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Oudste generaties van Heers

Kasteel van Heers

Generatie I
I

Gotbertus.
927-964:
Een edelman, met naam Gotbertus, schenkt aan de abdij van Sint-Truiden, onder de bisschop van Metz, Adalbero,(927-964) enige
goederen gelegen te Engilmundishoven (Engelmanhoven), te Haire (Heers) en op de rivier Gerbac (de Jeker) in het graafschap
Huste (in de buurt van Maeseyck). Hij verkrijgt in ruil andere eigendommen gelegen te Musinne (Muizen), Bovingen, Husdino
(Heusden onder Kerkom), volgens Piot kanton Beringen) op de Cinsindria (Melterbeek of Molenbeek). Rotfried is genoemd als
voogd van de abdij. (Bron. Ch.Piot, cartulaire de l'abbay de Saint-Trond, tome I, nr. III blz. 6-7. Limburgsche oorkonden door dr. Jos
Coenen, deel I , Luik 1932, nr. 108)
Volgens Baerten is de het graafschap Huste:" Hocht" en liggen Muizen, Buvingen en Kerkom in het graafschap Avernas,en kan de
oorkonde waarschijnlijk geplaatst worden tussen 953 en 959 (Bron: dr. J. Baerten, het graafschap Loon, 11de-14de eeuw, van
Gorcum-Assen, 1969, blz. 5 met noot 3 en blz. 7.)
Het is niet zeker dat genoemde Gotbertus de stamvader is van de Heren van Heers en de in 1034 genoemde Gonther zijn zoon is.
Op 28 oktober 1002 neemt de bisschop van Luik, Notger, in pand van Ingelardus, abt van Saint-Riquier, voor een termijn van twintig
jaar en mits 33 pond zilverlingen, vijf mansi te Hair (Heers), vijf te Farmala (Fumal), een te Burcis (Bois-et-Borsu) en een de
Gledela (Gelinden).( Bron: Coenen, I, nr. 138, 139, 140).Op 18 september 1022 hernieuwt Durandus, bisschop van Luik, de
verpanding van de goederen te Heers, Flumal, Gelinden etc. (Bron: Coenen, I, nr. 149). Farmala is mogelijk Horpmaal?)

Van hem en een onbekende vrouw is een kind bekend:
1 waarschijnlijk Gonther (Walther) (van Heers), zie II.
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Generatie II
II

Gonther (Walther) (van Heers), waarschijnlijk zoon van Gotbertus (I).
De naam Gonther kan identiek zijn met Walther/Wauter in het frans Gauthier. (bron: dr. J van der Schaar, Woordenboek van
voornamen, Uitgeverij het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1981, blz. 354)
3 november 1034:
Reginhardus, bisschop van Luik, geeft drie mansi, bij Medianum Hairs ( Middelheers) aan Gonther, ridder, die hem in ruil de molen
van Warlege super fluvium Jecoram ( op de Jeker te Opheers), met twaalf bunders afstaat. De ruiling wordt gedaan door de
handen van Giezelbrecht, graaf van Loon. De bisschop geeft aan de Sint-Laurensabdij de molen met het allodiaal goed (dat te
Rukkelingen-Loon lag en waarvan sprake is in een akte van 1166)
Opmerking van Coenen: Bisschop Reginhardus behoorde misschien tot de familie van de heren van Heers. ( Bron: Coenen I, nr.
156.)
Bisschop Reginhard van Luik was van 1025-1026 tot 1037 bisschop van Luik. De Vita Reginardi is beschreven door W. Arndt.
(bron: MGH, SS nr. 20 blz. 571-579, W. Arndt, Brussel, juni 1867.)
Op bovengenoemde datum van 3 november 1034 begiftigd Reginhardus, bisschop van Luik, de abdij van Sint-Laurentius bij de
muren van de stad. Door tussenkomst van Wigger, voogd van de abdij schenkt hij aan deze laatste aanzienlijke goederen o.a. te
Hairs (Heers), 22 mansi (hoeven van twaalf bunder) met de kerk.etc. De graven Arnold (van Haspinga) en Giezelbrecht (van Loon)
hechten hun zegel aan de oorkonde. Op 6 mei 1044 bekrachtigt koning Hendrik (III) op aanvraag van de bisschop Wazo en de abt
Stephanus, de giften ten voordele van de Sint-Laurensabdij door bisschop Reginhardus gedaan.(Bron: Coenen, I, nr. 154,
155,163)

Van hem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:
1 Cuno (Koenraad) van Heers, zie III.
2 waarschijnlijk Herman van Heers
3 mei 1091:
Hendrik I van Verdun bevindt zich te Hoei, waar hij giften aan de collegiaal gedaan, bekrachtigt in tegenwoordigheid van
verscheidene getuigen, waaronder Mainerus van Cortessem, Reimbaldus van Cessa en Herman van Heis (Heers?), onder de
getuigen ook Lambert de Fouron. (Bron: Coenen, I, nr. 211, P.C. Boeren, Een onbekende dynastie van Valkenburg,
Historisch Tijdschrift 1921, blz. 285, noot 22.)

Generatie III
III

Cuno (Koenraad) van Heers, zoon van Gonther (Walther) (van Heers) (II).
1067:
Emmo, graaf van Loon, Cuno de Hairs (Koenraad van Heers) en Herimannus de Horpala (Herman van Horpmaal), ondertekenen
met anderen een keur van de abt van Sint-Jacob, te Luik. (Bron: Coenen, I, nr. 182)
27 maart 1081:
Arnold (I), graaf van Loon, en Cono, graaf van Horr (Heers?), maken deel uit van de vergadering waarin Hendrik, bisschop van
Luik, de "Vrede-Gods" voor heel zijn bisdom instelde.(Bron: Coenen, I, nr. 201)
23 april 1088:
Keizer Hendrik IV bevestigt te Aken de Benedictijnen van Sint-Jacob te Luik in een goed genaamd Cyrici hof in de Haspengouw
in het graafschap Huy, dat de bisschop Hendik van Luik en de abt Robert van het klooster Sint-Jacob van markgravin Mathilde en
haar zoon Robert de Briez reeds te Metz in 1084 verworven hadden.Getuigen waren o.a. Cuno van Heers en Lambert van
Fouron.(Bron: dr. Karl Friedrich Stump-Brentano, Die Reichskanzler vornehmlich des X, XI, und XII Jahrhunderts, dritter band:
Acta Imperii Adhuc Inedita, Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitaets-Buchhandlung, 1865-1881, nr. 322, blz. 453-454.)

Van hem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:
1 Walther van Heers.
1135:
Arnold (II), graaf van Loon, en zijn zoon, Lodewijk (I), oorkonden, op hun vrijgoed van Averbode (in 1134 of begin van 1135),
een abdij gesticht te hebben van de orde van de Pemonstratenzers, en aan de broeders tot hun eigen gebruik afgestaan te
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hebben al het land met de bossen van af Endeberge tot aan het Ulrepath, mitsgaders de omliggende weiden. Ook de kerk van
Tessenderlo, met de tienden en aanhorigheden. Getuigen o.a. Waltherus de Here (van Heers) en zijn broer Cono. (Bron:
Coenen, I, nr. 312)
2 Cono (Koenraad) van Heers, zie IV.

Generatie IV
IV

Cono (Koenraad) van Heers, zoon van Cuno (Koenraad) van Heers (III).
na 30 maart 1125:
Een geschil was gerezen tussen Almanus, proost van Sint-Jan, en Lambrecht, voogd van Tiebege (Diepenbeek), betreffende het
recht dat deze laatste beweerde te hebben in Goei. Albero (I), bisschop van Luik, slecht deze twist. De graaf Arnulfus (Arnold I) de
Los (van Loon) en zijn zoon Arnulfus (Arnold II), de graaf Gislebertus de Duraz, Cuno de Hers (van Heers) en vijf schepenen van
Goei zijn o.a. tegenwoordig.(Bron: Coenen, I, nr. 276)
1135:
Arnold (II), graaf van Loon, en zijn zoon, Lodewijk (I), oorkonden, op hun vrijgoed van Averbode (in 1134 of begin van 1135), een
abdij gesticht te hebben van de orde van de Pemonstratenzers, en aan de broeders tot hun eigen gebruik afgestaan te hebben al
het land met de bossen van af Endeberge tot aan het Ulrepath, mitsgaders de omliggende weiden. Ook de kerk van Tessenderlo,
met de tienden en aanhorigheden. Getuigen o.a. Waltherus de Here (van Heers) en zijn broer Cono. (Bron: Coenen, I, nr. 312)
18 september 1138:
Cunno van Heers komt voor in een charter van Wazelinus, abt van Sint-Laurentius, betreffende de gift van een stuk grond te
Hollogne. (Bron: Coenen, I, nr. 322) (Fologne/Veulen?).
Op 13 mei 1147 neemt paus Eugenius III het St.-Janskapittel te Luik onder zijn bescherming, bekrachtigt alle schenkingen aan dit
kapittel gedaan o.a. Hers en Formala (Heers en Horpmael) (Bron: Coenen I, nr. 371)
Op 26 juli 1186 neemt paus Urbaan III de kerk van St.-Jan te Luik in bescherming en bevestigt daarbij wederom het bezit te Hers
en Formala.(Bron: Coenen I, nr. 581)

Van hem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:
1 Cuno (Koenraad) van Heers, zie V.
2 waarschijnlijk Robertus van Heers.
Een Robertus de Hers (van Heers) staat vermeld in 1178 in een akte van Radulf (van Zaehringen) aangaande de kerk Lieze
(Lixhe) (Bron: Coenen I, nr. 538)

Generatie V
V

Cuno (Koenraad) van Heers, zoon van Cono (Koenraad) van Heers (IV).
In 1179 neemt paus Alexander III de abdij van Sint-Laurentius onder zijn bescherming. Hij bekrachtigt al haar goederen waaronder
Heers. (Bron, Coenen I, nr. 537)
1186:
Gerard, graaf van Loon, ziet af van al zijn rechten op de molen van Warlegge (te Opheers) ten voordeele van St. Laurensabdij te
Luik. Cuno, die het graafschap Hers (Heers), van hem in leen had, mag op dat goed geen aanspraak maken. (Bron: Coen, I, nr. 585)

Van hem en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:
1 Koenraad van Heers, zie VI-A.
2 Herman van Heers, ridder.
1214:
Lodewijk (II), graaf van Loon, verklaart dat hij van alle afpersing afziet op de hoeve (curtis) welke de Sint-Laurensabdij te Heers
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bezit, Hij zal ze beschermen in hoedanigheid van voogd, mits een jaarlijkse betaling. Waren o.a. tegenwoordig, Willem van
Pietersem, Godfried van Lewis, edellieden; Walter van Mellin, seneschalk; Diederik van Loon, Lambrecht van Brusthem,
Rembals van Duras, Willem van Montenaeken, slotvoogden; Raes van Cortessem, Willem van Gothem, Renier van Rolengis,
Robinus van Corswarem, Herman van Heers, Renier en Gunther van Veulen en Willem van Ryckel, ridders.(Bron: Coenen, I, nr.
754)
3 Willem van Heers, kannunik Sint-Lambrecht te Luik.
1203:
Lodewijk (II), graaf van Loon en Wilhelmus van Heers treden op als getuigen bij een keur van Hugo (de Petraponte) met
betrekking tot de Premonstratenzers van Cornillon. (bron: Coenen, I, nr. 658)
22 maart 1211:
Een Wilhelmeus van Heers, kannunik van Sint-Lambrecht te Luik, is genoemd in een akte van Hendrik, hertog van Limburg,
aangaande de abdij van Sint-Jacob te Luik.(Bron: S.P. Ernst, Histoire du Limbourg, tome sixième, Luik, 1840, Codex
Diplomaticus Limburgensis, nr. LXXXVIII, blz. 174-176. Coenen, I, nr. 715.)
20 januari 1228:
Het kapittel van Sint-Lambrecht te Luik, regelt de verplichtingen en bepaalt de inkomsten van de priester, kapelaan van
Sint-Gillis, aan wie het onderhoud van het gelucht van de kerk opgelegd was. Onder de inkomsten staan vermeld: twaalf bunders
te Hadelenges (Halingen onder Velm), vermaakt door Wilelmus de Hers (van Heers).(Bron: Coenen, I, nr. 977)
4 waarschijnlijk J(ohannes) van Heers.
1220:
Een J. de Herres (Heers?) treedt op als getuige bij een akte van het kapittel van Sint-Lambrecht aangaande de afstammelingen
van Mascelinus van Fooz.(Bron, Coenen, I, nr. 1220)
5 waarschijnlijk [N.N. van Heers], zie VI-B.

Generatie VI
VI-A

Koenraad van Heers, zoon van Cuno (Koenraad) van Heers (V), is overleden voor 1223.
Hij was gehuwd met [NN. van Diest].
Van hen zijn vijf kinderen bekend:
1 Cuno (Koenraad) van Heers, zie VII-A.
2 Wouter (Gonther) van Heers, zie VII-B.
3 Vrint van Opheers, zie VII-C.
4 Godfried van Heers, ridder.
1230:
De edelman Herman van Mulenarken geeft aan het huis van Sint-Agatha te Hocht, zijn hof en pachthoeve en
zeven-en-twintig bunders allodialen grond te Opgrimbie, en dit met de toestemming van Winricus van Doren, die ze van hem
in leen hield. Onder de talrijke getuigen staan vermeld: Godfried, slotvoogd van Coelmont, Arnold van Mechchelis, Gozewijn,
broeder van Michiel van Rothem, Nulo van Heepenard, Godfried van Dilsen, Adam van Haren, en Godfried van Here (Heers),
ridders. De graaf van Loon Arnold, hecht met anderen zijn zegel aan het stuk. (Bron: Coenen, II, nr. 1028)
20 juni 1245:
Getuigenis van de magistraat en notabelen van Maastricht betrffende de jurisdictie van de bisschop van Luik en zijn officieren
over de stad. Onder de getuigen, Godfried van Heers, ridder. (Bron: A. Verkooren, inventaires des chartes et cartulaires des
duchés de Brabant et de Limbourg etc. IIe partie, cartulaires, Tome I (800)-1312), blz. 95)
5 waarschijnlijk Hugo van Heers, broeder.
28 september 1243:
Renier, zoon van Hugo van Cuttecoven, verkoopt aan de abdij van Herkenrode drie bunders leengoederen. Arnold (IV), graaf
van Loon en Chiny, keurt de verkoop goed en zet die lenen om in allodium. Onder de getuigen bevindt zich broeder Hugo de
Heres (Hugo van Heers) (Bron: Coenen, II, nr. 1284)
5juni 1247:
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Willem, slotvoogd van Montenake, en zijn gade Christina oorkonden dat Gerardus, zoon van Gerardus, schout van Wilris
(Wilderen), al zijn goederen aan de abdij van Herckenrode gegeven heeft. Arnold (IV) graaf van Loon en Chiny heeft de akte
medebezegeld. Onder de getuigen waren o.a. Robertus de Heres en zijn broer Walter en broeder Hugo de Heres. (Bron:
Coenen II, nr. 1396)

VI-B

[N.N. van Heers], waarschijnlijk dochter van Cuno (Koenraad) van Heers (V).
Zij was gehuwd met Koenraad van Hoepertingen.
Van hen is een kind bekend:
1 Godfried van Hoepertingen.
Mogelijk is hij door zijn moeder ( een mogelijke dochter van Koenraad van Heers) in het bezit gekomen van Gutshoven
(Gossoncourt)
Hij was gehuwd met N.N. Ywansdtr. van Montferrant.
Van hen is een kind bekend
1 Ywan van Hoepertingen

Generatie VII
VII-A

Cuno (Koenraad) van Heers, zoon van Koenraad van Heers (VI-A) en [NN. van Diest], ridder, Heer van Heers.
1223: Genoemd wordt Conon van Heers zoon van wijlen Conon van Heers, heer van Heers.( Bron: C de Borman en E.
Poncelet: Euvres de Jacques de Hemricourt, tome deuxième, Le miroir des nobles de Hesbaye, Brussel, 1925, blz. 243, noot
1, met verwijzing naar Abbaye d'Alne, cartulaire,fol. 76vo)
7 juni 1230:
Cono, heer van Heers, ridder, geeft met toestemming van Luik, Jan (van Aps), aan de abdij van Hocht zijn landhoeve met vijftig
bunders grond te Spouwen.(Bron: Coenen, I, nr. 1016)
Jan (van Aps), bisschop van Luik, bekrachtigt, als opperleenheer, voorgaande gift. (Bron: Coenen, I, nr. 1017)
14 maart 1234:
Arnold (IV), graaf van Loon en Chiny, verpandt de voogdijen van Tongeren, Alken en Hoeselt aan de bisschop van Luik, van
wie hij ze in leen hield. Cononis de Heirs (Koenraad van Heers) staat vermeld onder de getuigen. (Bron: Coenen , II, nr. 1092)
mei 1235:
De graaf Ernut (Arnold IV) van Loon en Conon de Hers (Koenraad van Heers) treden o.a. op als getuigen bij een akte van
Arnold van Crehen, heer van Loverdal. Deze erkent het verdrag tussen hem en het kapittel van Sint-Lambrecht gesloten
betreffende hun rechten te Marcinelle. (Bron: Coenen, II, nr. 1114)
5 oktober 1236:
Cononus de Hers (Koenraad van Heers), ridder, komt voor in een akte uitgevaardigd door Jan (van Aps), bisschop van Luik.
Deze oorkondt dat het kapittel van Sint-Lambrecht te Luik van Boudewijn van Geneffe, ridder, de tienden van Borgworm
gekocht heeft. (Bron: Coenen II, nr. 1135)
juni 1237:
Ridder, Cano, heer van Hers (Koenraad, heer van Heers), verklaart verkocht te hebben vijftig bunders grond afhangende van
het leen dat hij te Spade (Spouwen) van de bisschop hield; derhalve verkrijgt hij van de prelaat zijn allodiaal goed van
Wandingies (Waudregnies onder Chièvres in Henegouwen).(Bron: Coenen, II, nr. 1148)
23 juni 1242:
Heer Cono de Here (Koenraad van Heers) wordt genoemd als voogd van Sint-Truiden. Verwezen wordt naar een oorkonde
van 1219 (Bron: Coenen, II, nr. 1253, zie ook Coenen,I, nrs. 829-830)
20 september 1248:
Cono de Hers (Koenraad van Heers) treedt als getuige op in een akte uitgevaardigd door de gekozene van Luik, Hendrik (van
Gelre), aangaande de rechten van de voogd van Hodeige. (Bron: Coenen II, nr. 1426)
Scheidsrechterlijk vonnis tussen het kapittel van Sint-Dionysius van Luik, en Nannekin van Hodeige, aangaande de voogdij
van Hodeige. Coines de Hers (Koenraad van Heers) staat vermeld onder de talrijke getuigen. (Bron: Coenen, II, nr. 1427)
14 februari 1253:
Vonnis gedragen door de gekozene van Luik,Hendrik (van Gelder), waarbij hij beslist ten voordeel van Jan van Avennes, tegen
de graaf van Anjou, aan wie Margaretha, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, het graafschap van Henegouwen onwettig
had gegeven. Waren tegenwoorig: de graaf van Loon en Chiny, Cono de Heire (Koenraad van Heers). ( Bron: Coenen II, nr.
1589)
10 maart 1254:
De gekozene van Luik, Hendrik (van Gelder), duidt scheidrechters aan om het geschil bij te leggen dat gerezen was tussen het
kapittel van Sint-Lambrecht en Jan van Bomal, aangaande zekere dorpen waaronder Hers (Heers). (Bron: Coenen, II, nr.
1592)

6

Oudste generaties van Heers

Van hem en een onbekende vrouw is een kind bekend:
1 Oda Koenraadsdtr. van Heers, zie VIII-A.

VII-B

Wouter (Gonther) van Heers, zoon van Koenraad van Heers (VI-A) en [NN. van Diest], ridder.
januari 1227:
De proost en het kapittel van Sint-Jan te Luik, verklaren hun woud van Rommerurt afgestaan te hebben aan de ridder Villermus
de Rommerurt, mits een jaarlijkse cijn in rogge en de betaling van een vat wijn als leenheffingsrecht bij iedere verandering van
eigenaar. Villermus stelt aan als waarborgen van de betaling de ridders; Egidius van Emmeren, Theodoricus van Herkex,
Contherus de Hers (van Heers) en Wrind de Oppehers (Vrint van Opheers). (Bron: Coenen, I, nr. 946)
1228:
Gunther van Heers vermeld in brieven als borg met Vrint van Opheers en andere ridders.(Bron: Coenen, I, nr. 988)

Van hem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:
1 Robertus van Heers.
5 juni 1247:
Willem, slotvoogd van Montenake, en zijn gade Christina oorkonden dat Gerardus, zoon van Gerardus, schout van Wilris
(Wilderen), al zijn goederen aan de abdij van Herckenrode gegeven heeft. Arnold (IV) graaf van Loon en Chiny heeft de akte
medebezegeld. Onder de getuigen waren o.a. Robertus de Heres en zijn broer Walter en broeder Hugo de Heres. (Bron:
Coenen II, nr. 1396)
2 Walter van Heers.
De vele vermeldingen van een Walter van Heers kan er op duiden dat sprake is van twee generaties van Heers, vader en
zoon met dezelfde naam.
5 juni 1247:
Willem, slotvoogd van Montenake, en zijn gade Christina oorkonden dat Gerardus, zoon van Gerardus, schout van Wilris
(Wilderen), al zijn goederen aan de abdij van Herckenrode gegeven heeft. Arnold (IV) graaf van Loon en Chiny heeft de akte
medebezegeld. Onder de getuigen waren o.a. Robertus de Heres en zijn broer Walter en broeder Hugo de Heres. (Bron:
Coenen II, nr. 1396)
december 1264:
Arnold (IV) graaf van Loon en Chiny, laat zijn curtis (hoeve) van Haxele met rechten te Corshoven over aan zijn vassalen
Philip de Horpale en zijn broer Willem, in ruiling tegen hun bezittingen te Opheers en Batsheers, alsook de molen van
Warlege (te Opheers). Getuigen: Walter van Heers, gastmeester van de graaf etc. (Bron: Coenen II, nr. 1875)
8 maart 1265:
In een oorkonde van Hendrik van Gelre, gekozene van Luik, getuigt oa. Walter van Heers, gastmeester van de graaf. (Bron:
Coene, II, nr. 1889)
24 januari 1268:
Jan van Loon, oudste zoon van de graaf van :Loon , Arnold (IV) schenkt aan de abdij van Orienten een allodium. Onder de
getuigen o.a. Walter van Heers. (Bron: Coenen, II, nr. 1961)
Vóór december 1268:
Jacob, heer van Diepenbeek verkoopt aan de abdij van Villers al zijn landgoederen te Boekhout alsmede zeven bunders te
Herk, voor een jaarlijkse rente. Onder de getuigen: Walter van Heers, seneschalk van Loon. (Bron: Coenen, II, nr. 1969)
6 mei 1269:
Walter van Heers dapifer van de graaf van Loon, treedt op in een scheidsrechterlijke uitspraak. (Bron: Coenen, II, nr. 1982)
9 juli 1269:
Vidimus van Willem van Rijkel, abt van Sint-Truiden betreffende de voorgaande akte, vermeld wordt Wauter van
Heers,ridder, dapifer. (Bron: Coenen, II, nr. 1985)
1269:
Willem, ridder van Hamale, heer van Elderen, oorkondt dat Wauter van Heers, ridder, gastmeester van de graaf van Loon,
aan de abdij van Herkenrode drie-en-twintig bunders leengoederen te Schalkhoven verkocht heeft met de toestemming van
zijn gemalin Maria. Deze had die eigendommen als bruidschat ontvangen en had als voogd haar eigen broer Renier, ridder.
De graaf van Loon, Arnold (IV), van wie de leendoederen voortkwamen, keurt de verkoop goed. (Bron: Coenen, II, nr. 1995)
7 april 1281:
Wouter van Heers wordt genoemd in een oorkonde met een goedkeuring van Nicolaas van Condé en Arnold (V), graaf van
Loon etc. ( Bron:: Coenen, III, nr. 2209)
augustus 1282:
Walter van Heers en Philips van Horpmale worden genoemd in een oorkonde van Arnold (V), graaf van Loon. (Bron:
Coenen, III, nr. 2253)
26 januari 1287:
Walter van Heers wordt als getuige genoemd in een oorkonde van Eynekin zoon van wijlen Arnold van Schulen. (Bron:
Coenen, III, nr. 2349)
15 juli 1292:

7

Oudste generaties van Heers
Verklaring van de meiers en schepen van Batsheers betreffende een transactie tussen Gerard, heer van Heers en de abdij
van Averbode, betreffende cijnzen en diensten welke Gearard van dit klooster vereiste. Staan vermeld: Mathildis, moeder
van Gerard, haar echtgenoot Willem van Waroux en een ridder Walter van Heers. ( Bron: Coenen III, nr. 2437)
24 september 1292:
Arnold (V), graaf van Loon geeft aan de ridder Hendrik, heer van Pietersheim een jaarlijkse rente. Oom Lodewijk, graaf van
Chiny en de bloedverwanten Walter van Heers, Jan, slotvoogd van Montenacken, Jan van Opleeuw, seneschalk van Loon,
zegelen het stuk. (Bron: Coenen, III, nr. 2443)
5 maart 1296:
In een oorkonde van Arnold (V), graaf van Loon als getuige vermeldt Walter van Heers, ridder. (Bron: Coenen, III, nr. 2528)
3 augustus 1296:
Walter van Heers, ridder, wordt genoemd in een oorkonde van Arnold (V), graaf van Loon als getuige. (Bron: Coenen, III, nr.
2535)
Hij was gehuwd met Maria.

VII-C

Vrint van Opheers, zoon van Koenraad van Heers (VI-A) en [NN. van Diest], heer van Horpmaal.
anuari 1227:
De proost en het kapittel van Sint-Jan te Luik, verklaren hun woud van Rommerurt afgestaan te hebben aan de ridder Villermus
de Rommerurt, mits een jaarlijkse cijn in rogge en de betaling van een vat wijn als leenheffingsrecht bij iedere verandering van
eigenaar. Villermus stelt aan als waarborgen van de betaling de ridders; Egidius van Emmeren, Theodoricus van Herkex,
Contherus de Hers (van Heers) en Wrind de Oppehers (Vrint van Opheers). (Bron: Coenen, I, nr. 946)
1228:
Gunther van Heers vermeld in brieven als borg met Vrint van Opheers en andere ridders.(Bron: Coenen, I, nr. 988)

Van hem en een onbekende vrouw is een kind bekend:
1 Vrient van Heers, zie VIII-B.

Generatie VIII
VIII-A

Oda Koenraadsdtr. van Heers, dochter van Cuno (Koenraad) van Heers (VII-A).
Zie voor haar: Jacque de Hemricourt tabel op blz. 243.
Zij was gehuwd met Gijsbert de Lewis, zoon van Godfried de Lewis.
Van hen zijn drie kinderen bekend:
1 Godfried de Lewis.
2 Gijsbert de Lewis (van Heers) is overleden voor 1284.
3 mei 1270:
Gilbertus van Heers, ridder, was schuldeiser van Arnold van Wesemale, met Godfried de Lewis, ridder, (zijn broer) en
Walter Loyers, hun neef. Om de betaling te verkrijgen maakten zij zich meester van een man van de hertog van Brabant,
en hielden hem gevangen. De hertog eiste zij vasal terug, maar zij wilden daaraan geen gehoor geven tenzij hij hun
beloofde een ander van zijn leenmannen Arnold van Wesemael te dwingen zijn schulden te betalen, hetgeen de hertog
doet. (Bron: Coenen, II, nr. 2000)
6 oktober 1273:
Jan, graaf van Loon (1273-1279), geeft een vidimus van de keure van de hertog van Brabant van 3 mei 1270, waarin de
ridder Giezelbrecht van Heers vermeld is.(Bron: Coenen, III, nr. 2080)
Hij was gehuwd met Mathilde van Wassenberg.
Van hen zijn twee kinderen bekend
1 Jan van Heers
2 Gerard van Heers
zij hertrouwde na 1284 met Willem van Waroux
3 Ode de Lewis.
Zij was gehuwd met Jacob van Diepenbeek.
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VIII-B

Vrient van Heers, zoon van Vrint van Opheers (VII-C), is overleden voor 1264.
vóór 16 mei 1253:
De deken en het kapittel van Loon verkopen aan de abdij van Ortienten drie bunders allodiaale goederen, gelegen tussen
Orienten en de molen van de abdij. Getuigen o.a. Vrient van Here (Vrient van Heers) (Bron: Coenen, II, nr. 1572)
mei 1253:
Arnold (IV), graaf van Loon en Chiny, voogd van Milen, de deken en het kapittel van Loon verklaren dat deze laatsten
verkopen aan het klooster Milen drie bunders allodium gelegen te Romen (Rummen), Getuige o.a. Vrient de here (Vrient van
Heers) (Bron: Coenen, II, nr. 1575)
Hij was gehuwd met Oda.
Van hen zijn twee kinderen bekend:
1 Philip van Heers.
december 1264:
Philip en Willem van Horpmael, broers, en hun moeder Oda, weduwe van Vrient van Heers, ridder van Horpmael worden
genoemd. (Bron> Borman en Poncelet, euvres de Jacque de Hemricourt, 1925, blz. 243)
december 1264:
Arnold (IV) graaf van Loon en Chiny, laat zijn curtis (hoeve) van Haxele met rechten te Corshoven over aan zijn vassalen
Philip de Horpale en zijn broer Willem, in ruiling tegen hun bezittingen te Opheers en Batsheers, alsook de molen van
Warlege (te Opheers). Getuigen: Walter van Heers, gastmeester van de graaf etc. (Bron: Coenen II, nr. 1875)
augustus 1282:
Walter van Heers en Philips van Horpmale worden genoemd in een oorkonde van Arnold (V), graaf van Loon. (Bron:
Coenen, III, nr. 2253)
2 Willem van Heers.
december 1264:
Philip en Willem van Horpmael, broers, en hun moeder Oda, weduwe van Vrient van Heers, ridder van Horpmael worden
genoemd. (Bron> Borman en Poncelet, euvres de Jacque de Hemricourt, 1925, blz. 243)
december 1264:
Arnold (IV) graaf van Loon en Chiny, laat zijn curtis (hoeve) van Haxele met rechten te Corshoven over aan zijn vassalen
Philip de Horpale en zijn broer Willem, in ruiling tegen hun bezittingen te Opheers en Batsheers, alsook de molen van
Warlege (te Opheers). Getuigen: Walter van Heers, gastmeester van de graaf etc. (Bron: Coenen II, nr. 1875)
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Index
Diepenbeek, van
Jacob VIII-A.3.
Diest], van
[NN. VI-A.
Heers)
Gonther (Walther) (van II.
Heers), van
Herman II.2.
Heers, van
Cono (Koenraad) IV; Cuno (Koenraad) III, V, VII-A; Godfried VI-A.4; Herman V.2; Hugo VI-A.5; J(ohannes) V.4; Koenraad
VI-A; Oda Koenraadsdtr. VIII-A; Philip VIII-B.1; Robertus IV.2, VII-B.1; Vrient VIII-B; Walter VII-B.2; Walther III.1; Willem
V.3, VIII-B.2; Wouter (Gonther) VII-B.
Heers], van
[N.N. VI-B.
Hoepertingen, van
Godfried VI-B.1; Koenraad VI-B.
Lewis (van Heers), de
Gijsbert VIII-A.2.
Lewis, de
Gijsbert VIII-A; Godfried VIII-A, VIII-A.1; Ode VIII-A.3.
Opheers, van
Vrint VII-C.
Wassenberg, van
Mathilde VIII-A.2.
Ywansdtr. van Montferrant
N.N. Ywansdtr. van Montferrant VI-B.1.
zonder achternaam
Gotbertus I; Maria VII-B.2; Oda VIII-B.
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