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GENEALOGIE DE LEWIS

Generatie I
I Gijsbert de Lewis is overleden na 1173.
Zie voor zijn zonen de Hemricourt, blz. 285.
1154:
In een oorkonde van Lodewijk (I), graaf van Loon, die zijn allodiaal goed van Barenbergh schenkt aan de
abdij van Averbode, komt onder de getuigen voor: Giezelbrecht van Leeuw. (Bron: Kanunnik Dr. Jos.
Coenen, Limburgsche Oorkonden, deel I, 1932, nr. 415, blz. 175-176)
Hij wordt vermeld in 1173. (Bron: de Hemricourt, blz. 285, noot 2.)
Hij was gehuwd met Mabelia van Jesseren, dochter van Godfried Willemsz. van Jesseren.
Zij was weduwe van Koenraad van Hoepertingen. (Bron: Borman en Poncelet; Euvres de Jacque de
Hemricourt, tome deuxième, Le miroir des nobles de Hesbaye, Bruxelles, 1925, blz. 285)

Van hen zijn drie kinderen bekend:
1 Godfried de Lewis, zie II.
2 Willem de Lewis.
Vóór 29 juli 1218:
Wilhelmus de Lewis, edelman en zijn broers Godfried en Giezelbrecht, geven aan de abdij van
Herkenrode het patronaat van de kerk van Gischen (Jesseren), en Willem verkoopt haar een deel van
de tienden. Walter, ridder van Hercke geeft, met toestemming van zijn echtgenote Mathilde en zijn
zonen Philips, Willem em Diederik, het andere deel van de tienden van Jesseren aan Herckenrode, als
bruidschat van zijn dochter die aldaar de sluier had aangenomen.. Lodewijk (II), graaf van Loon, van
wie de tienden en patronaat in leen werd gehouden, bekrachtigt de verkoop van de gift. Onder de
getuigen o.a. Koenraad van Hoepertingen. ( Bron: Coenen, I, nr. 804, blz. 306)

3 Gijsbert de Lewis, kanunnik Sint-Lambrecht te Luik.
1215:
In een drietal oorkonden wordt als getuige genoemd: Gisbertus de Lewis, kanunnik van
Sint-Lambrecht. (Bron: Coenen, I, nrs. 763,765, 766, blz. 292-293)
Vóór 29 juli 1218:
Wilhelmus de Lewis, edelman en zijn broers Godfried en Giezelbrecht, geven aan de abdij van
Herkenrode het patronaat van de kerk van Gischen (Jesseren), en Willem verkoopt haar een deel van
de tienden. Walter, ridder van Hercke geeft, met toestemming van zijn echtgenote Mathilde en zijn
zonen Philips, Willem em Diederik, het andere deel van de tienden van Jesseren aan Herckenrode, als
bruidschat van zijn dochter die aldaar de sluier had aangenomen.. Lodewijk (II), graaf van Loon, van
wie de tienden en patronaat in leen werd gehouden, bekrachtigt de verkoop van de gift. Onder de
getuigen o.a. Koenraad van Hoepertingen. ( Bron: Coenen, I, nr. 804, blz. 306)
november 1237:
In een oorkonde van het kapittel van Sint-Lambrecht te Luik komt voor kanunnik Gijsbert de Lewis.
(Bron: Coenen (II), nr. 1155, blz. 49)
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Generatie II
II Godfried de Lewis, zoon van Gijsbert de Lewis (I) en Mabelia van Jesseren.
23 oktober 1213:
Godfried de Lewis wordt genoemd ald getuige in een oorkonde van Lodewijk (II), graaf van Loon, die
Arnold van Diest de voogdij van Webbenchem in leen geeft. (Bron: Coenen I, nr. 735, blz. 281)
1213:
Lodewijk (II), graaf van Loon, bekrachtigt de gift van het allodiaal goed van Herckenrode, door zijn vader
Gerard aan broeder Hendrik ( abt van Alne) gedaan, om aldaar een klooster van de orde van Citeaux te
stchten. Onder de getuiden o.a. Koenraad van Hoepertingen gevolgd door Godfried de Lewis etc. (Bron:
Coenen, I, nr. 737, blz. 282)
1213:
Diverse oorkonden van Lodewijk (II), graaf van Loon, en zijn vrouw Ada, aan de abdij van Herckenrode.
Onder de getuigen o.a. Koenraad van Hoepertingen gevolgd door Godfried de Lewis. (Bron: Coenen, I,
nrs. 738, 739 en 740, blz. 282-284)
1213:
De bisschop van Luik en Walter Berthout treffen een accoord betreffende hun wederzijdse rechten te
Mechelen. Onder de getuigen: Lodewijk (II), graaf van Loon, en Godfried de Lewis. (Bron: Coenen, I, nr.
742, blz. 284)
1214:
Lodewijk (II), graaf van Loon, verklaart dat hij afziet van alle afpersing op de hoeve welke de Sint
Laurensabdij te Heers bezit. Hij zal ze beschermen in de hoedanigheid van voogd, mits een jaarlijkse
betaling. Onder de getuigen o.a. Godfried de Lewis , edelman, Diederik van Loon, slotvoogd,Herman
van Heers, Reinier en Gunther van Veulen, ridders.(Bron: Coenen, I, nr. 754, blz. 289)
Vóór 29 juli 1218:
Wilhelmus de Lewis, edelman en zijn broers Godfried en Giezelbrecht, geven aan de abdij van
Herkenrode het patronaat van de kerk van Gischen (Jesseren), en Willem verkoopt haar een deel van de
tienden. Walter, ridder van Hercke geeft, met toestemming van zijn echtgenote Mathilde en zijn zonen
Philips, Willem em Diederik, het andere deel van de tienden van Jesseren aan Herckenrode, als
bruidschat van zijn dochter die aldaar de sluier had aangenomen.. Lodewijk (II), graaf van Loon, van wie
de tienden en patronaat in leen werd gehouden, bekrachtigt de verkoop van de gift. Onder de getuigen
o.a. Koenraad van Hoepertingen. ( Bron: Coenen, I, nr. 804, blz. 306)
Vóór 29 juli 1218:
In een oorkonde van Lodewijk (II), graaf van Loon, treden als getuigen o.a. op Koenraad van
Hoepertinge gevolgd door Godfried de Lewis. ( Bron: Coenen, I, nr. 806, blz. 307-308)
Vóó 29 juli 1218:
Lodewijk (II), graaf van Loon, geeft met toestemming van zijn vrouw Ada en zijn broers, de tienden van
Hasselt, Kempt, Curingen en Stockrode aan de kloosterzusters van Herckenrode, om ze te bezitten
zolang hij of zijn opvolgers aan het klooster niet zouden hebben terugbetaald de vier honderd Luiker
marken, die de kloosterzusters hem geleend hadden om op de bedevaart te gaan naar Jeruzalem.
Onder de getuigen: Koenraad van Hoepertingen gevolgd door Godfried de Lewis. (Bron: Coenen, I, nr.
807, blz. 807)
1218:
Arnold (III), graaf van Loon, verklaart dat zijn broer Lodewijk (II) vier honderd Luiker marken van de
kloosterzusters van Herckenrode ontvangen had, om naar Jeruzalem te vertrekken, en dat Lodewijk
daarna, toen hij zich op zijn sterfbed bevond, aan de abdij voor eeuwig afgestaan had de tienden van
Hasselt, Kermt, Kuringen en Stokrooi. Arnold bekrachtigt deze gifte en voegt er aan toe het patronaat
van de kerk van Hasselt etc. Onder de getuigen:Koenraad van Hoepertingen, Philippus van Herck en
zijn broer (Willem), en Godfried de Lewis. ( Bron: Coenen, (I), nr. 810, blz. 309-310)
1219:
In een oorkonde van Arnold (III), graaf van Loon, komen als getuigen voor: Godfried de Lewis en zijn
zoon Gijsbert en Koenraad van Hoepertingen. (Bron: Coenen, (I), nr. 830, blz. 316-317)
juli 1220:
Het kapittel van Sint-Lambrecht bekrachtigt de gift van de tienden van Spouwen, aan de abdij van Hocht
gedaan door Godfried de Lewis. (Bron: Coenen (I), nr. 847, blz. 322)
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1220:
Herman van Elsloo geeft aan de abdij van Herckenrode het derde deel van de tienden van Steyne, die hij
in leen hoeld van Diederik van Heinsberg. Getuigen o.a. Koenraad van Hoepertingen en Godfried de
Lewis, viri nobilis. ( Bron: Coenen, (I), nr. 849, blz. 323)
In 1220 vergezelt Godfried de Lewis de graaf van Loon (Arnold III) naar de rijksdag te Frankfurt. (Bron:
de Hemricourt, bla. 285, noot 4)

Van hem en een onbekende vrouw is een kind bekend:
1 Gijsbert de Lewis, zie III.
Generatie III
III

Gijsbert de Lewis, zoon van Godfried de Lewis (II).
1219:
In een oorkonde van Arnold (III), graaf van Loon, komen als getuigen voor: Godfried de Lewis en zijn
zoon Gijsbert en Koenraad van Hoepertingen. (Bron: Coenen, (I), nr. 830, blz. 316-317)
Mogelijk heeft hij nog twee broers:
20 december 1232:
In een oorkonde van Egidius zoon van Gotbrecht van Orbais, wordt als getuige genoemd: Robinis de
Lewys. ( Bron: Coenen (II), nr. 1064 blz. 20-21)
5 juni 1247:
In een oorkonde van Willem, slotvoogd van Montenake, met een schenking aan de abdij van
Herckenrode, worden als getuigen o.a. genoemd: Philippus de Hercke, Robertus de Heres en zijn
broer Walter, ridders, en de broeders Hubertus, proviandmesster en Balduinus de Lewis. (Bron:
Coenen (II), nr. 1396, blz. 125)
Hij was gehuwd met [Oda] van Heers, dochter van Koenraad van Heers.
Zij wordt de mogelijke moeder genoemd van Gijsbert van Heers bij Gijsbert de Lewis, die via zijn
moeder Heers erfde. (Bron: de Hemricourt, blz. 243, noot 1)

Van hen zijn drie kinderen bekend:
1 Godfried de Lewis.
19 juli 1268:
De abdij van Villers verwerft nieuwe goederen te Bouchout en bij Hercke van Jacob van Dippebeke
(Diepenbeek). Godfried de Lewis wordt genoemd. (Bron: Coenen, (II), nr. 1964, blz. 312)
30 maart 1284:
Onenigheden bestonden tussen Jan van Huldertingen, bijgenaamd Parisius, kanunnik van
Tongeren, en Godfried de Lewis, Jacob van Dypenbeke, Gillis van Mulkis en Willem van Audor,
ridders, alsook met de jonker Jacob van Dypenbeke enz. (Bron, Coenen (III), nr. 2288, blz. 93)
22 april 1284:
Willem de Hamala, ridder, en Katerina, zijn vrouw, hadden aan het kapittel van Sint-Jan veertien en
een half bunders grond verkocht. Jacobus, heer van Dypenbeke, Godefridus, heer van Lewis etc.
stellen zich borg. Jacobus de Dypenbeke had het leengoed in cijnsgoedgoed veranderd, wat door
zijn zoon Jacob bekrachtigt wordt. (Bron: Coenen, (III), nr. 2292 blz. 95)
9 oktober 1285:
Jacobus de Dippenbeke, zijn twee zonen Jacobus en Gilbertus en zijn dochter Justina en de voogd
dezer, Godfried, heer van Lewis, laten aan de abdij van Villers de tienden van verscheidene
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goederen te Dippenbeke gelegen bij de Demere en bij het huis Duyen. etc. (Bron: Coenen, (III), nr.
2322, blz. 105)
15 november 1285:
Jan (van Vlaanderen) bisschop van Luik bekrachtigt de gift zoals voorgaand vermeld is. (Bron:
Coenen (III), nr. 2326, blz. 106-107)
7 december 1285.
Godfried de Lewis stelt zich borg voor Willem de Hammale. (Bron: Coenen, (III), nr. 2328, blz. 107)
1285:
In een oorkonde van Arnold (V), graaf van Loon zegelen mede: Jacobus de Dipenbeke, Godefridus
de Lewis, Willelmus de Durache, ridders. (Bron: Coenen, (III), nr. 2332, blz. 109)
2 november 1295:
Godfried de Lewis zegelt met anderen een oorkonde van Arnold (V), graaf van Loon. (Bron: Coenen,
(III), nr. 2514, blz. 167)
mei 1309:
Godfried de Lewis maakt het verslag genoemd in de oorkonde van Arnold (V), graaf van Loon. (Bron:
Coenen, (III), nr. 2819, blz. 265)

2 Gijsbert van Heers, zie IV-A.
3 Oda de Lewis, zie IV-B.
Generatie IV
IV-A Gijsbert van Heers, zoon van Gijsbert de Lewis (III) en [Oda] van Heers.
Hij was gehuwd met Mathilde van Wassenberg. Mathilde is overleden op 3 december 1327.
Zij hertrouwde na 1284 met Willem van Waroux, die overleed 3 december 1310.
Van hen zijn twee kinderen bekend:
1 Gerard van Heers is overleden op 12 december 1304.
2 Jan van Heers, kastelein van Loon en heer van Gossoncourt (Goetshoven bij Heers), is overleden
in 1316.
IV-B Oda de Lewis, dochter van Gijsbert de Lewis (III) en [Oda] van Heers.
Zij was gehuwd met Jacob van Diepenbeek.
19 juli 1268:
De abdij van Villers verwerft nieuwe goederen te Bouchout en bij Hercke van Jacob van Dippebeke
(Diepenbeek). Godfried de Lewis wordt genoemd. (Bron: Coenen, (II), nr. 1964, blz. 312)
30 maart 1284:
Onenigheden bestonden tussen Jan van Huldertingen, bijgenaamd Parisius, kanunnik van Tongeren,
en Godfried de Lewis, Jacob van Dypenbeke, Gillis van Mulkis en Willem van Audor, ridders, alsook
met de jonker Jacob van Dypenbeke enz. (Bron, Coenen (III), nr. 2288, blz. 93)
22 april 1284:
Willem de Hamala, ridder, en Katerina, zijn vrouw, hadden aan het kapittel van Sint-Jan veertien en
een half bunders grond verkocht. Jacobus, heer van Dypenbeke, Godefridus, heer van Lewis etc.
stellen zich borg. Jacobus de Dypenbeke had het leengoed in cijnsgoedgoed veranderd, wat door zijn
zoon Jacob bekrachtigt wordt. (Bron: Coenen, (III), nr. 2292 blz. 95)
9 oktober 1285:
Jacobus de Dippenbeke, zijn twee zonen Jacobus en Gilbertus en zijn dochter Justina en de voogd
dezer, Godfried, heer van Lewis, laten aan de abdij van Villers de tienden van verscheidene goederen
te Dippenbeke gelegen bij de Demere en bij het huis Duyen. etc. (Bron: Coenen, (III), nr. 2322, blz.
105)
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15 november 1285:
Jan (van Vlaanderen) bisschop van Luik bekrachtigt de gift zoals voorgand vemeld is. (Bron: Coenen
(III), nr. 2326, blz. 106-107)
1285:
In een oorkonde van Arnold (V), graaf van Loon zegelen mede: Jacobus de Dipenbeke, Godefridus de
Lewis, Willelmus de Durache, ridders. (Bron: Coenen, (III), nr. 2332, blz. 109)
Zie voor de schenking van Willem van Hamal aan het kapittel van Sint-Jan te Luik de oorkonden van
van 7 en 17 december 1285 (Bron: Coenen, (III), nrs. 2329, 2330, blz. 108)
Van hen zijn drie kinderen bekend:
1 Jacob van Diepenbeek.
30 maart 1284:
Onenigheden bestonden tussen Jan van Huldertingen, bijgenaamd Parisius, kanunnik van
Tongeren, en Godfried de Lewis, Jacob van Dypenbeke, Gillis van Mulkis en Willem van Audor,
ridders, alsook met de jonker Jacob van Dypenbeke enz. (Bron, Coenen (III), nr. 2288, blz. 93)
22 april 1284:
Willem de Hamala, ridder, en Katerina, zijn vrouw, hadden aan het kapittel van Sint-Jan veertien en
een half bunders grond verkocht. Jacobus, heer van Dypenbeke, Godefridus, heer van Lewis etc.
stellen zich borg. Jacobus de Dypenbeke had het leengoed in cijnsgoedgoed veranderd, wat door
zijn zoon Jacob bekrachtigt wordt. (Bron: Coenen, (III), nr. 2292 blz. 95)
2 Gijsbert van Diepenbeek.
3 Justine van Diepenbeek.
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Index
Diepenbeek, van
Gijsbert IV-B.2; Jacob IV-B, IV-B.1; Justine IV-B.3.
Heers, van
[Oda] III; Gerard IV-A.1; Gijsbert IV-A; Jan IV-A.2; Koenraad III.
Jesseren, van
Godfried Willemsz. I; Mabelia I.
Lewis, de
Gijsbert I, I.3, III; Godfried II, III.1; Oda IV-B; Willem I.2.
Wassenberg, van
Mathilde IV-A.
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