
Reeks van Swieten. 

 

Deze reeks begint bij Guyote van Amstel. 

Via haar ouders Arnold van Amstel en Maria van Avesnes loopt er een lijn naar  

Karel de Grote ( zie van der Meijden). 

 

20.Guyote van Amstel, erfdochter van IJsselstein, tr. 1330/31 Jan I van Egmond, geb. ca. 

1310, overl. 28.12.1369, begr. IJsselstein. 

 

21. Beatrijs (ook Beatrix) van Egmond.  geb. Slot op den Hoef, Egmond-Binnen, Noord-

Holland, 1332, overl. tussen 14-3-1389 en 1-1-1403. Ontvangt als huwelijksgoed het land 

tussen de poort van IJsselstein en de IJsseldam op 1 Jan. 1353. Dr.v.Jan I van Egmond 

(Stadhouder en Raad) en Guyote van IJsselstein. 

Tr.  tr. voor 24-4-1353 Gijsbrecht Beusinchem van Vianen van Goije, geb. ca. 1320, overl. 

21-8-1391. Zn.v. Hendrik Hubertsz I van Beusinchem van Vianen en Catharina Gijsbertsdr  

uten Goije van Langerak.  

Vrijheer van Vianen, burggraaf van Utrecht.  Burggraaf van Utrecht en heer van den Goye 

(ter opvolging van zijn moeder) in 1351. Na de dood van zijn vader, in 1352, door de graaf 

van Holland beleend met Vianen op 24 Jan. 1353. Lid van de grafelijke raad onder Willem V 

en ruwaard Albrecht. 

Gijsbrecht noemt zich van Vianen ende van de Goije. Op 18-2-1354 krijgt Vianen het recht 

accijnsen te heffen. Op 22-10-1355 wordt vrede gesloten met Jan van Arkel, bisschop van 

Utrecht. Op 8-4-1370 wordt besloten tot het graven van de Oude Zirrik langs de Zouwendijk 

naar Meerkerk. Op 28-10-1373 is er toestemming van hertog Albrecht voor afwatering op de 

Lek bij 'Sluis'. In 1377 wordt een 2e vliet parallel gegraven. In 1388 wordt Meerkerk en 

verder het land van Vianen en Ameide geplunderd en met de grond gelijk gemaakt door Otto 

van Arkel. In 1390 is er slag bij Lakerveld tussen de Gorcumers en Hendrik van Vianen.  
  
Kinderen: 

 

1. Heilwich van Vianen,   volgt hierna. 

2. Hendrik van Vianen,  

3. Maria van Vianen,  

4. Jan van Vianen,  

5. Geertruide van Vianen, 
 

Bronnen, noten en/of referenties: 
 

Janse, Autheun (2009) Ridderschap in Holland (Hilversum Verloren) : portret van een adellijke elite  
in de late middeleeuwen. 
 

22.Heilwich (Hedwich) van Vianen, geb. 1364, overl.1410.  
Tr. 23 Aug 1382 Otto van Nijenrode, geb. ca. 1368, overl.1434,  

Heer van Nijenrode, de Lier en Zouteveen, Waterland, erfmaarschalk van Gooiland. 

Zn.v. Gijsbrecht II van Nijenrode en Belia van Arkel-Leyenburg. 

 

Kinderen: 

 

1. Gijsbrecht van Nijenrode (overleed jong). 

2. Jan van Nijenrode (1385-1454), opvolger, huwde Eleonora van Borselen-Brigdamme.  

3. Hendrik van Nijenrode.  



4. Gijsbrecht van Nijenrode.  

5. Splinter van Nijenrode (ca 1400-1471), tr. 5 juni 1421 met Johanna bastaard van Beieren. 

6. Liutgardis van Nijenrode (1382-1462), tr. Boudewijn van Z(s)wieten,  volgt. 

 

 
Bronnen, noten en/of referenties: 
 

Otto van Nyenrode was in het huwelijk getreden met Heilwich van Vianen eene jongere dochter van 
Hendrik heer van Vianen het Gooi en Ameide welke eerst als bruid aan wijlen zijn oudsten broeder 
was verzekerd. Door dezen echt werden de bezittingen en het regtsgebied der heeren van Nyenrode 
te Breukelen aanmerkelijk uitgebreid door de reeds vernielde goederen welke de heer van Vianen 
aan zijne dochter ten huwelijk medegaf. Ook kwam otto door deze verbindtenis in naauwe 
betrekking tot Walraven van Brederode die met de erfdochter van Vianen was getrouwd en tot 
andere aanzienlijke edelen van dien tijd Zijne gemalin schonk hem vijf zonen gijsbrecht johan Hendrik 
Gijsbrecht en Splinter benevens eene dochter Lutgarda die gezegd wordt gehuwd te zijn geweest 
met Boudewijn van Zwieten heer van Kalslagen en Loendersloot.   
Uit : Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, Volume 4,Nummer 1 
 
Zie van Mieris, D. III. bl. 673. D. IV bl. 221, 526. D. V bl. 84; van Leeuwen, Bat. ill. bl. 746, 1113; 
Burman, Utr. Jaarb. D. I bl. 56; Te Water, Verb. der Edel. D. III. bl. 174; De Gier, t.a.p. bl. 27 volgg; 
Tegenw. Staat d. Nederl. D. VIII bl. 87; Tijdschr. v Utrecht, 1837, bl. 400, 412. 
 

23.Liutgarde van Nijenrode,  geb. 1378, overl. 24 februari 1464, begr. Mariënpoel bij haar 

man, ontving 13 december 1404 een lijftocht, van haar man Boudewijn, aan twee woningen 

van zijn leengoed onder Voorburg.  Dr.v.Otto van Nijenrode en Helwich van Vianen. 

Tr. Boudewijn (Boudijn) Dircksz. Van Swieten (Zwieten), geb. ca. 1371, woonde aan het St. 

Pieterskerkhof te Leiden, werkzaam in de grafelijke tresorie 13 juli 1394, vermeld als klerk 11 

november 1395, grafelijk secretaris 1400/1401, later klerk in dienst van de gravin tot 1410, 

schepen van Leiden 1404, poortmeester ald. 1405, opgeroepen als knaap om de graaf bij 

Woudrichem te dienen met twee man 1407, rentmeester van Voorne voor Jan van Beieren 

1410, raad van Jan van Beieren 1412. Na het verdrag van Woudrichem betrokken bij de 

tresorie 1419, voerde het geldelijk beheer voor de tresorier tot 8 oktober 1420. Tresorier van 

Holland en Zeeland 1424-1425 en 1425-1432, tussentijds secretaris voor Philips de Goede 

1425, behoorde als tresorier 1428-1429 tot de Negenen, belast met het bestuur van Holland en 

Zeeland; grafelijk raad tot 12 januari 1447, hoogheemraad van Rijnland 1438-1447, eerste 

gasthuismeester van St.-Catharina te Leiden 1439-1441. Kocht 11 januari 1424 het huis te 

Zwieten met 54 morgen van Willem van Montfoort van Zwieten, droeg Zwieten 12 december 

1435 in leen op aan Frank van Borsselen. Van Hendrik van Wassenaar kocht hij 18 augustus 

1428 Podikenpoel onder Oegstgeest, ter plekke fundeerde hij 2 februari 1431 het 

nonnenklooster Mariënpoel, overl. 17 mei 1454, begr. in het klooster Mariënpoel, zoon van 

Dirck Boudijnsz. van Swieten en Lijsbeth N.N. 

   

Boudewijn van Swieten trad op 26 juli 1393 op als voogd voor zijn tante Alijd Boudijnsdr., 

verkocht 10 december 1397 een huis aan het ‘s-Gravenhof te Leiden aan Ghetyt Willemsz., 

koster; bezat aldaar een huis aan het Pieterskerkhof, de daaraan grenzende Oude School kocht 

hij 18 februari 1431 van de stad Leiden; de helft van een huis aan de Pieterskerksteeg 

verkocht hij 23 augustus 1447 aan Dirc en Jan Aerntsz. In de St.-Pieterskerk te Leiden stichtte 

hij 10 oktober 1421 een kapelanie geweid aan St.-Jan de Doper, die hij bedacht met 18 

morgen te Maasland en een huis bij de vierschaar te Leiden. Een tweede kapelanie fundeerde 

hij 2 augustus 1427 ter ere van de H.H. Stefanus, Agnes en Martinus; beide kapelanieën 

werden bediend op het door hem gestichte altaar in de omgang aan de noordzijde van het 



nieuwe koor. Bij testament van 1 juni 1443 bepaalde hij dat de goederen van beide fundaties 

zouden komen aan de zangmeesters van de St.-Pieterskerk voor het doen van de zeven 

getijden en het lezen van missen. Met de priester Dirk van Muyden riep hij 11 oktober 1432 

een officium in het leven voor de leprozen in de Anthoniskapel buiten Leiden. Jordanus, 

bisschop van Albavergunde hem en zijn vrouw 28 januari 1418 een eigen biechtvader te 

kiezen; paus Martinus V stond dit 11 november 1421 opnieuw toe. Boudijn bouwde een 

uitgebreid goederenbezit op in Rijnland (rondom Leiden) en in het Utrechts-Hollands 

grensgebied (omgeving van Loenersloot). Zijn kinderen beloofden 1 oktober 1428 zijn 

testament te eerbiedigen; 21 augustus 1439 confirmeerde Philips de Goede de overeenkomst 

tussen Boudijn en zijn kinderen (van 1428?). Ook 26 mei 1449 sloot hij een overeenkomst 

met zijn kinderen betreffende zijn nalatenschap. 

 

Kinderen : 

 

1. Dirk Boudewijnsz van Swieten (Zwieten), was schepen van Leiden 1433-37. 

    Tr. 18 februari 1427 Johanna van Leijenburg, overl.1451. 

2. Gijsbrecht Boudewijnsz. van Swieten (ca. 1402-1456) . 

    Tr. Jvr. Catharina van Diemen, (1440-1461). 

3. Jan Boudewijnsz. van Swieten (Zwieten) van Opmeer,   volgt. 

4. Margriet van Swieten, overl. 26-12-1447. 

    Tr. Jan van Poelgeest, burgemeester van Leiden 1446, overl. 20 oktober 1457. 

5. Alijd van Swieten, overl. 12 maart 1467. 

    Tr. 1)  vóór 1 oktober 1418 met Claas van Diepenburch, 

    Tr. 2)  vóór 13 maart 1453 met Everhard van Beieren, heer van Hoogwoude, 

    overl. 20 maart 1458, begr. Den Haag St. Jacobskerk, halfzuster Jacoba van Beieren, 

    zoon van graaf Willem VI. 

 
Bronnen, noten en/of referenties: 
 
Gebaseerd  op  de artikelen  gepubliceerd  door  Drs  F.W.J.  van  Kan  in  het Jaarboek  van  het  
Centraal  Bureau  voor Genealogie  en het Iconographisch Bureau  deel  37  en  38,  
Den  Haag  1983, onder de titel "het middeleeuwse riddermatige geslacht van Zwieten". 
 
R.A. Leiden,  Magistraatlijsten 1260-1641,  nr. 15077,  blz. 23. 
F.J.W. van Kan, Het Leidse Patriciaat, blz. 227, 228. 
F.J.W. van Kan, Het middeleeuwse riddermatige geslacht Van Zwieten; in: het Jaarboek van het 
Centraal Bureau voor Genealogie, deel 38 (1984), blz. 49, 52. Met verwijzing van vele noten.  
A. Janse, Ridderschap in Holland; Portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen. 
 

 



Memorietafel van Boudewijn van Swieten en zijn geslacht, Anoniem, inv.nr. S 250                   Museum De Lakenhal, Leiden.  
  

Memorietafel van Boudewijn van Swieten en zijn geslacht. Gemaakt ter nagedachtenis aan het 
echtpaar Boudewijn van Swieten en Lutgard van Nijenrode, hun kinderen en hun schoonfamilie. Het 
was oorspronkelijk geplaatst bij het ouderlijk graf in de kapel van het in 1428 door Van Swieten 
gestichte klooster Mariënpoel in de omgeving van Leiden. De oorspronkelijke memorietafel werd 
waarschijnlijk kort na de dood van Boudewijn van Swieten geschilderd. In 1552 werd het tafereel 
vernieuwd. Aan de linkerzijde werden de twee kinderen van Van Swietens kleinzoon Adriaen 
toegevoegd. Ieder mannelijk familielid draagt een herautenmantel met daarop zijn familiewapen. 
Maria kreeg als patrones van het klooster een centrale plek op het paneel. 
 

 
 
Afbeelding: Boudewijn staat afgebeeld op het schilderij “Memorietafel van Boudewijn van Swieten 
en zijn geslacht”.  Wapen afgebeeld boven de personen op het schilderij. 

 
Wapen        :      In rood drie zilveren rebeccen tussen de bovenste een gouden schildje beladen met  
  een breedarmig rood kruis. 
Helmteken:  Een zittende zilveren brak met gouden halsband 
Dekkleden :  Rood, gevoerd zilver.  
Museum De Lakenhal, Leiden S250  
(fragment uit “Memorietafel van Boudewijn van Swieten en zijn geslacht”).  
Vervaardiger: Anoniem (1552).  
 

24. Jan Boudewijnsz. van Swieten (Zwieten), geb.1417, overl. 13maart 1485, begr. 

Mariënpoel, zoon van  Boudewijn Dirksz. van Swieten en Lutgard van Nijenrode. 

heer van Opmeer (1434-1457), Hodenpijl, De Lier en Zouteveen, Leids wapenknecht te 

Gorinchem 1417, veertigraad te Leiden 1424-1481, schepen van Leiden 1434, 1452, de graaf 

stond hem 24 april 1437 toe dat hij het Leidse poortrecht behield gedurende de tijd dat hij zijn 

vaders huisbewaarder was te Loenersloot, rentmeester van Philips de Goede 1444-1451 en 

1462-1468, belast met de betaling van door deze verschuldigde lijfrenten in Brabant, 

Vlaanderen en elders (commissie van 1446-1462), rentmeester van de Abdij van Rijnsburg 

1448, ontving 1451 het bode-ambt van Den Briel in leen na opdracht door zijn zwager Adolf 

van der Marck, gedeputeerde ter dagvaart 1456, 1457, 1462, 1465, 1466, 1469, 1475, 1482, 

burgemeester van Leiden 1453, schout aldaar 1455-1479, homan van de schutters 1462, 

vermeld als schutter 1466. Hij had een geschil met Jan van Hodenpijl 1468-1472, op wie hij 

een vordering had vanwege 2 jaar verstrekte logies en onderhoud aan zijn zoon Adriaan en 

diens vrouw Machteld van Hodenpijl, waarin Jan volgens hun huwelijkse voorwaarden had 

moeten voorzien. Hij behoorde tot de Kabeljauwse voormannen die 1481 na de Hoekse inval 

te Leiden gevangen werden gehouden  

 

Beleend na opdracht door Herpert van Foreest 1423 met 5 “hoet” rogge uit de tiende te 

Hazerswoude, opnieuw beleend 1430. Beleend met 1/4 van Spanbroek, Opmeer, Obdam en 



Hensbroek na koop van Arent van Gent 1434. Beleend met Ten Velde c.a., de Cortemade en 

14 ½ morgen onder Loenen, afkomstig van zijn vader 1454; e.e.a. droeg hij 1470 op voor zijn 

zoon Adriaan. Bij overeenkomst van 9 februari 1457 met Jan en Daniël van Noortich werd 

hem Opmeer toegewezen. Kocht 14 juni 1458 van Jacob Claasz. 2 kamers te Leiden aan de 

Papengracht die hij 10 november 1474 overdroeg aan zijn neef Hugo van Zwieten. Hij bezat 

na zijn vaders dood waarschijnlijk ook Rijnegom c.a. met Bredeweer en Coppersweer onder 

Zoeterwoude in eigendom. 

Ingevolge zijn vaders testament was zijn neef Arent van Zwieten hem 32 gouden schilden 

schuldig, hij ontving daarom een jaarrente van 50 schilden op de Binckhorst 1454.  

Na opdracht door Arent 7 mei 1458 beleend met de Binckhorst, behoudens de Iijftocht van 

diens vrouw Otte van Nijenrode; droeg dit goed 5 september 1464 op t.b.v. Dirk Poes. 

Beleend met de Rijntienden, hem aangekomen van zijn zuster Alijd 22 juli 1468. Een hofstad 

te Breukelen aan de Vecht droeg hij 26 oktober 1472 op aan leenheer Gijsbrecht van 

Nijenrode t.b.v Ernst van Drakenburg. Beleend met het ambacht Hodenpijl en ¼ van De Lier 

en Zouteveen 19 juni 1473 na opdracht door deurwaarder Jan Aerntsz., als executeur van de 

goederen van Jan van Hodenpijl; ook volgde hij deze op in het leenbezit van 100 pond uit  

de domeinen van Noord-Holland. Met Brunink van Boschuysen had hij in 1474 een geschil 

over de leenmannen van Hodenpijl. Droeg 30 september 1473 de tiende van hofstad en hoeve 

van Zwieten en van Duyfhuyscamp, Molencamp en Coppersweer over op zijn neef Hugo van 

Zwieten. Schonk de procurators van de Zeven Getijden te Leiden een rente voor het zingen 

van de getijden voor hem (26 februari 1462 door een nieuwe vervangen). Met zijn broer 

Gijsbrecht beloofd bouwkosten van de kapel van Marienpoel te dragen 

Tr. 1) Leiden na 27-5-1433 Catharina van den Abeele, overl. 23 november 1442, begr. St.-

Pieterskerk Leiden voor het altaar van Boudijn van Zwieten, dochter van Hendrik van Abeele, 

burgemeester  van Zierikzee, en Alise van Stapelen.  

Zij staat afgebeeld op het schilderij “Memorietafel van Boudewijn van Swieten en zijn 

geslacht”.  

Tr. 2)  vóór 4 augustus 1451 met Emerentia (Ymmezoete) van der Marck; zij ontving 16 

november 1454 een Iijftocht van 22 gouden Engelse nobelen uit haar mans leengoed, opnieuw 

8 juli 1463 aan de helft van de goederen van de Binckhorst, deze lijftocht verkocht zij 31 

december 1464 aan Dirk Poes, overl. vóór 15 december 1510, bastaarddochter van 

Engelbrecht van der Marck. Zij hertrouwde 2e tussen 13 maart 1485 en 7 december 1487 met 

Floris, heer van Alkemade, overl. 1511.  

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien            laatst bewerkt: 29-07-2013  

 

Uit het eerste huwelijk: 

 

1. Adriaan Jansz van Swieten, volgt. 

 
Bronnen, noten en/of referenties: 
 

  
 



Fragment uit “Memorietafel van Boudewijn van Swieten en zijn geslacht”.  
Vervaardiger: Anoniem (1552). Museum De Lakenhal, Leiden S250 
 
Literatuur:  
-  R.A. Leiden,  Magistraatlijsten 1260-1641,  nr. 15077,  blz. 35-41.  
-  F.J.W. van Kan, Het middeleeuwse riddermatige geslacht Van Zwieten; in: het Jaarboek  
   van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 38 (1984), blz. 72, 73.  
   Met verwijzing van vele noten.  
-  A. Janse, Ridderschap in Holland; Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen,    
   blz. 456.  
 

25. Adriaen Jansz. van Swieten (Zwieten) , ridder, heer van Opmeer, De Lier en Zouteveen, 

vermeld als veertigraad van Leiden 21 april 1457, burgemeester van Leiden 1465/1466 en 

1472/1473, schutter aldaar 1466-1479, stadhouder van de schout Jan van Swieten zijn vader 

1470/1471, baljuw en dijkgraaf van Rijnland 1475-1480, schout van Leiden 1476, 1479-1487, 

hoogheemraad van Rijnland 1481. Hij was een bekend voorman van de Kabeljauwse partij en 

werd bij de Hoekse inval te Leiden in 1481 gevangengezet, te Dordrecht door Maximiliaan 

twee maanden voor zijn overlijden tot ridder geslagen, overl. 31 augustus 1486, begr. 

Mariënpoel, zoon van Jan van Swieten, heer van Opmeer, en Catharina van den Abeele.  

Tr.1) 1465 met Machteld van Hodenpijl, overl. 28 april 1467, dochter van Jan van Hodenpijl 

en Johanna van Berlymont (Berlaimont).  

Tr.2)  ca. 1470 met Otte (Ottelina) van Egmond, vrouwe van Zegwaard, kocht in 1451 het slot 

te  Beukelingen van Johan van Apeltern en werd er op 14 augustus 1451 door de heer van 

Egmond er mee beleend, dezelfde dag wordt zij ook met Zegwaard beleend, getocht aan 

Adriaens goederen onder Loenen 31 augustus 1470, beleend met land te Hodenplijl ca. 1470, 

overl. 20 november 1485,  begr. Mariënpoel, dochter van Willem van Egmond, ridder, en 

Johanna van Heemskerck.  

 

Bij opdracht door zijn vader 31 augustus 1470 beleend met Ten Velde onder Loenen. Kreeg 

18 oktober 1483 toestemming vrij over zijn lenen te beschikken.  

Hij bezat te Leiden een gedeelte van een huis afkomstig van Willem van Alkemade; in een 

geschil met Beukel Heerman bepaalde het Leids gerecht 17 maart 1474 dat Adriaan het huis 

mocht huren zolang hij wilde, alleen de boomgaard mocht hij verhuren. Hij woonde er 

waarschijnlijk zelf; vermoedelijk was dit het huis aan de Vrouwensteeg waar hij In 1481 

woonde.   

Kocht 9 september 1484 Claas Schrevelshoeve onder Leiderdorp van de grafelijkheid, 

afkomstig van wijlen Cornelis van Zwieten, en werd ermee verlijd, behoudens de lijftocht van 

Gerrit Taets.   

Kocht 30 oktober 1483 het patronaatsrecht van de kapelanie van Zijl in de kerk van 

Leiderdorp van Gerrit van ZijI. Besprak 24 oktober 1485 bij de procurator van de Zeven 

Getijden te Leiden een jaarlijkse memoriedienst voor zijn ouders, schoonouders van Egmond, 

zijn echtgenotes en zichzelf, te houden op het hoogaltaar in de St.-Pieterskerk. Adriaan 

testeerde 19 augustus 1484.  

Beleend met 1/4 van De Lier, Zouteveen, Hodenpijl en Opmeer, de Rijntiende, 100 pond p.j. 

uit de domeinen van Noord-Holland en 5 “hoet” rogge uit de tienden van Hazerswoude 21 

december 1485.   

 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

 

1. Catharina van Swieten, tr.  Willem van Reimerswaal. 

  



Kinderen uit het tweede huwelijk: 

 

2. Josina (Jooste) van Swieten,      

3.Jan van  Swieten, tr. Philippa van Heemstede. 

 
 
 
 
 
Bronnen, noten en/of referenties: 
 

 
 
Adriaen van Swieten staat afgebeeld op het schilderij “Memorietafel van Boudewijn van Swieten en 
zijn geslacht”.  
 
Afbeelding     :  Museum De Lakenhal, Leiden S250 (fragment uit “Memorietafel van Boudewijn van   
                            Swieten en zijn geslacht”)  
Wapen           :   Wapen afgebeeld boven de personen op het schilderij.  
Vervaardiger:   Anoniem (1552)  

 
Literatuur:  
 
-  W. Downer, Het huis Rapenburg 65, zijn eigenaren en bewoners; in: Jaarboekje voor geschiedenis  
   en oudheden van Leiden en omstreken (1960, blz. 116.  
-  R.A. Leiden,  Magistraatlijsten 1260-1641,  nr. 15077,  blz. 38, 40-43.  
-  Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 5, blz. 851, 852.   
-  C. Hoek, Repertorium op de grafelijke lenen in De Lier, Schipluiden en Vlaardingen, 1252-1648; in:  
   Ons Voorgslacht (1973), blz. 88.   
-  F.J.W. van Kan, Het middeleeuwse riddermatige geslacht Van Zwieten; in: het Jaarboek van het  
    Centraal Bureau voor Genealogie, deel 38 (1984), blz. 60, 73. Met verwijzing van vele noten.  
-  A.W.E. Dek, Genealogie der heren en graven Van Egmond, blz. 71.  
-  Hollandse Leenkamer 274, fol. 39v.  
-  J. Belonje, Palestein; in: De Nederlandsche Leeuw , jrg. 67 (1950), kol. 179.  
-  A. Janse, Ridderschap in Holland, Portret van een elite in de late Middeleeuwen, blz. 455.  

 

Bronnen : 
  
Bronvermelding bij desbetreffende generaties. 
 
Teksten van Swieten samengesteld door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien.     
Met dank aan de heren H.K. Nagtegaal en H.M. Morien voor toestemming voor overname  
van tekst bij filiaties 23., 24. en 25. 
      



“Indien u bij de bronnen verwijst naar H.K. Nagtegaal en H.M. Morien hebben wij als auteurs geen 
bezwaar dat u de gegevens van de Van Swieten’s overneemt. Hans Nagtegaal.”  di 20-2-2018 17:16 
 
 
 

Afbeelding(en) : 
 
Memorietafel van Boudewijn van Swieten en zijn geslacht, Anoniem, inv.nr. S 250 
Museum De Lakenhal, Leiden.  
“Gebruik van het beeldmateriaal is alleen toegestaan voor de genoemde publicatie, zoals 
aangevraagd op 20 februari 2018. Bij gebruik van hetzelfde beeldmateriaal voor een ander doel moet 
opnieuw vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd bij Museum De Lakenhal te Leiden. 
Gebruik van het beeldmateriaal is alleen toegestaan onder vermelding van de creditline: Museum De 
Lakenhal, Leiden. Museum De Lakenhal ontvangt een presentexemplaar.”         do 1-3-2018 11:50 
 

   

 

Malden 08 maart 2018. 

 

A.J.Dekker. 


