De graven van Holland op rij

Gerolf, geboren rond 850, graaf vanaf ongeveer 885 tot zijn overlijden rond 889. Graaf
Gerolf van Holland of van Kennemerland was graaf van Frisia, comes Fresonum.

Dirk I, geboren rond 875, graaf vanaf ongeveer 896 tot hij sneuvelde in de slag van Andernach
op 5 oktober 939 (naar alle waarschijnlijkheid). Waarschijnlijk was hij 21 jaar toen hij graaf
werd en 43 jaar toen hij sneuvelde.

Dirk II, geboren rond 932, graaf vanaf ongeveer 965 tot zijn overlijden te Egmond op 6 mei 988.
Waarschijnlijk was hij 33 jaar toen hij graaf werd en 56 jaar toen hij sneuvelde.

Arnulf, geboren te Gent rond 951, graaf vanaf 988 tot hij sneuvelde in een slag bij Winkel op 18
september 993. Hij is een zoon van Dirk II. Waarschijnlijk was hij 37 jaar toen hij graaf werd en
42 jaar toen hij sneuvelde.

Dirk III, geboren rond 982, graaf vanaf 993 onder regentschap van zijn moeder, zelfstandig
vanaf 1005, gestorven op 27 mei 1039. Hij is een zoon van Arnulf. Hij was 11 jaar toen hij graaf
werd onder het regentschap van zijn moeder en zelfstandig graaf vanaf zijn 23 e jaar. Hij stierf
waarschijnlijk op zijn 57e jaar.

Dirk IV, geboren na het jaar 1000, graaf vanaf 1039 tot hij sneuvelde nabij Dordrecht op 13
januari 1049. Hij is een zoon van Dirk III. Hij stierf ongehuwd en kinderloos.

Floris I, geboren rond 1025, graaf vanaf 1049 tot hij sneuvelde in Nederhemert op 28 juni 1061.
Hij is een broer van Dirk IV. Hij werd graaf na de dood van zijn broer toen hij waarschijnlijk 24
jaar oud was en was waarschijnlijk 36 jaar toen hij sneuvelde.

Geen
afbeelding
bekend

Dirk V, geboren in 1054, graaf vanaf 1061 tot zijn overlijden op 17 juli 1091. Hij is een zoon van
Floris I. Hij was 7 jaar toen hij graaf werd onder het regentschap van zijn moeder. Hij stierf
toen hij 37 jaar oud was.

Floris II van Holland, geboren rond 1085, graaf vanaf 1091 tot zijn plotselinge overlijden op 2
maart 1121. Hij is een zoon van Dirk V. Hij was 6 jaar toen hij graaf werd en 36 jaar toen hij
stierf. Ondanks dat hij al jong graaf werd is er geen regent bekend.
Zijn bijnamen waren de Vette of de Dikke, waarschijnlijk door de verworven rijkdommen
tijdens zijn bewind. Hij was de eerste Friese graaf die zich niet langer graaf van Frisia noemde,
maar graaf van Holland: "Florentius comes de Hollant".

Dirk VI van Holland, geboren rond 1114, was graaf vanaf 1121 tot 1129 en van 1131 tot zijn
overlijden in 1157. Hij was de oudste zoon van Floris II. Hij was waarschijnlijk 7 jaar oud toen
hij graaf werd onder het voogdijschap van zijn moeder Petronilla van Saksen. Omstreeks 1125
huwde hij, op 12-jarige leeftijd, met Sophia van Rheineck. Hij stierf toen hij waarschijnlijk 43
jaar oud was.
Het geboortejaartal is discutabel. Er zijn bronnen die het jaar 1109 aangeven. Dan zou hij 12
zijn geweest toen hij graaf werd, 16 toen hij trouwde en 43 toen hij stierf. De 2 e afbeelding is
die van regentes Gertrudis van Saksen met haar pupil/zoon Dirk VI. Dat maakt de eerder
genoemd data geloofwaardiger aangezien het hier lijkt te gaan om een vrij jong kind en niet om
een 12-jarige.

Floris de Zwarte, geboren onbekend,was de jongere broer van Dirk VI en van 1129 tot 1131
graaf van Holland doordat hij in opstand kwam tegen zijn broer en als graaf erkend werd door
de Rooms-koning Lotharius. In 1133 werd hij vermoord.

Floris III van Holland, geboren rond 1140, graaf vanaf 1157 tot zijn overlijden in Tyrus
(Antiochië) op 1 augustus 1190. Hij is de zoon van Dirk VI. Hij was ongeveer 17 toen hij graaf
werd en ongeveer 50 toen hij stierf.

Dirk VII van Holland, geboren rond 1165, graaf vanaf 1190 tot zijn overlijden in Dordrecht op 4
november 1203. Hij is een zoon van Floris III. Hij was ongeveer 25 toen hij graaf werd en
ongeveer 47 toen hij stierf.

Ada van Holland, geboren in 1188, gravin vanaf 4 november 1203 tot 1213, gestorven in 1223.
Zij was een dochter van Dirk VII. Zij was 15 jaar toen zij gravin werd en tegelijk trouwde. Zij
was 35 jaar toen zij stierf.

Willem I van Holland, geboren rond 1175, graaf door zelfbenoeming vanaf 1203, erkend door de
keizer in 1213 tot aan zijn overlijden op 4 februari 1222. Hij is de oom van Ada en de broer van
Dirk VII. Hij benoemde zichzelf tot graaf toen hij waarschijnlijk 28 jaar oud was en hij stierf
toen hij waarschijnlijk 47 jaar oud was.

Floris IV van Holland, geboren op 24 juni 1210, graaf vanaf 4 februari 1222 tot hij sneuvelde
tijdens een toernooi in Corbie (Frankrijk) op 19 juli 1234. Hij is een zoon van Willem I. Hij werd
graaf toen hij 12 jaar oud was en sneuvelde toen hij 24 jaar oud was.

Willem II van Holland, geboren rond februari 1228, graaf vanaf 19 juli 1234 tot hij sneuvelde bij
Hoogwoud op 28 januari 1256. Hij is een zoon van Floris IV. Hij werd graaf toen hij pas 6 jaar
oud was en was ongeveer 28 jaar toen hij sneuvelde.

Floris V van Holland, geboren te Leiden op 24 juni 1254, graaf vanaf 1256 tot hij vermoord werd
op 27 juni 1296. Hij is een zoon van Willem II. Hij heeft de bijnaam ‘der keerlen god’ (god van
de boeren), was graaf van Holland en Zeeland en vanaf 1291 liet hij zich 'heer van Friesland'
noemen. Hij was pas 2 jaar oud toen hij graaf werd. Op 12-jarige leeftijd werd hij meerderjarig
verklaard. Op zijn 14e jaar trouwde hij. Hij werd vermoord toen hij 42 jaar oud was.

Jan I van Holland, geboren in 1284, graaf vanaf 1296 tot zijn overlijden te Haarlem op 10
november 1299. Hij is een zoon van Floris V en de laatste graaf uit het Hollandse huis. Jan I
werd direct na zijn geboorte verloofd met Elisabeth, de dochter van Eduard I van Engeland met
wie hij op 13-jarige leeftijd trouwde. Hij was 12 jaar toen hij graaf werd en 15 jaar toen hij
stierf.

Voor meer informatie over het Hollandse gravenhuis, kijk op http://nl.wikipedia.org/
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