
Het HUIS van COURTENAY
De eerste Heren

Rond het jaar 1000 neemt een zekere Hutto, verwant met 
de graven van Sens, bezit van gronden toebehorende aan 
de abdij van Ferrières. Dit gebeurde ter gelegenheid van 
de successieoorlog van Bourgondië,  waarbij de 
wettelijke erfgenaam van Frankrijk, Robert II, in strijd 
was verwik-keld met Otto-Willem, schoonzoon van de 
laatste hertog Hendrik de Grote, overleden zonder 
kinderen. Hutto bouwt hierop het kasteel van Courtenay 
en neemt bezit van andere landerijen. De koning 
bevestigt deze inbezit-name in 1015.

De eerste Capetinger-tak :
Pieter van Frankrijk, Elisabeth van Courtenay en 
hun nakomelingen.

De mannelijke tak van de eerste heren van Courtenay 
sterft uit onder Lodewijk VII. De erfgename is Elisabeth 
van Courtenay, achterkleinkind van Hutto. Deze huwt 
Pieter van Frankrijk, jongste zoon van Lodewijk VI, die 
geen ‘apanage’ bezat. Zijn nakomelingen nemen dan de 
naam en het wapen (in goud, drie koeken van keel) van 
Courtenay.

Pieter II, zoon van Pieter van Frankrijk, huwt in een 
eerste huwelijk Agnes, de erfgename van de 
graafschappen van Nevers, Auxerrre en Tonnerre. Zo 
bekomt hij de grafelijke titel.  Zonder huwelijk met een 
erfgename of zonder gift van een apanage door de 
koning kwamen de jongere zonen van Frankrijk in 
protocollaire volgorde, na de hertogen, de graven en de 
officieren van de kroon. Met Agnes komt er enkel één 
dochter,  Mahaut, die wordt uitgehuwelijkt aan Hervé de 
Donzy in 1192. Pierre zal in een tweede huwelijk met 
Yolande van Henegouwen trouwen, zuster van 
Boudewijn, die de eerste keizer van Konstantinopel zal 
worden in 1204 en van Hendrik, die zijn broer zal 
opvolgen in 1206.

Keizers van Konstantinopel

Boudewijn II van Henegouwen werd gekozen tot 
keizer van Konstantinopel na de ‘wegwijziging’ van de 
4e kruistocht en na de tweede plundering van Constan-
tinopel. Hij moet de strijd opnemen tegen de Grieken die 
de latijnse overheersing niet aanvaarden en als bondge-
noten  hun oude Bulgaarse vijanden nemen. Boudewijn 
sterft aan de voet van de muren van Adrianopolis bij een 
achtervolging door de Bulgaren en de Koemanen. Zijn 
broer Hendrik volgt hem op, maar sterft in 1216 zonder 
nakomelingen.
Wanneer de baronnen een opvolger zoeken wenden ze 
zich tot de schoonbroer van de twee voorgaande keizers. 
Pieter van Courtenay wordt als keizer gezalfd in 1217 
in Rome door Paus Honorius II.  Hij keert terug naar 
Constan-tinopel langs de historische via Egnatia. Hij 
wordt geconfronteerd met de vijandigheid van de 
Albanezen, die hem proviand weigeren en hij verdwijnt 
in de bergen. Yolande zelf, die over zee was gegaan, 
komt goed aan in Konstantinopel.  Zij bevalt daar van 
een zoon in de zogenaamde porfierkamer van het 

keizerlijk paleis. Hij krijgt de naam van Boudewijn 
Porphyrogenetus.
Bij de dood in 1219 van Yolande bieden de baronnen de 
kroon aan de oudste zoon van Pierre,  Filip, die was 
achtergebleven om de Franse bezittingen te bewaken. 
Hij verkiest evenwel het markiezaat van Namen boven 
een kroon die eerder op ‘invallen’ staat. Hij stuurt zijn 
broer Robert die zal gekroond worden, maar reeds sterft 
in 1228. Zijn jongste zoon Hendrik weigert de kroon, 
zodat de kroon wordt aangeboden aan Boudewijn 
Porphyro-genetus, die dan slechts 11 jaar oud is.

Boudewijn erft dus een koninkrijk dat op invallen staat 
en bedreigd wordt door de Grieken en Bulgaren.  Hij 
komt aan in Konstantinopel en wordt gekroond in 1240. 
In 1261 nemen Michaël VIII Paleoloog, keizer van 
Nicea en afstammelingen de Griekse keizers van 
Konstantinopel de stad in. Boudewijn wordt dus een 
banneling en zal tot aan zijn dood in 1273 vruchteloos 
proberen Konstantinopel terug in te nemen. Zijn zoon 
Filip wordt titelvoerend keizer. Diens enige dochter, 
Catharina, huwt Filip van Valois, zoon van Filip de 
Stoute en samen krijgen ze een dochter, Catharina die 
Filip van Tarente,  zoon van Karel II van Anjou, zal 
huwen.
De keizerstitel zal vervolgens gevoerd worden door 
Robert I van Tarente,  oudste zoon van Filip en over-
leden zonder nakomelingen. Vervolgens wordt het Filip 
II, broer van deze laatste die eveneens overlijdt zonder 
nakomelingen. Tenslotte gaat de titel over aan Jacques 
van Baux.

De Courtenay-Champignelles - familie

Bij de dood van Filip van Courtenay, zoon van Boude-
wijn, gaat de titel van ‘chef de maison’  over op de 
jongste tak nakomend van Robert van Champignelles, 
tweede zoon van Pieter van Frankrijk. De erfgenaam 
wordt zijn kleinzoon, aartsbisschop-hertog van Reims, 
Robert van Champignelles. Bij diens dood gaat de titel 
over op zijn neef Jan II.  De familie Courtenay-
Champignelles dooft uit in 1742 met de dood van Jan IV, 
achter-kleinneef van Jan II.

Courtenay-Bléneau en hun eisen

De titel gaat over naar de volle neef van Jan IV, Jan II 
van Courtenay-Bléneau. In die periode waren er nog 
enkel enkele heerlijkheden in het bezit van de 
Courtenay. De overige waren verkocht om hun 
Byzantijnse droom te financieren. De Courtenay’s waren 
nog slechts kleinere heren.
Een incident brengt Gaspard I, achterkleinzoon van Jan 
II van Courtenay-Bléneau, er toe zijn rechten op te eisen. 
Een commissaris dwingt zijn oudste zoon hem zijn 
adellijke titels te melden. Gaspard I stelt een verzoek-
schrift voor erkenning van “prinselijken bloede’ te 
mogen dragen, samen met een wijziging van het wapen, 
die ze nog steeds geldt: écartelé, en un et quatre, de 
France; en deux et trois, d’azur à trois tourteaux de 
gueules,  qui  est Courtenay; à la bordure dentée de 



gueueles sur le tout, l’écu timbré d’une couronne 
princière.
Op de vraag kwam geen voldoening schenkend 
antwoord. De Courtenay’s herhalen zes maal hun vraag 
maar zonder resultaat.  Wanneer in 1714 Lodewijk XIV 
zijn bastaard-kinderen opvolgingsgerechtigd verklaard, 
protesteren ze opnieuw maar andermaal zonder succes. 
Roger, kanunnik-graaf van Lyon sterft in 1733 zonder 
nakomelingen. Zijn nicht Helena was gehuwd met de 
markies van Bauffremont, die de naam en het wapen van 
de Courtenay zal overnemen. Helena zal in 1737 
andermaal zonder succes haar vraag hernieuwen.

--------
Voor de genealogieën, zie ons boekje ‘Genealogie der Vorsten-
Families in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen’

 

Chronologie de Keizers
van Constantinopel

1204-1205  Boudewijn I (IX van Vlaanderen)
1205-1216 Hendrik I
1216-1217 Pieter I
1217-1219 Yolande van Courtenay
1219-1228 Robert I
1228-1261 Boudewijn van Courtenay
1273-1285 Filip I van Courtenay
1301-1313 Karel van Valois
1313-1331 Filip II van Tarente
1313-1346 Catherina van Valois
1346-1364 Robert II
1364-1373 Filip III

Referenties

Een uitgebreide stamboom der Courtenays kan gevonden worden op :
 http://jeanjacques.villemag.free.fr/courte.htm

Een vereenvoudigde versie vindt men op pag....
http://web.genealogie.free.fr/Les_dynasties/Les_dynasties_celebres/
France/Deuxième_dynastie_de_Courtenay.htm

http://eleves.ens.fr/home/mlnguyen/hist/courtenay.html 
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De KONINGEN van JERUZALEM

Evenals voor de keizers van Konstantinopel geven 
we hier alleen maar een summier verhaal, met de 
perikelen in deze gebieden die de graven uit onze 
gewesten meemaakten. Wij zijn hier vooral 
geïnteresseerd in het opvolgingsverhaal.

Het Frankische koninkrijk van Jeruzalem werd gesticht 
in 1099 bij de eerste kruistocht maar verdween in 1244 
wanneer de muzelmannen Jeruzalem heroverden zonder 
veel weerstand vanwege de Christenen. Later werd een 
‘fictieve titulatuur’ ingevoerd, via Cyprus en Savoie 
evenals via de Siciliaanse tak der Anjous en Lotharingen 
tot de Habsburgers de titel kochten. Dit alles heeft in 
feite niet veel te betekenen.

Als eerste koning werd Godfried van Bouillon 
verkozen op 22 juli 1099 maar hij weigerde de titel te 
voeren en noemde zich enkel verdediger van het Heilig 
Graf. Hij versterkte het rijk na een nieuwe overwinning 
op de Egyp-tenaren in Ascalon op 12 augustus 1099. Na 
zijn dood op 18 juli 1100 werd zijn broer Boudewijn, tot 
graaf van Edessa verkozen en gekroond in de basiliek 
van Bethle-hem op 25 december 1100. Hij was de echte 
stichter van het koninkrijk.
Met de hulp van de Genuese, de Pisaanse en de Vene-
tiaanse vloot kon hij verschillende steden op de kust van 
Syrië veroveren. De graafschappen van Tripoli en van 
Edessa werden vazalstaten terwijl Antiochië een zekere 
onafhankelijkheid behield.  Boudewijn viel zelfs het 
Kalifaat van Egypte aan, maar sneuvelde te El-Arish in 
1118.
Zijn kozijn, Boudewijn van Bourg, graaf van Edessa, 
werd verkozen tot Boudewijn II. In 1124 veroverde hij 
Tyr. Hij huwde in 1129 zijn dochter Melisande uit aan 
Fulc, graaf van Anjou, de vader van Geoffrey 
Plantagenet, en reeds 60 jaar oud.
Deze Fulc volgde hem op (R.1131-1141).  Diens zoon 
Boudewijn III (R.1144-1162) gehuwd met Theodora 
Commena, vergrootte het koninkrijk nog na de 
verovering van Ascalon in 1153, maar intussen ging 
Edessa in 1144 verloren.
Een broer van Boudewijn III, Amaury I (R.1162-1174) 
volgde hem op 27-jarige leeftijd. Deze was de meest 
briljante koning daar hij er in slaagde Egypte te 
veroveren door tweemaal Cairo te bereiken (1167 en 
1168). Hij maakte hierbij handig gebruik van de aldaar 
heersende anarchie en maakte van Egypte een 
protectoraat.
In deze periode groeide evenwel de macht van sultan 
Saladin.
Amaury I stierf in 1174 en werd opgevolgd door zijn 
zoon Boudewijn IV (R.1174-1185). Deze was een 
‘leerling’ van William van Tyr. Hij werd evenwel getrof-
fen door melaatsheid en kon zijn taak moeilijk vervullen. 
Aanvankelijk werd hij bijgestaan door Milon van Planci 
en door Renaud van Châtillon, die een nederlaag 
toebrachten aan Saladin in de Slag van Ramleh (1177).
Hij overleed in 1182 en werd opgevolgd door de zoon 
van zijn zuster Sybilla en de Graaf  van Montferrat, 
onder de naam van Boudewijn V. Sybilla huwde een 
tweede maal, en wel met Guy van Lusignan, die regent 
werd. Wegens incompetentie werd hij verwijderd en het 

regentschap werd overgedragen op Raymond, graaf van 
Tripoli.
Boudewijn IV overleed in 1185 op de 25-jarige leeftijd 
en ongehuwd. Het koninkrijk viel toen ten prooi aan 
ruzies en Saladin viel regelmatig aan.  De jonge 
Boudewijn V, zijn neef, overleed in 1186, vermoedelijk 
aan een vergif-tiging.
Onder impuls van Renaud de Chatillon verkozen de 
baronnen dan toch Guy van Lusignan (R.1186-1192) en 
Sybilla als heersers over Jeruzalem. In de onmoge-
lijkheid zijn koninkrijk te verdedigen werd hij bij de 
Slag van Tiberias (4 juli 1187) gevangen genomen, na 
de val van Jeruzalem. Hij verkreeg zijn vrijheid door 
Ascalon terug te geven aan Saladin. 
Een kruistocht naar St.Jan van Acco werd ingezet door 
Guy met een belegering in 1188. Koningin Sybilla stierf 
in 1190 en Koenraad van Montferrat, gehuwd met 
Isabella, een zuster van Sybilla, streed om de titel van 
koning met Guy van Lusignan. Dit duurde tot de capitu-
latie van de stad op 11 juli 1191.
Richard Leeuwenhart besliste als scheidsrechter dat Guy 
koning zou zijn met als opvolger Koenraad.  Deze laatste 
kreeg intussen Beirut, Tyr en Sidon als ‘waarborg’. 
Koenraad werd evenwel vermoord op 29 april 1192.  Guy 
deed afstand van zijn titel en kocht het eiland Cyprus 
van de Tempeliers. Hij overleed in 1194 en zijn weduwe 
benoemde Hendrik I, graaf van Champagne (R.
1194-1197) tot koning, maar die overleed bij een 
ongeval in 1197.
Isabella huwde voor de vierde maal, nu met Amaury de 
Lusignan (R.1197-1205), broer van Guy en reeds 
koning van Cyprus. Hij was evenwel verplicht een 
wapenstilstand te sluiten met de moslems en stierf in 
1205. Zijn enige dochter, Melisande was gehuwd met 
Bohemond IV, prins van Antiochië.
De baronnen gaven de koningstitel aan Maria,  dochter 
van Isabella en Koenraad van Montferrat. Zij riepen de 
koning van Frankrijk op een bruidegom te zoeken voor 
Maria.
Filip-August duidde Jean van Brienne aan (R.
1210-1255) die lang aarzelde en slechts in 1210 in 
Palestina aankwam, nadat hij van de paus een 
belangrijke geldsom had verkregen. Hij leidde de 
kruistocht tegen Egypte in 1218, maar na mislukking 
kwam hij terug naar het Westen voor bijkomende hulp. 
De Grootmeester van de Teutoonse Ridders,  Herman van 
Salza, gaf hem de raad zijn dochter Isabelle uit te 
huwelijken aan keizer Frederik II Hohenstaufen.
In 1225 kwam Hendrik van Malta, admiraal van Sicilië, 
de prinses afhalen te St.Jan van Acco. Het huwelijk met 
Frederik II werd voltrokken op 9 november 1225. 
Onmid-delijk nadien verklaarde de keizer dat zijn 
schoonzoon moest verzaken aan de titel van koning van 
Jeruzalem. Na de dood van Isabelle, die hem wel een 
zoon schonk, Koenraad,  trok Frederik II naar Palestina 
en landde in St.Jan van Acco in september 1228, maar 
was inmiddels geëxcommuniceerd, wegens zijn 
‘talmen’. Hij kreeg weinig steun van zijn onderdanen. 
Met de Sultan sloot hij een verdrag en kon Jeruzalem 
terugkrijgen, waarna hij zichzelfde kroonde tot koning 
van Jeruzalem. Na het toe-vertrouwen van het 
regentschap aan Balain van Ibelin, Heer van Sidon, 
vertrok hij opnieuw naar Europa. Om zijn invloed in het 
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Oosten te versterken zond hij Richard Filangieri, 
hofmaarschalk, als baljuw (bewaker) van het koninkrijk. 
Deze kwam in conflict met de Ibelins en probeerde het 
bezit van het eiland Cyprus veilig te stellen. Het eiland 
ging verloren en hij moest zichzelf in veilig-heid 
brengen bij het garnizoen van Tyre (1232).
De zoon van Frederik II, Koenraad IV, werd meerder-
jarig verklaard in 1243. De baronnen vonden dat het 
regentschap van de keizer een eind moest nemen en 
riepen hem op zijn functie te komen opnemen. Alice van 
Champagne, koningin van Cyprus en dochter van 
Hendrik I eist het regentschap op omwille van het feit 
dat ze het meest nabije familielid was van Isabella van 
Brienne. Het werd haar inderdaad toevertrouwd en aan 
haar tweede echtgenoot, Ralph, graaf van Soissons, 
terwijl het keizerlijk garnizoen van Tyre moest 
kapituleren.

Bij de dood van Alice van Champagne (1244) wordt 
haar zoon Hendrik van Lusignan, koning van Cyprus, 
regent. Op het einde van hetzelfde jaar neemt een leger 
van Kharizmianen Jeruzalem in,  terwijl de Mongolen 
Antiochië belagen. Na zijn kruistocht in Egypte komt 
St.Lodewijk in St.Jan van Acco. Hij verblijft er vier jaar, 
tijdens dewelke hij de burchten van het koninkrijk 
opknapt en probeert de verschillende baronnen met 
elkaar te verzoenen, maar met weinig succes.
Hendrik van Lusignan overlijdt in 1257.  De baronnen 
duiden de koningin van Cyprus, Plaisance aan als 
regent voor haar zoon Hugo II van Lusignan, terwijl 
anderen Konradin  verkiezen, de kleinzoon van Frederik 
II.  Een echte burgeroorlog breekt uit tussen de Genuese 
en Venetiaanse troepen en tussen de Tempeliers en 
Hospitaal-ridders. De Venetianen vernietigen de de 
Genuese vloot voor St.Jan van Acco op 31 juli 1258. 
Sultan Bibars en de Mamelukken beginnen aan de 
herovering van de ‘Christelijke Staten’, die één voor één 
van elkaar worden afgesneden. Na enkele peripetieën 
wordt St.Jan van Acco belegerd en definitief ingenomen 
op 28 mei 1291.

----------

Voor de genealogieën, zie ons boekje ‘Genealogie der Vorsten-
Families in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen’

De Latijnse Staten in Palestina

Chronologie Koningen van Jeruzalem

1099-1100  Godfried van Bouillon
1100-1118 Boudewijn I
1118-1131 Boudewijn II
1131-1143 Melisand - Foulques van Anjou
1143-1163 Boudewijn III
1163-1174 Amaury I van Anjou
1174-1185 Boudewijn IV
1185-1190 Sybilla - Guy van Lusignan
1185-1186 Boudewijn V
1186-1192 Guy van Lusignan
1192-1192 Koenraad van Montferrat
1192-1197 Hendrik van Champagne
1197-1205 Amaury II van Lusignan
1205-1212 Marie van Montferrat - Jan van Brienne
1212-1228 Isabelle van Brienne
1229-1243 Frederik II Hohenstaufen
1250-1254 Koenraad IV
1252-1268 Koenraad V
1269-1284 Hugues van Cyprus-Poitiers
1284-1291 Hendrik II
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