DE FAMILIE “VAN MONTMORENCY-NEVELE”
De heren en dames van Nevele

Hun twee zonen Wouter, heer van Nevele en zijn jongere broer ridder Willem zullen het poli2eke landschap in
Vlaanderen eind 13de – begin 14de eeuw mee tekenen aan de zijde van hun neef Robrecht van Bethune,
bijgenaamd de Leeuw van Vlaanderen.
Wouter en zijn echtgenote Johanna van Beveren werden op sinksenzondag 9 juni 1957 als reuzen in Nevele in de
echt verbonden.

1300: Robrecht van Nevele volgt zijn vader
op als heer van Nevele.
1325: Robrecht wordt gedood in Kortrijk.
Zijn enige kleindochter bleef kinderloos in
drie huwelijken zodat de opvolging van de
heerlijkheid Nevele overging naar Beatrix
van Gavere van Liedekerke, een dochter
van Johanna van Nevele, de zuster van
Wouter en Willem

Uit deze periode dateert het eerste gemeentezegel

van Nevele (1316).
Het is het tweede oudst gekende gemeentezegel in
Vlaanderen.

Beatrix van Gavere van Liedekerke was gehuwd met Jan van Fosseux. Hun
kleinzoon Jan (1377-1418) zal een bliksemcarrière maken in het leger van de
Bourgondiërs en in de hoZouding van hertog Jan zonder Vrees. Hij was
gehuwd met Johanna de Preures (°ca 1375- + na 1450). Ze hadden twee
dochters Johanna en Bonne. Johanna zal in 1422 huwen met Jan, de oudste
zoon van Jacques van Montmorency.
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DE FAMILIE “VAN MONTMORENCY-NEVELE”
De familie “van Montmorency”
In de 10de eeuw is Bouchard I de eerste Montmorency die in de geschiedenis van Frankrijk
voorkomt. De familie “van Montmorency” was reeds in de 10de eeuw een van de oudste en
belangrijkste adellijke families van Frankrijk die in de loop van de geschiedenis heel wat
legeraanvoerders, maarschalken, admiraals, kardinalen en andere hoogwaardigheidsbekleders
heeC voortgebracht. Hun strijdkreet was: “DIEU AYDE AUX PREMIER CHRESTIEN”.
1145-1149: Tijdens de afwezigheid van de koning Vjdens de tweede kruistocht was Mathieu I
regent van Frankrijk.

1214: Mathieu II onderscheidde zich in de
Slag van Bouvines en veroverde 12
vijandelijke banieren. Zo kreeg hij van de
koning de toelaVng om 12 extra adelaars op
zijn wapenschild aan te brengen. Zo telt het
wapen van de Montmorency's 16 adelaars.
1226: Bij een opstand van de vazallen tegen
koningin Blanche van CasVllië slaagde
Mathieu II er in om de orde te herstellen. Hij
overleed in 1230.
Zijn zoon Guy werd de stamvader van het huis
van Laval naar wie later Canada's oudste
universiteit (1663) zal worden genoemd.

Mathieu IV, bijgenaamd de
Grote (1252-1304) werd
groot kamerheer van
Frankrijk en admiraal. Hij
overleefde de Slag der
Gulden Sporen en
onderscheidde zich nog in
de slag van Pevelenberg
(18 augustus 1304) aan de
zijde van Filips de Schone
tegen de Vlamingen.

Zijn zoon Jean I (1284-1325)
zal hem opvolgen.

Charles I de Montmorency (1307-1381), de oudste zoon van Jean I,
werd maarschalk van Frankrijk, kamerheer en raadgever van de
koning en gouverneur van Picardië. Hij maakte de weg vrij voor het
verdrag van BréVgny tussen Filips VI van Frankrijk en koning Edward
III van Engeland op 3 mei 1360. Hij werd in 1368 de dooppeter van
koning Karel VI van Frankrijk
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