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Inleiding

In 1895 stelde de Duitse historicus Jaekel dat Dirk I, graaf van Holland, in een rechte lijn van de Friese 
koning Radbod afstamde. (2) De befaamde Friese vorst zou dus de stamvader van het Hollandse huis zijn. 
Jaekel’s werk is van meet af aan bekritiseerd, maar die kritiek ging niet veel verder dan de vaststelling dat 
de onderbouwing twijfelachtig was, zonder dat die argumentatie grondig werd geanalyseerd. (3) Wellicht heeft 
het ontbreken van zo’n analyse ertoe bijgedragen dat de idee van een directe lijn van Radbod naar de 
Gerulfingen nooit helemaal is verdwenen. Er is nog steeds te lezen dat de Hollandse graven misschien 
afstamden van Radbod, (4) of zelfs dat ‘algemeen wordt aangenomen dat zij behoorden tot het geslacht van 
de Friese koning Radbod’. (5)  
Bijna een eeuw na Jaekel construeerde de medicus en amateur-historicus Dijkstra ook een rechte lijn van 
Radbod naar Dirk I. (6) Zijn ‘tentatieve’ stamboom is gebaseerd op allerlei aannames en wordt in de 
literatuur nauwelijks aangehaald. Genealogische websites daarentegen presenteren Dijkstra’s theorieën 
als onomstreden feiten. (7) Ook die theorieën zijn, voor zover mij bekend, nooit goed tegen het licht gehouden.  
In dit artikel worden de argumenten en conclusies van Jaekel en Dijkstra geanalyseerd en wordt geprobeerd om 
de familiebanden die werkelijk aannemelijk zijn op een rij te zetten. Het tijdskader loopt van het eind van de 7de 
eeuw tot halverwege de 10de eeuw: de periode van koning Radbod tot graaf Dirk I. (8)  
 
De genealogie volgens Jaekel 

Het werk van Hugo Jaekel behandelt alle ons bekende heersers in Midden-Frisia (de huidige provincie Friesland) 
en in West-Frisia (het latere Holland) tot het begin van de 10de eeuw. Jaekel stelde dat de graven van die 
gebieden in de vroege Middeleeuwen allemaal tot dezelfde grote familie behoorden met de 
legendarische Friezenkoning Radbod als stamvader. De auteur baseerde zich op vroeg-middeleeuwse oorkonden 
en kronieken zoals de Codex Eberhardi, een lijst van schenkingen door Friese edelen aan de abdij van Fulda. 
(9) Familiebanden werden verondersteld op basis van overeenkomsten in persoonsnamen. Verder werd 
uitgegaan van vaste regels bij vernoemingen: de oudste zoon in een gezin werd altijd vernoemd naar de 
grootvader van vaderskant en de tweede naar de grootvader van moederskant.  
Met deze uitgangspunten stelde Jaekel een onafgebroken lijn van vaders en zoons op: Radbod († 719), Bubo 
(† 734), Abba († voor 768), Dirk († 793), Gerulf I (afgezet 834), Gerulf II (circa 885) en Dirk I. De argumenten 
voor hun onderlinge verwantschap worden hieronder samengevat.  
Een eeuw vóór koning Radbod zou er al een Friese koning Audulfus hebben bestaan die volgens Jaekel tot 
hetzelfde geslacht behoorde als Radbod, omdat de naam-elementen Ad- en -wulf later in datzelfde 
geslacht terugkomen (Adger, Gerulf, Gardulf, Wulfbald). Radbod’s voorganger Aldgisl (circa 678) moest daarom 
ook tot die familie hebben behoord.  
Radbod werd in 719 opgevolgd door hertog Bubo. Deze werd in het jaar 734 bij de slag aan de Boorne door 
Karel Martel verslagen en gedood. Jaekel hanteert de schrijfwijze ‘Bobba’, volgens hem een verkorte vorm 
van Hruodbad. Vanwege de overeenkomst van het tweede naam-element -bad kan hij niemand anders zijn 
geweest dan de zoon van koning Radbod (wiens naam Jaekel hier, voor de gelegenheid, schrijft als ‘Redbad’).  
Ongeveer twintig jaar na Bubo’s dood treffen we een prins Abba in de buurt van Dokkum. (10) Dit was een zoon 
van Bubo omdat Abba een afkorting is van Alfbad en het tweede element van die naam overeenkomt met dat 
van Bubo (want die heette immers eigenlijk Hruodbad). Voorts zou zijn directe afstamming van de 
heidense Friezenvorsten blijken uit het feit dat Karel Martel hem in 734 wel als graaf aanstelde, maar ook 
bezorgd was dat hij weer ontrouw zou kunnen worden. Om Abba aan zich te binden gaf Karel Martel hem zijn 
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dochter als vrouw.  
Na Abba verscheen er een graaf Dirk in Frisia, een legerleider die in 793 bij Rustringen door de Saksen 
werd verslagen. (11) Hij zou dezelfde zijn als de ‘Deodredus gratia Dei comes’ die volgens de Codex 
Eberhardi aanzienlijke bezittingen had in Frisia. (12) De toevoeging ‘gratia Dei’ gaf aan dat hij zijn graafschap 
had geërfd van een voorouder, en niet direct van de koning had ontvangen. Hij moest dus tot de Friese 
gravenfamilie behoren. De naam Dirk (of Diederik of Thiad-rik) was tot nu toe niet aangetroffen in die familie 
maar wordt verklaard door het veronderstelde huwelijk van Abba met de dochter van Karel Martel. Haar 
moeder Swanehilde stamde uit het Beierse geslacht der Agilolfingen, waar de Thiad-namen ‘ungemein 
beliebt’ waren. Dus Dirk was een zoon van Abba, vernoemd naar een voorouder van moederskant.  
Jaekel stelde nog dat de graaf Nordalah, ook in de Codex Eberhardi vermeld, de broer en opvolger was van 
Dirk, maar hij gaf hiervoor geen onderbouwing. Nordalah’s dood in 810 werd opgetekend in het Dodenboek 
van Fulda. (13)  
 

 
Afb. 1. Cod.bibl.fol.23_021v. Er bestaan geen eigentijdse afbeeldingen van de in dit artikel besproken personen. 
We kunnen toch een idee krijgen van hoe men er toen uitzag, dankzij het fraaie Stuttgarter Psalter, geschreven 
en geïllustreerd in de eerste helft van de negende eeuw in Saint-Germain-des-Prés. Het handschrift bevindt zich in 
de Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart, Cod. bibl. 2° 23. Folia 021V, 031R, 057V en 124V zijn 
hier weergegeven. De afbeeldingen zijn geplaatst met vriendelijke toestemming van de 
Württembergische Landesbibliothek.  
 
De volgende graaf was Gerulf I, de zoon van graaf Dirk. Deze trouwde met een dochter van Wala van Corbie 
en erfde, na de dood van zijn oom Nordalah, het graafschap Midden-Frisia. Een oorkonde uit 839 zegt dat hij 
de grafelijke waardigheid in Midden-Frisia die hem voorheen ontnomen was weer terug krijgt van keizer 
Lodewijk. Gerulf had enkele jaren eerder meegedaan aan een opstand tegen de keizer, en was daarom als 
graaf afgezet waarbij zijn eigen zoon Gerhard als zijn opvolger werd aangewezen. Gerulf I had verder nog 
twee zoons (Gunther, en Gerulf II) en een dochter (die de moeder van de Utrechtse bisschop Radbod zou worden).  
Dat bisschop Radbod van Utrecht (900 - 917) een kleinzoon van Gerulf I was zou blijken uit diens betrokkenheid 
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bij een conflict van Waldger, ook een nazaat van Gerulf I, met de Hamalanders, en uit het gegeven dat 
Waldger’s zoon ook Radbod heette. Verder zegt de levensbeschrijving van de bisschop dat koning Radbod 
de ‘attavus’ van zijn moeder was: de bet-bet-overgrootvader. Jaekel kon de tussenliggende generaties exact 
invullen: vader Gerulf I, grootvader Dirk, overgrootvader Abba en bet-overgrootvader Bubo. (14) De Vita 
Radbodi meldt ook nog dat aartsbisschop Gunther van Keulen een oom van Radbod was (een broer van 
zijn moeder), dus deze Gunther behoorde ook tot het gezin van Gerulf I.  
Voor zoon Gerhard wordt maar één bron gegeven: een vermelding als graaf in Westergo in de Codex 
Eberhardi. Omdat beiden graaf waren in Westergo werd Gerhard als oudste zoon en opvolger van Gerulf 
I beschouwd. Jaekel bedacht nog een boeiend verhaal aangaande Gerhard’s overlijden in 855, het jaar van 
de befaamde schenkingsoorkonde van Folckerus, maar dat valt buiten het kader van dit artikel.  
Vanwege de gelijke naam werd aangenomen dat Gerulf II een zoon van Gerulf I was. De genealogie besluit, voor 
wat West-Frisia betreft, met de twee zoons van Gerulf II: Dirk I, graaf van Holland, en Waldger, graaf van Teisterbant.  
 
Tot zover de stellingen en de argumenten van Jaekel. Over zijn belangrijkste bron, de Codex Eberhardi, 
moet opgemerkt worden dat deze vele persoons- en plaatsnamen bevat, maar geen enkel jaartal. Dronke, die 
de codex in 1844 publiceerde, heeft de schenkingen bij benadering gedateerd. (15) Zijn dateringen werden 
door Jaekel gevolgd, maar zijn later ter discussie gesteld. Wat de overeenkomsten in persoonsnamen betreft 
legde de auteur nogal wat creativiteit aan de dag. Wanneer bij twee mannen een deel van de voornaam 
enigszins overeenkwam konden ze al als vader en zoon worden beschouwd. Verder zijn de beschikbare 
historische gegevens te mager om te kunnen vaststellen of de vroeg-middeleeuwse Friezen de 
veronderstelde vernoemingsregels inderdaad en zonder uitzondering toepasten. (17) Tegen deze achtergrond 
zullen we Jaekel’s conclusies bezien.  
 
De lijn van Audulfus via Aldgisl naar Radbod is uitsluitend gebaseerd op de naam-elementen Ad- en - wulf. 
Die elementen waren in de vroege Middeleeuwen erg populair en kunnen daarom niet dienen als bewijs voor 
een familierelatie. (18)  
De stelling dat hertog ‘Bobba’ de zoon van Radbod was stoelt op het naam-element -bad. Echter, de 
contemporaine bronnen spellen de naam van de hertog als Bubo of Popo. (19) Dit is een afkorting van een 
twee-stammige Germaanse naam. Die oorspronkelijke naam is nergens vastgelegd maar begon misschien met 
Folc. (20) Jaekel kiest stellig voor Hruodbad, met als argument dat de naam van een Ruotbodis van twee 
eeuwen later door een kopiist van nog eens twee eeuwen later werd geschreven als Poppo. (21) Die kopiist koos 
ook ongebruikelijke schrijfwijzen voor de namen van de graven Unroch (‘Hunrogi’) en Waldger (‘Wedigeri’), dus 
aan zijn verbastering van Ruotbodis moeten we geen verstrekkende conclusies verbinden. De overeenkomst 
tussen de namen Radbod en Bubo is daarom niet overtuigend aangetoond. Daar komt bij dat Bubo nergens 
is vermeld als ‘zoon van Radbod’, terwijl dat met zo’n vermaarde vader wel verwacht mocht worden. Ook 
staat nergens dat Radbod een mannelijke opvolger had. Tenslotte heersten de twee over heel 
verschillende gebieden. Bubo is alleen in Midden-Frisia gesignaleerd. Volgens Jaekel strekte Radbod’s rijk zich 
uit over heel Frisia, van Zwin tot Wezer, en de provincie Friesland heeft hem als nationale held geadopteerd, 
maar tegenwoordig menen de historici dat zijn macht zich beperkte tot het Midden-Nederlandse rivierengebied 
en delen van Holland. (22) Al met al is er geen bewijs voor een directe familieband tussen deze twee Friese leiders.  
Dat Abba de zoon van Bubo was is wederom op het naam-element -bad gebaseerd. Abba kan inderdaad 
een afkorting zijn van Alfbad, maar ook van andere Alb-namen of van Adalbert. De tweede elementen van 
de oorspronkelijke namen van Bubo en Abba kunnen wel allebei zijn begonnen met een b, maar dat is nog 
geen bewijs voor verwantschap. Voor het gesuggereerde huwelijk met de dochter van Karel Martel bestaat 
geen bewijs, net zo min als voor enig wantrouwen jegens Abba. Het zou toch vreemd zijn dat de koning in 734, 
nadat hij eindelijk de Friezen had onderworpen, als hun nieuwe graaf een zoon van de zojuist gedode 
leider aanstelde. Het is logischer dat Karel als opvolger iemand koos waarvan hij geen verdere 
moeilijkheden verwachtte. Ook na de verovering van het Midden-Nederlandse rivierengebied, enkele 
decennia eerder, waren Frankische edelen als heersers aangesteld. (23) Abba zal daarom geen zoon van Bubo 
zijn geweest.  
Koch heeft aannemelijk gemaakt dat de vermelding van Dirk ‘gratia Dei’ in de Codex Eberhardi niet uit het eind 
van de 8ste eeuw dateert, zoals Jaekel aannam, maar van circa 820. Bovendien heeft hij in het 
Fuldase kloosterarchief een ‘graff Dieterich von Fresenlande’ achterhaald die rond 820 zijn intrede deed. (24) 
Deze Dirk kan onmogelijk dezelfde zijn geweest als de veldheer die in 793 sneuvelde. Er moeten daarom 
twee graven met de naam Dirk zijn geweest, die door Jaekel abusievelijk zijn samengenomen. (25)  
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Afb. 2. Cod.bibl.fol.23_031r.  
 
Over de eerste graaf Dirk vertelt Einhard dat hij ‘propinquus regis’, een verwant van de koning (Karel de Grote) 
was. In 782 vocht hij tegen de Saksen, in 791 verdedigde hij de oostgrens van Karel’s rijk tegen de Avaren, en in 
793 werd hij in Frisia door de Saksen verslagen. (26) Aangenomen wordt dat hij toen sneuvelde, want nadien 
lezen we zijn naam niet meer in de kronieken. Wellicht is hij dezelfde als de Theotheri wiens dood in het jaar 793 
in Fulda werd geregistreerd. (27) Deze veldheer Dirk werd al in 782 aangeduid als ‘comes’, dus hij moet toen 
al ergens een graafschap hebben gehad. Waarschijnlijk lag dat niet in Frisia, want zijn eerste avonturen beleefde 
hij ver daar vandaan. Henstra suggereerde dat de optekening van Lex Frisionum, de Friese wet, rond het jaar 
790, onder regie van deze Dirk is geschied. (28) Als dat zo is, dan zou Dirk gedurende zijn laatste jaren in 
Frisia (vooral Midden-Frisia) het bewind hebben gevoerd, en kunnen we hem in die periode wel als Friese 
graaf beschouwen. Er is in elk geval geen reden om aan te nemen dat hij een zoon van Abba was.  
De tweede graaf Dirk verscheen rond het jaar 820 met een schenking van Friese landerijen aan de abdij van 
Fulda, waarschijnlijk bij zijn intrede aldaar. Hij werd toen aangeduid als ‘Deodredus gratia Dei comes’. Kort 
daarop stierf hij. (29) Gezien de naam, de chronologie en de regio is het mogelijk dat deze tweede Dirk een zoon 
of kleinzoon was van de eerste. Hiermee zou dan ook verklaard zijn hoe hij aan zijn erfgoed is gekomen.  
Nordalah was ‘comes et advocatus fresonum’, een leek die in Frisia de belangen van de abdij 
Fulda vertegenwoordigde. (30) Hij kan een tijdgenoot van Dirk ‘gratia Dei’ zijn geweest, maar vermoedelijk had 
hij hier geen verwanten, want zijn excentrieke naam is verder in de Lage Landen nooit aangetroffen. (31)  
Alhoewel Jaekel hiervoor geen argumenten geeft, is het wel denkbaar dat Gerulf I de zoon was van Dirk ‘gratia 
Dei’. Ze waren beiden graaf in het noorden van Frisia, en onder de nakomelingen van Gerulf duikt de naam Dirk 
weer op. Het is minder waarschijnlijk dat veldheer Dirk de vader was van Gerulf: dan zou Gerulf minstens 46 jaar 
zijn graafschap hebben bestuurd, en Dirk ‘gratia Dei’ past dan niet in het plaatje. Wellicht is Gerulf I dezelfde als 
de graaf Gerulf die in 812 optrad als getuige bij een oorkonde van Karel de Grote. (32) Weliswaar was Dirk 
‘gratia Dei’ toen ook nog graaf (hij ging pas rond 820 het klooster in), maar het gebeurde wel vaker dat vader en 
zoon tegelijk de graventitel voerden. (33) Volgens Jaekel viel Gerulf in het jaar 834 uit de gratie, maar 837 is 
ook mogelijk. (34)  
De veronderstelling dat Gerulf I met een dochter van Wala van Corbie trouwde is uitsluitend gebaseerd op de 
naam van zijn (achter)kleinzoon Waldger. Volgens de door Jaekel zelf geconstrueerde stamboom waren Gerulf I 
en zijn echtgenote allebei achterkleinkinderen van Karel Martel. Zo’n huwelijk was onder de middeleeuwse regels 
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niet waarschijnlijk.  
Het overlijdensjaar van Gerulf I is niet met zekerheid bekend. Wanneer hij dezelfde is als de ‘Gerolf’ in 839 in 
het Dodenboek van Fulda, dan is hij heel snel na zijn eerherstel overleden. (35) Volgens de 14de-
eeuwse kroniekenschrijver Beke sneuvelde een ridder Gerold (of Gerolf) in 856 bij een Viking-aanval op 
Voorburg, maar dat bericht is, zoals wel vaker met Beke, niet erg geloofwaardig. (36)  
De lijn van koning Radbod naar bisschop Radbod van Utrecht is dubieus, omdat wordt aangenomen dat de 
koning geen volwassen zoons had die hem hadden kunnen opvolgen. (37) Hij had wel een zoon Radbod jr. die 
kort nadat hij gedoopt was stierf. (38) Verder was er een dochter Theutsinda die in 711 trouwde met Grimoald, 
de zoon van Pepijn van Herstal, maar hij werd drie jaar later vermoord. (39) Uit dit korte huwelijk zijn geen 
kinderen bekend, (40) en de naam Radbod is vervolgens gedurende meer dan een eeuw in onze streken niet 
meer aangetroffen. (41)  
 

 
Afb. 3. Cod.bibl.fol.23_057v.  
 
Het lijkt er dus op dat het geslacht van Radbod al snel is uitgestorven. Of moet op grond van de Vita Radbodi 
toch worden aangenomen dat er meer nakomelingen zijn geweest? Enerzijds moeten we bedenken dat de 
auteurs van heiligenlevens hun hoofdpersoon zo interessant mogelijk wilden afschilderen, en daarin paste wel 
een kleurrijke voorouder. Als die niet echt bestond, dan werd er een verzonnen. Zo voerde Jocundus, de biograaf 
van de Maastrichtse Sint Servaes, zelfs een afstamming op die naar een tante van Jezus leidde. Het bewijs 
hiervoor luidde dat een zeer vroom en rechtvaardig man had gezegd dat het echt zo was. (42) Uit de 
latere Middeleeuwen komen fraaie voorbeelden van stambomen van allerlei adellijke geslachten. (43) 
Bisschop Radbod’s afstamming van koning Radbod zou een soortgelijk verdichtsel kunnen zijn. Anderzijds 
moeten we de mogelijkheid open houden dat de biograaf van de bisschop toch de feiten weergaf. Dat er uit 
de tussenliggende periode geen registraties van personen met de naam Radbod voorhanden zijn wil niet zeggen 
dat die personen niet hebben bestaan. Misschien zijn er via dochter Theutsinda of anderszins toch nakomelingen 
van koning Radbod geweest, waar uiteindelijk bisschop Radbod uit is voortgekomen. Echter, zelfs als we een link 
van koning naar bisschop Radbod aannemen, dan zijn er nog geen overtuigende argumenten voor een 
doorlopende afstammingsreeks van de Friese koning naar de graven van Holland.  
Graaf Gerhard van Westergo kan de zoon en opvolger van Gerulf I zijn geweest, maar het is ook mogelijk dat 
ze generatiegenoten waren. (44) Wellicht is de ‘Gerhart’ wiens overlijden in 859 in Fulda werd opgetekend 
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dezelfde persoon. (45) Jaekel’s aanname dat Gerhard al in 834 graaf werd, direct nadat keizer Lodewijk Gerulf 
als graaf had afgezet, is niet logisch. De keizer zal toch niet, bij het falen van een getrouwe, diens zoon als 
opvolger hebben benoemd. Als Gerhard inderdaad Gerulf opvolgde, dan is het aannemelijker dat dit pas na 
diens eerherstel en dood gebeurde.  
De aanname dat Gerulf II een nazaat van Gerulf I was is plausibel. Jaekel baseerde dit alleen op de gelijke 
namen, maar als aanvullende argumenten kunnen genoemd worden dat beiden gegoed waren in Westergo, en 
dat de naam Gerulf in Frisia in de 9de eeuw verder niet voorkomt. (46) Jaekel zegt dat ze vader en zoon waren, 
maar grootvader en kleinzoon is waarschijnlijker. Aangezien Gerulf II in het jaar 885 deelnam aan een 
moordcomplot en omdat zijn zoons Waldger en Dirk I rond 880 werden geboren, (47) zal hijzelf tussen 850 en 
860 zijn geboren. Wanneer Gerulf I inderdaad in 839 is overleden, dan moet er nog een generatie tussen 
hebben gezeten. (48) De bovengenoemde Gerhard zou tussen Gerulf I en Gerulf II geplaatst kunnen worden, 
maar dan is het wel merkwaardig dat zijn naam onder de verdere nazaten helemaal niet meer voorkomt.  
Jaekel geeft geen bronvermelding voor de stelling dat Gerulf II twee zoons had. Die bronnen zijn er wel: 
Waldger wordt genoemd als 'Waltgario Fresone, filio Gerulfi' en Dirk als 'Theodericus, frater Walgeri'. (49)  
 
We kunnen concluderen dat Jaekel een indrukwekkend netwerk van familierelaties tussen machthebbers in 
Frisia construeerde. Hij deed dit op grond van contemporaine bronnen en toepassing van naamgevingsregels, 
maar ook met ongefundeerde aannames en twijfelachtige redeneringen. Een groot deel van zijn beweringen blijkt 
bij nadere beschouwing niet te kloppen. De verbanden die Jaekel in de 8ste eeuw zag moeten stuk voor stuk 
worden afgewezen: ze zijn niet bewezen of zelfs onwaarschijnlijk. De relaties die Jaekel in de 9de eeuw 
suggereerde zijn vaak wel plausibel.  
 
Dijkstra’s stamboom in been 

In 1991 publiceerde Dijkstra een intrigerend onderzoek over begraafplaatsen in Egmond, Rijnsburg en 
Middelburg. (50) Daar waren skeletresten gevonden die werden toeschreven aan leden van het 
Hollandse gravengeslacht. De twee oudste Rijnsburgse skeletten werden geïdentificeerd als de graven Gerulf II 
en Dirk I. Opmerkelijk was dat aan de hand van de botten werd vastgesteld dat Gerulf II een bochel had, en 
daarom kinderloos was gebleven. Dit impliceerde dat graven Dirk I en Waldger geen zoons van hem kunnen 
zijn geweest. De contemporaine bronnen zeggen dat ze dat wel waren, maar de auteur wist dit te verklaren door 
het Latijnse ‘filius’ te vertalen met ‘pleegzoon’. De jongens waren eigenlijk de kinderen van een prins Radbod 
en werden na diens vroegtijdige dood in 874 geadopteerd door hun oom Gerulf.  
Dijkstra beperkte zich niet tot de historische personen waarvan de beenderen waren gevonden, hij probeerde ook 
de familiebanden in vroegere generaties te achterhalen. Daarbij baseerde hij zich vooral op secundaire 
bronnen, waaronder 16de- tot 18de-eeuws werk. Hij ging uit van strakke vernoemingsregels en hanteerde 
de zogenaamde ‘vuistregel’ van 4 generaties in een eeuw en een gemiddelde huwelijksleeftijd van 24 jaar 
voor mannen en 20 jaar voor vrouwen. Zo werd een complete parenteelstaat van koning Radbod tot de 
Hollandse graven opgesteld, inclusief geboorte- en trouwjaren. De afstammingslijn liep langs de volgende vaders 
en zoons: Aldgisl I (vermeld in 678), koning Radbod († 719), Aldgisl II, Radbod II († na 754), Aldgisl III, Radbod III 
(† 809). Deze laatste had geen zoons maar wel een dochter, die trouwde met Waldger I (= Wala van Corbie, † 
837). Daarop volgden: Radbod IV, Waldger II, Radbod V (gesneuveld 874) en Dirk I. Deze laatste werd, met 
zijn broer Waldger III, geadopteerd door Gerulf II († 895/896). Diens voorvaderen waren Dirk (circa 800), Gerulf I 
(† 853) en Dirk (gesneuveld 880). Deze stamboom, weliswaar door Dijkstra gepresenteerd als ‘tentatief’, 
verschijnt tegenwoordig op allerlei websites als de enige en onwrikbare waarheid. Het is daarom nuttig om de 
reeks en de onderbouwing ervan, net als bij Jaekel, eens kritisch te bekijken.  
 
De lijn begint met koning Aldgisl I. Rond 678 was er inderdaad een koning Aldgisl in Frisia, maar voor een de 
vader-zoon relatie met koning Radbod wordt geen enkel bewijs gegeven.  
Evenals als in Jaekel’ studie wordt hertog Bubo als een zoon van Radbod gezien, maar deze zou geen 
nageslacht hebben gehad. Na Bubo’s dood kwam diens jongere broer: Aldgisl II aan het bewind, en 
vervolgens Radbod II, Aldgisl III en Radbod III. Bij drie van deze vier personen wordt geen enkele bron 
vermeld waaruit hun bestaan kan worden afgeleid. De auteur heeft ze verzonnen aan de hand van 
veronderstelde vernoemingen en rekenregels. Alleen voor Radbod II wordt een aanwijzing gegeven dat hij echt 
heeft bestaan: hij kan in 743, samen met de Saksische hertog Dirk, hebben gestreden tegen Karloman. Echter, 
het oorspronkelijke bericht over die strijd vermeldt wel Dirk van Saksen maar geen betrokkenheid van Friezen of 
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van een Radbod. (51)  
Om het verschijnen van de naam Waldger in de Friese gravenfamilie te verklaren wordt, net als bij Jaekel, Wala 
van Corbie opgevoerd. Die zou het graafschap Frisia hebben verkregen door zijn huwelijk met een dochter 
van Radbod III die volgens een oud verhaal (welk verhaal dit precies is maakt Dijkstra niet duidelijk) geen zoons 
zou hebben gehad. Echter, een Radbod III heeft helemaal niet bestaan, en bovendien huwde Wala van Corbie 
met een dochter van graaf Willem van Toulouse. (52) Wala werd na de dood van zijn vrouw abt in Corbie en 
in Corvey, een abdij met bezittingen in Midden-Frisia. Daarom is een relatie van Wala met de Friese graven 
wel denkbaar, maar niet op de wijze die Dijkstra voorstelt. (53)  
De volgende schakel, Radbod IV, is weer een personage dat in geen enkele bron terug te vinden is. Hij vervult 
in Dijkstra’s stamboom dezelfde rol als Gerulf I bij Jaekel, namelijk de vader van het gezin waartoe ook 
aartsbisschop Gunther en de moeder van bisschop Radbod behoorden. De oudste zoon van dat gezin was 
Waldger II, vernoemd naar zijn veronderstelde grootvader Wala, maar weer iemand die in de contemporaine 
bronnen niet voorkomt.  
Voor de volgende telg, Radbod V, bestaat wel enige historische onderbouwing: in de Normandische kroniek 
vertelt Dudo van St-Quentin hoe de roemruchte Vikingleider Rollo in het jaar 874 een inval deed in Walcheren 
en daar een Friese prins genaamd Radbod tegenover zich vond. (54) Dijkstra gaat ervan uit dat dit de oudste 
zoon van Walger II was en dat deze daar en toen sneuvelde. Aan de betrouwbaarheid van Dudo’s werk 
(geschreven rond het jaar 1000) wordt tegenwoordig getwijfeld, en bij het bericht over Walcheren zijn 
zeker kanttekeningen te maken. De vijandelijkheden vonden volgens Dudo plaats in de tijd van koning Athelstan 
van East Anglia (871 - 890). Die Athelstan heette oorspronkelijk Guthrum. Hij veranderde pas in 878, toen hij zich 
liet dopen, zijn naam. Het zij Dudo vergeven dat hij hem al in 874 aanduidt als Athelstan. Ernstiger is dat 
Raginer Langhals, hertog van Lotharingen en Hasbaye, door Dudo wordt opgevoerd als strijdmakker van Radbod. 
De eigentijdse bronnen vermelden pas vanaf circa 894 een graaf Raginer. De bijnaam ‘longi colli’ hoort bij 
diens kleinzoon Raginer III († na 957). Rollo zelf is in de eigentijdse bronnen pas vanaf ongeveer 911 terug te 
vinden. (55) In deze mengelmoes van niet-tijdgenoten laat Dudo dus ook een prins Radbod figureren. Een 
Friese edele met die naam is op het eind van de 9de eeuw verder nergens vermeld. Naar mijn idee is er rond 874 
op Walcheren misschien wel gestreden, maar heeft Dudo de deelnemers aan die strijd verzonnen. Hij 
zal verondersteld hebben dat er ook wel een plaatselijke leider van de partij moet zijn geweest, en gaf hem een 
naam die hij kende uit de oude geschiedschrijving over de Friezen. En zelfs als Dudo wel de feiten weergaf, en 
deze prins Radbod echt heeft bestaan, dan is er geen enkel bewijs dat hij een zoon was van een Waldger.  
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Afb. 4. Een 17e-eeuwse afbeelding van koning 
Radbod. P. Winsemius, Chronique ofte Historische 
geschiedenisse van Frieslandt (Franeker, 1662). 

Afb. 5. Graaf Dirk I, zoals men hem in de 16e eeuw zag. 
M. Vosmeer, Principes Hollandiae et Zelandiae, Domini 
Frisiae (Antwerpen, 1578). 

 
Dijkstra stelde dat Radbod V trouwde met een zuster van de West-Friese graaf Gerulf II en berekende dat dit 
huwelijk een paar jaar voor Radbod’s dood in 874 werd gesloten. De twee zoons Waldger III en Dirk I waren dus 
nog erg jong toen hun vader stierf, en moesten daarom een pleegvader hebben. Dat werd hun oom Gerulf II, die 
zelf geen kinderen had. Waldger erfde Teisterbant, het graafschap van zijn biologische vader. De jongere zoon 
Dirk erfde het graafschap van zijn pleegvader: West-Frisia.  
In werkelijkheid kunnen de zaken niet op deze wonderlijke wijze zijn verlopen: het archeologisch bewijs voor 
Gerulf’s kinderloosheid houdt geen stand. Een nieuw onderzoek van de Rijnsburgse skeletten wees uit dat ze 300 
tot 600 jaar ouder waren dan aanvankelijk gedacht. Het gebeente van Gerulf II bleek bij nader inziens van een man 
te zijn die al rond het jaar 600 was overleden en die bovendien geen bijzondere ziektes had. Daarmee was 
het fundament onder de pleegzonen-stelling weggeslagen. (56) Dijkstra haalde nog wel de 13e-eeuwse 
Rijmkroniek van Holland erbij, die zegt dat Gerulf misschien ‘sonder kint’ stierf. Echter, de 
contemporaine kroniekschrijver Regino van Prüm († 915) zegt expliciet dat Gerulf een zoon Waldger had. (57) 
De auteur van de Rijmkroniek kende Regino’s werk waarschijnlijk niet. (58)  
Het pleegvader-scenario werd bedacht omdat de auteur geen raad wist met het gegeven dat Gerulf’s oudste 
zoon Waldger heette en dat de jongere zoon het belangrijkste deel van het graafschap, namelijk West-Frisia, 
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erfde. Hij veronderstelde dat Dirk de jongere zoon was, omdat in het Egmondse Gravenregister staat 
‘Primus Theodericus frater Waldgeri erat’: de eerste Dirk was een broer van Waldger. (59) Kennelijk was 
het belangrijkste kenmerk van Dirk dat hij ‘de broer van’ was. Dijkstra staat hierin overigens niet alleen: 
Waldger wordt algemeen beschouwd als de oudere broer. (60) Echter, de volledige vermelding in het 
Gravenregister gaat nog verder, en laat zich vertalen als ‘De eerste Dirk, broer van Waldger, was een zeer 
roemrijk man’. In die formulering heeft de grote broer minder gewicht. Verderop in hetzelfde Gravenregister 
komen we meer broers uit de gravenfamilie tegen, waarbij soms de een en soms de ander eerst wordt genoemd. 
Zo staat er ‘Ekbertum fratrem Arnulfi’ en even later ‘Arnulfus frater Ekberti’. Evenzo voor Dirk III en Sigfrid. (61) In 
drie oorkondes treden een graaf Dirk en een graaf Waldger (vermoedelijk onze Dirk I en Waldger) samen als 
getuige op; eenmaal is Dirk de eerste ondertekenaar, tweemaal Waldger. (62) De volgorde waarin broers 
vermeld staan in middeleeuwse stukken kan dus wisselen, en zegt daarom niets over wie de oudste was.  
Op grond van de beschikbare gegevens kunnen we Dirk I en Waldger gewoon als biologische en wettige zoons 
van Gerulf II beschouwen, die beiden een deel van het graafschap van hun vader erfden. Aangezien Dirk I 
het belangrijkste deel kreeg, zal hij de oudere broer zijn geweest. Met deze simpele verklaring vervalt de 
noodzaak om vergezochte verwantschappen te construeren.  
De vader van Gerulf II werd door Dijkstra aangeduid als Dirk II (9), de tweede Dirk in de 9de eeuw. Deze zou in 
880 zijn gesneuveld. Hiervoor wordt geen bron gegeven, maar het klopt wel dat in dat jaar in Saksen een 
veldslag plaatsvond tussen de Vikingen en een leger van de Duitse koning Lodewijk de Jongere. Aan Duitse 
zijde vielen maar liefst twee bisschoppen en een dozijn graven, waaronder een Thiotherius en een Thiotricus. (63) 
De annalen vermelden niet waar de slachtoffers precies vandaan kwamen, maar vanwege het grote aantal 
moeten het edelen uit de wijde omtrek zijn geweest, waarschijnlijk ook uit Frisia. De suggestie dat een van de 
twee gesneuvelde Dirken een Friese graaf was is daarom niet ongegrond. Dat deze bovendien de vader van Gerulf 
II was wordt ondersteund door de gegevens dat Gerulf II in 885 voor het eerst van zich liet horen en dat deze 
zijn eerste zoon Dirk noemde. Dirk II (9) heeft daarom betere papieren als mogelijke vader van Gerulf II dan 
de eerder genoemde Gerhard.  
De stamboom noemt Gerulf I als de vader van Dirk II (9). Hierboven hebben we al vastgesteld dat Gerulf I 
inderdaad de grootvader van Gerulf II kan zijn geweest. De aanname dat Gerulf I overleed in 853 heeft Dijkstra 
van de 17de-eeuwse geschiedschrijver Vossius. In de contemporaine bronnen is dat jaartal echter niet te vinden. 
Wel zijn er aanwijzingen voor 839 als sterfjaar (zie boven).  
Gerulf I zou op zijn beurt een zoon zijn van Dirk I (9), de eerste Dirk in de 9de eeuw. Dit is dezelfde als Dirk 
‘gratia Dei’ die rond 820 (volgens Dijkstra in 799) een schenking deed aan Fulda. Net als in Jaekel’s studie wordt 
hij hier op één hoop geveegd met de veldheer Dirk die in 793 sneuvelde. Los daarvan is het, zoals hierboven al 
werd opgemerkt, wel mogelijk dat Dirk ‘gratia Dei’ de vader van Gerulf I was.  
Verwijzend naar “de oude literatuur” (waarschijnlijk doelend op de 18de-eeuwse penningkundige Gerard van 
Loon) wordt nog gesteld dat Dirk I (9) gehuwd was met Theodrada, een halfnicht van Karel de Grote, en dat dit de 
in de bronnen genoemde verwantschap met de keizer (toen nog koning) verklaart. De oorspronkelijke 
bronnen vermelden echter niet wie de echtgenoot van Theodrada was, alleen dat zij een dochter Imma had en dat 
zij de zus was van Wala van Corbie. (64) De suggestie dat Gerulf I het gevolg was van een buitenechtelijke 
escapade van Karel de Grote met zijn halfnichtje, en dat Dirk I (9) maar met haar moest trouwen om de eer 
te redden, is volslagen speculatief.  
 
De familierelaties en geboorte- en sterfjaren die Dijkstra opstelde zijn gebaseerd op vernoemings- en 
rekenregels, onjuiste archeologische gegevens, en veel creativiteit. In het onderzoek zijn de oorspronkelijke 
bronnen nauwelijks geraadpleegd maar is afgegaan op wat latere geschiedschrijvers hebben bedacht. Bij 
nadere beschouwing blijft er van de geschetste stamboom weinig overeind. Alleen voor wat de afstamming 
van Gerulf II betreft zou Dijkstra’s voorstelling, op wat details na, juist kunnen zijn.  
 
Overige studies 

Naast Jaekel en Dijkstra hebben diverse andere onderzoekers zich, weliswaar minder uitgebreid, uitgelaten over 
de voorouders van de Hollandse graven en de afstamming van koning Radbod. Hieronder volgt een 
chronologisch overzicht.  
 
Nog voordat Jaekel zijn onderzoek deed, schreef Verwijs over de eerste Gerulfingen. (65) Hij analyseerde 
de vroegmiddeleeuwse oorkonden en kronieken, en ook wat latere geschiedschrijvers daarvan gemaakt hadden. 
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In de 9de-eeuwse bronnen komt naast Gerulf ook regelmatig de naam Gerold voor, en sommigen meenden dat 
die twee namen identiek waren. Er was een Gerold die abt werd in Corvey en daar ook overleed, en dat zou 
dezelfde kunnen zijn als onze Gerulf I. (66) Dit werd door Verwijs echter resoluut van de hand gewezen, en het 
idee is in latere studies ook niet meer terug gekomen. In navolging van Verwijs zijn ook in de huidige studie 
alleen Gerulfen en Gerolfen beschouwd, en geen Gerolden. Toch moet de mogelijkheid worden opengehouden dat 
er wel eens een Gerulf als Gerold is geregistreerd, en dat er misschien meer over de Gerulfingen in de bronnen 
staat dan hier is weergegeven. (67)  
Verwijs vestigde de aandacht op oorkonden uit de 9de eeuw waaruit blijkt dat zowel Gerulf I als Gerulf II 
gegoed waren in Westergo, en dat Gerulf II tevens graaf was in het zuidwesten van Frisia. (68) De 
machtsuitbreiding naar het zuidwesten zou misschien al onder Gerulf I zijn ingezet. (69) Verwijs beschouwde de 
twee als vader en zoon, maar we stelden al vast dat grootvader en kleinzoon aannemelijker is.  
 
Van Winter deed onderzoek naar de herkomst van de naam Dirk in het Hollandse Huis. (70) Die naam zou 
afkomstig zijn uit het Saksische geslacht der Immedingen: een van hun een dochters zou getrouwd zijn met Gerulf 
II. (71) Uitgangspunt was, dat Dirk I de jongere zoon van Gerulf II was, en dus vernoemd moest zijn naar 
zijn grootvader van moederskant. Onder de Immedingen was Dirk de ‘Leitname’. Echter, hierboven zagen we al 
dat Dirk waarschijnlijk de oudste zoon van Gerulf was, en dat er dus geen noodzaak is om zijn naam 
vanuit moederskant te zoeken. Uit de bronnen is niets bekend over de echtgenote van Gerulf II of over 
zijn schoonvader. De naam Dirk kwam onder de Immedingen wel regelmatig voor, maar dat gold voor meer 
families uit die tijd. In de Immedinger generaties van voor Dirk I is overigens maar één Dirk aangetroffen, dus 
de kwalificatie ‘Leitname’ is in die tijd niet terecht. (72)  
De moordaanslag door Waldger, zoon van Gerulf II, op Everhard Saxo werd nog opgevoerd als extra argument 
voor een relatie tussen de Gerulfingen en de Immedingen. Die daad duidde op loyaliteit, en daarom op 
een familieband. Everhard Saxo had namelijk Godfried de Deen omgebracht, volgens Van Winter de 
schoonvader van een neef van Waldger’s moeder. Dit is wel wat vergezocht: als het om eerwraak ging was er 
toch wel ergens een nauwere verwant te vinden om de klus te klaren. Bovendien is het de vraag of Gerulf II wel 
aan de kant van Godfried stond, of juist de hand heeft gehad in diens dood. Al met al is Van Winter’s hypothese 
erg speculatief. (73)  
 
In 1987 construeerde Cordfunke op grond van contemporaine bronnen een genealogie van de Hollandse 
graven vanaf Gerulf II. Over eerdere generaties was weinig te melden wegens gebrek aan bronnenmateriaal. 
Toch werd gesteld dat Gerulf II ‘met grote mate van waarschijnlijkheid uit een geslacht kwam, waarvan 
de afstamming teruggaat tot de legendarische Friese koning Radbod’. Als tussenstappen tussen Radbod en 
Gerulf werden een Diederik (vermeld 782 - 820) en Gerulf I (vermeld 834 - 839) gesuggereerd. Dit lijkt te 
zijn ingegeven door Jaekel’s werk. (74)  
 
Hugenholtz meende Gerulf’s afstamming van Radbod te lezen tussen de regels van de Rijmkroniek van Holland. 
De auteur zou wel geweten hebben dat zijn opdrachtgever Floris V rechtstreeks van koning Radbod afstamde, 
maar verzweeg dit omdat de Friezen de aartsvijanden van Holland waren. (75) Een soortgelijk idee was een 
eeuw eerder al gepostuleerd door Verwijs. (76) Het is echter niet plausibel: als men had geweten van die 
afstamming dan zou dat juist wel expliciet zijn vermeld, omdat daarmee de aanspraken van de Hollandse graven 
op Friesland zouden zijn gelegitimeerd. (77) Waarschijnlijker is, dat de auteur van de Rijmkroniek niet op de 
hoogte was van de bronnen betreffende Gerulf’s zoons. (78)  
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Afb. 6. Cod.bibl.fol.23_124v.  
 
Conclusies

Een kritische beschouwing van de studies van Jaekel en Dijkstra wijst uit dat veel van de veronderstelde relaties 
niet te bewijzen of zelfs onwaarschijnlijk zijn. Na dit afbreekwerk willen we bezien welke familiebanden dan 
wel aannemelijk zijn om ons zo een beeld te vormen van wie de voorouders van de Hollandse graven dan 
wel geweest kunnen zijn. Daarbij zullen sommige suggesties van Jaekel en Dijkstra toch van nut blijken.  
Uit de analyses komen maar enkele gegevens naar voren die als goed onderbouwd feit beschouwd kunnen 
worden. Graaf Dirk I van Holland was een zoon (waarschijnlijk de oudste zoon) van Gerulf II, graaf in West-Frisia. 
Het is niet zeker, maar wel zeer waarschijnlijk dat Gerulf II een kleinzoon was van Gerulf I. Beide Gerulfen 
bezaten ook goederen in Westergo. Wanneer precies de familie de grafelijke rechten in westelijk en zuidelijk 
Frisia verwierf is onbekend.  
In de geschreven bronnen over Frisia in de 8ste en 9de eeuw komt de naam Dirk meermalen voor. Een van de 
twee graven Dirk die in 880 sneuvelden was mogelijk een Fries. Er is een Dirk ‘gratia Dei’ geweest die 
bezittingen had in noordelijk Frisia en die in 822 stierf, en tenslotte een veldheer Dirk die in 793 in Oost-Friesland 
zijn laatste gevecht leverde.. Over familiebanden tussen de genoemde Dirken en Gerulfen kan alleen 
maar gespeculeerd worden. Misschien was een van de twee Dirken die in 880 sneuvelden de ‘missing link’ 
tussen Gerulf I en II. Verder terug in de tijd is het denkbaar dat Gerulf I een zoon was van Dirk ‘gratia Dei’ († 
822). Tenslotte is het mogelijk dat Dirk ‘gratia Dei’ een zoon was van veldheer Dirk († 793). Qua namen vormt het 
in elk geval een fraaie reeks: veldheer Dirk († 793), Dirk ‘gratia Dei’, Gerulf I, Dirk († 880), Gerulf II en Dirk I 
van Holland.  
Met veldheer Dirk loopt het spoor dood. Hij is - in deze hypothetische reeks - de oudst bekende voorouder van 
de Hollandse graven. Hij was een verwant van Karel de Grote, maar we weten niet op welke wijze die 
verwantschap precies liep. Waar hij vandaan kwam weten we ook niet, maar aangezien hij zijn militaire 
carrière begon in Saksen, in het noordoosten van het Duitse Rijk, is het aannemelijk dat daar zijn geboortegrond lag.  
De naam Dirk kan dus langs de mannelijke lijn het Hollandse gravengeslacht zijn binnengekomen. Van 
Winter suggereerde een herkomst via moederskant, maar met de hier voorgestelde stamboom hebben we 
steviger grond onder de voeten, want dit betreft personen waarvan het bestaan door historische bronnen 
wordt bevestigd.  
Omdat de gegevens uit het eind van het eerste millennium zo summier zijn, is het niet mogelijk om 
absolute uitspraken te doen aangaande familierelaties. De bovenstaande lijn is daarom niet meer dan een 
hypothese, net als de stambomen die Jaekel en Dijkstra construeerden. Wel is hier getracht om geen conclusies 
te baseren op gedeeltelijk op elkaar gelijkende persoonsnamen, op fictieve personen of op informatie die niet 
op contemporaine bronnen is terug te voeren. Op die wijze is aannemelijk gemaakt dat de Hollandse graven 
niet afstammen van de Friese koning Radbod maar mogelijk wel in een rechte mannelijke lijn van een 
gravengeslacht waarin de naam Dirk voorkwam, en dat al een eeuw voordat Gerulf II zijn bezit in West-
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Frisia verwierf, het bewind voerde in het noorden van Frisia.  
 

  
Afb. 7. De lijn van Radbod naar Dirk I volgens Jaekel.  
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Afb. 8. De lijn van Radbod naar Dirk I volgens Dijkstra.  
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Afb. 9. De voorouders van graaf Dirk I anno 2009 opnieuw bezien. De stippellijnen geven 

veronderstelde familiebanden weer. 
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