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Oorsprong en uitsterven van een middeleeuws adellijk geslacht te Rhenen

Dr J.A. Coldeweij en Ph. J. van Dael

Toen ik in de jaren zeventig bezig was met de geschiedenis van de heren
van Kuyc1, van wie vele leden in Nederland en daarbuiten een
opvallende rol hebben gespeeld, werd ik geconfronteerd met de
huwelijksverbintenis van Hendrik II van Kuyc, ridder, geboren ca. 1130 en
vermeld van 1157/58 tot zijn dood in 1204. Hij trouwde omstreeks 1160
met Sophia van Renen, vermeld 1178 - 1203, erfdochter van Herpen en
dochter van Dirk, burggraaf van Utrecht, en N.N.(van Bierbeek?)2.

Daar de heren van Kuyc, kennelijk tot de hoge adel behorende, in die tijd
uitsluitend met vrouwen van gelijke stand huwden, ging mijn
belangstelling uit naar dit geslacht van Renen. De bekendste
vertegenwoordiger van deze familie is ongetwijfeld Godfried van Renen,
die van 1156 tot zijn dood in 1178 bisschop van Utrecht was3. Een
bisschopszetel was in die dagen uitsluitend aan de adel voorbehouden.

Ook Godfrieds broers en zuster worden in Utrechtse oorkonden vermeld.
Dirk en later Gerlach werden door hun broer, bisschop Godfried, tot
castellanus (burggraaf) van Utrecht benoemd.

Uit de oorkonden van het Sticht Utrecht blijkt dat de vader van de broers
Godfried, Dirk en Gerlach een Godfried van Renen was, die van 1105 tot

Coldeweij

Coldeweij, pag. 47, noot 60

Zie voor hem o.m. "Tegenwoordige Seaat van Utrecht", pag. 40-42,
Amsterdam 1758; "Utrecht door de eeuwen heen" door J.E.A.L.Struick,
Antwerpen/Utrecht 1968
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1156 wordt vermeld" en tussen 1156 en 1169 overleden is. Hij moet in
eerste echt gehuwd zijn met Sophia van Bemmel5, dochter van Dirk van
Bemmel en N.N. De overige kinderen uit dit huwelijk waren Arnold,
Heijlwig en Hugo.

Wanneer men nu de Utrechtse oorkonden beziet waarin deze Renens
voorkomen, dan is het opmerkelijk dat zij goederen in Brabant blijken te
bezitten en wel in Perk, Anderlecht en Dilbeek, alle in de buurt van
Brussel gelegen.

Daarom raadpleegde ik het werk van A.Wauters, "Histoire des environs de
Bruxelles", l - III, Brussel 1855. Deze vermeldt dat goederen in deze
plaatsen vroeger in het bezit waren van de graven van Aarschot, die hij
voor een jongere tak van de graven van Leuven houdt (niet geheel terecht
zoals later zal blijken).

Voor het verdere betoog zijn twee zaken van cruciaal belang, namelijk:
A de door mij veronderstelde identiteit van Godfried van Aarschot,

vermeld 1107 - 1156, met Godfried van Renen, vermeld 1105 -
1145;

B het opvallende feit dat de Renens bezittingen hadden in de
buurt van Brussel.

OSU 1-388, d.d. 18 okt. 1145 "godefridus de Rinen et filius eius Hugo";
OSU 1-499, d.d. 9 april 1178, hierin schrijft bisschop Godfried
"Pater meus Godefridus de Renen preparaverat Horst, locum castro
edificando et jam quibusdam fossatis et edificiis levibus munierat.
Sedit igitur in eminentiori [parte] loei illius, ubi nunc turris
est lapidea, et, vocatis liberis suis, distribuit eis [bona sua],
assignans possessiones suas de Brabantia tribus filius suis:
Theoderico, Gerlaco et Arnoldo clerico, reliquas autem omties
Hugoni fratri meo, et michi Godefrido, et sorori Helewigi". Verder
wordt Godfried van Renen (senior) nog vermeld in OSU 1-272 (anno
1105), 1-289 (anno 1118), 1-313 (anno 1125), 1-317 (anno 1125),
1-318 (anno 1125), 1-327 (anno 1129), 1-378 (anno 1139), 1-389
(anno 1145), 1-465 (anno 1169; Godfried en diens echtgenote Sophia
waren toen reeds overleden).

Niets ligt nader voor de hand dan dat de vader van de bisschop Godfried
gehuwd was met een erfdochter van Bemmel, een dochter van Dirk van
Bemmel, die in 1096 als getuige voorkomt in een oorkonde van het
klooster te Afflighem. (Marneffe,oorkonde nr.VI) Zie "De Vrijheren
van Bemmel In de Betuwe" door A.J.C.Kremer in het Algemeen Neder-
landsen Familieblad 1892.
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ad .A Identiteit van Godfried van Renen/God/ried van Aarschot
In de genealogie van Aarschot8 noemt de auteur Godfried van Aarschot,
vermeld 1107 - 1156, een jongere broer van Arnold l graaf van Aarschot,
vermeld 1115 - 1135, die met Beatrix gravin van Loon gehuwd zou zijn.

Wanneer men nu de vermeldingen van Godfried l van Aarschot
(genealogie Aarschot) vergelijkt met die van Godfried van Renen
(Oorkondenboek Sticht Utrecht), dan krijgt men de volgende opsomming:

1105 van Renen
1107 van Aarschot
1117 (2x) van Aarschot
1112/1118 van Aarschot
1118 van Renen
1125 (2x) van Renen
1126 van Renen7

1129 van Renen
1139 van Aarschot
1139 van Renen
1143(?) van Aarschot
1145 (2x) van Renen8

1156 van Aarschot (is bejaard)
1169 van Renen (is dood)

Opmerkelijk zijn ook de vermeldingen in de genealogie Aarschot dat
Godfried in (tussen?) 1107 en 1117 wat ver van huis was (in Rhenen?).
En dan in twintig jaar geen spoor meer van hem. Maar wel als van Renen!

Ik vermoed dat onze Godfried van Renen - Aarschot omstreeks 1090 is
geboren en dat zijn moeder een dochter was van Godfried van Leuven -
Brabant. Een steun voor deze opvatting kan zijn dat in 1134, bij een
schenking, hertog Godfried l van Brabant Renier van Aarschot, vermeld
1126 - 1169, zijn "nepos" (bloedverwant) noemt. Deze Renier was een

Aarschot

' Zie OGZ, nr. 244

8 Zie OGZ, nr. 285 (d.d. 18 okt. 1145 - Godfried met zoon Hugo) en nr. 286
(zelfde datum)
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neef (oomzegger) van Godfried van Renen-Aarschot. En in 1147 gebeurt
hetzelfde met Reniers oudere broer Arnold II van Aarschot8. Verder
blijken de latere Aarschots in de omstreken van Brussel bezit te hebben
dat welhaast zeker van de graven van Leuven afkomstig is.

Ad.b Brusselse bezittingen van de van Renens
Uit het zogenaamde testament uit 117810 van bisschop Godfried van
Renen blijkt dat zijn vader destijds zijn (niet nader genoemde) bezittingen
in Brabant nagelaten had aan zijn drie zonen Dirk, Gerlach en Arnold en
"de rest" aan de bisschop, diens broer Hugo en diens zuster Heijlwig.

Dit verhaal klopt niet, want in 1170 verklaart de bisschop dat hij en zijn
broers Dirk, castellanus van Utrecht en Hugo (of Gerlach) hun allodia in
Anderlecht en Dilbeek aan de abdij van Vorst bij Brussel verkopen11.
Een ander bezit van de Renens was Perk, dat blijkbaar aan Gerlach van
Renen is toegevallen. Het valt op dat deze broer van bisschop Godfried
steeds met de toenaam van Renen voorkomt, behalve in 116912,
wanneer hij Gerlacus de Perke heet.

Volgens mij is dit bezit in Perk na zijn dood geërfd door zijn nicht
(dochter van zijn broer Dirk) Sophia, die omstreeks 1160 huwde met

Zie Aarschot, pag. 39

' OSU 1-499, zie ook noot 4

Zie noot 20 en noot 34. Brandt merkt dit ook op, maar oppert de
mogelijkheid dat bisschop Godfried deze foutieve opgave opzettelijk
in zijn testament geplaatst kan hebben. Uit het stuk blijkt immers
dat Hugo's weduwe na de dood van haar man moeilijkheden heeft ge-
maakt en tenslotte is afgekocht. Juist daarom kan Godfried heel
goed met opzet de aanspraken van Hugo zoveel mogelijk hebben ver-
zwakt en daarentegen die van zijn nicht Sophie en haar nakomelingen,
de heren van Kuyc, zoveel mogelijk hebben versterkt. Bisschop
Godfried of de door hem in zijn testament bevoordeelden vreesden
blijkbaar verzet tegen zijn beschikkingen, dat is ieder, die dit
stuk opmerkzaam doorleest, duidelijk. (Aldus Brandt.)
Overigens bevindt de oorkonde van 1170 zich in zeer geschonden
staat. Met name op de plaats waar de naam van de broer van Dirk
van Renen heeft gestaan. Het moet Gerlach (zoals Muller in het
OSU suggereert) of Hugo zijn geweest.

' OSU 1-465
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Hendrik II van Kuyc (zoals reeds eerder vermeld). Zij hadden een dochter
die Lutgard van Perk heette en ca. 1180 trouwde met Godfried II van
Breda13.

Deze Lutgard van Perk voerde als wapen een enkele lelie. Dat voerde de
stad Aarschot ook, terwijl het geslacht van Aarschot drie lelies voerde. In-
dit verband valt ook op dat Eug. De Seijn in zijn "Geschied- en
Aardrijkskundig Woordenboek der Belgische Gemeenten", Tweede druk,
Turnhout [1951], in deel II op blz. 1079 verklaart dat Perk een leen van
Schoten (= Breda) is.

Maar behalve Perk had Gerlach van Renen ook ander bezit in de buurt
van Brussel. In 1187 wordt verklaard dat "dominus Gerlach frater domni
Godefridi bone memorie episcopi utreit", alle tienden die hij had in
Anderlecht en Dilbeek aan de kerk van Vorst schenkt14. Deze schenking
heeft de goedkeuring van hertog Godfried van Brabant en diens zoon
Hendrik en van de hertogin Ismene (= Imagina) van Loon. Onder de
getuigen: Godefridus castellanus, waarschijnlijk Godfried van Kuyc, de
"primogenitus" uit het testament, burggraaf van Horst. Deze schenking
door Gerlach van Renen wordt, voor zover het Anderlecht betreft,
bevestigd in een oorkonde van Hendrik van Brabant uit 122115. Deze
verklaart: "decime de anderlech quam in manu patris nostri et nostro,
dominus Gherlac frater domni Godefridi ultraiectensis episcopi ad opus
ecclesie forestensis resignavit et nos eam ecclesie liberaliter reddidimus".

Heijlwig, de zuster van bisschop Godfried van Renen, die tot nu toe
slechts bekend was uit het zogenaamde testament uit 1178 en bij haar
huwelijk goederen te Bemmel en Wormsbach kreeg, had kennelijk ook
nog andere Renense erfgoederen. Een oorkonde uit 1164 leert ons dat
een zekere Olimpias goederen onder Dilbeek schenkt aan Bigard
(Bijgaarden bij Brussel)16, "a quadam helewige et heredibus suis, scilicet
hugone et godefrido consentientibus". Dan volgt "a quidam Arnoldo" met

Zie ook Boeren

Marneffe, oorkonde nr. CLXXXVIII

Marneffe, oorkonde nr. CCCXV

Marneffe, oorkonde nr. CXIX
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zijn vrouw Oda, die ik niet kan plaatsen17.

Uit al deze bronnen blijkt overduidelijk dat de Renens in de omtrek van
Brussel gegoed waren. Als nu bewezen kan worden dat de graven van
Aarschot in die zelfde plaatsen gegoed waren, moet de gelijkstelling
Renen = Aarschot welhaast als bewezen worden beschouwd.

Wat zegt de auteur van de genealogie Aarschot hiervan?
Op blz. 152 blijkt dat Jan van Aarschot in de 15de eeuw o.a. goederen
bezat te Anderlecht en te Dilbeek. De auteur schrijft dat zij die 'Verkregen"
zouden hebben. Echter uit zijn noot blijkt duidelijk dat ze de goederen in
leen hielden van Brabant. De Aarschots waren dus ook gegoed in
Anderlecht en Dilbeek.

Met Perk ligt het moeilijker. Dit bezit is vermoedelijk op andere wijze aan
de Renens gekomen en wel via het tweede huwelijk van Godfried van
Renen-Aarschot, dat werd gesloten vóór 1139 met Emiza van
Valenciennes18, dochter van burggraaf Isaac en Mathilde N. Deze dame
was al twee maal weduwe. In 1107 komt zij voor als "gravin" bij een
schenking aan de kerk te Valenciennes. Zij is dan weduwe van Rogier van
Wavrin en gade van Fastradus van Fossé. In 1139 blijkt Godfried van
Renen-Aarschot met haar getrouwd te zijn.

Het testament van bisschop Godfried van Renen

Over de echtheid van deze oorkonde zijn (of moet ik zeggen waren) de
meningen verdeeld. Het Oorkondeboek van het Utrecht kwalificeert deze
oorkonde als 'Verdacht"19.

In de eerste decennia van deze eeuw heerste er als het ware een

Mogelijk Arnold II van Aarschot

Zie Aarschot, blz. 37

Het Oorkondeboek van het Sticht Utrecht verwijst naar een artikel van
Muller zelf (Muller was één van de schrijvers van het Oorkondeboek),
in het Ned. Archievenblad XXX, 1922/1923, pag. 42 e.v., getiteld
"Het testament van bisschop Godefrid".

38



heksenjacht op "falsa"; oorkonden die bij nader "onderzoek" 'Vals" bleken
te zijn. Men ging haast zo ver dat een oorkonde per definitie 'Vals" werd
bestempeld totdat het tegendeel bewezen werd! Begrijpelijk is dat een en
ander veel onnodige onrust heeft veroorzaakt, waardoor tot op heden ten
dage bepaalde oorkonden ten onrechte nog steeds als 'Verdacht" of 'Vals"
door het leven gaan.

De oorkonde betreffende het zogenaamde testament van bisschop
Godfried heeft ook een dergelijke "ontwikkeling" meegemaakt. Zelfs na
het artikel van C.D.J.Brandt20 zijn de gemoederen nog niet geheel
bedaard. Vooralsnog ga ik van de echtheid van de betreffende oorkonde
uit.

Bezien we nu de oorkonde dan lezen we dat:
Vader Godfried laat zijn bezittingen in Brabant na aan zijn zonen Dirk,
Gerlach en Arnold (geestelijke) en de rest van zijn bezittingen aan mij
(=bisschop Godfried), mijn broer Hugo en mijn zuster Heijlwig. Aan mijn
zuster kwam bij haar huwelijk haar vaders deel van Bemmel bij Nijmegen
en Wormersbach boven Andernaken (= Andersberg ofwel Arnsberg!). Ik
en broer Hugo krijgen Horst (door vader Godfried gebouwd). Hugo gaf
mij Alborch (=Aalburg) en toen gaf ik hem heel Horst. Later is het kasteel
verwoest, maar we hebben het samen weer opgebouwd. (Horst werd in
1163 tijdens de Gelderse oorlog verwoest.) Later is Hugo kinderloos
overleden en zijn vrouw kreeg Horst als bruidsschat. Met de weduwe van
Hugo is afgesproken dat zij mij voor 100 mark alle rechten op Horst
verkoopt. Daarna geef ik het aan broer Gerlach. Als deze kinderloos komt
te overlijden zal mijn verwant Godfried (van Kuyc) of één van zijn broers,
of mijn nicht Sophie (Dirksdochter) en Hendrik van Kuyc het erven.

Zoals als uit de tekst blijkt een uiterst belangrijk stuk voor de genealogie
van de familie van Renen en het feit dat kasteel Horst bij Rhenen er een
belangrijke plaats inneemt.

Over de bezittingen in Brabant en Bemmel hebben wij reeds gesproken
(zie ook (5)). Echter wordt in het testament ook gesproken over
bezittingen te Wormersbach boven Andernaken (= Andersberg of wel

C.D.J.Brandt, Bisschop Godfrieds testament en een charter voor St.
Maarten te Emmerik, in het Nederlandsch Archievenblad, XLI, 1933/1934
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Arnsberg).

De bezittingen te Wormersbach

In het in (5) aangehaalde artikel van Kremer lezen we dat Wormersbach
(=Wormsbach) nog in de vorige eeuw de hoofdplaats was van een
aartsdekenschap en in het ambt Fredeburg lag21. Hiertoe behoorden 12
dorpen. De abt van het Benedictijner klooster Grafschaft was daar
aartsdeken over. Het vormde vroeger een bijzondere heerlijkheid, die aan
de graven van Arnsberg behoorde van wie het in 1367 aan de graven van
Marck kwam en door deze in 1449 aan het aartsstift Keulen werd
afgestaan. Verder schrijft Kremer dat men omtrent Wormsbach enige
oorkonden in het archief van Wigand vindt. Uit een afstandsbrief van 1449
blijkt dat het een allodiale bezitting van de graven van Arnsberg geweest
is, maar uit geen van die oorkonden blijkt wie voor hen heer van die
plaats geweest is, noch hoe zij in het bezit ervan zijn gekomen. Doch
daarover later meer.

Heijlwig van Renen en haar familierelaties

Zoals uit het testament van bisschop Godfried blijkt kreeg Heilwig van
Renen bij haar huwelijk bezittingen van haar vader te Bemmel. Zij moet
ca.1040/45 gehuwd zijn met Godfried van Arnsberg-Kuyc. Voor dit
huwelijk wordt verwezen naar het hoofstuk over de graven van Bentheim
en hun Renense bezittingen.

Godfried van Kuyc werd ca. 1100 geboren, is vermeld van 1121 tot 1158;

In het Algemeen Nederlandsen Familieblad, jaargang 1905, pag. 92-93 en
pag. 144-147, behandelt de heer Kremer, die in 1892 zijn prijzens-
waardige artikel over de Vrijheren van Bemmel in hetzelfde blad publi-
ceerde (zie noot 5), de opvatting van Pijnacker Hordijk over de ligging
van Wormsbach (In "Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oud-
heidkunde", Vierde Reeks, Ilde deel, 1902). Terwijl Kremer, o.i.
terecht, deze plaats in het graafschap Arnsberg situeert, breekt
Pijnacker een lans voor Urmersbach in het ambt Mayen. Zijn betoog kan
niet overtuigen.
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was een zoon van Hendrik l van Kuyc en Alveradis van Hochstaden22.
Hij was in eerste instantie in 1128 gehuwd met Ida (Juditha/Jutta), gravin
van Arnsberg, erfdochter van Freclerik en van Aleijdis van Limburg en
weduwe van graaf Godfried II van Cappenberg23. Uit dit eerste huwelijk
van Godfried van Kuyc-Arnsberg stammen de graven van Arnsberg en
Rietberg. Dit verklaart hoe de latere graven van Arnsberg aan hun
bezittingen in Wormsbach gekomen zijn.

Godfried van Kuyc en Ida van Arnsberg hadden o.m. een dochter

Coldeweij, pag. 226 en 227

Over de ware identiteit van Ida van Arnsberg bestaat enige verwarring.
Zo wordt ook beweerd dat graaf Frederik van Arnsberg (minstens) twee
dochters gehad zou hebben, nl. Sophia, gehuwd met Godfried I graaf
van Kuyc, en Jutta, gehuwd met Godfried II van Cappenberg, welk
laatste huwelijk kinderloos zou zijn gebleven. Er zou zelfs nog
sprake van een mogelijk derde, jongere dochter Adelheid.
Zoals de heer H.H.W. van Eijk in zijn "Excurs D: Ida van Arnsberg"
in Gens Nostra november/december 1991 schrijft, liet Godfried van
Cappenberg zich in 1122 bekeren door Norbert van Gennep (de stichter
van de Praemonstra tensers) en maakte van zijn burcht en verder
bezit (waaronder natuurlijk ook de bruidsschat van zijn vrouw)
een dubbelklooster, waar niet alleen hijzelf, maar na aandrang
ook zijn gemalin, zijn broer Otto en zijn zusters intraden.
Toch is het waarschijnlijker dat Jutta (Ida) van Arnsberg na de
dood, op 27 januari 1127, van haar echtgenote Godfried van Cappen-
berg, het klooster leven is ontvlucht en hertrouwd is met
Godfried van Kuyc.
Gerunde Niemeijer schrijft in haar artikel "Die Vltae Godefridi
Cappenbergensis" (Jaarboek Deutsches Archiv 23, Jaargang 1967) dat
uit de Egmondse Annalen blijkt dat Ida van Arnsberg gehuwd was met
Godfried van Kuyc en dat Jutta van Arnsberg gehuwd was met Godfried
van Cappenberg. Men zou hier dus twee dochters van graaf Frederik
van Arnsberg in kunnen zien. Echter komt de naam Ida (Itha) ook
als verkorte vorm van Juditha voor (A.Bach, Namenkunde I, blz. 143).
Ze schrijft verder "..und die jüngere Gottfried-Vita nennt Jutta
'unica Frederici comitis de Arnesberg, per quam (quia) sola fuit
heres, adeptures erat totum dominium sui soceri'; da liegt der
Verdacht wohl nicht allzufern, dass Ida und Jutta eine Person waren,
die Witwe Gottfrieds von Cappenberg dem Kloster zum zweiten Mal
entfloh, den Grafen von Cuyk heiratete und das Arnsberger Geschlecht
fortsetzte; auch wenn sich das alles nicht schlüssig beweisen lasst."
Schriftelijke informatie van prof.Paul Leidinger betreffende dit
onderwerp leert dat ook hij zich geheel confirmeert aan de conclusie
van Gerunde Niemeijer.
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Alveradis van Arnsberg, erfdochter van Malsen24. Zij overleed na 120525

en was gehuwd met Otto l (Dek geeft hem echter nummer IV), graaf van
Bentheim, vermeld 1166 - 1208, overl. 1208/1209, zoon van Dirk VI, graaf
van Holland. Uit het huwelijk Bentheim x Arnsberg stammen de graven
van Bentheim.

Bentheim met bezittingen van de vroegere Renens

Zoals bekend is, hadden de graven van Bentheim goederen te
Rhenen28. Dat zij deze goederen via vererving verkregen zouden
hebben, wordt tegengesproken door van Itterson. Hij is van mening dat
de Bentheims deze goederen gekocht zouden hebben van de graven van
Gelre. Dat is echter zeer onwaarschijnlijk, daar de graaf van Gelre zich
altijd het leenheerlijk recht zou hebben voorbehouden. Rhenen was
immers een belangrijke plaats tussen het graafschap Gelre en het bisdom
Utrecht. Dat de goederen van de van Bentheims allodia betroffen, pleit
des te meer voor vererving daarvan van de familie van Renen.

De duidelijk aanwijsbare herkomst bij de Renens van de "Rhenense"
bezittingen van de graven van Bentheim kan alleen maar zijn oorsprong
hebben in een huwelijk tussen Heijlwig van Renen en Godfried van
Arnsberg-Kuyc. Dit huwelijk zal kinderloos zijn gebleven, waardoor
verschillende Rhenense bezittingen toevielen aan de kinderen uit het
eerste huwelijk van Godfried van Arnsberg-Kuyc met Ida van Arnsberg.
Het is daarom zeer waarschijnlijk dat Otto van Bentheim de goederen te
Rhenen kreeg via zijn vrouw, Alveradis van Arnsberg.

Niet alleen hebben de Bentheims de Rhenense goederen via vererving
verkregen, maar ook de goederen te Bemmel. In 1278 namelijk bevestigt

Zie "EuropSische Stammtafeln" (ed. Freytag-von Lorenhoven-Schwennicke),
Neue Folge, Band VIII, sub Tafel 37, Die Grafen von Arnsberg 2weiter
Stammes (-Kuyc).

M A.W.E. Dek, "Genealogie der Graven van Holland", dissertatie uit 1954,
pag. 7 en pag. 22 noot 97. Dek is echter verward betreffende de echt-
genote van Otto van Bentheim.

Zie daarvoor "De stad Rhenen", door van Iterson
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Egbert graaf van Bentheim, bij zijn inkleding in de Duitse Orde te Utrecht,
de schenking van wijlen zijn vader, graaf Otto: de kerk en de gruit te
Rhenen en, naast nog andere goederen, de kerk en tienden te
Bemmel!27

Behalve in Bemmel en Rhenen hadden de Bentheims ook goederen te
Geldermalsen. Zo schrijft Anspach in zijn boek over de voormalige
heerschap Malsen: "Egbert van Malsen, waarschijnlijk ook een Kuik, vir
nobilis, staat in 1203 over het verdrag tusschen Otto graaf van Gelre en
Hendrik hertog van Brabant betreffende de afstand van Megen enz. aan
den laatste. Zie OGZ, nr.401, pag. 411."28

Mijns inziens was deze Egbert zeker geen Kuyc, maar veeleer Egbert van
Bentheim (1200-1206), oudste zoon van Otto l en Alveradis van Arnsberg.

De oudste generaties van de Aarschots (6)

De genealogie Aarschot begint met een hypothetische Arnold, die in 1096
zou voorkomen, maar wiens bestaan door de auteur van de genealogie
van Aarschot wordt betwijfeld. Wel maakt hij, zoals reeds eerder vermeld,
aannemelijk, dat diens echtgenote uit het geslacht van de graven van
Leuven stamt, die na 1106 als hertogen van Brabant optraden.

Arnold l graaf van Aarschot, vermeld 1115 - 1135, de oudere broer van
Godfried van Renen-Aarschot, is blijkens de oorkonden waarin hij
voorkomt, een figuur van formaat. Het is bewijsbaar dat uit zijn huwelijk
(met Beatrix van Loon?) vier zoons zijn geboren. Dit zijn graaf Arnold II,
vermeld 1125 - 1155, Godfried II, vermeld 1125 - 1152, Renier, vermeld
1126 - 1169, aartsdiaken te Luik en Jan, vermeld in 1125, monnik te
Affligem. Er zou ook nog een dochter Ermgard geweest zijn, maar zij is in
geen enkele bron te vinden.

Zeer belangrijk is het feit dat een Arnold graaf van Loon, met instemming
van Arnold van Aarschot, kort voor 1135 de abdij Averboden sticht. Het is

"Inventaris van het Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van
Utrecht, 1200-1800", door Ph.J.C.G.van Hinsbergen, Utrecht 1955/1982,
Inventaris nummer 2308, anno 1278

Anspach, pag. AA
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niet zeker of het hier Arnold l of Arnold II betreft. Omdat hij geen
graventitel voert, zou aan Arnold II gedacht kunnen worden. Met het gezin
van Arnold II van Aarschot en zijn broers eindigt de bewezen afstamming.
De zijtak Renen stierf uit met Sophia van Renen.

Wat de Aarschots betreft wordt een Godfried III genoemd, die echter in
geen enkele authentieke bron te vinden is. Hij zou tussen 1160 en 1190
worden vermeld. Zijn eerste vrouw is onbekend en zijn tweede zou Alix
d'Albret zijn. De auteur van de genealogie Aarschot houdt het echter voor
waarschijnlijk dat hij heeft bestaan.

Intussen is het graafschap Aarschot in handen van de hertogen van
Brabant gekomen. Of Arnold II en/of zijn broer Godfried II getrouwd waren
en nageslacht hebben gehad, blijkt nergens. In 1197 verschijnt een Karel
van Aarschot. Van hem en zijn nageslacht is een redelijk betrouwbare
genealogie voor de daarop volgende eeuwen op te stellen.

Het graafschap Aarschot

Dit heeft alle kenmerken van een grafelijk allodium. De graaf was geen
vazal van Brabant. Tussen 1172 en 1179 zou graaf Godfried III van
Aarschot zijn graafschap verkocht hebben aan Godfried III van Brabant,
omdat de eerste geld nodig had om een tocht naar het Heilige Land te
kunnen bekostigen. Nu is die Godfried III van Aarschot, zoals reeds
beschreven, een schimmige figuur, die in bronnen niet is aangetroffen.
Wel is zeker dat Brabant in het bezit van het graafschap is gekomen. In
1284 schenkt hertog Jan van Brabant de heerlijkheid Aarschot aan zijn
broer Godfried. Zo ontstaat de tak Aarschot en Vierson. Ook is het zeker
dat er nog nazaten van de Aarschots moeten zijn geweest die nog
eeuwen later bezit in het vroegere graafschap hadden.

Genealogie

l (Arnold van Aerschot), zou vermeld zijn in 1096, huwde een dochter van
Godfried van Leuven-Brabant. Hieruit:
1. Arnold, volgt l IA
2. Godfried, volgt IIB
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IIA Arnold l graaf van Aarschot, vermeld 1115 - 1135, huwde
waarschijnlijk Beatrix van Loon. Hieruit:
1. Arnold II van Aarschot, vermeld 1125 - 1155, deed mee aan de

tweede kruistocht, tussen 1142 en 1152 volgde hij zijn vader op
in het graafschap Aarschot, in 1147 noemt hertog Godfried l van
Brabant hem "nepos", overleden na 1155, tr. N.N. Zou een zoon
Godfried III van Aarschot hebben gehad.

2. Godfried II van Aarschot, vermeld 1125 - 1157.
3. Renier van Aarschot, vermeld 1126 - 1169, in 1134 noemt de

hertog van Brabant hem "nepos", overleden na 1169.
4. Ermgard(?) van Aarschot, vermeld in 1147
5. Jan van Aarschot, vermeld in 1125, monnik in het klooster van

Afflighem.

IIB Godfried van Renen, had Brabantse bezittingen, vermeld 1105-1156, tr.
1) ca. 112028 Sophia van Bemmel (Bemele?), dr. van Dirk en N.N. Tr. 2)
vóór 1139 met Emiza van Valenciennes, dochter van burggraaf Isaac en
Mathilde N.
Uit het eerste huwelijk (willekeurige volgorde):
1. Dirk, volgt III
2. Gerlach van Renen, na de dood van zijn broer Dirk burggraaf

van Utrecht30. Hij verbond met zijn broer Dirk een aantal lenen
(in het graafschap Teisterbant, o.m. Aelst en Heusden) aan het
Utrechtse burggravenambt31. In 1187 schonk hij zijn tienden
onder Anderlecht en Dilbeek aan de priorij Vorst.(14) Dit is de
laatste oorkonde waarin Gerlach als levend staat vermeld (hij
moet evenwel overleden zijn voor augustus 1190). Deze
schenking wordt mede nog vermeld in een oorkonde van 1221,
waarbij hertog Hendrik de bezittingen van de abdij Affligem,
waar Vorst een dochterpriorij van was, bevestigde32(15). Na zijn

zie ook Boeren, pag. 144

Maris, pag. 84

P.G.F.Vermast, in de Nederlandsche Leeuw, jaargang 1949, kolom 294-295

' Hertog Hendrik I van Brabant kwam aan de regering in aug. 1190, na de
dood van zijn vader Godfried III. De dood van Gerlach van Renen
(van Perk) is dus te stellen tussen 1187 en augustus 1190.
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dood verviel het burggraafschap van Utrecht aan de bisschop.
Was erfgenaam van zijn broer Godfried. Wordt ook vermeld als
Gerlach van Perk, zo genoemd naar zijn bezitting.(12) Na de
dood van Gerlach zijn zijn bezittingen door vererving
overgegaan op de kleindochter van zijn broer Dirk, Lutgard van
Kuyc, die zich dan Lutgard van Perk noemt. Zij was gehuwd met
Godfried II van Breda, die al vanaf 1192 als heer van Perk
voorkomt. (13)

3. Heijlwig van Renen, verkrijgt Bemmel (bij Nijmegen) en
Wormsbach (bij Andernaken), sterft na 1164(16), tr.ca. 1140/45
Godfried van Arnsberg-Kuyc, in eerste echt gehuwd met Ida
(Juditha, Jutta), gravin van Arnsberg.

4. Godfried van Renen, bisschop van Utrecht, vermeld 1155-
117833, overleden 27.5.1178. Schonk samen met zijn broer Dirk
in 1170 landerijen onder Anderlecht en Dilbeek, bij Brussel, aan
de priorij Vorst34.

5. Hugo van Renen, voor het eerst met zijn vader vermeld op 18
oktober 1145 als getuigen in een oorkonde van koning
Koenraad35, overl. voor 1178.

6. Arnold van Renen, geestelijke (als zodanig vermeld in 1178 in
het testament van bisschop Godfried van Renen).

III Dirk van Renen, bezat het allodium Herpen - waarschijnlijk hem door
zijn vader nagelaten - was burggraaf van Utrecht van ca. 1156 tot zijn
dood, overl. voor 1178, tr. N.N.(van Bierbeek?). Schonk samen met zijn
broer bisschop Godfried landerijen onder Anderlecht en Dilbeek, bij
Brussel, aan de priorij Vorst38.

OSU 1-411 t/m 499

Marneffe, oorkonde nr. CXXXVII

OSU 1-388

Zie noot 30. Zie ook Maris, pag.74 en 75: het burggraafschap van Utrecht
werd aanvankelijk bekleed door een bisschoppelijk mitiisterialis, nl.
ene burggraaf Otto, echter na diens overlijden, tussen 1156 en 1162,
werd een nobilis, nl. Dirk van Renen, broer van de Utrechtse bisschop
Godfried, met het burggraafschap beleend. In de tijd van de oude burg-
graaf Otto was het burggraafambt ook in de vrouwelijke lijn erfelijk,
doch nu het ambt niet meer als dienstleen, maar als leen aan een liber

46



Hieruit:
1. Sophia van Renen, erfdochter van Herpen, tr. ca. 1160 Hendrik

II van Kuyc, geb. ca. 1130, overl. 1204.
Hieruit: a. Lutgard van Perk, overl. tussen 1219 en 1231,
vermoedelijk ca. 1222 (10), tr. ca. 1180 (in ieder geval voor 1192

3T) Godfried II van Breda en Schoten, overl. tussen Pasen
1216 en Pasen 1217, zn. van Hendrik II van Breda en Schoten,
en van Beatrijs van Laroche(10). In 1219 schonk Lutgard 12
Vlaamse ponden aan de kerk van St. Michiels in Antwerpen,
waar zij begraven wilde worden en waar haar graf in 1843 nog
aanwezig was. De schenking was bestemd voor de zielerust van
Godfried, haar overleden echtgenoot, voor haar eigen zielerust
en die van haar vader en moeder, alsmede voor de zielerust van
wijlen Godfried van Renen, bisschop van Utrecht, en diens broer
Gerlach38. Van deze laatste had zij Perk, bij Vilvoorde onder
Brussel, geërfd.

homo of vrije vazal gegeven werd, was slechts vererving in de manne-
lijke lijn toegestaan. Na Dirk van Renens overlijden is het burggraaf-
schap aan zijn broer Gerlach gekomen, daar Dirk slechts een dochter
Sophia had. Na de dood van Gerlach is het burggraafambt weer aan de
bisschop van Utrecht gekomen. Graaf Otto l van Bentheim zal het burg-
graafambt van Utrecht van zijn broer, bisschop Boudewijn II van Holland,
opvolger van bisschop Godfried van Renen, verkregen hebben. Dat de
graven van Bentheim zoveel goederen en rechten hier in Rhenen bezaten
is eerder te verklaren door de mogelijke band met de familie van Renen
(dus door vererving) dan dat zij deze goederen van de graaf van Gelre
zouden hebben gekocht, zoals van Iterson dat in "De stad Rhenen" oppert.
De graaf van Gelre zou zich zeker het leenheerlijk recht hebben voor-
behouden. Rhenen was immers een belangrijke plaats, gelegen tussen het
graafschap Gelre en het Sticht, waar de bisschop de scepter zwaaide.
(Zie ook Coldeweij, pag. 42, noot 28.) Dat de goederen van de van
Bentheims in Rhenen allodia betroffen, pleit des te meer voor vererving
daarvan van de familie van Renen.

Boeren stelt dat door het feit dat Gerlach van Renen (van Perk) over-
leden is voor augustus 1190, het huwelijk van Sophia van Perk met
Godfried van Breda voor die datum te stellen is. Echter, zo ver-
meldt hij zelf, komt Godfried van Breda pas van 1192 af voor als
heer van Perk (dat hem door huwelijk aangekomen moet zijn). De
datering van het bedoelde huwelijk is dus met zekerheid vast te
stellen voor 1192 en niet voor augustus 1190.

Goetschalckx, Oorkondenboek der abdij van Sint Wiohiels,Nr.56, Anno 1219.
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N.B.
Tijdens het samenstellen van dit artikel kreeg ik zoveel hulp en
aanvullende gegevens van de heer van Dael, dat het nu onder beider
namen verschijnt.
Deventer/Rhenen, november 1993.
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