
 

 

Folker († 855), kleinzoon van Karel Martel. 
 

In het begin van de 9e eeuw leefde er een zekere Folker die over een groot en verspreid 

liggend goederenbezit beschikte. Goederen die o.a. ook in Rhenen en omgeving lagen. Dat 

bezit schonk hij in 855 aan een klooster genaamd Werden. Interessant is het om te weten 

wie Folker is.  

 

HET GOEDERENBEZIT 

De goederen die in 855 aan Werden worden geschonken, worden op twee verschillende 

dagen genoteerd, te weten op 7 en 10 november. De oorkonde is opgesteld in de villa Hlara, 

gelegen in de gouw Flethitte en drie dagen later in de villa Hlegilo, in de pago Batua. De 

eerste naam slaat op Laar in Achterberg, de andere zou de Engel in Dodewaard zijn. De 

ondertekening vond uiteindelijk plaats aan de oostelijke oever van de rivier de Rijn.  

In het document is sprake van goederen in de pago Flethitti: in de villa Hlara (Laar), in de 

villa Hreni (Rhenen), in Rimbrahti (Remmerden), in Hnodi (De Nude), een bos in Hrenhem 

(Renswoude) en goederen in de villa Tiuli. Deze laatste moet trouwens gezien de andere 

namen en het feit dat het in de gouw Flethite lag, in de omgeving van Rhenen gelegen 

Werden, de plaats waar Liudger begraven werd. 



hebben en kan daarom niet op Tuil in de Tielerwaard slaan. Mogelijk is dit de buurtschap 

Tuil bij Doorn. (Nb. Dan moet de naam Thiuli uit de latere oorkonde van 970 waarin keizer 

Otto I de schenking bevestigd die Wichman IV van Hamaland aan het klooster Hoog-Elten 

deed, ook op de buurtschap Tuil bij Doorn slaan. Daarin wordt o.a. het volgende rijtje 

opgesomd: Lienden-Leya (Ter Leede)-Thornas en Thiuli). Dit even als zijsprongetje om te 

laten zien hoe men in het verleden de namen in oorkondes soms verkeerd interpreteerde. 

 

 

 

 

Folker schenkt ook goederen die op de Veluwe gelegen zijn, te weten in Putten, Drie, 

Ermelo, Buurlo en verder in plaatsen met onbekende namen zoals Hotseri, Rentelo, 

Vunnilo, Niutlo, Hornlo, Urthunsula, Dabbonlo, Wardlo, Orclo, Legurlo, Langlo en Archi.  

De andere goederen van Folker liggen in de Betuwe (insula Batua), in het graafschap van 

Ansfrid: in Andelst, Slijk-Ewijk, Elden, Getvurdh (Gesperden tussen Dodewaard en 

Hemmen), Hrineshem en Linterwic.  

Huize Het Laar in Achterberg tegen de Laarseberg aan gelegen herinnert nog aan de Villa Hlara. 



Verder had hij ook goederen in Hamaland, in Frisia en in de gouw Kinhem in de villa 

Obbinghem. De goederen in Hamaland worden echter niet bij name genoemd.  

Alles bij elkaar een hele lijst van goederen die deze Folker of Folkeri tot zijn beschikking 

had. De grote vraag is nu, wie was deze Folker en hoe kwam hij aan dit grote 

goederenbezit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE HEILIGE FOLKWIN  

Het kan niet anders of we hebben hier te maken met de heilige Folkwin of in het Latijn 

Folcuinus van Terwaan. Deze heilige is namelijk op 14 december 855 gestorven! Exact 

hetzelfde jaartal en ruim een maand na de opmaak van de oorkonde. Folker moet zijn 

goederen dus vlak voor zijn dood geschonken hebben aan het klooster Werden.  

De heilige Folkwin is niemand minder dan een achterkleinzoon van Karel Martel. Hij 

wordt in 816/817 benoemd tot bisschop van Terwaan, waar hij in 843 de relikwieën van de 

heilige Audomarus († 670) terugbracht. Audomarus was de eerste bisschop van Terwaan. 

(Over Terwaan later op deze website meer) 

Het is niet bekend waar Folkwin geboren is, maar de plaats waar hij gestorven is 

daarentegen wel. Dat was de plaats Esquelbecq (in het Nederlands Ekelsbeke), dat 

gelijkgesteld wordt met een plaats in België met een identieke naam. In zijn Vitae staat dat 

 

VEENLO EN HET ROVERSVELD 

 

De naam Vunnilo op de Veluwe heeft Sloet, de 

samensteller van de Gelderse oorkonden, vertaald als 

Veenlo. Wat ik mij afvraag is of er met dit Veenlo niet 

Veenendaal bedoeld is. In Veenendaal is namelijk sprake 

van de percelen Groot-Veenlo en Klein-Veenlo. Groot-

Veenlo ligt aan de Gelderse of Veluwse zijde. De grens 

Sticht-Gelre moet trouwens van oorsprong een riviertje of 

rivier geweest zijn. Vlakbij het Groot-Veenlo zien we een 

andere en wel zeer bijzondere naam,  namelijk het 

Roversveld. In oude Kronieken is steeds sprake van 

Munna of het Roversnest, waarvan men nog steeds niet 

zeker weet waar dat gelegen moet hebben. Moeten we die 

plaats soms bij Veenendaal zoeken?  

 



hij stierf tijdens een pastorale reis naar deze villa Esquelbecq. Zijn stoffelijke resten zijn later 

overgebracht naar de Abdij van Sint-Bertin.  

Als de schenker Folker en de heilige Folcuinus een en dezelfde persoon zijn, die vlak 

voor zijn dood in de Betuwe en in Laar was om daar zijn testament op te maken, omdat hij 

blijkbaar zijn einde voelde naderen, zou hij daarna nog een reis naar België hebben kunnen 

maken vraag ik mij af. Vooral gelet op de reisomstandigheden van die tijd. Moeten we dit 

Ekelsbeke liever niet in Rhenen of omgeving zoeken? Er is één naam die gelijk bij mij 

opkomt en dat is het Egelmeer bij de uiterste grens van Rhenen gelegen, nu Amerongens 

grondgebied. Er zijn meer plaatsen die zowel in Nederland als België dezelfde naam 

dragen, zoals bijvoorbeeld Aalst, Heusden, Gent enz., dus waarom kan dit ook niet met 

Ekelsbeke het geval zijn?  

 

 

 

KLEINZOON VAN KAREL MARTEL 

Op de Franse Wikipedia wordt uiteengezet hoe de familierelatie van de heilige Folkwin  

met Karel Martel (685-741) in elkaar steekt. In feite is Folker ook familie van Karel de Grote. 

Karel Martel had bij een onbekende concubine (volgens de Nederlandse Wikipedia was dat 

Ruodhaid)  een natuurlijke zoon Jerome of Hieronymus, die als een Karolingische graaf 

Het Egelmeer op landgoed Prattenburg. 



wordt betiteld. In de levensbeschrijving (Vita) van Folkwin staat dat hij een zoon is van 

deze Hieronymus en een Visigotische edelvrouwe Ercheswinda geheten.  

Volgens de Gesta abbatum Sanci Bertini Sithiensium had Folkert een broer Audouen. 

Sommige geleerden menen echter dat dit een halfbroer was met een andere moeder. Feit is 

in iedere geval dat Folkwin en Audouen allebei kleinzonen zijn van Karel Martel. 

 

WAAROM AAN WERDEN? 

We kunnen meer familiebanden leggen. Waarom bijvoorbeeld zou Folker zijn bezit aan 

Werden schenken en niet aan de abdij waar hij begraven werd? Dat zou toch veel logischer 

zijn geweest? Kennelijk was het klooster Werden een familieklooster. Het werd rond 800 

gesticht door de missionaris Liudger, 

wiens grootvader Wurssing was, ook 

wel aangeduid als Wurssing Ado. Ook 

wel als Wurssing uit het geslacht Ado!  

Wursing was in de tijd van Radboud 

een belangrijke rechter, moest 

vluchten toen Radboud dreigde hem 

gevangen te zetten omdat hij 

Radbouds daden niet goedkeurde. De 

zoon van Wurssing, de vader van 

Liudger, mocht na de dood van 

Radboud weer terugkeren op 

uitnodiging van Karel Martel. Ze 

kregen van hem een hoeve met grond 

bij de Zweser Eng (later Zuilen).  

 

DE BROER VAN FOLKWIN 

We zagen dat Folkwin een (half)broer 

Audouen had; een andere naam voor 

Audouen is ook wel Ado, net als de 

bijnaam van Wursing. Het lijkt er dus 

sterk op dat Folkwin en zijn 

(half)broer Audouen gerelateerd 

waren aan Liudger. Zijn ze via hun 

moeder (of als ze halfbroers zijn, via 

een van hun moeders) familie van Wursingen/de Adofamilie? Wurssing had in ieder geval 

dochters, die niet bij name genoemd worden. Als Folker familie was van Liudger, kan dat 

de reden geweest zijn dat hij zijn goederen aan het familieklooster in Werden schonk. Het 

klooster, waar later nog meer familieleden van Liudger abt werden. 



Ado, Dado en Rado 

Als Wurssing uit de Adofamilie stamde was hij dan familie van Audouen alias Ado, de 

halfbroer van Folkwin? Als we te maken hebben met één grote heiligenfamilie, dan kan 

deze voorvader Ado identiek zijn aan Sint Ado(n) van Jouarre (overleden 650 of 670), die 

op zijn beurt een zoon was van St. Autharius (ook wel Aldecharius, Andecharius of Oye 

van Ussy, hoveling van Dagobert I) ) en van Aiga (Ayca). In de Middeleeuwse roman, de 

Vier Heemkinderen, is eveneens sprake van een Ayca, zij zou de zus zijn van Karel de 

Grote. Wordt er in feite niet bedoeld dat zij de zus van Dagobert is? Dat zou het 

goederenbezit verklaren van de familie van Liudger, Radboud en Karel Martel in de 

omgeving van Rhenen.   

 Autharius en Ayca had behalve Ado(n) nog twee zonen, Rado en  St. Ouen van Rouen 

(609-686). Deze laatste noemde zichzelf het liefst Dado of Dodo. Dodo vertoefde eveneens 

aan het hof van Dagobert I, waar hij bevriend was met de edelsmid St. Eligius alias St. 

Elooij. Waarom er in Rhenen in de Cunerakerk een altaar ter ere van deze St. Elooij was, is 

al in een voorgaand artikel aan bod gekomen.  

De naam Dodo is een bekende naam in onze contreien. Zoals bijvoorbeeld rond 900 

wanneer er sprake is van een graaf Dodo, onder wiens leiding de Noormannen uit het 

gebied verdreven werden, waardoor zijn zoon, bisschop Balderik, weer terug kon keren 

naar Utrecht. Deze graaf  Dodo had o.a. goederen in Dodewaard en Dodewaard zou zelfs 

zijn naam aan deze Dodo ontleend hebben.   

 

Wursing en Radboud  

Terug naar Wursing en Radboud. De namen Radboud (Radobold) en Rado doen 

vemoeden dat ook hier een bepaald familieverband. Is Radboud een afstammeling of 

identiek aan de hierboven genoemde Rado? Maar dan heeft hij niet het geloof van zijn 

voorvader overgenomen, hij wilde namelijk niet gedoopt worden, was ook fel gekant tegen 

de vroege missionarissen.   

Als hij verwant is aan Rado, dan is het niet vreemd meer dat Radboud als ‘koning’ van 

Rhenen in de Cuneralegende te boek staat. Folker alias Folkwin was dan immers een later 

familielid en had in en rondom Rhenen diverse bezittingen.  

Karel Martel heeft zich op een of andere manier meester weten te maken van Radbouds 

bezittingen, ook van zijn bezit in Rhenen en omgeving, waardoor zijn kleinzoon Folker 

deze kon erven en daarmee is het cirkeltje rond.  

 
Wursing en Luik 
Radbouds tegenstander Wursing zou zich na zijn vlucht opgehouden hebben in Luik. In 

Luik speelt in dezelfde tijd en soort familievete. Karel Martel, was een zoon van Pippijn en 

diens tweede vrouw of concubine Alpaïdis. Bij zijn eerste vrouw Plectrudis had Pippijn 

twee zonen, Drogo en Grimoald II. Die laatste was met een dochter van Radboud 



getrouwd, genaamd Theudesinde (Thiatsvind). Een graaf Dodo, waarvan gezegd wordt dat 

hij mogelijk een broer van Alpaïdis is, doodt de heilige Lambertus van Maastricht omdat 

die weigerde het huwelijk van Alpaidis en Pippijn te erkennen. Wanneer later Grimoald II 

het graf van Lambertus bezoekt wordt hij door de tegenpartij gedood (714).  

We zien hier dus twee partijen: aan de ene kant Plectrudis, haar zonen en later 

kleinzonen en aan de andere kant Alpaïdis (met haar zoon Karel Martel) die mogelijk uit de  

Dodofamilie stamt. Radboud leverde eerst slag tegen Peppijn, sloot daarna vrede met hem 

en als onderdeel daarvan schonk hij zijn dochter aan Pepijns zoon, Grimoald II. Twee jaar 

na Grimoalds dood (714) en Pepijns dood, eveneens in 714, levert Radboud slag bij Keulen 

tegen Pepijns zoon Karel Martel. Er wordt gesteld dat het ook tegen Plectrudis was, dus 

moet hij geaasd hebben om opvolger te worden als tijdelijk regent voor zijn kleinzoon? 

Hoogstwaarschijnlijk was Grimoalds zoon Theudoald (Theudebald) zijn kleinzoon, gelet op 

de naam van dat kind, Theudoald (een samentrekking van de namen Theudesinde en 

Grimoald) en niet een zoon bij een andere vrouw. Deze stelling wordt meer geopperd. 

 De verbanning van Wurssing had dus met deze vete te maken en met een 

erfopvolgingskwestie: Plectrudis zonen, Drogo en Grimoald waren immers beiden 

overleden. Plectrudis wilde een kleinzoon aan de macht, terwijl de tegenpartij Karel Martel 

als koning wilde. Zeker is dat die opvolgingskwestie bestond, het wordt de Frankische 

burgeroorlog genoemd, de strijd tussen de eerste Karolingen en de laatste Pepiniden. Had 

Wusrsing de kant van Alpaïdis (Karel Martel) gekozen en was hij daardoor een 

tegenstander van Radboud geworden?  

Na de slag bij Keulen waar Karel Martel verslagen werd, keerde Radboud met een grote 

buit terug naar zijn gebied. We weten helaas niet waaruit die buit bestond!  

 

DE HEILIGE FRISO 

Er zijn tegenstrijdige verhalen in omloop wat de 

nazaten van Radboud betreft: zo zou er behalve de 

dochter Theudesinde geen verdere kinderen van 

Radboud bekend zijn.  Maar de latere bisschop 

Radboud van Utrecht (bisschop van 899-917) wordt 

toch via zijn moeder als een nazaat van koning 

Radboud bestempeld. Dat moet dan via Radbouds 

dochter Theudesinde zijn geweest door middel van 

genoemde Theudoald, als dat tenminste haar zoon 

was of zij is hertrouwd en had kinderen uit een 

tweede huwelijk. Daarvan is echter niets bekend.  

Toch had Radboud een zoon! Hij wordt genoemd 

in de heiligenreeksen als St. Friso of Fris, waar hij 

omschreven wordt als de zoon van koning 



Radboud. De naam Fris of Friso duidt in ieder geval sterk op een Friese afkomst. Fris wordt 

na de dood van Radboud opgevoed aan het hof van Karel Martel, die zelfs zijn peetvader 

genoemd wordt. Hij vecht met Karel tegen de muzelmannen, die vanuit Spanje Zuid-

Frankrijk waren binnengedrongen. Friso wordt daarbij gedood (732) en in Bassoues in 

Zuid-Frankrijk begraven. Het is niet bekend of  hij getrouwd was en kinderen had. Ook 

niet welke bezittingen hij heeft nagelaten. Als zijn vader Radboud als koning te boek stond 

(zelfs als koning van Rhenen) moet Radboud over een bepaalde streek geheerst hebben en 

daar goederen bezeten hebben, waar later ook Friso aanspraak op kon maken. 

Bekend is dat Radboud zich in het Kennemerland (ook wel Kinhem) ophield na zijn 

verdrijving uit Fresia criterior. Hij zou zich uiteindelijk hebben teruggetrokken in 

Medemblik en later in Staveren.  

Wat er na Friso’s dood met Radbouds bezittingen gebeurd is weten we niet, wel dat meer 

dan een eeuw later de kleinzoon van Karel Martel de beschikking had over een groot aantal 

goederen in Rhenen en wijde omgeving en bovendien in de gouw Kinhem!  

 

Theudoald 

Na de slag bij Keulen in 716 zou Plectrudis zich overgegeven hebben ten gunste Chilperic II 

van Neustria en een zekere Ragenfrid, een bondgenoot van koning Radboud en zich 

vervolgens teruggetrokken hebben in een klooster bij Keulen.  

Theudoald groeide op aan het hof van zijn stiefoom Karel Martel. Vreemd gezien het feit 

dat Theudoald een rivaal van Karel Martel was en het in die tijd de gewoonte was om 

rivalen te doden.  

Er doen allerlei speculaties de ronde over Theudoald: volgens de Engelse Wiki zou hij 

mogelijk rond 741 gestorven zijn, even na de dood van Karel Martel en gedood door diens 

zonen. Op de Franse Wiki daarentegen is men niet zeker of dat de Theudoald was. Die 

moord zou ook op een andere Theudoald kunnen slaan. Er leefden namelijk in de eerste 

helft van de 8e eeuw meerdere Theudoalds.  

Opmerkelijk is dat er onder de personen met die naam ook sprake is van een Theudoald 

van Bavière, die net als St. Fris in 732 is gestorven. Waren zij een en dezelfde persoon? Het 

lijkt er sterk op, want zowel St. Fris als Theudoald groeien op aan Karels hof en beiden zijn 

in 732 gestorven. De naam Fris heeft hij misschien als bijnaam gekregen om zijn Friese 

afkomst aan te duiden.  

Wie werd er dan na 741 vermoord? Dat moet een andere Theudoald geweest zijn, 

misschien de oude meier aan het hof van Karel Martel, die ook Theudoald genoemd werd. 

Als hij als oud bestempeld wordt, kan dat niet op een jonger iemand slaan.  

Als deze theorie klopt, dan was St. Fris niet de zoon, maar de kleinzoon van koning 

Radboud. Wat er verder met zijn moeder is gebeurd, is helaas niet bekend. Vertoefde zij 

mogelijk ook aan Karel’s hof en had zij met Karel een relatie, waaruit Jerome de vader van 

Folker werd geboren? Helaas ontbreken hier voor de bewijzen.  



 

 

Tot slot 

Blijft natuurlijk nog de vraag hoe Radboud en de Adofamilie aan hun bezittingen kwamen 

en vooral met welk recht Radboud meende zich koning te kunnen noemen. In mijn optie 

was dat door een Merovingische familierelatie. Feit is in ieder geval dat voorouder 

Autharius hoveling was aan Dagoberts hof en ook diens zoon Ouen (Dodo) van Rouen.  

Dagobert had bezittingen in de regio Rhenen. Hij heeft immers het castellum Traiectum 

met een daar in de buurt staand en verwoest kerkje aan de aartsbisschop van Keulen 

geschonken om vandaar uit voor de kerstening van de Friezen te zorgen. 
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