Ven Aangeboden ter plaatsing 

Geneascript 1 februari 2017 ): 

14-02-1454 Willem nat. zoon van Dirck nat. zoon van wijlen heer Willem, eertijds heer van 

Bucstel, ridder, verkoopt aan Gerit Gerit Walraven een stuk beemd te Bucstel aan die 

Dommel, ter plaatse geheten Leemputten.  R 1224 fol 40  

14-02-1454 Gerit Gerits Walraven belooft aan Willem nat. zoon van Dirck nat. zoon van 

wijlen heer Willem, eertijds heer van Bucstel, ridder, elf peters te betalen op Lichtmis a.s. R 

1224 fol 106  

d) Jan Hoebenzoon van Cronenborgh; leefde rond 1509 (bihc.nl) 

765 Akte van lossing, door Jan Laurencienzn, verleden voor schepenen van Gemert, van 

de jaarlijkse erfpacht van 1 malder rogge op beemd in Pandelaar, door Jan Hoebenzn van 

Cronenborch van hem gekocht, 1509 i 

 

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=272&minr=845769&miview=inv3&milang=nl&mialg=
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http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=272&minr=845769&miview=inv3&milang=nl&mialg=
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Tak Best, Eindhoven en Oirschot 

 

Dit geslacht stamt mogelijk als bastaardtak af van Jan van Cronenburg, die in Boxtel het huis 

Kronenborch liet bouwen. In het Brabants archief is veel informatie over deze familie te vinden 

(bihc.nl). 

  

I Peter Stans (Jans? of Eustaessoon) van Croonenborch, geboren rond 1430 

 

 X 

 N.N. 

 

 Kinderen: 

 II-1 Michiel Peter, geboren rond 1460 

 

 Peter zou een (bastaard)(klein)zoon kunnen zijn van Jan van Croonenburg (zie hfst 2; IV-3) 

 

II-1 Michiel Peter, geboren rond 1460 

 

 X 

N.N. 

 

 Kinderen: 

 III-1 Joost Michiel Peter van Croonenburch, geboren rond 1486, begraven voor 1557 

 

III-1 Joost Michiel Peter van Croonenborch 

 

 X 

 Lisbeth Pauwel Henrick Scoemekers, geboren rond 1485, begraven in 1545 

 

 Kinderen: 

 IV-1 Jan Joost Michiels, geboren voor 1529, begraven voor 1573 

 IV-2 Bernaert Joost, geboren voor 1529, begraven voor 1565 

 IV-3 Margriet, geboren voor 1529, begraven voor 1565 

 IV-4 Pauwel Joost Michiel, geboren voor 1529, begraven na 1564 

 IV-5 Aleyt, geboren rond 1529, begraven na 1559 

 IV-6 Michiel Joost Michiel, begraven na 1565 

 IV-7 Jenneken Joost Michiel, begraven na 1565 

 IV-8 Henrich Joost Michiel, begraven na 1565 

 IV-9 Jueteke Joost Michiel, begraven na 1529 

 

IV-1 Jan Joost Michiels van Croonenburgh, geboren voor 1529, begraven voor 1573 

 

 X 

 Mechteld Jans Quants, begraven na 1597 

 

 Kinderen: 

 V-1 Bernaert Jan Joosten, geboren voor 1603 

 V-2 Joost Jan Joosten, begraven na 1599 
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 V-3 Gijsbert Jan Joosten, geboren rond 1575, begraven na 1604 

 V-4 Marieke Jan Joosten, begraven na 1599 

  

 XX voor 1554 

 Margriet Jan Henrik Huijskens 

 

 Kinderen: 

 V-5 Henricus Justus 

 V-6 Jenneke Jan, begraven na 1618 

 V-7 Steven Jan Joosten, begraven na 1587 

 V-8 Pauwel Jan Joost 

 

IV-2 Bernaert Joost van Cronenborch 

 

 X 

 Berthen Wouter Jan Stockelmans, geboren rond 1529, begraven voor 1577 

 

 Kinderen: 

V-9 Ariaen Bernaerts van Croonenborch, geregistreerd in notarisakte van 22 mei 1604 te 

Eindhoven; was schepen van beroep volgens notarisakte opgemaakt op 3 april 1609 te 

Eindhoven 

  

V-1 Bernaert Jansen van Croonenborch, geboren voor 1603, begraven op 28 december 1640 te Best 

 

 X 

 Heijlke Jans 

 

 Kinderen: 

 VI-1 Aleyd/Alyda, trouwt op 4 februari 1642 te Best met Jan Peter van Kemenayen/Kemenaijen 

 VI-2 Antonia/Anthonisken, trouwt op 6 februari 1646 te Best met Adriaen Huyberts 

 VI-3 Anneken 

VI-4 Maria Berends 

 VI-5 Adriaen Bernaert Jan 

 VI-6 Joannes 

 VI-7 Anthonie 

 VI-8 Bernaert 

 VI-9 Theuntje 

 

V-2 Justus / Joost Jansen van Cronenborch 

 

 X 

 Catherina 

 

 Kinderen: 

VI-10 Odilia Justus J. Cronenburch, getrouwd op 8 febr 1625 te Best met Lambertus Godefridus 

Godefridus 

VI-11 Maria, gedoopt op 22 juni 1614 Best; trouwde op 1 jan 1620 met Nicolaus Antonius 

Verrote; ze hertrouwde op 17 mei 1620 met Johannes Joannes A. Schijntkens 

VI-12 Joanna Judocus; getrouwd op 10 jan 1649 te best met Daniel Guillelmus van Kemenaye 
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VI-13 Jan 

 

V-3 Gijsbertus / Gerardus Jan Joosten, geboren rond 1575, begraven na 1604 

 

 X  

Jenneke / Joanna Jacobus / Joannes Wouters H. van Geneven, weduwe van Hendrick Gijsbert 

Snellaerts 

 

 Kinderen: 

 VI-14 Adrianus Gisbertus, gedoopt rond 1600 

 VI-15 Dirck, gedoopt rond 1600 

VI-16 Paulus Ghisberti, gedoopt rond 1600 

VI-17 Jacob, gedoopt rond 1600 

VI-18 Arnoldus, gedoopt rond 1605 

VI-19 Joannes, gedoopt rond 1612  

VI-20 Peter / Petrus Gijsberts, gedoopt 13 sept 1618, getuigen: Theodurus Marcellus en 

Mechtildis Adrianus 

VI-21 Mechtildis, gedoopt op 8 nov. 1621 Best. Getuigen:  Adrianus Andreas vd Zande, 

Elisabeth Petrus  

VI-22 Odulphus, gedoopt op 22 febr 1625 Best, getuigen: Adrianus Joannes van Kerckorcte, Ida 

Joannes Michaels 

VI-23 Gijsbert / Gisbertus Gijsberts van Croonenborgh 

VI-24 Tolof Gijsbertus 

 

V-5 Henricus Justus Cronenborch 

 

 X 28 febr. 1623 Best 

 Maria Arnoldus Schijntkens 

 

 Kinderen: 

VI-25 Justus, gedoopt op 20  febr. 1625 Best, getuigen:  Joannes Joannes A. Schijntkens en 

Elisabeth, vrouw van Paulus Paulus Cronenborch 

VI-26 Aert, gedoopt rond 1630 

VI-27 Maria, gedoopt op 30 maart 1631 Best, getuigen: Mechtildis Adrianus Cronenborch 

VI-28 Paulus, gedoopt op 5 juli 1633 Best. Getuigen: Paulus Gijsbertys Cronenborch 

VI-29 Johannes, gedoopt op 4 februari 1636 Best 

VI-30 Anna, gedoopt op 4 februari 1639 Best 

 

VI-5 Adrianus Bernarts / Bernardus van Croonenborch 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

VII-1 Adriana (Arike; Adriaentje) Adriaen B., getrouwd op 18 april 1624 te Best met Joannes 

Henricus Marcelis  

VII-2 Maria, gedoopt op 1 sept 1645 Best 
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 X 17 juni 1646 Best 

 Helwigis Arnoldus Verheyden / Verheijden 

 

 Kinderen: 

VII-3 Helwig / Heijlke / Heijltjen Adriani Bernardi, geboren op 28 aug 1647 Best, getuigen: 

Joannes Petrus van Kemenaye en Margriette Petrus; getrouwd op 5 maart 1675 met 

Martinus Wolterus de Gruijter; begraven na 1679 

VII-4 Joanna/Jenneken, gedoopt op 22 oktober 1650 te Best 

VII-5 Barbara Adriaen Bernard 

 

VI-6 Joannes Bernearts van Croonenborch 

 

 X 1 nov 1633 Oirschot 

 Dympna/Dingert Jans Wouters 

 

 Kinderen: 

VII-6 Juditha, gedoopt op 11 februari 1635 te Best, getuigen: Aleijdis Bernaerts van Croneborch, 

Cornelus Hubertus 

VII-7 Petrus, gedoopt op 24 nov 1642 Best 

VII-8 Catherina, gedoopt op 23 aug. 1646 Best 

 

VI-7 Antonie van Cronenborch 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 VII-10 Franck / Franciscus 

 

VI-13 Jan Joosten Cronenborch 

 

 X 

 Marije 

 

 Kinderen: 

 

VI-14 Adrianus Gijsbertus Cronenburch, overleed op 1 jan 1671 te Oirschot 

 

 X 

 Mechtildis Joannes van de Loo 

 

 Kinderen: 

 VII-11 Elisabeth, gedoopt op 13 nov 1619 Best 

 VII-12 Michael, gedoopt op 27 sept 1621 Best, getuige: Helena, weduwe van G. Cronenburch 

VII-13 Gijsbertus, gedoopt op 13 okt 1622 Best, getuigen: Adrianus Gerardus van Loo en Henrica 

Petrus 

VII-14 Daniel / Daendel Aerts, geboren rond 1623 

 VII-15 Hillagundis, gedoopt op 22 juli 1625 Best 
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VII-16 Joanna, gedoopt op 19 dec 1627 Best; trouwde op 22 mei 1650 te Best met Henricus 

Joannes van Wintelroy 

VII-17 Guilielma, gedoopt op 18 sept 1630 Best, getuigen: Joannes Aegidius van Hoorn, Joannes 

Gerardus van de Loo 

VII-18 Henrica, gedoopt op 28 aug 1634 Best 

VII-19 Guilielma, gedoopt op 28 aug 1634 Best 

 

VI-15 Dirck Gijsbertus Jansen van Cronenborch 

 

 X 

 Aelken 

 

VI-16 Paulus Gijsbertus van Cronenborch 

 

X juni 1621 Best 

Catherina Joris Nicolai 

 

Kinderen: 

VII-20 Anna, gedoopt 15 jan 1623 Best, getuigen: Rutgerus Arnoldus Verhoeven en Elisabeth 

Paulus Cronenburch 

  

XX 17 juni 1631 Best 

 Ida Godefridus Henricus 

 

 Kinderen: 

 VII-21 Gijsbertus, gedoopt 10 aug 1632 Best 

 VII-22 Godefridus, gedoopt 8 maart 1637 Best, getuige: Arnoldus van Cronenborch 

 

VI-17 Jacob Gijsbertus van Cronenborch 

  

X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 VII-23  Joannes Jacobus 

 VII-24 Adrianus Jacobus 

 

VI-18 Arnoldus Gijsbertus van Cronenborch, begraven op 15 febr. 1674 Oirschot 

 

 X 

 Helwigis / Helena van Winterroy 

 

 Kinderen: 

 VII-25 Gisbertus, gedoopt op 28 dec 1628 Best 

 VII-26 Joannes, gedoopt op 7 maart 1635 Best 

 VII-27 Adrianus, gedoopt op 5 april 1637 Best 

 VII-28 Maria, gedoopt op 7 juli 1639 Best 

 VII-29 Catherina, gedoopt 23 jan 1642 Best  

VII-30 Maria, gedoopt 1 sept 1645 Best 
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VII-31 Herbertus, gedoopt 8 febr 1644 Best; getuigen oa. Joannes van Audenhoven, Theodorus 

de Hoppenbrouwer 

  

VI-19 Joannes Gisbertus van Cronenborch 

 

 X 

 Gertrudis Petrus van Loon 

 

 Kinderen: 

VII-32 Catherina, gedoopt op 26 nov 1635 Best, getuigen: Joannes Joannes Moretten, Maria 

Joannes van de Maerselaer 

 

XX 

Catherina 

 

Kinderen: 

VII-33 Petrus, gedoopt op 20 april 1648 Best 

 

VI-20 Peter Gijsberts 

 

 X 10-12-1651 Oirschot 

 Peterken Huijbert Willems 

 

 Kinderen: 

 VII-34 Gijsbertus 

  

 XX 11 februari 1674 Oirschot 

Ida / Iken Adrianus / Aries Verhoeven 

 

Kinderen: 

VII-35 Godefrida, gedoopt 29 jan 1676 Best 

VII-36 Maria, gedoopt op 28 dec 1677 Best 

VII-37 Joannes, gedoopt 17 juni 1681 Best 

VII-38 Arnoldus, gedoopt 30 okt 1683 Best 

VII-39 Adrianus, gedoopt op 25 juni 1686 Best, getuigen: Adrianus Willemken Verroten, Ida 

Gijsberts van Kerckoerlen 

VII-40 Maria, gedoopt 1 april 1689 Best 

 VII-41 Egidius, gedoopt op 7 sept 1691 Best 

 

VI-22 Odulphus, gedoopt op 22 februari 1625, begraven op 7 april 1677 Oirschot 

 

 X 

 Petronella Nicolaessen van den Dungen 

 

 Kinderen: 

VII-42 Joanna, gedoopt op 23 maart 1659 Oirschot; getrouwd op 15 mei 1681 te Best met 

Joannes Laurentius van Gelove 

VII-43 Jacobus, gedoopt op 2 januari 1661 Oirschot, getuigen: Joannes Jordens, Joanna Gijsbert 

vanden Heuvel 
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VII-44 Nicolaas Odulphus 

 

VI-23 Gijsbert / Gisbertus Gijsberts van Croonenborgh 

 

 X 

 Jacoba Adrianus Scraets 

 

 Kinderen: 

VII-45 Theodorus Franciscus, gedoopt op 11 maart 1676 te Best, getuigen: Barbara Godefridus 

van den Heuvel en Petrus Joannes Scepens 

VII-46 Wilhelmus Gisbertus 

 

XX 7 dec 1672 Oirschot 

Digna Lambertus van Collenbergh 

 

VI-24 Tolof Gijsberts van Cronenborch 

 

 X 2 sept 1663 Oirschot 

 Handricxken Jan Aertsen 

 

 Kinderen: 

 VII-47 Nicolaus Odulphus / Claes Tolofs 

 

VI-25 Justis Henricus van Cronenborch 

 

 X 

 Maria Joannes Snellarts 

 

 Kinderen: 

 VII-48 Cornelis, gedoopt op 25 okt 1647 Oirschot 

 

VI-26 Aert Henricx van Cronenborch 

 

 X 8 maart 1656 Oirschot 

 Mayken Goossens Schoone, geboren te Best 

 

VI-28 Paulus Henricus van Cronenborch 

 

 X 29 jan 1661 Oirschot 

 Anna / Anneken Denis 

 

 Kinderen: 

 VII-49 Maria, gedoopt op 16 april 1664 Best 

 VII-50 Denis / Dijonisius Paulus 

 

VI-29 Joannes Henricus van Cronenborch 

 

 X 

 Aleydis Antonius Eelens van Laerschot 
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 Kinderen: 

 VII-51 Anna,  gedoopt op  24 jan 1657 Oirschot 

 VII-52 Cornelis, gedoopt op 4 mei 1659 Oirschot 

 VII-53 Maria, gedoopt op 25 jan 1661 Oirchot 

 

 XX 12 jan 1664 Oirschot 

 Elisabeth Denis W. Goorts 

 

 XXX 28 maart 1678 Best 

Catherina Wolterus G. Godefridus 

 

Kinderen: 

VII-54 Anna, gedoopt op 28 aart 1678 Best; trouwde op 18 juli 1700 te Best met Josephus 

Francicus Mickers 

 

VII-10 Franck / Franciscus van Cronenborch 

 

 X 

 N.N. 

 

 Kinderen: 

VIII-1 Anthony Francken, geregisteerd 24 januari 1658 Eindhoven 

VIII-2 Cornelis Francken, geregistreerd 18 april 1657 Oirschot 

VIII-3 Jacob Francken, geregistreerd op 3 maart 1656 Eindhoven 

VIII-4 Maria Francken; gehuwd met Henricus Antonius van den Marselaer; krijgen een kind 

Francis, gedoopt op 10 mei 1649 Oirschot, getuigen: Guielmus Petrus van den Venne en 

Maria Henricus van den Marselaer; Maria Francken hertrouwd op 18 december 1650 te 

Oirschot met Henricus Joannes van der A 

VIII-5 Adam Francken 

VIII-6 Arnolda 

VIII-7 Adriana Francken, overleed op 19 januari 1658 te Oirschot 

VIII-8 Lysken Francken, trouwt op 3 augustus 1659 te Oirschot met  Goossen Janssen van 

Audenhoven 

VIII-9 Jenneken Francken, trouwt op 15 mei 1661 te Oirschot met Jan Runis van de Ven 

VIII-10 Joannes Francken, overleed op 7 maart 1663 te Oirschot 

 

VII-13 Gijsbertus Adrianus van Cronenborch 

 

 X 3 mei 1645 Best 

 Henrica Henricus van Engelandt 

 

 Kinderen: 

VIII-11 Mechtildis, gedoopt op 14 sept 1646 Best; getrouwd op 21 juni 1682 te Oirschot met 

Laurentius Janssen Neggers 

VIII-12 Adriana, gedoopt op 8 februari 1648 Best 

VIII-13 Gisbertus, gedoopt op 18 jan 1650 Best, getuige: Arnoldus Gisbertus van Cronenborch 
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XX 

 Elisabeth van Baer 

 

 Kinderen: 

 VIII-14 Rudolphus, gedoopt op 5 okt 1665 Oirschot 

 VIII-15 Maria, gedoopt op 28 dec 1667 Oirschot 

 VIII-16 Daniel, gedoopt op 23 dec 1669 Oirschot 

 

VII-14 Daniel  / Daendel Aerts van Cronenborch 

 

 X 8 okt 1651 Oirschot (Daniel was toen wednr) 

 Jenneken / Joanna Maria Jan L. Schilders 

 

 Kinderen: 

 VIII-17 Joannes, gedoopt op 20 juli 1652 Oirschot 

 VIII-18 Helwigs, gedoopt op 23 nov 1654 Best 

 VIII-19 Anna, gedoopt op 24 april 1656 Best 

 

 XX 27 mei 1659 Oirschot 

 Catherina Johan van Elmpt 

 

VII-21 Gijsbert Pauwels van Cronenborch 

 

 X 

 Mayken Henrich G. Vlemmincx 

 

VII-22 Godefridus Croonenburgh, geboren te Best 

 

 X 31 aug 1683 Eindhoven 

 Catrien Mars / Marsse 

 

 Kinderen: 

 VIII-20 Hendricus, gedoopt op 6 sept 1684 Eindhoven 

 VIII-21 Maria Magdalena, gedoopt op 28 nov 1685 Eindhoven 

 VIII-22 Dimpna, gedoopt op 5 juli 1691 Eindhoven 

 VIII-23 Digna, gedoopt op 4 mei 1693 Eindhoven 

 

VII-23 Joannes Jacobus van Cronenborch 

 

 X 

 Catherina Michael Willem van Bilsen 

 

 Kinderen: 

 VIII-22 Henricus, gedoopt op 22 sept 1651 Oirschot 

 VIII-23 Michael, gedoopt op 5 maart 1655 Oirschot 

 

 XX 

 Maria Godefridus 
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 Kinderen: 

 VIII-24 Jacobus, gedoopt op 11 okt 1679 Best 

 

VII-24 Adrianus Jacobus van Cronenborch 

 

 X 

 Catherina van den Marselaer 

 

 Kinderen: 

VIII-25 Adriana, gedoopt op 10 aug 1658 Oirschot; trouwde op 16 dec 1683 te Best et Joannes 

Petrus van Doesburch 

 

VII-25 Gisbertus Arnoldus / Aerts van Cronenborch 

 

 X 

 Antonia Henricus Godefridus 

 

 Kinderen: 

 VIII-26 Petrus / Paulus, gedoopt op 5 november 1648 Best 

 

 XX 2 juni 1658 Oirschot 

 Helena Nicolaas Stijnen 

 

 Kinderen: 

 VIII-27 Helena, gedoopt op 11 maart 1660 Oirschot 

 

 XX 26 febr 1665 Oirschot 

 Elisabeth Cornelis A. van Baden 

 

VII-34 Gijsbertus Petrus van Croonenborgh 

 

 X 28 aug 1678 Oirschot 

 Margareth Thomas van de Ven 

 

 Kinderen: 

 VIII-28 Petrus, gedoopt op 12 oktober 1678 Oirschot 

 VIII-29 Thomas, gedoopt op 1 april 1680 Oirschot 

 VIII-30 Egidius, gedoopt op 25 sept 1681 Oirschot 

 

VII-37 Joannes Petrus van Cronenburgh 

 

 X 6 juli 1697 Best 

 Anna Odulphus / Joannes van Cleijenbreughel 

 

 Kinderen: 

 VIII-31 Petrus, gedoopt op 27 nov 1694 Oirschot 

VIII-32 Allegondis, gedoopt op 8 maart 1697 Oirschot, getuigen: Nicolaus Odulphus van 

Cronenburg, Maria peters van Cronenburg 
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VII-45 Theodorus Gisbertus Croonenborch 

 

 X 

 Jacoba Jacobus Naehuijsen 

 

 Kinderen: 

 VIII-33 Joannes, gedoopt op 2 okt 1697 Oischot 

 

VII-46 Wilhelmus Gisbertus van Cronenburg 

 

 X 7 juli 1697 Best 

 Elisabeth Godefridus / Geerts van de Laeck 

 

 Kinderen:  

VIII-34 Gisbertus, gedoopt op 30 april 1698 Best, getuige: Maria vrouw van Gisbertus Gisbertus 

van Cronenborch 

 VIII-35 Petrus, gedoopt op 10 jan  1700 Best 

 

VII-47 Nicolaus / Claes Tolofs van Cronenborch 

 

 X 26 sept 1677 Oirschot 

 Ariaantie / Adriana Claessen / Claes A. van der Vleuten 

 

 Kinderen: 

 VIII-36 Toloff, gedoopt op 26 sept 1678 Oirschot 

 VIII-36 Petrus, gedoopt op 18 nov 1679 Oirschot, getuige: Joannes Petrus G. van Cronenborch 

VIII-38 Odulphus, gedoopt op 2 dec 1688 Oirschot 

 

VII-50 Denis / Dijonisius Paulus van Cronenborch 

 

 X 27 jan 1697 Oirschot 

 Maria Joannes P. Schepens 

 

 Kinderen: 

VIII-39 Henricus, gedoopt op 24 maart 1697 Best, getuigen:  Anne, vrouw van Paulus van 

Cronenburg 

VIII-40 Anna Maria, gedoopt op 17 jan 1699 Best 

 

VIII-1 Anthonie Francken/Franciscus van Croonenbergh 

 

 X 6 november 1650 Oirschot 

 Maria Ardriaen Snellaerts 

 

 Kinderen: 

IX-1 Hermannus, gedoopt op 29 oktober 1650 te Oirschot, getuigen: Joannes Egidius 

Snellaerts en Aleydis Jordanus Melis 

IX-2 Franco, gedoopt op 29 oktober 1650 te Oirschot, getuigen: Cornelis Franconis van 

Croonenborch en Maria Christianus Merckens 
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IX-3 Joanna, gedoopt op 20 november 1651 te Oirschot, getuigen: Paulus Voormans en 

Catherina Joannes van Herssel 

IX-4 Franco, gedoopt op 5 oktober 1654 te Oirschot, getuigen: Laurentius Cornelis Snellarts en 

Margaretha de Leeuwe 

IX-5 Aleijdis, gedoopt op 2 april 1657 te Oirschot, getuigen: Joannes Jacobus Schellekens en 

Maria Joannes Adams 

IX-6 Adriana, gedoopt op 27 december 1661 te Oirschot, getuigen: Henricus Martinus Vleminx 

en Anna Henricus Hobbelen  

 

VIII-2 Cornelis Franciscus van Croonenborch 

 

X 27 januari 1653 Oirschot 

Maria / Maeyken Joannes Oerlemans 

 

Kinderen: 

IX-8 Franco, gedoopt op 11 december 1653 te Oirschot, getuigen: Petrus Oerlemans en 

Catherina Joannes van Herssel 

IX-9 Joannes, gedoopt op 13 december 1654 te Oirschot, getuigen: Adam Franciscus 

Croonenburch en Arnolda Francisus Croonenborch 

IX-10 Joanna, gedoopt op 7 maart 1657 te Oirschot, getuigen: Andreas Cornelis Oerlemans en 

Joanna Francken van Croonenborch 

IX-11 Adrianus, gedoopt op 3 oktober 1659 te Oirschot, getuigen:  Gossuinnes van 

Oudenhoeven en Catherina Egidius Poirters 

IX-12 Franco, gedoopt op 23 oktober 1663 te Oirschot, getuigen:  Antonius Francois van 

Croonenborch en Mechtildis Joannes van Herssel 

IX-13 Adriana, gedoopt op 21 september 1667 te Oirschot, getuigen: Catherina Adrianus Melis 

en Joannes Joannes Oerlemans 

 

VIII-3 Jacobus Francken van Croonenborch 

 

X 30 mei 1647 Oirschot 

Maria Joannes van den Venne 

 

Kinderen: 

IX-14 Theodorus, gedoopt op 5 juli 1650 Oirschot, getuigen: Henricus Vleminx en Adriana 

Theodorus Willems 

IX-15 Joannes, gedoopt op 30 september 1654 te Oirschot, getuigen: Joannes Pauwels en 

Maria Joannes van den Ecker 

IX-16 Egidius, gedoopt op 2 juli 1656 te Oirschot, getuigen: Cornelis Franciscus van 

Croonenborch en Ida Hermanni Stockermans 

 

VIII-4 Adam Francken van Croonenborch, overleed op 2 augustus 1655 te Oirschot 

 

X 18 december 1650 Oirschot 

Catherina Henricus van Houdt 

 

Kinderen: 

IX-17 Franco, gedoopt op 29 mei 1651 te Oirschot, getuigen: Joannes Adrianus Leyden en 

Elisabeth Petrus van Croonenborch 



 
 

114 

IX-18 Henricus, gedoopt op 26 november 1652 te Oirschot, getuigen: Guielmus Joannes van 

Tuyl en Theodora Henricus van Houdt 

 

VIII-16 Daniel Gisbertus Cronenborch 

  

X 5 febr. 1690 Oirschot 

 Maria Petrus Bierkes 

 

 Kinderen: 

 IX-20 Elisabeth, gedoopt op 26 april 1691 Oirschot 

 

VIII-26 Paulus Gisbertus van Cronenborch 

 

 X 22 febr 1665 Oirschot 

 Paulina Henricus Gisbertus van der A 

 

 Kinderen: 

 IX-19 Henricus, gedoopt op 4 sept 1675 Best 

 IX-20 Gijsbertus, gedoopt op 21 juli 1683 Oirschot 
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Tak Venlo  

 

De gegevens van deze tak zijn overgenomen van genwiki/limburg  

(: https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Van_Cronenborgh). 

Van Cronenborgh is een familie die langdurig in Venlo heeft gewoond en die vermoedelijk nog 

bestaat, maar niet meer in Venlo. Andere schrijfwijzen zijn: Cronenbergh(s), Croneburg(h) en 

Croenenborgh.  

 

Deze tak zal nauw verwant zijn aan de tak uit Uijtwijck (zie hfst 2) of de tak uit Best, Eindhoven en 

Oirschot. 

 

Naast de tak die volgt, zijn er ook nog losse, vooralsnog niet in te passen personen/gezinnen: 

1) Lambertus van Cronenborgh vermeld als trouwgetuige in 1616 te Venlo; 

2) Matthijs van Cronenborch burger uit Venlo, kreeg paspoort om met vrouw en kinderen in 

de Republiek te komen wonen, datum 10 juli 1626 (Bron: 

http://resources.huygens.knaw.nl/besluitenstatengeneraal1576-1630/BesluitenStaten-

generaal1626-1651/silva/sg/1626) 

3) Godefridus van Cronenburgh (Guert/Godert) kwartiermeester Maaspoort Venlo 1659-1661,  

 

X 

Maria Vinck 

 

Kinderen:  

a) Weinandus van Cronenborgh gedoopt op 26 maart 1631 te Venlo; 

b) Henricus van Cronenborgh, gedoopt op 1 juni 1632 te Venlo, vermoedelijk is hij 

degene die rentmeester van Venlo is in 1664; 

c) Joanna van Cronenborgh, gedoopt op 22 december 1634 te Venlo; 

d) Joannes van Cronenborgh, gedoopt op 12 mei 1645 te Venlo. 

4) Joannes van Cronenborgh 

 

X 19 maart 1631 Venlo 

Mechtildis van Aerssen 

5) Maria Ludovica (van) Croonenborgh, begraven op 22 december 1732 te Venlo, trouwde op 

22 mei 1693 te Venlo met Joannes Metsemaeckers, gedoopt op 20 september 1668 te 

Venlo, begraven op 13 februari 1732 te Venlo, gerechtsbode, zoon van Johann 

Messemaeckers en Maria Joosten alias Hendricks; 

6) Theodoor van Cronenborgh (Derck / Dereck / Dierick) 

 

 X 

Neesken van Aerssen (Agnes), dochter van Goert van Aerssen en Gertjen in de Betouw 

 

XX 

Margareta Loeven 

 

Kinderen: 

a) Catharina van Cronenborgh, gedoopt op 28 april 1650 te Venlo, trouwde op 16 

mei 1679 te Venlo met Michael van Sittar(d)t. Ze verkochten op 9 mei 1696 hun 

huis aan de Vleesstraat te Venlo (tussen Matthys Bucken en Arnoldus Ruijs) aan 

https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Van_Cronenborgh
http://resources.huygens.knaw.nl/besluitenstatengeneraal1576-1630/BesluitenStaten-generaal1626-1651/silva/sg/1626
http://resources.huygens.knaw.nl/besluitenstatengeneraal1576-1630/BesluitenStaten-generaal1626-1651/silva/sg/1626
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Vinck
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Van_Aerssen
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Bucken
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Ruijs
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Balthus van Broeckhuysen. Het huis was nog bezwaard met een hypotheek van 

300 gulden ten behoeve van Maria van Cronenborgh. 

b) Mechtildis van Cronenborgh, gedoopt op 11 mei 1653 te Venlo, begraven op 30 

oktober 1725 te Venlo, trouwde op 2 december 1698 te Venlo met Theodorus 

Stappers. 

 

XXX 14 maart 1649 Bemmel 

Judith van Aerssen 

Kinderen:  

c) Lambertus van Cronenborgh, gedoopt op 6 augustus 1654 te Venlo; 

d) Agnes van Cronenborgh, gedoopt op 20 januari 1659 te Venlo. 

7) Neesken van Croonenborch (Agnes,) trouwde met Evert Engelen, beiden vermeld 1653; 

8) Anna Maria van Croonenborgh, overleden in 1705 te Venlo; trouwde op 27 juni 1690 te 

Venlo met Gerardus van Coninxhoven, beiden vermeld Venlo 1690-1697; 

9) Henricus van Crooneborgh trouwde op 31 juli 1694 te Venlo met Maria van Dijck. 

10) Henricus (van) Croeneborgh trouwde Venlo 8 augustus 1699 met Agnes van Hoemout. 

 
  

https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Van_Broeckhuysen
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I Jacob van Cronenborgh, rentmeester Venlo 1550 

 

X 

Catharina van Aerssen 

 

Kinderen:  

II-1 Meriken van Cronenborgh; geboren rond 1570; vermeld 1608-1628; trouwde Reynier 

Hendrix in de Betouw, geboren Venlo ca. 1568, maasschipper en grootburger van 

Nijmegen 

II-2 Martinus van Cronenborgh  

 

XX 

Trijneken Cruchten 

 

Jacob van Croonenborch en Trijneken van Cruchten zijn echtgenote kopen op 9 september 1611 

een aandeel in de hof to Haeffacker gelegen te Baarlo. 

 

II-2 Martinus van Cronenborgh 

 

X 17 januari 1616 Venlo; trouwgetuige Jacobus van Cronenborgh 

Christina Joannis Hoffmans 

 

Kinderen: 

III-1 Henricus van Cronenborgh, gedoopt op 13 september 1618 in Venlo 

III-2 Mathias van Cronenborgh, geboren op 4 juni 1622 te Venlo, overleden op 28 maart 1684 

te Roermond; priester 1647, franciscaan, gardiaan van de minderbroeders te Boetendaal 

bij Brussel. 

 

XX 1 maart 1639 Venlo, trouwgetuige Henricus van Cronenborgh 

Catharina van Schelbergen, weduwe van Arnold Hoemoets en dochter van Peter van Schelbergen 

en Petronella van Tegelen  

 

Op 29 november 1652 dragen Catharina van Schelbergen en Martinus van Cronenborgh een 

achterhuis gelegen naast de kloosterhof van het Kruisherenklooster in Venlo over aan dit klooster 

(bron: RAL, Inv. van het Archief van het kruisherenklooster te Venlo (1334) 1339-1796, inv. nr. 57). 

Wellicht is hij het die in 1672 het burgerschap van Venlo verkreeg.  

 

14.D060   Klooster der Annunciaten (Genooi,Transcedron) te Venlo, 1361-1795: 

74 Akte van overdracht van een rente, groot 20 gulden, staande op een huis 'in der 

Weyden', bij het klooster gelegen, (door Catharina van Schel bergen, echtgenote van 

Maarten van Cronenborch?), 1659, september 15 

 

III-1 Henricus van Cronenborgh, gedoopt op 13 september 1618 in Venlo 

 

X 6 oktober 1654 Venlo (getuige Martinus van C.)  

Odilia Janssen 

https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Van_Aerssen
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=In_de_Betouw
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Van_Cruchten
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Van_Schelbergen
https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Van_Schelbergen
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119 

5.  Geslacht (van) Cro(o)nenborg(h)/ch / burg(h)/ch - Dordrecht 

 

Mr. Jan Dircksz., geb. Keulen, overl. voor 19-06-1544, wordt gildebroeder van het houtkopersgilde 
te Dordrecht 20-09-1525 als Jan Dircksz. in Cronenborch en 'als hebbende gildebroedersdochter',  

X voor 1525 

Willemken Maertensdr., leeft 1544 als 'waerdinne' in Cronenborch als zij haar dochter Quirina 
machtigt i.v.m. renten in het land van Kleef en in de stad Keulen, dr. van Maerten Henricksz., 
gildebroeder april 1499 als zwager van Steven van Beuckelwert, en (Athaly) Stevensdr. van 
Buuckelrewert. 

In Keulen kwam de naam Cronenburg niet voor, wel Cronenberg. Mogelijk stamt het geslacht uit 
Dordrecht hiervan af. 

Kinderen: 

II-1 Steven Jansz., koopt als priester en kanunnik van het St. Pancrascollege te Leiden een 
huis ald. 27-03-1551, begiftigd met de St. Grogoriusprebende gesticht 1367 door heer 
Claes Jacobsz. van Bleyswijck (in 1594 is Mels Jansz. van Cronenburch hiermee begiftigd, 
volgens Slijkerman). Heer Steven Jansz. testeert 1-1-1586 als ' geboren van Dordrecht' 
o.a. op broer Melchior te Dordrecht en zuster Quirina. Hij testeert nogmaals 21-12-1590 
opnieuw ten gunste van Melchior Jansz., zijn broer te Dordrecht, en Quirina jansdr., wed. 
van Herper van Cuyl, zijn zuster. Hij bespreekt zijn broer een rente in plaats van de 300 
gld. die hij deze beloofde bij diens huwelijk - in 1590 'meer dan dertig jaar geleden'. Ws. 
een lijfrente op hem 1535: Steven Jansz. in Cronenborch. 

II-2 Melchior Jansz. 

II-3 Maerten Jansz. Cronenborch, gildebroeder 8-11-1552, vermeld tot eind 16e eeuw te 
Dordrecht, b.v. 20-2-1565 als 'hem generende met comanschap van molenstenen' 

II-4 Quirina Jansdr., overl. na 1590, tr. voor 24-11-1550 Herper van Cuyl Florisz., die alsdan 
eentiende deel van het huis Cronenborch te Dordrecht verkoopt aan Wouter Henricksz., zn 
van Floris Herbertsz. en Maria Pietersdr. van Buyten. Herpert van Cuyll Florisz. wordt lid 
van het houtkopersgilde 29 december 1557 als hebbend 'een gildebroedersdochter' en 
sterft 1573. Uit hen een zoon Floris Herbertsz. van Cuyll, overl. 1608 

II-5 Willemtgen van Cronenborch, tr. voor 13-11-1543 Wouter Heyndricksz., koopt in 1550 
eentiende deel van het huis Cronenborch van Herper van Cuyll Florisz. (NB. in de 
procuratie van 1544 op Quirina Jansdr. handelt Willemtgen Meartemsdr. voor haarzelf als 
rechthebbend op de helft en namens haar kinderen voor de andere helft; de transactie van 
eentiende deel van het huis Cronenborch zal dus het kindsgedeelte van Herpers vrouw 
betreffen - eenvijfde deel van de helft). 

II-2 Melchior Jansz. van Cronenborch, geb. ca. 1530, gildebroeder 30-01-1555 ('54 stilo curie)'wesende 

een gildebroederssoen', nog vermeld als houtkoper te Dordrecht in 1592, koopt 12-07-1564 van 

Adriaentgen Heyndricksdr. wed. Pieter Jansz. Puttegal (sic!) een huis op de Nieuwe Haven voor 

1675 gld., patroon Gregorius prebende in de St. Pancraskerk te Leiden 1594 

 

X huw. voorw. voor 1560  

Marycke Claesdr. 

 

Bij de huwelijkse voorwaarden was hem door broer Steven 300 gld. beloofd. Melchior en Marycke 

leven 17 oktober 1575 wanneer Cornelis Claesz. Groot wordt gemachtigd i.v.m. de erfenis van 
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Pieter Jansz., haar oom, in leven wonend te Hoorn. 

 

Kinderen: 

III-1 Jan 

 

III-1 Jan Melsen/Melchiorsz. (van) Cronenburgh, geb. Dordrecht ca. 1560, gildebroeder ald. 18-07-

1585, zeilmaker te Dordrecht en woont met zijn tweede vrouw op de Develsluis onder Kleine Lindt 

(zie verder de publikatie van Slijkerman), overl. voor 1630,  

 

X otr. Dordrecht 10-02-1585  

Jacobmijntge Willem Jacob Braetsdr., van Dordrecht (testeert als. 23-02-1588) 

 

XX Heerjansdam 24-05-1592 Cornelia Jacobsdr., wed. van Mr. Pieter Hoffman. 

 

Uit het eerste huwelijk: 

IV-1 Rochusken Jansdr. Cronenburch, ged Dordrecht 1-1-1587, in 1592 vijf jaar oud. 

 

Uit het tweede huwelijk: 

IV-2 Mels 

IV-3 Pieter 

 

IV-2 Mels Jansz. van Cronenburch, geb.  (ws. Heerjansdam of Utrecht?) ca. 1595, woont op Develsluis, 

ovl na mrt 1662 

 

X Utrecht 28-06-1618  

Trijntje Cornelisdr/Catharina Cornelisdr. van den Bongaert, dr. van Cornelis Jansz. van den 

Bongaert en Sophia Claesdr., heeft een tante Maria Roo, overl. na 12-11-1638; 

 

XX Zwijndrecht 5-11-1651  

Neeltje Dirck Pieter Stiermansdr., van Dordrecht, wed. van Cornelis Cornelisz., 

scheepstimmerman, overl. voor 26-12-1658,  

 

XXX Heerjansdam 26-12-1658  

Neeltien Ariensdr. 

 

NB. 6-2-1652 (GA Dordrecht, notaris Gijsbert DE JAGER) 

Op huijden den 6de februarij 1652 compareerde voor mij Gijsbert DE JAGER openbaer notaris 

Mels Jans VAN CROONENBURCH tegenwoordich wonende op Swijndrecht weduwnaer van 

Trijntgen VAN BONGAERT ter eenre, ende Juffr Maria ROO wonende tot Utrecht als moeij vans 

moeders sijde van de ses naegelaten kinderen van de voorn Trijntgen VAN DEN BONGAERT ter 

andere sijde, namentlijck Cornelia, Steven, Maijcke, Jan, Cornelis en Sophia Melsen soonen en 

dochteren. 

Ende verclaerden de voors. comparanten metten anderen overcomen en verdragen te sijn, 

nopende de moederlijcke goederen van de voors. kinderen, als te weten dat den voorn Mels Jans 

VAN CROONENBURCH aen deselve kinderen sal uijreijcken, ende betaelen, teweten aen elcx des 

omme van vijftich gulden tot twintich .. ... alles voegen aen testament van de meoder van de voors 

kinderen,eertijts voor mijn notaris ende .erder getuijgen gepasseert gedateert van den ....(niet 

ingevuld) het welck oock is mede brengende dat de ses kinderen moeten worden gealimenteert 

ende onderhouden tot dat elcx sijnen cost sal comen winnen, 'twelck bij den voorn Mels Jans is 
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gepresteert, uijtgesondert het jongste kint 'twelck voorts mede oock sal alimenteren ende 

onderhouden tot dattot selve kint .. sijnen cost sal waerdich sijn ende die tijt gecomen wesen dat hij 

alsdan aen 't selve kint mede sal laten volgende voors. vijftich gulden, doch dat hij comparant aen 

elcx 50 gul eerst sal comen te doen in meij ..mende, ende heeft wijders de voorn Juffr Maria ROO 

belooft bij desen dat dit tegenwoordige verdrach bij de vijf outste kinderen sal doen ratificeren en 

apploberen ende mede oock vant jongste kint/gelijck dan mede oock de betaeling (als die sal 

comen te geschieden) geteijcken sal werden op het .. ment twelck hiervan sal werden uijtgegeven, 

.. ... oock met behoorlijck quitantie bij haer elcx uijt te geven en te teijckenen op dat ... mach dat de 

bataling van ijders vijftich gul. sal wesen gedaen  .. sonder bedroch, .......(handtekening Mels 

Jansen en Maria Roo) 

 

Uit het eerste huwelijk: 

V-1 Jan Melsen Cronenburch 

V-2 Cornelia Melssen Cronenburch, tr. ca. 1640 Cornelis Leendertz. (Boer) int Velt. 

V-3 Sijgie (Sophia) Melssen Cronenburch, nog getuige bij de doop van een kind van haar  

 zuster Cornelia te Heerjansdam in 1651. 

V-4 Maaijke 

V-5 Steven Melsen 

V-6 Cornelis Mellse  

 

IV-3 Pieter Jan Melsen Kroonenburg, blijkens akte van 23-11-1675 patroon van de 'prebende Grogorii' 

in de Pancraskerk te Leiden, overl. voor 1667 waarna zijn zoon Gysbert patroon werd.  

 

 X 

NN 

 

Kinderen: 

V-7 Gysbert Pieter Jan Melsen Kroonenburg, inwoner van Dordrecht, overl. voor 23-11-1675  

(ARA, Staten van Holland na 1572, nr. 1778) waarna zijn zwager patroon wordt van de 

'prebende Gregorii' 

V-8 Lijntje Pietersdr. Kroonenburg, tr. voor 1675 Henrick Jacobusz. Sevenhuysen, wonend 

Mijnsherenland van Moerkerken, patroon van de 'prebende Gregorii'1675, overl. 16 weken 

voor 24-10-1687 (ARA, Staten van Holland na 1572, nr. 1778-A), waarna Jan Melchiorsz. 

Croonenburg (IV-1) schipper te Heerjansdam hem als zodanig opvolgt. 

 

V-1 Jan Melsen Croonenburgh, nog getuige bij de doop van een kind van zijn zuster Cornelia te 

Heerjansdam in 1654, woont 1687 te Heerjansdam en is schipper vandaar 'op Dordrecht', patroon 

van de 'prebende Gregorii' na overlijden van Gysbert Pieter Jan Melchiorsz. Croonenburg, volgen 

akte van 24-10-1687(op deze datum begiftigd hij zijn zoon Leendert met de prebende) 

 

X Zwijndrecht 7-4-1652  

Heijltje Leenderts (Visser). 

 

Uit dit huwelijk, gedoopt te Heerjansdam: 

VI-1 Leendert, dp 21-12-1653 (Machtelt Jans) 

VI-2 Leendert, dp febr. 1655 (Neeltien Dirksen), te Heerjansdam, overl. voor 19-12-1711 (ARA,  

 Staten van Holland na 1572, nr. 1778-a) 

VI-3 Figien, dp 24-06-1657 (Mayken Melsen) 

VI-4 Kornelis 
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VI-5 Trijntje 

VI-6 Lidewij, dp 20-04-1664 (Sigje Jans) 

VI-7 Mels 

VI-8 Gijsberd 

VI-9 Sijgje, dp 18-04-1672 (Trijntje Jacob), j:d: won op Heerjansdam, otr. Heerjansdam  

1-5-1699 Frans Teunis DE BREE, j:m: wonende in den Hitzert, zn van Sijtje Jans. 

 

Jan Melsen Croonenburg stamt uit een houtkopersfamilie te Dordrecht, die oorspronkelijk 

uit Keulen afkomstig is en waarschijnlijk de naam ontleent aan het huis Cronenborch aan 

de Nieuwe Brug te Dordrecht. Jan is voor 1636 in Heerjansdam geboren. Woont in 1687 te 

Heerjansdam en is schipper vandaar "op Dordrecht". Hij is patroon van de "Prebende 

Gregorii" na het overlijden van Hendrik Jacobuszn Sevenhuysen in 1687, die gehuwd was 

met Jan's nicht Lijntje Pietersdr Croonenburg. Deze St. Gregoriusprebende in de 

Pancraskerk te Leiden werd gesticht in 1367 door de heer Claes Jacobs Van Bleyswijck en 

het patronaatschap kwam via de priester Steven Jansz in het midden de 16e eeuw in de 

familie Croonenburg. Het patronaatschap werd later overgenomen door Jan's zoon 

Leendert. Hij was schepen van Heerjansdam. Hij trouwde met Heiltje Leendertse, rond 

1650. 

 

V-7 Gysbert Pieter Jan Melsen Kroonenburg, inwoner van Dordrecht, overl. voor 23-11-1675  

(ARA, Staten van Holland na 1572, nr. 1778) waarna zijn zwager patroon wordt van de 'prebende 

Gregorii' 

 

X otr. Dordrecht 22-05-1667  

Heijltje Jans de Bree 

 

Kinderen: 

VI-10 Pieter, dp. Dordrecht 11-03-1668 (NH) 

VI-11 Pietronella, dp. Dordrecht 24-05-1669 (NH) 

 

 
VI-7 Mels Jansze Kroonenburg, ged. Heerjansdam 11-12-1667 (get. Dirck Jansen/Maeijke Melsen), 

begiftigd met de prebende in 1711 na overlijden van zijn broer Leendert 

X otr.(1) Heerjansdam 24-05-1710  

Grietie Leenderts Hofland, jd, ovl. voor 1720 

 

XX otr.(2) Heerjansdam 12-04-1720  

Neeltje Dirks Reedijk, jd van Rhoon.  

 
Uit het eerste huwelijk: 

VII-1 Jan, dp 22-12-1715 

Uit het tweede huwelijk: 

VII-2 Jan, ged. 22-06-1721 

VII-3 Grietje Melsen Kroonenburg, ged.Heerjansdam 21-03-1723, begr. Heerjansdam  

4-11-1766, otr. (1) 2-6-1741 Arie Joosten Rogge, otr. 2-2-1748 Frans Willemze Pleijsier 

(otr. Heerjansdam 9-6-1737 Pietertje Visser uit Puttershoek). 

  VII-3 Heijltje, dp Heerjansdam 17-12-1724 (Maijke Cornelisse Kroonenburg) 
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VI-d Gijsbert Jansze Kroonenburg, ged. Heerjansdam 26-10-1669 (get. Ariaantje Jans/Ed. Vrouwe

 Johanna van Hardebroeck) 
 

X otr. (1) Heerjansdam 16-10-1694  

Jootzie Jans de Boo, dp Heerjansdam 2-9-1668, dc. van Jan Joosten de Bode en Neeltje Wilms 

 

XX otr. (2) Heerjansdam 05-10-1710  

Pieternella Willemze weduwe van Bastiaan Bijl, wonende onder Zuidland (1710), aangifte om te 

begr. Kleine Lindt 02-04-1757 (pro deo). 

 
Uit het eerste huwelijk: 

VII-6 Neeltje 

VII-7 Joost, ged. Heerjansdam 03-08-1699 (Willem en Grietje Jansze) 

VII-8 Jannitje, ged. Heerjansdam 11-06-1702 (Grietje Jans de Boo) 

VII-9 Jan, ged. Heerjansdam 17-08-1704 (Grietje Jans de Boo) 

VII-10 Willem, ged. Heerjansdam 16-12-1707 (Neeltje Cornelisse Gelder) 

VII-11 Heijltje 

 

Uit het tweede huwelijk: 

VII-12 Lijsbeth, ged. Heerjansdam 19-07-1711 (Neeltie Gijsberts) 

VII-13 Gijsbert, ged. Heerjansdam 02-12-1714 (Grietie Jans de Boo)  



 
 

124 

  



 
 

125 

6. Geslacht (van) Cro(o)nenborg(h)/ch / burg(h)/ch - Bergen op Zoom 

 

 

Deze tak zal voortgekomen zijn uit de tak van Dordrecht, waar de naam Mels/Melchior voorkwam; 

(zie tak Dordrecht II-2).  

 

Pr. (Pieter) Melchiors Croonenborch, gestorven voor 30-11-1629  

 

Geerken Cronenburg was getrouw met Anthoni Cornelissen; zij hadden een zoon Cornelis, 

gedoopt op 19 sept 1632 te Bergen op Zoom; zij was mogelijk een zuster van Pieter en Geert (zie 

hieronder). 

 

I Geert / Geraert Melsen / Melchiors van Croonenborch; was getuige bij not.akte, opgemaakt op 29-

11-1618 Bergen op Zoom; begraven voor 30 november 1629 

 

X 

N.N. 

 

Kinderen: 

II-1 Joannes / Hans 

II-2 Diemele / Debora / Diever / Divera; was getrouwd met Anthoni Cornelissen Roscam; 

kinderen: Cornelis, gedoopt op 24 sep 1630; Geeraert, gedoopt op 21 sep 1631; Pieter. 

Gedoopt op 5 juni 1639 (allen te Bergen op Zoom) 

 

II-a Hans / Johannes (Jan de Oude) Cronenbergh / Cronenburgh / Cronenborch 

 

X 

Geertruijd Jans Ynck 

 

Kinderen: 

III-1 Geertruijd, gedoopt op 21 okt 1626 Bergen op Zoom, getuigen: Willem van Lent en 

Margriete Bernaerts; Geerttruijt was getrouwd met Joost Stevenssen van Atten / Geller / 

van Gelder 

III-2 Gerraert / Gerrit 

III-3 Johannes (Jan) 

III-4 Anthony 

III-5 Paulus 

III-6 Maria Jans; was getuige bij de doop van een kind van Paulus Martenssen op 6 juli 1632 te 

Bergen op Zoom 

III-7 Catalijn (was getuige bij doop van Maria Croonenburch op 27 nov 1661 Bergen op Zoom) 

 

XX 

Armken Clarenbeek 

 

Kinderen: 

III-8 Jorien, gedoopt op 11 april 1636 Bergen op Zoom 

III-9 Helena, gedoopt op 11 april 1636 Bergen op Zoom 
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XXX 

Anneken Hendricks 

 

Hans kon lezen en schrijven; er zijn veel notarisakten in Bergen op Zoom waarin hij wordt 

genoemd: 

o Ruiter onder Van Well volgens akte van 10 mei 1628; 

o Beeldhouwer / steenhouwer volgens akte van 6 november 1630; 

o Woonde in Middelburg volgens akte van 18 maart 1834; 

o Pachter van de Lambertijnenhoeve, volgens akte van 23 februari 1639; 

o Tavernier volgens akte 3 oktober 1640; 

o Landbouwer volgens akte 27 december 1640; 

o Waard in ’t Ossenhooft, akte 17 januari 1642; 

o Tavernier volgens akte 14 oktober 1646; 

o Voerman volgens akte 22 september 1648; 

o Tavernier in Cleijn Ossenhooft. 

 

III-2 Gerraert / Gerrit van Croonenborgh / Croonenburgh 

 

X 

Maria Sinten 

 

Kinderen: 

IV-1 Trijntien, gedoopt op 6 november 1648 Bergen op Zoom, getuigen: Cornelia Stoffel, 

Elisabeth Gerrits 

 

XX 

Anna Jans 

 

Kinderen: 

IV-2 Jacobus, gedoopt van 15 februari 1651 Bergen op Zoom, getuigen: Jan Backer, Anna 

Gerrits 

IV-3 Neijsken?; getrouwd op 19 nov 1670 te Bergen op Zoom met Pieter Schrijnen / Schijve, 

geboren te Zaltbommel of Den Bommel; 

 

Gerrit was op 21 augustus 1672 nog getuige, samen met Stoffel Schijve bij de doop van Gerrit 

Schijve zoon van Neijsken van Croonenborg. 

 

III-3 Johannes (Jan) Janssen van Croonenborch 

 

X 

Dingentien / Dina / Dingen Jansdr. de Wit(te) 

 

Kinderen: 

IV-4 Johannes, gedoopt op 9 januari 1643 Bergen op Zoom, getuigen: Johannes Cronenburch, 

Josijntje tot den Hove 

IV-5 Janneke, gedoopt op 8 januari 1644 Bergen op Zoom, getuigen: Geertruijt van 

Cronenborch 

IV-6 Johannes, gedoopt op 24 sept 1645 Bergen op Zoom 

IV-7 Willem, gedoopt op 19 juli 1648 Bergen op Zoom, getuigen: Cornelis Willems Hellemans 
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IV-8 Anthony, gedoopt op 23 oktober 1650 Bergen op Zoom, getuigen: Anthony Cronenborch, 

Abraham Jansen 

IV-9 Cornelis, gedoopt op 19 nov 1653 Bergen op Zoom, getuigen: Geertruijd Pieties 

IV-10 Cornelis, gedoopt op 22 dec 1655 Bergen op Zoom 

IV-11 Janneke, gedoopt op 24 mei 1658 Bergen op Zoom, getuigen: Phillipus Pieters en Jan 

Schotelmans; trouwde op 17 maart 1690 met Jan Pieters de Haes 

IV-12 Josijnje, gedoopt op 12 nov 1660 Bergen op Zoom; trouwde op 17 set 1686 te Bergen op 

Zoom met Christiaen van Duimen; hun dochter Dina werd gedoopt op 12 juli 1689 te 

Bergen op Zoom, getuige: Janneke Croonenburgh 

IV-13 Geertruijt, gedoopt op 24 juni 1663 Bergen op Zoom; trouwde op 24 feb. 1682 te Bergen 

op Zoom met Christoffel Vekers / Ekkers; hun dochter Anna Dina werd gedoopt op 5 dec 

1683 te Bergen op Zoom, getuige: Josina Crooneburgh 

IV-14 Lambertus 

 

Johannes was trompetter onder Smelsingh volgens not.akte 22 april 1643 Bergen op Zoom; was 

soldaat onder Hoffwegen volgens not.akte 3 jan 1653 Bergen op Zoom. 

 

III-5 Paulus van Croonenborch 

 

 X 

 N.N. 

 

 Kinderen: 

IV-15 Cornelia Paulus van Croonenborch; getrouwd met Daniel Charion; hun dochter Elisabeth 

werd gedoopt op 24 dec 1679 te Bergen op Zoom, getuige: Margriet Paulus van 

Croonenborch 

IV-16 Margriet 

IV-17 Elysabeth Paulus van Croonenburgh, getrouwd met Goversen Willemsen; hun dochter 

Engel werd op 23 aug 1682 te Bergen op Zoom gedoopt, getuige: Tanna Paulus van 

Croonenburgh 

IV-18 Tanna 

IV-19 Anneke Paulus van Croonenburgh; getrouwd op 26 maart 1682 te Bergen op Zoom met 

Adriaen Calwaen  

 

IV-7 Willem Croonenburgh 

 

 X 19  aug 1668 Bergen op Zoom 

 Lisebeth de Passer / Passers / Passaars 

 

 Kinderen: 

 V-1 Jan (Johannes), begraven op 12 aug 1676 Bergen op Zoom 

V-2 Digna, gedoopt op 17 febr 1671 Bergen op Zoom; trouwde op 27 maart 1695 te Bergen op 

Zoom met Joannes Crijnen / Jan Krijnse Commissaris 

V-3 Johannes, gedoopt op 3 mei 1678 Bergen op Zoom, getuigen: Joahnnes de Wit, Cornelia 

Bout 

V-4 Johanna, gedoopt op 3 aug 1687 Bergen op Zoom, get. Janneken Croonenburgh 

 

XX 16 feb 1695 Bergen op Zoom 

Eva Adams 
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Willem was voerman volgens not.akte 23 mei 1675 Bergen op Zoom. 

 

IV-14 Lambertus van Cronenburgh 

  

 X 

 Elysabeth Beesekers 

 

 Kinderen: 

V-5 Diercje, gedoopt op 16 sept 1681 Bergen op Zoom, getuigen: Cornelis van Croonenburgh 

en Judith van Aertsen 
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7. Geslacht (van) Cro(o)nenborg(h)/ch / burg(h)/ch – provincie Noord-Holland, provincie Zuid-

Holland, provincie Utrecht en provincie Gelderland 

 
 

7.1 Provincie Noord-Holland 

De oudste tot heden bekende vermelding betreft Heijndrick Croonenburg, begraven in 1555 in de 

St-Laurentius (Grote kerk) Alkmaar. Mogelijk is hij de stamvader van de Alkmaarse tak. Hij is 

mogelijk geboren rond 1485. 

In het Westfries archief; Oud archief stad Hoorn 1356-1815, heb ik een akte gevonden betreffende 

een Henric Cronenburch:  

‘850 Scheepenen in Nye Neydorp oorkonden dat Henric, de bastaard van Cronenburch 

aan Claes Geryt Sijmons heeft verkocht zes geersen groedland aldaar, maar weer voor vijf 

gouden Rijnlandsche guldens jaarrente heeft gestuurd, en ze voor 50 Rijnlandsche 

guldens zal kunnen terugkopen. In het jaar onze heren 1474, de 22e januari’.   

Waarschijnlijk gaat het hier om de vader van Heindrick, die in 1555 werd begraven in de grote kerk 

van Alkmaar. Het lijkt daarmee waarschijnlijk dat de meeste Noord-Hollandse gezinnen met de 

naam Cronenburg  afstammen van het oude adelijke geslacht Van Cronenburg. 

 

Ik heb een aantal personen / gezinnen teruggevonden die vooralsnog niet makkelijk zijn te 

verwerken in een stamboom, maar waarvan absoluut zeker is dat zij erin horen. In 1612 maakt 

Hendrick van Cronenburg, nazaat van graaf Willem III, eigenaar van het landgoed waarop vroeger 

het Slot Cronenburg heeft gestaan in Nieuwe Niedorp (op de Rijd, bij de kostverloren molen; adres 

molen thans: Koggeweg 3, in ’t Veld) zijn testament op. Hij benoemt als erfgenamen zijn neven en 

nichten (Bron: Informatieblad stichting Historisch Genootschap Niedorp; 1 mei 2015; p. 47-49): 
Catrine Barthelmieris van Cronenburg, weduwe van Heertjen Jansz Kuijper (van Winckel, een dorp 

vlakbij Nieuwe Niedorp); Jan Aeriaans van Cronenburg, Thames Garbrant  van Cronenburg, Trijn 

van Cronenburg, Dieuwer van Cronenburg; Alidt Pieters van Cronenburg, getrouwd met Reijer 

IJver (afkomstig van Heiloo); Mari  van Cronenburg, getrouwd met Claes Gerbrants  (afkomstig van 

Opmeer); Brecht Cornelis van Cronenburg, getrouwd met Heijndrick Willeeboorts van Heiloo; Neel 

Cornelis van Cronenburg, getrouwd met Cornelis Jansz (afkomstig van den Langendijck); Alidt 

Cornelis van Cronenburg; Lijsbeth van Cronenburg, weduwe van Joost Jansz; Pieter Cornelis van 

Cronenburg ‘waert tot Nieuwe Niedorp in Graeff Maurits’;  Joris Cornelis van Cronenburg 

(afkomstig uit Medemblik); Dirck Cornelis van Cronenburg (van Lammerschaech; heet nu 

Lambertschaag, een dorp vlakbij Medemblik); Volku Pauwels van Cronenburg, getrouwd met Jan 

Aerians  Woggenum (van Hoochtwout; heet nu Hoogwoud, dorp vlakbij Nieuwe Niedorp); Aris 

Willlems van Cronenburg; Trijn Jacobs van Cronenburg, getrouwd met Pieter Dircxs (van 

Bassingerhorn (dorp vlakbij Schagen); Alidt Jacobs van Cronenburg; Anna Jacobs van 

Cronenburg; Neel Jans van Cronenburg; Albert Jans van Cronenburg; Aecht Jans van Cronenburg. 

Op basis hiervan heb ik voorlopig de onderstaande stamboom gereconstrueerd: 

I NN van Cronenburg 

 

X 

NN 

 

Kinderen: 

II-1 Hendrick, geboren ca 1550 

II-2 Willem 
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II-3 Cornelis 

II-4 Jan  

II-5 Pieter 

II-6 Pauwel 

II-7 Jacob 

II-8 Ariaen  

II-9 Bartelmieris 

 

II-2 Willem 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 III-1 Aris 

 

II-3 Cornelis 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 III-2 Brecht; getrouwd met Heijndrick Willeboorts (wonende in Heiloo) 

 III-3 Neel; getrouwd met Cornelis Jansz (wonende op den Langendijck) 

 III-4 Aleidt 

 III-5 Lijsbeth; getrouwd met Joost Jansz (Lijsbeth was weduwe in 1612) 

 III-6 Pieter, ‘waert tot Nieuwe Niedorp in Graeff Maurits’ 

 III-7 Joris (woonde in Medemblik) 

 III-8 Dirck (woonde in Lammerschaech = Lambertschaag, een dorpje vlakbij Medemblik) 

  

II-4 Jan  

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

III-9 Neel 

III-10 Albert 

III-11 Aecht 

 

II-5 Pieter 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 III-12 Alidt; getrouwd met Reyer IJver (woonde in Heyloo) 

 III-13 Mari; getrouwd met Claes Gerbrants (woonde in Opmeer) 
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II-6 Pauwel 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 III-14 Volcku; getrouwd met Jan Ariaens Woggenum (woonde in Hoogwoud) 

 

II-7 Jacob 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 III-15 Trijn; getrouwd met Pieter Dircxs (woonde in Bassingerhorn) 

 III-16 Alidt 

 III-17 Anna 

 

II-8 Ariaen  

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 III-18 Jan 

 III-19 Thames Garbrant 

 III-20 Trijn 

 III-21 Dieuwer 

 

II-9 Bartelmieris 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 III-22 Catrina; getrouwd met Heertjen Jansz Kuyper (woonde in het dorp Winkel) 
 

Verder heb ik nog een gezin gevonden dat eind 17e eeuw / begin 18e eeuw leefde in het dorp Sint-

Maarten: 

 Reijer van Cronenborg, schout en secretaris van Sint-Maarten 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 a) Pieter, predikant 

 b) Trijntje 
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 c) Claes 

 
Alkmaarse tak 

I Henrick (bastaard) van Cronenburch, geboren rond 1450 (mogelijk dezelfde persoon als genoemd 

op p. 22; VII-3). 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 II Heijndrick Croonenburg, geboren rond 1480, begraven in 1555 (Grote kerk Alkmaar) 

 

II Heijndrick Croonenburg, geboren rond 1480, begraven in 1555 (Grote kerk Alkmaar) 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 III Jan, geboren rond 1510 

 

III Jan van Cronenburg, geboren rond 1510 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 IV Thomas Jansz., geboren rond 1540 Schagen/Alkmaar? 

 

IV Thomas Jansz. van Cronenburg, geboren rond 1540, overleden rond 1567? 

 

X 

NN 

 

Kinderen: 

V-1 Jan Thomaszn., geboren rond 1560 in Alkmaar; regent burger weeshuis te Amsterdam 

1579; Scholarch der Latijnse school; woonde op het Rokin bij de lange brug; geboren te 

Alkmaar; was getrouwd met Wyntge Fransdr. Ruysch (Frans Hendricksz Ruysch trouwde 

op 25 nov 1570 te Amsterdam met Maria Jansdr Valckeniet) was schepen van Amsterdam 

in de periode 1593-1608; hij hield zich bezig met huwelijkse zaken en was commissaris 

van kleine zaken; begraven 23 juli 1614 Amsterdam, kinderloos 

V-2 Jacob Thomasz 

 

XX 

Neeltje Gerritsdr. 
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Kinderen: 

V-3 Elisabeth Thomasdr. van Cronenburg, geboren in 1564 Alkmaar, begraven in de grote kerk 

van Alkmaar op 13 sept 1631, gehuwd met Cornelis Basgen Jansz van Egmond van de 

Nijenburg (Burgemeester van Alkmaar). 

 

 

 

  

 

De inventaris van het archief van de familie Van Egmond van de Nijenburg, 1428-1765 (regionaal 

archief Alkmaar) bevat het testament van Neeltje Gerrits. Daaruit blijkt dat uit het huwelijk met 

Thomas Janszoon van Cronenburg, alleen een dochter is geboren met de naam Elisabeth. Wel 

staat er als getuige  bij de opmaak van het testament een Jacob Thomasszoon. Mogelijk was deze 

een zoon van Thomas uit een eerder huwelijk. 
 

V-2 Jacob Thomasz Cronenburg, geboren rond 1550 

 X 

 NN 

 Kinderen: 

 VI Jan 

VI Jan, geboren rond 1580 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 VII-1 Bancraas / Banckeris Jansz Cronenburgh, geboren rond 1610 

 VII-2 Pieter Janszn Cronenburgh (testeerde in de periode 1636-1672), geboren rond 1610 
 

VII-1 Bancraas / Banckeris / Bankeras /  Bancras Jansz Kroonenburg, geboren rond 1610 

 X 

 NN 
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 Kinderen: 

VIII-1 Olfart Bankeras Kroonenburgh, begraven op 14 juni 1680 op het Heiligeweg en Leidsche 

kerkhof te Amsterdam 

VIII-2 Cornelis Bancrasz Cronenburch, geboren te Alkmaar 

  X 9 jan 1667 Alkmaar 

  Pietertie Teunis van Leeuwarden 
 

Bancraas Jansz. was getuige bij het huwelijk van Pieter Pietersz Duynmeyer en Antje Jans op 5 

febr 1708 te Castricum. Bancraas was oom en en voogd van de bruid. 

VII-2 Pieter Jansz Cronenburgh, geboren rond 1600; testeerde op 15 mei 1641 te Alkmaar (inventarisnr 

121; aktenr 129; ‘de eerszame Pieter Jansz Cronenburgh’; wonende in de Schoutensestraat in 

Alkmaar) 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 VIII-3 Dirck Pieterz. Croonenburch, geboren rond 1630 

 VIII-4 Joannes, geboren rond 1630  
 

VIII-3 Dirck Pietersz. Croonenburch (testeerde  o.a. op 20 dec 1657 te Alkmaar (inventarisnr 242; bladz 

28; ‘de eersame Dirck Pietersz Croonenburch, poorter der stad Alkmaar, linnenwever’) 

 X 

 Trijntje Heijndricx 

 

XX 21 okt 1657 Alkmaar  

 Sytie Sierix 

 

 XXX 5 jan 1659 Alkmaar 

 Neeltje Gerrits 

  
VIII-4 Joannes Cronenburgh 

 X 20 okt 1658 Alkmaar 

 Catherina Busscherius / Busgeria 

 

 Kinderen: 

 IX-1 Sara, gedoopt op  1 aug 1659 Alkmaar 

 IX-2 Joannes, gedoopt op 1 sept. 1660 Alkmaar 

 IX-3 Petrus, gedoopt op 5 juni 1662 Alkmaar 

 IX-4 Petrus, gedoopt op 23 sep 1665 Alkmaar 

 IX-5 Adrianus, gedoopt op 19 maart 1671 Alkmaar 

 IX-6 Abraham, gedoopt  op 27 sept 1668 Alkmaar 

 IX-7 Sara, gedoopt op 31 juli 1672 
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IX-4 Pieter Kroonenburgh 

 X 

 Annetje Klaas 

 

 XX 

 Barber Gerrits 

 

 XXX 

 Florise Thien 

 

 XXXX 18 mei 1721 Alkmaar 

 Trijntje  Cornelis  
 

 Kinderen: 

 X-1 Lysbeth, gedoopt op 30 sept 1708 Alkmaar 

 X-2 Gerrit, gedoopt op 10 jan 1713 Alkmaar, begraven op 12 okt 1721 Alkmaar 

 X-3 Antie, begraven op 29 juli 1715 Alkmaar 

 X-4 Anna, gedoopt op 18 april 1717 Alkmaar 

X-5 Antie, begraven op 26 sept 1718 Alkmaar 

 X-6 Gretie, begraven op 22 maart 1722 Alkmaar 

 X-7 Aachje, begraven op  3 juli 1757 Alkmaar 
 

IX-5 Ary / Adriaen Kroonenburgh, begraven op 8 nov 1718 Grote kerk Alkmaar 

 X 

 Greetje Jans 

 

 Kinderen: 

 X-8 Jacob, gedoopt op 15 juli 1699 Alkmaar, begraven op 28 april 1715 Alkmaar 

X-9 Jan, gedoopt op 8 februari 1702 Alkmaar, begraven op 10 sept 1719 in het weeshuis van 

Alkmaar 

  

Ary kocht in 1711 een huis en erf in de Lombaertsraat in  Alkmaar. 
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Tak Amsterdam 

 

Er leefden tot in het begin van de 17e eeuw diverse personen en families met de naam 

Cro(o)nenburg(h)/ch / Kro(o)nenburg(h)ch. Het betreft waarschijnlijk een grote familie die 

welgesteld was. Hieronder volgen eerst de losse personen en losse gezinnen, daarna volgen een 

aantal gereconstrueerde familietakken. 

 

a) Dirck van Cronenburch, geboren rond 1475 

  

X 

 NN 

 

 Kinderen: 

1) Beatrijs, volgens een acte opgemaakt op 24 juni 1498 te Leiden ‘jkv Beatrijs Dircksdr van 

Cronenburch, wonende te Amsterdam’’ betreffende een lijfrente’; Deze Beatrijs is dezelde 

persoon als genoemd in hfst 2 onder VI-11 (p. 19). 

 

b) Bernardus Dessenius (=Dircksz?) van Cronenburg, geboren te Amsterdam in 1510, begraven in 

Keulen in 1574; na voorbereidend onderwijs legde hij zich toe op geneeskunde; eerst aan de 

hogeschool in Leuven, daarna aan die van Bologne, alwaar hij nn 1539 doctor werd. Hij maakte 

reizen naar Rome, keerde naar Holland terug; hij schreef verschillende boeken (Bron: Biografisch 

woordenboek der Nederlanden, 1858). 

 

c) Jacob Kroonenburg, geboren rond 1480 

 

X 

NN 

 

Kinderen: 

1) Claes Jacobszoon Kroonenburg;  Amsterdam in 1512-1513; woonde in het huis ’t Paradijs; 

2) Cornelis Jacobszoon Kroonenburg; van Amsterdam in 1527; wonende in ’t Paradijs 

(Bron: Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenis etc.; volume 12: Namen der 

raaden, sedert gebooren in de plaatsen die zich van hun poorterschap ontvrijd hadden) 

 

d) Hijltje Claes van Cronenborch, geboren rond 1570; trouwde op 3 aug 1591 te Amsterdam met 

Pieter Stevens 

 

e) Jacob Kronenborgh, geboren rond 1580 

 

 X 21 jan 1606 Amsterdam 

 Lysbeth Jochims 

 

Geen nazaten, voor zover bekend. 

 

f) Pieter Cornelisz Croonenburch, geboren in 1619, koopman 

 

 X 7 dec 1646 Amsterdam 

 Maritje Laurentius 
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XX 16 maart 1651 Amsterdam 

 Aerlanda Roeters 

 

 Kinderen: 

 1) Geertruij, gedoopt op 2 maart 1653 Oude kerk Amsterdam 

 2) Jannetje, gedoopt op 7 maart 1653 ,, 

 3) Aerland, gedoopt op  3 juli 1657 ,, 

 4) Aerlandina, gedoopt op 23 nov 1659 ,, 

 5) Elisabeth, gedoopt op 1 dec 1660 Nieuwe kerk Amsterdam 

 6) Pieter, gedoopt op 11 dec 1661 Oude kerk Amsterdam 

 7) Petronella, gedoopt op 7 jan 1663 ,, 

 8) Pieter, gedoopt op 30 dec 1663 ,, 

 9) Cornelis, gedoopt op 6  nov  1665 ,, 

 

g) Jan Janszoon Cronenburch, geboren rond 1610; poorter op 28 maart 1636 Amsterdam; 

harnaschmaker; afkomstig van ’t Landt van den Berch. Het Land van den Bergh of Landdrostambt 

Bergh was een bannerheerlijkheid in het Graafschap Zutphen waartoe 's-Heerenberg en de 

heerlijkheden Didam, Etten, Zeddam, Gendringen, Netterden en Westervoort behoorden. In het 

Schepensignaal van het Gelders recht komt in de periode 1609-1612 een Hans Cronenburch voor  

(Bron: geldersarchief.nl); ook legde een Gerrit Jansen Croenenburch op 3 april 1636 in Arnhem 

een burgereed af. Zij zullen nauw verwant zijn aan Jan Janszoon Cronenburch.  

 

 X 25 okt 1635 Amsterdam (bij huwelijk staat: Jan Jansszoon Cronenburch van Cronenburg  

 Sara Poelijn / Polij, geboren in 1613.  

 

 Kinderen: 

 1) Sara, gedoopt op 7 sept 1636  Nieuwe kerk Amsterdam 

2) Jan, gedoopt op 9 mei 1638 Nieuwe kerk Amsterdam 

3) Sara, gedoopt 20 mei 1640 ,,, 

4) Isaack, gedoopt 24 nov 1641 …; Noord-Nederlandse kunstschilder, werkte in Amsterdam 

en Haarlem; overleden na 25 oktober 1679 

5) Sara, gedoopt op 6 maart 1644 ,,,, 

6) Hester, gedoopt op 23 feb 1648 Nieuwerzijds Kapel 

7) Abraham, gedoopt op 4 febr 1653 ,,, 

 

Ook woonde er indertijd een Abraham Jansz Cronenburg in Amsterdam. In het notarieel archief is 

er een transportacte uit 1636 waarin hij een stuk grond kocht buiten de Sint-Anthoniepoort 

(Nieuwmarkt). Mogelijk was deze Abraham een broer van Jan Jansz Cronenburch. 

 
h) Hercules van Croonenburg / Kroonenburgh, geboren rond 1620, overleden op 28 maart 1671 te 

Amsterdam 

X 

Annetje Cornelis 

 

XX 13 april 1656 Amsterdam 

Catalijna / Lijntje Gerrebrants Schasts / Schaffens, overleden op 12 jan 1673 Amsterdam 

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Baanderheer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Zutphen
https://nl.wikipedia.org/wiki/%27s-Heerenberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_(bestuursvorm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Didam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etten_(Gendringen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeddam_(dorp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gendringen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Netterden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westervoort
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Kinderen: 

1) Rebecca, gedoopt op 14 jan 1659 Luthersekerk Amsterdam  

2) Hendrick, gedoopt op 5 dec 1659 Luthersekerk Amsterdam 

3) Gerbrant, gedoopt op 6 sept 1661 Luthersekerk Amsterdam; tradt op 24 dec 1684 in dienst 

bij VOC; functie onderkuiper; uit dienst in 1689; op 2 juni 1695 weer in dienst als 

kwartiermeester; uit dienst op 31 dec 1698; overleden (bron: nationaal archief) 

4) Rebecka Maria, gedoopt op 1 jan 1665 Luthersekerk Amsterdam  

5) Hercules, gedoopt op 3 dec 1666 Luthersekerk Amsterdam; ging in 1687 als soldaat bij de 

kamer van Amsterdam met het schip Java naar Batavia; ging in 1690 als bootsgezel op 

het schip Maas naar Batavia.  

 

Hercules werd bij zijn tweede huwelijk genoemd: Hercules van Croonenburgh van Croonenburgh.  

 

Hercules was volgens een notarisakte opgemaakt op 14 april 1663 bij notaris Volkaert Jans 

Bijkerck te Hoorn mede-eigenaar van de aankoop van ‘schip  De Liefdet Bekken’ (gebouw?). 

 

i) Joannes Cronenburgh, geboren rond 1620 in Keulen, overleden op 11 jan 1684 Amsterdam; zijn 

naam was waarschijnlijk Cronenberg i.p.v. Cronenburgh. De naam Cronenburgh kwam in Keulen 

niet voor, maar wel Cronenberg. 

  

 X Trijntje Simons 

 

XX ot 1 mei 1660 Amsterdam; tr. 23 mei 1660 Sloten 

 Clemencia / Clementia / Meijnsje Schatter / Schatten / Schatters 

 

 Kinderen: 

1) Sofia, gedoopt op  30 dec 1664 Nieuwe kerk Amsterdam; Sophia trouwde op 24 april 1688 

te Amsterdam met Abraham Minne. Zij kregen de volgende kinderen, allen te Leiden 

gedoopt: Johanna, gedoopt 24 maart 1689, get. Sara Schakerloo; Johanna, gedoopt op 30 

juli 1698, get. Godartus Kroonenburg en Sara Schakerloo; Johannes, gedoopt op 27 dec 

1699, get. Godart de oude Cronenburg, Sara Schakerloo; Antonie, gedoopt op 20 nov 

1704, get. Margaretha Cronenburg. 

 2) Magdelena, gedoopt op 2 sep 1666 Oude kerk Amsterdam 

 

 XXX 27 april 1669 Amsterdam 

Sara Cornelis Schakerloo, begraven op 29 nov 1708 Amsterdam. Sara was in 1685 weduwe van 

Joannes en kocht op 20 april dat jaar een huis en erf in de Wolvenstraaat, genaamd ‘De wijnberg 

uithangend’. 
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I Jan .. Croonborch 

 

X 

NN 

 

Kinderen: 

II-1 Pieter Jansz; verkoopt op 23 aug 1610 te Amsterdam een huis en erf tegenover het huis 

van de burgemeester 

II-2 Willem Jansz; volgens not acte van 31 maart 1617 te Amsterdam 

II-3 Geertruij, geboren in 1596; volgens not acte 31 mrt 161 

 

II-1 Pieter Jansz Cronenburg 

  

X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 III-1 Klaas Pietersz  

III-2 Jan 

III-3 Godert 

 

III-1 Klaas Pietersz Kronenburgh, schrijnwerker 

 

X ot 21 juni 1615 Dordrecht, tr 27 juni 1615 Amsterdam 

Tide Oijes Werix 

 

Geen nageslacht, voor zover bekend. 

 

III-2 Jan Cronenburg, geboren in 1601 te Amsterdam, suikerbacker 

 

X  

Pietertje Jacobs 

 

Kinderen: 

IV-1 Aeltje, gedoopt op 16 januari 1618 Nieuwe kerk Amsterdam  

IV-2 Barent 

 

XX 

Beletje Snijders / Sijwerts van Cuelen 

 

Kinderen: 

IV-3 Pieter, gedoopt op 10 jan 1616 Nieuwe kerk Amsterdam 

IV-4 Dirk, gedoopt op 26 mei 1619 Nieuwe kerk Amsterdam 

IV-5 Trijntje, gedoopt op 13 febr 1621 ,, 

 

XXX 23 dec 1628 Amsterdam 

Immetje Ydes 
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Kinderen: 

IV-6 Joannes, gedoopt op 23 dec 1629 Nieuwe kerk Amsterdam 

IV-7 Stijntje, gedoopt op 25 febr 1631 Nieuwe kerk Amsterdam 

IV-8 Magdaleentje, gedoopt 28 aug 1633 Nieuwe kerk Amsterdam 

IV-9 Joannes, gedoopt op 4 dec 1635 Nieuwe kerk Amsterdam 

IV-10 Lysbeth, gedoopt op 25 april 1638 Nieuwe kerk Amsterdam 

 

III-3 Godert Cronenburch, geboren rond 1600, begraven voor 1657 

  

X 

 Trijntje Henrix, begraven op 1 juni 1657 Nieuwerzijds kapel Amsterdam, weduwe van Godert 

 

 Kinderen: 

IV-11 Margrietjen, gedoopt op 9 nov 1627 Nieuwe kerk Amsterdam; was getrouwd met Adriaen 

de Wolf 

 IV-12 Trijntje, gedoopt op 25 maart 1629 Nieuwe kerk Amsterdam 

 IV-13 Godert, gedoopt op 9 maart 1631  ,, 

 IV-14 Henrick, gedoopt op 26 juni 1633  ,, 

 IV-15 Joannes, gedoopt op 8 mei 1635   ,, 

 IV-16 Magdalena, gedoopt op 15 aug 1638  ,, ; getrouwd met Huybert de Moolree 

IV-17 Henrick, gedoopt op 27 jan 1641   ,, 

IV-18 Albert 

IV-19 Catherina; getrouwd met Willem Florisz van Oudewater 

 

IV-2 Barend Jansz Croonenburg 

  

X 10 okt 1643 Amsterdam 

 Annetje Barents / Barentse 

 

 Kinderen: 

 V-1 Barent, gedoopt op 26 sept 1655 Noorderkerk Amsterdam 

 V-2 Pieter, gedoopt op  3 dec 1662 ,,  

V-3 Ammerije, gedoopt op  10 mei  1665,, 

  

IV-3 Pieter Cronenburch 

  

X 1 febr 1642 Amsterdam 

 Lysbetje Jans 

 

 Kinderen: 

 V-4 Grietje, gedoopt op 18 jan 1643 Nieuwe kerk Amsterdam 

 V-5 Grietje, gedoopt op 18 sept 1644 ,, 

 V-6 Maria, gedoopt op 10 juni 1646 ,, 

 V-7 Barent, gedoopt op 9 maart 1649 Oude kerk Amsterdam 

 V-8 Giertje, gedoopt op 24 juli 1654 Westerkerk 

 V-9 Wilhelmus, gedoopt op 22 maart 1656 Nieuwe kerk Amsterdam 

V-10 Johannes, gedoopt op  26 dec 1658 Westerkerk Amsterdam; soldaat bij VOC; tradt in 

dienst op 11 mei 1704; overleed op 25 jan 1706 (verdronken; bron: nationaal archief) 

 V-11 Geertruij, gedoopt op 12 juni 1661 ,, 
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IV-13 Goddert Kroonenburch, apotheker, woonde ten tijde van zijn huwelijk in de Langebrugsteeg 

  

X ot 7 febr 1658 Leiden; tr 9 feb 1658 Amsterdam 

 Aeltje Floris Oudewater, geboren te Leiden, begraven op 16 nov 1675 Oude kerk Amsterdam 

 

 Kinderen: 

 V-12 Goddert, gedoopt 11  juni 1659 Nieuwerzijds Kapel  Amsterdam 

 V-13 Floris, gedoopt op 25 maart 1661 ,, 

 

 XX 31 juli 1677 Amsterdam 

 Angenita Niels 

 

Er zijn verschillende transportacten te vinden in het stadsarchief van Amsterdam, betreffende 

aankopen van huizen door Godart: 

- Op 7 juni 1669: een huis en erf in de straat ‘Rusland’; 

- Op 19 jan 1685: een huis en erf op de Keizersgracht (2e huis vanaf de Leidsegracht; 

benoorden; thans Keizersgracht nr 460); 

- Op 24 dec 1686: een huis en erf inde Passeerderstraat; 

- Op 21 nov 1687 een huis en erf op de Heiligewegsvaart, genaamd ‘De grote turk’. 

 

IV-18 Albert Cronenburch 

  

X 

 Trijntje / Josijntje Jans 

 

 Kinderen: 

 V-16 Joannes, gedoopt op 22 aug 1647 Nieuwe kerk Amsterdam 

 V-17 Albertus, gedoopt op 17 december 1648 ,, 

 V-18 Joannes, gedoopt op 6 febr 1652 ,, 

 V-19 Goddert, gedoopt op 5 jan 1656 Westerkerk 

 

V-1 Barent Cronenburgh 

  

X 4 aug 1685 Amsterdam 

 Jacomijntje Frericx Swart 

 

 Kinderen: 

 VI-1 Barent, gedoopt  op 2 febr 1684 Noorderkerk Amsterdam 

 VI-2 Anna, gedoopt op 13 jan 1686 ,, 

 VI-3 Elisabeth, gedoopt op 21 juni 1687 ,, 

 

 XX 18 nov 1689 Amsterdam 

 Elisabeth Tieleman / Tideman ?/ Tieoleman 

 

 Kinderen: 

 VI-4 Ludero, gedoopt op 9 nov 1690 Noorderkerk Amsterdam 

 VI-5 Aurentia, gedoopt op 27 nov 1693 ,, 

 VI-6 Joanna Maria, gedoopt 15 april 1696 ,, 
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 VI-7 Sacharias, gedoopt op 20 aug 1698 ,, 

 VI-8 Emmerentia, gedoopt op 22 sept 1700 ,, 

 

V-10 Jan Croonenburgh 

  

X 25 febr 1684 Amsterdam 

 Susanne van Wijck 

 

 Kinderen: 

 VI-9 Elisabeth, gedoopt op 6 aug 1684 Westerkerk Amsterdam 

 VI-10 Aletta Maria, gedoopt op 25 nov 1685 ,, 

 VI-11 Pieter, gedoopt op 6 mei 1687 Nieuwe kerk Amsterdam 

 VI-12 Elisabeth, gedoopt op 11 juni 1688 Westerkerk 

 VI-13 Susanna, gedoopt op 24 sept 1690 Noorderkerk 

 

V-12 Godartus de jonge Croonenburgh, apotheker 

  

X 2 mei 1687 Amsterdam 

 Catherina Niels, begraven op 28 febr 1692 Amsterdam 

 

 XX 4 okt 1696 Amsterdam 

 Anna Barbara Sweerts, begraven op 13 sep 1743 Oude kerk Amsterdam 

  

 Kinderen: 

VI-14 Godart, gedoopt op 15 jan 1698 Zuiderkerk; Godart had een dochter:  Anna Richardina die 

op 16 nov 1768 te Utrecht trouwde met Hubertus Swanenburg. Verder had hij geen 

nageslacht. 

 

Anna Barbara was op 10 nov 1737 weduwe van Godart Cronenburg; woonde op de hofstede 

Hogevegt in Maarsseveen. 
  



 
 

143 

Tak Beemster 

 

 

I Floris (Kroonenburg), geboren rond 1610 

 

X 

NN 

 

Kinderen: 

II-1 Gerrit, geboren ca. 1636 

 

Bij de eerste DTB-registraties in de Beemster werd uitsluitend het patroniem vermeld, i.p.v. de 

achternaam. Dat maakt het wat lastig, maar onze Floris zal waarschijnlijk een van de eerste 

generatie bewoners zijn geweest. De naam Floris kwam verder niet voor in de Beemster. Ik heb 

nog een aantal personen gevonden, die mogelijk kinderen zijn van onze Floris en dus broers en 

zusters van onze Gerrit (zie hierboven): 

II-2 Guurt Floris, overleden op 6 februari 1664 in de Beemster, gehuwd met Dirck Jacobsen 

II-3 Maartje Floris, overleden op 11 juni 1678 in de Beemster, gehuwd met Jan Cornelisz. Olij 

II-4 Maritje Floris, overleden op 12 april 1681 in de Beemster, gehuwd met Aerjen Jansz Coorn 

II-5 Antje Floris, overleden op 12 juni 1688 in de Beemster, gehuwd met Herman Theunisz. 

II-6 Jan Floris, overleden op 29 september 1704 op de Jisperweg in de Beemster. 

 

Verder vond ik via de DTB registers van Purmerend een mogelijke doop van vader Floris: Op 19 

januari 1611 werd gedoopt Floris Gerritsz, zoon van Gert Jacobsz en Trijntje Barents. Mogelijk 

heette de vader van Floris dus Gerrit en de grootvader Jacob. De voornaam Jacob wordt ook 

genoemd in het testament van Hendrick van Cronenburg (zie p. 129). 

 

II-1 Gerrit Florisz Kroonenburg, geboren ongeveer 1636, wonende aan de Volgerwerg, later op de 

Jisperweg, begraven op 13 april 1694 Beemster 

X 

Ariaantje Claesdr., begraven op 18 mei 1686 Beemster 

 

XX Geertje Hendriks, overleden op 20 mei 1701, wonende op de hoek Middenweg en Volgerweg 

 

Kinderen: 

III-1 Floris, gedoopt op 11 juni 1656 Beemster, begraven op 10 juli 1656 Beemster 

III-2 Floris, gedoopt op 11 aug 1658 Beemster, begraven op 27 juni 1663 Beemster 

III-3 Abraham, gedoopt op 23 maart 1664 Beemster, begraven op 14 juni 1737 Beemster 

III-4 Isaac, gedoopt op 23 maart 1664 Beemster, begraven op 13 mei 1664 Beemster 

III-5 Maartje, gedoopt op 28 aug 1667 Beemster, begraven op 21 aug 1705 

III-6 Claes, gedoopt op 7 juli 1669 Beemster, begraven op 5 april 1727 Beemster 

III-7 Floris (doopdatum onbekend):  

Op 25 april 1745 te Zijpe trouwde Gerrit Floriszoon Kroonenburg met Grietje Gijsberts 

Blankendaal. Gerrit woonde toen in de ‘Pannenstolpe’ (waarschijnijk naam van een 

boerderij). Gerrit was boer en waarschijnlijk direct verwant aan onze tak. Hij zal 

waarschijnlijk ook van onze Floris Kroonenburg afstammen, geboren rond 1610.  
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De Beemster is ingepolderd door rijke handelslieden uit Amsterdam in 1609. In Amsterdam waren 

er destijds al diverse Hollandse gezinnen met de naam (Van) Kro(o)nenburg(h)/ch, 

Cro(o)nenburg(h), Cro(o)nenborg(h)/ch waarvan het merendeel verwant lijkt aan elkaar.  

Amsterdam beschikt over een groot notarieel archief, waarvan de meeste akten nog niet 

toegankelijk zijn gemaakt via een index. Mogelijk als alle akten zijn geindexeerd dat we Floris of 

zijn vader Franck kunnen vinden. Ook is het mogelijk dat de stamvader Floris uit de omgeving van 

Alkmaar, Medemblik of Enkhuizen kwam. 

 

III-3 Abraham Gerritsz, gedoopt op 23 maar 1664 Beemster, begraven op 14 juni 1737 Beemster 

 

 X 

 Iefje Claesdr. 

 

 Kinderen: 

 IV-1 Gerrit, gedoopt in 1694 

 IV-2 Maartje, gedoopt in 1694 

 IV-3 Claes, gedoopt in 1698 

 IV-4 Maartje 

  

III-6 Claes Gerritsz 

  

X 

Lysbeth Cleasdr 

 

Kinderen: 

IV-5 Cornelis Claesz, gedoopt op 24 okt 1694 Beemster 

IV-6 Maartje, gedoopt in 1699 Beemster 

IV-7 Trijntje, gedoopt in 1701 Beemster 

IV-8 Gerrit, gedoopt in 1703 Beemster 

IV-9 Ariaantje, gedoopt in 1708 Beemster 

IV-10 Jan 
 

III-7 Floris 

 

 X 

 

 NN 

 

 Kinderen: 

 IV-11 Gerrit Florisz 

 

IV-11 Gerrit Florisz  

 

 XX getrouwd op 25 april 1745 te Zijpe met 

 

Grietje Gijsberts Blankendaal 

 

Gerrit woonde toen in de ‘Pannenstolpe’ (waarschijnijk naam van een boerderij). Gerrit was boer.  
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Kinderen: 

V-1 Heijke Florisz, overleden op 16 januari 1751 Noordbeemster 

V-2 Albert Florisz, overleden op 4 juni 1794 op de Middenweg (Beemster) 

V-3 Geertje Floris, overleden op 31 december 1801 

 

V-2 Albert Florisz, overleden op 4 juni 1794 op de Middenweg (Beemster) 

 

 X op 29 december 1771 Purmerend met 

 

 Maartje Jacobs Groen 

 

 XX op 19 mei 1782 Purmerend 

 

 Trijntje Hendriks 

 

 Kinderen: 

 VI-1 Floris, gedoopt op 14 maart 1777 in de Beemster, overleden voor 1839 in de Rijp. 
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Tak Enkhuizen 

 

I Lucas Croonenburg, geboren rond 1505; was mogelijk een nazaat van Lucas van Cronenburg (zie 

hfst 2, VIII-3, p. 22) 

 Kinderen: 

 II-1 Gerrit 

  
II-1 Gerrit Lucasz Croonenburg, geboren rond 1530 

 X 

 Wybrich Olferts, geboren rond 1540 

 Kinderen: 

 III-1 Luitje / Lucas, geboren rond 1555 

 III-2 Kenu 

 

III-1 Luitje / Luijtgen / Lucas Gerritsz / Geertsz Croonenburg (overleden in 1622) Gecommiteerde Raad 

Noord-Holland 1589.    Gemeenteraad Enkhuizen: 1584-1622. Schepen: 3-4x 1555 ?, 1579, 1581, 

1585. Burgmr: 23x 1586-1587, 1589-1590, 1592-1593, 1595-1596, 1598-1599, 1601-1602, 1604, 

1606, 1608, 1610-1611, 1613, 1615-1616, 1618-1619, 1621. VOC-bh: 1602-1622. Comm.Echt.St: 

1583, 1588. Voogd-PH: 1580. Kerkmr: 1575. ?    Diaken: 1582. ? Schutterij-Kapitein: E 1584. (SV-

2016-81; SVD-inr13-20; 49-71, 72; 56-85) (bron: schepenzegels Enkhuizen); Gereformeerd, later 

Hervormd. 

 

X 

Trijn Wouters 

 

XX op 28 juni 1579 te Enkhuizen met 

Diew / Dieu Jacobs / Jansen Brouwer 

 

Kinderen: 

IV-1 Gerrit, gedoopt op 30 september 1582 

IV-2 Wybrich, gedoopt op 6 oktober 1583 

IV-3 Jacob, gedoopt op 29 januari 1584 

IV-4 Trijn, gedoopt op 15 december 1585 

IV-5 Griet, gedoopt op 18 april 1588; overleden op 22 maart 1650; regentes Nieuwe Arme 

Weeshuis 1632-1650 

IV-6 Gerrit, gedoopt op 30 september 1590 

IV-7 Jacob, gedoopt op 15 augustus 1593 

IV-8 Trijn, gedoopt op 28 april 1596 

IV-9 Trijn, gedoopt op 10 april 1597 

IV-10 Volcker, gedoopt op 1 juli 1601 

IV-11 Olfert, gedoopt op 25 december 1605 
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IV-6 Gerrit Lucasz Croonenburg (1590-1650), lakenkoper. Gemeenteraad  Enhuizen: 1626-1650. 

Schepen: 1630. Burgmr: 8x 1633, 1636, 1638, 1640, 1642, 1644-1645, 1647. Bez.Amb: 1622-

1623. Comm.Echt.St: 1627. Voogd-ZH: 1625-1626. Kerkmr: 1631. Schutterij-Luitenant+Kapitein: H 

1640, 1648. (bron: schepenzegels Enkhuizen) 

 

X op 16 april 1621 met 

 

Anna Meijnarts / Meuwes Nelepiet 

 

Kinderen: 

V-1 Wybrich, gedoopt op 26 januari 1625, getuige: Grietje Jans 

V-2 Trijntgen, gedoopt op 7 december 1628, getuige: Gerrit Lucas     
 

IV-7 Jacob Cronenburg 

 X op 26 april 1615 met 

 

 Hilletje Gerritsdr. 

 
 Kinderen: 

V-3 Reijnu, gedoopt op 19 januari 1617 te Enkhuizen 

V-4 Gerrit Jacobsz Croonenburgh, gedoopt op 10 jan 1619 Enkhuizen 

 

Gerrit Jacobsz Croonenburgh, gedoopt op 10 jan 1619 Enkhuizen; volgens oud archief 

stad Enkhuizen; akte waarbij de fideicommissaire erfgenamen van Reijnst Jans afstand 

doen van hun recht op het huis en erf bewoond door Gerrit Jacobsz. Croonenburgh aan de 

zuidzijde van de Oude Westerstraat te Enkhuizen, 13 april 1658 

 

Hij was de laatstlevende afstammeling van Reynst Jans en woonde in 

haar huis "staande in de Oude Westerstraat over de Pepperstraat" 

Hij bezat 825 roeden land "leggende tussen de Capelle en de Houcke 

slooten genaamt De Groote Dol" (de moeder van zijn grootvader burg. 

Lucas Gerritsz was genaamd Wybrich Offerts Dol). 

Hij testeerde als bejaarde J.M. kinderloos, wonende te Diemermeer 

op 1 mei 1644 voor notaris A. de Jaeger te Amsterdam. 

Zijn erfgenaam was het Oude en Nieuwe Arme Weeshuis. 

Hij is overleden rond 1666 in Diemermeer. Inventaris: "een graf in de kerk van de 

Diemermeer daer D'Heer Cronenburg zaliger is begraven" (Enkh. Weeshuis Arch doos A, 

nr. 2 

boedel inv. 29 dec. 1666). 
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Portret van Gerrit Jacobsz Cronenburg; toegeschreven aan jan Albertsz Rotius; 

Enkhuizen, voormalig weeshuis 

 V-5 Reijnu, gedoopt op 30 december 1621 

IV-10 Volkert / Folcker Lucasz / Luitjesz / Luickesz (1601-1657) Gemeenteraad Enkuizen: 1656-1657. 

Schepen: 6x 1638, 1640, 1645, 1648, 1650, 1656. Burgmr: 1657. Comm.BKZ: 1649. Voogd-

Aalmoes: 1655. Kerkmr: 1641, 1644, 1646-1647. Ouderling: 1654. Schutterij-Luitenant: E 1640. 

(SVD-inr13-27; 49-85, 86; 56-102, 118) (bron: schepenzegels Enkhuizen) 
 

X op 5 mei 1641 met 

 

Neeltje Gerrits Druyf 
 

 

En verder: 

I Dirck/Heijndrick van Croonenburg 

X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 II-1 Dirck, geboren rond 1620 

 II-2 Jan Dirckszn, geboren rond 1620 
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 Dirck was waarschijnlijk een zoon van Luitje /Lucas Gerritsz van Croonenburg (zie II). 

 

II-1 Dirck, geboren rond 1620 

 

 X  

 Femmetje Jans 

 

 Kinderen: 

 Aeltjen, gedoopt op 22 maart 1650 Enkhuizen, getuige: Hans Croonenburg 

   

II-2 Jan Dirckszn, geboren rond 1620 

 

 X 29 aug 1643 Enkhuizen 

 Jacomijntje Jans 

   

 

En Verder: 

 

 Jan Pieterszn Cronenburg 

 X 

 Elsjen Lucassen 

 

 Kinderen: 

 Pietertgen, gedoopt op 22 juni 1650 Enkhuizen 
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Tak Haarlem 

 

In het boek ‘Den Haerlemschen Harmisiaen dat is verhael en vreetheydt der heeren van Haerlem 

ghepleeght aen verscheiden goede patriotten…, gedrukt in 1618’ staat de ‘eerbare burger Dirck 

dircksen Cronenburg vermeld, die voor een periode van 25 jaar verbannen was uit deze stad 

vanwege bepaalde brieven die hij ontving. Mogelijk dat hij de stamvader was van de hieronder 

vermelde tak. 

 

I Hendrick Cronenbergh/burgh / Cronenborg / Kroonenbergh, geboren rond 1653 

X 

Greertje / Geurtje 

 

Kinderen: 

II-1 Joannes, gedoopt op 13 augustus 1676 te Haarlem, getuigen: Carel de Haes en Fijtje 

II-2 Anthoni, geboren rond 1677 

II-3 Joannes, gedoopt op 13 aug 1678 Haarlem, get. Carel de Haes en Fijtje 

II-4 Barent, gedoopt op 6 februari 1678 Haarlem, get. Barent en Aeltjen 

II-5 Abraham 

II-6 Jannitijen, gedoopt op 13 febr. 1685 Haarlem, get. Jan, Sytijen 

II-7 Jacob, gedoopt op 11 aug 1679 Haarlem 

II-8 Isaac, gedoopt op 11 augustus 1679 Haarlem 

II-9 Adrianus, gedoopt op 13 juli 1681 Haarlem 

 

II-2 Anthoni Kronenburg 

 

X 

Saartie van Oudshoorn 

 

Kinderen: 

III-1 Hendrik, gedoopt op 28 sept 1698 Haarlem, get. Abraham Kronenburg, Swaantie Ridders 

III-2 Sara, gedoopt op 8 okt 1700 Haaarlem, get. Barent Kronenburg, Jannetje Kronenburg 

III-3 Pieter, gedoopt op 3 dec 1704, get. Abraham Kronenburg, Swaantje Ridders 

III-4 Hendrik, gedoopt op 21 jan 1703 Haarlem 

III-5 Juriaan, gedoopt op 14 sept 1706 Haarlem 

 

II-4 Barent Kronenburg 

 

X 

Jannetje / Janneke Hisma 

 

Kinderen: 

III-6 Hendrik, gedoopt op 12 dec 1700 Haarlem, get. Anthonij en Maartje Kroonenburg 

III-7 Geertruij, gedoopt op 10 december 1702 Haarlem, get. Abraham Kronenburg en Swaantje 

Ridders 

III-8 Johannes, gedoopt op 28 dec 1704 Haarlem, get. Johannes Kronenburg en Jannetje 

 

II-5 Abraham Cronenburg 

  

 X 
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 Swaentie (Sara?)  Ridders 

 

 Kinderen: 

 III-9 Geertruid, gedoopt op 29 juli 1704 Haarlem, get. Anthonij en Martie Cronenburg 

III-10 Johannes, gedoopt op 25 december 1715 Haarlem, getuigen: Johannes de Ridder en 

Adriana Gesius 

 

II-7 Jacobus Cronenburg 

  

 X 

 Yda Bouling / Bouwlingh 

 

 Kinderen: 

 III-11 Annetjen, gedoopt op 2 febr 1684 Haarlem 

 III-12 Johanna, gedoopt op 26 aug 1682 Haarlem 
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Tak Medemblik 

Hier volgen twee takken die nauw verwant aan elkaar zullen zijn.  

 

I Jan Corneliszn Croonenburgh / Kroonenburg, geboren rond 1625 

 

X  

NN 

 

Kinderen: 

II-1 Christijntgen, gedoopt op 25 febr 1652 Medemblik 

II-2 Jelis, gedoopt op 7 juli 1660 Medemblik 

II-3 Zijltgen, gedoopt op 17 sept 1662 Medemblik 

II-4 Cornelis, geboren rond 1660 

 

II-4 Cornelis Jansn Croonenburgh, geboren rond 1660 

 

 X 

 Wesseltje Wessels 

 

 Kinderen: 

 III-1 Cornelia, gedoopt op 4 november 1685 Medemblik 

 III-2 Jan, gedoopt op 11 febr 1688 Medemblik 

 III-3 Wessel, gedoopt op 13 okt 1689 Medemblik 

 III-4 Wessel, gedoopt op 30 dec 1691 Medemblik 

 III-5 Wellemtje, gedoopt op 29 mei 1694 Medemblik 

 III-6 Markus, gedoopt op 13 nov 1695 Medemblik 

 III-7 Willemtjen, gedoopt op 22 dec 1697 Medemblik 

 

 

 

I Pieter Reijerszn Kroonenburgh; was op 10 jan 1669 lidmaat van de Hervormde kerk  in Twisk (was 

eerder gereformeerd), geboren rond 1640 

 

 X 

 Grietje Jans de Wit 

 

 Kinderen: 

 III-1 Meijndert, geboren rond 1660 

III-2 Geertje, gedoopt op 23 nov 1666 Medemblik 

 

 XX 25 aug 1668 Medemblik 

 Trijn Dircks 

 

 Mogelijke kinderen: 

 III-3 Frederik, geboren rond 1670 

III-4 Trijntje Pieters, geboren rond 1680; trouwde op 10 mei 1699 Westwoud met Jacob 

Pietersz Coop 
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Op 2 juni 1691 vaarde Regneris Croonenburgh uit Medemblik met de VOC als predikant mee op 

het schip de Zaamslag . Hij was waarschijnlijk een broer of de vader van Pieter (bron: nationaal 

archief). 

 

Er was een Reijer van Cronenburg schout en secretaris van de dorpen Sint-Maarten, Valkenkogge 

en Enigenburg. Hij had de volgende kinderen: 

1) Pieter; was getrouwd met Weijntje de Beer 

2) Trijntje 

3) Claes. 

Dit gezin was waarschijnlijk direct verwant aan het gezin onder I. 

 

III-1 Meijndert, geboren rond 1660 

 

 X 29 dec 1686 Enkhuizen 

 Neeltje Cuyper 

 

III-3 Frederik, geboren rond 1670 

 

 X ot. 22 sept 1696 Medemblik; tr. 7 okt 1696 Medemblik  

 Marijtje Jacobs Pinckins / Pennokus / Penoklus 

 

 Kinderen: 

 IV-1 Trijntje, gedoopt op 4 aug 1697 Medemblik 

 IV-2 Marijtje, gedoopt op 2 nov 1698 Medemblik 

 IV-3 Marijtje, gedoopt op 28 jan 1700 Medemblik  
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7.2 Provincie Zuid-Holland 

 

Tak Delft 

 

I Jan Jansz Kronenberg, kuiper, poorter van Delft in 1593 

  

X 

 NN 

 

 Kinderen: 

II-1 Willem Janszn 

 

II-1 Willem Janszn Croonenburch 

 

 X 

 Margryeta / Grietje Jans 

 

 Kinderen: 

 III-1 Adriaen 

III-2 Cristina, gedoopt op 1 april 1642 Delft; trouwde op 27 sept 1662 te Delft met Pieter van 

den Berch 

 III-3 Jannetgen, gedoopt op 25 juli 1645; trouwde op 19 dec 1676 te Delft met Bartel Harweij 

 III-4 Heyndrick, geboren rond 1659 

 III-5 Johanna; trouwde op 11 okt 1664 in Delft met Servaes Hastingh, horlogemaker 

 

III-1 Adriaen, wonende op de Weversdijk 

 

 X 8 sept 1663 Delft 

 Dina / Dyna van Elserak 

 

 Kinderen: 

 IV-1 Margrieta, gedoopt op 16 jan 1659 Delft, getuigen: Willem Cronenburg en Grietje Jans 

IV-2 Helena, gedoopt op 22 april 1660 Delft, getuigen Willem Cronenburg, Grietje Cronenburg 

en Elisabeth van Elserak 

IV-3 Catarina, gedoopt op 15 april 1667 Delft, get. Margrieta Cronenburg 

IV-4 Willem, gedoopt op 9 aug 1673 Delft, get. Kristijn Croonenburgh 

IV-5 Margreta, gedoopt op 10 juni 1661, get.  Margrieta Jans 

IV-6 Joannes, gedoopt op 20 febr 1663 Delft 
 

III-4 Heyndrick Croonenburch, wolverkoper 

 X otr 20 febr 1677, tr 7 maart 1677 Delft 

 Lijsbeth Bastiaans Molenaar 

 

 Kinderen: 

 IV-7 Willem, gedoopt op 4 aug 1678 Delft, get. Eva Jans 

 

 XX otr 20 juni 1680 Utrecht, tr. 22 juni 1680 Delft 

 Cornelia Willem Pein  
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7.3 Provincie Utrecht 

 

Hieronder volgen eerst een aantal losse gezinnen en personen. Ze woonden o.a. in Zuidoost 

Utrecht, Gelderland en Oostelijk Noord-Brabant, daarna volgen de personen/takken per plaats. 

 
 

a) I Hendrick of Walraven (leefde rond 1477) 

  X 

  NN 

 

  Kinderen: 

  II-1 Gilles 

  II-2 Walraven? 

 

Volgens het Brabants archief (bihc.nl) leefde in 1477 Walraven van Cronenborch. Deze 

Walraven was de vader of mogelijk een broer van Gilles. Hun vader zal dan vermoedelijk 

Dirck/ Dereck/ Hendrick hebben geheten. De naam Walraven zal waarschijnlijk via 

moederszijde komen of via een aangetrouwde oom, aangezien deze naam verder bij de 

familie (Van) Cronenborch/burch niet voorkwam. 

 

II-1 Gilles / Jelis van Cronenborch /Cronenburg 

 

  X 

  Anna Jacob Freyse van Dolre 

 

  Kinderen: 

  III-1 Dirck (leefde in 1547) 

  III-2 Walraven  

  III-3 Jacob 

  III-4 Ernst 

  III-5 Cornelia 

    

Gillis (leeft rond 1539), hofmeester van de heer en vrouwe van Boxtel, genaamd Bassignij 

/ Baucignie. In een schepenacte van 1544 wordt gesproken over  een bezit uit het Sticht 

Utrecht) (bron: bihc.nl). 

 

Utrechts archief; 216 domkapitel utrecht: 

 

Staten betreffende de invordering van de pachtgelden van goederen van de Utrechtse 

geestelijke gestichten door Gielis van Cronenburch, Anthonis van Aemstel van Mynden en 

Benignus Schick, namens de elect Hendrik, 1527-1528, met door hem afgegeven 

kwitanties 

 

Kwitanties door Gielis van Cronenburch, huishofmeester van de bisschop, aan 

verschillende personen te Nederlangbroek en Overlangbroek uitgereikt, wegens bedragen 
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die in mindering zullen komen van hen aan het domkapittel verschuldigde pachten, 1528-

1529 

 

Archief Eemland; Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810: 

Kwitantie, door Gielis van Cronenburch, huishofmeester van Karel V, als heer van Utrecht, 

gegeven aan Gherit Zoest, burgemeester van Amersfoort, wegens het afdragen van 191 

goudguldens aan Huisgeld, 1530. 

 

  Het Brabants archief (bihc.nl); 294 Heerlijkheid Loon op Zand: 

 
979 Verklaring van schepenen van Boxtel dat Gielis van Cronenburch, rentmeester van 

wijlen Philips van Hoerne en weduwe Clara van Renesse, aan zijn zoons Walraven en Dirk 

530 carolusgulden en 4 stuiver heeft overgedragen ter vereffening van saldi van 

rentmeestersrekeningen over 1537-1543, 1546  

Regionaal historisch centrum Zuidoost Utrecht; Nadere Toegang op inv. nr. 21 uit de 

Collectie Digitale Bronnen (61): 

 

p. 180: 

1558 1/2 [HUA RA 227-2] Dirck van Cronenborch voor hemzelf en vervangende  

Walraven, Jacob, Ernst en Jfr Cornelia van Cronenborch zijn broeders en  zuster, en Jfr 

Cunera Freys van Dolre cst Jfr Anna Freys van Dolre wedue  Gillis van Cronenborch hun 

moeder en zuster om te vestigen Henrick  Lambertsz en Thonis Acrijnsz int Goy in een jrl 

losrente op 300gu  hoofdsom, volgens acte van contract van zeker land int Vuylcoop 

gerecht  Schonouwen 

 

P. 192: 

1562 28/9 [HUA RA 188-4] decretale verkoop van de helft van 10m te Schonou wen, nu 

gebruikt door Anthonis Acrijnsz wonend te Schalkwijk en de erf genamen van Henrick 

Lambertsz int Goy, bo heer Joost van Winssen, ben  Henrick Gerritsz, en wel ten verzoeke 

van Dierick van Croenenborch en  Jfr Anna Freys van Dolre wedue zaliger Jelis van 

Croenenborch. Verkoop  geschiedt ten huize van Eernst Gerbrantsz (sic, = Jacobsz!) 

schout van  Schonouwen; opposanten: Thonis Acrijnsz te Schalkwijk, Jan Gerritsz int  

 

P. 193  

Goye, Claes de Ridder, Hubert van Culemborch procureur van Jfr Cunera  Freys van Dolre 

gerechtigd in 1/4e deel. Willem van Muyden procureur  van Dirck van Oostrum schout tot 

Wijck en ook van Dirck van Velpe tot  Derthuysen seggende uyt saecke voorsz ten 

achteren te sijn volgens  taxatie van 28/3 1556. Op 11/3 1557 hadden Anthonis Acrijnsz 

(merk) en  Henrick Lambertsz (merk) in huer ontvangen van Jfr Anna van Dolre  wedue 

Gielis van Cronenborch, Jfr Cunera van Dolre x Walrave van  Cronenborch voor hemzelf 

en vervangende Jfr Cornelia zijn zuster, Dirck  van Cronenborch te Rhenen, Jacob en 

Ernst van Cronenborch, die twee  delen van de 10m vrsz; Anthonis Acrijnsz was gehuwd 

met Huybertge, die  nu is overleden nalatend Jan Gerritsz en haer andere kinderen; zo 

stierf  ook Henrick Lambertsz etc; cf ook 31/7 1562 (Schon 37+ Schon 81) 

 
  

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=294&minr=965207&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=294&minr=965207&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=294&minr=965207&miview=inv3&milang=nl&mialg=
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=294&minr=965207&miview=inv3&milang=nl&mialg=
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III-1 Diederick / Derck / Dirck van Cronenborch; geboren rond 1490; woonde in Rhenen 

(Gelderland); drossaard van Amerongen; leefde rond 1563-1564 (bron Gelders archief) 

 

X 

Margareta / Margriet Leefdael, geboren rond 1490 

 

Gelders archief: 

163 Stukken betreffende de afwikkeling der nalatenschap van Margaretha van Leefdael, 

weduwe van Balthasar van Wese, hertrouwd met Derck van Cronenborch, 1564. 1 omslag 

N.B. Met retroacta van 1549 en 1555.  

 

0124-817 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen: 

4636 Missive van het hof aan den ambtman van Nederbetuwe. Naar aanleiding van het 

hierbij gaande request van Derrick Vonck, van Rhenen, als borg van Gerrit Noest, 

appellant van een vonnis in de Marsch gewezen tusschen hem en Derrick van 

Croonenborch nom. ux., wordt hem gelast den suppl. klaring te laten genieten, indien het 

ten minste gebruik is, dat men van Nederbetuwe klaring geniet, en tevens de executie van 

het vonnis te beletten, indien zulke klaringen de executie opschorsen.  

Zie brief van 5 februari 1563 No. 4725; 1562 juli 22 

 

Gelders archief; regesten: 

446 Wilhem van Braeckell, Doctor, potentiavit Philips Jasperss in alzulke zaak als zijn W. 

te doen heeft tegen Derck van Cronenburch te Rhenen en voorts in omnibus; 19 dec 1564 

 

  0124-665 Brieven uit en aan het Hof: 

1570 Missive van het Hof aan de regente begeleidende een request van Derrick van 

Croonenberch en diens vrouw, betreffende een sententie in de Marsch gewezen, waarvan 

te Utrecht was geappelleerd. Het Hof dringt aan op definitieve decisie der questie tusschen 

Gelderland en Utrecht over de jurisdictie en hoogheid der Marschen. (Zie Tegenw. Staat 

van Utrecht II. p. 77/78).  

Zie br.m.h.kw. v. Nijm. No. 4765; 1570 april 29 

 

Regionaal historisch centrum Zuidoost Utrecht; Nadere Toegang op inv. nr. 21 uit de 

Collectie Digitale Bronnen (61): 

 

1565 11/5 [HUA Bew.Arch. II 2265 B-2 fol clxxiii ev Noodhulp + 2339, charter]  Dierick van 

Cronenburch drossaard van Amerongen (Z beschadigd) vanwege dhr Goert van Reede 

ridder, Cornelis Dirckx van Amerongen scout vanwege de Domproest (Z), Jan Dierickx (Z) 

en Henrick Jacobsz (Z) comp Cornelis Jansz x Cornelia trp 4m als omschreven eodem die 

OP heer Thomas Persoels. Vastgemaakt hieraan: 20/5 1617 Hof van Utrecht: comp 

gemachtigde van Jacob van Prattenburch te Amerongen als possesseur van sekere 4m 

genoemd in de rentebrief van 11/5 1565 belast met losrente van 25gu verzekerd op 400gu 

hoofdsom; deze 400,- is executabel; nu eigenaar Noodhulp 

 

1565 16/11 [HUA RA 188-5] Jfr Sibilla van Amerongen weduwe Gerrit van Vliet  heeft zaak 

tegen Dierck van Cronenburch wonend te Amerongen vhz en als boedelhouder van zaliger 

Jfr Margriete van Leefdaell zijn hvr  
1566 26/3 [HUA Huis Zuilen 473] Dirck van Cronenborch (Z) drost van  Amerongen 

vanwege Geurt van Rede, Cornelis Dirckx van Amerongen (Z) schout vanwege de 

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=1172&minr=30320877&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=1172&minr=30320877&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=1172&minr=30320877&miview=inv3&milang=nl&mialg=
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Domproosdij, Jan Aertsz van Wageningen (Z) en Frans van Doorn (Z) schepenen, comp 

Sebastiaen Willemsz de Cruyff x Petronella wonend te Amerongen, trp 4 hont aldaer bij de 

ouden steenoven, bo O land van het huys en slot Amerongen, Z Ouden Rijn, W de ouden 

Steenoven, N Sebastiaen vrsz zelf OP: heer Goert van Rede heer van Amerongen 

III-2 Walraven 

 

  X 

  NN 

  

  Kinderen: 

  IV-1 Henrick Walravensz 

 

IV-1 Henrick Walravensz van Cronenborch 

 

  X 

  Lysbeth 
 

b) In 1562 leeft Herman van Cronenborch (bron: Regionaal archief Zuidoost Utrecht) 

 

c) In 1570 overleed Cornelis van Cronenborch (bron: Regionaal archief Zuidoost Utrecht) 

 

d) In 1593 werd Joannes Cronenborch, man van Maria begraven voor 8 flr (bron: regionaal archief 

Zuidoost Utrecht) 
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Tak stad Utrecht 

Hieronder volgen eerste enkele losse personen/gezinnen, daarna volgt de stamboom. 

a) Steven Jans van Cronenborch; leefde in de periode 1515-1536 (bron: Utrechts archief) 

Archiefstukken gemeente Utrecht: 

950 Akte van transport door Peter die Meyster aan Steven van Cronenborch van een huis 

op de St. Maartensdam (nu: Pausdam) met een uitgang op de Winssensteeg (nu: 

Herenstraat), 1536 
 

b) Jan / Hendrick Jan Willems alias Croonenborchs; leefde in de periode 1550-1563 (bron Bihc.nl; 

Utrechts archief) 

X 

Adrijana van den Bosch 

 

Utrechts archief; 709 archieven stadsbestuur utrecht: 

979 Akte van overdracht door Jan van Cronenborch en Adrijana van den Bosch, zijne 

vrouw, aan het klooster van hunne rechten op eene losrente groot 30 Carolusguldens ten 

laste der drie Staten van Utrecht, 1563 febr. 1. Met den losrente-brief ten bate van 

Hillegont van Malsen wed. Jan van den Bosch, 1556 okt. 31, en akte van overdracht, 1563 

febr. 12 
 

c) Heinrich Dircks van Cronenburch, geboren rond 1600 in Utrecht; kunstschilder; hofschilder 1659-

1675; heeft gewerkt in de volgende plaatsen: Emden (1634-1637), Utrecht (1637-1643), Emden 

(1643-1659), Münster (van circa 1659 tot circa 1675) (bron: 

http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/2229) 

 

I Dirck / Hendrick van Croonenburch, geboren rond 1575 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 II-1 Dirck / Dijrck van Cronenburch, geboren rond 1595 

 II-2 Hendrick van Croonenburch, geboren rond 1595 

 II-3 Adriaentgen van Croonenborch; trouwde op 29 dec 1611 te Utrecht met Jan Craefierd 

II-4 Agnieten van Cronenborch; ot 24 okt 1629 Amersfoort; tr. 12 nov 1629 Utrecht met 

Melchior Freedthof  

II-5 Hilligjen Cronenborch; trouwde op 10 febr 1607 te Utrecht met Adolff van Hinderstegen 

 

Mogelijk waren Dirck en Hendrick broers, zij kwamen als eersten voor in Utrecht. Ook is het 

mogelijk dat het over een en dezelfde persoon gaat. 

 

Vader Dirck verscheen voor S. van Hamesfelt, notaris te Utrecht op 25 juni 1566.  

Marijcken Hendrics van Cronenburch leefde in 1586, maakte haar cocidil op op 29 dec 1586 voor 

notaris S. van Hamersfelt te Utrecht. Mogelijk was zij een zuster van Dirck/Heijndrick. 

 

http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/places/142
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/places/512
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/places/142
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/places/330
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Ook blijkt uit het Utrechts archief dat er in deze periode ook een Elisabeth en Margaretha van 

Cronenborch leefden. Zij waren waarschijnlijk direct verwant aan Dirck. Elisabeth van Cronenborch 

was getrouwd met Henrich van Zuylen sr, schepen, en leefde rond 1608. Ze begraven op 22 

oktober 1619 in Utrecht; Margaretha van Cronenborch was getrouwd met Wouter Meerten en 

leefde rond 1616. 

 

Utrechts archief; 709 archieven stadsbestuur Utrecht: 

2308 Uittreksel uit het testament van Elysabeth van Cronenberch, weduwe van Hendrik van 

Zuylen, d.d. 1617, waarbij zij 100 gulden aan de Noodhulp legateert, 1620 

 

II-1 Dirck / Dijrck van Croonenburch 

 

 X 21 sept 1617 Utrecht 

 Hendrickgen / Heijndrichge van Coesvelt 

 

 Kinderen: 

 III-1 Gerrit, gedoopt op 28 nov 1626 Utrecht 

 III-2 Claesgen, gedoopt op 11 nov 1629 Utrecht 
 

II-2 Hendrick van Croonenborch, jm van Utrecht 

 

 X 28 mei 1622 Utrecht 

 Elsken Willems Clock 

 

 Kinderen: 

 III-3 Willem, gedoopt op 12 aug 1627 Utrecht 

 III-4 Coenraet, gedoopt op 3 dec 1629 Utrecht 

 

 XX Antonike Pieckens? 

 

III-1 Gerrit Croonenberg 

 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 IV-1 Janneken, gedoopt op 29 sept 1667 Mijdrecht 

 

III-3 Willem van Cronenburch 

 

 X 9 febr 1650 Utrecht 

 

 Angenietje / Annichie van Dijck 

 

 Kinderen: 

 IV-2 Martijna, gedoopt op 22 aug 1652 Utrecht  

 IV-3 Henric, gedoopt op 8 aug 1654 Utrecht 

IV-4 Anna, gedoopt op 10 mei 1657 Utrecht 
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IV-5 Henricus, gedoopt op 30 okt 1659 Utrecht 

IV-6 Reunier, gedoopt op 30 april 1662 Utrecht 

IV-7 Wilhelmus, gedoopt op 21 dec 1664 Utrecht 

IV-8 Sybilla, gedoopt op 5 dec 1665 Utrecht 

IV-9 Rijckjen, gedoopt op 13 jan 1667 Utrecht 

IV-10 Petrus, gedoopt op 30 mei 1669 Utrecht 

 IV-11 Maria, gedoopt op 18 sept 1670 Utrecht 

IV-12 Maria, gedoopt op 5 april 1672 Utrecht 
 

III-4 Coenraet / Coenraed van Croonenburgh 

 

 X 29 april 1651 Utrecht 

 Maria van Meerwijck 

 

 Kinderen: 

 IV-14 Henric, gedoopt op 8 april 1652 Utrecht 

 IV-15 Adriaen, gedoopt op 14 april 1654 Utrecht 

 IV-16 Henric, gedoopt op 24 aug 1656 Utrecht 

 

 XX 

 Angenietje NN 

 

Kinderen: 

 IV-17 Wilhelmus, gedoopt op 12 april 1659 Utrecht 

 

 XXX 10 sept 1667 Utrecht 

 Trijntje Jans 

 

 XXX 24 maart 1668 Utrecht 

 Rebecca Jans 

 

IV-5 Hendrick van Croonenburg 
 

 X 2 april 1693 Utrecht 

 Ida /  Eggje van Santen 

 

 Kinderen: 

 V-1 Hendrick, gedoopt op 15 april 1694 Utrecht 

 V-2 Henricus, gedoopt op 3 maart 1695 Utrecht 

V-3 Maria, gedoopt op 9 juli 1696 Utrecht 

 V-4 Martina, gedoopt op 3 febr 1698 Utrecht 

 V-5 Nicolaes, gedoopt op 14 jan 1700 Utrecht 

 

IV-6 Reijnier van Croonenburg 

 

 X 20 april 1692 Utrecht 

 Mechteld van der Eem 
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 Kinderen: 

 V-6 Martijntie, gedoopt op 24 jan 1697 Utrecht 

 

IV-7 Willem Cronenborg 

 

 X 10 jan 1682 Utrecht 

 Anna Thomas 

 

 Kinderen: 

 V-7 Peter, gedoopt op  3 okt 1682 Utrecht 

 V-8 Willem, gedoopt op  26 febr 1684 Utrecht 

 V-9 Rebecca, gedoopt op 16 febr. 1686 Utrecht 

 V-10 Frans, gedoopt op 15 sept  1687 Utrecht 

 V-11 Wilhelmus, gedoopt op 14 juni 1692 Utrecht 

 V-12 Sophia, gedoopt op 4 juli 1696 Utrecht 

 

XX 

 Annichie Peters 

  

Kinderen: 

 V-13 Jacobus, gedoopt op 13 dec 1694 Utrecht 

 

IV-10 Peter Cronenburg 

 

 X 

 Grietie NN 

 

 Kinderen: 

 V-14 Elsie, gedoopt op  3 febr. 1693 Utrecht 

 

 XX 25 april 1698 Utrecht 

 Lysbeth van Blommendael 

 

IV-15 Adrianus / Arien  / Adriaen van Cronenburch 

 X 7 juli 1683 Utrecht 

 Elsje / Elsie Dircks 

 

 Kinderen: 

 V-15 Mariechje, gedoopt op 4 maart 1684 Utrecht 

 V-16 Maria, gedoopt op  24 jan 1685 Utrecht 

 V-17 Maria, gedoopt op 22 april 1688 Utrecht 

 V-18 Dirck, gedoopt op 26 juni 1692 Utrecht 

 V-19 Jacobus, gedoopt op 16 sept. 1694 Utrecht 
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VI-16 Hendrick Croonenborgh 

 

X 7 juli 1668 Utrecht (op 11 juni 1668 voor notaris Van Hoorn in Utrecht vanwege huwelijkse 

voorwaarden) 

 Catherina Aelberts van Kalcken / Calcar 

  

Kinderen: 

 V-20 Elisbeth, gedoopt op 3 okt 1668 Utrecht 
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Tak Driebergen-Zeist 

 

Deze tak stamt zeer waarschijnlijk af van de tak beschreven onder Utrecht. 

 

I Hendrik van Cronenburg, geboren rond 1595 in Driebergen 

 

 X 

 N.N. 

 

Kinderen: 

II-1 Evert Hendriksz van Cronenburg, geboren op 1 januari 1620 in Driebergen, begraven op 1 

januari 1690 

 

II-1 Evert Hendriksz van Croonenburg 

 

X 

Grietje Berents, geboren in 1622 

 

XX 30 sept 1642 Utrecht 

Geertje Gijsbertse van Dijk, geboren in 1625 

 

Kinderen: 

III-1 Hendrik Evertsz 1650-1727 Driebergen 

III-2 Feytje Everts/Everden 1652-1738 

 

III-1 Hendrik Evertsz van Croonenburg 

 

 X  

Grietje Berendse 1650-1681 

 

Kinderen: 

IV-1 Evert Hendrik, gedoopt voor 1681 

 

XX 4 april 1681 Driebergen 

 Marrigje Jans van Dijck 

  

 Kinderen: 

 IV-3 Evert Hendriksz van Croonenburg 1681- 

 IV-4 Gijsbert Hendrik van Croonenburgh rond 1685 Driebergen 

 IV-5 Herman Hendriks van Croonenburgh rond 1685 Driebergen 

 IV-6 Aaltje Hendricks van Croonenburg 1685-sterft voor 1720 
  



 
 

167 

7.4 Provincie Gelderland 

 

Hieronder volgen eerst weer een anatal lossen personen / gezinnen, gevolgd door gezinnen per 

plaats. 

a) Peter, heer van Cronenborch erft op sijn soon Johan 1414 

Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Naar het 

oorspronkelijke handschrift uitgegeve door mr. J.J.S. baron Sloet en dr. J.S. van Veen.  

Leenen buiten Gelderland. (Uitheemse leenen) Bewerkt door mr. J.J.S. baron Sloet. - Arnhem, P. 

Gouda Quint, 1912: 

 
Peter heer van Cronenborch erft op sijnen soon Johan heer to Rodemach, Cronenburch 

ende Nuwenborch van sijns wijffs wegen een leen, twelck hij binnen 40 dagen van stucken 

te stucken, namen, tonamen beschreven oversenden sal, anno 1414.  

b) Mr. Reijner Cronenborch, leefde rond 1544 (Gelders archief) 

Gelders archief; Brieven van en aan het Kwartier van Roermond: 

4 Missive van den Stadhouder aan den drost van Kessel, dat hij – naar aanleiding 

van het verzoek van Mr. Reyner Cronenborch – moet trachten de partijen tot 

overeenstemming te brengen; 1544 juli 4 

 

c) Jonker Dirck van Cronenburg  

 

 X 

 Gijsberta Vaeccken 

 

Nadere Toegang op inv. nr 389 uit het archief van het  Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66):  

9-10-1564 Jonker Dirck van Cronenburg x Gijsberta Vaecken transporteren aan Peter van 

Surrekesteijn x Lijsbet van Lijnden de helft van het huis, hof en hofstede met de vervallen 

schuur, daar oostwaarts en noordwaarts het huis en schuur van zaliger Hendrick Lijster, 

zuidwaarts en westwaarts de herenstraten.  

 

d) Gerrit van Cronenborch; leefde rond 1573 (Gelders archief) 

 

0124-645 Brieven van en aan de Stadhouder, p. 225: 

784 Missive van het Hof aan den Stadhouder begeleidende copie van een request van 

Gerrit van Cronenborch en van een brief daarover aan Alva. Zie Br.v.e.a.h.Hof No. 2973; 

Arnhem, 1573 januari 9 

 

e) Christiaen Croenenborch; leefde rond 1589 (Gelders archief) 

 

Gelders archief; Hof van Gelre en Zuthpen: 

6370 Missive van den rentmeester Willem van der Elburch aan het Hof in antwoord op een 

niet aanwezige. Het is hem niet mogelijk aan de ordonnantie op Christiaen Croenenborch 

gevolg te geven. (Zie brief van 10 januari l.l.).  

Zie antwoord van 14 januari No. 6372; 1589 januari 12 
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I Hans (Joannes?) Cronenburgh, geboren rond 1590 leefde rond 1609-1612 (Bron: Gelders archief) 

 X 

 NN 

 

 Kinderen: 

 II Gerrit, geboren rond 1615 
 

Arnhem 

II Gerrit Janssen Cronenburch/Croenenborch, geboren rond 1615; leefde op 3 april 1638; overleed 

op 18 aug 1645 Arnhem 

 

X 

NN 

 

 Kinderen: 

 III-1 Arent, geboren rond 1640 

 III-2 Jantje Gerritse; was doopgetuige op 17 februari 1684 in Druten 

III-3 Yltje Gerritse; getrouwd met Jan Claassen; liet op 17 februari 1684 in Druten een dochterje 

dopen:  Grietje Claassen 

III-4 David, geboren rond 1643 

III-5 Joannes, geboren rond 1644 

III-6 Willemke 

 

Gerrit Cronenburgh; volmagten en procuratien;1656-1663; inventarisnr 513; folio 115 e.v. 

 
III-1 Arent Gerrits Cronenborgs, geboren rond 1640; kleermaker 

 X 25 juni 1666 Hengelo 

 Willemken Haijkinck 

 

 Kinderen: 

 Elisabeth; trouwde op 22 december 1689 te Hengelo met Wilhelem Hamacker 

 Houge; was lidmaat in 1697 in Hengelo 

 Henrick, gedoopt op 19 mei 1662 Hengelo 

 Joannes, gedoopt op 27 dec 1663 Hengelo 

 Cristina, gedoopt op 26 juni 1670 Hengelo 

 Wolter, gedoopt op 5 november 1671 Hengelo 

 Gerrit, gedoopt op 18 september 1681 Hengelo 

 

III-4 David Gerrits, geboren rond 1643 

 

 X 26 augustus 1666 Arnhem 

 Wilhelmina Folchers 

 

III-5 Joannes Croonenburgh, geboren rond 1644 

 

 X 5 april 1671 Arnhem; getuige Willemke Croonenburgh 
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 Lisbeth Ariaans 

 

 

 Bemmel 
 

Dierick van Cronenburgh, geboren rond 1625 (was mogelijk een broer van Gerrit genoemd onder 

Arnhem) 

 X 14 maart 1649 Bemmel 

 Judith van Aertsen 

 

  
Brevevoort 

 1) Tijll Cronenborch; getuige op  1 januari 1655 te Bredevoort 

 
 2) Matthijs Cronenburgh, geboren rond 1668 

  X 2 december 1688 Bredevoort; getuige NN Loo 

  Mechtelt Jansen 

 

  Kinderen: 

  Wendelina, gedoopt op 27 septeber 1691 Bredevoort 

 

  
 Duiven 

 Henricus Cronenburgs 

 X 

 Anna Jansen 

 Kinderen: 

 Henricus, gedoopt 13 jan 1670 Duiven; overleden 25 febr 1670 

 

Indoornik 

Cornelia Anna van Isendoorn van Cronenburg; getrouwd met Antonius Lijnden; kind: Margareta 

Allexandra, gedoopt 6 januari 1683 Doornik 

 

 Neder-Elten 

 

 1) Maria Kronenbergs; doopgetuige op 17 febrauri 1642 Neder-Elten 

 

 2) Theodorus van Cronenburgh; getuige op 1 december 1647 te Neder-Elten 

 

 3) Aleida Cronenburchs; getuige op 10  december 1650 te Neder-Elten 
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 4) Geesken Cronenburgs; getrouwd op 16 mei 1666 te Neder-Elten met 

  Laurentius Jansen 

 

5) Gerhardus Kronenburg, geboren rond 1656 

  

  X  

  Margriete Keltiens 

 

  Kinderen: 

  Joannes, gedoopt op 29 december 1686 Neder-Elten 

 

 

 Overasselt 

 

 Johannes Kroonenburgh, geboren rond 1667 

 

 X 15 mei 1687 Overasselt 

 Leena Klerck 
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Bijlage 1 Lijst van nog niet aan te sluiten personen  

 

 

In deze bijlage is een lijst opgenomen van personen die ik tot op heden niet heb kunnen 

onderbrengen in een van voorgaande hoofdstukken beschreven stambomen.  

 
1) Jan van Cronenburch, leefde in 1455 ; getrouwd met Catherina van Berch (Bron:: 

nationaal archief) 

2) Jan Hendrick van Cronenburch (-1509) 

  X 

  Haze van Malsen (-1490) 

  

Kinderen: 

Beerte Jan, geboren rond 1460; getrouwd met Aert van Leuwen  (1460-1526) (bron: 

http://knight-france.com/geneal/names/5558.htm) 

 

 

 

 
 

  

http://knight-france.com/geneal/names/5558.htm
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Bijlage 2 familiewapens 
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Op de naam K/Cro(o)nenburg(h)/ch of K/Cro(o)nenborg(h)/ch zijn veel familiewapens terug 

te vinden via de heraldische databank van het Centraal Bureau voor Genealogie (zie 

afbeeldingen /beschrijvingen hieronder). Het merendeel van deze familiewapens bevatten 

achter een gele achtergrond twee zwarte en twee rode leeuwen. De families die deze 

wapens droegen betreffen het oude adelijke geslacht van Kronenburg. Hun voorouders, 

familie van Avesnes, droegen dit wapen al. Families die andere wapens droegen, zullen 

mogelijk niet verwant zijn aan dit geslacht. 

 

Cronenburg 

Registratiecode: HDATNL004476  

Titel: Cronenburg   

Afbeelding: Cronenburg04  

Collectienummer: 1800  

Wapen: in blauw vier gaande leeuwen, beurtelings rood en zilver, boven elkaar.  

 

 

 

 

Cronenburgh 

Registratiecode: HDATNL004480  

Titel: Cronenburgh  

Afbeelding: Cronenburgh02  

Collectienummer: 1800  

Wapen: doorsneden: A geplaatst als gevierendeeld: 1 en 4 een gaande, zwarte leeuw, 

rood getongd en genageld; 2 en 3 een gaande, rode leeuw, blauw getongd en genageld; B 

in blauw.  

Bron: CBG, GHS 50A35, J.M. de Lange. Wapenboek ca. 1700, blz. 9.  

 

 

 

Cronenburg 

Registratiecode: HDATNL004477  

Titel: Cronenburg  

Afbeelding: Cronenburg01  

Collectienummer: 1800   

Wapen: in goud vier leeuwen (2-2), waarvan de eerste en de vierde rood, de tweede en 

derde zwart.  
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Helmteken: een uitkomende rode leeuw.  

Bron: CBG, GHS 50D05, J. Romijn, Wapenboek. Bestaande uit 600 Wapenschilden, So 

van Friesche Edelen, Eijgenerfden, Als andere Voorname Personen, 1753, blz. 15.,  

CBG, GHS 50B24, F.L. van Burmania. Adelijk wapenboeck.  

 

 

 

Cronenborgh 

Registratiecode: HDATNL004474  

Titel: Cronenborgh  

Afbeelding: Cronenborgh01  

Collectienummer: 1800  

Wapen: linksgeschuind van goud en blauw en over alles heen vier omgewende gaande 

leeuwen, boven elkaar, de eerste en derde zwart, de tweede en de vierde rood.  

 

 

 

Cronenburg 

Registratiecode: HDATNL004478  

Titel: Cronenburg  

Afbeelding: Cronenburg02  

Collectienummer: 1800  

Wapen: links geschuind van goud en blauw, en over alles heen vier liggende leeuwen 

boven elkaar, waarvan de eerste en de derde rood en de tweede en de vierde zwart.  

Bron: CBG, GHS 50D05, J. Romijn, Wapenboek. Bestaande uit 600 Wapenschilden, So 

van Friesche Edelen, Eijgenerfden, Als andere Voorname Personen, 1753, blz. 15.,  

CBG, GHS 50B24, F.L. van Burmania. Adelijk wapenboeck. Begonnen in den jare 1748 en 

geijndigt anno 1755, 1e deel, blz. 70.  

 

 

 



 
 

177 

Croonenberge, de / Cronenburg / Cronenborg 

Registratiecode: HDATNL004475    

Titel: De Croonenberge   

Afbeelding: Cronenburg03  

Collectienummer: 1800  

Wapen: in blauw een gouden schildhoofd, gevierendeeld: 1 en 4 een gaande zwarte 

leeuw, 2 en 3 een gaande rode leeuw.  

Opmerking: Wapen op een memorietafel, hangend in de St. Servaeskerk te Utrecht.  

Bron: CBG, GHS 50D31, M.L. van Hangest d'Yvoy. Grafschriften, rouwborden en 

kerkglazen in Utrecht, Holland, Gelderland en Noord-Brabant, nagetekend in de jaren 

1776-1815, (blz. 58 volgens copie).  

 

 

 

Cronenburgh 

Registratiecode: HDATNL004479  

Titel: Cronenburgh  

Afbeelding: Cronenburgh01  

Collectienummer: 1800  

Wapen: gevierendeeld: I en IV in goud een rode leeuw; II en III in goud een zwarte leeuw, 

en een blauwe schildvoet. 
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Wapenboek Beyeren 

Het Wapenboek Beyeren is een middeleeuws handschrift met 1096 ingekleurde wapenschilden, 

met bijschriften in het Middelnederlands. Het wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek (KB) in 

Den Haag, met signatuur 79 K 21.  

Het handschrift is ontstaan aan het Hollandse hof en werd voltooid op 23 juni 1405 door heraut 

Beyeren, voorheen Gelre, wapenkoning van de Ruwieren. De eigennaam van heraut Beyeren was 

Claes Heynenzoon. Hij was als Wapenkoning der Ruwieren verantwoordelijk voor alle herauten. Hij 

is ook de schrijver van het Wapenboek Gelre. 
 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_(heraldiek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelnederlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Claes_Heynensoon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Claes_Heynensoon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapenkoning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heraut
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapenboek_Gelre
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En verder (geen afbeeldingen beschikbaar): 

 

Cronenburg, van 

Registratiecode: HMUSNL010189  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 19P;22C  

 

Cronenborch, van 

Registratiecode: HMUSNL010185  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 8P;19Ae  

 

Aa van Cronenburgh, van der 

Registratiecode: HMUSNL000003  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 41S  

 

Cronenburgh, van 

Registratiecode: HMUSNL010191  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 8P  

 

Cronenburgh 

Registratiecode: HMUSNL010190  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 34H  

 

Cronenburg 

Registratiecode: HMUSNL010188  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 54D  

 

Cronenborgh 

Registratiecode: HMUSNL010186  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 54D  

 

Cronenburch, van 

Registratiecode: HMUSNL010187  

Collectienummer: 1801  
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Croonenburg, van 

Registratiecode: HDATNL004490  

Titel: Van Croonenburg  

Afbeelding: Croonen01  

Collectienummer: 1800  

Wapen: doorsneden: A in goud, gevierendeeld: 1 en 4 een gaande zwarte leeuw; 2 en 3 

een gaande rode leeuw; B effen blauw.  

 

 

 

Croonenburg 

Registratiecode: HDATNL030827  

Titel: Croonenburg  

Afbeelding: Croonenburg01  

Collectienummer: 1800  

Wapen: doorsneden: A gevierendeeld: a en d in goud een gaande zwarte leeuw, b en c in 

goud een gaande rode leeuw; B van blauw.  

Opmerking: Één van de vier kwartierwapens van het wapen Spijckers.  

Bron: CBG, GHS 50A32, J.M. de Lange, Wapenboek van veele Edele Nederlandse 

Families en van andere in 4 quartieren gesteld met  

 



 
 

185 
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Croonenburg 

Registratiecode: HDATNL004491  

Titel: Croonenburg  

Afbeelding: Croonen02  

Collectienummer: 1800  

Wapen: in blauw drie gouden schuinkruizen.  

 

 

 

Croonenberge, de / Cronenburg / Cronenborg 

Registratiecode: HDATNL004475  

Titel: De Croonenberge  

Afbeelding: Cronenburg03  

Collectienummer: 1800  

Wapen: in blauw een gouden schildhoofd, gevierendeeld: 1 en 4 een gaande zwarte 

leeuw, 2 en 3 een gaande rode leeuw.  

Opmerking: Wapen op een memorietafel, hangend in de St. Servaeskerk te Utrecht.  

Bron: CBG, GHS 50D31, M.L. van Hangest d'Yvoy. Grafschriften, rouwborden en 

kerkglazen in Utrecht, Holland, Gelderland en Noord-Brabant, nagetekend in de jaren 

1776-1815, (blz. 58 volgens copie).  
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Croonenburgh 

Registratiecode: HDATNL004492  

Titel: Croonenburgh  

Afbeelding: Croonenburgh01  

Collectienummer: 1800  

Wapen: in zwart drie zilveren wassenaars.  

Bron: CBG, GHS 50A35, J.M. de Lange. Wapenboek ca. 1700, blz. 72.  

 

 

 

Croonenburch 

Registratiecode: HMUSNL010210  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 17A  

 

Croonenburg, van 

Registratiecode: HMUSNL010212  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 19P;22C  

 

Croonenburgh, van 

Registratiecode: HMUSNL010213  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 8P;77A  

 

Croonenburg 

Registratiecode: HMUSNL010211  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 19P;32G;38C  

van 11  

 

Croonenburg 

Wapen: Bovenin in het midden een zespuntige ster met aan beide zijden en daaronder 

een bezem of palmboom, helmteken ook een boom 

Drager: Luitje / Lucas Gerritsz Croonenburg (-1622), burgemeester van Enkuizen 

 

Kronenburg 

Beschrijving:  

a) in blauw twee gouden kronen naast elkaar 

b) in goud een rode burcht met zwarte deur 

Drager: Anna Kronenburg, gedoopt op 13 februari 1685 te Haarlem; gehuwd met 

Johannes Oosterling. 
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Kronenburgh 

Registratiecode: HMUSNL024502  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 19P  

 

Kronenburg 

Registratiecode: HMUSNL024500  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 10Z;21T  

 

Kronenburg, van 

Registratiecode: HMUSNL024501  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 19P  

van 14 

 

Kroonenburgh, van 

Registratiecode: HMUSNL024514  

Collectienummer: 1801  

Muschart codering: 7V  
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Index 

 

 

A, 

 Paulina Henricus Gisbertus van der 114 

Adams, 

Eva Adams 127 

Adelen, 

Bauck Seerpsdr. (1529-1603) 23 

Seerp Claesz van  23 

Aerssen, 

 Catherina van 117 

Goert van 115 

 Judith van 116 

 Mechtildis 115 

Neesken van 115 

Aertsen, 

Handricxken Jan  108 

Judith van 168  

Aleide (1420-) 16 

Alendorp, 

 Heinrich van (1485) 21  

Alkemade 

Floris IJsbrandsz van (1365-1420) 13 

Amstel, 

Amelis van  13 

Ariaans, 

 Lisbeth 168 

Ariensdr, 

Neeltien  120 

Atten, 

 Joost Stevenssen van 125 

Audenhoven, 

Goossen Janssen van 109 

Avesnes, 

Burchard van (1182-1244) 33 

Jacob van Avesnes (1150-1191) 34 

Jan I van (1218-1257) 27 

Jan II van (1247-1304) 28 

 

Baden, 

Elisabeth Cornelis A. van  111 

Baer, 

Elisabeth van  110 

Barents(e), 

Annetje  140 

Trijntje 143 
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Beer, 

 Wijntje de 152 

Beesekers, 

Elysabeth  128 

Berch, 

 Catherina van den 169 

Pieter van den 153 

Berendse, 

 Grietje 166 

Berents, 

 Grietje 166 

Betouw, 

 Reynier Hendrix in de  117 

Bierkes, 

Maria Petrus  114 

Bilsen, 

Catherina Michael Willem van  10 

Blankendaal, 

 Grietje Gijsberts 143 

Blommendael, 

 Lysbeth van 164 

Boerderijen Kronenburg 11 

Bongaert, 

Trijntje Cornelisdr/Catharina Cornelisdr. van den  120 

Boo(de), 

 Jan Joosten de 123 

Jootzie Jans de 123  

Bosch, 

 Adrijana van den 161 

Both van der Eem, 

 Hedwig Gijsbertsdr. (1317-1370) 15 

Bouling / Bouwlingh, 

 Yda 151 

Braetsdr, 

Jacobmijntge Willem Jacob 120 

Bree, 

 Frans Teunis de  122 

Heijltje Jans de 121 

Brouwer, 

Diew Jansen  146 

Busscherius / Busgera, 

 Catherina 134 

 

Caell, 

 Francois 23 

Calcar / Kalkar, 

 Catherina Aelberts van 164 

Calwaen, 

 Adriaan 127 
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Chrodbert II (640-) 99 

Cuelen, 

Beletje Snijders / Sijwerts van  139 

Charion,  

Daniel 127 

Chrodbert II (640-) 95 

Claesdr., 

 Ariaantje 143 

Iefje 144  

Lysbeth 144 

Marycke 119   

Clarenbeek, 

Armken 125 

Cleijenbreughel, 

Anna Odulphus / Joannes van 111 

Clock, 

Elsken Willems 162 

Coesvelt, 

 Hendrickgen / Heijndrichge van 160 

Collenbergh, 

Digna Lambertus van 108 

Commissaris, 

 Joannes Crijnen / Jan Krijnze 127 

Coninxhoven, 

 Gerardus van 116 

Coop, 

 Jacob Pietersz 151 

Cornelis, 

Annetje Cornelis 137 

Trijntje 135 

Cornelissen, 

 Anthoni 125 

Craefierd, 

 Jan 159 

Cro(o)nenburg(h)/ch / borg(h)/ch 

 Zie: Kronenburg 

Cruchten, 

 Trijneken 117 

Cuyper, 

Neeltje  153 

 

Denis, 

Anna / Anneken 108 

Dijck, 

Angenietje / Annichie van 162 

Maria van 116 

Marrigje Jans van 166 

Dijk, 

 Geertje Gijsbertse (1625-) 166 
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Dircks, 

Elsie 164 

Dircx(s), 

 Pieter 129 

Pietermoer 148 

Trijn  152 

Dolre, 

 Anna Jacob Freyse van 157 

Drongelen, 

Catherina van 17 

Catherina Jansdr. van (1340-1420) 15 

Jan van (1330-1375) 15 

Druyf, 

Neeltje G. 148 

Duimen, 

 Chistiaen van 127  

Dungen, 

Petronella Nicolaessen van den  107 

Duynmeijer, 

Pieter Pietersz 134 

 

Eem, 

 Mechteld van der 163 

Egmond van de Nijenburg, 

 Cornelis Basgen Jansz van 133 

Elmpt, 

Catherina Johan van  110 

Elserak, 

Dina / Dyna van  155 

Engelandt, 

Henrica Henricus van  109 

Engelen, 

Evert 116 

 

Familiewapens 173 e.v. 

Filips I van Frankrijk (1052-1108)  80 

Filips II van Frankrijk (1165-1223)  48 

Filips III van Frankrijk (1245-1285) 41 

Florisz, 

 Cuyl 119 

Folchers, 

Wilhelmina  168 

Freedthof, 

Melchior 159 

 

Geller / Gelder, 

 Joost Stevenssen van 125 

Geneven, 

Jenneke / Joanna Jacobus / Joannes Wouters H. van 104 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_I_van_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_II_van_Frankrijk
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Gerbrants, 

 Claes 129, 130 

Gerrits, 

 Barabara 135 

Neeltje 132, 133 

Gerritsdr, 

 Hilletje 147 

Gheijne,  

Alida van de 13 

 Claes van de 13 

 Dirck Cleasz van de 13 

 Willem Claeszn van de 13 

Godefridus, 

Antonia Henricus  111 

Catherina Wolterus G. 109 

Lambertus Godefridus 103 

Maria  110 

Goorts,  

Elisabeth Denis W.  109 

Graaf Willem III 13, 25 

Groen, 

 Maartje Jacobs 145 

Gruijter, 

 Martinus Wolterus 105 

 

Haes, 

 Jan Pieters de 127 

Haijkinck, 

Willemken  168 

Hamacker, 

 Wilhelem 166 

Harweij, 

 Bartel 153 

Hastingh, 

 Servaes 153 

Heemskerck 

Elisabeth van (1341-1379) 13 

Hendrick van  11 

Heyndricksz, 

 Wouter 119 

Heijndricx, 

 Trijntje 134 

Hendricks, 

Anneken  126 

Hendrik I van Frankrijk (1008-1060) 83 

Hendriks, 

 Geertje 143 

 Trijntje 145 

Henricus, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Frankrijk
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Ida Godefridus  106 

Henrix, 

Trijntje Henrix (-1657) 140 

Heraldiek p. 171 e.v. 

Herzel, 

Lodewijk van  17 

Willem van (1470-1532) 17 

Hinderstegen, 

 Adolff van 159 

Hisma, 

 Jannetje / Janneke 150 

Hoemout, 

 Agnes van 116 

Hofland, 

Grietie Leenderts 122 

Hofmans, 

 Christina Joannis  117  

Houdt, 

Catherina Henricus van  113 

Hugo Capet (940-996) 89 

Hugo de Grote (897-956) 92  

Huizen Kronenburg 9 

 

Isendoorn van Cronenburg, 

 Cornelia Anna van 169 

Ydes, 

 Immetje 139 

IJver, 

 Reijer 129, 130 

Jacobs, 

 Pietertje  139 

Jacobsdr., 

Cornelia 120  

Jans, 

Anna  126 

Femmetje 149 

Greetje 135 

Jacomijntje 149 

Heijlke 103 

Lysbetje  140 

Margryeta / Grietje  155 

Rebecca 163  

Reijnst 146 

Trijntje / Josijntje 141, 163 

Jansen, 

 Anna 167 

 Mechtelt 167 

Janssen, 

 Odilia 117  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Capet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_de_Grote
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Jansz, 

 Cornelis 129, 130 

 Joost 129, 130 

Jochims, 

Lysbeth  136 

 

Kasteel Kronenburg 

Castricum 8 

Loenen aan de Vecht  7 

 Nieuwe Niedorp (slot) 9 

Keltiens, 

Margriete 170  

Kemenaye, 

 Daniel Guillelmus van 103 

Klaas, 

 Annetje 135 

Klerck, 

Leena 170 

Cro(o)nenburg(h)/ch, Cro(o)nenborg(h)/ch, Kro(o)nenburg(h), Kro(o)nenborg(h)/ch (van) 

 Aachje (1757-) 135 

 Aaltje / Aeltje(n) 

(1618-) 139 

(1650-) 149 

 Aaltje Hendricks (1685-1700) 166  

Abraham 150 

(1653-) 137 

(1668-) 134  

 Abraham Gerritsz (1664-) 143, 144 

Abraham Jansz 137 

 Adam Francken 109, 113 

 Adriaan / Adriaen / Adrianus / Ariaen / Ariaan 

130, 131, 135, 155 

(1637-) 106 

(1654-) 163, 164 

(1659-) 113 

(1671-) 134  

(1681-) 150 

(1686-) 107 

- Bernaert Jan 103, 104 

- Klaasz (1450-) 20, 22 

- Gijsbertus 105 

- Gisbertus (1600-) 104 

- Jacobus 106, 111 

Adriaentgen   161 

Adriana  

20,104 

(1648-) 109 

(1658-) 111 

(1661-) 113 
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(1667-) 113 

- Francken (-1658) 109 

Aecht Jans 129, 130 

Aef 24 

Aeltje, zie: Aaltje 

Aerland (1657) 137 

 Aerlandina (1659) 137 

Aert Henricx (1630-) 104, 108 

Agnes (1659-) 115 

Agnes Catherina van den Gheijne van - (1368-1395) 13 

Agnes Dirx  19 

Agnieten  161 

Albert 140, 141 

Albert Florisz 145 

Albert Jans 129, 130  

Albertus (1648-) 141 

Aleida / Aleyd / Alyda / Aleijdis / Alidt 103, 169 

(1529-1559) 102 

 

(1657-) 113 

- Cornelis 129, 130 

- Jacobs 129, 131 

- Jan 15 

- Pieters129, 130 

Aletta Maria (1685-) 142 

Allegondis (1697-) 111 

Ammerije (1665-) 140 

Anna  

(1552-) 23 

(1623-) 106 

(1639-) 104 

(1656-) 110 

(1657-) 109, 162 

(1678-) 109 

(1685-) 187 

(1686-) 141 

(1717-) 135 

- Jacobs 129, 131 

Anna Maria  

(-1705) 116 

(1699-) 112 

Anna Richardina  

Anneke Paulus 127 

Anneken 103 

Annetjen (1684-) 151  

Anthoni(e) / Anthony 103, 105, 125 

(1650-) 127 

(1677-) 150 

- Francken (1658-) 109, 112 
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Antie (1718-) 135 

Antonia/Anthonisken 103 

Arent Gerrits (1640-) 168 

Ariaantje (1708-) 127, 144 

Aris Willems 129, 130 

Arnolda 109 

Arnoldus 

(1605-) 104, 106 

(1683-) 107 

Aurentia (1693-) 141 

 

Bancraas / Banckeris Jansz (1610-) 133 

Barbara Adriaen Bernard 105 

Barend / Barent  139 

(1649-) 140 

(1655-) 140, 141 

(1678-) 150 

(1684-) 141 

- Jansz 140 

Bartelmieris 130, 131 

Bartholt (1592-) 24 

Bauck Claesz (1605-) 24 

Beatrix / Beatrijs  19, 136 

Beerte Jan 171 

Bernaert 103 

- Jan Joosten (1603-1640) 102, 103 

- Joost (1529-1565) 102, 103 

Bernardus Dessenius (=Dircksz?) (1510-1574) 136 

Brecht Cornelis 129, 130 

 

Catalijn 125 

Catarina / Catherina / Catherine 131, 140 

(1635-) 106 

(1642-) 106 

(1646-) 105 

(1650-) 115 

(1667-) 155 

- Bartelmieris 129 

- Hendricksdr (1401-) 17 

Christiaen (1589) 167 

Christijntgen (1652-) 15 

Claas / Claes   22, 131, 153 

(1420-1508) 18 

(1698-) 144 

Zie (ook): Nicolaas 

- Gerritsz (1669-1727) 143, 144 

- Hendrickszoon (1420-) 18, 20 

- Jacobs (1550-) 24 

- Jacobszoon 136 
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Claesgen (1629-) 162  

Coenraet (1629-) 162, 163  

Cornelia 157 

(1685-) 152 

- Melssen 120  

- Paulus 127 

Cornelis  130 

(-1570) 160 

(1647-) 108 

(1655-) 127 

(1659-) 109 

(1660-) 152 

(1665) 137 

- Bancrasz 134 

- Claesz (1694-) 144 

- Francken (1657-) 109, 113 

- Jacobszoon  136 

- Jansz (1660-) 152 

- Mellse 121 

Cristina  

(1642-) 155 

(1670-) 168 

 

Daniel  

- Aerts (1623-) 110 

- Gisbertus (1669-) 110, 114 

David Gerrits (1643-) 168 

Denis / Dijonisius Paulus 108, 112 

Dereck/ Diederick, zie: Dirck 

Diemele / Debora / Diever / Divera 125  

Diercje (1681-) 128 

Dieuwer 129, 131 

Digna  

(1671-) 127 

(1693-) 110 

Dimpna (1691-) 110 

Dir(c)k / Der(c)k / Dieri(c)k / Diederi(c)k / Dere(c)k 17, 19, 115, 130, 148, 157, 159, 162, 167 

(1454) 101 

(1475-) 136 

(1564) 165 

(1575-) 159 

1595-) 160 

(1600-) 104 

(1619-) 139 

(1620-) 149 

(1625-) 169 

(1692-) 164 

 Zie (ook): Hendrick 

- Cornelis 129 
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- Dircksen 150 

- Gijsbertus Jansen 106 

- Gillesz 97 

- Heijndrick 147 

- Hendrick (1575-)  

- Pietersz 134 

Egidius 155 

(1656-) 113 

(1681-) 111 

(1691-) 107 

Zie (ook): Jelis 

Elisabeth 162, 168  

(1619-) 105 

(1660-) 137 

(1668-) 165 

(1687-) 141 

(1688-) 142 

(1691-) 114 

- Paulus 127 

- Thomasdr. 133 

- Willemsdr (1363-) 13 

Elsie (1693-) 164 

Emmerentia (1700-) 142 

Ernst 157 

Evert Hendrik (1681-) 166 

Evert Hendriksz (1620-1690) 166 

Feytje Everts / Everden (1652-1738) 166 

Figien (1657-) 121 

Floris 144 

(1610-) 143 

(1658-1663) 143 

(1661-) 141 

(1777) 145 

 Floris Gerritsz 143 

Franck / Franciscus 109  

Franco  

(1651-) 113  

(1654-) 113 

(1663-) 113 

Frans (1687-) 164 

Frederik (1670-) 152, 153 

 

Geerken 125 

Geert / Geraert Melsen (-1629) 125 

Geertje (1666-) 152 

Geertje Florisz 145 

Geertrui/ij(d)(t) 

(1596-) 139 

(1626) 125 
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(1653-) 137 

(1661-) 140 

(1663-) 127 

(1702-) 150 

(1704-) 151 

Geesken 170 

Gerbrant (1661-) 138  

Gerhardus (1656-) 170 

Gerraert / Gerrit 125, 126 

Gerrit 162 

(1425-) 18 

(1573) 167 

(1582-) 146 

(1590-) 146 

(1615-1645) 166 

(1626-) 162 

(1636-) 143 

(1681-) 168 

(1694-) 144 

(1703-) 144 

(1713-) 135 

- Adriaens (1490-) 22, 23 

- Florisz  143, 144 

(1636-1694) 143 

- Hendrickzn (1625-) 147, 148 

- Jacobsz  

(1548-) 23 

(1619-) 147 

- Jansen 137, 168 

- Lucasz  

(1530-) 146 

(1590-) 147 

Giertje (1654-) 140 

Gijsbert / Gijsberd / Gijsbertus / Gisbert(us) 

104, 107, 108, 122  

(1369-) 13 

(1622-) 105 

(1628) 106 

(1632-) 106 

(1650) 109 

(1683-) 114 

(1698) 112 

(1714-) 123 

 - Adrianus  109 

- Arnoldus / Aerts 111 

- Hendrik (1685-) 166 

- Jan Joosten (1575-1604) 103, 104 

- Jansze (1669-) 123 

- Pauwels 110 
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- Petrus 111 

- Pieter Jan Melsen (-1675) 121 

Gillis  157 

 Zie (ook):Jelis 

Godart(us) / Godert / Goddert  138, 139 

(1600-1657) 140 

(1631-) 140, 141 

(1656-) 141 

(1659-) 141, 142 

 (1698-) 142 

Godefrida (1676-) 107 

Godefridus 115 

(1637-) 106, 110 

Gretie (1722-) 135 

Griet(je)  

(1644-) 140 

- Lucas (1588-1650) 146 

- Melsen (1723-1766) 122 

Guilielma (1634-) 106 

 

Hans 125, 137, 167, 168 

 Zie (ook): Jan, Jo(h)annes 

Heilwich (1490-) 23 

Heijke Florisz 145 

Heijltje 123 

(1724-) 122 

Helena  

(1636-) 125 

(1660-) 111, 155 

Helwig / Heijlke / Heijltjen Adriani Bernardi (1647-) 105 

Helwigs (1654-) 110 

Hendri(c)k(us), Heijndri(c)k(us), Henric(us) 116, 148, 162, 169 

 (1400) 19 

(1420) 15, 17 

(1450-)  21 

(1477) 157 

(1485-1555) 129, 132   

(1490-) 21, 23 

(1575-) 161 

(1595-) 166 

(1612) 129 

(1618-) 117 

(1632) 115 

(1641-) 140 

(1651-)  110 

(1652-) 114, 163 

(1653-) 150 

(1654) 162 

(1656) 163, 164 
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(1659-) 155, 163 

(1662) 168 

(1670-) 169 

(1675-) 114 

(1684-) 110 

(1694) 163 

(1695-) 163 

(1697-) 112 

(1700-) 150 

(1703-) 150 

- (bastaard) (1387-) 13, 18 

- (bastaard) (1474) 129, 132  

- Cleasz  20, 22 

- Dircks 161 

 - Evertsz (1650-1727) 166 

- Hendricksz (de Jonge) (1400-1480) 17, 18 

- Justus 103, 104 

- Walravensz 160 

- Willems de oude (1366-1445) 13, 17 

Henrica (1634-) 106 

Henrich  

- Jansdr (1470-) 20 

- Joost Michiel (-1565) 102 

Herbertus (1644-) 107 

Hercules  

(1620-1671) 137 

(1666-)  138 

Herman(nus)  

(1562) 160 

(1650-) 112 

- Hendriks (1685-) 166  

Hester (1648-) 137 

Hijltje Claes (1570-) 136 

Hillagundis (1625-) 105 

Hilligjen 161 

Houge 168 

 

Isaac(k) 

(1641-) 137 

(1664) 143 

 (1679-) 150 

 

Jacob(us) 130, 131, 147, 151, 157 

(1480-) 136 

(1550-) 117 

(1580-) 136 

(1600-) 104 

(1651-) 126 

(1661-) 108 
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(1679-) 111, 150 

(1584-) 146 

(1593-) 146 

(1694-) 164 

(1699-1715) 135  

- Claesz (1592-1643) 24 

- Francken (1656-) 109, 113 

- Gerrits (1515-1572) 23 

- Gijsbertus 106 

- Thomasz 132, 133 

Jan 21, 104, 120, 130, 133, 139, 139, 144 

(1364-1424) 13, 15 

(1420-) 15, 18 

(1455) 171 

(1460-) 20 

(1510-) 132 

(1638-) 137 

(-1676) 127 

(1688-) 152 

(1702-1719) 135 

(1704-) 123 

(1715-) 122  

(1721-) 122 

Zie (ook): Jo(h)annes 

- Aeriaans 129, 131 

- (bastaard) Hendricks (1455-1506) 18, 20 

- Corneliszn (1625-) 152 

- Dircksz. (-1544) 119 

- Dirckszn (1620-) 148, 149 

- Hendrick (-1509) 171 

- Hendrick Jan Willems 161 

- Hendricksz (1420-) 20 

- Hoebenzn (1509) 101 

- Jansz (1593) 155  

- Janszoon (1610-) 137 

- Joost Michiels (1529-1573) 102 

- Joosten 105 

- Melsen 121 

- Melsen/Melchiorsz. (1560-1630) 120  

- Pieterszn 149 

- Thomaszn (1560-) 132 

Janneke(n) 

(1644-) 126 

(1658-) 127 

(1667-) 162 

Jannetje (1653) 137 

Jannetgen (1645-) 155  

Jannitje (1702-) 123 

Jannitjen (1685-) 150 
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Jantje Gerritse 168 

Jelis 155, 

 Zie (ook): Gilles 

(1660-) 152 

Jenneke(n) 

- Jan (-1618) 103 

- Francken 109 

- Joost Michiel (-1565) 102 

Joanna 

(1627-) 106 

(1634-) 115 

(1650) 105 

(1651-) 113 

(1657-) 113 

(1659-) 107 

- Judocus 103 

Joanna Maria (1696-) 141 

Johanna 155 

(1362-1396) 13 

(1682-)  151 

(1687-)  127 

Jo(h)an(nes) 103, 115, 125, 126, 134 

(1414) 101 

  (1425-) 19, 21 

(-1593) 160 

(1612-) 104 

(1620-1684) 138 

(1630-) 134 

(1635-) 106, 140 

(1636-) 104 

(1644-) 168 

(1645-) 115, 126 

(1652-) 110, 141 

(1654-) 113 

(1658-) 140, 142  

(1660-) 134 

(1663-) 155, 168 

(1667-) 170 

(1678-) 127, 150 

(1681-) 107 

(1686-) 168 

(1697-) 112 

(1704-) 150 

(1715-) 151 

- Bernaerts 105 

- Francken 109 

- Gisbertus 107 

- Hans 125 

- Henricus 109 
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- Jacobus 106, 110 

- Petrus 111 

 Joost  

(1699-) 123 

- Jan Joosten (-1599) 102, 103 

- Michiel Peter (1486-1557) 102 

Jorien (1636-) 125 

Joris Cornelis 129, 130 

Josijnje (1660-) 127 

Juditha (1635-) 105 

Jueteke Joost Michiel (-1529) 102 

Juriaan (1706-) 150 

Justus Henricus (1625-) 104, 108 

 

Klaas, zie: Claas 

Klaas Pietersz 139 

 Zie (ook): Claes 

Kenu 146 

Kornelis  121  

 Zie: Cornelis 

Kunnegont (1485) 21 

 

Lambertus 115, 127, 128 

(1654-) 116 

Leendert (1655-) 121  

Lidewij (1664) 122 

Lijntje Pietersdr 121 

Lijsbeth 129, 130 

(1638-) 140 

(1708-) 135 

(1711-) 123 

Lysken Francken 109 

Lucas  22 

(1505-) 146 

Ludero (1690-) 141 

Luitje / Lucas Gerritsz (1555-) 146, 187 

 

Maaijke 121 

Maartje  

(1667-1705) 143 

(1694-) 144 

(1699-) 144 

Maerten Jansz.  119 

Magdaleentje (1633-) 140 

Magdalena  

(1638-) 140 

(1666-) 138 

Margaretha 162 

Margaretha van - van de Gheijne (1370-) 13 
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Margreta (1661-) 155 

Margriet(a)   24, 127 

(1529-1565) 102 

(1659-) 153 

Margrietjen (1627-) 140 

Mari(e) 129, 130 

Maria 115, 169 

(1614-) 103 

(1631-) 104 

(1645-) 106 

(1646-) 140 

(1661-) 109 

(1664-) 108 

(1667-) 105, 110 

(1668-) 24 

(1672-)  163 

(1688-) 164 

(1689-) 107 

(1696) 163 

- Berends 103 

- Francken 109 

- Jans 125 

Maria Anna (1480-) 22 

Maria Ludovica 115 

Maria Magdalena (1685-) 110 

Mariechje (1684-) 164 

Marieke Jan Joosten (-1599) 103 

Marijcken Hendrics 159 

Marijtje (1700-) 153 

Markus (1695-) 152 

Martijna (1652-) 162 

Martijntie (1697-) 163  

Martina (1698-) 163 

Martinus 117 

Mathias (1622-1684) 117 

Matthijs  

(1626) 115 

(1668-) 169 

- Jansz (1470-) 20, 23 

Mechtildis 

(1621-) 104 

(1646-) 109 

(1653-) 116 

Meynu Claesdr. (1589-1662) 24 

Meijndert (1660-) 152, 153 

Melchior Jansz 119 

Mels 120, 122 

- Janszn. 120, 122 

Meriken 117 
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Michael 

(1621-) 105 

(1655-) 110 

Michiel Joost Michiel (-1565) 102 

Michiel Peter (1460-) 102 

 

Neel  

- Cornelis 129, 130 

- Jans 129, 130 

Neeltje 123 

Neesken 116 

Neijsken 126 

Nicolaas Odulphus 108  

Nicolaes (1700-)  163 

 Zie (ook): Claas 

Nicolaus Odulphus / Claes Tolofs 108, 112 

 

 

Odilia Justus J. 103 

Odulphus  

(1625-) 104, 107 

(1688-) 112 

 Olfert (1605-) 146 

Olfart Bankeras (-1680) 134 

 

Paulus 125, 127 

(1633-) 104, 114 

- Ghisberti (1600-) 104, 106 

- Henricus 108 

Pauwel 130, 131 

- Jan Joost 99 

- Joost Michiel (1529-1564) 102 

Peter / Petrus / Pieter 120, 130, 131, 135, 153 

(1414) 101, 167 

(1616-) 139, 140 

(1642-) 105 

(1648-) 107 

(1662-) 140 

(1663-) 137 

(1665-) 134 

(1668-) 121 

(1669-) 163, 164 

(1678-) 111 

(1679-) 112 

(1682-) 164 

(1687) 142 

(1694-) 111 

(1700-) 112 

(1704-) 150 
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- Cornelis 129, 130 

- Cornelisz (1619-) 136 

- Eustasiusz 101 

- Gijsberts (1618-) 104, 107 

- Jan Melsen (-1667) 121 

- Jansz 133, 134, 139 

- Melchiors 125 

- Paulus (1648-) 111 

- Reijerszn (1640-) 152 

- Stans (Jans?) (1430-)  102 

Petronella (1663-) 137 

Pietertgen (1650-) 149 

Pietronella (1669-) 121 

 

Quirina Jansdr 119 

 

Rebecca (1686-) 164 

Rebecca Maria (1665-) 138 

Reij(n(i)er(is) / Reijnier / Regneris 131,153 

(1544) 167 

(1662-) 163 

 Reijnu  

  (1617-) 147 

  (1621-) 148 

Rijckjen (1667-)  163 

Rimbolt Claesz (1603-1670) 24 

Rochusken Jansdr 120 

Rudolphus (1665-) 110 

 

Sacharias (1698-) 142 

Sara 

(1644-) 137 

(1672-) 134 

(1700-) 150 

Sybilla (1665-) 163 

Sybolt (1601-1644) 24 

Sijgie (Sophia) Melssen 121 

Sijgje (1672-) 122 

Sjeerp Claesz (1599-1660) 24 

Sofia (1664-) 138 

Sophia (1696-) 164 

Steven  

- Jan Joosten (-1587)  

- Jans (1515-1536) 161  

- Jansz 119 

- Melsen 121 

Stijntje (1631-) 140 

Susanna (1690-) 142 

 



 
 

211 

Taats  23 

Tanna 127 

Thames Garbrant 129, 131 

Theodoor 115 

Theodorus 169 

(1650-) 113 

- Franciscus (1676-) 108 

- Gisbertus 112 

Theuntje 103 

Thomas  

(1680-) 111 

- Jansz. (1540-) 132 

Tijll  169 

Tolo(f) 

(1678-) 112 

- Gijsbertus 104, 108 

Trijn(tje)  122, 129, 131, 153 

 (1585-) 146 

(1621-) 139 

(1628-) 147 

(1629-) 140 

(1697-) 146,, 153 

(1701-) 144 

- Jacobs 129, 131 

- Pieters (1680-) 152 

Trijntien (1648-) 126 

 

Volker (1601-) 146, 148 

Volku Pauwels 129, 131 

 

Walraven 157, 160 

Weinandus (1631-) 115  

Wendelina (1691-) 169 

Wessel (1691-) 152 

Wilhelmus 

(1656-) 140 

(1659-) 163 

(1664-) 163, 164 

(1692-) 164 

- Gisbertus 108, 112 

Willem 21, 127, 129, 130 

(1371-) 13, 17 

(1400-) 17 

(1414-) 15 

(1420) 15, 19 

(1440-) 18, 19 

(1450-) 21 

(1454) 101 

(1627-) 162 
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(1648-) 126 

(1673-) 155 

(1678-) 155 

(1684-) 164 

(1707-) 123 

- (bastaard) (1385-) 11, 16 

- Claesz van - van de Gheijne (1336-1397) 13 

- Dircks (1420-) 17, 21 

- Jansz 139, 155 

Willemke 168 

Willemtgen  119 

Willemtjen (1697-) 152 

Wolter (1671-) 168 

Wouter (1434-) 16 

Wybrich 

 (1583-) 146 

 (1625-) 147 

 

Yltje Gerritse 168 

 

Zijltgen (1662-) 152 

Zweer 21 

Kuijper, 

 Heertjen Jansz 129, 131 

Kunstschilders 

 Adriaen Klaasz van Cronenburgh (1450-1604) p. 22 

 Anna Jacobsdr van Cronenburgh (1522-) p. 24 

 Bartholt van Cronenburgh (1592-) p. 24 

Henrick Dircks van Cronenburch (1600-) p. 159 

 Isaack van Cronenburch (1641-1679) p. 137 

  

Laeck, 

Elisabeth Godefridus / Geerts van de  112 

Laerschot, 

Aleydis Antonius Eelens van  108 

Laurentius,  

Maritje  136 

Lecke, 

Catherina Adriana van der Lecke (1364-1445) 17 

Jan II van Polanen (1324-1378) 17 

 

Leefdael, 

 Margareta / Margriet (1490) 159 

Leeuwarden, 

 Pietertie Teunis van 134 

Lijnden, 

Antonius 167 

Margaretha Allexandra 167 

Lodewijk VI van Frankrijk (1081-1137) 75 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_VI_van_Frankrijk


 
 

213 

Lodewijk VII van Frankrijk; Lodewijk VII de Jongere (1120-1180) 71 

Lodewijk VIII van Frankrijk (1187-1226) 46 

Lodewijk IX van Frankrijk (1214-1270) 42 

Loeven, 

 Margareta 115 

Loo, 

Mechtildis Joannes van de 105 

Loon, 

Gertrudis Petrus van  106 

Lucassen, 

Elsken  149 

 

Maertensdr., 

Willemken  119 

Malsen, 

Haze van (-1490) 171 

Marselaer, 

Catherina van den 111 

Henricus Antonius van den 109  

Marsse, 

Catrien  110 

Meerhem, 

Elisabeth van 13 

Willem Dirk van (1351-1417) 13 

Meerten, 

 Wouter 160 

Meerwijck, 

 Maria van 163 

Merwede,  

Aleida Danielsdr. van der (1355-1398) 14 

Metsemaeckers, 

 Joannes 115 

Molenaar, 

Lijsbeth Bastiaans  155 

Moolree, 

Huybert de 140 

 

Naehuijsen, 

Jacoba Jacobus 112 

Neggers, 

 Laurentius Janssen 109  

Nelepiet, 

Anna Meynarts  147 

Nicolai, 

Catherina Joris 106 

Niels, 

Angenita 141 

Catherina (-1692) 142 

Noordenbosch, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_VIII_van_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_IX_van_Frankrijk
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Lysbeth Jandr (1615-) 24 

 

Oerlemans, 

Maria / Maeyken Joannes 113 

Olferts,  

 Wybrich (1540-) 146 

Oosterling, 

 Johannes 185 

Oudewater, 

Aeltje Floris (-1675) 141 

Willem Florisz van 140 

Oudshoorn, 

 Saartie van 150 

 

Passer / Passers / Passaars, 

Lisebeth de  127 

Pein, 

Cornelia Willem  156 

Peters, 

Anichie 164 

Pieckens, 

 Antonike 162 

Pinckins / Pennokus / Penoklus, 

Marijtje Jacobs  153 

Poelijn / Polij 

Sara (1613-) 137 

Portretschilders, zie: kunstschilders 

 

Quants, 

Mechteld Jans Quants (-1597) 102 

 

Ranst, 

Henrick van 13 

Reedijk, 

Neeltje Dirks  122 

Ridders, 

 Swaentie (Sara?)  151 

Robert I van Haspengouw (700-764) 98 

Robert II van Haspengouw (765-807) 98 

Robert II van Frankrijk (972-1031) 82 

Robert IV de Sterke (820-866) 96 

Robert van Bourgondië (866-923)  94 

Robert van Worms (790-834) 98 

Roeters, 

Aerlanda 137 

Roscam, 

 Annthoni Cornelissen 125  

Rotselaer van Brabant, 

 Machteld (1335-1365) 17 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_II_van_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_IV_de_Sterke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_van_Bourgondi%C3%AB_(866-923)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_van_Worms
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Ruysch, 

Wyntge Fransdr.  132 

 

Santen, 

 Ida / Eggie van 163 

Schakerloo, 

Sara Cornelis (-1708) 138 

Schasts / Schaffens 

Catalijna / Lijntje Gerrebrants (-1673) 137 

Schatter / Schatten / Schatters, 

Clemencia / Clementia / Meijnsje  138 

Schelbergen, 

 Catherina van 117 

Schepens, 

Maria Joannes P. 112 

Schijntkens, 

 Joannes A. 103 

Maria Arnoldus  104 

Schilders, zie: kunstschilders 

Schilders, 

Jenneken / Joanna Maria Jan L. 110 

Schoone, 

Mayken Goossens  108 

Schrijnen / Schijve, 

 Pieter 126 

Scoemekers, 

Lisbeth Pauwel Henrick (1485-1545) 102 

Scraets, 

Jacoba Adrianus108 

Sevenhuysen, 

 Henrick Jacobsz  121 

Sierix, 

 Sytie 134 

Simons, 

Trijntje 138 

Sinten, 

Maria  126 

Slot Cronenburg Nieuwe Niedorp 9, 129 

Snellarts, 

Maria Ardriaen Snellaerts 112  

Maria Joannes  108 

Spierinck van Welle, 

 Dirck Arentz 17 

Stadje Kronenburg 9 

Stappers, 

 Theodorus 116 

Stiermandsdr.,  

Neeltje Dirck Pieter  120 

Stijnen, 
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Helena Nicolaas 111 

Stockelmans, 

Berthen Wouter Jan (1529-1577)  103 

Swanenburch, 

NN 21 

Swart, 

Jacomijntje Frericx  141 

Sweerts, 

Anna Barbara Sweerts (-1743) 142 

Swieten, 

 N. van 15 

 

Teylingen, 

 Aaf van 23 

Thien, 

 Florise 135 

Thomas, 

 Anna  164 

Tieleman / Tideman / Tieoleman, 

Elisabeth 141 

 

Vaeccken, 

 Gijsberta 167 

Valois, 

 Johanna van / Jeanne de 25, 35 

Karel van (1270-1325) 37 

Vekers/ Ekkers, 

 Christoffel 127 

Ven, 

Jan Runis van de 109 

Margareth Thomas van de 111 

Venne, 

Maria Joannes van den 113 

Verhagen, 

Anna Catherina Verhagen (1450-) 22 

Verheijden, 

Helwigis Arnoldus  105 

Verhoeven, 

Ida / Iken Adrianus / Aries 107 

Verrote, 

 Nicolaus Antonius 103 

Vinck, 

 Maria 115 

Visser, 

Heijltje Leenderts  121 

Vlemmincx, 

Mayken Henrich G.  110 

Vleuten, 

Adriana Nicolaas van der 112 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_van_Valois_(1294-1342)
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Vries van Cronenburg, 

Claas de 14, 17 

Dirk 17 

 

Werix, 

Tide Oijes 139 

Werve, 

 NN 15 

Wessels, 

Wesseltje  152 

Wyck, 

 Susanne van  142 

Wythama (Wytsma), 

Anna Ndr. (1485-1545) 23 

Maria Jellesdr (1580-1630) 24 

Willeeboorts, 

 Heijndrick 129, 130 

Willem III (graaf) van Avesnes (1287-1337) 13, 25 

Willems, 

Peterken Huijbert  107 

Willemsen, 

 Goversen 127 

Willemze, 

Pieternella  123 

Wintelroy, 

 Henricus Joannes van 106 

Winterroy, 

Helwigis / Helena van 102, 106 

Wit, 

Grietje Jans de  152 

Wit(te, 

Dingentien / Dina / Dingen Jansdr. de  126 

Woerd, 

Gerard van der - van Heemskerk (1343-1429) 13 

Woggenum, 

Jan Aerians 129 

Wouters, 

Dympna/Dingert Jans 105 

Trijn  146 

 

Ydes, 

Immetje 139  

Ynck, 

Geertruijd Jans 125 

 

Zuylen, 

 Henrich van 160 

 



 
 

218 

 

 

 

 

 
 


