
REEKS II

IV
Lodewijk II de Stamelaar 

Koning der West-Franken † 879.
Trouwt 2e Adelheid **.

      

Lodewijk II van West-Francië, bijgenaamd ‘de Stamelaar’ (le Bègue), geboren op  01-11-846. Hij wordt 
door zijn vader aangesteld tot koning in Maine in 856 en, als gedesigneerd opvolger, tot (onder-)koning 
van Aquitanië in 867. Hij gaat, zodra hij de dood van zijn vader heeft vernomen, tal van kloosters, graaf-
schappen en domeinen wegschenken om aanhang te winnen waardoor de koninklijke macht natuurlijk 
verkleind wordt en bijna tot een burgeroorlog leidt als de uit Italië teruggekeerden deze gang van zaken 
bemerken. Hij wordt na bemiddelend optreden van aartsbisschop Hincmar van Reims door deze gekroond 
te Compiègne op 08-12-877. Hij wordt ook door paus Johannes VIII gekroond (met uitzicht op een latere  
keizerskroning in Rome) te Troyes op 07-09-878. Hij bevestigt op een samenkomst met zijn neef 
Lodewijk de Jonge van Oost-Francië het verdrag van Meersen te Voeren (Fouron) op 01-11-878. Hij 
bereidt, voordat een verdergaande samenwerking met de overige Karolingische vorsten wordt bereikt, een 
veldtocht voor tegen het opstandige zuiden van zijn rijk, doch (ziekelijk als hij is) overlijdt te Compiègne 
op Goede Vrijdag (10-04) en wordt begraven aldaar  in het klooster Notre-Dame op 11-04-879. 
Trouwt 1e 862 Ansgardis, overleden op 02-11-880, 881 of 882, dochter van graaf Harduin en zuster van 
Odo (Eudes) (graaf van Macon?).
Kinderen uit 1e huwelijk: 
a. Lodewijk, III, koning. 
b. Gisela.
c. Karloman, koning. 
d. Ermentrudis.
Trouwt 2e ca. 875 (tussen 872 en 877) met Adelheid, geboren 855/60, overleden op 18-10 in 901 of 
902, dochter van paltsgraaf Adalhard die omstreeks 885 waarschijnlijk graaf van Parijs was en **. 
Kind uit 2e huwelijk: 
e. Karel III. volgt V.

V
Karel III de Eenvoudige 

Koning der Franken † 929.
Trouwt 2e Eadgyfu van Engeland.

    

Karel III van West-Francië, later bijgenaamd ‘de Eenvoudige’ (de Onnozele, der Einfältige, le Simple), 
geboren op 17-09-879, wordt door aartsbisschop Fulco van Reims tegenover de toen als koning regerende 
graaf Odo van Parijs gekroond tot koning van West-Francië te Reims op 28-01-893. Hij wordt eerst 
algemeen erkend nadat deze hem op zijn sterfbed ook als koning heeft gedesigneerd op 01-01-898. Hij 
moet in 911 de Seine-monding aan de Noormannen afstaan maar verkrijgt in datzelfde jaar ook de steun 
van de meeste Magnaten in Lotharingen na het uitsterven der Oostfrankische Karolingen. Vanaf dat 
moment koning der Franken echter hij ziet achtereenvolgens als tegenkoningen tegenover zich Odo’s broer 
Robert (922/23) en vervolgens diens schoonzoon Rudolf van Bourgondië (Raoul de Bourgogne) (923/36). 
Hij wordt ten dienste van deze laatste in 923 gevangen genomen door de Karolinger Heribert II van 
Vermandois. Hij vertoeft eerst te Château-Thierry en vanaf 924 te Péronne in gevangenschap waar hij op 
07-10-929 overlijdt. Hij wordt begraven te Péronne (Saint-Fursy).
Trouwt 1e in april 907 met Frederune, overleden op 10-02-917, zuster van de bisschop van Châlons-en-
Champagne en mogelijk ook zuster van Mathildis van Ringelheim.
Kinderen uit 1e huwelijk: 
e. Ermentrudis.
f. Frederuna. 
g. Adelais. 
h. Gisela. 
i. Rothrudis. 
j. Hildegardis.
Trouwt 2e na 10-02-917, vóór 919 met Eadgyfu van Engeland, geboren 896. Zij vlucht in 923 met 
haar zoontje naar haar broer koning Aethelstan van Engeland. Keert terug in 936. Is abdis van Notre-
Dame te Laon. Zij overlijdt na 951. Zij is de dochter van koning Edward I the Elder van Engeland en 
diens tweede gemalin Aelfleda van Bernicia. Zij hertrouwt in 951 met Herbert III van Vermandois.

Kind uit 2e huwelijk: 
k. Lodewijk IV van Overzee, volgt VI. 
Karel de III Eenvoudige had eveneens vele concubines. 
Bastaardkinderen hieruit: 
a. Arnulf. 
b. Drogo. 
c. Rorico. 
d. Apais.

VI
Lodewijk IV van Overzee 

Koning der Franken † 954.
Trouwt Gerberga van Saksen.

      

Lodewijk IV gezegd van Overzee, geboren tussen 10-09-920 en 10-09-921. Na de nederlaag van zijn vader 
in 923, wordt hij door zijn moeder naar Engeland in veiligheid gebracht. Hij wordt na de dood van koning 
Rudolf van Bourgondië door de Rijksgroten o.l.v. Hugo de Grote, graaf van Parijs teruggeroepen (vandaar 
later bijgenaamd ‘van Overzee’, ‘Transmarinus’, ‘d’outre-mer’) en gekroond tot koning van West-Francië te 
Laon op 19-06-936. Hij moet Hugo de Grote echter naar Parijs volgen en deze verheffen tot ‘dux Fran-
corum’ op 25-07-936 die daarmee een soort hofmeierpositie verwerft. Hij ontsnapt aan diens hof in 937 
waarna enkele jaren van interne strijd volgen. Hij tracht aanvankelijk ook Lotharingen te herwinnen maar 
sluit dan in november 942 met Otto I (Duits-koning 936/973, keizer sinds 962) een verdrag te Visé aan 
de Maas waarbij hij van Lotharingen en een deel van Bourgondië afziet. Hij wordt in de voortgaande strijd 
met Hugo de Grote gevangen genomen door Vikingen te Rouen op 13-07-945 en uitgeleverd aan Hugo 
de Grote. Hij wordt onder militaire druk van Otto I op 01-07-946 bevrijd uit gevangenschap. Hij vestigt 
zich dan niet meer in de gebruikelijke Karolingische residentie Laon maar trekt zich terug in de palts te 
Compiègne totdat een definitieve vrede met Hugo de Grote tot stand komt in 950. Hij overlijdt aan de 
gevolgen van een val van zijn paard te Reims op 10-09-954 en hij wordt aldaar te Saint-Rémy begraven. 
Trouwt einde 939 met Gerberga van Saksen, geboren te Nordhausen 913/14. Zij doet als weduwe van 
haar eerste gemaal (Giselbert van Lotharingen) schenkingen aan het klooster Echternach in 939. Als gema-
lin van haar tweede echtgenoot, gezalfd tot koningin der Franken te Reims einde 939. Zij speelt herhaalde-
lijk een actieve rol tijdens diens regering. 
Zij wordt belast met de verdediging van Laon in 941 en die van Reims in 946. Zij vergezelt hem op veld-
tochten naar Aquitanië in 944 en Bourgondië in 949. Zij roept de gewapende hulp van haar broer Otto 
I in om de vrijlating van Lodewijk uit diens gevangenschap 945/946 te bewerken. Zij verkrijgt van hem 
de abdij Notre-Dame te Laon in 951. Zij kan na zijn dood de verheffing van hun dan pas 13-jarige zoon 
Lotharius tot Westfrankisch koning te Reims op 12-11-954 slechts bereiken met toestemming van Hugo 
de Grote. Lotharius dient dan, evenals  zijn vader destijds, Hugo de Grote naar Parijs te volgen om hem 
vervolgens ook nog tot hertog van Aquitanië en van Bourgondië te moeten aanstellen. Zij ondervindt in 
haar moeilijke positie als formeel regentes o.a. steun van haar schoonzoon Ragenold van Roucy. 
Zij gaat na de dood van Hugo de Grote op 16-06-956, die alleen minderjarige zoons nalaat, samen met 
diens weduwe, haar zuster Hedwig en in nauw overleg met hun broers Bruno, aartsbisschop van Keulen 
en hertog van Lotharingen en Otto I, zowel de Karolingische als de Robertijnse belangen in West-Francië 
besturen. Zij is abdis van Notre-Dame te Soissons in 959 en overlijdt te Reims op 05-05-984. Zij wordt 
aldaar te Saint-Remy begraven. Zij is de dochter van Hendrik I, later bijgenaamd ‘de Vogelaar’ hertog van 
Saksen en Duits-koning en diens tweede gemalin Mathilde van Westfalen.
Kinderen hieruit: 
a. Lotharius IV, koning der Franken.
b. Mathilde. 
d. **. 
e. Lodewijk. 
f. Karel hertog van Neder-Lotharingen, volgt 7a.

7a
Karel 

Hertog van Neder-Lotharingen † 992.
Trouwt Adelheid van Troyes.

    

Karel hertog van Neder-Lotharingen koning van Frankrijk, geboren in 953, overleden te Orléans op 
22-06-992. Hij was de jongste zoon van koning Lodewijk IV van Frankrijk en Gerberga van Saksen en 
werd uitgesloten van de troonopvolging om partijstrijd te voorkomen. Zijn leven stond in het teken van 
pogingen om toch koning van Frankrijk te worden.
Karel werd als jonge man benoemd tot graaf van Laon. In 975 probeerde hij een eigen koninkrijk te 
vormen in de gebieden rond Laon en in Lotharingen. Hij steunde daarom de pogingen van Reinier III van 
Henegouwen en Lambert I van Leuven om hun familiegoederen terug te winnen. Kort na het huwelijk van 
zijn broer Lotharius van Frankrijk met Emma van Italië, beschuldigde hij zijn schoonzuster van overspel 
met de bisschop van Laon maar een synode verklaarde Emma onschuldig. Uit vrees dat Karel de troon zou 
bemachtigen wanneer haar zoon Lodewijk als bastaard bestempeld zou worden, bewerkstelligde Emma dat 
Lodewijk al tijdens het leven van zijn vader geassocieerd medekoning werd. Karel werd in 977 verbannen 
en zocht zijn toevlucht bij zijn neef keizer Otto II. Die benoemde Karel in mei 977 tot hertog van Neder-
Lotharingen en beloofde hem ook te steunen om koning van Frankrijk te worden. Lotharius viel in reactie 
daarop Aken aan maar werd teruggedreven. In 979 vielen Karel en Otto Frankrijk binnen. Karel riep 
zichzelf in Laon uit tot koning maar kreeg nauwelijks steun van de adel. Daarna belegerden Karel en Otto 
Parijs maar werden teruggedreven door Hugo Capet.
Na de dood van Lodewijk V werd Hugo Capet tot koning gekozen maar Karel riep zichzelf uit tot koning 
en veroverde Laon. In 989 kreeg hij ook de stad Reims in handen toen de bisschop van Reims, Karels 
neef Arnulf, naar hem overliep. In 991 werden Karel en zijn gezin gevangengenomen door verraad van de 
bisschop van Laon. Ze werden opgesloten in Orléans en Karel stierf daar een jaar later. In 1001 werd hij 
herbegraven in de St. Servaas-basiliek te Maastricht.
Trouwt met Adelheid van Troyes, dochter van Robert I van Meaux en Adelheid (dochter van Giselbert 
van Chalon en Ermengarde van Bourgondië). 
Kinderen hieruit:
Otto II van Neder-Lotharingen. 
Ermengard van Lotharingen, volgt 8a. 
Gerberga van Neder-Lotharingen. 
Adelheid van Neder-Lotharingen.  
Lodewijk van Neder-Lotharingen.  
Karel van Neder-Lotharingen.

8a
Ermengard van Lotharingen 

† ca. 1049.
Trouwt Albert I graaf van Namen.

Ermengard van Lotharingen overleed na 1047, waarschijnlijk in 1049. 
Trouwt met Albert I graaf van Namen, vermeld vanaf 981. In 973 steunde hij Reinier IV van Henegou-
wen en Lambert I van Leuven in hun poging om het erfdeel van hun vader terug te veroveren. Van 981 
tot 992 was hij graaf van de Lommegouw in opvolging van zijn vader. In dat jaar werd de Lommegouw 
omgevormd tot het graafschap Namen met Albert als eerste graaf tot zijn dood in 1011. Albert werd in 
992 voogd van de abdij van Brogne. Hij wordt op 31 maart of 30 april 992 door Otto III belast met de 
bescherming van de abdij Brogne. Hij overleed kort voor 1011. Hij was de zoon van Robert I graaf in (een 
deel) van de Lommegouw en Ermengard van Verdun.
Kind hieruit: 
Albert II van Namen, volgt 9a. 

9a
Albert II van Namen 

Graaf van Namen † 1063/64.
Trouwt Regelindis van Lotharingen.

Albert II van Namen, geboren ca. 1000. Hij is graaf van Namen ter opvolging van zijn oudere (in 1018 voor 
het laatst vermelde) broer Robert II. Hij is aanwezig bij de stichting van de kapittelkerk St. Barthélemy te Luik 
en wordt in de daarop betrekking hebbende oorkonde onder de leke-getuigen als tweede, direkt na Gozelo I van 
Lotharingen, vermeld (1031). Hij is eveneens aanwezig bij de wijding van het klooster St. Laurent te Luik op 
03-11-1034 en wordt dan belast met de voogdij van het daaraan geschonken grote, Oud-Karolingische domein 
Wasseiges. Hij neemt waarschijnlijk op 15-11-1037 met zijn schoonvader deel aan de slag bij Bar-le Duc tegen 
graaf Eudes van Champagne. Is voogd van Ardenne en sticht in 1047 de collegiale kerk van St. Aubin te Namen 
waaraan hij na het overlijden van zijn moeder zijn domein van Glons-sur-le-Geer schenkt. Hij wordt voor het 
laatst vermeld in 1062 en overlijdt tussen juli 1063 en juli 1064. 
Trouwt vóór 10-8-1035 met Regelindis van Lotharingen, dochter van Gozelo I van Neder-Lotharingen en later 
ook Opper-Lotharingen.
Kind hieruit: 
** van Namen, volgt 10a.

10a
** van Namen 

† **. 
Trouwt met Herman van Malsen.

Trouwt ca. 1065/70 met Herman van Malsen, vermeld in 1057. In ca. 1080, in ieder geval vóór 1096, wordt 
hij vermoedelijk door keizer Hendrik IV (1056-1105) beleend met het land van Kuijc. Herman van Malsen 
(ca. 1030, na 1080), stamvader van het geslacht van Cuijk was heer van Malsen (kan verwijzen naar meerdere 
plaatsen in het rivierenland) en burggraaf van Utrecht voor bisschop Willem van Gelre (in sommige bronnen 
ook Willem van Cuijk genoemd). Zijn vader was mogelijk graaf Unruoch van Teisterbant, de broer van bisschop 
Ansfried van Utrecht. Hermans belangrijkste wapenfeit was dat hij op 28 juni 1061 deelnam aan de slag bij 
Nederhemert. De troepen van de bisschop en zijn bondgenoten werden daar verslagen door graaf Floris I van 
Holland. Herman hergroepeerde en overviel het rustende leger van Floris I die samen met veel van zijn soldaten 
daarbij werd gedood.
Kind hieruit: 
Hendrik I van Kuijc, volgt 11a.

11a
Hendrik I van Kuijc 

Heer van Kuijc † ca. 1108. 
Trouwt Alveradis van Hochstaden.

Hendrik I van Kuijc, geboren ca. 1070, overleden vóór 09-08-1108. 
Trouwt ca. 1100 met Alveradis van Hochstaden, vermeld van 1108 tot 1131. Zij was betrokken bij de stichting 
van de abdij Mariënweerd in 1129. Dochter van Gerard I van Hochstaden heer van Rieneck en Aleydis van 
Wickrath.
Kind hieruit: 
Herman van Kuijc, volgt 12a.

12a
Herman van Kuijc 

Heer van Kuijc † ca. 1168.
Trouwt ** uit het huis Namen-Laroche.

Herman van Kuijc, geboren ca. 1100, overleden ca. 1168. 
Trouwt ca. 1130 met ** uit het huis Namen-Laroche. Zie “De heren van Kuijc 1096-1400, door dr. J.A. 
Coldeweij, blz. 30: “Een huwelijk van Herman is in geen enkele bron terug te vinden. Om de identiteit van 
zijn vrouw vast te stellen, moet men, bij gebrek aan bronnen, andere wegen bewandelen. In verband met het feit 
dat Herman van Kuijc aan een jongere (tweede?) zoon de naam Albert gaf, heeft Hardenberg gedacht aan een 
huwelijk met een dochter van Albert van Chiny. Tot dusver ondernomen onderzoek laat zien dat er bloedver-
wantschap bestaat met leden van het geslacht van de graven van Henegouwen die met het huis Namen verwant 
waren. Daar komt nog bij dat de naam Albert zowel bij de graven van Namen als bij met hen verwante geslach-
ten zoals Laroche, Durbuy en Chiny manifest zijn.”
Kind hieruit: 
Hendrik II van Kuijc, volgt 13a.

13a
Hendrik II van Kuijc 

Heer van Kuijc † 1204.
Trouwt Sophia van Rhenen.

Hendrik II van Kuijc, geboren ca. 1130, overleden in 1204. 
Trouwt ca. 1160 met Sophia van Rhenen, erfdochter van Herpen, vermeld van 1191 tot 1203. Dochter 
van Dirk van Rhenen en ** uit het huis (van Bierbeek ?). 

Kinderen hieruit o.m.: 
Albert van Kuijc, volgt 14a.
Alveradis. 

14a
Albert van Kuijc 

Heer van Kuijc en Grave etc. † 1233. 
Trouwt Hadewig (Heiwig) van Merum (Merheym).

Albert/Albrecht van Cuijck, geboren omstr. 1160, ridder. Hij is getuige in 1191 bij een schenking van het 
allodium Herpen aan de Brabantse hertog. Hij is 1204-1233 heer van Cuyc en Grave, 1220-1233 heer van 
Herpen, Merum en half Asten, stadsgraaf van Utrecht tot 12-03-1220. Hij verkoopt zijn rechten voor 200 
pond Utrechts. Hij is leenman van de bisschop van Utrecht voor het hoge en lage gerecht van Gasperde en 
Everdingen, overlijdt in 1233. 
Trouwt omstr. 1195 (een 4e-graads huwelijk) met Hadewig (Heiwig) van Merum (Merheym), 
geboren Limburg eind 1182 of later, dochter van Rutger van Merum, (hij nam 1189-1192 deel aan de 
derde kruistocht) en ** (Aleydis van Horne ?).
Kinderen hieruit o.m.: 
Hendrik. 
Rutger van Kuijc, volgt 15a. 
Willem.

15a
Rutger van Kuijc 

Heer van Herpen † na 1267.
Trouwt Maria van Diest.

  
Rutger/Rogier van Kuijc heer van Herpen, geboren ca. 1200, vermeld 1226-1264, overleden na 1267. 
Trouwt ca. 1230 met Maria van Diest, dochter van Arnold IV van Diest en Aleydis van Henebach 
(Heimbach).  
Kind hieruit: 
Aleid van Herpen, volgt 16a.

16a
Aleid van Herpen 

† **. 
Trouwt Lodewijk II Heer van Leefdael.

 
Lodewijk II heer van Leefdael wordt voor het eerst vermeld in 1253 (ridder) en hij wordt in 1262 ge-
noemd in een oorkonde waarin Arnold van Aerschot zijn tiende van Vronenberg en Vossem schenkt aan 
de abdij Afflighem. In 1267 verklaart hij als arbiter en als heer van Leefdael, samen met Everard van Diest, 
proost van St. Georges te Keulen dat Dirk heer van Heeswijk geen rechten heeft op de tiende en de kerk 
van Houpertingen. In 1271 vermeld als heer van Leefdael, als zijn zoons Arnold en Gerard een zoenbrief 
ondertekenen waarin wordt gezworen geen wraak te nemen op de stad Keulen vanwege de dood van Hen-
drik van Herpen en vanwege de gevangenschap van diens broer Albert in Keulen ondergaan. In augustus 
van datzelfde jaar bezegelt Lodewijk heer van Leefdael met de hertog een accoord betreffende de kerk van 
Diest ten gunste van de abdij Tongerloo. Op Driekoningen van het daarop volgende jaar de bevestiging 
van dit accoord en op 17 januari geeft hij met de proost van Deventer een kwitantie aan de abdij Tonger-
loo voor een aan hen verschuldigd bedrag. Hij wordt in 1275 vermeld als heer van Leefdael. In 1280 wordt 
hij vermeld onder de getuigen van hertog Jan van Brabant als deze beslist in de geschillen tussen Arnold 
heer van Diest en de stad Diest. Maakt als ridder en heer van Leefdael op 21-11-1283 zijn testament.
Kind hieruit: 
Rutger van Leefdael, volgt 17a.

17a
Rutger van Leefdael 

Burggraaf van Brussel Heer van Oirschot etc. † 1333.
Trouwt Agnes van Kleef.

 
Rutger/Rogier van Leefdael, burggraaf van Brussel, heer van Oirschot, Perk, Hilvarenbeek en Eckart. Hij 
werd waarschijnlijk geboren rond 1270. Voor het eerst vermeld in 1306 als hij als drost van de hertog 
van Brabant optreedt bij een verdrag tussen deze laatste en de schepenen en burgers van de stad ‘s Herto-
genbosch. Hij treedt op als medezegelaar voor hertog Jan van Lotharingen in 1310 waarbij hij als ridder 
vermeld staat. In hetzelfde jaar is hij getuige voor de hertog van Brabant bij het huwelijkskontrakt in 1311 
tussen Sophia, dochter van Floris Berthout heer van Malines en van Mathilde van de Mark, en Reinout, 
zoon van graaf Reinout van Gelre en Margaretha van Vlaanderen. Hij wordt vermeld als ridder onder de 
getuigen voor de bruidegom. Hij wordt in 1311 vermeld in een oorkonde waarin hertog Jan van Brabant 
zijn kasteel en land te Wassenberg verpandt aan Gerard graaf van Gulik voor 6.000 pond Tournois terwijl 
hij tevens belooft voor de bewaring van het kasteel zoveel te zullen betalen als Otto van Kuijc en Rogier 
van Leefdael zullen bepalen. In 1312 door de hertog van Brabant beleend met Eckart. Hij geeft op Kerst-
avond 1313 een kwitantie voor een som van 100 pond Tournois aan de stad ‘s Hertogenbosch. Hendrik 
Berthout heer van Duffel en Geel noemt hem in 1315 “onsen lieven neve” en waar tevens uit blijkt dat 
Rogier rechten blijkt te hebben in Oevel. In 1316 maakt hij als heer van Herpen een erfdeling met zijn 
zuster Maria (let op: is dit wel Rogier van Leefdael ??). Hij wordt in 1318 vermeld, in hetzelfde jaar kiest 
Philips heer van Liedekerke en Breda hem als één van zijn executeurs-testamentair, ook in datzelfde jaar is 
hij getuige voor hertog Jan van Lotharingen als deze een oorkonde aan de stad Aken geeft. Ook wordt hij 
in 1318 als hoogschout van stad en Meierij van ‘s- Hertogenbosch vermeld. In 1319/1320 is hij getuige 
voor koning Jan van Bohemen en Polen graaf van Luxemburg markies van Budine. In 1319 zegelt hij met 
de hertog en meerdere raadsleden de overeenkomst tussen Hendrik van Leuven heer van Gaasbeek en Jan 
Meeuwe en diens vrouw Margriet heer en vrouwe van Wavre en Pamele, betreffende betwiste inkomsten. 
In 1320 koopt hij de heerlijkheid Oirschot, verwerft hij de heerlijkheid Perk van Goeswijn van Utenhove. 
In 1321 wordt hij als ridder onder de leenmannen van hertog Jan van Brabant genoemd. Doet samen met 
andere edelen uitspraak in de geschillen tussen de hertog van Brabant en de graaf van Holland met betrek-
king tot Heusden. Hij wordt vermeld in 1322 en in hetzelfde jaar krijgt hij als ridder van graaf Willem 
om diensten 10 pond Tournois in leen uit de tollen te Niemandsvriend. Ook in 1322 doet hij met drie 
andere arbiters uitspraak in de kwestie tussen hertog Jan III van Brabant en graaf Willem II van Holland 
aangaande de jurisdictie over Eethen en Meeuwen. In 1323 wordt hij als heer van Oirschot en Perk als 
getuige vermeld voor Otto heer van Kuyc en Heverlee. In 1324 wordt hij als ridder en heer van Oirschot 
en Perk vermeld als getuige voor hertog Jan van Lotharingen, Brabant en Limburg. Rond 1325 koopt hij 
het kasteleinschap van Brussel van Gerard van Marbais. In 1325 wordt hij als getuige vermeld voor Beatrix 
van Leuven bij het leenverhef van Herstal en Gaasbeek. In 1326 belooft graaf Willem aan twee vissers van 
Borselen terugbetaling van aan heer Rogier van Leefdael betaalde gelden. Datzelfde jaar nog enige malen 
vermeld als heer van Oirschot en Perk. In 1327 oorkondt hij samen met andere edelen dat Gerard heer van 
Rassengem, Liedekerke en Leijns, het land van Breda met al zijn heerlijke rechten, verkocht heeft aan de 
hertog van Brabant. In 1328 keurt hertog Jan de lijfrentebrief goed die de stad ‘s-Hertogenbosch gemaakt 
had met heer Rogier van Leefdael heer van Oirschot en Perk ridder ten behoeve van zijn vrouw Agnes, ter 
somma van 100 pond zwarte Tournoisen. Hij zegelde in 1328 de oorkonde van de hertog waarbij deze de 
rechten van Oss en Berchem bevestigt. Hij koopt in 1328 de dorpen Hilvarenbeek en Diessen met de hoge 
en lage jurisdictie en alle toebehoren van Gerard van Hoorne en diens echtgenote Irmgard van Kleef. Op 
Nieuwjaarsdag 1329 is hij getuige bij de belening door de hertog van Brabant van de financier Willem van 
Duvenvoorde met Oosterhout. In 1329 oorkondt hij als burggraaf van Brussel en heer van Oirschot, Perk 
en Beek samen met hertog Jan van Lotharingen, Brabant en Limburg dat zij aan de lieden van West-Til-
burg en Goirle al hun gemeente hebben verkocht. In hetzelfde jaar verkoopt hij als burggraaf van Brus-
sel zijn dorp Hooilaert aan de hertog van Brabant. In 1329/1330 wordt hij als burggraaf van Brussel als 
getuige vermeld voor hertog Jan III van Brabant. Is getuige voor de hertog van Brabant bij het privilegium 
Trinitatis voor ‘s-Hertogenbosch in 1330. Rogier is raadgever voor de hertog van Brabant en rond 1330 
staan bij de getuigen steeds twee namen voorop nl. die van Otto van Kuijc en Rogier van Leefdael. In 
de gevallen dat beiden getuigen, staat echter Otto voor Rogier. Ze worden in die tijd als de belangrijkste 
raadgevers van de hertog van Brabant beschouwd. In 1331 oorkondt hij als burggraaf van Brussel samen 
met hertog Jan van Lotharingen, Brabant en Limburg dat zij aan de lieden van Beke tegen een jaarlijkse 
erfrente, een gemeente hebben gegeven. Is in hetzelfde jaar getuige voor hertog Jan van Lotharingen, 
Brabant en Limburg waarbij deze laatste uitspraak doet in een geschil tussen Gerard heer van Diest burg-
graaf van Antwerpen enerzijds en de stad stad Diest anderzijds. Hij bezat ook goederen in Onsenoort. Bij 
zijn ambtelijke bezigheden kwam hij veel in aanraking met de schrijvers van de hertogelijke kanselarij en 
andere belangrijke instanties onder wie we de letterkundigen van die tijd moeten zoeken. Blijkbaar had hij 
zoveel belangstelling voor hun bedrijf, dat hem “letterlievendheid” wordt toegeschreven en werd hij zozeer 
door hen geacht, dat troubadours en minstrelen vele legenden gevormd hebben rond zijn familie.  
Trouwt met Agnes van Kleef, dochter van Dirk Loef van Kleef heer van Tomburg, Grevenbroich, Kerven-
heim en Hülchrath en Lisa van Virneburg (weduwe van Hendrik van Kessel). Rogier overleed op 29-01-
1333, zijn echtgenote op 17-05-1338 en beide werden in de St. Goedele kerk te Brussel begraven alwaar 
hun graftombe tot 1536 bleef bestaan. De kapel waarin Rogier van Leefdael met zijn vrouw werd begraven  
en het St. Petrus-altaar in deze kapel, werden door hemzelf gesticht toen hij kastelein van Brussel was. Deze 
kapel werd sindsdien “kapel van de kastelein” of “koor van Leefdael” genoemd.  
Kinderen hieruit (de volgorde in totaal is niet bekend, wel die van de zoons en de vermoedelijke volgorde 
van de dochters):  
Zoons:  
a. Jan van Leefdael.  
b. Lodewijk III van Leefdael.
Dochters:  
c. Isabel van Leefdael.  
d. Margriet van Leefdael.  
f. Catharina van Leefdael, volgt 18a.
g. Agnes van Leefdael.

18a
Catharina van Leefdael 

† 1361.
Trouwt Gijsbert Heer van Bronckhorst.

  

Catharina van Leefdael, overleden op 13-04-1361. 
Trouwt vóór 1344 met Gijsbert van Bronckhorst, 1328 heer van Bronckhorst, 1351 heer van 
Batenburg, ridder. Overleden in 1356, zoon van Willem van Bronckhorst en Johanna van Batenburg.
Kind hieruit: 
Willem van Bronckhorst, volgt 19a.

19a
Willem Heer van Bronckhorst 

† 1410.
Trouwt Cunigonda van Meurs.

Willem heer van Bronckhorst, 1358 ridder, raad van de hertog, drost en landrentmeester van Zutphen, 
burggraaf van Nijmegen. Hij draagt in 1399 Bronckhorst over aan zijn zoon Gijsbert. 
Hij overlijdt op 12-03-1410. 
Trouwt november 1365 met Cunigonda van Meurs, vermeld tot in 1417, dochter van Frederik graaf van 
Meurs en **.
Kind hieruit: 
Gijsbert van Bronckhorst, volgt 20a.

20a
Gijsbert Heer van Bronckhorst 

† 1409. 
Trouwt Hedwig van Tecklenburg.

Gijsbert van Bronckhorst, 1401 heer van Bronckhorst, 1388 ridder, drost van het land van Zutphen. 
Hij erft in 1406 Borculo van zijn broer Frederik. Hij overlijdt op 01-11-1409 en wordt begraven te 
Monnikenhuizen. 
Trouwt (huwelijkse voorwaarden 07-11-1391) met Hedwig van Tecklenburg, overleden na 1417, 
dochter van Otto van Tecklenburg en Elisabeth van der Lippe.
Kind hieruit: 
Cunigonda van Bronckhorst, volgt 21a.

21a
Cunigonda van Bronckhorst 

† na 1460.
Trouwt Johan Burggraaf van Montfoort.

Cunigonda van Bronckhorst, overleden na 1460. 
Trouwt (huwelijkse voorwaarden 29-09-1422) met Johan burggraaf van Montfoort, geboren ca.1380, 
1399 domproost te Utrecht, 1413 tevens aartsdiaken. Hij studeerde in 1406 te Parijs kanoniek recht. 
Op 01-03-1412 is hij pauselijk notaris. Hij wordt burggraaf van Montfoort na het overlijden van zijn 
broer Zweder op 23-09-1411. Resigneerde in 1414 als domproost. Hij kocht in 1416 het Huis en 
gerecht Wulverhorst, de hoge heerlijkheid Diemerbroek en het ambacht Nieuwveen. Hij wordt in 1417 
door Jacoba van Beieren benoemd tot tresorier van Holland en Zeeland, in augustus/oktober 1417 is hij 
stadhouder van de gravin. Hij kreeg op 28-12-1418 kasteel Harmelen in pand en verwierf voorts in 1423 
Zuid-Polsbroek en het IJsselveer, op 25-08-1428 Linschoten, Hekendorp en Snelrewaard, op 04-08-1428 
het halve gerecht Vlooswijk en op 18-03-1440 Purmerend. Van 1428-1442 is hij raad en kamerling van 
Philips van Bourgondië. Hij overlijdt in gevangenschap van zijn zoon Hendrik op 16-01-1449. 
Hij is de zoon van Hendrik III van Montfoort en Oda van Polanen.
Kind hieruit: 
Hendrik IV van Montfoort, volgt 22a.

22a
Hendrik IV Burggraaf van Montfoort 

† ca. 1459.
Trouwt Margaretha van Croy.

Hendrik IV burggraaf van Montfoort, heer van Purmerend, Linschoten, Hekendorp, etc., baljuw van 
Woerden, baljuw van Rijnland. Hij overlijdt vóór of begin 1459. 
Trouwt in 1432 met Margaretha van Croy, dochter van Antoine van Croy graaf van Porcéan en Marie 
van Roubais.
Kind hieruit: 
Johanna van Montfoort, volgt 23a.

23a
Johanna van Montfoort 

† **.
Trouwt 2e Johan van Ghoor Heer van Heel.

Gehuwd 1e in 1475 met Johan van Nijenrode, overleden op 27-12-1476. 
Trouwt 2e in 1480 met Johan van Ghoor heer van Heel, zoon van Daniel van Ghoor en Maria van  
Witthem.
Kind hieruit: 
Lucia van Ghoor, volgt 24a.

24a
Lucia van Ghoor 

† ca. 1571.
Trouwt Adriaen Goertszn. van Reede Heer van Saesfeld.

Lucia van Ghoor, overleden 1570/71. 
Trouwt in 1515 met Adriaen Goertszn. van Reede heer van Saesfeld (beleend op 17-06-1501) en 
Brandlicht. Op 21-06-1497 is hij lid van de ridderschap van Overijssel, 1506 huismaarschalk van de 
bisschop van Utrecht, 1518 drost van Diepenheim en in 1521 van Lage, 1521 gezant van de bisschop van 
Utrecht te Regensburg, erfmaarschalk van het Sticht. Op 10-07-1521 door de Zwollenaars gevangen 
genomen en aan hertog Karel van Gelre overgeleverd. Hij testeert op 01-10-1541 en overlijdt op 
08-10-1541. Hij wordt begraven te Oldenzaal. Hij is de zoon van Goert van Reede en Jutte van 
Rutenberg.
Kind hieruit: 
Agnes van Reede, volgt 25a.

25a
Agnes van Reede 

† **.
Trouwt Wennemar von Heyden Heer van Bruch etc.

Wennemar von Heyden, heer van Bruch, Astrup en Rechede, baljuw van Bocholt, overleden in 1552, zoon 
van Bernhard von Heyden en van Catharina van Lintelo.
Kind hieruit: 
Margriet van Heyden-Ransdorp, volgt 26a.

26a
Margriet van Heyden-Ransdorp 

† **.
Trouwt Herman Baron Ripperda Heer van Boxbergen.

Trouwt ca. 1569 met Herman baron Ripperda heer van Boxbergen, van 1602-1612 lid van de  
ridderschap van Overijssel en sedert 1593 drost van Haaksbergen en Delden. Overleden in 1623, zoon van 
Unico baron Ripperda en Judith van Twickelo.
Kind hieruit: 
Judith Ripperda, volgt 27a.

27a
Judith Ripperda

 † **.
Trouwt 1e Frederik van Baer Heer tot Slangenburg.

Trouwt 1e in 1602 met Frederik van Baer heer tot Slangenburg, 1618 gecommitteerde ter generaliteit 
te Amsterdam, rentmeester der geestelijke goederen. Overleden vóór 1622, zoon van Diederick van Baer 
tot de Slangenburg en Elisabeth Ripperda.
Zij trouwt 2e Frederick van der Schuyren.
Kind uit 1e huwelijk: 
Elsabé van Baer-Slangenburg, volgt 28a.

28a
Elsabé van Baer-Slangenburg 

† 1666.
Trouwt Hans Christoffel van der Schuyren Heer van Hagen.

Elsabé Margriet van Baer tot Slangenburg, overleden (overpoosd te Doetinchem) op 31-12-1666. 
Trouwt te Zelhem op 22-02-1635 met Hans Christoffel van der Schuyren, heer van Hagen, geboren in 
1610, kapitein der infanterie, overleden voor de Schenkenschans ca. 1639 
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