
BALEN JUIST OF ONJUIST

Hierbij een kritische reactie van Albert Smith met betrekking tot de genealogie
VAN MUIJLWIJCK-VAN DER MERWEDE.

 Beste Gerrit,  

Via het geneanet kwam ik op je website en heb met belangstelling de genealogie van de van Muijlwijcks gelezen 
aangezien deze ook in mijn kwartierstaat voorkomen (zie mijn website: http://
users.castel.nl/~smita01  ) Ik 
ben zeer benieuwd naar de 
bronnen waaruit je de 
informatie hebt geput 
Aanvankelijk had ik op grond 
van een artikel in het 
Algemeen Nederlandsch 
Familieblad 1883 ook een 
verbinding van Muylwijk/van 
der Merwede. Maar ik heb gemeend 
een aantal kwartieren te 
moeten schrappen naar 
aanleiding van een 
genealogische discussie in 
het genealogisch tijdschrift 
Ons Voorgeslacht 1974. Hier 
worden kritische 
kanttekeningen geplaatst bij 
het genealogisch onderzoek 
van Balen (Beschrijving der 
stad Dordrecht). In 
mijn kwartierstaat komt 
Gerrit Jansz van Muijlwijck 
voor.(385280 in jouw 
kwartierstaat; wapen twee 
vissen met rug naar elkaar toe). 
Het argument dat deze van 
Muylwijck niet af zou stammen van 
de van der Merwedes was 
gebaseerd op het zo 
afwijkende wapen. Er wordt wel 
een vermoeden uitgesproken 
dat Matthys van Muylwijck 
de stamvader van de van 
Muylwijcks uit Gorichem (ook in 
mijn kwartierstaat voorkomend) 
wel zou afstammen van de van 
der Merwedes omdat zij een 
wapen voerden dat meer 
in overeenstemmnig was met 
elkaar. Hoe deze afstamming 
verliep kon men niet zeggen. Nou 
zie ik dat je deze Matthys 
laat afstammen van Gerrit Jansz 
van Muijlwijck en deze van de 
van der Merwedes. Je begrijpt 
mijn belangstelling.  

En in een tweede bericht schrijft hij: 

"De genealogie bevat n.l. toch 
een paar onduidelijkheden 
die gecombineerd met het artikel 
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in Ons voorgeslacht (zie 
hieronder) naar mijn 
mening kritisch bezien 
moeten worden.  

In de eerste plaats is het 
niet correct dat Matthys 
van Muijlwijck XIIf afstamt 
van Rutger van Muijlwijck X!f. 
Het kan immers niet waar zijn 
dat Rutger de vader schepen is 
in 1463 in Dordrecht terwijl 
Mathijs de zoon al in 1385 geboren 
is en rond 1421 naar 
Gorichem verhuist met 5 
zonen. (naast Peter, Jan en 
Rutger ook een Aert 
(Zuidhollandse genealogien II). 
De Matthys zoon van Rutger die op 
11-11-1470 bij dode van zijn 
vader beleend wordt met een 
stuk land is dan ook de 
kleinzoon van de Matthys die in 
1385 is geboren is en de zoon 
van Rutger voorkomend in 
de genealogie onder nummer XIIIe. 
De aard van de relatie tussen 
de Matthys van Muijlwijk 
getrouwd met Belij met de 
andere van Muijlwijcken blijft 
dus een vraag.  

In de tweede plaats blijf ik 
geloof hechten aan de theorie 
dat het niet waarschijnlijk is 
dat Gerrit Jansz van Muijlwijck 
via de vaderlijke lijn afstamt 
van de van der Merwedes. Het 
wapen is daarvoor te 
verschillend. Wel denk ik ook 
gezien het artikel van de 
Heer Keijzer dat 
het waarschijnlijk is dat 
Gerrit een zoon was van de 
zuster van Matthys en Rutger 
van Muijlwijk (!Xf en 
IXg respectievelijk).  

Tenslotte heeft het me 
altijd vreemd geleken dat 
Jan Adriaansz ven der Merwede 
een zoon zou zijn van Adriaan 
van der Merwede. immers 
Adriaan wordt nog genoemd in 
1298 terwijl van Jan vermeld 
wordt dat hij na 1284 
overlijd. (hoewel dat 
natuurlijk best kan lijkt 
het gezien de verdere 
stamlijn: Nicolaas vermeld 
1320; Willem 1336 of 56; Jan 1380-
1423 vreemd). In de genealogie denk 
ik dan ook dat Jan Adriaansz van 
der Merwede (VIe) dezelfde is als 
Jan van der Merwede (Ve). Let 
maar eens op de namen van 
de kinderen en die van 
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de echtgenote. Herlezing van 
het artikel van de heer de 
Keijer heeft dat 
vermoeden versterkt. Ik denk 
dus dat Jan niet een zoon 
van Adriaan is maar een zoon 
van Godschalk van der Merwede 
en Mabelia van den Bergh. (zie 
ook aantekeningen in 
de Nederlandsche Leeuw 1939 kolum 
427; 1949 kol. 334 en 1969 kol 256). 
Gezien de opmerking van de 
heer Keijzer over het alleen 
in Balen voorkomen van 
Willem (VIIId) en Jan (IXe) ben 
ik benieuwd of deze informatie 
uit Balen komt er ergens 
anders vandaan. (hoewel ik denk 
dat gezien de opmerkingen van 
Keyzer zelf Willem zeker thuis 
hoort in de genealogie, vraag is 
of er ergens anders melding 
wordt gemaakt van Jan getrouwd 
met catharina Sasbout). Wat ik 
met Adriaan moet (Vd) weet ik 
niet. Ben benieuwd of 
die informatie ook uit Balen komt.  

Nou dat was weer een heel 
verhaal. Ik ben geneigd om 
mijn kwartierstaat aan te 
vullen door in plaats van 
Jan Willemsz van Muijlwijk (IXe) 
een Jan N.N. en een N.N. Willems 
van Muijlwijckdr. te vermelden 
en vanaf Willem verder terug 
met weglating van Adriaan. "  

  

BALEN JUIST OF ONJUIST? 

door 

B. DE KEIJZER 

Onder deze titel wil ik de lezer onder de aandacht brengen, dat 

wij het genealogisch materiaal bijeen gebracht door Mathijs 

Balen en neergelegd in zijn Beschrijving der Stad Dordrecht voor-al 

kritisch moeten beoordelen. 

In zijn kwartierstaat (zie: Ons Voorgeslacht nr. 219) verwerkt 

Ir. J. H. Werner ten aanzien van de familie Van Muylwijck en haar 

afstamming uit de Heren Van der Merwede gegevens uit Balen. 

Daarbij worden de kwartieren t/m Gheryt van Muylwijck Jansz. 

(kw. 188460) deskundig aangevuld met gegevens uit de Hol-landse 
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Leenkamer, maar de oudere generaties worden zonder 

meer overgenomen. 

Allereerst: Is het nu wel zo zeker, dat de Dordtse familie Van 

Muylwijck direct uit de Heren Van der Merwede stamt ? Het 

wapen, dat de Dordtse familie voert, namelijk 2 gouden zalmen 

verticaal geplaatst en afgewend naast elkaar op een van rood op 

zwart doorsneden veld ‘), duidt op een geheel andere wapen-groep, 

dan die waaronder de Heren Van der Merwede vallen. 

Voorts ben ik vermeldingen van Jan van Muylwijck (kw. 376920) 

en Willem van Muylwijck (kw. 753840) tot op heden in geen 

enkele andere bron tegengekomen. 

Ik veronderstel, dat Gheryt van Muylwijck Jansz. en zijn broer 

Willem van Muylwijck Jansz. ‘) zoons zijn van een Jan NN, deze 

is mogelijk gehuwd geweest met een dochter van een Van Muyl-wijck. 

Het is immers mogelijk, dat Van Muylwijck een aanzienlijker 

klank had dan de naam van de vader of dat de vader nog 

geen vaste familienaam voerde. 

Wellicht zou als neef van de broers in aanmerking kunnen komen 

Willem van Muylwijck Mathijsz., die op 20-9-1403 samen met 

Tielman Oem Godschalkszoon voor een maand lang geleide 

krijgen ") . 

Zijn vader zou Mathijs van Muylwijck kunnen zijn, die in 1363 

,,Hiemraet tot Sleeuwijc" is en een oom Rutgher van Muylwijck, 

die in 1361 ,,richter van Almkerk" is "1. 

Deze laatste Van Muylwijcks vallen waarschijnlijk wel onder de 

wapengroep van de Heren Van der Merwede. 

Immers latere naamgenoten, vooral voorkomende te Gorinchem 

en omstreken, voerden de dwarsbalk vergezeld met 15 

bisanten ") . 

De stamvader van deze groep Mathijs van Muylwijck is om-streeks 
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1421 met zijn gezin verhuisd vanuit het land van Altena 

naar Gorinchem "). 

Het volgende kwartier, die ten tonele wordt gevoerd is een 

Nicolaes van Muylwijck, heer Jansz. van der Merwede (kw. 

1507680), die nevens zijn zuster Lijsbeth een kwestie had enz. 

Over deze Lijsbeth is wel iets meer te vertellen. Er is een brief, 

waaruit blijkt, dat Lijzebeth, Jansdogter van der Merwede, Dirx 

wijf van der Made op Sinte Maria-Magdalena dag 1327 in bezit 

had ,,Stienhuys te Zandwijck, dat gebroken wart, dat geregt van 

Muylwijck, van Almkerke, van Zandwijck, van Huppen, van Uit-hoven, 

en die Nederscouw, en dat geregte derdedeel van alle 

vervallen" en nog enige andere goederen ‘1. 

Op de rug van deze brief stond nog een aantekening, dat haar 

erfgenaam Dirk van Hodenpijl was. Wij kunnen haar vereenzel-vigen 

met Lijsbet van Almkerk, gehuwd met Dirk van der 

Made "1. Hun dochter Aleid huwde met Jan van Hodenpijl, waar-uit 

o.a. een zoon Dirk ‘1. 

Op 19-6-1326 wordt Jan de Burchgrave, gehuwd met Lijsbet, neef 

van Lijsbet van Almkerck, bij dode van zijn vader Dirck de Burchgrave, 

te versterven op zijn zoon Gerijt beleend met 8 morgen 

land en een hofstede genaamd ,,Den Hoeck" ‘O) . 

Wellicht kunnen wij als nazaten van Jan de Burchgrave beschou-wen 

Aernd die Burchgrave Gheryt die Burchgrave ende Dirc die 

Burchgrave Lodicsz., Roelof van Emmichoven tesamen vermeld 

in eenacte van 1388 "). 

Hieruit kunnen wij concluderen, dat haar vader Jan van der 

Merwede, identiek moet zijn met diegene, die gehuwd is met Beatrix, dochter van Lodewijk de Kastelein 

Een bevestigingvalt te lezen uit de volgende akte: Op 16-4-1325 ontvangt Niclaes 

van der Merwede, ridder, van de stad Utrecht 300 E zw.t van den 
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zoen van Lodewijks, zijns neefs, dood, voor zijne magen van 

moederszijde, volgens zeggen van Graaf Willem 14). 

Jan van der Merwede geh. met Beatrix zou dan identiek kunnen 

zijn met de Jan, die samen met zijn broer Daniel in 1288 voorkomen 

als zoons van Godschalc van der Merwede Danielsz. en 

Mabelia, dochter van Herbaren van den Bergh 14). 

Uit de zinsnede ,,dat geregte derdedeel" kunnen wij opmaken, 

dat Jan van der Merwede 3 erfgenamen gehad moet hebben. 

In 1350 wordt Jan van der Merwede Lodewijkszoon genoemd als 

momboir over de minderjarige Nicolaes van der Merwede, zoon 

van Jan van der Merwede en Sophia Uten Houte 15). 

Heer Nicolaes van der Merwede, ridder, verlijdt op 7-7-1331 al 

zijn leengoed op zijnen oudsten zoon Jan 16). 

Voor de oudere Heeren van der Merwede (kw. 12061440 enz.), 

die genoemd zijn, kunnen wij verwijzen naar het artikel van W. H. 

Lenselink in Hollandse Studiën 3 (1972), waarin op duidelijke 

wijze afgerekend wordt met oudere schrijvers ten aanzien van 

deze opeenvolgende Daniels als Heer van der Merwede. 

Wij krijgen nu het hiernaast vermelde beknopte beeld: 

De vraag rijst nu: Waar past de familie Van Muylwijck in dit 

overzicht in ? 

Het lijkt mij in dit verband voor de hand, dat het een jongere zoon 

moet zijn geweest van Nicolaes van der Merwede, ridder, 1323- 

1331, omdat er sprake is van een oudste zoon Jan en Nicolaes 

voor 1/3 erfgenaam was van het gerecht Muylwijck. 

Aangezien wij verder over geen concrete feiten meer beschikken, 

moet dit voorlopig theorie blijven. 

NOTEN: 

1. Collectie Muschaert (CBG) kaart 63 A 2 . 
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2. Ons Voorgeslacht 1967. nr. 153 en 154. 

3. Hall. leenkamer nr. 305, fol. 44. 

4. Gens Nostra 1971. pag. 355 en 356. 

5. Bloys van Treslong: Zuid-Holland zie Hoornaar, Gorinchem etc. 

6. Gens Nostra 1971, pag. 355 en 356. 

7. Batavia Illustra, deel 1, pag. 1011. 

8. Ons Voorgeslacht 1968, nr. 138. 

9. Ned. Leeuw 1965, kolom 7 en 8. 

10. Ons Voorgeslacht 1965, nr. 138 [lenen Hodenpijll. 

l l . Ned. Leeuw 1941, kolom 231 

12. Oorkondenboek v. d. Bergh, Holland II, pag. 332. 

13. Regesta Hannonensia blz. 139. 

14. Ned. Leeuw 1969. kolom 255 en 256. 

15. Collectie J. P. de Man (CBG]. dossier Van der Merwede, waarin een schat aan gegevens over deze familie. 

16. Regesta Hannonensia blz. 197. 

   
Tot Slot: 

Zoals ik al aangaf heb ik het merendeel van gegevens van voor 1600 overgenomen uit bronnen van derden. Tot 
op heden heb ik deze gegevens nog niet geverifieerd. Bovenstaande reactie maakt duidelijk dat 
enige voorzichtigheid geboden is bij het overnemen van deze gegevens. (GvdBeek)  
  

INDEX  
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1310976

117535232 : Jan Adriaens van der Merwede, gestorven in (na) in 1307, zoon van 
Adriaen Danielsz van Clootwyck en Joncfrou? van Daelhem. Knape, voerde als wapen: een veld van 
zilver doorsneden met een fasce van keel, beladen met 15 bizans (9 en 6) van keel. Als gevolg van 
onenigheid met zijn oudste broer nam hij de naam van Muylwijck aan, ontleend aan een 
ridderhofstede in het Land van Altena. Hij bezat daar eveneens de goederen en de gerechten van 
Almkerk, Zandwijk, Huppen en Uithoven. Op 25 april 1277 verklaren Willem II van Hoorne, Heer van 
Altena en zijn oudste zoon Willem, de grote tiende van Upppel in erfpacht te hebben gegeven aan 
Lodewijk de kastelein van Altena. Diens echtgenote en zonen hebben deze tiende bestemd voor 
Lodewijks dochter Beatrix en haar man Jan van der Merwede. Jan van der Merwede wordt nog vermeld 
in 1307. 

117535233 : Beatrix Lodewijksdr van Altena, dochter van Lodewijk .   hieruit 

58767616 

 [25-3-2008 12:16:53]http://www.van-leijenhorst.nl/vanaf1310976.htm
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Beste Ruud, Bert, Evert, Dorian, Joan en anderen, 
 
deze discussie bewijst maar weer eens dat het niet goed is om gegevens 
klakkeloos van het Internet over te nemen. Vandaar de aarzeling die ik al 
uitsprak en jullie bevestigen dit! 
 
Nog wel wat interessante details: 
 
1. 
Adriaen Danielsz Clootwijck is geboren omstreeks 1250 in Dordrecht ... 
Knape. Heer van Clootwijck in 1270 en 1298. Ontving bij de deling van de 
hofstad te Clootwijck 10 morgen groot en goed in het land van Altena. Nam de 
naam Clootwijck aan. 
Balen 1113: 
Het wapen van dit geslachte is een veld van goud, doorsneden met een fasce 
van keel, beladen met vijftien bizans van keel. 
Adriaen Danielszoon hadde voor zijn vaderlijk erfdeel - behalve de 
ridder-hofstede van Clootwijk, wel 70 mergen lands groot, daar hy zijnen 
naam na aannam - noch verscheidene andere goederen in den lande van Altena. 
Hij liet na drie zonen, die drie verscheide branches (takken) hebben 
gemaakt. 
Uit: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden door A.J. van der Aa uitg. 
1845: 
KLOOTWIJK, voormalige adellijke hofstede in het land van Altena, prov. 
Noord-Brabant, van welke het adellijke geslacht 'van Klootwijk' voortkwam, 
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hetwelk van dat van der Merwede afstamde, zijnde Adriaan van der Merwede 
Danielszn., die op het einde der dertiende eeuw leefde, de eerste geweest, 
welke dien naam aannam. 
Deze adellijke hofstede, welke, met de daartoe behoorende gronden, eene 
oppervlakte bevatte van 70 morgen (ongeveer 60 bunder) is, bij den St. 
Elizabethsvloed van 18 november 1421, geheel ondergeloopen, en er zijn later 
slechts 54 of 55 morgen gronds daarvan weder bedijkt door Adriaan van 
Klootwijk Reijerszoon, zoo als blijkt uit eenen Schepenenbrief van Almkerk 
de dato 10 september 1534. In het jaar 1585 deed Johan van Klootwijk, de 
grachten van het vervallen huis van Klootwijk weder ophalen. De schans 
schijnt echter nimmer weder tot den vorigen luister te zijn gekomen. Thans 
vindt men er nog enkel eene bouwhoeve met 3 bunder land behoorende tot het 
arr. 's-Hertogenbosch, kant. Heusden, gem. Almkerk-en-Uitwijk, en wordende 
thans in eigendom bezeten door de wed. B. Snart. 
Het eerste gedeelte van deze tak 'van Clootwijck' wordt beschreven in 
"Beschrijvinge van Dordrecht" (1677) door Matthijs Balen. Deze heeft zijn 
gegevens uit een handschrift van (vermoedelijk) Matthijs van de Merwede van 
Clootwijck (afstammeling van Reijer Janszoon van Clootwijk). Er bestaat 
echter grote twijfel over de nauwkeurigheid van deze beschrijving. Neem 
bijvoorbeeld het feit dat als vader van Adriaan Jan Arntsz hier Reijer van 
Clootwijk genoemd wordt. 
Wel is er een familiewapen gevonden van de Merwedes bij het CBG in den Haag. 
 
2. 
Mabelia van der Lede [KW XIII-83, XVII-240] is geboren omstreeks 1225.... 
NL 1949-334-343, 1954, 2000, GN 1995-295 
Mabilia was waarschijnlijk jonger dan haar 2e echtgenoot en kan omstreeks 
1210 zijn geboren en overleden na 1288, den 12den September. 
Bij haar huwelijk met Ghiselbertus was zij weduwe van den ridder Godescalcus 
Danielsz. van der Merwede, die eveneens omstreeks 1210 
zal zijn geboren en die overleed na 1258, den 2den November. 
Deze tweede vrouw, met wie Ghiselbertus dus pas na 1258 kan gehuwd zijn, 
heeft hem geen kinderen meer geschonken: bij haar eersten man had zij twee 
zoons, nl. Johannes en Daniel van der Merwede. 
Bron: De heren van Goye, door Dr. P.G.F. Vermast. In: De Nederlandsche Leeuw 
1949 nr. 11 p. 329-341 
Op pagina 341 van dit artikel is te lezen: 
1288 Juli 13. Mabilia weduwe van Giselbertus quondam 
Dominus de Goye miles beschikt bij testament over de 
opbrengst van haar huis in de immuniteit van St. Maarten om na 
haar dood memorie-diensten te laten doen in den Dom te 
Utrecht voor haar eersten echtgenoot heer Godscalcus de 
Merwede, haar tweeden echtgenoot Giselbertus de Goye en 
voor haar zelf. Voor haar zegelen Johannes de Herkele, ridder 
en haar zoons Johannes en Daniel van der Merwede. 
De ridder Johannes de Herkele was de heer van Arkel, die 26 
Maart 1297 bij Vronen is gesneuveld: vermoedelijk was zij diens 
tante. Buchell, die een afschrift van deze oorkonde geeft, 
tekende daarbij de zegels na, die toen nog aan het stuk hingen. 
Arkel zegelt met: in een gothisch schild, twee beurtelings 
gekanteelde dwarsbalken, met randschrift + S' JOHANNIS. 
MILITI.. DNI.. E. ARKEL. Haar jongste zoon zegelt met een 
wapen Merwede, nl. een dwars-balk, boven en beneden 
vergezeld van een aantal besanten of penningen, met 
randschrift: + SIGILLUM. DANIELIS.. . . . . . het tweede zegel was 
verloren. 
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Afschrift dus met twee nageteekende zegels: van den ridder 
Johannes de Arkel en van Daniel (van der Merwede). 
Haar eerste man, Dns. Godescalcus (Danielsz.) de Merwede. 
leefde nog 2 Augustus 1258, Hoewel haar tweede man 
Giselbertus de Goye aanmerkelijk ouder geweest zal zijn, kan 
toch niet diens gelijknamige zoon bedoeld zijn, want deze was in 
1288 nog in leven: een andere Giselbertus de Goye, die in 1288 
reeds overleden was, is niet bekend. 
zie ook J.W. Groesbeek, De heren van Arkel 1 
W.H. Lenselink, De heren van der Merwede, 1243-1403, in Hollandse 
studien 3 (1972). Hij gaat nauwelijks in op de Godschalk-tak en 
zit er derhalve een enkele keer naast. 
C. Hoek, De oudste heren van Rhoon. Een bijdrage tot de geschiedenis 
van enkele geslachten, gegoed in de verdronken Riederwaard, in De 
Nederlandsche Leeuw 86 (1969) 232-273. 
M.J. Waale, De Arkelse oorlog 1401-1412. Een politieke, 
krijgskundige en economische analyse (1990). 
T.J. De Koning, Wie was de vrouw van Herbaren van den Berghe?, in 
Gens Nostra .50 (1995), 293-298. 
M.J. Waale, Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het 
middeleeuwse adellijke geslacht Van Arkel, in De Nederlandsche Leeuw 
117 (2000), 4-33. 
 
3. 
Jan Adriaens van der Merwede [Balen 2-1113, 1115] is geboren na 1270 in 
Dordrecht... 
(alias Van Muylwijk - Clootwyk) 
Over de kwartieren van Jan van der Merwede - van Muylwijck (kwartier 
2890792) is enige discussie. de vader van Jan van der Merwede die later de 
naam van Muylwijk aannam zou een Adriaan zijn volgens het Alg. Ned. Fam. 
Blad 1883 (gebaseerd op Balen's Berschrijving der stad Dordrecht?). 
Deze Jan zou getrouwd zijn met een dochter uit het huis van Altena. Elders 
in de literatuur (ons voorgeslacht 1974; Gens Nostra 1995) wordt Godschalk 
aangewezen als vader van Jan van der Merwede (die getrouwd was met Beatrix 
Lodewijksdr. van Altena. De naamsovereenkomst kan haast geen toeval zijn en 
ik vraag me af of beide Jannen niet een en dezelfde persoon zijn. 
Chronologisch gezien lijkt het beter te kloppen om Godschalk als vader aan 
te wijzen omdat Adriaan en Jan in dezelfde tijdsperiode vermeld worden. 
Balen: 
Jan bezat - in zijn vaders leven - de goederen en gerechten van Almkerk, 
Zandwijk, Huppen, Uythoven en Muylwijk (waarvan zijn nakomelingen den 
toenaam aannamen), alle gelegen in het land van Altena, uyt welken huyze 
zijn vrouwe is geweest, en heeft na alle waarschijnlijkheyd, deze goederen 
daarmede ten houwelijk gehad. Hij leefde anno 1284. 
Boekbespreking J.P. de Man van H.J. Smit, De rekeningen der graven uit het 
Henegouwse huis. Utrecht, 1939, dl. III Werken uitgegeven. door het 
Historisch Genootschap, 3e serie, no. 69. 
De Man stelt op pagina 428: 
Heer Claes van der Merwede voornoemd beschouw ik als zoon van Jan van der 
Merwede en Beatrix, dochter van Lodewijk (Ludovicus Castellano), welke Jan 
de oudste zoon was van Heer Godschalck Danielsz. van der Merwede en vrouwe 
Mabilia. 
Wordt vermeld in 1277 en 1278. 
Gehuwd met: 
Beatrijs Lodewijcks van Altena, alias: Kastelein, geb. ± 1260, dochter van 
Lodewijck de Kastelein en ? 
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4. 
Nicolaes Jansz (Klaes) van Muijlwijck is geboren omstreeks 1293... 
OV 1973-60, 1974, Balen 2-1115v, Heijns M17 
Schildknape. Leefde in 1320. Ridder, vermeld 1323 tot 1331. 
Ons Voorgeslacht 1973 pag. 60: 
Wapen: een veld van goud doorsneden met een fasce van keel, bezaaid met 15 
bizans (9 en 6) van keel. vermeld in 1320. Hij was samen met zijn zuster 
Lysbeth, in conflict geraakt met Willem van Hoorne, Heer van Altena over de 
door hen geerfde bezittingen in het land van Altena. 
(Ook Alg Ned Fam. blad 1883 en de Keijzer in Ons Voorgeslacht 1974). 
 
Vriendelijke groet, 
Max Mesman 
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  Jan van der 
Merwede 

 Sosa : 1.149.844 

  Burgerlijke staat

●     Geboren circa 1260 
●     Gestorven 

 
  Ouders

●      Godschalcus Daniëlsz van der Merwede  (40 jaar oud), geboren circa 1220, gestorven  
Gehuwd circa 1250 met 

●      Mabelia van Arkel  (35 jaar oud), geboren circa 1225, gestorven na 13 juli 1288 

  Huwelijken en kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen

●     Gehuwd voor 25 april 1277 met Beatrijs Lodewijcks van Altena  , geboren circa 1260, gestorven (ouders :  Lodewijck de 
Kastelein  /1240 &   ? ?  ) , en hun kinderen: 

�❍      Lijsbeth van der Merwede ca 1280 Gehuwd met ? ?  
�❍      Lodewijk van der Merwede ca 1280 
�❍      unknown van der Merwede ca 1287 
�❍      Nicolaes Jansz van Muylwyck ca 1290-1322 Gehuwd met Alida de Monchablon ca 1284 en hun kinderen: 

■      Willem Nicolaesz van Muylwyck ca 1310 Gehuwd met Rutgera van Bijsanten ca 1307 en hun kinderen: : 
 Matthijs Willemsz van Muylwyck ca 1337 ,  unknown van Muylwyck ca 1337 ,  Rutger Willemsz van Muylwyck ca 1339 ,  Jan Willems van Muylwyck ca 

1340-1423
■      Jan van Muylwyck ca 1316 

�❍      Dirk van der Made  ca 1293-/1350 Gehuwd met Lijsbeth Jansdr van der Merwede  ca 1297-/1350 en hun kinderen: 
■      Aleid van der Made  ca 1319 Gehuwd in 1340, Delft, Zuid-Holland, met Jan van Hodenpijl  ca 1315-1376 en hun kinderen: : 

 Dirk Jans van Hodenpijl  ca 1342-ca 1406 ,  Alijd van Hodenpijl ca 1343-/1434 ,  Margriet van Hodenpijl ca 1345 ,  Willem van Hodenpijl ca 1347
■      Hendrik van der Made 

  Broers en zusters

●      Jan van der Merwede  ca 1260 Gehuwd voor 25 april 1277 met Beatrijs Lodewijcks van Altena  ca 1260 
●      Daniël van der Merwede ca 1266 

  Notities

NOTE:Vermeld 1277, 1288. 
Knape (bezat in zijn vaders leven de goederen en gerechten van Almkerk, Zandwijck, Huppen, Uythoven en van Muylwijk, waarvan 
zijne nakomelingen de toenaam aannamen, alle gelegen in 't land van Altena, uit welken huize zijn vrouw is geweest en heeft naar 
alle waarschijnlijkheid deze goederen daarmede ten houwelijk gehad. Voerde door trotsheid en euvelen moed vijandschap tegen 
zijn oudsten broeder Adriaen van de Merwede, die den naam van Clootwijck aannam. Hij nam de naam van Muylwijck aan zijnde 
een Ridderhofstad in den lande van Altena. Hij leefde in 1284.)  
1 _TITLE Notes 
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Voorouders

De overgrootouders

Daniel II Danielsz van der Merwede  ca 
1131-1200/  Adriaentje van der Lindt  ca 1135-1201 Dirk I van Voorne  ca 1130-
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Jan van der Merwede

Dit is een versie van http://pardus-larus.student.utwente.nl/~pardus/genealogie/alg-nan/fam/
mons/1154.htm zoals opgeslagen in het cachegeheugen van G o o g l e op 19 feb 2008 
03:46:39 GMT. 
G o o g l e's cache is de momentopname die we van deze pagina hebben gemaakt toen we het 
web doorzochten. 
De pagina kan ondertussen gewijzigd zijn. Klik hier voor de huidige pagina zonder selectie 
Deze in cache opgeslagen pagina bevat mogelijk koppelingen naar afbeeldingen die niet meer 
beschikbaar zijn. Klik hier voor de in cache opgeslagen tekst. 
Gebruik de volgende URL om deze pagina aan je Favorieten toe te voegen of ernaar te linken: 
http://www.google.com/search?q=cache:ILZZi3ZV9bsJ:pardus-larus.student.
utwente.nl/~pardus/genealogie/alg-nan/fam/mons/1154.htm+%22Jan+van+der
+Merwede%22&hl=nl&ct=clnk&cd=8&gl=nl 
 

Google heeft geen banden met de 
auteurs van deze pagina en is 

niet verantwoordelijk voor de 
inhoud ervan

Deze zoektermen werden geselecteerd: jan van der merwede 

Gezinsblad

Jan van der Merwede {N5842432 (III-4)}, geb. ± 1260, zoon van Godschalk Daniel van 
der Merwede en Mabelia van den Bergh 
J. Hartog vermeldt 
tweemaal een Jan van der 
Merwede  die volgens 
anderen identiek zijn. 
Naast deze ook een Jan, 
zoon van Adriaen Danielsz., 
en getrouwd met Beatrix 
van Altena. In het bestand 
van Fred Korevaar wordt 
hij als zoon van Adriaen 
gezien. Wordt vermeld in 
1277 en 1278. 
Knape (bezat in zijn vaders 
leven de goederen en 
gerechten van Almkerk, 
Zandwijck, Huppen, 
Uythoven en van Muylwijk, 
waarvan zijne 
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Jan van der Merwede

nakomelingen de toenaam 
aannamen, alle gelegen in 
't land van Altena, uit 
welken huize zijn vrouw is 
geweest en heeft naar alle 
waarschijnlijkheid deze 
goederen daarmede ten 
houwelijk gehad. Voerde 
door trotsheid en euvelen 
moed vijandschap tegen 
zijn oudsten broeder 
Adriaen van de Merwede, 
die den naam van 
Clootwijck aannam. Hij nam 
de naam van Muylwijck aan 
zijnde een Ridderhofstad 
in den lande van Altena. 
Hij leefde in 1284.)  met:  
Beatrijs Lodewijcks van Altena, alias: Kastelein {N5842433}, geb. ± 1260, dochter van 
Lodewijck de Kastelein en N.N. 
1)  Lijsbeth van Almkerk, geb. berekend ± 1280 met:  
Dick (Frederik?) van de Made, geb. berekend ± 1266 
2)  Lodewijk van der Merwede, geb. berekend ± 1280 met:  
N.N. 
3)  ... van der Merwede, geb. berekend ± 1287 met:  
Dirck de Burchgrave, geb. berekend ± 1278 
4)  Nicolaes Jansz van Muijlwijck {N2921216 VII-12}, geb. ± 1290, ovl. 1322 
Schildknape. Leefde in 1320. 
Ridder, vermeld 1323 tot 1331. 
Wapen: een veld van goud 
doorsneden met een fasce van 
keel, bezaaid met 15 bizans (9 
en 6) van keel. Vermeld in 1320. 
Hij was samen met zijn zuster 
Lysbeth, in conflict geraakt 
met Willem van Hoorne, Heer 
van Altena over de door hen 
geerfde bezittingen in het 
land van Altena.  
(Hij had groote questie 
nevens zijne zuster Lijsbeth 
tegen den Heer van Altena, 
die actie en pretentie hadde 
op de voornoemde goederen en 
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Jan van der Merwede

gerechten, doch alzoo hij in 
1322 stierf, werd die ter neer 
gelegd, door tusschen 
spreken van Graaf Willem van 
Holland en Henegouwen in 1327 
op St. Maria Magdalenen dagh.)  
met:  
Alida de Monchablon {n}, geb. berekend ± 1284 
(Ons Voorgeslacht 1973 pag. 60. 
Ook Alg Ned Fam. blad 1883 en de 
Keijzer in Ons Voorgeslacht 
1974).  
Hoofdindex A-Z 

http://66.102.9.104/search?q=cache:ILZZi3ZV9bs...an+van+der+Merwede%22&hl=nl&ct=clnk&cd=8&gl=nl (3 of 3) [25-3-2008 13:16:20]

http://pardus-larus.student.utwente.nl/~pardus/genealogie/alg-nan/fam/mons/index.htm


Aanmelden 
 

Tijhoff.com 
 
  

  

 

Stamboom familie Tijhoff 

Jan van der Merwede - I20687 - Persoonsinformatie - - PhpGedView

http://tijhoff.com/stamboom/individual.php?pid=I20687&ged=egbert.ged (1 of 2) [25-3-2008 13:30:46]

 

 
Direct 
naar 
inhoud 
Kijkadvies 

Jan van der Merwede  (I20687)  
Naam:  
Jan van der Merwede  

Geslacht: Man  
       Overleden: na 

1288  

Kwartierstaat 
Nakomelingen 
Tijdlijn Toon 
GEDCOM-
gegevens 

Opties voor persoon

Overzichten Detailgegevens Rapporten Overige

 

 

Persoonlijke feiten en details Notities Verwanten Landkaart ALLE  

Persoonlijke feiten en details 
 Gebeurtenissen van naaste familie

Burgerlijke staat Beatrix Lodewijk de Kasteleinsdr Onbekend - [Bekijk gezin (F9624)] MARRIED 

Geboorte van een kind 
#1

Zoon: Nicolaes van der Merwede ridder  (I20678) - [Verwantschap] 
 

Overlijden van een grootouder na 1252 Grootvader: Daniel I van der Merwede heer  (I11866) - [Verwantschap] 
 

Overlijden van een grootouder na 1254 Grootvader: Herbaren van den Berghe heer  (I12901) - [Verwantschap] 
 

Overlijden van een grootouder ongeveer 1264 Overgrootvader: Herbaren II van der Lede ridder  (I11363) - [Verwantschap] 
 

 
Welkomstpagina

 
MyGedView

 
Overzichten 

 
Detailgegevens 

 
Gebeurteniskalender 

 
Rapporten 

 
Stamboomknipsels

 
Zoeken 

 
Help 

http://tijhoff.com/stamboom/login.php?url=individual.php%3Fpid%3DI20687%26amp%3Bged%3Degbert.ged%26amp%3Bged%3Degbert.ged
http://www.tijhoff.com/
http://tijhoff.com/stamboom/index.php?ctype=gedcom
javascript:// accesskey_viewing_advice_help/
http://tijhoff.com/stamboom/pedigree.php?rootid=I20687
http://tijhoff.com/stamboom/descendancy.php?pid=I20687
http://tijhoff.com/stamboom/timeline.php?pids[]=I20687
javascript:show_gedcom_record();
javascript:show_gedcom_record();
javascript:show_gedcom_record();
http://tijhoff.com/stamboom/pedigree.php?rootid=I20687
http://tijhoff.com/stamboom/pedigree.php?rootid=I20687
http://tijhoff.com/stamboom/indilist.php?surname=van der Merwede
http://tijhoff.com/stamboom/indilist.php?surname=van der Merwede
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://tijhoff.com/stamboom/individual.php?pid=I20688&ged=egbert.ged
http://tijhoff.com/stamboom/family.php?famid=F9624
http://tijhoff.com/stamboom/individual.php?pid=I20678&ged=egbert.ged
http://tijhoff.com/stamboom/relationship.php?pid1=I20687&pid2=I20678&followspouse=1&ged=egbert.ged
http://tijhoff.com/stamboom/calendar.php?year=1252&filterof=all&action=year
http://tijhoff.com/stamboom/individual.php?pid=I11866&ged=egbert.ged
http://tijhoff.com/stamboom/relationship.php?pid1=I20687&pid2=I11866&followspouse=1&ged=egbert.ged
http://tijhoff.com/stamboom/calendar.php?year=1254&filterof=all&action=year
http://tijhoff.com/stamboom/individual.php?pid=I12901&ged=egbert.ged
http://tijhoff.com/stamboom/relationship.php?pid1=I20687&pid2=I12901&followspouse=1&ged=egbert.ged
http://tijhoff.com/stamboom/calendar.php?year=1264&filterof=all&action=year
http://tijhoff.com/stamboom/individual.php?pid=I11363&ged=egbert.ged
http://tijhoff.com/stamboom/relationship.php?pid1=I20687&pid2=I11363&followspouse=1&ged=egbert.ged
http://tijhoff.com/stamboom/index.php?ctype=gedcom
http://tijhoff.com/stamboom/index.php?ctype=gedcom
http://tijhoff.com/stamboom/index.php?ctype=user
http://tijhoff.com/stamboom/index.php?ctype=user
http://tijhoff.com/stamboom/pedigree.php
http://tijhoff.com/stamboom/pedigree.php
http://tijhoff.com/stamboom/indilist.php
http://tijhoff.com/stamboom/indilist.php
http://tijhoff.com/stamboom/calendar.php
http://tijhoff.com/stamboom/calendar.php
http://tijhoff.com/stamboom/reportengine.php
http://tijhoff.com/stamboom/reportengine.php
http://tijhoff.com/stamboom/clippings.php
http://tijhoff.com/stamboom/clippings.php
http://tijhoff.com/stamboom/search.php
http://tijhoff.com/stamboom/search.php
javascript:;
javascript:;


Jan van der Merwede - I20687 - Persoonsinformatie - - PhpGedView

Overlijden van vader voor 16 maart 1271 Vader: Godschalc van der Merwede ridder  (I20695) - [Verwantschap] 
 

Huwelijk voor 25 april 1277 Beatrix Lodewijk de Kasteleinsdr Onbekend - [Bekijk gezin (F9624)]  

Overlijden van een oom/tante ongeveer 1283 Oom: Daniel II van der Merwede heer  (I11361) - [Verwantschap] 
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Mabelia van Arkel, b: 1230 -
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Family Group

Husband     
Godschalk van der Merwede     
 Born:    ABT 1220   - 
 Marr:    ABT 1250   -   
 Died:   2 NOV > 1258   - 
Father: Daniël II van der Merwede
Mother: NN van Voorne
Other Spouses:  

  
Wife        
Mabelia van Arkel     
 Born:    ABT 1230   -  
 Died:   12 SEP > 1288   -   
Father: Herbaren II van Arkel van der Lede
Mother: Aleid Alverade van Heusden
Other Spouses: Ghiselbert uten Goye 

 
Children
1. Jan van der Merwede   
 Born:               - 
 Marr:    1277   -  Beatrix Lodewijk de Kasteleinsdr 
 Died:               - 
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Mabelia van Arkel, b: 1230 -

 
 

Family Group

Husband     
Herbaren van Arkel     
 Born:    ABT 1220   - 
 Marr:               -   
 Died:    ABT 1280   - 
Father: Herbaren II van Arkel van der Lede
Mother: Aleid Alverade van Heusden
Other Spouses:  

  
Wife        
Agniese van Brederode     
 Born:    ABT 1245   -  
 Died:    ABT 1280   -   
Father: Dirk I van Brederode
Mother: Alveradis van Heusden
Other Spouses: 

 
Children
1. Arnoud van Liesveld   
 Born:               - 
 Died:               - 
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Mabelia van Arkel, b: 1230 -

Family Group

Husband     
Ghiselbert uten Goye     
 Born:    ABT 1220   - 
 Marr:    ABT 1270   -   
 Died: 16 MAR 1271   - Utrecht
Father: Wouter uten Goye
Mother: Rixa 
Other Spouses: NN Wttenhorst  

  
Wife        
Mabelia van Arkel     
 Born:    ABT 1230   -  
 Died:   12 SEP > 1288   -   
Father: Herbaren II van Arkel van der Lede
Mother: Aleid Alverade van Heusden
Other Spouses: Godschalk van der Merwede 
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Family Group

Husband     
Jan van der Merwede     
 Born:               - 
 Marr:   < 15 APR 1277   -   
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Mabelia van Arkel, b: 1230 -

 Died:               - 
Father: Godschalk van der Merwede
Mother: Mabelia van Arkel
Other Spouses:  

  
Wife        
 Beatrix Lodewijk de Kasteleinsdr   
 Born:               -  
 Died:               -   
Father: Lodewijk de Kastelein
Mother: 
Other Spouses: 

 
Children
1. Nicolaes van der Merwede   
 Born:               - 
 Died:               - 
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Family Group

Husband     
Ghiselbert uten Goye     
 Born:    ABT 1220   - 
 Marr:               -   
 Died: 16 MAR 1271   - Utrecht
Father: Wouter uten Goye
Mother: Rixa 
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Mabelia van Arkel, b: 1230 -

Other Spouses: Mabelia van Arkel  
  

Wife        
NN Wttenhorst     
 Born:               -  
 Died:               -   
Father: 
Mother: 
Other Spouses: 

 
Children
1.  NN Ghiselbert Utengoyesdr 
 Born:               - 
 Marr:           - Jacob Jansz van Vlotstale van Voorne 
 Died:               - 
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Individual Notes

Note for:   Dirck van Keppel,    - 27 JUL 1227         Index 

 
Individual Note:   Marktgenoot van Doetichem. Hij is waarschijnlijk op de vermelde datum overleden in 1227. 
 

Individual Notes

Note for:   Wouter van Keppel,    -          Index 

 
Occupation:   1207 
 
Individual Note:   Marktgenoot van Doetichem. 
 

Individual Notes

Note for:   Daniël II van der Merwede,   ABT 1190 - ABT 1250         Index 

 
Individual Note:   Hij moet het Danielsambacht in Brielle bezeten hebben, als Voorne's leen (het 
Heer Danielsambacht was in de stad Brielle het zuidelijk deel van thans de Nobelstraat). 
 
Individual Note:   In oudere genealogien worden als ouders aangevoerd Daniel Danielsz VAN DER 
MERWEDE. gestorven na 1200, heer ter Merwede (zoon van Daniel van der Merwede leeft 1150, gestorven 
1172) en Adriaantje HEER LIJNDENDR. 
Lenselink geeft in zijn boek 'De heren van der Merwede 1243-1403' een goed overzicht van de stamreeksen 
die door de verschillende genealogen door de tijd heen van de Heren van der Merwede gemaakt zijn en 
verwijst bovengenoemde Daniel(en) naar het rijk der fabels evenals andere genealogen uit de tweede helft van 
de 20ste eeuw. Het verbaasd enigszins dat J. de Hartog in zijn 'Familie v.d. Merwede, v. Clootwijk, v. 
Muylwijck', uitgegeven in 1992 weer terugvalt op de door hedendaagse genealogen niet correct bevonden 
oude stamreeksen. 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~gomes/Europese%20adel/publicaties/Adel1/ghtindex.htm
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~gomes/Europese%20adel/publicaties/Adel1/ghtindex.htm
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~gomes/Europese%20adel/publicaties/Adel1/ghtindex.htm
http://www.rootsweb.com/
http://searches.rootsweb.com/
http://worldconnect.rootsweb.com/
http://lists.rootsweb.com/
http://www.ancestry.com/s33216/t11581/grid1020/rd.ashx
http://www.ancestry.com/s33216/t10989/grid1002/rd.ashx


http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~gomes/Europese%20adel/publicaties/Adel1/np758.htm

 

Individual Notes

Note for:   Godschalk van der Merwede,   ABT 1220 - 2 NOV > 1258         Index 

 
Occupation:   1258 
 
Individual Note:   Ridder. 
 
Individual Note:   Zie ook: De Nederlandsche Leeuw 1939, nr. 9, pagina 428; boekbespreking J.P. de Man van H.
J. Smit, De rekeningen der graven uit het Henegouwse huis. Utrecht, 1939, dl. III Werken uitgegeven. door 
het Historisch Genootschap, 3e serie, no. 69; hij stelt op pagina 428: 
Heer Claes van der Merwede voornoemd beschouw ik als zoon van Jan van der Merwede en Beatrix, dochter 
van Lodewijk (Ludooicus Castellano), welke Jan de oudste zoon was van Heer Godschalck Daniëlsz. van 
der Merwede en vrouwe Mabilia; De heren van Goye, door Dr. P.G.F. Vermast. In: De Nederlandsche Leeuw 
1949 nr. 11 p. 329-341; J.W. Groesbeek, De heren van Arkell. 
 

Individual Notes

Note for:   Jan van der Merwede,    -          Index 

 
Occupation:   1277 en 1288 

Individual Notes

Note for:   Agniese van Brederode,   ABT 1245 - ABT 1280         Index 

 
Individual Note:   Het is nog geenszins bewezen dat zij een dochter is uit dit huwelijk, gelet op haar 
vermelde geboortedatum. 
 

Individual Notes
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Note for:   Arnoud van Liesveld,    -          Index 

 
Occupation:   1277-1300 
 
Individual Note:   Heer van den Berghe (1277-1300). 
 

Individual Notes

Note for:   Ghiselbert uten Goye,   ABT 1220 - 16 MAR 1271         Index 

 
Individual Note:   Ridder (ca. 1253); broeder van het Duitse Huis (ca. 1267); landcommandeur (1269/70); 
vermeld sinds 1242. 
 

Individual Notes

Note for:   Nicolaes van der Merwede,    -          Index 

 
Individual Note:   Ridder, vermeld tussen 1315 en 1331. Verzoend door de stad Utrecht voor de dood van zijn 
neef Lodewijk op 16-04- 1325. Hij bezat het langeamct van de Merwede in 1329 en draagt zijn leengoed op 
ten gunste van zijn zoon op 07-07-1331. 
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Kwartierstaat Hagen

7876212 Jan van der Merwede; geboren bef. 1277, overleden aft. 1288. 
Trouwde met 

7876213 Beatrix. 
  

7876222 
Dirk van Brederode; overleden 16 aug 1318 te Reims. 
Trouwde (1) met NN Herman van Woerdensdr. 
Trouwde (2) abt. 1290, met 

7876223 Maria van der Lecke; geboren abt. 1272, overleden 1 april 1307. 
  

 
Generatie XXIV 

 

15752224 Herpert van der Woert. 
Trouwde met 

15752225 Machteld van den Berg. 
  

15752420 Floris van Brederode; geboren abt. 1230 te Santpoort. 
Trouwde 1255 te Velzen, met 

15752421 N N; geboren 1230 te Velzen. 
  

15752422 Dirk van Rodenrijs. 

15752424 Godschalc van der Merwede; geboren bef. 1258, overleden aft. 1271. 
Trouwde met 

15752425 Mabelia van den Berghe ook genaamd Van Arkel; overleden aft. 13 juli 1288. 
Zij hertrouwde met Gijsbert heer van Goye. 

15752426 Lodewijk de Kastelein. 
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Kwartierstaat D.S. van Geest

 
Generatie XXIII 

 
4198964 Jan van der Merwede. 

Trouwde met 
4198965 Beatrix ?. 

  
4198972 Philips van Duivenvoorde. 

Trouwde met 
4198973 Elisabeth van Vianen. 

  
4198974 Dirk 'de goede' van Brederode; geboren 1256 te Santpoort, overleden 16 aug 1318 te Reims. 

Trouwde met 
4198975 Maria van der Lecke; geboren rond 1272, overleden 1 april 1307. 

  
 

Generatie XXIV 
 

8397928 Godschalc van der Merwede; geboren rond 1225, Ridder, overleden voor 1271. 
Trouwde rond 1250, met 

8397929 Mabelia van den Bergh (van Arkel); geboren rond 1225, overleden na 13 juli 1288. 
Zij hertrouwde rond 1270, met Ghiselbert uten Goye; geboren rond 1220, overleden rond 1271. 
 

8397930 Lodewijk de Kastelein. 
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Untitled Document

4506126 Jan van der Merwede, geboren vóór 1270 in ?Delft (ZH, NL)?. Jan is overleden 
na 1330 in ?Delft (ZH, NL)?, minstens 60 jaar oud.  
Hij trouwde ongeveer 20 jaar oud vóór 1290 in ?Delft (ZH, NL)?. Het huwelijk werd aangegaan 
met:  
4506127 [waarschijnlijk] Beatrix N.N., ongeveer 20 jaar oud, geboren vóór 1270 in ?Delft 
(ZH, NL)?. Beatrix is overleden na 1330 in ?Delft (ZH, NL)?, minstens 60 jaar oud.  

Generatie 24 ( edeloudovergrootouders ) 

9012244 Flor(i||en)s (Sr.) van Brederode | van de Doortoge , geboren omstreeks 
1230 in Slot Brederode, Santpoort (NH, NL). Flor(i||en)s (Sr.) is overleden na 1306 in ?
Santpoort (NH, NL)?, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven vóór 1321. 
Hij trouwde ongeveer 25 jaar oud omstreeks 1255 in Velsen. Het huwelijk werd aangegaan 
met:  
9012245 N.N. Hugosdr. Naaldwijk, ongeveer 25 jaar oud, geboren omstreeks 1230 in 
Velsen. N.N. Hugosdr. is overleden na 1264 in ?Santpoort (NH, NL)?, ongeveer 34 jaar oud.  
 
 
9012246 Dirck van Roderise, geboren vóór 1251 in ?Santpoort (NH, NL)?. Dirck is 
overleden na 1271 in ?Santpoort (NH, NL)?, minstens 20 jaar oud.  
9012252 Godschalc van der Merwede, geboren vóór 1250 in ?Delft (ZH, NL)?. Godschalc 
is overleden vóór 01-01-1271 in ?Delft (ZH, NL)?, ongeveer 21 jaar oud.  
Hij trouwde ongeveer 20 jaar oud vóór 1270 in ?Delft (ZH, NL)?. Het huwelijk werd aangegaan 
met:  
9012253 Mabelia van de(r|n) Bergh, ongeveer 20 jaar oud, geboren vóór 1250 in ?Delft 
(ZH, NL)?. Mabelia is overleden na 1277 in ?Delft (ZH, NL)?, minstens 27 jaar oud.  
 
 
9012254 Lodewijk de Kastelein, geboren vóór 1250 in ?Delft (ZH, NL)?. Lodewijk is 
overleden na 1300 in ?Delft (ZH, NL)?, minstens 50 jaar oud.  
Hij trouwde ongeveer 20 jaar oud vóór 1270 in ?Delft (ZH, NL)?. Het huwelijk werd aangegaan 
met:  
9012255 N.N. N.N., ongeveer 20 jaar oud, geboren vóór 1250 in ?Delft (ZH, NL)?. N.N. is 
overleden na 1300 in ?Delft (ZH, NL)?, minstens 50 jaar oud.  

Generatie 25 ( edeloudbetovergrootouders 
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Kwartierstaat van Teuntje van der Steenhoven

2041030    Jan van der Merwede, Knape, geboren circa 1250, overleden na 1307, zoon van 
Godschalk Daniels van der Merwede (zie 4082060) en Mabelia van der Lede (zie 
4082061). 
Gehuwd circa 1275 met 
2041031    Beatrix de Borchgrave, geboren circa 1250, dochter van Lodewijk de 
Borchgrave (de Kastelein) (zie 4082062) en [Lijsbeth] nn (zie 4082063). 
Uit dit huwelijk: 
   1. Nicolaes, Heer van Muilwijk, Ridder (1325), geboren circa 1275, overleden circa 1331, 

vermeld 1323-1331 . 
   2. Lijsbeth (van Almkerk), geboren circa 1280 (zie 1020515). 
   3. Lodewijk, geboren circa 1280, overleden na 1330. 
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Mijn stamboom

5/11/2007 - manier 2 via Catharina van Foreest (bron leo van kruining)

40 Karel der Franken 742-814 
&771 Hildegard van Zwaben +783

 

 |  
 39 Bertha der Franken 780-823  
 |  
 38 Bertha van Ponthieu ca 805-/859  
 |  
 37 Odakar van Boulogne 855-914  
 |  
 36 Wigerich van Lotharingen ca 880-919  
 |  
 35 Hildegard van Westerburg 910-960  
 |  
 34 Bernhard I van Saksen 940-1011  
 |  
 33 Bernhard II van Saksen 995-1059  
 |  
 32 Otto Ordulf van Saksen-Billung 1020-1072  
 |  
 31 Othelhildis van Saksen-Billung ca 1054-ca 1120 
 |  
 30 Floris II van Holland ca 1085-1121  
 |  
 29 Hadewich Florijsdr van Holland ca 1100-1157  
 |  
 28 Dirk I van Voorne ca 1130-1189/  
 |  
 27 unknown van Voorne  
 |  
 26 Godschalcus Daniëlsz van der Merwede ca 1220  
 |  
 25 Jan van der Merwede ca 1260
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4469358  Jan van der Merwede. 

vermeld 1277, 1288. (Zie Ons Voorgeslacht 1974) 

Jan was gehuwd met 

4469359  Beatrix Lodewijksdr. de Burchgrave. 

Van Jan en Beatrix is een kind bekend: 

1  Lijsbeth Jans van de Merwede, zie 2234679. 
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8938716  Godschalc van der Merwede overleden < 16-03-1271. 

ridder, beleend met goederen en tienden tussen de Alm en de Maas 
2-8-1258. 
Overleden op 16 maart, voor het jaar 1271. 

Godschalc was gehuwd met 

8938717  Mabelia van den Berghe overleden 12-09-1288. 

ovl. op 12 sept. van een onbekend jaar. 
testeert 13-7-1258. Zij huwt 2e met Ghiselbert Uten Goye , geb. ca. 1200, 
Heer van Goye, ridder 1252/'54 ministrialis, maarschalk van de Bisschop 
van Utrecht 1265-1267, broeder van het Duitse Huis ca. 1267, 
landcommandeur van de Duitse Orde 1269/70,, overl. Utrecht 2-11-1271, zn. 
van Wolterus VAN GOYE, vermeld 1208-1232 en Rixa , vermeld als weduwe in 
1252. 

Mabelia was eerder gehuwd (1) met Ghiselberg Uten Goije, zie 71508908. 

Van Godschalc en Mabelia zijn twee kinderen bekend: 

1  Jan van der Merwede, zie 4469358. 

2  Daniel Godschalcksz van der Merwede, zie 17962626. 

8938718  Lodewijk de Kastelein. 

alias Burggraaf 
ontvangt tienden te Uppel in erfpacht 25-4-1277, stamvader van de 
Burchgraven 
in het land van Altena. 

Van Lodewijk is een kind bekend: 

1  Beatrix Lodewijksdr. de Burchgrave, zie 4469359. 
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17877432  Daniel I van der Merwede geboren ±1120, overleden ±1172. 

Heer te Merwede, leefde omstreeks 1150, moet het Danielsambacht in 
Brielle bezeten hebben,als Voorne's leen (het Heer Danielsambacht was in 
de stad Brielle het zuidelijk deel van thans de Nobelstraat) 

Daniel was gehuwd met 

17877433  N.N. van Voorne geboren ±1125. 

Van Daniel en N zijn twee kinderen bekend: 

1  Godschalc van der Merwede, zie 8938716. 

2  Daniel II van der Merwede geboren ±1150, zie 287391746. 

17877434  Herbaren van den Berghe. 

Harbernus de Monte (heer van den Berghe) , van Arkel. 
ridder, heer van Liesveld, half Nieuwpoort en Langerak, heer van 
Bergambacht, 
vermeld als broeder van heer Jan van Arkel 17-3-1254. 

Herbaren was gehuwd met 

17877435  Agniese van Brederode. 

Van Herbaren en Agniese is een kind bekend: 

1  Mabelia van den Berghe, zie 8938717. 
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17877432  Daniel I van der Merwede geboren ±1120, overleden ±1172. 

Heer te Merwede, leefde omstreeks 1150, moet het Danielsambacht in 
Brielle bezeten hebben,als Voorne's leen (het Heer Danielsambacht was in 
de stad Brielle het zuidelijk deel van thans de Nobelstraat) 

Daniel was gehuwd met 

17877433  N.N. van Voorne geboren ±1125. 

Van Daniel en N zijn twee kinderen bekend: 

1  Godschalc van der Merwede, zie 8938716. 

2  Daniel II van der Merwede geboren ±1150, zie 287391746. 

17877434  Herbaren van den Berghe. 

Harbernus de Monte (heer van den Berghe) , van Arkel. 
ridder, heer van Liesveld, half Nieuwpoort en Langerak, heer van 
Bergambacht, 
vermeld als broeder van heer Jan van Arkel 17-3-1254. 

Herbaren was gehuwd met 

17877435  Agniese van Brederode. 

Van Herbaren en Agniese is een kind bekend: 

1  Mabelia van den Berghe, zie 8938717. 
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35752466  Albrecht van Voorne geboren ±1248, overleden 12-1287. 

tr. 1e Aleid (van Loon), tr. 2e ca. 1280 Katharina van Durbuy 
geboortejaar niet bekend,zijn leeftijd wordt niet veel ouder geschat dan 
van Floris V (1254-1296); 
over zijn jaren,na het overlijden van zijn vader,tot zijn 
zelfstandigheid, zie bij zijn moeder; 
Aelbrecht komt vanaf 1261,door het zelfstandig uitvaardigen van 
oorkonden, in de bronnen voor; x in 1268 is Aelbrecht mede aanwezig,bij 
een bezoek van graaf Floris V,met zijn voormalige voogdes/tante 
Aleida,aan Brugge; x een ruiterzegel van heer Aelbrecht van Voorne,d.d. 
17-8-1271,berust in het Stadsarchief van Keulen; 
1273,Graaf Floris V,geeft bij akte toestemming aan Albert,heer van 
Voorne, om diens varkens te mogen weiden in de hout,"de weide van 
Voorne"; 
1283, idem ,t.n.v. Katharina,vrouwe van Voorne; 
in 1277 is er op Voorne een inzamelingsactie voor een nieuwe kruistocht, 
de gelden worden ge¸nd door de 'capellanus de Merlant...'; 
de schrijver/ dichter Jacob van Maerlant,koster van de Maerlantse kerk, 
krijgt opdrachten van en draagt werk op aan Albert,n.l. (o.a.) 'Historie 
van den Grale',toen deze op de drempel van zijn bestuur stond; 

Albrecht trouwt ±1275 met 

35752467  Catharina van Durbuy overleden 26-09-1328. 

Van Albrecht en Catharina zijn zes kinderen bekend: 

1  Mabelia van Voorne, zie 17876233. 

2  Gerard van Voorne. 

Heer van Voorne,burggraaf van Zeeland ,vermeld v.a. 1289 ovl. tussen 
1-4-1337 
21-8-1337 tr. 1e 1297 Heilwich van Borssele vermeld 1297/ ovl. 19-9-1328 
tr. 2e 1332 Elisabeth van Kleef 
10-11-1289,23-2-1290 en 3-4-1292,als kind van Voorne vermeld; 
5-9-1296,oorkonde door hem zelf uitgevaardigd; 
huw.I: dit kwam tot stand onder druk van zijn stiefvader heer Wolfaert 
van Borssele,regent van Holland,Heilwich was een van zijn dochters uit 
zijn eerste huw.; 
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in akte 1306,bevestigt de abt van Ten Diest,de ontvangst van 6 ponden,van 
Gerard,heer van Voorne,tot petancie,bestemd voor de opneming van hem en 
de zijnen,in de broederschap; 
de voortzetting van Jacob van Maerlant's Spiegel Historael ,ca. 1315 
berijmd door Lodewijk van Velthem,werd opgedragen aan heer Gerard van 
Voorne; 
16-6-1316,Gerard,heer van Voorne,(wordt (ook) hier genoemd) heer van 
Putten en burggraaf van Zeeland; 
Gerard v.V.:1336,verklaart de "lombard" ter Brijele,te zullen 
terugbetalen; 
archief: de codex,die bekend staat als 'het register Voorne A.B',is een 
bijzonder archiefstuk. Het laat zien hoe de heren van Voorne in de veer- 
tiende eeuw vorm gaven aan de administratie van hun bezittingen ... Het 
register is ontstaan ca.midden 14e eeuw,het is (uniek) in orginele staat 
bewaard gebleven,het is vervaardigd tijdens Gerard van Voorne,die vanaf 
het einde der dertiende eeuw tot in 1337 de heerlijkheid bestuurde;het 
register Voorne A.B. bevond zich (met de rest van het archief) na het 
overlijden van Machteld van Voorne,in de grafelijke kanselarij ; 
Echtgenote II: - vermeld 1332/ ovl. 13-11-1382; hertr.1338 Otto de jonge 
van Hessen,ovl.11-12-1366; 
Elisabeth is dochter van graaf Dirk IX van Kleef; 

3  Hendrik van Voorne overleden ±1328. 

zou ongehuwd gebleven zijn; 
er is sprake van Hendrik van Voorne (ridder),o.a. in: 
- 1324,i.z. overeenkomst met Gerard,heer van Voorne; 
- 1327,i.z. afstand doen van Acquoy,wegens geldgebrek; 
- 1328,i.z. het familiedeel van Katharina van Durbuy; 
wordt nog als broer van Gerard van Voorne vermeld 

4  Nicolaas van Voorne. 

ook genaamd Nicolaas van Voorschoten ,vermeld 1300 tr. Aleise 
bastaardzoon; 
in 1300 gaf Gerard, heer van Voorne, zijn bastaardbroer Nikolaas van 
Voorschoten,de waard van Acquoy in leen; 

5  Hildegonde van Voorne. 

Hildegonde,heer Aelbrecht's dochter,haar kleindochter,Katerine van 
Brede- rode is de moeder van heer Jan van Polanen 
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6  Hendrik van Voorne geboren ±1281, zie 29722006. 
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71504932  Hendrik van Voorne overleden < 01-05-1261. 

Hendrik behoort tot de naaste medespelers van Willem II,graaf over 
Holland en Zeeland,die in 1247 tot Roomskoning van het Duitse Rijk was 
gekozen,echter op 28 januari 1256,in een strafexepidie tegen de 
Westfriezen bij Hooghoud door dezen werd gedood,nadat hij met zijn paard 
en al door het ijs was gezakt en door zijn volgelingen in de steek werd 
gelaten; deze gebeurtenis werd destijds en nog eeuwen later als een 
catastrofe ervaren en dit zal niet in het minst gelden voor Hendrik van 
Voorne,die deelde in de glans van de positie van Willem en deze op zijn 
reizen als Roomskoning vaak vergezelde; 
hoogstwaarschijnlijk maakte Hendrik,in het gevolg van graaf Willem II,op 
6 januari 1249 te Keulen,op het Driekoningenfeest het volgende mee: de 
ontmoeting van de koning met de grootste geleerde van die tijd,n.l. 
Albertus Magnus,deze dominicaan,het sieraad van de Keulse 
universiteit,ont- ving de koning in zijn klooster,waar het gezelschap in 
de ontvangstzaal werd binnengelaten,de geleerde liet nog even op zich 
wachten,intussen ergerde het hoge gezelschap zich dat er niet de moeite 
genomen was om de haard aan te maken in de snijdende koude die er 
heerste; net toen de woede op zijn hoogtepunt was kwam Albertus 
binnen,blootsvoets en in zomerpij gekleed,hij nodigde zijn gasten aan de 
maaltijd,die buiten geserveerd zou worden,de verontwaardiging over zoveel 
misplaatste ascese liep onder de edellieden zo hoog op dat sommigen de 
koning adviseerden spoorslags te vertrekken; maar intussen in de 
kloostertuin aangekomen,bleek het daar zomer,de bloemen stonden in volle 
bloei en het fruit kon van de bomen geplukt worden; voor zover de 
verwende edelen iets te klagen hadden na afloop,was het over de hitte 
...; ook voor de kritische beschouwer van heden,zijn de bronnen zodanig 
dat er aanleiding is er een kern van waarheid in te weten; 
Hendrik,heer van Voorne,machtigt,blijkens akte van 1229,de kerk van ter 
Doest,om Oosthoek voor de zoutwinning te mogen ontmoeren; 
een ruiterzegel van heer Hendrik van Voorne,d.d. 10-10-1258,berust in het 
archief van de Duitse Orde te Utrecht; 
in 1235 blijkt dat Hendrik v.V. de leenheer is van Nicolaas van 
Putten,heer van Putten en Strijen; x koopt (tussen 1247-1256) van de 
Roomskoning,graaf Willem II,de dijkzate van de uit het einde van het 
derde kwart van de twaalfde eeuw daterende inlaag- dijk ten noorden en 
oosten van het latere Rotterdam ; op deze dijkzate,die sedert de aanleg 
omstreeks 1240 van de dam in de Rotte ter plaatse van de Hoogstraat te 
Rotterdam,tot droge dijk was geworden, liggen een aantal door de heren 
van Voorne en Polanen uitgegeven lenen; 
het overlijden van Hendrik levert opvolgingsproblemen op (zij het op 
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kleinere schaal,te vergelijken met de situatie in het graafschap 
Holland),Albert was nog (zeer) jong,"broers had deze Albert niet",lezen 
we in: Maerlants Wereld ,hoe dit te rijmen met de overige bronnen? 
Hendriks weduwe wordt er (thans) voor aangezien het territorium 
nauwelijks in haar eentje te hebben kunnen besturen,het lag voor de 
hand,voor het toe- zicht en mogelijk de formele (mede)voogdij over 
Albrecht,een beroep te doen op Aleide,die in die jaren het bewind over 
het gehele graafschap voerde en regentes was voor de jonge Floris V; 
Aleide had steeds nauw samengewerkt met Albrechts vader,de dan overleden 
Hendrik van Voorne,en er blijkt van nauwe kontakten tussen Aleide en de 
Voornes in de jaren rond 1260,wat de zaak aannemelijker maakt; zelfs over 
het op het hof te Maerlant woonachtig zijn van Aleide en Floris V wordt 
gespeculeerd 

Hendrik trouwt 1231 met 

71504933  Catharina van Cysoing. 

Van Hendrik en Catharina zijn vier kinderen bekend: 

1  Hildegonde van Voorne, zie 60829949. 

2  Floris van Voorne. 

vermeld 1261-1271 
hij treedt op met zijn broer Aelbrecht, heer van Voorne,op 1 mei 1261 en 
zegelt op 17 augustus 1271; 

3  Dirk van Voorne. 

vermeld in 1290, heeft een zoon Bartholomeus. 

4  Albrecht van Voorne geboren ±1248, zie 35752466. 

71504934  Gerard van Limburg geboren ±1222, overleden ±1300. 

heer van Durbuy, vermeld 1223-1290 

Gerard trouwt 1253 met 

71504935  Machteld van Kleef. 
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Van Gerard en Machteld is een kind bekend: 

1  Catharina van Durbuy, zie 35752467. 
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