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Genealogie Van Egmont van Merenstein
Deze genealogie heeft 3 hoofdstukken:
Hoofdstuk I

Genealogie van het adellijke geslacht Van Egmont van Merenstein.
Bl. 2   Alle mij bekende bronnen.
Bl. 22 Stamboom.
Bl. 23 Verantwoording van alle in de stamboom genoemde personen.
Bl. 59 Genealogie Van Egmont van Merenstein afkomstig van de familie Foreest.
Hoofdstuk II Genealogie van het vanaf 1572 te Egmond voorkomende geslacht Van Egmond van Meeresteyn.
Bl. 34 Inleiding.
Bl. 35 Alle mij bekende bronnen.
Bl. 37 Verantwoording van alle in de stamboom genoemde personen.
Bl. 54 Stamboom.
Hoofdstuk III Genealogie van het pseudo-geslacht van Egmond, afstammend van Neeltje van Egmond uit Hfdst. II.
Bl. 55 Inleiding.
Bl. 55 Stamboom.
Bl. 56 Genealogie door de heer A.J. Dekker.
Door een vraag van de heer A.J. Dekker ben ik mij nader gaan verdiepen in het geslacht Van Egmont van Merenstein.
Gerardus van Egmond, een oom van zijn vader, voor wie hij een genealogie samenstelde, stamt uit een geslacht waarvan
de Stammoeder Neeltje † vóór 1726 gehuwd was met Reyer Pieters te Egmond. Hun nakomelingen kozen ervoor om de
achternaam van Neeltje, dus van Egmond te gaan voeren hetgeen in die tijd niet ongebruikelijk was vooral als de status van
de moeder hoger was dan die van de vader.
Neeltje stamde uit een merkwaardige Egmondse familie met Aalbert Jansz. van Egmond † 1611 als Stamvader.
Deze Aalbert werd het "Kind van Egmond" genoemd. Hij was niet onbemiddeld en kocht ~1599 uit de boedel van de graaf
van Egmont aanzienlijke goederen.
Wat opvalt is dat zijn zoons het recht hadden om windhonden te houden voor de jacht. Dat impliceert dat zij de status
van Welgeborene hadden. Hierover ontstond onenigheid maar de buren van Egmond verklaarden ten overstaan van notaris
Adriaan Twuijver (1670/90) dat Aalbert "in de wandeling Egmondts kindt werd genoemd" omdat “deselve een afkomelingh vanden Grave van Egmondt was”.
De nakomelingen van Aalbert hadden niet alleen aanzienlijke bezittingen in de Egmonden maar zij bekleedden er ook
belangrijke functies. Zo was zijn zoon Pieter van 1595 tot 1614 schout van Egmond aan Zee. Diens zoon Jan was in 1619
substituut-schout van Egmond-Binnen. In 1695 komen we een Jacob Cornelisz. tegen als burgemeester van Egmond aan
den Hoef. Wat opvalt is dat hij de toenaam Van Meerestein voerde. Hij trouwde in 1679 met zijn achternicht Maartje van
Egmond. Hun dochter Grietje overleed als laatste van dit geslacht in 1754.
Het aannemen van de naam van een adellijk geslacht was in principe verboden echter dit werd oogluikend toegestaan
indien er geen bezwaren tegen ingebracht werden.
De graven van Egmont te Brussel hebben zich er klaarblijkelijk niet meer druk om gemaakt.
Het adellijke geslacht Van Egmont van Merenstein was in 1599 in mannelijke en in 1603 ook in vrouwelijke lijn uitgestorven.
Wel restte er nog een zijtak van Van Egmont van Merenstein namelijk dat Van Egmont van Kenenburg. Deze tak stierf in
1703 in mannelijke en in 1722 ook in vrouwelijke lijn uit.
Met name van deze tak viel bezwaar te verwachten. Temeer daar het in deze tak gebruikelijk was dat alléén de hoofdtak de
naam Van Kenenburg voerde en de overige leden van deze familie doorgaans de toenaam Van Merenstein voerden.
Tenslotte was er nog de tak Van Egmont van (de) Nijenburg. Deze tak stierf in 1747 in mannelijke lijn uit.
Omdat ik nogal wat op- en aanmerkingen had betreffende Hfdst. 67 Bl. 02 en 03 (zie Bl. 510/11 van de Internetversie),
heb ik besloten om een gedegen genealogie op te zetten van zowel het adellijke geslacht Van Egmond van Merenstein als
dat van de Egmondse naamgenoten. Het resultaat treft u hieronder aan.

Haarlem, januari 2016. Bijgewerkt maart 2016.
Wim Schmelzer
Email: w.schmelzerenmmulder@chello.nl
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Hoofdstuk I Genealogie van het adellijke geslacht Van Egmont van Merenstein
Bronnen
•1 De afkomst van het geslacht van Egmond van Merenstein door Jhr. Mr. W.A. Beelaerts van Blokland.
[Ned. Leeuw1914 kol. 354/362]
Het is een betreurenswaardig feit, dat tot heden weinig ernstige studie is gemaakt van de adellijke geslachten, welke in de
middeleeuwen hier te lande een rol van beteekenis hebben gespeeld. De vroegere genealogisten hebben dienaangaande vaak
veel gefabeld en de huidige besteden bij voorkeur hunnen tijd met nasporingen betredende regentengeslachten of kleine en
zelfs zeer kleine luiden, die een paar honderd jaren geleden hebben geleefd.
Wat de oud-adellijke geslachten in Holland betreft, zijn wij in de meeste gevallen nog aangewezen op de genealogieën gepubliceerd door van Gouthoeven en van Leeuwen en een ieder, die daartoe nu en dan zijne toevlucht heeft moeten nemen, zal
volmondig toestemmen, dat het met de betrouwbaarheid dier stamboomen droevig is gesteld. Een treffend staaltje daarvan
levert de genealogie van het geslacht van Egmond van Merenstein, waarvan ik hier de ware afkomst met de noodige bewijsstukken wil mededeelen.
De stamreeks vang ik aan met :
I. Heer Wouter van Egmond, ridder, die 10 Maart 1250 door Simon van Haarlem, die hem zijnen zwager noemt, met
verschillende goederen onder Heemskerk en omstreken werd beleend (zie beneden bewijsstuk I).
Zijne nakomelingen bleven langen tijd in het bezit dier goederen en bewaarden zorgvuldig als bewijs hunner rechten daarop
den brief van 1250, die ons bekend is door twee vidimussen daarvan kort na elkander afgegeven door Jacoba van Beyeren aan
Aelbrecht van Egmond, afstammeling in den vijfden graad van heer Wouter, [Hollandsche leenkamer no 62, bl. 90 en 95vso].
Heer Wouter van Egmond schijnt tusschen 1245 en 1248 tot ridder te zijn geslagen en komt voor - althans wanneer de
identiteit kan worden aangenomen - tot 1266 [zie Oorkb. v. d. B. I nos 412, 413 en 484, II no 151 en Nalezing no 41].
Behalve andere kinderen, die hier niet ter zake doen, had hij eenen zoon:
II. Floris heeren Wouters zoon, die den toenaam van Egmond blijkbaar nimmer heeft gevoerd. Hij was kastelein van het
slot Medemblik, toen dit na den dood van Floris V door de Friezen werd belegerd. Hoe wakker dit door hem werd verdedigd, is te lezen bij Melis Stoke [boek V, vs. 631-643 en 735-813), waar ook blijkt, dat hij door Jan van Avennes werd
ontzet. Als baljuw van Hoogwouderambacht en Drechterland komt hij voor in 1298 [Oorkb. v. d. B. II no 1048).
Hij was de vader van:
III. Aelbrecht Floris’ zoon, die om menigen trouwen dienst door zijnen vader aan den Graaf bewezen, van dezen 14 Juli
1329 acht pond Hollandsch ‘s jaars in recht leen bekwam (zie beneden bewijsstuk II). Tenzelfden dage maakte hij zijner
vrouw Elisabeth, dochter van heer Jacob van den Woude, deze acht pond tot lijftocht (zie beneden bewijsstuk III).
Aelbrecht Floris heeren Woutersx. van Egmond werd door heer Jan van Polanen 28 Maart 1336 beleend met land te
Opmeer “alsoe die Vriesen synen ouders gaven” Zie •22 [Nassau’s Domeinraad no 6461, fol. 239.] Ook was hij reeds vroeg
gegoed te Beverwijk *1, hetgeen van belang is met het oog op zijne nazaten.
Zijne beide nader te bespreken zonen heer Jan en Wouter waren de stichters der twee hoofdtakken
van het geslacht van Egmond van Merenstein.
IVa. Heer Jan van Egmond van Merenstein, alias uter Wike, schijnt ridder te zijn geslagen tusschen 10 Februari en 5
Augustus 1345 [Gem. arch. Leiden- Gasthuisarchieven no 784], denkelijk kort vóór of bij het beleg van Utrecht. Hij wordt
vaak Aelbrechts zoon genoemd; dat hij een zoon van Aelbrecht Floris’ zoon voornoemd was, leert de hier achter afgedrukte
acte van 18 December 1347 (zie beneden bewijsstuk IV). In tegenstelling met zijnen vader en grootvader voerde hij meestentijds wel den toenaam van Egmond, maar daarnaast wordt hij ook aangetroffen als uter Wike, welke benaming hij
dankte aan het feit, dat hij in de Wijk (t. w. Beverwijk) woonde. Niet alleen blijkt dit uit de acte van 9 December 1366
[Holl. leenk. no 50, blz. 110vo , v. Mieris 111 blz. 204], volgens welke heer Jan van Egmond sine hofstede ter Wiic, daer
siin huus up stont , c. a. verkocht aan Coen Willem Cusersz., maar ook uit verschillende rekeningen van den Graaf van
Bloys, welke tevens doen zien, dat heer Jan zich in diens heerlijkheid Beverwijk nog al roerde. In 1350 was hij een der vóórmannen der Hoeksche partij *2, blijkens het verbond der tegenpartij van 3 Mei 1350, waarin hij heer Jan van Meresteyn
Aelbrechtsz. wordt genoemd [v. Mieris 11 blz. 77]). Dit is n.l. de eerste maal, dat hij als van Merenstein voorkomt.
De identiteit van heer Jan van Egmond, den zoon van Aelbrecht Floris’ heeren Wouterszoonszoon van Egmond, en heer Jan
van Merenstein, blijkt onomstootelijk uit de verkoopacte van 12 November 1375 (zie beneden bewijsstuk V) in verband
met de leenacte van 10 Maart 1260. Die verkoopacte leert ons ook zijn wapen, t. w. Egmond met een vrijkwartier van hermelijn, hetwelk overeenkomt met dat van zijnen na te noemen oudsten zoon, heer Aelbrecht, zooals deze dat voerde in de
Friesche oorlogen, blijkens het bekende door Lion uitgegeven wapenboek. Heer Jan trouwde - denkelijk in tweede huwelijk
- met Baerte, dochter van heer Otto van IJsselstein, die hij 29 November 1360 lijftochtte (zie beneden bewijsstuk VI).
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Zijn oudste zoon was:
V. Heer Aelbrecht van Egmond van Merenstein. Deze was bij den dood zijns vaders, als wiens opvolger hij 16 Maart
1382 werd beleend (zie beneden bewijsstuk VII), nog geen ridder en evenmin 15 April 1385, toen hij zijne vrouw Jonkvrouw Agnes lijftochtte (zie beneden bewijsstuk VIII). Waarschijnlijk ontving hij den ridderslag in 1396 bij den eersten
Frieschen tocht. In ieder geval was hij ridder den 30 September 1397, toen hij bij opdracht van Vrouwe Christina , heeren
Otto’s dochter van IJsselstein en weduwe van heer Willem van Tuyll, werd beleend met alle goederen haar aangekomen van
wijlen Gijsbrecht van IJsselstein, haren broeder, [Holl. leenk. no 52, blz. 256]. In 1398 moet hij onder de vanen van den
heer van Egmond mede tegen de Friezen zijn opgetrokken, blijkens de door van Mieris [III blz. 673] medegedeelde lijst van
Hollandsche ridders) die tot dien tocht werden opgeroepen. Op deze lijst draagt hij den naam van Egmond van Merensteyn
en dit is, zoo het schijnt, de eerste maal, dat deze namen in éénen adem voorkomen.
IVb. Wouter van Egmond van Merenstein, jongere broeder van heer Jan, is meer bekend geweest als Wouter van Merenstein, al komt hij ook nu en dan als Wouter van Egmond voor. Ook hij nam een zeer werkzaam aandeel in den strijd
tusschen de Hoeken en Kabeljauwen. Met zijnen broeder werd hij in Juni 1369 door Hertog Aelbrecht na de inneming van
Delft verbannen en ook later wordt hij herhaaldelijk genoemd *3. Het laatst komt hij voor 26 Juli 1392, toen hij met zijne
tweede vrouw, Jonkvrouw Alveraed van der Boeckhorst, en zijnen oudsten zoon uit dit huwelijk, Aelbrecht geheeten en dus
niet te verwarren met zijnen reeds genoemden, gelijknamigen vollen neef, eenig land overdroeg [Holl. leenk. no 52, blz. 40].
Bewijsstukken
I. In den name der heyligen ende der ongescheiden drievoldicheit, ic Symon van Hairlem geheten doe te verstaen allen
luden die dese jegenwoirdigen letteren sullen zien of horen lesen, dat, ic. verlye ende verleent hebbe mynen lieven zwager
haren Wouter van Eggemonde zevendalf viertel lants ende ien vierendeel up het Hoge dorp die upstreckende twisken den
Broecksloet ende den Cukenswech, ende beghint an die stege die an die beke leyt, die Heemskerke ende sinte Sinte Agethendorpe sceyt, ende dairtoe achte gheerse lants dairby gelegen in den ban van Hemeskerke, welc voirgenoemt goet hair
Jan van der My van my te houden plach. Voirt so hevet dese selve hair Wouter upgedragen in mynen handen vier maden
lants ende een vierendeel die gelegen siin in Hemeskerkerbroec ende achtien gheerse lants up die grote venne in Hemeskerkerban. Voirt so verly ic desen selven haren Wouter voirgenoemt half den tienden tot Schommeer die hair Wouter van
Crayenhorst ende siin ouders te houden plagen van my ende van mynen ouders die van der hofstede van Hairlem waren.
Voirt so hebbe ic hem toegedaen ende gegeven haren Wouter voirgenoemt van my te lien te houden twie pont Hollants
des jairs ende hondert hoenren uut des abst hurewaer in Limmen, jairlics te betalen die hoenren voirs. die een helft tot ons
Heren geboirte ende die ander helft te midder tiit twisken ons Heren geboirte ende onser Vrouwen lichtmisse, ende die
twee pont Hollants voirs. tot alreheyligenmisse. Voirt so hebbe ic gegeven mynen voirgen. zwager uter herfsbede ende vry
vroemscude van Oesdom twie pont Hollants des jairs, ende alle dese voirscr; goede hebbe ic haeren Wouter van Eggemonde
mynen zwager voirgen. verlyet ende gegeven, van my te houden ende van mynen nacomelingan tot enen erflien, dat is te
verstaen nyet te versterven binnen der maichscop, die men hiet achterzusterkint. Ende omdat dit vaste ende gestade gehouden blive so hebbe ic desen brief bezegelt mit mynen uutgehangen zegel upten tienden dach van Mairte int jair ons Heren
dusent twie hondert ende viiftich.
II. Wi Willem Grave etc. Maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven Aelbrecht Florens zone omme menighen
trouwen dienst, die ziin vader ons ghedaen heeft, achte pond Holl. sjaers him ende zine nacomelinghe te houden van ons
ende van onsea nacomelinghen in rechten liene, wilke achte pond Holl. sjaers wi hem ende zinen nacomelinghen bewisen
up alzulc goed als ons ane comen es van Claes Gherarts zone van Assendelf, die onze baeliu es, in manieren, waer dat wi
dat voirseyde goed vercochten jof yemande gaven jof anders onze wille of doen wilden, dat wi Aelbr., voirs. elwaer dese
voirseyde achte pond sjaers in zekeren goede bewisen mochten, ende daer bi zoude dit voirs. goed, dat Claes was voirs., vry
wesen te vercopen te gheven jof anders onze wille mede te doene. In orkonde etc. Ghegheven te Brucel des anderen daghes
na zente Margrieten dach int jaer ons Heren MCCCXXIX.
[Holl. leenkamer no 37, blz. 23.]
III. Wi Willem Grave etc. Maken cond etc. dat Aelbrecht Florens zone med onzer hand ghemaect heeft Jonfrou Lisebetten
zinen wive, heren Jacobs dochter van den Woude, die VIII ₤ Holl. sjaers, die mi Aelbr. voirs. ghegheven hebben ende bewiist up Claes Gherarts zoens goed van Assendelf, in wilker liiftocht voirs. wi gheloven te houden jonfrou Lisebetten voirs.
na zede ende custume van onzen lande zonder archlist. In orkonde etc. Ghegheven te Brucel des anders daghes na zente
Margrieten daghe int jaer van XXIX.
[ibidem.]
IV. Willem etc. maken cent allen luden, want onse lieve vrouwe ende moeder die Keyserinne van Romen en wech ghegheven heft alzulc goet als onsen lieven heer ende oudevader Grave Willem van Hollant, daer Godt die ziele af hebben moete,
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aenghecomen was van Clays Gherarts sone van Assem , daer hi Aelbrecht Florys sone up bewiist hadde VIII ₤ Holls sjaers
hem ende sinen nacomelingen van onsen lieven here ende oudevader voirs. ende van sinen nacomelingen te houden in
rechten lene, omme menighen trouwen dienste die Aelbrechtsvader onsen lieven heer ende oudevader voirs. ghedaen hadde,
daer hi sinen openen brief of hadde, welke brief in helt, waer dat zake dat dat voirseide goet vercocht worde, dat hine elwaer
bewisen soude in zekeren steden die VIII pont Holls sjaers voirs. up te heffen ende tontfane , soe’ bewisen wi heren Jan van
Egmonde Aelbrechts sone voirs. die VIII pont Holls sjaers alle jare tontfane ende up te bueren van onsen goede van Vronen, in der manieren waer dat zake dat wi dat voirseide goet vercochten of yemende gaven, of anders onsen wille daer mede
doen wilden, dat wi dan heren Janne voirs. elwaer die voirseide acht pont Holls sjaers in zekeren goede bewisen souden. In
orconden etc. Ghegheven in den Haghe des Dinxendages na sente Lucien dach int jaer ons Heren MCCCXLVII.
[Holl. leenkamer no 47, blz. 37.]
V. Jan van Egmunde, Ridder, doe cond allen luden dat ic vercoft hebbe enen eersamighen vader in Gode den Abt van
Egmunde die veertich scellinghe sjaers ende die hondert hoenre sjaers, die ic te hebben plach uut tsabts pachtgoede te Limmen, ende te houden plach van haren Symon van Haerlem ende sinen ouders. Ende ghelove voir mi ende voir mine nacomelinghe desen coep te waren den Abt voirs., ten ewighen daghen dit voirs. goet nemmermeer mi of mine nacomelinghe
tonderwinde. Ende van desen voirs. coep belie ic mi wel ende wittelic betaelt den lesten penninc metten eersten. In kennesse der waerheit heb ic Jan van Egmunde , Ridder, voirs. desen brief bezeghelt met minen seghel. Ghegheven int jaer ons
Heren dusent drie hondert viif ende tseventich des maendaghes na sente Martiinsdaghe in den winter.
In dorso staat: heren Jans van Merensteyn quitescelding van XL sc. sjaers ende van C hoenre sjaers uuten pacht te Lymmen.
[Orig. Rijksarch., abdij Egmond.]  [ARA Abdij Egmond inv. nr. 393, reg. 479]

                                                      
VI. Item hair Jan van Egmond heeft ghemaect te liiftochte vrou Baerten sinen wive , heren Otten dochter van Yselsteyne,
uuten goede dat hi van der gravelicheit hout: eerst sevendalf viertel ende een virendel lands die upstrecken twuschen den
Broecsloet ende den Oukerswech *4 ende beghinnen an die steghe van den hoflande, item VIII gheersse in Keylsghers, item
up die Grote Venne XVIII gheerse, item IIII made ende een virendel in der Lineweer (?) ende derdalf viertel die Wouter
uuter Wiic cofte tieghen heren Wouter van Haerlem, ende gheloven vrou Baerten voirs. dair in te houden. Ghegheven up
sinte Andriesdach-avond (MCCC) LX.
[Holl. leenk. n0 50, blz. 66.]
VII. Aelbrecht van Egmonde haer Jans soen van Egmonde heeft ontfangen van minen heer zult goet als Heer Jan van Egmonde, siin vader, van minen heer plach te houden, dat is te verstaen : Eerst neghen merghen cleylands ende een half; item
IX marghen gheestlands ende een half, legghende up Vroenregheest twisken der Nyerborch ende dat kerchof te Vroen; item
X ₤ tsjaers goeds ghels uten tiende van Vroen; item half den tiende tot Aelsmer; item XXXVI marghen lants ghelegen binnen den ban van Alphen ende gheheten is die Bredeweer, sonder viertien pont tsjaers die uut dien lande gaen ende tot eenre
cappelrien horen daer Aelbrecht voers. een ghifter of is; item tot Heemskerke in den eersten sevendalf viertel lands ende
een vierendeel opt Hoghedorp, die upstrecken twisken den Broecsloet ende den Kukerswech, ende beghint aen die steghe,
die aen die beke leyt, die Heemskerke ende Sinte Aechten dorp sceyd, ende daertoe achte gheerse lands daerbi gheleghen in
den ban van Heemskerke ende vier made lands ende een vierendeel, die gheleghen siin in Heemskerkerbroec, ende achtien
gheerse lands up die Grote Venne, mit hoeren aengroeyen in Heemskerkerban, te houden tot enen erfleen ghelikerwiis alst
haer Jan van Egmonde, siin vader, van minen heer te houden plach. Ende hier waren over alse manne die heer van Arkel,
die heer van Egmonde ende die heer van Brederode. Ghedaen in den Hage up sinte Gheerdenavond Ao (MCCC) LXXXI.
[Holl. leenk. no 50, blz. 194.]
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VIII. Aelbrecht van Egmonde heren Jansz. van Egmonde maecte mit miins heren hande Joncvr. Agniexen sinen wive tot
hoirre liiftochte L Vrancr. stilde sjaers, die hi hoir bewiist heeft up XXXVI morghen lands gheleghen binnen den ban van
Alfen gheheten dat Breede weer, ende waert dat hoir daeraen yet ghebraec, dat heeft hi hoir bewiist op te bueren van den X
₤ goeds ghelts sjaers, die hi heeft up die rentemeesterscip van Kenemerlant ende van Vrieslant. Faotum upten XVsten
dach in Aprille anno (MCCC) LXXXV. (15-04-1385)
[Holl. leenk. nr. 60, blz. 236.]
Nabetrachting
Het loont ten slotte de moeite de stamreeks zooals v. Gouthoeven en v. Leeuwen die geven en de thans bewezene neven
elkander te stellen, immers bij vergelijking wordt duidelijk, dat de eerste, ondanks alle onwaarheden, toch vele werkelijk
bestaan hebbende personen vermeldt. Aangezien deze echter steeds in een verkeerd verband voorkomen en de tijd, waarin
zij hebben geleefd, in niet geringe mate is gewijzigd *5 moet men door het gebruik der genealogieën van v. Gouthoeven
en van Leeuwen wel dermate op een dwaalspoor geraken, dat men nimmer tot de waarheid kan komen zonder die genealogieën eerst ter zijde te hebben gelegd. Intusschen doet het feit, dat de hier wederlegde stamreeks van Egmond van Merenstein, hoewel geheel onjuist, nog zooveel waars bevat, m. i. vermoeden, dat de oorspronkelijke opsteller daarvan in vele
gevallen wel beter wist, dan hij neerschreef.
*1. Toen Willem de Gouwe Willemsz. van Teilingen door den heer van Putten 29 April 1306 werd beleend met zijne woning, t. w. ,,dat goed in der Wike” werd ,,Aelbrecht Florens sone heren Wouters soons” opgegeven als daarbij gegoed.
[Holl. leenk. no 80, blz. 2vo].
*2 Dit is opmerkelijk, daar de heer van Egmond juist behoorde tot de hoofden der Kabeljauwen. Door diens bemiddeling
werd heer Jan, die verbannen was, in September 1357 tegen betaling van 500 schilden in genade aangenomen [vgl. Holl.
leenk. no 27, blz. 15]. Een paar iaren later werd heer Jan, die met siinen broeder Wouter binnen Delft was geweest, toen
deze stad door Hertog Aelbrecht werd ingenomen, andermaal verbannen [v. Mieris, III blz. 92 en 93].
*3. 0. a. werd hij wegens vechten 22 Mei 1362 door den Graaf van Bloys te Beverwijk gevangen genomen en ‘s nachts
onder sterk geleide naar Schoonhoven gevoerd [P. N. v. Doorninck, Rekening van Jan van Blois 1361-1362, blz. 52, 53 en
153].
*4. lees : Cukerswech.
*5. Elisabeth van den Woude is b.v. eene eeuw later gesteld!
Hierna een stamboom Van Egmond door Beelaerts die ik ingekort heb.
Hr. Wouter v. Egmond
ridder 1250
1
x **
† **
Floris Hr. Wsz
Kast. Medemblik
x **
† 129*

2

Aelbrecht Florisz.
1306-1335
3
x Elisabeth v.d Woude
† **
† ? 1329
Hr. Jan v. E. v. M.
1345-1375
M1
x2 Baerte v. Ysselstein
† **
† ? 1360
Hr. Aelbrecht v. E. M.
1382-1398
M2
x Agnes **
† **
† ? 1385
Aelbrecht v. E. M.
*1
M3
x **
† **

Wouter v. E.v. M.
1358-1392
15
x2 Alveraed
v.d. Boeckhorst
† **
† ? 1392

Wapen Egmont Merenstein

Aalbrecht v. E. M.
Oudste zoon 1392 16
x **
† **
Otto v. E. M.
*1
x**
† **

M2-2

*1: Zie voor bewijs dezer generatie Holl. Leenk.
no. 62 blz. 90 en 119.

Het aantal kepers is hier onjuist.
Het zijn hier rode kepers op een goud veld.
Dat hoort andersom te zijn.
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•2 De oudere generaties van het geslacht der Heeren van Egmond, medegedeeld door Jhr. P. Beelaerts van Blokland.
[Ned. Leeuw 1938 kol. 24/30-60/64-197/201]
De opgravingen van het Slot op den Hoef, die dit jaar hun beslag hebben gekregen, hadden mij naar de plaats, waar eens de
Heeren van Egmond resideerden, gelokt. Men trachte er met behulp der kronieken een inzicht in de verschillende bouwperioden van het kasteel van Egmond te krijgen. Dit bleek niet goed te gelukken, daar men van de gelijktijdig voorkomende leden van het geslacht niet den oudsten tak, die op het slot zou hebben gewoond, kende. Derhalve vroeg men mij een
genealogie van Egmond te willen zenden. Zonder onderzoek zag ik hiertoe, ondanks de overvloedige litteratuur, geen kans.
Derhalve toog ik aan den arbeid en trad in correspondentie met ons niet door mij alleen zoo diep betreurd mede-lid Dr.
H.G. A. Obreen, die in het Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek *1 de belangrijkste leden van dit geslacht had
behandeld.
De Heer Obreen gaf mij niet slechts aanwijzingen. Toen ik dezen zomer voor het laatst bij hem op bezoek was, werd mijn
geheele werk aangevuld met hetgeen hijzelf sinds jaren had verzameld. Zoo ontstond de hier na volgende genealogie, die
ik in dankbare herinnering persklaar heb gemaakt. Zijn zoo rijke dossiers, waaruit ik na zijn heengaan nog hier en daar de
bronnen controleerde, berusten thans, door de groote welwillendheid van zijn weduwe, bij ons Genootschap.
Bronnen:
In de eerste plaats moet hier genoemd worden het Necrologium of doodenregister der abdij van Egmond. Hiervan bestaan
verschillende redacties *2. Daarnaast zijn als steeds de oorkonden- *3 en landskronieken van groot belang. Voor de nieuwere tijden zijn naast de algemeene geschiedwerken de familiekronieken, van welke sommige alleen in handschrift, andere
in druk bestaan en waarvan de waarde en onderlinge verhouding nog niet zijn onderzocht, belangrijke bronnen.
Zonder op volledigheid aanspraak te willen maken laten wij hier de belangrijkste volgen *4:
A. Gedrukte gegevens:
1. Cronyck ende historie van het.. . . . . geslachte van Egmondt door Ant. Hovaeus, kannunik te Eqmond en later abt te
Echternach, geschreven vóór 1568, voor het eerst gedrukt te Alkmaar in 1630, aldaar herdrukt in 1637, ‘41 en ‘46, daarna
te Haarlem in 1664, te Amsterdam in 1696 en tenslotte wederom te Alkmaar in 1707 en 1734.
2. Egmondanorum... . genealogica door P. C. Bockenberg, uitgegeven te Leiden in 1589.
3. Arbol genealogico del Excellentissimo Señor Don Phelipe Conde de Eqmond, door den huiskapelaan van Graaf Philips
Fulgencio Cocco y Manca geschreven en te Brussel in 1679 verschenen.
4. Chronicon Egmundanum van Jo. a Leydis, geschreven in 1484 en uitgegeven door A. Matthaeus te Leiden in 1692.
Hiervan bezorgden K. v. Herk en G. Kemper een Hollandsche vertaling, die in 1732 te Alkmaar het licht zag. Dit werk
behandelt ook uitvoerig de verhouding tusschen de Heeren van Egmond en de abdij.
Naast deze publicaties vindt men geslachtslijsten van de Heeren van Egmond in de bekende werken van P. Heuterus,
van Gouthoeven en van Simon van Leeuwen.
B. Handschriften:
1. Theodericus Pauli, 1484, Kon. Bibl. Brussel No. 22476.
2. Willem van Berchem, 1486?, Kon. Bibl. Brussel No. 8047.
3. Origo dominorum de Egmonda, schrijver onbekend. Kon. Bibl. Brussel No. 6045-6054, fol. 122-127 vo.
4. Schrijver onbekend, Kon. Bibl. Brussel, No. 5377.
5. Dirc Woutersz, pastoor van Wassenaar, 1562, Kon. Bibl. Brussel, No. 18003.
6. Jean Scohier, 1606, Arch. Nat. Parijs No. 2458 (M.M. 734).
7. De Furstensteinsche kroniek van 1568, welke door de Com. Roy. d’Hist. te Brussel is uitgegeven *5.
Dat er onder de vele andere manuscript-genealogieën geen zijn, die niet als afschriften of bewerkingen van de hierbovengenoemde moeten worden beschouwd, kan ik niet met zekerheid zeggen.
Genealogie
I. Wouter van Egmond komt het eerst voor onder de ,,homines comitis” ( s c . Hollandiae) bij het vredesverdrag met Brabant *6 van 3 Nov. 1200. Vervolgens wordt hij genoemd in 1201 *7, als Graaf Dirk VII de gift bevestigt van Walterus de
Eggamunda en Antonius de Gelmen ,,pro remedio animarum suarum et Hugonis de Isselmunde et pro animabus uxorum
suarum, scilicet Mabilie et Heilewif ”, bestaande uit het goed Albrantswaart in het land van Putten aan de abdij Ter Does in
Vlaanderen. Blijkens het necrologium sterft hij 13 Sept. 1208.
Uit de kronieken kennen we zijn rol in den Loonschen oorlog *8, maar noch de mededeeling van Hovaeus en Bockenberg,
dat hij in het Heilige Land is geweest, noch het bericht van Jo. a Leydis, dat hij de abdij veel overlast heeft aangedaan na
het overlijden van abt Dodo († 1200) *9, welk laatste verhaal door eerder genoemden nog aanzienlijk is opgesierd, vinden
steun in bewaardgebleven stukken. Ook zijn door Jo. a Leydis gegeven afstamming is niet te bewijzen *10. De als zijn vader
genoemde Alardus van Egmond is een historisch persoon, die in 1168 *11 tegen de Friezen sneuvelt. Voor deze filiatie
ontbreekt echter ieder bewijs. Ook de mededeeling van Hovaeus, dat Walterus gehuwd zou zijn geweest met Clementia,
een dochter van den Graaf van Gelre, verdient geen geloof. Zoo is ook omtrent den herbouw van het kasteel, dat in den
Loonschen oorlog in vlammen opging, geen zekerheid te verkrijgen.
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Uit het huwelijk van Wouter en Mabilia, wier achternaam onbekend is, sproten drie zoons:
1. Willem, volgt II. Hier niet verder uitgewerkt.
2. Wouter, die als Walterus de Ecmunda in Febr. 1220/21 als getuige van Graaf Willem I te Antwerpen optreedt *12. Zijn
broeder Dominus Willelmus de Egqhemunde doet pro anima Walteri fratris sui een gift aan de abdijen van Egmond en
Rijnsbrug, welke 23 Juli 1223 door Graaf Floris IV bevestigd wordt *13. Van hem zijn mij geen afstammelingen bekend.
3. Gherardus, volgt IIbis.
IIbis. Gherardus Gerard van Egmond was bij den dood zijns vaders in 1208 blijkens de inschrijving in het Necrologium
reeds ridder. In de bewaard gebleven stukken van zijn tijd mochten wij hem overigens niet terug vinden. Dezelfde bron
leert ons dat hij 24 Februari 1217 overleed. J. a Leydis stelt zijn heengaan eerst tien jaar later en deelt mede dat het plaats
had in terra sancta. Hiervoor zijn mij echter geen bewijzen in handen gekomen. Ook de naam zijner echtgenoote is mij
onbekend.
Uit hun huwelijk sproot:
III. Waltherus van Egmond, door J. a Leydis een zoon van Gerard genoemd *85, overleed 29 Mei 1223.
Hij was gehuwd en had de navolgende kinderen:
1. Lubbert, abt van Egmond, waarvan we de filiatie eveneens slechts door J. a Leydis vermeld vinden, wordt ,,consanguineus” van Willem (II) genoemd *86. Hij overleed 5 Aug. 1263.
2. Arnoldus, volgt IV. Hier niet verder uitgewerkt.
3. Nicolaas, volgt IVbis. Hier niet verder uitgewerkt.
4. Waltherus, volgt IVter.
5. Menso van Egmond. Mogelijk werd hij de vader van abt Hugo Mensonius (Mensenzoon) waarover J. a Leydis bericht
*87. Anderen noemen hem Hugo Harlemius, misschien naar zijn geboorteplaats.
IVter. Wouter van Egmond, ridder, bijgenaamd Stoutkind, vinden we het eerst vermeld als getuige in een privilegium
der stad Haarlem uit het jaar 1248 *98, dat door sommigen niet voor echt wordt gehouden. Over hem en zijn nakomelingen publiceerde mijn vader een artikel *99. Zie •1.
Wij willen hier slechts vermelden dat hij voogd was over Willem (II), zooals vermeld.
Noten:
*1 t.a.p. Deel III blz. 322 en vlg.
*2 De in de Bijdragen en Mededelingen van het Hist. Gen. Utrecht, deel 35 blz. 40 en vlg. gegeven uitgave is hier gevolgd.
*3 Het Oorkondenboek van Holland en Zeeland door Mr. L.C.P. van den Bergh wordt hier als O.H. geciteerd.
*4 c.f. het Repertorium van Jhr. Mr. Dr. E.A. van Beresteyn.
*5 t.a.p. 2e serie tome IX p. 13 en vlg. uitg. Brussel 1857.
*6 O.H. I no. 183.
*7 O.H. II no. 441, en de Fremery, Suppl. no. 26 in regest.
*8 Annales Egm. uitg. de Geer, blz. 88 vlg., c.f. Kluit, Hist. Critien I blz. 175.
*9 t.a.p. cap. 28, p. 34, 35 en 40.
*10 t.a.p. cap. 28, p. 26 en 34.
*11 de Geer blz. 70: Kluit blz. 119.
*12 Bijdr. en Meded. Hist. Gen. 34 blz. 487.
*13 O.H. I no. 283.
*85 t.a.p. blz. 42.
*86 O.H. I no. 580.
*87 t.a.p. cap. 55.
*98 O.H. 412 en 413.
*99 Ned. Leeuw 1914 kol. 354.
•3 Genealogie der Heren en Graven van Egmond door Dr. A.W.E. Dek 1958
Dek ontleend zijn gegevens over de generaties II, III, IV, V, resp. IV, V, VI, VII, VIII aan een artikel van Jhr. Mr. W.A.
Beelaerts van Blokland in de Ned. Leeuw van 1938, resp. 1914.
I. Wouter van Egmond bijgenaamd Kwade Wouter. Hij komt voor onder de “homines comitis”bij het vredesverdag met
Brabant van 03-11-1200. Hij schonk met Antonius van Gelmen het goed Albrantswaart in het land van Putten aan de abdij
Ter Does (Ter Duinen), hetgeen in 1201 bevestigd door graaf Dirk VII van Holland. Als partijgenoot van gaaf Willem I
vocht hij in de Loonse oorlog (1204-1205) aan het hoofd van de Kennemers, samen met Banjaert, heer van Sint Aagtenkerke te Beverwijk. Zijn kasteel op de Hoef werd in die tijd door de vijand verwoest, het is later weer opgebouwd.
Op 07-06-1573 werd het door Sonoy geheel afgebrand, in verband met de Spaanse aanval op Alkmaar.
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Kwade Wouter stierf 1309-1208 en huwde een zekere Mabilia.
Kinderen:
1. Willem I, volgt IIA. Hier niet verder uitgewerkt.
2. Wouter. Hier niet verder uitgewerkt.
3. Gerard, volgt IIB.
IIB. Gerard van Egmond, ridder in 1208, overleed 24-02-1217 (?).
Zijn zoon volgt:
IIIB. Wouter van Egmond, overleed 29-05-1223. De naam van zijn vrouw is onbekend.
Kinderen:
1. Lubbert van Egmond, abt van Egmond, gest. 05-08-1263.
2. Arnold van Egmond, volgt IVB. Hier niet verder uitgewerkt.
3. Nicolaas van Egmond, ridder.
4. Wouter van Egmond (Stoutkind), volgt IVC.
5. Menso van Egmond. Hij was wellicht de vader van de abt Hugo Mensonius.
IVC. Wouter van Egmond bijgenaamd Stoutkind, ridder, voogd van heer Willem II van Egmond in 1248, werd 10-031250 door Simon van Haarlem beleend met goederen onder Heemskerk en kreeg daarbij recht op 100 hoenders per jaar
uit Limmen. Hij overleed vermoedelijk na 1266. Sneuvelde hij 20-08-1272 samen met een zoon Willem, bij Heiloo ? [Uit
Obreen, Floris V, pag. 51 leidt men dit af ].
Kinderen:
1. Gerrit Heer Wouterszoon. Hier niet verder uitgewerkt.
2. Floris Heeren Wouterszoon, volgt VB.
VB. Floris Heeren Wouterszoon, komt niet voor met de achternaam van Egmond, mogelijk was hij een bastaardzoon. Hij
was in 1296 kastelein van Medemblik en verdedigde dit tegen de Friezen, na de dood van graaf Floris V, totdat hij door Jan
van Avenes werd ontzet. Hij was in 1298 baljuw van Hoogwouderambacht en Drechterland.
Zijn zoon volgt:
VIB. Aelbrecht Floris heren Wouterszoon van Egmond, was 29-04-1306 gegoed te Beverwijk, kreeg 14-07-1329 als
beloning voor de diensten die zijn vader aan de graaf had bewezen, 8 pond Hollands ‘s jaars in recht leen. Hij werd 28-031335 door heer Jan van Polanen beleend met land te Opmeer. In mei 1335 verwierf hij in vrij eigendom binnen de ban van
Alfen, het Breedeweer, een stuk land van 36 morgen. [Handschrift Buchel, no. 315 II, fol. 95; R.A. Utrecht]. Op 14-071329 werd als zijn echtgenote genoemd Elisabeth van den Woude, dochter van heer Jan van den Woude en Sophia van
Egmond.
Kinderen:
1. Jan van Egmond van Merenstein, volgt VIIB.
2. Wouter van Egmond van Merenstein, werd in juni 1359 na de inneming van Delft, door de ruwaard Albrecht verbannen, keerde later terug, droeg 22-09-1376 enig land, genaamd Zuudwijc, te Boskoop over [Holl. Leenk. 50 fol. 174v, no
1107] en overleed na 26-07-1392. Hij huwde 1e NN, 2e Alveraed van der Boeckhorst, vermeld 22-09-1372 en 26-07-1392.
Uit dit huwelijk:
a. Albrecht van Egmond van Merenstein, vermeld 26-07-1392.
VIIB. Jan van Egmond van Merenstein, werd tussen 10 feb. en 5 aug. 1345 tot ridder geslagen, was in 1350 één der
leiders der Hoeken en werd 03-05-1350 voor het eerst met de toenaam van Merenstein (Meresteyn) vermeld. Hij komt
ook voor als uter Wike, vermoedelijk omdat hij in Beverwijk woonde. Hij verkocht 09-12-1366 zijn hofstede ter Wiic aan
Coenraad Cuser; hij zegelde 12-11-1375 n.l. Egmond, met een vrijkwartier van hermelijn i.v.m. de verkoop van de door
zijn overgrootvader verworven rechten op 100 hoenders per jaar uit Limmen. Hij verkocht 19-08-1378 de Duvencamp aan
de Rodenburgerwateringe in Zoeterwoude aan de rentmeester van Kennemerland [In. Kloosters no. 1577], stierf vóór 1603-1382. Hij huwde:
1e Genephi van Rodenburch, zij was 13-03-1346 gegoed te Zoeterwoude [Inv. Kloosters Leiden, no. 1576, regest 14].
2e Baerte van IJsselstein, dochter van Otto van IJsselstein, die 29-11-1360 getocht werd door haar man.
Uit het 2e huwelijk:
VIIID. Aelbrecht van Egmond van Merenstein, compareerde 19-08-1378 met zijn vader, werd 16-03-1382 opvolger
van zijn vader beleend, was ridder 30-09-1397 toen hij werd beleend met goederen van zijn overleden oom Gijsbrecht van
IJsselstein, trok 1398 mee op tegen de Friezen; werd op 19-04-1401, door Arend heer van Egmond IJsselstein, beleend met
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Rippickerweert, afkomstig van moeders familie [Nassau Domeinen 8374 fol. 171].
Hij huwde Agnes van Beesde en lijftochtte haar 15 April. Zij werd 19-03-1392 beleend met 10 pond groot ‘s jaars, levenslang, uit de tollen van Geervliet ,,om gunste ende liefde”, door Albrecht van Beieren [Holl. Leenk. 52 fol. 31v.].
In 1409 verkocht zij het erf ter Weijde in het land van Buren, haar aanbestorven van haar oom Steven van Beesde, knunnik
te Utrecht [Handschr. Buchel 328 fol. 139].
Kinderen:
1. Aelbrecht van Egmond van Merenstein, volgt IXD.
2. Otto van Egmond van Merenstein, stamvader der heren van Kenenburch. Hier niet verder uitgewerkt.
3. Bertha (Beerte) van Egmond van Merenstein, zij kreeg in 1414 van haar oudste broeder een halve korentiende te
Assendelft als erfleen en was in 1440 nog in leven. Zij huwde voor 1414 Doeve van Rietwijck [Handschr. Buchel
314, fol. 142 v.; Holl. Leenk., repertorium Egmond D. fol. 141 v.].
IXD. Aelbrecht van Egmond van Merenstein, diende Willem VI in 1408 te Woudrichem in de Arkelse oorlog [Holl.
Leenk. 57 f . 13], liet in 1421 zijn lenen registreren [id. 62 fol. 30v.] en werd dezelfde dag door de elect Jan van Beieren
beleend [id. 58 fol. 50 v.]. Hij werd 22-06-1426 door Philips de Goede met de heerlijkheid Assendelft beleend, aangezien
heer Barthout v. Assendelft verbannen was; Barthout kreeg later zijn leen weer terug. Op 30-04-1429 beleende Jacoba van
Beieren hem met ,,al zulck goed als zijn ouders hielden, te weten: 7 vierdel lands in den ban van Heemskerck op ‘t Hoghendorp, 8 geerzen land in den ban voors. daerbi ende Heren Jans van der Meij plach te wezen, 4 maden en ¼ in Heemskerckerbroeck, 18 geerzen in de ban van Voirscoten opte Grote Venne, ½ tyenden in Scommeer, 2 £ Hollants ende 100 hoenre
‘s jaers uyt den Abts huerwaer in Limmen, 2 £ Hoil. ‘s jaers uyt de herfstbede van Oesdom, 36 morgen lands in den ban
van Alphen ende geheeten sijn die Bredeweer, waaruit 14 scelling ter capelrie behoef, 10 sc. sjaers uit het Rentmeesterscap
van Kennemerlant”. [Holl. Leenk.G2, fol.88 v.].
Hij schonk echter het Bredeweer op 27-04-1430 aan zijn broeder Otto [id. fol. 119].
Philips de Goede bevestigde hem 22-03-1439, in zijn leengoed [Holl.Leenk. 114 Philippus, fol. 101].
Hij overleed in 1468, [Nassau Domeinen 8374, fol. 171]. Op 08-01-1435 tochtte hij zijn vrouw Stevina van der Boeckhorst, dochter van Floris [Holl. Leenk. 114, fol. 29 v.].
Kinderen:
1. Aelbrecht van Egmond van Merenslein, volgt XD.
2. Jacob van Egmond van Merenstein, werd 23-04-1491, na opdracht, beleend met land te Muijlkercke en overleed kinderloos voor 22-10-1500 [Holl. Leenk. 120 fol. 27 v. en id. 122, fol. 20v.].
XD. Aelbrecht van Egmond van Merenstein, erfde Rippickerweert als leen van IJselstein en werd 11-05-1469 beleend
met de goederen van zijn vader in Noord-Holland o.a. te Heemskerk [Holl.Leenk. 118 fol. 3 v.]. Een opgave van zijn bezit,
tussen 1472 en 1474, bij de Hollandse Leenkamer [283, CXXI (Vador feudorum)] luidt als volgt:
,,Aelbrecht van Egmonde, wonende tot IJsselsteijn houdt:
het huys te Meresteijn met, omtrent VII viertel lands en 36 geersen lands gelegen in Heemskerck, waardich  omtrent
L XXX R. gld. sjaers, (restitutie van 20 R. gld in verband met onderhoud van huis en grachten, 10½ sjaers uit het rentmeesterschap van Kennemerland) van de Heerlijkheid IJsselstein:
,,Meresteijn”, omtrent 65 morgen in het Sticht van Utrecht in het Kerspel van den Gheijne, weerdich omtrent LXXX Rijnschen gulden sjaers tot XI gr. ‘t stuck, daer hij of mid(?) sjaers voir den reparatie en restructie van den huijse ende graften
XX Rgld sjaers.
Item noch gaet daer wt XX Rgld sjaers X jaer lang geduerende. Ith. van dijckage ende morgengelt sjaers omtrent VI R gld,
blijft zuver dat hij jaerlix ontfangt XXXVIII £“.
Hij werd 22-10-1500 beleend met de goederen van zijn overleden broeder. Hij overleed 01-08-1507.
Hij huwde voor 1478 Henrica van Spangen (dochter van Engelbrecht v. Spangen. en ** van Alckemade) en tochtte haar
04-02-1482 [Holl.Leenk. 119 fol.8], zij overleed 08-12-1502.
Kinderen:
1. Aelbrecht van Egmond van Merenstein, volgt XID.
2. Steven van Egmond van Merenstein, hij kreeg als minderjarige op 06-03-1478 een leen te Benscop van 5 morgen, waarvoor zijn vader op die dag hulde deed aan de heer van IJsselstein. Hij overleed voor 10-09-1480 [Nassau Domeinraad no.
8375 fol. XXIX).
XID. Aelbrecht van Egmond van Merenstein, werd 29-12-1507 beleend met Rippickerweert, door heer Frederik van
Egmond [Nassau Domeinraad 8374 fol. 171] en 05-07-1508 met de overige goederen van zijn overleden vader [Holl.
Leenk. 123 fol. 4 v.]. Hij was kastelein van Woerden en eigenaar van het blauwe huis of ,,het blaiwe slootgen” Merestein te
Heemskerk. Hij droeg 11-03-1533 namens zijn vrouw nog enig land over [Holl. Leenk. 125 fol. 9 en 9 v.], doch overleed
voor 14-03-1539 [id. 127 fol. 3 v.].
Hij huwde tussen 20-07-1505 en 24-09-1519 [Holl.Leenk. 274, fol. 192] Anna van Foreest, dochter van Herpert van
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Foreest en Maria van Cats. Zij werd 20-07-1505 beleend met 8 gemeten lands te Geervliet, doch 24-09-1519 verkocht
haar man deze grond [Jhr. H. A. v. Foreest, Het oude geslacht van Foreest 1250-1570 uitg. 1950, pag. 144]. Zij overleed in
1540 en werd begraven te IJsselstein.
Kinderen:
1. Jan van Egrnond van Merenstein, volgt XIIF.
2. Anthonis van Egmond van Merenstein, werd 15-08-1539 door Floris van Egmond, graaf van Buren, beleend met 5
morgen lands, gelegen in de Legen Biesen als onversterfelijk leen, ten Zutfens recht. Op 04-11-1540 legde hij de eed af
voor Maximiliaan van Egmond nieuwe graaf van Buren. Hij tochtte 15-06-1562 zijn vrouw Margriet Buno [Inv. NassauDomeinen no 8378 fol. 53 v.]. Volgens Gouthoeven stierf hij kinderloos.
3. Jacob van Egmond van Merenstein, priester Beverwijk.
4. Maria van Egmond van Merenstein, zij werd 10-08-1541, na de dood van haar moeder, beleend met 1/3 korentiende en
smaltiende bij Delft [Holl. Leenk. 126, fol. 41], gest. voor 06-03-1556 [Holl. Leenk. 128 fol. 26 v.] en huwde 1e Jan van
Huchtenbroek, een ridder uit Utrecht, gest. voor 08-06-1545; 2e Jacob van Cats, zoon van Willem v. Cats en Maria van
Bruelis, vermeld als haar man 20-04-1548 [Maris, Stichtse Leenprotocollen, uitg. 1956, pag. 383].
5. Adriana van Egmond van Merenstein, priorin te Rijnsburg, ingekleed aldaar 1519/1520, gest. voor 21-11-1591, op
welke datum over haar prebende werd beschikt. Zij was geboren ± 1511 [Hüffer, Abdij Rijnsburg, pag. 585].
6. Anna van Egmond van Merenstein, non te Geijn.
7. Hendrika van Egmond van Merenstein, geb. voor 10-12-1526 (toen zij in het testament van haar ouders de jongste
dochter werd genoemd), beleend met grond te Saerdam 10 -08-1541 [Holl. Leenk. 126 fol. 40 v.]. Zij testeerde 26-081600 en stierf in 1606, zij huwde 1542 Jacob van Duivenvoorde, ridder, heer van Warmond, het Woud en Alkemade, geb.
in 1509, kocht 1542 voor 4800 karoliguldens het huis Zijhof bij Leiden, ondertekende 1566 het Smeekschrift, hoogheemraad van Rijnland 1567-1575, raadsheer in het Hof van Holland, overleed te Leiden in Juni 1577. Hij was een zoon van
Mr. Jan v. Duvenvoorde en Maria van Matenesse. [Obreen, Geslacht van Wassenaar, pag.152-153].
XIIF. Jan van Egmond van Merenstein, kastelein te Woerden, werd 14 April 1539 beleend met de goederen te Heemskerk enz. [Holl. Leenk. 127 fol. 3v.] en 15 -08-1539 met Rippickerweert, dit laatste werd 05-10-1544 bevestigd door de
graaf van Buren [Nassau Domeinraad 8378 fol. 51 en 52 v.]. Hij overleed in 1546 en huwde Amelia van Grombach, geb.
omtrent 1515, gest. te Harlingen 1605. (Zij hertr. jonker Raas van Vernou).
Kinderen:
1. Frederik van Egmond van Merenstein, volgt XIIIG.
2. Albrecht van Egmond van Merenstein, woonde op het huis Merenstein te Beverwijk, sloot zich aan bij het Compromis
der Edelen 1566, diende later onder Lodewijk van Nassau, daarna bij de Watergeuzen, benoemd tot krijgscommissaris van
de Prins van Oranje in 1573, kapitein in Staatse dienst, baljuw en schout van Den Haag 1584-1586, overleed 05-04-1595,
begraven te Beverwijk. Hij verkocht Merenstein aan de Reguliere monniken te Beverwijk. Hij huwde voor 1567 Sara van
Brederode, bastaarddochter van Reinoud III heer van Brederode en Catharina Goossens van Holten. Zij kreeg 20-05-1547
van haar vader een toezegging van 1000 Caroliguldens, doch moest in 1585 de vrouwe van Vianen daarvoor een proces
aandoen, zodat ze 27-01-1588 eindelijk in het gelijk werd gesteld [Hof van Holland, Sententiën, no. 565, acte 105]. Zij
stierf 25-11-1631, oud 87 jaar, en werd begraven te Beverwijk, naast haar beide echtgenoten. Zij hertr. Amelis Uten Engh,
gest. 19-04-1611, begraven te Beverwijk.
3. Anna van Egmond van Merenstein, vermeld in een verklaring van haar moeder, gedaan te Franeker 21-08-1576 [A. N. F.
1891, 207]. Zij huwde een zekere van Salency.
XIIIG. Frederik van Egmond van Merenstein, werd 03-01-1547 beleend met de goederen van zijn overleden vader, zijn
oom Anthonis van Egmond was hulder, omdat hij nog onmondig was [Holl. Leenk. 274 fol. 32 en Holl. Leenk. 127 fol.
1]. Zelf legde hij eerst op 01-12-1565 de leeneed af. Volgens Gouthoeven overleed hij na 1569 en voor 1580.
Hij huwde Hectoria van Houcxwier, gest. in 1615, oud 72 jaar.
Kinderen:
1. Jan van Egmond van Merenstein, geb. 1566, gest. 1599 op zee, ongehuwd, 33 jaar oud.
2. Lucia van Egmond van Merenstein, beleend op 21-11-1600, na de dood van haar broeder, met de goederen te Heemskerck enz. Zij overleed voor 18-12-1603, op welke datum haar zoon Pieter werd beleend [Holl. Leenk. 186, fol. 423 en id.
fol. 497 v.]. Zij huwde Mr. Hugo Ruijsch, raad-ordinaris van het Hof van Holland te Dordrecht, hulder voor de lenen van
zijn zoon in 1603, gest. 1615.
•4 Van Egmond van Merenstein door Jhr. W.A. Gevers Deynout.
[Ned. Leeuw ** kol. 149/152]
In kolom 78 van deze jaargang zagen wij, dat Lijsbeth van den Woude gehuwd was met Aelbrecht Florisz. van Egmond.
en ook zagen wij, dat zij blijkens het Leenboek Warmond [Gemeentearchief Leiden, Heerlijkheid Warmond, mv. 570 fol.
298vo.] Zie •5. op 7 oktober 1323 werd beleend met land onder ‘t Wout bij Delft. Het is niet oninteressant dit leen naar

Bl. 11
aanleiding daarvan eens wat nader te bezien, want het blijkt, dat er onder de latere leenmannen nog leden van het geslacht
Van Egmond zijn geweest, die in de “Genealogie der Heren en Graven van Egmond” van Dr. A. W. E. Dek [blz. 77 e.v.]
niet voorkomen. Ik wil daarom hierbij een verkorte inhoud geven van de verschillende mutaties en zo nodig daarbij een
opmerking plaatsen:
a) fol. 298vo Jacob van den Wonde, ridder, geeft Lijsbette mijnen dochter, jonffrouwe vuijter Wijcke, dat landt dat Jan van
Overvoerde van mij helt, tot eenen erfleen. Dit voersz. lant is tusschen 15 morgen ende 16 ende leget op et Wout bij Delff.
Gezegeld 1323 des Vrijdaghes nae Sinte Bavendage (7 oktober 1323).
b) fol 298vo. Iek Aelbreht van Egmondt Heer Janszoen van Egmondt verlij Ghijsbrecht van Egmont, mijnen broeder,
datzelve goet, dat mijn vader te houden plach tot zijnder doet toe ende Kerstant Dirck Woutersz. zoen mijne neve ende
Clemencia zijn wijf hebben tot hoere beyder lijve ende na hoere beyder doet dan te komen op Gijsbrecht mijnen broeder
in allen sehijne als ickt hout van Heeren Jacob van den Woude, onsen oem. Ende waer dat saecke dat Ghijsbrechts mijns
broeders ontbraecke sonder wittachtighe geboerte zoe soude dit lant weder comen op mij of mijn erfnamen.
Gezegeld Sinte Jans avont Baptiste miteomer 1382 (23 juni 1382).
Van een belening van Jan Aelbrechtsz. van Egmond of van in b optredende Aelbrecht Jansz. van Egmond zelf, blijkt uit
het leenboek niet. Wel blijkt echter dat deze Aelbrecht bij Dek vermeld als VIIID, een broer Gijsbrecht heeft gehad. Wie
Kerstant Dirk Woutersz.zoon en zijn vrouw Clemencia waren, heb ik niet kunnen nagaan, hij zal wel een afstammeling zijn
van Wouter van Egmond bijgenaamd Stoutkind.
c) fol. 299. Aelbrecht van Egmondt Heeren Janszoen doe kondt dat ick gelove Gijsbrecht van Egmondt mijnen broeder
over te geven ende te verlyen in Heeren Jacobs van den Woude, mijns ooms, leenvolgers handt, te welcker tijt Heer Jacob
mijn oem voersz. van lyve ter doet gecomen is ende iek vermaent worde van Ghijsbrecht mijnen broeder voersz, alsulcke
goeden als ick nu ter tijt tot eenen erfleen houde van Heere Jacob mijnen oem.
Gezegeld 1389 St. Jansdach deeollatie (29 aug. 1389).
Op 29 aug. 1389 was Heer Jacob van den Woude. de XIVe Heer van Warmond blijkbaar reeds overleden, hij stierf dus niet
in 1395, zoals in de genealogie staat vermeld. Het komt mij voor, dat zijn zoon Jan van den Woude nog niet als opvolgend
leenheer was aangewezen.
d) fol. 299vo. Albrecht van Egmondt Heeren Janszoon verlijdt. Ghijsbrecht van Emondt zijnen broeder en zijn nakomelingen opnieuw. De erf opvolgingesbepalingen (die in de voorgaande acten niet waren geregeld) worden na gesteld: dat dit
voorsz. lant comen sal nae Ghijsbrechts doot, op zijnen outsten zoon, (c.q. dochter enz.). Hierover waren als mannen van
de Heer v. Holl. Florijs van Adirichom, ridder, ende Bartout van Assendelff, knape.
Gezegeld 1393 dos Donredachs na Belocken Paesschen (17 april 1393).
e) fol 300. Vrijdag na Sint Ponctiaensdaghe 1411 (6 januari 1411) accordeert Jan van den Woude, heer van Warmond, ridder, deze overdracht.
Waarschijnlijk is Gijsbrecht in 1393 gehuwd, waardoor er kans op een erfgenaam ontstond, die er eerder met was.
f ) fol. 300vo. Jan van den Woude, Heer van Warmond, ridder, verlijt Heere Aelbrecht van Egmondt, mijnen neve, in alle
manieren als Heer Aelbreeht mijn neve van Heer Jacob van den Wonde mijn Heere mijn vader en van mij te leen te houden
plach.
Gezegeld Donredaghes op die octave van den Heyligen Sacrament 1409 (13 juni 1409).
Blijkbaar geeft Jan van den Wunde als nieuwe leenheer zijn leenman een nieuw contract, waarom hij dat niet eerder deed
mij niet duidelijk.
g) fol. 300vo. Aelbrecht van Egmondt Heere Albrechtszoon van Egmondt verlijt Ghijsbrecht van Egmonde Heer Jansz.
van Egmonde, mijnen oom, ... enz.
Hier waren over Otte van Egmonde, mijn broedes ende Doeve van Riedwijck mijn swaeger.
Gezegeld 1416, dinsdag na St. Matijsdag Apostel, na de loop v. d. Hove v. Holland (2 maart 1417).
Hier is dus Aelbrecht, hij Dek onder IXD genoemd, aan het woord; wanneer hij zelf is beleend kan uit het leenboek niet
blijken. Otte, zijn broer, noemt Dek onder IXE, Doeve van Riedwijck is volgens Dek gehuwd met Beerte van Egmond.

Bl. 12
h) fol. 301. Jacob van denWoude, heer van Warmond ende Aelbrecht van Egmonde oerloven Ghijsbrecht van Egmonde
van het hier bedoelde land te vercopen tot eenen vryen eyge, 4 morgen lants.
Gezegeld 8 July 1424.
i) fol. 301vo Iek Aelbrecht van Egmonde oorkondt dat iek verlijt hebbe Huge van Egmonde mijnen neve Ghijsbrechtszoen
van Egmonde mijnen oem, 11 á 12 morgen lants op ‘t Wout. Manne: Adriaen van Raephorst, Harper van Foreest ende
Baertout van Assendelff.
Gezegeld 22 January 1439.
Hier komt naast IXD een nieuw familielid opduiken, maar deze Huge schijnt kinderloos overleden te zijn, want verder
bevat het leenboek niets meer over deze ons onbekende tak van Egmond en vermeldt het register nog slechts enkele beleningen aan de bekende leden van de familie.
j) fol. 302. Jacob van den Woude, heer van Warmond, heeft dit land verleend, Aelbrecht van Egtmont, Aelbrechtsz. int jaer
1461 op St. Luciendach (13 december 1461) in presentie van Gerrit Heerman en Willem van der Does.
Nota : Aelbrecht van Huchtenbrouck seye dat dese brieff onder hem nyet en rust. Zie M5-4.
Hier moet XD de nieuwe leenman zijn, zijn vader is geen ,,Heer”, Jacob van den Woude was al sinds 1444 leenheer. De
sterfdatum van Aelbrechts vader moet dus in 1461 vallen en niet in 1468 zoals Dek zegt.
k) fol. 302. Joncfrouwe Reijnolt van Wonde, vrouwe van Warmondt, heeft dit lant op ‘t Wout voorsz. verlijt Aelbrecht van
Egmonde Aelbrechtsxoen voersz 3 July 1508.
Hier moet XID de nieuwe leenman zijn, dit klopt met de door Dek opgegeven sterfdatum van zijn vader; Reynoldje was al
sinds 1503 leenvrouwe.
l) fol. 302. Dit lant is versoeht bij Jan van Egmont ende van Meesteteyn ende heeft ditselve lant op staande voet mit zijnen
eygen wil opgedragen tot behouff van Vrouwe Marie van Egmondt, Aelbrecht van Egmonts dochter, zijn suster, huysvrouwe van Heer Jan van Huchtenbrouck, ridder. 11 maey 1538.
m) fol. 302. Anno 1558, den 16en January zoe heeft Aelbrecht van Huchtenbrouck zin behoorlicken eedt ghedaan.
Hiermede is dit leengoed uit het geslacht Van Egmond geraakt.
Overigens vinden wij in de Leenboeken Warmond nog andere onbekende Egmonds:
Inv. 592 fol, 169 e.v. vermeldt nog een leen van een halve morgen land in Alkemade, genaamd ‘s-Gravenlandt, waaruit het
volgende stamreeksje blijkt:
Aelbrecht Jansz. van Egmondt koopt dit leen 10 november 1674, hij sterft vóór 15 juni 1692, wanneer zijn zoon, Jan Aelbrechts van Egmondsz. wordt heleend, die weer vóór 16 september 1703 moet zijn overleden, want dan erft zijn 14 jarige
zoon Pieter Jansz. van Egmondt het. 17 juli 1731 wordt dit leen door Jan Spruyt verkocht; hoe hij er aan kwam kan niet
blijken.
•5 Leenregister van de Hofstede Warmond. [OV 1980 p. 759]
No. 153. 15 à 16 morgen (1393: een weer land) op het Woud (1621: in Woudharnas) bij Delft, (1424: verminderd met
4 morgen, die belend zijn oost: Jacob Jacobsz., zuid: de kerk van het Woud, west: Jan Pietersz. en kinderen, noord: Gijsbert
van Egmond, tot 11 à 12 morgen), oost (1558: het oude gasthuis te Delft: 1760: de leenman], west (1558: weduwe Adam
van der Duin: 1643: Arnout en Pleuntje, zoon en dochter Blasius; 1735: Leendert van den Berg), noord (1558: de Zwet),
zuid (1558: Marijke Hendriksd. aan de meer: 1643: het ambacht Vrijen,ban) , (1472: jaarlijks 12 pond waardig).
07-10-1323: Elisabeth, jonkvrouw uter Wijk, dochter van de leenheer Jacob van den Woude, ridder, zoals Jan van Overvoorde. [570 f o. 298v]
23-06-1382: Albert, zoon van heer Jan van Egmond, neef van de leenheer, geeft in achterleen aan Gijsbert van Egmond,
zijn broer, zoals Kerstant Dirk Woutersz., zijn neef, gehuwd met Clementia, voor hun leven houden, [570 fo. 298v-299].
29-08-1389: Albert van Egmond heer Jansz. belooft Gijsbert, zijn broer, na de dood van de leenheer te laten belenen. [570
fo. 299]
17-04-1393: Albert van Egmond heer Jansz. geeft in achterleen aan Gijsbert, zijn broer. [570 fo. 299v-300]
13-06-1409: Albert van Egmond, neef van de leenheer. [570 fo. 300~]
06-01-1411: Gijsbert van Egmond, achterleenman, bevestigd. [570 fo. 300]
02-03-1417: Albert van Egmond heer Albertsz. geeft in achterleen aan Gijsbert van Egmond heer Jansz., zijn oom. [570 fo.
300v-301]
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08-07-1424: Gijsbert van Egmond mag 4 morgen als eigen verkopen,, bevestigd door de twee leenheren. [570 fo. 301]
22-01-1439: Albert van Egmond geeft in achterleen aan Hugo van Egmond, zijn neef, bij dode van Gijsbert, diens vader.
[570 fo. 301~]
13-12-1471: Albert van Egmond Albertsz., vermeld 1472. [570 fo. 302, LRK 283 fo. 75~]
**-**-1472: Mr. Hugo van Egmond als achterleenman vermeld. [LRK 283 fo. 168]
03-07-1508: Albert van Egmond Albertsz. [570 fo. 302]
11-05-1538: Jan van Egmond van Merestein, waarna overdracht aan Maria, dochter van Albert van Egmond, gehuwd met
Jan van Huchtenbroek, ridder, zijn zuster. [570 fo. 302]
16-01-1558: Albert van Huchtenbroek, neef van de leenheer, bij dode van Maria van Egmond, gehuwd met Johan van
Huchtenbroek, ridder. [570 fo. 302~]
•6 Leen van de Hofstede Haarlem [OV 1986 p. 306]
1. De halve tiende van Stommeer (1372: in Aalsmeer; 1469: geruild voor 10 pond jaarlijks op de rentmeester van Kennemerland).
10-03-1250: Heer Wouter van Egmond, zwager van de leenheer, zoals heer Wouter van Kraaienhorst. [LRK 62 fo. 90 en
fo. 95~]
29-11-1360: Lijftocht van Berta, dochter van Otto van IJsselstein, gehuwd met Jan van Egmond, ook op 2½ viertel, die
Wouter uter Wijk kocht van Wouter van Haarlem. [LRK 50 fo. 66 nr. 333]
16-03-1382: Albert van Egmond bij dode van Jan, zijn vader. [LRK 50 fo. 194 nr. 1267]
**-**-1390: Albert van Egmond met ledige hand. [LRK 422 fo. 35v nr. 114]
25-08-1403: Albert van Egmond bij dode van Albert van Egmond. ridder, zijn vader. [LRK 53 fo. 31]
13-05-1421: Albert van Egmond van Merestein. [LRK 62 fo. 30v]
27-03-1425: Albert van Merestein. [LRK 62 fo. 57]
30-04-1429: Albert van Egmond van Merestein. [LRK 62 fo. 86~]
22-05-1429: Albert van Egmond van Merestein. [LRK 62 fo. 95~]
22-03-1439: Albert van Egmond heer Albertsz.. [LRK 114 fo. 101]
11-05-1469: Albert van Egmond, 1472 vermeld te IJsselstein, bij dode van Albert, zijn vader. [LRK 118 c.Kenn. fo. 3v,
LRK 283 fo. 146]
04-02-1482: Lijftocht van Hendrika, dochter van Egbert van der Spangen, gehuwd met Albert van Egmond, op de mindere helft. [LRK 119 c.Kenn. fo. 8]
05-07-1508: Albert van Egmond bij dode van Albert, zijn vader. [LRK 123 c.Kenn. fo. 4v]
14-04-1539: Jan van Egmond bij dode van Albert, zijn vader. [LRK 126 c.Kenn. fo. 3v]
03-01-1547: Anton van Egmond voor Frederik van Egmond, zijn neef, bij dode van Jan, diens vader. [LRK 127 c.Kenn. fo.
1, LRK 134 fo. 79v-80]
01-12-1565: Hulde van Frederik van Egmond. [LRK 127 c.Kenn. fo. 1]
14-04-1578: Severijn van Rentvoort, rentmeester van de heer van Assendelft, voor Hectoria van Hocxwier voor Jan van
Egmond, haar zoon, bij dode van Frederik, diens vader. [LRK 134 fo. 80v-82]
21-11-1600: Jan Gerbrandsz. Dijk van Castricum voor Hugo Ruysch, raad van het Hof van Utrecht, voor Lucia van Egmond van Merestein bij dode van Jan van Egmond van Merestein, haar broer. [LRK 136 fo. 423-424~]
18-12-1603: Jan Willemsz. van Baerl voor mr. Hugo Ruysch, raad, voor Pieter, diens zoon, bij dode van Lucia van Egmond
van Merestein, Pieters moeder. [LRK 136 fo. 497v-499]
•7 Leen van de Hofstede Haarlem [OV 1986 p. 311]
14. 6 3/4 viertel land op Hoogdorp, strekkend van de Broeksloot tot Kukersweg, beginnend van de steeg (1360: van
het Hofland) tot de beek, die Heemskerk scheidt van St. Aagtendorp; 8 geersen daarbij in Heemskerk (1360: in Keyls gers);
4 1/4e maden in Heemskerkerbroek (1360: in Linenweer) en 18 geersen op de Grote venne in Heemskerk, (1645:
behorend tot de ridderhofstede of heerlijkheid Merestein, groot 33 morgen, waarvan 15 morgen leen).
10-03-1250: Heer Wouter van Egmond, zwager van de leenheer, het derde en vierde perceel bij opdracht. [LRK 62 fo. 90
en fo. 95~]
De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 1, vermeerderd met:
08-01-1435: Lijftocht van Steven, dochter van Floris van de Boekhorst, gehuwd met Albert van Egmond, raad, die voor
1000 hollandse schilden, genaamd klinkerts, aan zijn huizing in Heemskerk vertimmert. [LRK 114 fo. 29~]
19-07-1645: Jeronimus Cooymans te Beverwijk bij overdracht door Pieter Ruysch, die hem geheel Merestein verkocht voor
f 40.000,- en 100 rijksdaalders. [LRK 150 c.Kenn. fo. 1]
•8 Leen van de Hofstede Egmond. [OV 1979 p. 368]
58. Een korentiende in Assendelft.
25-08-1274: Gerard heer Woutersz. van Egmond in broederdeling. [fo. 18]
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**-**-14**: Albert heer Albertsz. van Egmond zoals zijn vader. [fo. 18]
Het leen 58 gesplitst in 58A en 58B.
58A. De helft van het leen.
28-11-1414: Albert van Egmond Albertsz. geeft Berta, zijn zuster, gehuwd met Dove van Rietwijk in achterleen. [fo. 18-19]
01-02-1451: Albert van Egmond, neef van de leenheer, zoals Albert, zijn vader. [fo. 1]
29-09-1508: Albert van Egmond te IJsselstein bij dode van Albert, zijn vader. [fo. 31~]
31-01-1532: Jan van Egmond, kastelein van Woerden, bij dode van Albert, zijn vader. [fo. 31v-32]
03-01-1547: Anton van Egmond voor Frederik van Egmond, zijn neef, bij dode van Jan, diens vader. [fo. 32]
01-11-1578: Severijn van Rentvoort, rentmeester van Assendelft, voor Hectoria van Hocxweer voor Johan van Egmond,
haar zoon, bij dode van Frederik, diens vader. [fo. 32v-33]
30-12-1600: Jan Dijk Gerbrandsz. te Castricum voor Hugo Ruysch, raad ordinaris bij het Hof van Utrecht. voor Lucia van
Egmond, diens vrouw, bij dode van Jan, haar broer. [fo. 33v-35]
58B. De helft van het leen.
**-**-14**: Heer Zweder van Bloemen(stein) zoals de jonkvrouw van Bloemenstein) in lijftocht heeft. [RA Haarlem, Aanw.
516 B fo. 237]
10-09-1438: Dove van Rietwijk bij overdracht door Gerard van Heemstede, neef van de leenheer, met lijftocht van Berta,
dochter van Albert van Egmond van Merenstein, zijn vrouw, op de mindere helft. [fo. 19]
29-11-1455: Albert van Rietwijk, neef van de leenheer, bij dode van Dove, zijn vader. [fo. 19v-20]
•9 Leen van de Hofstede IJsselstein (Egmond) [OV 1983 p. 552]
254. Twee kampen land, genaamd Postkinskamp en Meregout, gelegen op Merenburger wetering, en een dunenkamp,
groot 2 morgen, aan Rodenburger wetering en een uiterdijk aan Merenburgersluis.
**-**-13** Heer Albert van Egmond van Merenstein heer Jansz., als getuige vermeld 1394-1399. [A fo. 119 en fo. 67]
22-01-1411: Albert van Egmond heer Albertsz. [A fo. 23]
•10 Leen van de graaf van Holland in Rijnland [OV 1987 p. 408]
52. 19 viertels (1325: in Boskoop; 1365: tussen Boskoop en Randenburg) over de Gouwe in Zuidwijk en het vrije gerecht, (1643: zijnde de heerlijkheid Zuidwijk met hoge, middele en lage rechtspraak; 1644: en de grove- en smalle tienden,
de vogelarij en zwaandrift).
**-**-1281: Daniel uten Waarde vermeld. [LRK 5 fo 53, LRK 2 fo 20 nr. 122]
26-02-1325: Lijftocht van Katharina, gehuwd met Daniel uten Waarde, op een deel van 50 pond. [LRK 2 fo 36 nr. 239]
**-**-1346: Willem Mabelie uten Waarde. [LRK 5 fo 57]
28-02-1355: Willem Mabelie uten Waarde. [LRK 23 fo 53 nr. 235]
12-03-1364: Heer Jan, heer van Egmond en IJsselstein, bij overdracht door Wouter van Merestein voor Willem Mabelie
uten Waarde. [LRK 50 fo 8lv nr. 441]
11-02-1365: Jan uten Waarde, die aankwam van de jonkvrouw uten Waarde, zijn moeder, behoudt en draagt het overige
over aan de heer van Brederode. [LRK 121 c.Kenn. fo 7v]
22-09-1376: Heer Dirk Foppenz., persoon van Haarlem, rentmeester van Noord-Holland, bij overdracht door de heer van
Egmond en IJsselstein, bevestigd door Wouter van Merestein, gehuwd met Alverade, diens leenman, en krijgt ten eigen.
[LRK 50 fo 174~ nr. 1107]
NB. De heer van Egmond rekent het leen in 1451 ten onrechte tot zijn bezit. [LRK 116 c.Kenn. fo 12-13]
•11 Leen van de graaf van Holland in Rijnland [OV 1987 p. 708]
164. Huis en hofstede in de Waarde (1356: met boomgaard en heemwerf; 1535: gelegen buiten Leiden), en 45 morgen
land daarbij, (1358: verminderd tot 25 morgen; 1437: verminderd met 5 en 4 morgen uitgedolven rietland in Leiderdorp
in de Waard, west: de Nieuwe Rijn, oost en zuid: de leenman met leen, noord: Jan die Brouwer Kerstantsz.; 1439: verminderd tot 16 morgen; 1447: gelegen tussen de twee Rijnen).
10-10-1317: Jan uten Waarde mag zijn goed overdragen aan Hendrik van den Vene wegens schuld van hem en zijn vader.
[LRK 2 fo 6v nr. 32]
26-02-1325: Lijftocht van Katharina, gehuwd met Daniel uten Waarde, op een deel van 50 pond. [LRK 2 fo 36 nr. 239]
24-08-1326: Daniel uten Waarde met het goed, dat hij hield van wijlen Jan uten Waarde, zijn neef, behoudens het recht
van diens dochter, wanneer de leenheer haar het leen zou toekennen. [LRK 2 fo 49 nr. 301]
**-**-1346: Willem Mabelie uten Waarde. [LRK 5 fo 57]
01-03-1356: Jan Arnout van Bennebroek bij overdracht door jonkvrouw Willem Mabelie uten Waarde met huis, boomgaard en heemwerf. [LRK 49 fo 19]
25-08-1358: Jan Arnout van Bennebroek bij overdracht door Wouter van Merestein voor Willem Mabelie uten Waarde,
diens vrouw, met 25 morgen, bevestigd door Jan uten Waarde, haar zoon. [LRK 49 fo 19]
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•12 Leen van de Hofstede Egmond [OV 1988 p. 214]
77 bis. 19 viertels, (1404: zijnde 80 morgen), over de Gouwe, genaamd Zuidwijk, (1386: in het veen bij Boskoop) met
het gerecht, zoals de leenheer houdt Van Holland.
16-06-1363: Wouter van Merestein, neef van de leenheer, met lijftocht van Willem Mabelie uten Waarde, zijn vrouw. [Abdij Egmond, inv. 481]
27-02-1377: Arnout van IJsselstein, heer van Egmond, ten eigen, waarna overdracht aan Dirk Foppenz., persoon van Haarlem, rentmeester van Noord-Holland, bevestigd door hertog Albert. [Abdij Egmond, inv. 481]
24-07-1377: Wouter van Merestein, neef van de leenheer, gehuwd met Alverade, nicht van de leenheer, dragen over aan de
leenheer. [Abdij Egmond, inv. 481]
•13 Leen van de graaf van Holland in Rijnland [OV 1987 p. 398]
23. 36 morgen land in Alphen, genaamd Brede weer, jaarlijks 68 oude schilden waardig, belast met 14 pond jaarlijks
voor een kapelrie, (1566: in 1535 gepacht door Simon Willemsz. Schouten te Alphen in de Steekt voor 34 groten ook voor
zijn woning).
25-03-1382: Albert van Egmond heer Jansz. bij opdracht. [LRK 50 fo 194~ nr. 1271]
15-04-1385: Lijftocht van Agnes, gehuwd met Albert van Egmond heer Jansz. [LRK 50 fo 236 nr. 1564]
26-01-1387: Albert van Egmond bij opdracht in ruil voor 10 morgen in Vronen zoals heer Jan van Merestein, zijn vader,
toezegde. [LRK 50 fo 245~ nrs. 1617-1618]
De volgende beleningen zijn gelijk aan “Ons Voorgeslacht”, jrg. 41, 1986, p. 307 nr. 1 Zie •6 tot:
27-04-1430: Otto van Egmond bij overdracht door Albert, zijn broer. [LRK 62 fo 119]
•14 Leen van de Hofstede IJsselstein (Egmond) [OV 1983 p. 480]
93. 59 morgen land in Ripikerwaard, 2 morgen op de uiterdijk daarnaast en 11 morgen in Witte Bollenkamp, (1401:
genaamd heer Jans Ripikerwaard; 1627: groot 72 morgen), (1472: in het Gein), (1401: gelegen tussen de IJsseldijk en de
Rant met de heinsloten, strekkend voorbij de Groene weg naar Jutfaas en van de Rant tot de IJsseldijkhoek, waar graaf Back
zat, boven: Geertruida, weduwe van Dirk Engbertsz., en kinderen), (1472: jaarlijks 52 pond 10 s. waardig).
19-04-1401: Albert van Egmond, neef van de leenheer, zoals heer Otto van IJsselstein, zijn grootvader, en Gijsbert van IJsselstein, zijn oom. [A fo. 22v, C fo. 52v-53, 3 fo. 170]
**-**-1411: Albert van Egmond Albertsz. [A fo. 22v, 3 fo. 170]
09-03-1418: Heer Willem van Montfoort, beleend door de graaf van Holland, nadat Albert van Merenstein verbeurd had.
[LRK 59 (VIII) fo. 12~]
**-**-146(9): Albert van Egmond bij dode van Albert, zijn vader, in 1468, vermeld 1472. A fo. 22v, 3 fo. 170, LRK 283 fo. 145]
29-12-1507: Albert van Egmond bij dode van Albert, zijn vader. [A fo. 22v, 3 fo. 170]
15-08-1539: Jan van Egmond, neef van de leenheer, bij dode van Albert, zijn vader. [C fo. 52v-53, 3 fo. 170]
**-**-15**: Frederik van Egmond. [3 fo 170~]
14-03-1577: Albert van Egmond voor Jan van Egmond bij dode van Frederik, diens vader. [D fo. 60v-61]
18-04-1590: Hulde van Jan van Egmond. [D fo. 61]
•15 Leen van de Hofstede IJsselstein (Egmond) [OV 1983 p. 540]
219. 5 morgen lant in de Lage Biesen in het gerecht van de Dom te Utrecht, (1611: strekkend van de Benschopper steeg
tot de Benschopper zijdwinde), boven: Benschopper steeg, beneden: Gozewijn Bruningsz.
07-06-1471: Elburg, dochter van Arnout van Muiden, weduwe van Gijsbert van Vliet, bij dode van Berta van IJsselstein,
haar nicht, waarna overdracht aan Pieter van Vliet Gijsbertsz. [A fo. 47]
06-03-1478: Albert van Egmond voor Steven, zijn zoon. [A fo. 47]
10-09-1480: Albert van Egmond bij dode van Steven, zijn zoon. [A fo. 47]
15-08-1539: Anton van Egmond, neef van de leenheer, bij dode van Albert, zijn vader, bevestigd door Jan van Egmond,
diens oudste zoon. [C fo. 53~]
15-06-1562: Lijftocht van Margaretha Buno, gehuwd met Anton van Egmond van Merenstein, wonend bij Arnhem. [C fo.
53~ en in fine]
23-04-1611: Frans Gillisz. van Leeuwen, burger van IJsselstein, voor Odilia Valkenaar voor Jacob van Duvenvoorde, haar
zoon, bij dode van Johan van Duvenvoorde en Woude, heer van Warmond, Eslikerwoude, Alkemade enz., die aankwam
van Hendrika van Egmond, zijn moeder, na verzuim. [G fo. 21-24]
•16 Leen van de Hofstede IJsselstein (Egmond) [OV 1983 p. 537]
214.1½ morgen land in de Achtersloot uit 8 morgen, genaamd Kortehoeve, boven: de heren van Oudmunster met ½
morgen, beneden: Herman Nikolaasz. met 2 morgen.
30-06-1475: Jacob van Egmond op verzoek van Willem van Zijl en Hugo van Zwieten. [A fo. 104, 3 fo. 376]
20-10-1500: Albert van Egmond bij dode van Jacob, zijn broer. [A fo. 104, 3 fo. 276~]
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29-12-1507: Albert van Egmond bij dode van Albert, zijn vader. [3 fo. 376~]
26-09-1539: Jan van Egmond bij dode van Albert, zijn vader, waarna overdracht aan Nikolaas Jacobsz., waarna overdracht
aan Gerard Jan Jacobsz., waarna overdracht aan Jan van Scherpenisse Hugenz. [C fo. 51, 3 fo. 376v-377v]
•17 Leen van de Hofstede Voorne [OV 1978 p. 280]
160. De gorzen, landen en slijken, genaamd Grijsoord, Duvenwaard, Tonge, Hugenvliet, Hellebreemsgat en Battenoord, noordoost: de Hontlode, zuid: het heidiep van Bodemaar, zuidwest: het heidiep van Greveningen, noordwest: de
Wellevliet en de Riere, belast met 74 gouden, engelse nobels jaarlijks, zijnde 1 schild per gemet, met ambacht en ambachtsgevolg als tienden, molen, visserij, vogelarij, kerkgift en toebehoren, de boeten tot 7 s. toe en de helft daarboven,
met benoeming van schout en schepenen, gelijk recht als Oudenhoorn behoudens de hoge heerlijkheid voor de leenheer, en
een gelijk schot als Oudenhoorn na 7 jaar.
160F. Een twaalfde van het leen.
27-08-1574: Willem van Treslong bij dode van Willem van Treslong, zijn oudste broer. [LRK 75 fo. 85-86.]
17-02-1421: Gerard van Boshuizen en Pieter Bartholomeusz. krijgen het goed ten eigen. [LRK 61 fol. 24]
01-12-1575: Lijftocht van Adriana van Egmond van Merestein, gehuwd met Willem van Blois van Treslong, gouverneur en
opperdijkgraaf van den Briel en Voorne. [LRK 133 fo. 69]  Mogelijk is dit Adriana van Egmond van Kenenburg.
14-01-1591: Mark van Steeland bij overdracht door Willem van Blois alias Treslong. [LRK 137 fo. 356-362~]
•18 A.J. van der Aa Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 5 (1859)
Frederik van Egmond van Merenstein werd in 1543 geboren en was de zoon van Jan van Egmond van Merenstein en
Amelia van Grombach; hij werd door Alva in 1568 gebannen en zijne goederen verbeurd verklaard, ofschoon ook hij in
1567 was gedagvaard en gecompareerd tot aflegging van den gerequireerden eed van trouw aan den koning van Spanje.
Hij woonde in de Beverwijk op het huis te Merenstein, teekende het verbond der Edelen, en weigerde, daartoe door eenige
afgezondenen verzocht, daarvan af te gaan, betuigende in die verbindtenis te willen leven en sterven. De sententie over hem
uitgesproken bevatte voorts tegen hem de volgende beschuldigingen: dat hij zich onbeschoftelijk in het Regulieren klooster
te Haarlem had opgehouden gedurende drie maanden op kosten van het klooster, en het niet verlaten had dan om voor
anderen plaats te maken; dat hij een groot begunstiger der ketters geweest was, en aanleiding had gegeven tot het prediken
op het huis te Kleef, tusschen Amsterdam en Haarlem; dat hij predikanten gehuisvest had en tegenwoordig was geweest bij
het mishandelen van een geestelijk persoon te ‘s Hage; eindelijk dat hij zich had laten gebruiken om de Friesche Edelen tot
het verbond over te halen.
‘s Mans verdere lotgevallen zijn onbekend; hij was gehuwd met Hectoria van Hoexvier, bij wie hij twee kinderen verwekte;
Jan, die in 1599 ongehuwd overleed op de vloot van den Admiraal Pieter van der Does, en Lucia, die gehuwd was met Mr.
Hugo Ruysch, Raad in den Hove van Holland, en in 1596 overleed. Frederik zelf overleed in 1615.
Zie Marcus, Sent. van den Hert. van Alva, bl. 61; van Leeuwen, Bat. Illustr. bl. 957; Wagenaar, Vaderl. Hist. D. VI. bl.
126, 166. Kok, Vaderl. Woordenb. D. XIII. bl. 207; Te Water, Verb. der Edel. D. I. bl. 95-98, D. II. bl. 370, 371; D’Yvoy
van Mijdrecht en Beeldsnijder, Verb. en Smeekschr. der Nederl. Edel. bl. 69, in welk werkje op plaat 2 No. 78 het facsimilé
van zijne handteekening gevonden wordt.
•19 A.J. van der Aa Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 5 (1859)
Albrecht van Egmond van Merenstein broeder van den voorgaande, nam even als deze deel aan de bevrijding des vaderlands. Hij teekende het verbond der Edelen, en nadat hij eenigen tijd zich met Brederode te Amsterdam had opgehouden,
vlugtte hij in 1567 en werd door Alva ingedaagd en gebannen. Hij nam deel aan het nader verbond in 1569, en was voorts
een der voornaamste bevelhebbers op de vloot der Watergeuzen, met welke hij in zegepraal den Briel binnen trok, en hij
was een vertrouwd vriend van Oranje, die briefwisseling met hem hield. Hij trok vervolgens met Lumey tot ontzet van
Haarlem te velde, en werd door de Spanjaarden gevangen genomen. Gerantsoeneerd of ontkomen, werd hij in October
1573 tot krijgskommissaris aangesteld. In het volgende jaar had hij het geluk om Gouda te behouden, toen door Noircarmes, geholpen door eenige verraderlijke burgers, die stad bijna bemagtigd was. Verder wordt zijn naam niet meer genoemd,
dan bij de gevangenneming van Petrus Dathenus te Vianen in 1584. Hij overleed in 1596 en was gehuwd met Sara, natuurlijke dochter van Reinout van Brederode, die hem geene kinderen schonk. Het wapen van Egmond van Merenstein was als
dat van Egmond, gebroken met barensteel, geschakeerd van zilver en azuur.
Zie Bor, Nederl. Oorl. B. V. bl. 289 (208); van Leeuwen, Bat. Illustr. bl. 957; Wagenaar, Vaderl. Hist. D. VI. bl. 308, 387;
Kok, Vaderl. Woordenb. D. XIII. bl. 207; van Wijn, Aanm. op de Vaderl. Hist. van Wagenaar, D. VII. bl. 42; Te Water,
Verb. der Edel. D. II. bl. 367-370, D. III. bl. 460; van Groningen, Geschied. der Watergeuzen, bl. 215-217, 447, 448; Fr.
van Vervou, Gedenckweerd. Geschied. bl. 5; Vrije Fries. D. I. St. II bl. 116, 117.
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•20 Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland door Mr. J.W. Groesbeek blz. 141.
Kasteel Merestein
Meermalen hebben we reeds gewezen op de nauwe samenhang tussen de familie’s Van Haarlem en Van Egmond. Duidelijk
merkbaar is die in Heemskerk: in de loop van de 13e eeuw behoorden vrijwel alle grond ten oosten van de HoflanderwegVeerweg (Tolweg) aan beide of aan een van deze beide geslachten.
Vóór 1248 was er nog een belangrijke uitzondering op deze stelling.
De Hollandse graven bezaten vóór 1248 een ‘curtis’ die ‘Hofland’ heette, gelegen volgens de oorkonde in Heemskerk.
‘Curtis’ kunnen we vertalen door ‘hof ’. Dit woord ‘hof ’ is hier gebruikt in de betekenis van grootgrondbezit, dat vanuit een
centraal punt (hof ) bestuurd werd.
In genoemd jaar (1248) droeg graaf Willem II deze curtis over aan heer Simon van Haarlem en diens ‘zwager’ heer Wouter
van Egmond.
Waar moeten we nu deze ‘curtis Hofland’ zoeken?
In een tijdschriftartikel identificeert de heer Van Foreest deze curtis met ‘Oud Haerlem’ dat in Heemskerk ligt. Hij concludeert daaruit, dat Oud Haerlem pas na 1248 ontstaan is. Wij zijn het niet met deze zienswijze eens, want:
1. Het ons bekende Hofland, waaraan de Hoflanderweg zijn naam ontleent, ligt niet in Heemskerk maar in Wijk aan Duin
(nu Beverwijk). De later genoemde ‘heerlijkheid Hofland’ strekte zich uit vanaf de grens tussen Heemskerk en Wijk aan
Duin tot de stad Beverwijk toe.
2. Ter weerszijden van deze grens stonden twee kastelen, ‘Merestein’ en ‘Uterwijk’, die beide aan de Van Egmond’s toebehoorden.
Merestein ligt in Heemskerk, Uterwijk in Wijk aan Duin. Daar beide kastelen aan de Van Egmond’s toebehoorden, is het
aannemelijk dat beide oorspronkelijk één geheel hebben gevormd en pas later (bij erfdeling) gesplitst zijn.
Een combinatie van 1 en 2 leidt tot de conclusie, dat dit ene geheel de oorspronkelijke ‘curtis Hofland’ geweest is.
Eén bezwaar lijkt dat de curtis Hofland volgens de akte van 1248 in Heemskerk lag. We kunnen dit probleem alleen maar
oplossen door aan te nemen dat Wijk aan Duin (Wijkambacht) oorspronkelijk tot Heemskerk behoord heeft als ‘wijk bij
Heemskerk’.
Dit Wijkambacht is later als afzonderlijk gerecht van Heemskerk afgesplitst, aan welk ambacht tenslotte weer Beverwijk
onttrokken is als ‘de stad’ Beverwijk.
De zoëven genoemde heer Simon van Haarlem, die samen met zijn ‘zwager’ heer Wouter van Egmond de curtis Hofland
gekocht had (1248) gaf aan laatstgenoemde op 10 maart 1250 in leen de grond waarop Merestein verrees. Deze heer Wouter moet óók Uterwijk (Oosterwijk) bezeten hebben, want de weduwe van zijn zoon Gerrit van Egmond, Aleid van Brederode, komt meestal voor als ‘Aleid vrouwe uter Wijk’.
De tweede zoon van heer Wouter, Floris van Egmond verkreeg Merestein en was stamvader van de familie van die naam.
Zijn zoon Albrecht leefde nog in 1335 en was getrouwd met Elisabeth van den Woude. Diens zoon Jan van Egmond was de
eerste die zich ‘van Merestein’ noemde (1350). Vijf jaar daarvoor was hij tot ridder geslagen. Daar hij ook het huis Uterwijk
(Oosterwijk) bezat, wordt hij in de oorkonden ook wel Jan uter Wijk genoemd. Het kasteel Uterwijk verkocht hij echter op
9 december 1336 aan Coenraad Cuser.
Misschien heeft hij het kasteel Merestein laten bouwen en daarna Uterwijk van de hand gedaan. Heer Jan was tweemaal
getrouwd geweest; eerst met Genephi van Rodenburch en daarna met Baerte van IJsselstein.
Vier generaties lang dragen de leenmannen Egmond van Merestein de voornaam Albrecht.
Van één van hen willen we een nogal bijzonder feit memoreren: duidelijk blijkt dat gravin Jacoba toen zij in 1429 Albrecht
van Egmond van Merestem moest belenen, naar middelen zocht om dat niet te doen.
Zij beval aan haar Raad de leenbrief, die Albrecht moest overleggen, nauwkeurig te onderzoeken op echtheid. Vooruit had
zij kunnen weten, dat de brief echt was, want Albrecht bezat nog steeds de originele brief van 10 maart 1250, compleet met
het zegel van heer Simon van Haarlem. Twijfel was niet mogelijk. Op de ochtend van 30 april 1429 vond dan ook de belening plaats. Toen die plechtigheid afgelopen was, hielden de leden van de Raad lunchpauze. Na de lunch wilden de heren
de bewuste leenbrief opnieuw in bespreking brengen. Zij kwamen dus weer in vergadering bijeen en aan heer Jan van Neck,
de biechtvader van gravin Jacoba, werd opgedragen de originele brief ter tafel te brengen. Was het een ongeluk of opzet dat
heer Jan de brief uit zijn handen op de plavuizen liet vallen? Geen wonder dat het aangehechte zegel die val niet overleefde:
het spatte in stukken uiteen. Nu was de brief, zonder zegel, krachteloos geworden.
Dit voorval ging de Raad te ver. Er werd een procesverbaal van het gebeurde opgemaakt, waaraan toegevoegd werd dat de
brief niet ongeldig geworden was door het ontbreken van het zegel, maar dat deze brief  ‘in alre sijnre machte wesen en blijven sal geljkerwijs off hij all ende vol besegelt en niet gebroken en waer’. Voortaan moest steeds naar deze akte (gedateerd
op 22 mei 1429) verwezen worden bij elke volgende belening.
De derde Albrecht (van Egmond) van Merestein ontving zijn leen in 1469. Bij de strijd met het opstandige Kaas- en
Broodvolk (1492) werd zijn slot door hertog Albrecht van Saksen met zijn Duitse huurbenden bezet.
De kasteelheer was toen, volgens een oude kronick, 77 jaar oud, doch dat belette de ‘kloeke’ soldaten niet om hem in gevangenschap weg te voeren en hem pas na betaling van een grote losprijs weer vrij te laten.
Het is niet zeker of Albrecht (die in 1507 overleed) het huis Merestein permanent bewoond heeft, want in 1472 en 1474
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wordt gezegd dat hij te IJsselstein woonde. Deze mededeling gaat vergezeld van de vermelding dat Albrecht ‘het huis
Meerestein met omtrent 7 vierdel lands en 36 geersen lands (12 morgen) gelegen in Heemskerk, waardig (= huurwaarde)
omtrent 80 Rijnse guldens in leen houdt’. Van deze 80 guldens moesten afgetrokken de 20 guldens die nodig waren voor
onderhoud van huis en grachten.
Zijn zoon Albrecht, de vierde met deze voornaam in successie, gaan we voorbij. Diens zoon Jan van Egmond van
Merestein, die in 1546 overleed, was getrouwd geweest met Amelia van Grombach. Na de dood van Jan huwde zij voor de
tweede maal en wel met jhr. Raes van Vernou. Deze werd voogd over de kinderen van zijn vrouw uit haar eerste huwelijk:
Frederik, Albrecht en Anna van Egmond van Merestein. Ten aanzien van deze kinderen wordt door Scholtens in zijn boek
‘Uit het verleden van Midden-Kennemerland’ gezegd, dat zij de nieuwe leer waren toegedaan, zich zorgen maakten over
hun toekomst en dat zij daarom in 1560 losrenten en brieven overdroegen aan jhr. Raes van Vernou en dat deze namens
hen landerijen moest verpachten.
De waarheid is dat jhr. Raes van Vernou voogd en verzorger (stiefvader!) was van genoemde kinderen en op geschetste wijze
in het bezit kwam van geld dat voor hun opvoeding nodig was. Het al dan niet ‘de nieuwe leer’ toegedaan zijn, speelt hierbij in het geheel geen rol.
Op 29 mei 1566 verklaren de kinderen dat zij nu meerderjarig zijn en niet meer onder voogdij staan, zodat zij zelf hun
goederen kunnen beheren.
Het volgende jaar (1567) moesten alle pastoors aan de hertog van Alva verslag doen van het gedrag van hun parochianen.
De pastoor van Heemskerk haastte zich te verklaren dat jhr. Frits (Frederik) van Egmond, wonende op Merestein, geen
goed Christen was ‘tot grote schandale van diversche simpele lieden’, ook omdat jonker Frits zich bemoeide met Jan Pietersz., de afvallige pastoor van Castricum.
Jonker Albrecht, de broer van Frits, bleef buiten schot, want deze had wel altijd op Merestein gewoond, maar was nu verdwenen, zonder dat de pastoor wist waarheen.
Wij die nu achteraf de feiten beter kunnen overzien dan de pastoor, weten dat jhr. Albrecht zich in 1566 aangesloten had
bij het Compromis der Edelen. Bij het beleg van Haarlem in 1572 werd hij door de Spanjaarden gevangen genomen en
naar het huis ter Kleef gevoerd om daar met andere edelen geëxecuteerd te worden. Hij wist echter te ontsnappen, vermoedelijk door omkoping van zijn bewakers. Het gerucht gaat dat meer gevangenen op deze wijze hun vrijheid herkregen
hebben.
Prins Willem maakte jhr. Albrecht ‘krijgscommissaris’. Later was hij kapitein in Staatse dienst en van 1584—1586 baljuw
en schout van Den Haag. We zijn even afgedwaald ter wille van de levensloop van jhr. Albrecht.
Zijn oudste broer jhr. Frederik was in 1547 beleend met de goederen van zijn vader, doch het duurde tot 1 december 1565
dat hij zelfde leeneed aflegde. Zijn bezittingen werden later door koning Philips II verbeurd verklaard. Jhr. Frits stierf in
1576; zijn weduwe Hectorie van Hoexvier, die hertrouwd was met een Utrechts edelman Loef van der Haer, overleed in
1615.
Met hun zoon Jan van Egmond van Merestein stierf deze tak van de familie van Egmond uit. Jan was pas 33 jaar oud en
ongehuwd toen hij stierf ‘op de vloot’, waarover admiraal Pieter van der Does het bevel voerde (1599). Zijn zuster Lucretia
was al een paar jaar eerder gestorven (1596).
Haar man overleefde haar lang. Dat was mr. Hugo Ruijsch, Raad in het Hof van Utrecht, die stierf in 1615.
Het slot Merestein was toen al verwoest (in 1573?), terwijl het in 1570 nog bewoond werd. Men heeft het blijkbaar daarna
weer enigszins hersteld, want in 1604 waren er twee schoorstenen, volgens het register van ‘het schoorsteengeld’. Ter vergelijking dient dat het huis van Jan Dirksz, dat op ‘de nederhof van Merestein’ stond, er ook twee had! Een aanwinst, die op
een vergroting van het bewoonbare gedeelte wijst, vormt de aanwezigheid van drie schoorstenen in 1606. Vier schoorstenen
waren erin 1638 (de Assumburg had er 19; Marquette 20).

                                                   
Ik maak liever gebruik van de tekening van Roghman dan van zijn gravure.
Mijns inziens zijn de verhoudingen hier beter weergegeven.
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•21 Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland door Mr. J.W. Groesbeek blz. 141.
Kasteel Oosterwijk
We vervolgen nu de lotgevallen van het kasteel Uter Wijk, dat later Oosterwijk heet. (Voor de oudste geschiedenis van dit
slot verwijzen we naar pag. 141 e.v.). Zie •20.
Vaste voet krijgen we met Aleid uter Wijk, een dochter van Willem, de tweede heer van Brederode. Zij stierf op 25 juli
1333 en was gehuwd geweest met Gerrit heer Wouterszoon van Egmond, die al vóór 29 augustus 1320 overleden was.
Daar Gerrit van Egmond kinderloos stierf, kwamen zijn bezittingen aan zijn broer Floris heer Wouterszoon van Egmond.
Van hem is niet heel veel bekend. We weten dat hij in 1296 het slot te Medemblik zo dapper verdedigde tegen de WestFriezen, dat hij de komst van hulptroepen kon afwachten, die hem uit zijn benarde positie ontzetten. Van zijn zoon Albert
Floris heren Wouterszoon van Egmond is ook niet zo veel bekend. Aan de diensten die zijn vader aan de graaf bewezen had,
dankte hij een jaarlijkse rente van 8 pond. Ook weten we nog dat hij zich bezig hield met het verwerven van land in Alphen
aan de Rijn.
Door zijn huwelijk met Elisabeth van den Woude, een dochter van heer Jacob van den Woude en Sophia van Egmond zal
hij daar in de omgeving wel landbezit gekregen hebben.
Zijn voornaam Albert zou er op kunnen wijzen dat ook hij verwant was aan Albert van Velsen.
De oudste zoon van Albert heette Jan van Egmond van Meresteijn, maar naar zijn andere kasteel ‘Uter Wijk’ komt hij ook
voor onder de naam Jan uter Wijk. Zijn bloedverwant Bartholomeus uter Wijk was Kabeljauwsgezind en had meegedaan
aan het verdedigen van het door de Kabeljauwen veroverde kasteel Brederode. Toen na een belegering Brederode weer in
Hoekse handen overging, werd Bartholomeus gevangen genomen.
Het kasteel Oud Haarlem te Heemskerk werd verwoest, en het slot Uter Wijk onderging hetzelfde lot. De eigenaar Jan van
Egmond van Meresteijn moet dan ook wel een Kabeljauw geweest zijn. De grote tegenstelling tussen de politieke groeperingen werd uitgevochten in de Hoekse- en Kabeljauwse twisten, die niet alleen voor de kastelen maar ook voor de dorpen van
grote invloed geweest is.
Toen zijn kasteel Uter Wijk verdwenen was, had Jan van Egmond zijn belangstelling ervoor verloren. Hij verkocht op 9
december 1366 ‘sine hofstede ter Wijck, daer sijn huijs op stont, met 14 vierdelen saetlants en 14 coeweijde, die om clie
hofstede liggen’, zoals hij en zijn ouders tevoren van de graaf in leen gehouden hadden.
Als koper doet Coen Cuser zijn intrede in de rij bezitters van het op dat ogenblik niet meer bestaande slot. We ontmoetten
hem ook als bezitter van het huis ter Kleef (onder Schoten). Hij was een zoon van Willem Cuser, een bastaardzoon uit het
grafelijk huis. Deze Willem was getrouwd met Ida van Oosterwijk, dochter van heer Coen van Oosterwijk.
Hier ligt het antwoord op de vraag hoe het komt dat het door ons besproken huis later de naam Oosterwijk droeg.

Kaart van Willem Blaeu uit 1645.
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•22 Leen van de Hofstede Haarlem [OV 1997 p. 681]
36. De Melm (13..: en de Leye ten zuiden van Hensbroek) in Opmeer, strekkend van de Leye, dat eigen is van de leenman, tot de Wijsen, (1379: tussen de Berkmeerdijk, de Berkmeer en de Leye).
28-03-1335: Albert Floris heer Woutersz. van Egmond, neef van de leenheer, bij opdracht. [6461 fol. 239]
**-**-13**: Heer Jan van Egmond zoals de Friezen aan zijn ouders gaven. [6461 fol. 239]
22-12-1379: Nikolaas Foppenz. van Alkmaar bij overdracht door Jan van Egmond, ridder. [6461 fol. 239v]
•23 Tabula Egmond t.p.v. 1263
Hic Lubbertus abbas et Arnoldus de Egmonda miles, Nicolaus de Egmondelf et Ealterus dictus “Stoutkint” milites et
Menso fratres fuerunt. De Nycolao milite fratre abbatis Lubberti processerunt Johannes et Wilhelmus filii Gherardi in
Wijc. De Waltero Stoutkint milite decenderunt plures in Alcmar en Nuwepoirt commorantes, videlicet Jonghe Wilhelmus,
Walterus et Havic et consimiles gradus.
Vertaling door J. Hooftman: Deze abt Lubbert en ridder Arnold van Egmond, de ridders Nicolaas van Assendelft en Wouter, die “Stoutkint”genoemd wordt en Menso waren broeders. Uit ridder Nicolaas, de broer van abt Lubbert zijn voortgesproten Jan en Willem, zonen van Gerard in Wijk. Van ridder Wouter Stoutkint stammen verschillende personen af, die in
Alkmaar en Nieuwpoort wonen, te weten Jonge Willem, Wouter en Havik en in rang gelijken.
•24 Tabula Egmond t.p.v. 1272
Anno Domini MCCLXXIJ dominus Walterus de Egmonda XXa die Augusti cum filio suo Wilhelmo occisus est a Frisonibus. Hic pater fuerat Ysbrandi monachi Egmondensis et Walteri precedentis et domini Arnoldi. In eodem bello apud
Nubuch occisus est Werenboldus ex Hagha, miles, pater Florencii monachi, cum filio suo Alberto et Theoderico de Rapurst
et Gherardo fratre ejus, Jacobus de Wassenair et Bernardus ex Henghe milites et Walterus Friso, balivus Kennemarie, filius
Egmondensis illegitimus. Hic Werenboldus prescriptus dedit monasterio Egmondensi ad caritatem duo gramina VIIJ solidos annuos persolvencia.
Vertaling door J. Hooftman: In het jaar des Heren 1272 werd op 20 augustus heer Wouter van Egmond met zijn zoon Willem door de Friezen gedood. Hij was de vader van IJsbrand, monnik van Egmond, van voogd Wouter en van heer Arnold.
In dezelfde slag sneuvelde bij Nieuwenburg ridder Werenbold uit Den Haag, de vader van monnik Floris, met zijn zoon
Albert en Dirk van Raaphorst en diens broer Gerard, de ridders Jacob van Wassenaar en Bernard van Henge en Wouter de
Fries, baljuw van Kennemerland, onwettige zoon van Egmond. Voornoemde Werenbold schonk aan het klooster te Egmond voor liefdadigheid twee graanvelden met een opbrengst van 8 schellingen jaarlijks.
•25 Leen van de abdij van Egmond [OV 1998 p. 96]
33. Vier viertels ten westen van het huis van Bartholomeus uter Wijk, genaamd heer Willetiaans leen, (1390: in St. Agathaparochie van de Wijk, strekkend oost van de meer tot het duin, naast heer Floris uter Wijk).
25-07-1318: Hendrik van Heemskerk met lijftocht van Aleid uter Wijk, gehuwd met Gerard heer Woutersz., en Agnes hun
dochter. [1 fol. 46]
**-**-13**: Albert van de Berkmer bij koop van Jan van Merestein, zijn neef. [1 fol. 46]
27-08-1390: Albert van de Berkmer zoals Gerard heer Woutersz. en Albert van Egmond heer Jansz. [280, Cousebant, nr. 1010]
**-**-146(5): Dirk Soyersz. voor Elisabeth, weduwe van Willem uten Kampe. [O., inv. nr. 3371]
Elisabeth was een kleindochter van Albert Berkmer.
•26 Leen van de abdij van Egmond [OV 1998 p. 99]
40. Middenbroek, Horskamp, de Aak en een stuk bij de kerk (in de Wijk), (1382: zijnde de Aak en drie stukken land
bij heer Floris weg; 1382: in St. Agathaparochie van de Wijk; 1459: Beverwijk; en twee akkers aan de kerkweg; 1470 strekkend van de Koningsweg west tot de Zeeweg, zuid: de pachters, noord: Simon Albertsz.; en 9 geersen in Midbroek).
**-**-1358: Heer Jan van Egmond. [1 fol. 4v en fol. 45v]
20-08-1382: Albert van Egmond heer Jansz., die aankwam van Jan, zijn vader, die aankwam van Albert Florisz., zijn grootvader, die aankwam van heer Floris heer Woutersz., zijn overgrootvader, die hield van abt Floris, draagt over aan Albert van
de Berkmer, zijn neef, bevestigd door Gijsbert van Egmond, zijn broer, en bezegeld door heer Jacob van der Burch, monnik
en rentmeester van de abdij. [Cousebant, nr. 1010]
27-08-1390: Albert van de Berkmer bij overdracht door Albert van Egmond, bevestigd door Gijsbert, diens broer, zijn
neven. [279, Cousebant, nr. 1010]
**-**-14**: Willem uten Kampe, als getuige vermeld 1435-1459. [225, 301] Zie bij •25.
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Ik ga ervan uit dat Wouter Stoutkind de stamvader is van het geslacht Van Egmont van Merenstein.
Over de afstamming van Wouter Stoutkind bestaan verschillende opvattingen:
Wouter
Hr. v. Egmont
x Mabilia
† 1208
Gerard

a
† **
b

x **
† 1217
Wouter

c

x **
† 1223
Wouter
Stoutkind
x **
† na 1266 ? 1272

1

Wouter
a
Hr. v. Egmont
x Klementina v. Gelre
† 1212
† **

Wouter
Hr. v. Egmont
x **
† 1208

a

Wouter
a
Hr. v. Egmont
x Clementia v. Gelre
† 1208
† 1208

Wouter
Hr. v. Egmont
x **
† 1208

a

Wouter
Hr. v. Egmont
x **
† 1208

a

Gerard

b

Gerard

b

Gerard

Gerard

b

Wouter II

c

x Sandrina v. Nassau
† **
† **

x **
† 1217

Wouter

Wouter II

c

x Magdalena v. Hessen
† **
† **

x Magdalena v. Hessen
† 1223
† **

Wouter

Wouter
Stoutkind
x **
† **

1

x ongehuwd
† **

Stamreeks vlg.
Dr. A.W.E. Dek
Zie •3.

c

Stamreeks vlg.
Onderschriften van
Brusselse portretten

b

x Sandryn v. Nassau
† 1217
† 1223

x Sandrina v. Nassau
† 1217
† **

x **
† 1223

Wouter
Stoutkind
x **
† **

Wouter
x **
† **

Wouter
Stoutkind
x **
† **

Stamreeks vlg.
HS Brussel 18307

Stamreeks vlg.
HS Detmold L3 nr. 429

1

Stamreeks vlg.
HS Brussel 6049

Stamreeks vlg.
Adelskroniek
D. Woutersz.
HS Brussel 18003

a

Stamboom van de eerste generaties vlg. Dr. A.W.E. Dek

Willem I
Hr. v. Egmont
x Badeloch
† 1234

*

Wouter
v. Egmont
x **
† v. 1223

Gerard II
*
Hr. v. Egmont
x1 Beatrix v. Haarlem
x2 Mabilia
† 1242
Willem II
Hr. v. Egmont
x Ada
† 1304

*

Gerard
*
v. Egmont
x Elisabeth v. Stienen
† 1300
Willem III
Hr. v. Egmont
x Margaretha
v. Blankenhem
† 1312 Kinderloos

*

Gerard
v. Egmont
x **
† 1217

b

Aarnout
v. Egmont
x **
† ? 1223

Wouter
v. Egmont
x **
† 1223

c

Hendrik
*
v. Egmont
1226 abt v. Egmond
† 1229/30

Lubbert
*
v. Egmont
1240 abt v. Egmond
† 1263

Arnold
v. Egmont
x **
† 1275

*

Nicolaas
v. Egmont
x **
† **

Wouter de Fries
*
v. Egmont Bastaard
x Hillegonda
† 1272

Gerard
v. Egmont
x Femeijnse
† 1332

*

Willem
v. Egmont
x Adelis Cats
† na 1354

Machteld
v. Egmont
x Splinter Haes
† na 1355

*

*

1

1

Wouter I
Hr. v. Egmont
x Mabilia
† 1208

*

1

*

*

Wouter Stoutkind
v. Egmont
x niet
† na 1266 ? 1272

Gertrudis
*
v. Egmont verm. 1244
x **
† **
Dirk Screvel
*
v. Egmont
1339 abt v. Egmond
† 1335

1

Menso
v. Egmont
x **
† 1298

*

Hugo
*
v. Egmont
1335 abt v. Egmond
† 1345

Onduidelijk blijft met wie Simon v. Haarlem, die een
zwager van Wouter Stoutkind wordt genoemd, gehuwd was.
Beatrix v. Haarlem, die met Hr. Gerard II v. Egmont
gehuwd was, was voor zover ik kon nagaan een zuster
van Simon v. Haarlem.

Onderschriften van de portretten die in 1728 nog in het Egmontpaleis te Brussel hingen
Gerrit I (b)
Gerard jongste Zoon van Wouter de Ie van die naam, is volgens de meeste en oudste getuijgenissen onder de Heeren van
Egmond begrepen. Hij troude Vrouw Sandrina Dogter van de Graaf van Nassau, bij welke hij had een Zoon genaamt
Wouter. Hij was een zeer devoot, goed, eerlijk en zagtmoedig Prins. Hij stierf op de reijs naar het Heijlige Land.
Wouter II (c)
Wouter Zoon van Gerard en van Vrouwe Sandrine van Nassau, troude Vrouwe Magdalena Dochter van den Landgraaf van
Hessen, bij welke hij verscheijdene kinderen gehad heeft.
Lubbert was XVIe Abt van Egmond.
Aarnout troude Vrow Agatha van Rajestein.
Nikolaas troude Vrow Katharina van Wichrade.
Wouter en Menso stierven ongehuwd zijnde.
De onderstreepte Wouter is Wouter Stoutkind.
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Wouter v. Egmont
Stoutkind
x **
† na 1266 1272?

1

Floris
bastaard
x **
† v. 1329

2

Aelbrecht

3

x Elisabeth Jacobsdr.
v.d. Woude
† na 1336
† **

Stamboom van het adellijke geslacht Van Egmont van Merenstein
Gerrit
5
Uterwyck
x Alijt v. Brederode
† v. 1320
† 1333

1-3

x niet
† 1272

Wouter

1-4

x **
† **

Havik

1-5

x **
† **

Agnes
5-1
Uterwyck verm. 1318
x Albert v.d. Berkmer
† v. 1390
† **
Wouter

Jan v. Egmont
M1
1e Hr. v. Merenstein
x1 Genephi
v. Rodenburg
† **
x2 Baerte Ottosdr.
v. Ysselstein
† v. 1382
† **
Aelbrecht
M2
2e Hr. v. Merenstein
x Agnes
v. Beesde
† na 1401
† na 1409

Willem

15

x2 Willem Mabelyen
Utenwaerde
† **
x1 Alveraed
v.d. Boeckhorst
† na 1392
† **
Ghijsbrecht

M10

x **
† v. 1439

Aelbrecht

16

x **
† na 1392

Huge
M11
verm. 1439
x **
† na 1472 Kinderloos

Aelbrecht
M3
3e Hr. v. Merenstein
x Stevina
v.d. Boeckhorst
† 1468
† **

Otto
M2-2
Stamvader Heren van
Poelenburg en
Kenenburg

Bertha

Aelbrecht
M4
4e Hr. v. Merenstein
x Hendrica
v. Spangen
† 1507
† 1502

Jacob
verm. 1475
x **
† v. 1500

Jan

Aelbrecht
M5
5e Hr. v. Merenstein
x Anna Herpertsdr.
v. Foreest
† v. 1539
† 1540

Steven
M25
1478 minderjarig
x niet
† v. 1480

Jan
M6
6e Hr. v. Merenstein
x Amelia
v. Grombach
† 1546
† **

Anthonis

Frederik
M7
7e Hr. v. Merenstein
x Hectoria
v. Houcxwier
† 1576
† 1615

Albrecht
M35
x Sara bastaarddr.
v. Brederode
† 1595
† 1631

Jan
M8
8e Hr. v. Merenstein
x niet
† 1599

Lucia
M7-2
erfdochter
x Mr. Hugo Ruijsch
† 1603
† 1615

M40

M2-3

x Doeve v. Rietwijk
† na 1438
† 1455
M20

x **
† **

M30

x Margriet Bruno
† na 1562 † na 1562
Kinderloos

Jacob
Priester
te Beverwijk
† **

M5-3

Anna

M6-3

x ** Salency
† na 1576

† **

Maria
M5-4
x1 Jan
v. Huchtenbroek † 1545
x2 Jacob
v. Cats
† v. 1558
† **

Adriana

M5-5

x Willem Blois v.
Treslong
† 1587 of 91 † 1594
Anna
Non
te Geijn
† **

Hendrika
M5-7
x Jacob
v. Duvenvoorde
† 1606
† 1577
M5-6
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Verantwoording van alle in de voorgaande stamboom genoemde personen
1
Wouter van Egmont
Bijgenaamd Stoutkind.
Genoemd in • 1, 2, 3, 4, 6, 7, 20, 23, 24
o **
•2 Voor het eerst genoemd als getuige in een privilege van de stad Haarlem uit 1248.
•2 en 3 Hij was voogd van Heer Willem II van Egmont in 1248.
•20 Hij kocht op 16-10-1248 samen met Simon van Haarlem van graaf Willem II de curtis Hofland te Heemskerk voor
750 lb. Holl. [ARA archief van Vredenburch nr. 462] Hij bezat het kasteel Uterwijk (Oosterwijk).
•1 Tussen 1245 en 1248 tot ridder geslagen.
•1 en 7 Op 10-03-1250 door Simon van Haarlem, die hem zijn zwager noemt, beleend met 7½ viertel land, 1 viertel op
het Hoge dorp, 8 geerse land daarbij in de ban van Heemskerk, de ½ van de tiende te Schommeer, 2 pond Hollands/jr en
100 hoenders uit de huurwaar in Limmen. Wouter droeg op aan Simon tegen leen 4¼ maden land en een viertel gelegen in
Heemskerkerbroek, 18 geersen land op de grote venne in de Heemskerkerban. Zie ook •6 en 7. De volgende vermelding is
29-11-1360, zie bij M1.
•6 Op 10-03-1250 door de hofstede Haarlem beleend met De halve tiende van Stommeer in Aalsmeer. Hij wordt hier zwager van de leenheer (Simon v. Haarlem) genoemd. Op 29-11-1360 wordt hier Jan van Egmond (M1) genoemd.
•23 In de Tabula van Egmond komt hij voor in 1263 bij het overleiden van zijn broer abt Lubbert van Egmont op 05-081263.
•24 In de Tabula van Egmond komt hij voor in 1272. Hij zou in een strijd tegen de Friezen samen met zijn zoon Willem
gesneuveld zijn op 20-08-1272. Mogelijk te Nieuwenburg.
x **
Mogelijk was hij ongehuwd en waren de hierna genoemde kinderen allen bastaarden. Dat zou een verklaring kunnen zijn
voor zijn toenaam “Stoutkind”.
† na 1266. Mogelijk sneuvelde hij op 20-08-1272 samen met een zoon Willem bij Heiloo.
Kinderen:
2
Floris
5
Gerrit
1-3
Willem
1-4
Wouter
1-5
Havik
1-3
Willem van Egmont
Genoemd in • 23, 24
o **
Opvallend is dat hij de bijnaam Jonge Willem kreeg. Mogelijk omdat hij jong was overleden.
x niet
† Hij sneuvelde op 20-08-1272 bij Heiloo.
1-4
Wouter van Egmont
Genoemd in • 23
o **
Geen nadere gegevens over bekend.
x **
† **
1-5
Havik van Egmont
Genoemd in • 23
o **
Geen nadere gegevens over bekend.
x **
† **
5
Gerrit van Egmont
Genoemd in • 3, 8, 20, 21, 25, 26
o **
•8 Hij krijgt op 25-08-1274 van de hofstede Egmond een Korentiende in Assendelft in broederdeling. Een volgende ver-
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melding is in 14**, zie bij M3.
•3 Vermeld in 1297.
x Alijt Uterwyck, dochter van Willem 2e heer van Brederode en Hildegonde van Voorne. Zij † 25-07-1333. Opvallend is
dat zij niet met haar eigen naam v. Brederode genoemd wordt maar met de toenaam van haar man Uterwyck.
Zij droeg op 29-08-1320 de visserij van IJsselmonde over aan graaf Willem III en kreeg daarvoor 30 pond Hollands/jr uit
de bede van Waterland.
•25 Op 25-07-1318 hebben zij en haar dochter Agnes een lijftocht op het leen van de abdij van Egmond: Vier viertels
genaamd heer Willetiaans leen te St. Agathaparochie van de Wijk.
† vóór 29-08-1320.
Zijn broer Floris (2) is zijn erfgenaam.
Kinderen:
5-1
Agnes
5-1
Agnes van Egmont
Genoemd in • 25, 26
o **
•25 Op 25-07-1318 heeft zij met haar moeder een lijftocht op het leen van de abdij van Egmond: Vier viertels genaamd
heer Willetiaans leen te St. Agathaparochie van de Wijk. In 13** koopt haar man Albert v.d. Berkmer dit leen van Jan v.
Merestein (M1). Op 27-08-1390 staat hier Albert v.d. Berkmer zoals Gerard heer Woutersz. (5) en Albert van Egmond
heer Jansz. (M2)
x Albert v.d. Berkmer.
•26 Op 20-08-1382 ontvangt hij van Albert van Egmond (M2) het leen van de abdij van Egmond: De Middenbroek,
Horskamp, de Aak en een stuk bij de kerk (in de Wijk).
† **
2
Floris van Egmont
Bastaard
Genoemd in • 1, 3, 20, 21, 26
o **
•1 en 3  Kastelein van Medemblick. Hij verdedigde dit slot na de dood van graaf Floris V. Werd hier ontzet door Jan v.
Avennes. In 1298 genoemd als baljuw van het Hoogwouderambacht en Drechterland.
•3 Hij voerde niet de achternaam Egmont, mogelijk was hij een bastaard.
•20 Hij wordt hier de 2e zoon genoemd. Hij verkreeg Merenstein.
•26 Hij heeft in leen van de abdij van Egmond: De Middenbroek, Horskamp, de Aak en een stuk bij de kerk (in de Wijk).
• Internet Kastelenteam H. Vogels: Floris van Egmond was in 1296 kastelein (burggraaf ) van Medemblik en in 1298
baljuw van het Hoogwouderambacht en Drechterland. Omdat zijn zoon Albrecht in 1306 als een belendend eigenaar in
Beverwijk wordt genoemd mogen we er van uitgaan dat deze toen civielrechtelijk reeds meerderjarig (min.14 jaar) zal zijn
geweest. Anders had men de belendende eigenaar wel als “het kind Van Egmond” beschreven. Albrecht Floris heren Wouterszoon zal dus minimaal uit 1292 dateren. Zijn moeder is onbekend maar gezien de opmerkelijke voornaam Albrecht
voor haar zoon zou ik haar gaan zoeken als dochter van de een of andere edelman met naam Albrecht. Groesbeek noemt
daarbij als mogelijke verwant een Albert van Velsen. Uit vernoemings oogpunt zou je tevens voor Albrecht een oudere en
wellicht jonggestorven broer met naam Wouter verwachten. Floris van Egmond zal derhalve ergens in de jaren tachtig zijn
gehuwd.
x **
† vóór 1329
Kinderen:
3
Aelbrecht
3
Aelbrecht van Egmont
Genoemd in • 1, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 26
o vóór 1292. Zie bij 2.
•1 en 3 Op 29-04-1306 blijkt hij gegoed te zijn te Beverwijk. Dit blijkt uit een belening van Willem de Gouwe Willemsz.
van Teilingen door de heer van Putten.
Hij ontving van graaf Willem II als dank voor de door zijn vader bewezen trouwe diensten op 14-07-1329 8 pond Hollands/jr. Hij maakt hier op dezelfde dag nog een lijftocht van voor zijn vrouw. Zie verder bij zijn zoon Jan (M1).
Op 28-03-1336 werd hij door Jan v. Polanen beleend met land te Opmeer “alsoe die Vriesen synen ouders gaven”. Hieruit
zou geconcludeerd kunnen worden dat de voorouders van Aelbrecht dat land reeds bezaten en dat hij het opdroeg aan Jan
van Polanen tegen leen. Zie ook •22.

Bl. 25
•22 Op 28-03-1335 draagt hij (hier neef van de leenheer v. Haarlem genoemd) op tegen leen: De Melm te Opmeer groot
36 morgen. In 13** staat dit op naam van zijn zoon Jan (M1).
•3 In mei 1335 verwierf hij in vrij eigendom binnen de ban van Alfen (aan de Rijn) het Bredeweer groot 36 morgen.
•26 Hij heeft in leen van de abdij van Egmond: De Middenbroek, Horskamp, de Aak en een stuk bij de kerk (in de Wijk).
x vóór 14-07-1329 met Elisabeth v.d. Woude, dochter van Jacob v.d. Woude en Sophia v. Egmond.
•4 en 5 Zij werd op 07-10-1323 door haar vader beleend met 15 á 16 morgen land op het Wout bij Delft.
† na 1336.
Kinderen:
M1
Jan
15
Wouter
15
Wouter van Egmont
Genoemd in • 1, 3, 10, 11, 12
o **
•1 Hij was een jongere broer van Jan (M1) Hij komt voor als Wouter van Merenstein maar ook als Wouter van Egmond.
Hij nam aktief deel aan de Hoekse en Kabeljouwse twisten aan de zijde der Hoeken.
Op 22-05-1362 werd hij wegens vechten door de graaf van Bloys te Beverwijk gevangen genomen en ‘s nachts onder sterk
geleide naar Schoonhoven gevoerd.
•12 Op 16-06-1363 door de hofstede Egmond beleend met 19 viertels over de Gouwe genaamd Zuidwijk met het gerecht
zoals de leenheer dit houdt van de graaf van Holland. Met een lijftocht voor zijn vrouw Willem Mabelie uten Waarde.
Op 27-02-1377 krijgt Arnout van Ysselstein, heer van Egmond dit leen ten eigen. Op 24-07-1377 beleent hij daar Wouter
van Merestein, gehuwd met Alverade, nicht van de leenheer, mee.
•1 en 3 Hij werd in juni 1369, samen met zijn broer Jan (M1) door hertog Aelbrecht na de inneming van Delft verbannen.
•3 Hij draagt op 22-09-1376 land te Boskoop genaamd Zuudwijc over tegen leen aan de graaf van Holland.
Het laatst komt hij voor op 26-07-1392 toen hij samen met zijn tweede vrouw Alveraed v.d. Boeckhorst en zijn oudste
zoon uit dit huwelijk Aelbrecht (16) enig land overdroeg.
x1 Willem Mabelyen Utenwaerde
•10 Zij werd in 1346 beleend door de graaf van Holland na Daniel uten Waarde en Katharina met 19 viertels over de
Gouwe in Zuidwijk en het vrije gerecht te Boskoop. Hier nogmaals genoemd op 28-02-1355. Op 12-03-1355 draagt Wouter dit over aan Jan heer van Egmond Ysselstein.
•11 Zij in 1346 beleend door de graaf van Holland met Huis en hofstede in de Waarde met boomgaard en heemwerf. Op
01-03-1356 draagt zij dit over aan Jan Arnout van Bennebroek. Op 25-08-1358 draagt Wouter dit leen met 25 morgen
over aan Jan Arnout van Bennebroek.   
x2 Alveraed v.d. Boeckhorst. Zij vermeld op 22-09-1372 en 26-07-1392.
† na 26-07-1392.
Kinderen:
16
Aelbrecht  
16
Aelbrecht van Egmont
Genoemd in • 1, 3
o **
•1 Hij wordt op 26-07-1392 genoemd als oudste zoon van Wouter (15) en diens 2e vrouw Alveraed v.d. Boekhorst.
x **
† **
M1
Jan van Egmont van Merenstein
1e Heer van Merenstein.
Genoemd in • 1, 3, 4, 5, 6, 13, 20, 21, 22, 26
o **
•20 Hij is in 1350 de eerste die zich van Merestein noemt.
•1 en 3 Tussen 10-02 en 05-08-1345 tot ridder geslagen denkelijk kort voor of bij het beleg van Utrecht.
Hij voerde zowel de naam Egmond als uter Wike.
In 1347 wordt hij beleend door de graaf van Holland met 8 ₤/jr. zoals zijn vader.
Op 09-12-1366 verkoopt hij zijn hofstede ter Wijc waar zijn huis op stond aan Coen Willem Cusersz.
Uit de rekeningen van de grafelijke rentmeester blijkt dat hij zich nogal roerde te Beverwijk.
Hij was één van de voormannen van de Hoekse partij. Op 03-05-1350 wordt hij genoemd in het verbond van de tegenpartij.
Hier wordt hij voor het eerst Jan van Meresteyn genoemd. Opvallend is dat de Heer van Egmond die tot de Kabeljouwse
partij behoorde zich inzette dat Jan in september tegen een betaling van 500 schilden weer in genade werd aangenomen.
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Op 29-11-1360 lijftocht hij zijn vrouw Baerte van Ysselstein met 7½ viertel en ¼ land tussen de Broeksloot en de Cukersweg alsmede 8 geersen in Keylsghers te Wijk, een leen van heer Wouter van Haarlem.
Hij werd in juni 1369, samen met zijn broer Wouter (15) door hertog Aelbrecht na de inneming van Delft verbannen.
Op 12-11-1375 wordt hij genoemd i.v.m. een leenakte van 10-03-1260. Hier zien we ook zijn zegel t.w. Egmont met een
vrijkwartier van hermelijn.
In 1375 verkoopt hij aan de abt van Egmond 40 schellingen /jr. en 100 hoenders /jr. uit het pachtgoed van de abdij te Limmen, gehouden van Symon van Haarlem.
•22 In 13** staat het leen van de hofstede Haarlem: De Melm te Opmeer op zijn naam. Hierbij staat vermeld “zoals de
Friezen aan zijn ouders gaven”. Op 22-12-1379 verkoopt hij dit leen.
•26 In 1358 heeft hij in leen van de abdij van Egmond: De Middenbroek, Horskamp, de Aak en een stuk bij de kerk (in de
Wijk). Op 20-08-1382 staat dit op naam van zijn zoon Albert (M2).
•7 Op 29-11-1360 door de hofstede Haarlem beleend met 4¼ maden land en een viertel gelegen in Heemskerkerbroek, 18
geersen land op de grote venne in de Heemskerkerban.
• Internet Jan van Egmond was de eerste die zich ‘van Merestein’ noemde (1330). Vijf jaar daarvoor was hij tot ridder geslagen. Daar hij ook het huis Uterwijk (Oosterwijk) bezat, wordt hij in de oorkonden ook wel Jan uter Wijk genoemd. Het
kasteel Uterwijk verkocht hij echter op 9 december 1336 aan Coenraad Cuser. Misschien heeft hij het kasteel Merestein
laten bouwen en daarna Uterwijk van de hand gedaan. Heer Jan was tweemaal getrouwd geweest; eerst met Genephi van
Rodenburch en daarna met Baerte van IJsselstein.
•6 Op 29-11-1360 vestigt hij een lijftocht voor zijn vrouw Berta op het leen van de hofstede Haarlem: De halve tiende van
Stommeer in Aalsmeer en op 2½ viertel die Wouter uter Wijk (**) kocht van Wouter v. Haarlem. Op 16-03-1382 is hij
overleden dan staat dit leen op naam van zijn zoon Albert (M2).
•3 Op 19-08-1378 verkoopt hij de Duvenkamp aan de Rodenburgerwateringe in Zoeterwoude aan de rentmeester van
Holland.
•4 Hij bezat 15 á 16 morgen land op het Wout bij Delft. Zie bij M2.
x1 Genephi v. Rodenburch
Zij was op 13-03-1346 gegoed te Zoeterwoude.
x2 Baerte v. Ysselstein, dochter van Otto v. Ysselstein en Berta Grauwert. Zij werd op 29-11-1360 getocht door haar man.
† vóór 16-03-1382.
Kinderen:
M2
Aelbrecht
M10
Ghijsbrecht
M10
Ghijsbrecht van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 4, 5
o **
•4 en 5 Op 23-06-1382 door zijn broer Aelbrecht (M2) beleend met 15 á 16 morgen land op het Wout bij Delft in achterleen. Op 29-08-1389 belooft zijn broer Albert (M2) dat hij na de dood van de leenheer met dit goed beleend zal worden.
Op 17-04-1393 geeft Albert (M2) hem dit goed in achterleen. Op 06-01-1411 vindt nogmaals een bevestiging plaats. Op
02-03-1417 geeft Albert (M3) hem dit goed in achterleen. Op 08-07-1424 mag hij van beide leenheren 4 morgen van dit
goed als eigen verkopen. Op 22-01-1439 is hij overleden dan staat dit leen op naam van zijn zoon Huge (M11).
x mogelijk in 1393 met **
† vóór 22-01-1439.
Kinderen:
M11
Huge
M11
Huge van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 4, 5
o **
•4 en 5 Op 22-01-1439 door Albert van Egmond (M3) beleend met 15 á 16 morgen land op het Wout bij Delft in achterleen. In 1472 hier Mr. Hugo van Egmond genoemd hier nogmaals genoemd. Op 03-07-1508 wordt hier Albert van
Egmond (M5) genoemd.
x **
† **
M2
Aelbrecht van Egmont van Merenstein
2e Heer van Merenstein.
Genoemd in • 1, 4, 5, 6, 9, 13, 20, 26
o **
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•3 Hij compareerde op 19-08-1378 met zijn vader, werd 16-03-1382 als opvolger van zijn vader beleend. Was ridder op
30-09-1397 toen hij werd beleend met de goederen van zijn overleden oom Gijsbrecht van Ysselstein. Deed mee aan de
tocht tegen de Friezen in 1398. Werd op 19-04-1401 door Arend heer van Egmont Ysselstein beleend met Rippickerweert,
afkomstig van zijn moeders familie.
•1 Hij was bij de dood van zijn vader wiens leenopvolger hij op 16-03-1382 werd nog geen ridder. Evenmin op 15-041385 toen hij zijn vrouw Agnes lijftochtte. Mogelijk ontving hij de ridderslag in 1396 bij de eerste Friese tocht.
In ieder geval was hij ridder op 30-09-1397 toen hij door Vrouwe Christina Ottosdr. v. Ysselstein, weduwe van Willem v.
Tuyll werd beleend met alle goederen die haar waren aangekomen van wijlen haar broer Gijsbrecht v. Ysselstein.
Onder de vanen van de Heren van Egmond streed hij tegen de Friezen. Hij wordt hier Van Egmond van Merensteyn genoemd.
In 1381 ontving hij van de graaf van Holland (zoals eerder zijn vader) 9 mergen cleyland en een half, 9 mergen gheestland
en een half gelegen op de Vronergeest tussen de Nyerborch en het kerkhof van Vronen, 10 ₤/jr. uit de tienden van Vronen,
een ½ van de tienden van Aelsmer, 36 margen land binnen de ban van Alphen genaamd de Bredeweer, zonder de 14 pond
/jr. die uit deze landen gaan en behoren tot een cappelrien waar Aelbert een ghifter van is, in Heemskerk in de eerste 7½
viertel land en een ¼ op ‘t Hoghedorp, daarbij 8 geersen land in de ban van Heemskerk en 4 maden land en een ¼ gelegen
in Heemskerkerbroek, 18 geersen land op de Grote Venne met aanwas in de Heemskerkerban. Getuigen hierbij waren de
heer van Arkel, de heer van Egmond en de heer van Brederode.
Op 15-04-1385 maakt hij tot lijftocht van zijn vrouw Agniesen 50 Frankische schilden/jr. gewaarborgd door 36 morgen
land gelegen binnen de ban van Alfen genaamd het Bredeweer. Mocht het haar nog aan iets ontbreken dan heeft zij recht
op 10 ₤/jr. uit het rentmeesterschap van Kennemerland en Vriesland.
•6 en 7 Op 16-03-1382 na de dood van zijn vader door de hofstede Haarlem beleend met De halve tiende van Stommeer in Aalsmeer en 4¼ maden land en een viertel gelegen in Heemskerkerbroek, 18 geersen land op de grote venne in
de Heemskerkerban. In 1390 doet hij nogmaals hulde met de ledige hand. Op 25-08-1403 is hij (hier ridder genoemd)
overleden dan staat dit leen op naam van zijn zoon Albert (M3).
•13 Op 25-03-1382 draagt hij op tegen leen aan de graaf van Holland 36 morgen land in Alphen, genaamd Bredeweer,
jaarlijks 68 oude schilden waard, belast met 14 pond/jr. voor een capelrie. Op 15-04-1385 vestigt hij hierop een lijftocht
voor zijn vrouw Agnes. Op 26-01-1387 wordt hier zijn zoon Albert (M3) genoemd.
•4 en 5 Op 23-06-1382 beleent hij zijn broer Ghijsbrecht (M10) in achterleen met het goed dat zijn vader tot zij doet
toe placht te houden: 15 á 16 morgen land op het Wout bij Delft waarop zijn neef Kerstant Dirck Woutersz. zoen en
zijn vrouw Clemencia beiden een lijftocht op hebben. Wanneer hij zelf dit leen van zijn vader ontving is niet aangegeven.
Eveneens onduidelijk is wie zijn neef Kerstant Dirck Woutersz. zoen en zijn vrouw Clemencia waren. Mogelijk nazaten van
Wouter Stoutkind. Op 13-06-1409 bevestigt Jan v.d. Woude nogmaals dit leen.
•26 Op 20-08-1382 heeft hij in leen van de abdij van Egmond: De Middenbroek, Horskamp, de Aak en een stuk bij de kerk
(in de Wijk). Hij draagt dit over aan Albert v.d. Berkmer, zijn neef (5-1). Gijsbert van Egmond (M10) geeft zijn goedkeuring
•8 Hij wordt genoemd als leenman van de hofstede Egmond: Een Korentiende in Assendelft. Zie bij M3.
•9 Op 1394-1399 wordt hij genoemd als getuige bij het leen van de hofstede IJsselstein (Egmond): 2 kampen land genaamd Postkinskamp en Meregout gelegen op de Merenburger wetering en een dunenkamp groot 2 morgen aan de Rodenburger wetering en een uiterdijk aan Merenburgersluis. Op 22-01-1411 staat dit op naam van zijn zoon Albert.
x Agnes v. Beesde. Zij werd op 15-04-1385 gelijftocht door haar man. Zij werd op 19-03-1392 beleend met 10 pond
groot/jr. levenslang, uit de tollen van Geervliet door de graaf van Holland. In 1409 verkocht zij het erf ter Weijde in het
land van Buren, haar aanbestorven van haar oom Steven van Beesde, kanunnik te Utrecht.
† vóór 25-08-1403.
Kinderen:
M3
Aelbrecht
M2-2
Otto Stamvader van de Heren van Poelenburg en Kenenburg. Hier niet nader uitgewerkt.
M2-3
Bertha
M2-3
Bertha van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 4, 8
o **
•3 en 8 Zij krijgt op 28-11-1414 de ½ van het leen van de hofstede Egmond: Een Korentiende in Assendelft van haar broer
Albrecht in achterleen. Zij is dan gehuwd met Dove van Rietwijk. Op 01-02-1451 staat dit leen op naam van Albert van
Egmond (M4).
Op 10-09-1438 ontvangt hij van Gerard van Heemstede ook de andere ½ met een lijftocht voor zijn vrouw.
x vóór 1414 met Doeve v. Rietwijk. Zoon van Hugo v. Rietwijk en Mechtild **. Hij kocht in 1408 de korentiende van Assendelft van Gerrit van Heemstede. In 1413 was hij schepen van Haarlem, komt voor het laatst als zodanig voor in 1441.
† na 1438.

Bl. 28
M3
Aelbrecht van Egmont van Merenstein
3e Heer van Merenstein
Genoemd in • 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20
o **
•13 Op 26-01-1387 genoemd als zoon van Albert (M2) bij het leen aan de graaf van Holland 36 morgen land in Alphen,
genaamd Bredeweer, jaarlijks 68 oude schilden waard, belast met 14 pond/jr. voor een capelrie. Hij kreeg dit leen van zijn
vader bij opdracht in ruil voor 10 morgen in Vronen.
•6 en 7 Op 25-08-1403 na de dood van zijn vader door de hofstede Haarlem beleend met De halve tiende van Stommeer in Aalsmeer en 4¼ maden land en een viertel gelegen in Heemskerkerbroek, 18 geersen land op de grote venne in de
Heemskerkerban. Hij doet nogmaals hulde op 13-05-1421, 27-03-1425, 30-04-1429, 22-05-1429 en 22-03-1439. Op
11-05-1469 is hij overleden dan staat dit leen op naam van zijn zoon Albert (M4).
•3 Diende graaf Willem VI in 1408 te Woudrichem in de Arkelse oorlog.
•9 Op 22-01-1411 wordt hij beleend door de hofstede IJsselstein (Egmond) met 2 kampen land genaamd Postkinskamp
en Meregout gelegen op de Merenburger wetering en een dunenkamp groot 2 morgen aan de Rodenburger wetering en een
uiterdijk aan Merenburgersluis.
•14 In 1411 door de hofstede Ysselstein beleend met 59 morgen land in Rippikerwaard, 2 morgen op de Uiterdijk daarnaast en 11 morgen in Witte Bollenkamp. Hij verbeurt dit leen dat gaat op 09-03-1418 naar heer Willem v. Montfoort.
Later krijgt hij het weer terug. In 146(9) staat dit op naam van zijn zoon Albert (M4).
•8 Op 28-11-1414 erft hij van zijn vader het leen van de hofstede Egmond: De ½ van de Korentiende in Assendelft.
Op 29-09-1508 erft zijn zoon Albert (M4) dit leen.
•4 en 5 Op 02-03-1417 beleent hij Ghijsbrecht (M10) zijn oom met 15 á 16 morgen land op het Wout bij Delft in achterleen. Op 22-01-1439 beleent hij Huge van Egmond (M11) zijn neef hiermee.
Liet in 1421 zijn lenen registreren en werd op dezelfde dag door elect Jan v. Beieren beleend.
Op 22-06-1426 werd hij door graaf Philips de Goede beleend met de heerlijkheid Assendelft, aangezien heer Barthout v.
Assendelft verbannen was. Barthout kreeg dit leen later weer terug.
Op 30-04-1429 beleende Jacoba v. Beieren met de goederen die zijn ouders hielden t.w.: 7 viertel land in de ban van
Heemskerk op ‘t Hogedorp, 8 geersen land in de ban van Heemskerk, 4 maden en ¼ in Heemskerckerbroek, 18 geersen in
de ban van Voirschoten opte Grote Venne, ½ tiende in Scommeer, 2 ₤ Hollants en 100 hoenders/jr. uit de huurwaar van
de abdij van Egmond te Limmen, 2 ₤ Hollands /jr. uit de herfstbede van Oesdom, 36 morgen land in de ban van Alphen
genaamd de Bredeweer, waarvan 14 schelling toekomt aan de capelrie, 10 schelling /jr. uit het rentmeesterschap van Kennemerland. Op 27-04-1430 schonk hij het Bredeweer aan zijn broer Otto (M2-2). Op 22-03-1439 bevestigde graaf Philips
de Goede hem in zijn lenen.
•20 Bij de belening van 1429 viel de akte van 10-03-1250 op de grond en brak het zegel. Hierdoor werd de akte ongeldig.
Er werd echter een nieuwe akte opgemaakt gedateerd 22-05-1429. Deze verving de akte uit 1250.
•7 Op 08-01-1435 vestigt hij een lijftocht voor zijn vrouw Steven op het leen van de hofstede Haarlem: 4¼ maden land
en een viertel gelegen in Heemskerkerbroek, 18 geersen land op de grote venne in de Heemskerkerban. Hierbij staat het
beding dat hij voor 1000 Hollandse schilden, genaamd klinkerts, aan zijn huis in Heemskerk mag vertimmeren.
•8 In 14** wordt hij genoemd als leenman van de hofstede Egmond: Een Korentiende in Assendelft, zoals zijn vader.
Het leen wordt gesplitst. De ½ staat op 28-11-1414 op naam van Albert van Egmond Albertsz. hij geeft dit aan zijn zuster
Berta (M2-3), gehuwd met Dove van Rietwijk in achterleen. Op 01-02-1451 staat dit op naam van zijn zoon Albert (M4).
De andere ½ staat in 14** op naam van heer Zweder van Bloemen(stein) zoals de jonkvrouw van Bloemenstein in lijftocht
heeft. Deze ½ werd op 10-09-1438 door Gerard van Heemstede overgedragen aan Dove van Rietwijk (M2-3) met een
lijftocht voor Berta zijn vrouw.
x  Stevina v. Boeckhorst, dochter van Floris v. Boeckhorst. Zij werd op 08-01-1435 door haar man getocht.
† in 1468.
Kinderen:
M4
Aelbrecht
M40
Jacob
M20
Jan
M40
Jacob van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 3, 16
o **
•16 Op 30-06-1475 beleend door de hofstede Ysselstein met 1½ morgen land in de Achtersloot. Op 20-11-1500 is hij
overleden dan staat dit leen op naam van zijn broer Albert (M4).
•3 Hij droeg op 23-04-1491 uit eigen op aan de graaf van Holland land te Muijlkercke.
x **
† Hij overleed vóór 22-10-1500 kinderloos.
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M20
Jan van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 3
o **
Geen nadere gegevens over bekend.
x **
† **
M4
Aelbrecht van Egmont van Merenstein
4e Heer van Merenstein
Genoemd in • 3, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 20
o **
•3 Hij erfde Rippickerweert als leen van Ysselstein en werd op 11-05-1469 beleend met de goederen van zijn vader in
Noord-Holland o.a. te Heemskerk.
Opsomming van zijn lenen bij de Hollandse leenkamer tussen 1472 en 1474 (hij woont dan te Ysselstein) :
Het huis te Merestein met omtrent 7 viertel lands en 36 geersen land gelegen in Heemskerk, waarde omtrent 80 Rijnlandse
guldens/jr., (restitutie van 20 R. gld. i.v.m. onderhoud van huis en grachten), 10½ /jr. uit het rentmeesterschap van Kennemerland van de heerlijkheid Ysselstein. merestein met omtrent 65 morgen in het Sticht van Utrecht in het Kerspel van den
Ghijne, waard omtrent 80 Rijnsche gulden/jr. tot 11 gr. ‘t stuck, daer hij of midsjaers voir den reparatie en restructie van de
huijse ende graften 20 Rijnsche gld./jr. Hier gaat ook nog uit 20 R. gld./jr. 10 jaar lang gedurende Ith. van dijckage ende
morgengelt /jr. omtrent 6 R. gld. blijft zuiver dat hij jaarlijks 38 ₤ ontvangt.
Op 22-10-1500 werd hij beleend met de goederen van zijn overleden broer Jacob (M15).
•14 In 146(9) door de hofstede Ysselstein beleend met 59 morgen land in Rippikerwaard, 2 morgen op de Uiterdijk daarnaast en 11 morgen in Witte Bollenkamp. Op 29-12-1507 staat dit op naam van zijn zoon Albert (M5).
•6, 7 en 13 Op 11-05-1469 na de dood van zijn vader door de hofstede Haarlem beleend met De halve tiende van Stommeer in Aalsmeer en 4¼ maden land en een viertel gelegen in Heemskerkerbroek, 18 geersen land op de grote venne in de
Heemskerkerban. Hij ruilt dit leen voor 10 pond/jr. op het rentmeesterschap van Kennemerland en een leen aan de graaf
van Holland 36 morgen land in Alphen, genaamd Bredeweer, jaarlijks 68 oude schilden waard, belast met 14 pond/jr. voor
een capelrie. Op 04-02-1482 vestigt hij hierop een lijftocht voor zijn vrouw Hendrika. Op 05-07-1508 is hij overleden dan
staat dit leen op naam van zijn zoon Albert (M5).
•14 Erft in 146(9) bij dode van zijn vader het leen van de hofstede Ysselstein: 59 morgen land in Rippikerwaard, 2 morgen
op de Uiterdijk daarnaast en 11 morgen in Witte Bollenkamp. Op 29-12-1507 is hij overleden dan staat dit leen op naam
van zijn zoon Albert (M5).
• 4 en5 Op 13-12-1471 (61) genoemd bij het leen van de hofstede Warmond: 15 á 16 morgen land op het Wout bij Delft.
•20 Het is niet zeker dat hij het huis Merestein permanent bewoond heeft. In 1472 en 1474 wordt gezegd dat hij te Ysselstein woonde. Hierbij de mededeling dat hij zijn huis Merestein met ~7 vierdel lands en 36 geersen lands (12 morgen)
gelegen in Heemskerk met een huurwaarde van ~80 Rijnse guldens in leen houdt. Van deze 80 guldens moesten 20 guldens
afgetrokken worden die nodig waren voor het onderhoud van het huis en de grachten.
•15 Op 10-09-1480 na de dood van zijn zoon Steven (M25) door de hofstede Ysselstein beleend met 5 morgen land in de
Lage Biesen in het gerecht van de Dom van Utrecht. Op 15-08-1539 staat dit op naam van zijn kleinzoon Anton (M30).
•20 In 1492 tijdens het Kaas- en Broodoproer werd zijn kasteel door hertog Albrecht van Saxen met zijn Duitse huurbenden bezet. Hij werd gevangen genomen en na het betalen van een grote losprijs weer vrij gelaten.
•16 Op 20-10-1500 na de dood van zijn broer Jacob (M40) beleend door de hofstede Ysselstein met 1½ morgen land in de
Achtersloot. Op 29-12-1507 is hij overleden dan staat dit leen op naam van zijn zoon Albert (M5).
x vóór 1478 met Hendrica v. Spangen, dochter van Engelbrecht v. Spangen en (Stephanie) v. Alkemade. Hij tochtte haar op
04-02-1482. Zij overleed op 08-12-1502.
† 01-08-1507
Kinderen:
M5
Aelbrecht
M25
Steven
M25
Steven van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 3, 15
o **
•3 Hij kreeg als minderjarige op 06-03-1478 een leen te Benschop van 5 morgen, waarvoor zijn vader op die dag hulde
deed bij de heer van Ysselstein.
•15 Op 06-03-1478 door de hofstede Ysselstein beleend met 5 morgen land in de Lage Biesen in het gerecht van de Dom
van Utrecht. Hulde voor hem doet zijn vader Albert (M4). Op 10-09-1480 is hij overleden en komt dit leen op naam van
zijn vader Albert (M4).
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x niet
† vóór 10-09-1480.
M5
Aelbrecht van Egmont van Merenstein
5e Heer van Merenstein
Genoemd in • 3, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 20
o **
•3 Op 29-12-1507 beleend met de Rippickerweert door Frederik van Egmond. Op 05-07-1508 beleend met de overige
goederen van zijn vader. Hij was kastelein van Woerden en eigenaar van het Blauwe huis of “het Blaiwe slootgen” Merestein
te Heemskerk. Hij droeg op 11-03-1533 namens zijn vrouw nog enig land op aan de graaf van Holland.
•16 Erft op 29-12-1507 bij dode van zijn vader het leen van de hofstede Ysselstein met 1½ morgen land in de Achtersloot.
Op 26-09-1539 is hij overleden dan staat dit leen op naam van zijn zoon Jan(M6).
•14 Erft op 29-12-1507 bij dode van zijn vader het leen van de hofstede Ysselstein: 59 morgen land in Rippikerwaard, 2
morgen op de Uiterdijk daarnaast en 11 morgen in Witte Bollenkamp. Op 15-08-1539 is hij overleden dan staat dit leen
op naam van zijn zoon Jan (M6).
• 4 en 5 Op 03-07-1508 beleend door de hofstede Warmond: 15 á 16 morgen land op het Wout bij Delft.
•6 en 7 Op 05-07-1508 na de dood van zijn vader door de graaf van Holland beleend met 10 pond/jr. op het rentmeesterschap van Kennemerland en 4¼ maden land en een viertel gelegen in Heemskerkerbroek, 18 geersen land op de grote
venne in de Heemskerkerban. Op 14-05-1539 is hij overleden dan staat dit leen op naam van zijn zoon Jan (M6)
•8 Op 29-09-1508 erft hij van zijn grootvader het leen van de hofstede Egmond: De ½ van de Korentiende in Assendelft.
Hij wordt hier Albert van Egmond te IJsselstein genoemd. Op 31-01-1532 is hij overleden en staat dit leen op naam van
zijn zoon Jan (M6).
x tussen 20-07-1505 en 24-09-1519 met Anna v. Foreest, dochter van Herpert v. Foreesten Maria v. Cats.
Zij werd op 20-07-1505 beleend met 8 gemeten lands te Geervliet. Op 24-09-1519 verkocht haar man dit leen.
Zij overleed in 1540 en werd begraven te Ysselstein.
† vóór 14-03-1539.
Kinderen:
M6
Jan
M30
Anthonis
M5-3
Jacob
M5-4
Maria
M5-5
Adriana
M5-6
Anna
M5-7
Hendria
M30
Anthonis van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 3, 6, 8, 15
o **
•3 Hij werd op 15-08-1539 door Floris van Egmont, graaf van Buren beleend met 5 morgen land gelegen in de Legen
Biesen als onversterfelijk leen volgens Zutphens recht. Op 04-11-1540 legde hij de eed af voor Maximiliaan van Egmond,
graaf van Buren.
•15 Op 15-08-1539 na de dood van zijn vader door de hofstede Ysselstein beleend met 5 morgen land in de Lage Biesen in
het gerecht van de Dom van Utrecht. Dit leen stond op 10-09-1480 op naam van zijn grootvader Albert (M4) de belening
van zijn vader Albert (M5) wordt niet genoemd. Wel is er een bevestiging door Jan van Egmond (M6). Op 15-06-1562
vestigt hij op dit leen een lijftocht voor zijn vrouw Margaretha Buno. Zij wonen dan te Arnhem. Zijn zuster Hendrika
(M5-7) erft dit leen.
x Margriet Bruno. Door haar man getocht op 15-06-1562.
† ** volgens Goudhoeven kinderloos.
M5-3
Jacob van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 3
o **
•3 Priester te Beverwijk.
† **
M5-4
Maria van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 3, 4, 5
o **
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•3 Na de dood van haar moeder beleend met 1/3 korentiende en smaltiende bij Delft
• 4 en 5 Op 11-05-1538 draagt haar broer Jan (M6) aan haar over het leen van de hofstede Warmond: 15 á 16 morgen
land op het Wout bij Delft. Zij is dan gehuwd met Jan van Huchtenbroek, ridder. Op 16-01-1558 staat dit leen op naam
van haar zoon Albert van Huchtenbroek.
x1 Jan Huchtenbroek, ridder uit Utrecht † vóór 08-06-1545.
x2 Jacob v. Cats, zoon van Willem v. Cats en Maria Bruelis. Vermeld als echtgenoot op 20-04-1548.
† vóór 16-01-1558.
M5-5
Adriana van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 3
o ~1511
•3 Priorin van Rijnsburg, ingekleed 1519/20.
† vóór 21-11-1591 op welke datum over haar prebende werd beschikt.
M5-6
Anna van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 3
o **
•3 Non te Geijn.
† **
M5-7
Hendrika van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 3, 15
o vóór 10-12-1526. Op deze datum wordt zij in het testament van haar ouders als jongste dochter genoemd.
•3 Zij werd beleend met grond te Saerdam op 10-08-1541 door de graaf van Holland.
Zij testeerde op 26-08-1600.
x in 1542 met Jacob v. Duvenvoorde, ridder, heer van Warmond, het Woud en Alkemade, geboren in 1509. Hij kocht in
1542 voor 4800 karoliguldens het huis Zijhof bij Leiden, ondertekende in 1566 het Smeekschrift, was hoogheemraad van
Rijnland 1567-1575, raadsheer in het Hof van Holland, † te Leiden in juni 1577. Zoon van Mr. Jan v. Duvenvoorde en
Maria v.Matenesse.
•15 Op 23-04-1611 wordt het leen van de hofstede Ysselstein: 5 morgen land in de Lage Biesen in het gerecht van de Dom
van Utrecht verkocht door Johan v. Duvenvoorde als zijnde afkomstig van zijn moeder Hendrika.
† in 1606
M6
Jan van Egmont van Merenstein
6e Heer van Merenstein
Genoemd in • 3, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 20
o **
•3 Kastelein van Woerden. Werd op 14-04-1539 beleend met de goederen te Heemskerk etc. Op 15-08-1539 beleend met
Ripickerweert. Dit laatste op 05-10-1544 bevestigt door de graaf van Buren. Hij overleed in 1546 en huwde Amelia v.
Grombach, geboren ~1515, overleden te Harlingen (01-10)-1605, zij hertrouwde (1548) jonker Raas van Vernou.
•8 Op 31-01-1532 erft hij van zijn vader het leen van de hofstede Egmond: De ½ van de Korentiende in Assendelft. Hij
wordt hier kastelein van Woerden genoemd. Op 03-01-1547 is hij overleden dan staat dit leen op naam van zijn zoon
Frederik (M7).
• 4 en 5 Op 11-05-1538 genoemd bij het leen van de hofstede Warmond: 15 á 16 morgen land op het Wout bij Delft. Hij
draagt dit leen over aan zijn zuster Maria (M5-4)
•6 en 7 Op 14-04-1539 na de dood van zijn vader door de graaf van Holland beleend met 10 pond/jr. op het rentmeesterschap van Kennemerland en 4¼ maden land en een viertel gelegen in Heemskerkerbroek, 18 geersen land op de grote
venne in de Heemskerkerban. Op 03-01-1547 is hij overleden dan staat dit leen op naam van zijn zoon Frederik (M7)
•14 Erft op 15-08-1539 bij dode van zijn vader het leen van de hofstede Ysselstein: 59 morgen land in Rippikerwaard, 2
morgen op de Uiterdijk daarnaast en 11 morgen in Witte Bollenkamp. In 1546 is hij overleden dan staat dit leen op naam
van zijn zoon Frederik (M7).
•16 Erft op 26-09-1539 bij dode van zijn vader het leen van de hofstede Ysselstein met 1½ morgen land in de Achtersloot.
Hierna een overdracht op Nicolaas Jacobsz.
x Amelia v. Grombach dochter van Frits von Grumbach en Luts van Martena.
Zij hertrouwde met Jhr. Raes van Vernou. Hij werd voogd over de kinderen. Over deze kinderen zegt Scholtens in zijn boek
Uit het verleden van Kennemerland dat zij de nieuwe leer waren toegedaan en zich zorgen maakten over hun toekomst. Zij
droegen in 1560 losrenten en brieven over aan Jhr. Raes v. Vernou maar verklaarden op 29-05-1566 dat zij, meerderjarig
zijnde, nu zelf hun goederen konden beheren.
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Zij woonde tijdens haar 2e huwelijk op het Martenahuis te Franeker.
† 1546
Kinderen:
M7
Frederik
M35
Albrecht
M6-3
Anna
M35
Albrecht van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 3, 19, 20
o na 1544.
•19 Hier een uitvoerige levensbeschrijving.
•3 Woonde op het huis Merenstein te Beverwijk, sloot zich aan bij het Compromis der Edelen 1566, diende later onder
Lodewijk van Nassau, daarna bij de Watergeuzen, benoemd tot krijgscommissaris van de Prins van Oranje in 1573, kapitein in Staatse dienst, baljuw en schout van Den Haag 1584-86, overleed op 05-04-1595, begraven te Beverwijk. Hij verkocht Merenstein aan de Reguliere monniken te Beverwijk. Hij huwde vóór 1567 Sara van Brederode, bastaard dochter van
Reinout III van Brederode en Catharina Goosens van Holten. Zij kreeg 20-05-1547 van haar vader de toezegging van 1000
Caroliguldens, doch moest in 1585 de vrouwe van Vianen daarvoor een proces aandoen, zodat ze 27-01-1588 eindelijk in
het gelijk werd gesteld. Zij overleed 25-11-1631 en werd begraven te Beverwijk naast haar beide echtgenoten. Zij hertrouwde Amelis uten Engh, overleden op 19-04-1611 te Beverwijk.
•20 De pastoor van Heemskerk verklaarde in 1567 aan hertog Alva dat Jonker Albrecht wel altijd op Merestein had gewoond maar nu was vertrokken zonder dat hij wist waarheen.
Prins Willem (v. Oranje) maakte hem krijgscommissaris, later was hij kapitein in Staatse dienst en van 1584-86 baljuw en
schout van Den Haag.
x Sara bastaarddr. v. Brederode, bastaard dochter van Reinout III van Brederode en Catharina Goosens van Holten, overleden op 25-11-1631 te Beverwijk.
† op 05-04-1595.
Kinderloos.
M6-3
Anna van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 3, 20
o **
•3 Vermeld in een verklaring van haar moeder, gedaan te Franeker op 21-08-1576. Zij huwde een zekere Salency.
x ** NN Salency (uit Walschland).
† **
M7
Frederik van Egmont van Merenstein
7e Heer van Merenstein
Genoemd in • 3, 6, 8, 14, 18, 20
o 1543.
•18 Hier een uitvoerige levensbeschrijving.
•3 en 20 Werd op 03-01-1547 beleend met de goederen van zijn overleden vader, zijn oom Antonis van Egmond (M30)
was hulder omdat hij nog onmondig was. Zelf legde hij de leeneed af op 01-12-1565. Volgens Goudhoeven overleed hij na
1569 en vóór 1580. Hij huwde Hectoria van Houcxwier, overleden in 1615 oud 72 jaar.
•8 Op 03-01-1547 erft hij van zijn vader het leen van de hofstede Egmond: De ½ van de Korentiende in Assendelft. Hij
is dan kennelijk nog minderjarig want zijn oom Anton (M30) doet hulde voor hem. Op 01-11-1578 is hij overleden dan
staat dit leen op naam van zijn zoon Jan (M8)
•6 en 7 Op 03-01-1547 na de dood van zijn vader door de graaf van Holland beleend met 10 pond/jr. op het rentmeesterschap van Kennemerland en 4¼ maden land en een viertel gelegen in Heemskerkerbroek, 18 geersen land op de grote
venne in de Heemskerkerban. Hij is dan kennelijk nog minderjarig want zijn oom Anton (M30) doet hulde voor hem. Op
01-12-1565 doet hij zelf hulde. Op 14-04-1578 is hij overleden dan staat dit leen op naam van zijn zoon Jan (M8)
•14 Erft in 15** bij dode van zijn vader het leen van de hofstede Ysselstein: 59 morgen land in Rippikerwaard, 2 morgen
op de Uiterdijk daarnaast en 11 morgen in Witte Bollenkamp. Op 14-03-1577 is hij overleden dan staat dit leen op naam
van zijn zoon Jan (M8).
•20 De pastoor van Heemskerk verklaarde in 1567 aan hertog Alva dat Jonker Frits, wonende op Merestein, geen goed
Christen was en dat hij zich bemoeide met Jan Pietersz. de afvallige pastoor van Castricum.
In 1566 sloot hij zich aan bij het Compromis der Edelen. Hij werd bij het beleg van Haarlem in 1572 gevangen genomen
en naar het huis ter Kleef gevoerd om daar met andere edelen geëxecuteerd te worden. Hij wist hier echter te ontsnappen.
• Internet Hij werd op 21-05-1568 verbannen
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x Hectoria v. Houxwier (Hoxwier), dochter van mr. Hector van Houcxwier en Doedt van Holdinga. Zij overleed in 1615.
Zij hertrouwde met de Utrechtse edelman Loef van der Haer (Verhaer).
† vóór 14-03-1577.
Kinderen:
M8
Jan
M7-2
Lucia
M7-2
Lucia van Egmont van Merenstein
Genoemd in • 3, 6, 8, 20
o **
•3 Zij werd na de dood van haar broer op 21-11-1600 beleend met de goederen te Heemskerk etc.. Zij overleed vóór 1812-1603, op welke datum haar zoon Pieter Ruijsch hiermee werd beleend. Zij huwde met Mr. Hugo Ruijsch, raad-ordinaris van het Hof van Holland te Dordrecht. Hij deed in 1603 hulde voor zijn zoon. Hij overleed in 1615.
•6 en 7 Op 21-11-1600 na de dood van haar broer door de graaf van Holland beleend met 10 pond/jr. op het rentmeesterschap van Kennemerland en 4¼ maden land en een viertel gelegen in Heemskerkerbroek, 18 geersen land op de grote
venne in de Heemskerkerban. Hulde voor haar doet Jan Gerbrandsz. Dijk van Castricum namens haar man Hugo Ruijsch,
raad ordinaris bij het Hof van Utrecht. Op 18-12-1603 is zij overleden dan staat dit leen op naam van haar zoon Pieter
Ruijsch. Hij verkoopt geheel Merestein op 19-07-1645 voor f. 40.000,- en 100 rijksdaalders aan Jeronimus Cooymans te
Beverwijk.
•8 Op 30-12-1600 erft zij van haar broer het leen van de hofstede Egmond: De ½ van de Korentiende in Assendelft. Hulde
voor haar doet Jan Dijk Gerbrandsz. te Castricum namens haar man Hugo Ruijsch, raad ordinaris bij het Hof van Utrecht.
x Mr. Hugo Ruijsch, overleden op 19-08-1613 te Utrecht, zoon van Peter Ruijsch en Paschiera van Loeckeren.
† vóór 18-12-1603. Volgens •20 in 1596.
M8
Jan van Egmont van Merenstein
8e Heer van Merenstein
Genoemd in • 3, 6, 8, 14, 20
o **
•3 Geboren in 1566, overleden in 1599 op zee, ongehuwd.
•14 Erft op 14-03-1577 bij dode van zijn vader het leen van de hofstede Ysselstein: 59 morgen land in Rippikerwaard, 2
morgen op de Uiterdijk daarnaast en 11 morgen in Witte Bollenkamp. Hij was kennelijk nog minderjarig zijn oom Albert
(M35) doet hulde voor hem. Zelf doet hij hulde op 18-04-1590.
•6 en 7 Op 14-04-1578 na de dood van zijn vader door de graaf van Holland beleend met 10 pond/jr. op het rentmeesterschap van Kennemerland en 4¼ maden land en een viertel gelegen in Heemskerkerbroek, 18 geersen land op de grote
venne in de Heemskerkerban. Hij is dan kennelijk nog minderjarig want Severijn van Rentvoort, rentmeester van Assendelft doet namens zijn moeder Hectoria van Hoxweer hulde voor hem. Op 21-11-1600 is hij overleden dan staat dit leen
op naam van zijn zuster Lucia (M7-2).
•8 Op 01-11-1578  erft hij van zijn vader het leen van de hofstede Egmond: De ½ van de Korentiende in Assendelft. Hij is
dan kennelijk nog minderjarig want Severijn van Rentvoort, rentmeester van Assendelft doet namens zijn moeder Hectoria
van Hoxweer hulde voor hem. Op 30-12-1600 is hij overleden dan staat dit leen op naam van zijn zuster Lucia (M7-2).
•20 Hij stierf op de vloot waarover admiraal Pieter v.d. Does het bevel voerde.
x niet.
† vóór 21-11-1600.
Kinderloos.
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Hoofdstuk II Genealogie van het geslacht Van Egmond van Meeresteyn
Het merendeel van de gegevens over dit destijds te Egmond woonachtige geslacht heb ik ontleend aan het Historisch
Kadaster van Egmond aan Zee en aan dat van de Binnen-Egmonden van W.J. v.d. Berg.
In het eerstgenoemde boek verschaft v.d. Berg ons naast kadastrale gegevens ook uitvoerige genealogische gegevens.
Op Bl. 36 heb ik de persoonsgegevens hieruit samengevat in een stamboom die ik daarna als kapstok gebruik waaraan ik de
gegevens uit het boek Historisch Kadaster van de Binnen-Egmonden ophang.
Wat opvalt is dat dit geslacht pretendeerde af te stammen van de Heren/Graven van Egmont.
De 3e generatie bezat het recht van het houden van windhonden voor de jacht. Daaruit volgt dat zij zeker de status van
welgeborenen bezaten. Hun posities als herbergier, schout, schepen, burgemeester zijn aanzienlijk te noemen.
Zij beschikten over dermate ruime financiële middelen dat zij veel doorgaans dure huizen en grondstukken konden kopen.
De huwelijkskandidaten stamden veelal uit aanzienlijke families.
Daarentegen zijn de voornamen van de dochters als minder voornaam te noemen. Antje, Maartje, Leentje, Trijntje, Grietje
etc. zijn toch echt volkse namen.
Hun familienaam komt, naast dat zij een patroniem hanteerden, op verschillende manieren voor.
Ik kies voor Van Egmond van Meeresteyn.
Ik heb ervoor gekozen om de bronnen niet eerst afzonderlijk te vermelden maar deze direct in de verantwoording op te
nemen. Als bronnummer hanteer ik de door v.d. Berg gehanteerde perceelnummers.
Op Bl. 54 volgt dan een definitieve stamboom.
Bij veel goederen staat de vermelding “Nogmaals genoemd”. Het betreft hier vermeldingen als belending. Deze zijn echter
niet altijd juist omdat de verkoper vaak niet exact wist wie de eigenaar van het belendende grondstuk was.  We zien dit
eveneens bij niet door de eigenaar bewoonde huizen. De klerk nam dan maar de belendingen uit een voorgaande akte over.
Van wie Aalbert die "in de wandeling Egmondts kindt genoemd wordt" omdat “deselve een afkomelingh vanden Grave van
Egmondt was” afstamde, is nog onduidelijk.
Pas na grondige bestudering van de aangegeven notariële akten kan beoordeeld worden of voorkomende passages als bewijsstuk kunnen dienen voor dit afstammingsverhaal.
Aalbert komt voor in de grafelijke rekeningen van 1599 als Aalbert Jansz. van Egmond.
Zijn vader was dus een Jan van Egmond. Zijn zoon werd vóór 1550 geboren. Daaruit volgt dat deze Jan vóór 1550 gehuwd
en vóór 1530 geboren moet zijn.
Graaf Jan III van Egmont kan dus niet Aalbert's vader geweest zijn omdat hij op 21-08-1516 overleed.
Dat diens zoon graaf Jan IV van Egmont (de vader van Lamoraal I) die werd geboren op 29-04-1499 en overleed op 19 of
29-04-1528 daarentegen wel Aalbert's vader geweest zou kunnen zijn, is plausibel echter hij woonde na zijn huwelijk in
1516 te Hamaide in de Zuidelijke Nederlanden.
Bij het adellijke geslacht Van Egmont van Merenstein komen we terecht bij Jan de 6e Heer van Merenstein (M6) die in
1546 overleed. Hij had een zoon ook met de naam Albrecht (o na 1544 - † 1595).
Bij het adellijke geslacht Van Egmont van Kenenburg komen we terecht bij Jan (Dek XE 3a). Hij wordt vermeld in 1537
en had 2 niet met naam genoemde zoons.
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• 1 Historisch Kadaster van Egmond aan Zee door W.J. v.d. Berg p. 674
PG6 Andries Krijnsz geb.? +EZ 1653.<05.22 ouders NN;
haringkoper, lijndraaier en reder; bel.1625, lidm.1643; Ou 1629,43; S 1619
tr.< 1610 Leentje Floris geb. EH +> 1642 ouders Floris Dirksz, waard te EH en Aafje Mies Bouwensdr
kinderen:
Pieter =GZ5I,
Krijn (+EZ< 1649.05; S 1646; tr.1GZ 1636.06.01 Haasje Cornelis van Egmond, geb. EH 1610, +Wimm. na
1682.10.16, d.v. Cornelis Aalbertsz vE. en Haasje Jans Bijl),
Madeleentje (tr.1GZ 1638 Job Sijmonsz Planteyt, z.v. PG11),
Trijntje (tr.1GZ 1642.02.16 Aalbert Cornelisz van Egmond, broer van Haasje voorn. (*1)),
Cornelis (tr.1GZ 1651. 02.09 Guurtje Cornelis Verwielen van Zuid-Schermer),
Aaltje (bel. 1645; tr. 1GZ 1651. 01.29 Theodoor Bort of Bortsinius, predikant te Wijk op Zee 1649-60 en Heemstede
1660-81+),
Floris (baanman te Petten; tr. Agnietje Cornelis, d.v. Cornelis Maartensz Bakker en Ariaantje Ariens)
(*1) Liet na:
Maartje Aalberts van Egmond (geb.EH 1651.06.24, tr.1GB 1679.07.29 Jacob Cornelisz van Egmond van Meeresteyn
(1653-1729), kleinzoon van Jacob Aalbertsz, zie PG12*);
Leentje (bel.EH 1669),
Cornelis (bel.EH 1671).
Bronnen: NA790-95/1673.09.03 a; HKB
• 2 Historisch Kadaster van Egmond aan Zee door W.J. v.d. Berg p. 676
PG12 Pieter Aalbertsz van EGMOND VAN MEERESTEYN geb.EH +EZ 1623.<04.10 ouders Aalbert Jansz (“kind van
de Graaf ”) van Egmond en NN.
herbergier; schout EZ 1595.12.29-1614; hield windhonden voor de jacht evenals zijn broers (*2)
tr.< 1592 Lijsbeth Jacobs geb.? +2 ouders NN  
kinderen:
Jan geb.ca. 1592 (+EH< 1626.10; subst. schout Binnen-Egm. 1619; tr. Barber Jacobs (*3),
Maartje (tr. Cornelis Klaasz, van Langedijk),
Weyntje (tr.<1624 Maarten Cornelisz),
Guurtje geb. ca. 1607 (+Alkm 1684.05.25, tr. Paulus Rijkertsz te Alkmaar),
Neeltje Schouten of Egmond (oudste dochter, tr.1GZ 1625.04.06 Pieter Jansz Bakker, z.v. PG21)
(*2) Zijn broeders waren:
Jacob (+<1662; tr.1 Krijntje Arent Gijsberts van EH; tr.2 Neeltje Cornelis),
Jan (met nageslacht te Bakkum),
Cornelis (zie PG6) en
Dirk Aalbertsz van Egmond (met kinderen te EB).
In de Graf .Rek. 1599 komt stamvader Aalbert Jansz van Egmond talloze malen voor.    Welke graaf ??
Diens broeder was mogelijk Willem Jansz van Egmond, pachter van de bierexcijs te EB 1572, wiens weduwe Grietje van
Vliet in 1599 een pensioen van f100,- van de grafelijkheids rentmeester ontving (uitbetaald aan haar zoon Jan Willemsz
van Egmond).
Bronnen:
NA790-7,8,9/1671.10.06 a (jachtrecht nageslacht Aalbert vE vM en geslacht Bijl);
NA791-81,82/1675.10.01 en 04 a (jachtrecht geslacht van Egmond vM en Klopper);
NA793-16, 17/1679.05.31 a (jachtrecht);
NA806128/1721.06.05 a (jachtrecht).
(*3) Hij liet na:
Jacob (waard te EB; +EB< 1671; tr.1 Grietje Mies, d.v. Mies Jansz duynmeyer en Trijntje Klaas te EH; tr.2 Kniertje Ariens
Schotten, waaruit een zoon Arie Jacobsz, +EB 1671)
en Cornelis (bakker te Alkmaar, +ald.< 1689; tr.1 NN, tr.2Alkm 1674 Maartje Jacobs, die in 1689 hertr. met Jan Pietersz
van Keulen, jm te Alkmaar).
Barber Jacobs tr.2 Jan Jansz Duynmeyer te EH (+< 1641.05).
Bronnen:
NA787-114/1645.10.20 Bs; NA798-32/1670.10.15 c; NA798-58/1671.05.27 T; NA789-27b/1676.12.16 E; NAA20871/1689.07.01 NV; HKB; HKZ A122
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• 3 Historisch Kadaster van Egmond aan Zee door W.J. v.d. Berg p. 695
(608) Jan Geldolfsz van Herlaar was z.v. Geldolf Jansz van Herlaar alias van Rossen en Antje Jacobs van Egmond van
Meeresteyn (de oudste dochter van Jacob Aalbertsz en Krijntje Arent Gijsbertszdr, zie PG12).
Jan

Gegevens uit voorgaande bronnen samengevat in een stamboom

1

x **
† **
Aalbert
verm. 1599
x **
† **

?

2

Pieter
3
Schout E-Z 1595/1614
x Lijsbeth Jacobs
† 1623
† **

Willem
50
Pacht Bieraccijns EB
x Grietje v. Vliet
† v. 1599
† **

Jacob
10
x1 Krijntje Arent
Gijsberts
† **
x2 Neeltje Cornelis
† v. 1662
† **

Jan

Cornelis

Antje
10-2
uit 1e x
x Geldolf Jansz
v. Herlaer alias Rossen
† **
† **

11

x **
† **
Jacob v.EM
o 1653
x Maartje
† 1729

12

15

x **
† **

21-1
† **

Maartje
3-2
x Cornelis Klaasz.
Langedijk
† **
† **

Weijntje
3-3
x Maarten Cornelisz.

Jacob
5
x1 Grietje Mies *1† **
x2 Kniertje Ariens
Schotten
† **
† **

Cornelis
30
Bakker te Alkmaar
x1 NN
x2 1674 Maartje Jacobs
† v. 1689
† **

Barber
x Jan Jansz.
Duynmeyer *1
† **

Arie

*1 Duynmeyer
Onduidelijk is of
het hier een naam of
beroep betreft

x **
† 1671

20

Dirk

† **

x **
† **

Nakomelingen te
Bakkum

Jan
4
o ~1592
Subst Schout E-B
x Barber Jacobs
† 1626
† **

6

Cornelis
x Haasje Jans
Bijl
† **

† **

† **

25

Jan
verm. 1599
x **
† **

51

Cornelis
1671 beleidenis
x **
† **

22

Nakomelingen te
Egm. B.
Aalbert
x 1642 Trijntje
Andriesdr.
† **

21
† **

Haasje
20-2
o 1610
x 1636 Krijn Andriesz.
† na 1682
† v. 1649

Maartje
21-1
o 1651
x 1679 Jacob v.EM 12
† **
† 1729

Leentje
1669 beleidenis
x **
† **

21-2

Guurtje
3-4
x Paulus Rijkertsz.
te Alkmaar
† 1684
† **

Neeltje (Schouten) 3-5
Oudste dochter
x 1625 Pieter Jansz.
Bakker
† **
† **

4-3
† **

• 4 Historisch Kadaster van Egmond aan Zee door W.J. v.d. Berg p. 682
P02 Reyer Florisz KOOPMAN geb.EZ 1660 +EZ< 1747.03.15 ouders Floris Reyersz Koopman en NN.
viskoper?; nog in leven 1745.02.28
tr.< 1703 Trijntje Jacobs Kluyte geb.EB< 1670 +EZ< 1747.03.15 ouders Jacob Cornelisz van der Morsche en Aagje Hendriks van der Beek; eerder wed. van Jacob Aalbertsz van Egmond van Meeresteyn (*4)
(*4) Jacob van Egmond, S te EB 1693-94, geb.EB ca. 1660, -EB< 1695.03,
z.v. Aalbert Jacobsz vE vM. en Trijntje Mies Dirkszdr,
tr.1EB 1692.05.11 Trijntje Jacobs, jd (gen. Kluyte naar haar stiefvader Gerrit Aalbertsz Kluyte van Bakkum). Dit huwelijk
bleef kinderloos.
Zijn zuster was Neeltje van Egmond (zie *5).
Bronnen: HKB; NA799—107/1693.09.14 E.
(*5) Historisch Kadaster van Egmond aan Zee door W.J. v.d. Berg p. 522
089b Jacob Reyersz EGMOND (van) geb.EB +> 1744
ouders Reyer Pietersz en Neeltje Aalberts van Egmond te EB (*6); beroep ?
tr.1EB 1725.05.27 Marijtje Gerrits, jd. geb.EB +> 1744 ouders NN
kinderen:
Grietje 1727.12.18,
Reyer 1730.11.07 (tr.1EB 1764.02.26 Maartje Arents Bruyn wed.van Ysbrant Florisz Welboren te EH),
Gerrit 1733.02.23 (+EH Schoolstr.74 1812.11.20; tr.1EB 1767.05.10 Trijntje Jans Jonker, jd te EH, +EB 1799.12.-,
(*6) Reyer Pietersz geb.EB ca.1650, S te EB 1680-99, z.v. Pieter Reyersz en NN, tr.< 1684 Neeltje, d.v. Aalbert Jacobsz
van Egm.vM (zie P02*).
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Aalbert Jacobsz.
35
x Trijntje Mies
Dirksdr.
† **
† **
Jacob
36
x Trijntje Jacobs
v.d. Morsche (Kluyte)
† 1695 kinderloos † **

Gegevens uit voorgaande bronnen samengevat in een stamboom
Neeltje

35-2

x Reyer Pietersz.
† **
† **

• 5 Leen van de hofstede Egmond [OV 1979 en 1988 p. **]
Nr. 62. Een stuk land, genaamd Haviks tuin, beplant met boomgaard, in Bakkum, oost: Gerard Willemsz. noord: Gerard
Willemsz. west: Gerard Simonsz. zuid: de weg (1535: de nootweg).
20-08-1535: Jacob van Egmond bij overdracht door Soyer Gerardsz. [fol. 70]
13-03-1537: Hildebrand den Otter van Amsterdam voor Dirk zijn zoon, bij overdracht door Jacob van Egmond Albertsz.
[fol. 70-71]
Op 03-12-1535 wordt hij schout van Egmond (-Binnen) genoemd. Zie • B339a.

Verantwoording van alle in de stamboom genoemde personen
1
Jan
o ** Zijn zoon Aalbert werd vóór 1550 geboren. Daaruit volgt dat hij vóór 1550 gehuwd en vóór 1530 geboren moet zijn.
Albrecht van Egmont-Merensteyn, oom van de laatste heer van Egmont-Merenstein werd vóór 1546 geboren (het sterfjaar
van diens vader). Hij overleed in 1595/96.
Zijn naam is ontleend aan het patroniem van zijn zonen.
† **
x **
Kinderen:
2
Aalbert
50
Willem ?
50
Willem Jansz. van Egmond
o **
Onduidelijk is of hij een zoon was van Jan (1).
Hij pacht in 1572 de bieraccijns van Egmond-Binnen.
† vóór 1599
x ** met Grietje van Vliet
Zij ontving in 1599 van de grafelijkheids rentmeester een pensioen van f. 100,-. Uitbetaald aan haar zoon.
Kinderen:
51
Jan
51
Jan Willemsz. van Egmond
o **
Ontving in 1599 t.b.v. zijn moeder van de grafelijkheids rentmeester een pensioen van f. 100,-.
† **
x **
2
Aalbert Jansz. van Egmond
o ** Zijn zoon Pieter werd vóór 1570 geboren. Daaruit volgt dat hij vóór 1570 gehuwd en vóór 1550 geboren moet zijn.
Hij wordt Aalbert Jansz. (Kind van de graaf ) van Egmond genoemd.
Hij komt in 1599 talloze malen voor in de Grafelijke rekeningen.
Vraag is wel van welke graaf ? Philips II was in 1581 afgezworen als laatste graaf van Holland.
• B52/55 Koopt ~1599 uit de boedel van de graaf van Egmont de Noorderkamp van Knuitshorn met een kade aan de Hoevervaart groot 1026 roe. Hier nogmaals genoemd op 23-02-1605 en 03-01-1610. Hierna gedeeld door zijn erfgenamen.
B54-55 gaat naar zijn zoon Jacob (10). B52-53 gaat naar Maritie Dirksdr. (25-1).
• B60 Koopt ~1599 uit de boedel van de graaf van Egmont de Westerkamp van Grote Zuidmade groot 1007 roe 12 voet.
Hier nogmaals genoemd op 08-05-1604, 03-01-1610 en 01-04-1610. Op 09-04-1631 wordt hij vermeld al ‘t Kind van Egmont. W.J. v.d. Berg plaatst hier de opmerking bij: “Vermoedelijk volgens de oude kwijtschelding van 1599, zie B61 (waar
staat dat de Staten van Holland op 01-04 en 02-07-1599 opdragen en transporteren voor de schepenen van Egmond uit
de boedel van de graafschap van Egmond) Zie ook Notarieel Archief Egmond 793 reg. 14, 16 en 17 resp. dd. 12 en 31-05
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1679 over de nakomelingen van Aalbert van Egmondt, in de wandeling genaamd ‘t kind van Egmondt omdat een ieder
niet anders wist of hij was gesprooten uit een van de Graven van Egmondt”. Op 19-05-1631 verkopen de erfgenamen van
Claas Cornelisz. Spont dit goed.
• B186 (+189/91) Op **-07-1602 staat de Voortuin te EH groot ~1 morgen op zijn naam. Nogmaals vermeld op 16-021606 en 02-02-1608. Zijn erfgenamen worden vermeld op 21-09-1628 en 22-06-1644. Op 30-08-1653 staat dit op naam
van zijn zoon Jacob (10). Op 08-06-1672 en 07-03-1678 Trijn Miesdr. (vrouw van 35) genoemd.
• A312b Op 28-05-1602, 03-05-1607 en 05-07-1610 staat de Ceelienkroft op zijn naam. Mogelijk had hij dit gemeen met
Ariaan Valx
• B108 Op 17-07-1602 staan de Broekjes groot ruim ½ morgen op zijn naam. Voor 1620 werden deze verheeld met de
Broekjes B118. Op 22-12-1620 staat dit op naam van Cornelis (20).
• B80 Op 10-04-1606 staat de Kijfakker op Somerwegen groot 484 roe op zijn naam. Op 23-05-1620 op naam van de
weduwe van Dirk van Egmond (25).
† In de Buurkerk werd in 1740 een grafzerk gevonden van Aalbert van Egmond 1611. Zie •C53.
x **
Kinderen:
3
Pieter
10
Jacob
Zie Bl. 42.
15
Jan
Zie Bl. 48.
20
Cornelis Zie Bl. 48.
25
Dirk
Zie Bl. 50.
3
Pieter Aalbertsz. van Egmond van Meeresteyn
o ** te Egmond aan de Hoef. Hij was in 1595 schout dus min. 25 jaar oud, dus o vóór 1570.
Herbergier en schout te Egmond aan Zee 1595 tot 29-12-1614.
Hield windhonden voor de jacht, evenals zijn broers. Hieruit volgt dat hij de status van Welgeborene had.
• B170 Koopt op 10-06-1590 uit het goed van de Abdij van de raden van het Noorderkwartier de Munnikekroft (of Schapenkroft) samen met de Jan Eenoochskroft te R. groot 2 morgen. Op 19-03-1595 en 09-06-1629 hier nogmaals genoemd.
Dit goed vererft naar zijn dochter Maritje (3-2).
• A88 Op 09-12-1598 staat volgens een oude kwijtschelding op zijn naam de Severijnekamp te EH. Op **-03-1620 vestigt
hij hierop een hypotheek ter zekering van de verkoop van A86 dat hierbij wordt afgesplitst. Hierna komt het op naam van
zijn dochter Maartje (3-2). A86 was gelegen aan de zuidzijde van de Wagenweg. Hierop werd later Welgelegen gebouwd.
• B14+15 Koopt in ~1600 van Lamoraal II v. Egmont de Oosterse Omloop of Zuideromloop van Deukelkamp te EH
groot 1249 roe samen met B41 De omloop van Deuckelkamp groot 3 morgen. Dit goed vererft naar zijn dochter Neeltje
(3-5).
• A111a Koopt in ~1600 van Lamoraal II v. Egmont ¼ van de Arent Deenmade (noordweststuk van Oosterkamp) te EH
groot 2019 roe 13 voet. Op 28-01-1603 en 17-05-1622 hier nogmaals genoemd. Kort hierna gekomen op zijn zoon Jan.
• B84b Koopt op 07-05-1603 de Bakkerskroft (-weid of -tuin) te EH groot 1400 roe. Betaald met een obligatie van 600 Lb.
Op 30-04-1603 hier nogmaals genoemd. Op 09 en 25-09-1628 vestigt Leendert Schotten hier een hypotheek van f. 250,op wegens leenschuld.
B103+104 Op 20-06-1603 koopt hij de ½ van de Okkerstuin te EH groot 400 roe. Op 16-05-1626 staat dit op naam van
Cornelis Florisz.
• F81 Bezat vóór 20-03-1604 de Ruiskuil of Ruiskarper aan de Egmondermeer of Hoevervaart bij Heiloo. Verkocht aan
Doeff Thonisz.
• B156 + B169 Op 20-03-1606 staat op zijn naam de Schout Pieterskroft of Grote kroft groot 1½ morgen. Op 21-091628 staat dit op naam van zijn schoonzoon Cornelis Claasz. (3-2)
• A43b en 44c Koopt 16-01-1609 van Josina v. Dorp het 3e stuk rietland in het 5e blok groot 424 roe 14 voet (Schout
Pietersbos) te EH voor f. 350,-. De procuratie voor deze verkoop werd afgegeven op 20-12-1608. Op 15-04-1624 verkoopt
zijn zoon dit.
• B316  Op 17-05-1609 bezit hij het Trijn Moeyskampje te R. groot 1260 roe. Op 14-06-1616 staat dit op naam van Reyn
Huygen.  
• B56+57 en B58+59 Op 03-01-1610 koopt hij de Oosthelft van Kleine Zuidmade met kade (Bailluwskamp) te R. groot
1520 roe en de Westhelft van Kleine Zuidmade met kade voor f. 2500,-. Op 05-02-1615 verkoopt hij hiervan 15 roeden.
Zijn dochter Weijntje (3-3) erft dit goed.
• B145b Op 04-08-1613 koopt hij een huis, erf en boomgaard bewesten de beek te EH. Op 02-03-1622 vestigt hij een
Custingsbrief op dit huis wegens verkoop van een huis op de Nieuwe Vaart voor f. 800,-. Dit huis gaat naar zijn dochter
Weijntje (3-3).   
† vóór 10-04-1623 Volgens •B41 overleden hij en zijn vrouw beide vóór 1628 te Egmond aan Zee.
x vóór 1592 met Lijsbeth Jacobs.
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Kinderen:
4
Jan
3-2
Maartje
3-3
Weijntje
3-4
Guurtje
3-5
Neeltje
3-2
Maartje van Egmond
o **
• B156 + B169 Op 20-03-1606 staat op naam van Cornelis Klaasz. de Schout Pieterskroft of Grote kroft groot 1½ morgen.
Hier nogmaals genoemd op 16-05-1629 als man van Maritje Pietersdr. van Egmond en op 05-04-1635. Op 20-06-1638 en
16-06-1639 wordt genoemd de weduwe van Cornelis Claasz. van Langendijk. Op 06-06-1644 worden de erfgenamen van
Pieter van Egmond genoemd. Op 02-06-1683 Claas Cornelisz. van Langendijk (haar zoon).
• B170 Zij erft van haar vader de Munnikekroft (of Schapenkroft) samen met de Jan Eenoochskroft te R. groot 2 morgen.
Op 16-05-1629 verkoopt haar man Cornelis Klaas dit goed voor f. 1350,-.
† **
x met Cornelis Klaasz. van Langedijk.
3-3
Weijntje van Egmond
o **
• B56 Zij erft van haar vader de oosthelft van Kleine Zuidmade met kade (Bailluwskamp) te R. groot ~760 roe. Haar man
Maarten Cornelisz. doet hulde voor haar. Hij wordt nogmaals genoemd op 16-06-1641.
• B145b Op 03-06-1624 staat de Custingsbrief op naam van Maarten Cornelisz. Hierna op naam van Sara Lemaire.
Op 21-05-1629 wordt dit goed 1505 roe 15 voet werd door zijn erfgenamen gesplitst in de westhelft B 58+59 en de
oosthelft B56+57. Op deze datum verkoopt Maarten Cornelisz. als man en voogd voor Weijntje B58+59 voor f. 2212,-.
Op 15-01-1681 ontving Maarten van Egmondt, zoon van Pieter Maartensz. van Egmondt te Rotterdam uit handen van
Theunis Dirxe Benninck, Mr. timmerman, gehuwd geweest met Lijsbeth Maartensdr., zuster van Pieter Maartensz. de helft
van het land aan de papiermolens met de huur daarvan, zoals Theunis dat voor hem beheerde gedurende zijn minderjarigheid.  
Op 03-01-1684 verkopen Maarten van Egmondt te Rotterdam, zoon van Pieter van Egmondt, die een (klein-)zoon was
van Pieter van Egmondt de Oude voor de ½ en Leendert Jacobsz. Schipper, gehuwd met Weyntje Theunisdr. en mede caverende voor diens onmondige zuster Trijntje Teunisdr., als kinderen van Theunis Dircx Benninck en Lijsbeth Maartensdr, die
een dochter was van Maarten van Egmondt, mede zoon van Pieter van Egmondt de Oude (nl. schoon-zoon) voor de andere
½. voor f. 817. 16. 6.
† **
x vóór 1624 met Maarten Cornelisz.
3-4
Guurtje van Egmond
o ~1607
• A111d Zij koopt op 23-12-1671 van Cornelis (30) 1300 roe hbm land De Arent Deenenmade, zuidoosterhelft van
Oosterkamp voor f. 200,-. Zij is dan weduwe van Paulus Rickertsz. te Alkmaar. Op 11-03-1672 verkoopt zij dit land groot
2 morgen.
† 25-05-1684 te Alkmaar
x ** met Paulus Rijkertsz. te Alkmaar † vóór 23-12-1671.
3-5
Neeltje van Egmond (Schouten)
o ** oudste dochter.
Zij komt voor met de toenaam Schouten (het beroep van haar vader).
• B14+15 Zij erft op 28-12-1627 van haar vader de Oosterse Omloop of Zuideromloop van Deukelkamp te EH groot
1249 roe samen met B41 De omloop van Deuckelkamp groot 3 morgen. Op 23-02-1628 verkoopt haar man Pieter
Jansz. schipper B14+15 voor f. 2100,-. Op 23-02-1628 vestigt hij een hypotheek op B41 als zekering voor de verkoop van
B14+15. Op 06-06-1629 en 10-07-1638 wordt hij hier nogmaals als Pieter Jansz. Bakker genoemd. Op 02-06-1655 staat
het op naam van Neel Schouten. Hier nogmaals genoemd op 03-03-1666. Op 24-12-1669 verkoopt Jan Pietersz. Egmont
1/3 voor f. 450. Jan woont dan in Noortscharwou en verbond als zekering voor de verkoop zijn huis, erf en boedel aldaar.
Genoemde Jan is mogelijk haar zoon die de naam Egmont ging voeren.
Op 08-06-1672 staat de overige 2/3 op naam van de erfgenamen van Neel Schouten. Pas in 1700 verkopen de erfgenamen
dit goed.
† vóór 1672.
x op 06-04-1625 met Pieter Jansz. Bakker, zoon van Jan Pietersz. (de) Bakker, biersteker te Egmond aan Zee en Susanna
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Joosten.
• B41 Op 23-02-1628 vestigt Pieter Jansz. Schipper een hypotheek op de Omloop van Deuckelkamp als zekering voor de
verkoop van B14-15. Hier nogmaals genoemd maar nu als Pieter Jansz. Backer op 06-06-1629 en 10-07-1638. Op 02-061655 staat het op naam van Neel Schouten evenals op 03-03-1669. Op 24-12-1669 verkoopt Jan Pietersz. Egmond, wonende te Noordscharwou op Langendijk 1/3 aan Pieter Adriaansz. Metzelaar die er mede woont voor f. 450,-. De overige
eigenaar is Annetje Pietersdr. Jan Pietersz. verbond voor deze verkoop zijn huis, erf, en inboedel te Noordscharwou.
Op 23-12-1680 wordt nogmaals een hypotheek op dit goed gevestigd. Op 20-03-1695 wordt 2/3 verkocht. Op 16-051700 de overige 1/3.
Pieter Remmen x1 in 1684 met Sijtje Claes, x2 met Neeltje Cornelisdr. Meijne † na 1701, x3 in 1703 met Neeltje Pieters
Egmond van Meeresteyn. [De Castricumse familie Meijne door T. Sminia en S. Zuurbier, Jaarb. Oud Castricum 2004 p. 68]
4
Jan Pietersz. van Egmond van Meeresteyn
o ~1592.
Substituut schout Egmond Binnen 1619.
• A43b en 44c Hij erft van zijn vader het 3e stuk rietland in het 5e blok groot 424 roe 14 voet (Schout Pietersbos) te EH
en verkoopt dit op 15-04-1624 voor f. 500,-.
• A111a erft van zijn vader de Arent Deenmade (noordweststuk van Oosterkamp) te EH. Op 20-06-1630 verkoopt zijn
weduwe de westhelft A111 a+b. aan Aalbert Jacobsz. van Walenburch. De oosthelft A111c+d staat dan op naam van de
kinderen van Jan Pietersz. v. Egmond.
• B105a+b Koornkints Nollen of de Afgekarde Nollen en De Afgekarde Nollen, oosthelft of het Nolletje. (Nol is het WestFriese woord voor duin). Op 05-1625 verkoopt Trijn Jacobsdr., wed. van Floris Willemsz. voor f. 260,- dit goed aan Adriaan van Veen. Op dezelde dag nog volgt een kwijtschelding op Jan van Egmond als erfgenaam van zijn vader saliger Pieter
van Egmond. Hij draagt het over aan zijn zoon Jacob (5). voor f. 300,-.
• B145f Op 20-06-1630 verkoopt Aalbert Jacobsz. Walenburch, oud burgemeester van EH aan de kinderen van Barbara
Jacobsdr. bij Jan van Egmond de Bisschopskroft of Keesoomskroft in ruil voor A111a + b. Op 01-04-1637 wordt het verkocht door Cornelis Pietersz. Knechten.
† vóór **-10-1626
x met Barber Jacobs.
Kinderen:
5
Jacob
30
Cornelis
4-3
Barber
4-3
Barber van Egmond
o **
• B124d Op 09-04-1631 kopen Jan Jansz. Duynmeyer of zijn huisvrouws kinderen bij Jan Pietersz. van Egmond (4) *1 de
Broekwinkel van Jacob Jansz. groot 482½ roe. Op 10-07-1641 staat het op naam van de kinderen van Jan van Egmond (4).
Zie verder bij Jacob (5).
*1 Het onderstreepte gedeelte moet zijn: of de kinderen van zijn huisvrouws moeder.
† **
x 1e met NN.
x 2e met Jan Jansz. Duynmeyer.
30
Cornelis Jansz. van Egmond
o **
Bakker te Alkmaar
• A197 Op 06-05-1644 koopt hij hier buurvrijer en bakker genoemd voor f. 1012 de Broodbakkerij met erf. Het vervolg is
onduidelijk.
• A111c Vestigt op 12-11-1648 een hypotheek van f. 300,- op de Arent Deenenmade, noordoosterstuk van Oosterkamp te
EH. Hier nog genoemd op 23-12-1671 en 11-03-1672. Op 07-07-1683 wordt dit goed voor f. 502,- verkocht door 1e de
regenten van het weeshuis te Alkmaar t.b.v. één van de kinderen van Cornelis Jansz. 2e de voogden van diens andere kind.
• A111d Hij ontvangt als legaat van zijn neef Adriaan (6) 1300 roe hbm land De Arent Deenenmade, zuidoosterstuk van
Oosterkamp en verkoopt dit op 23-12-1671 voor f. 200,- aan Guurtje Pietersdr. van Egmond (3-4) weduwe van Pouwels
Rickertsz.
† vóór 1689 te Alkmaar.
x 1e ** met NN.
x 2e in 1674 te Alkmaar met Maartje Jacobs.
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Zij hertrouwt in 1689 te Alkmaar met Jan Pietersz. van Keulen.
Kinderen:
30-1
NN
30-2
NN
30-1
NN van Egmond
o **
• A111c Op 07-07-1683 verkopen de regenten van het weeshuis te Alkmaar de ½ van dit goed voor een niet met naam
genoemd kind van Cornelis Jansz.
† **
x **
30-2
NN van Egmond
o **
• A111c Op 07-07-1683 verkopen zijn voogden de ½ van dit goed voor een niet met naam genoemd kind van Cornelis
Jansz.
† **
x **
5
Jacob Jansz. van Egmond
o **
Herbergier te Egmond Binnen vóór 1671.
• B105a+b Ontvangt van zijn vader voor f. 300,- Koornkints Nollen of de Afgekarde Nollen en De Afgekarde Nollen,
oosthelft of het Nolletje. Hier nogmaals genoemd op 29-03-1630 en ** 06-1659. Hierna gedeeld in B105b dit gaat naar de
erfgenamen van Maartje Jacobsdr. van Egmond (10-4) De andere helft gaat naar Aagt Jacobsdr. van Egmond (10-3).
• A111d Op 12-11-1648 staat op zijn naam de Arent Deenenmade, zuidoosterstuk van Oosterkamp te EH. Op 15-101670 sluit zijn weduwe Cnier geassisteerd door haar broer Symon Arisz. een contract met Aryen Jacobsz. van Egmond (6)
geassisteerd door zijn ooms Jan Ariensz. van Egmond (**) en Cornelis Jansz. van Egmond (30). De boedel blijft onverdeeld
behalve 1½ morgen die Aryen erfde van zijn grootvader Jan Pietersz. (4).
• B124d Op 08-07-1646 verkopen hij en zijn moeder Barber Jacobs de ½ van de Broekwinkel van Jacob Jansz. groot 242
roe. voor f. 590,- De andere ½ verkopen zij op 14-11-1646 voor f. 550,-.
Op 27-05-1671 testeren Cnier en haar zoon Ary (6) op de langstlevende. Legatarissen zijn bovendien Aalbert Gerritsz.,
zoon van Gerrit Jansz. Pruym en Cornelis Jansz. van Egmond (30), Jacob Jansz., zoon van Jan Gerritsz. van der Morsch en
de kinderen van Neel Jacobsdr. te Heemskerk. Op 16-12-1676 voldoet Cnier als langstlevende f. 300,- aan Maart Jansdr.,
dochter van haar broer Jan Ariensz. te Noortdorp.
• C246 + 247 Koopt op 25-(?05)-1657 Herberg Het Huis van Egmond met erf en een erf of tuin te EB. voor 2850,- belast
met f. 600,- afgelost 22-04-1672. Op 07-01-1661 belast met een hypotheek van f. 400,- resp. f. 600,- . Hij wordt hier herbergier genoemd. Op 18-11-1673 rest er nog f. 500,- ten laste van Cnier Arisdr. weduwe van Jacob. Op 25-04-1672 wordt
een schuldbrief van f. 800,- genoemd op dit huis voor Jacob Willemsz. Biersteker. Ze mag de som op rente houden mits ze
van Jacob Willemsz. bier blijft afnemen. Op 20-05-1679 wordt f. 400,- in mindering gebracht. Op 06-04-1685 verkoopt
Jacob Willemsz. de schuldbrief. Op 19-04-1679 verkoopt zij dit goed voor f. 2400,- met een oude last van f. 400,-.
Crijn blijkt dan nog openstaande rekeningen te hebben van f. 266,- wegens geleverde wijn en f. 200,- wegens geleverd bier.
Zij wordt hier enig erfgename genoemd waaruit we mogen opmaken dat Arie (6) overleden was.
† vóór 15-10-1670 te Egmond Binnen.
x 1e ** met Grietje Mies, dochter van Mies Jansz. duynmeyer en Trijntje Klaas te Egmond aan de Hoef.
x 2e ** met Kniertje Ariens Schotten.
• C112a + C113b + C114b Op 23-06-1675 koopt de weduwe Cnier Arisdr. een huis met erf ten ooosten van de Hereweg
te EB. voor f. 127,-. Op 04-06-1685 verkopen de erfgenamen van hun overleden zuster dit huis voor f. 100,-.
Kinderen:
6
Arie
6
Arie (Adriaan) van Egmond
o ** uit 2e x.
• A111d Hij erft van zijn grootvader Jan Pietersz. (4) 1½ morgen van de Arent Deenenmade, zuidoosterstuk van Oosterkamp te EH. Zie verder bij (5). Op 16-12-1676 wordt zijn moeder als langstlevende genoemd.
Hij legateerd op 1300 roe hbm land aan Cornelis (30).
† in 1671 te Egmond Binnen.
x **
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10
Jacob Aalbertsz. van Egmond
o **
Hield windhonden voor de jacht, evenals zijn broers. Hieruit volgt dat hij de status van Welgeborene had.
• A144 Koopt op 01-09-1611 de oosthelft van de Casteleynsweid te EH, groot 541 roe 30 voet. Hier nogmaals genoemd
op 02-02-1630 en 13-05-1641 (hier Jacob van Egmond Aalbertsz. genoemd). Op 30-09-1682 staat dit op naam van zijn
erfgename Aagt Jacobsdr. van Egmond (10-3).
• B54-55 Erft van zijn vader de Westhelft van de Noorderkamp van Knuitshorn met een kade aan de Hoevervaart groot
513 roe. Bij scheiding van zijn boedel in 1661 komt het aan zijn zoon Cornelis (11).
• A260d Koopt op 10-10-1613 een Huis met erf aan de westzijde van de Hereweg te EH, belast met een erfpacht t.b.v. de
Gravinne van Egmont. Hier nogmaals genoemd op 05-07-1620 en 12-05-1648. Op 04-06-1655 wordt het Trijn Aalberts
wef genoemd. Op 23-05-1661 staat het weer op naam van Jacob van Egmond. Op 30-07-1662 staat het op naam van de
kinderen van Jacob van Egmond. Op 09-05-1663 staat het op naam van zijn zoon Cornelis (11).
• A187 Koopt op 05-07-1620 een Huis en erf aan de Oude Vaart te EH voor F. 1022,-. Afgelost op 10-07-1656. Dit goed
vererft naar Geldolff Jansz. van Harlaer (10-2).
• B124b Koopt op 01-03-1625 (hier burgemeester genoemd) voor f. 630,- de Broekingen of Broekstukken te R. Hij verkoopt dit weer (hier oud burgemeester genoemd) op 30-09-1626.
• B100a Op 16-05-1626 staat het Oude Kroftje te EB groot 400 roe op zijn naam. Hier nogmaals vermeld op 07-07-1629.
Op 17-05-1662 staat het op naam van zijn erfgenamen. Op 03-04-1677 op naam van zijn schoondochter Trijn Miesdr. (35).
• B102 Op 07-06-1629 koopt hij Rommersland of het Hoge Kroftje te EB groot 484½ roe voor f. 750,-. Hier nogmaals
genoemd op 29-05-1632 en 06-06-1644. Op 16-06-1667 wordt Jan Pietersz. Teune (zie bij 10-4) genoemd mogelijk als
bruiker. Op 31-05-1673 zijn dochter Anna (10-2).
• B68 Op 01-08-1631 staat de Goedeweid te EH groot 2 morgen op zijn naam. Hier nogmaals genoemd op 09-06-1649.
Op 09-06-1665 staat dit op naam van zijn dochter Anna (10-2).
• B185a Koopt op 09-06-1633 de Pieter Bijlenhofstede met voortuin of Beekkroftje voor f. 1200,-.  Hier nogmaals genoemd op 30-08-1653. Op 29-12-1704 staat dit goed op naam van de kinderen van Gerrit Pietersz. Schuyt (kleinkinderen
van Maartje 10-4).
• B125d Koopt op 20-05-1644 Somerwegen groot 1 morgen geestland voor f. 1810,-. Op 16-05-1649 hier nogmaals genoemd als Jacob van Egmond Aalbertsz. Zie verder bij Anna (10-2).
• B186 (+189/91) Op 30-08-1653 staat de Voortuin te EH op zijn naam. Op 08-06-1672 en 07-03-1678 wordt Trijn
Miesdr. (35) hier genoemd.
• C126 Op 31-01-1682 krijgt hij de Kroft in de Droonen te EB groot 100 roe in ruil voor B186 (+189/90) van Jan en
Aalbert Jansz. Op 06-07-1697 staat dit op naam van Trijn Jacobsdr. Op 15-01-1710 verkoopt zij als weduwe van Jacob van
Egmond dit goed voor f. 624. 9. 0. Zij is dan hertrouwd met Reyer Florisz. Koopman. Zie ook bij Jacob van Egmond (36).
† **
x1 ** met Krijntje (Trijn) Arent Gijsberts uit Egmond aan de Hoef. dochter van Arent Gijsbertsz. en Reynste Pietersdr.
x2 ** met Neeltje Cornelis.
x3 ** met Trijn Jacobsdr.
Kinderen:
11
Cornelis
10-2
Antje
10-3
Aagt
10-4
Maritje
35
Aalbert      Zie Bl. 51.
10-2
Antje (Annetje / Anna) van Egmond
o **
Zij was de oudste dochter uit het 1e huwelijk van Jacob (10) met Krijntje Arent Gijsberts.
• B68 Op 09-06-1665 staat de Goedeweid te EH groot 2 morgen op haar naam. Op 09-11-1678 verkoopt zij dit als bejaarde dochter geassisteerd door Jan Pontiaansz. voor f. 221. 1. 8. aan Cornelis Pietersz. Teunen, oud schepen van Rinnegom,
zoon van haar zuster Maritje (10-4).
• A260d Koopt op 19-05-1670 samen met haar zuster Maritje (10-4) en de kinderen van haar zuster Aachje (10-3) voor
f. 600,- een Huis met erf aan de westzijde van de Hereweg te EH, belast met een erfpacht t.b.v. de Gravinne van Egmont.
van de weduwe van Cornelis (11). Op 24-01-1687 verkoopt zij haar deel aan Jan Jansz. van Egmond.
• B102 Op 31-05-1673 wordt zij genoemd bij Rommersland of het Hoge Kroftje te EB groot 484½ roe. Op 03-04-1677
verkoopt zij dit als bejaarde dochter geassisteerd door Jan Pontiaansz. voor f. 400,- aan Cornelis Pietersz. Teunen, zoon van
haar zuster Maritje (10-4).
• B125d Op 03-04-1679 sluit zij als bejaarde vrijster geassisteerd door haar voogd Adriaan Twuyver een huurcontract op
Somerwegen groot 1 morgen geestland met Cornelis Pietersz. Teunen.
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Op 07-09-1690 verkopen Arie Lauris, gehuwd met Antje Cornelisdr. (**), Aalbert van Egmond (21), Jan Jansz. Rentenier
(**), Reyer Pietersz. (35-2), Jacob Aalbertsz. van Egmond (36), Gerbrand Maartensz. Swanendal (11-2) Jan Jansz. van
Zanen (**), Jacob van Egmond (12) en Cornelis Jansz. (**) als voogden over de nagelaten kinderen van Jan Pietersz. Teunen
(10-4), Jan Jansz. (**) en Jacob Aalbertsz. (36) als voogden over de nagelaten kinderen van Maartje Pietersdr. (3-2) elk voor
1/10e deel dit goed voor f. 375,- aan Jacob van Egmond (12) die eveneens erfgenaam van 1/10e is. Hierna verheeld met
B125f + g samen groot 3morgen.
† **
x ** met Geldolf Jansz. van Harlaer alias Rossen. Zie bij 10-3.
• A187 Erft een Huis en erf aan de Oude Vaart te EH van zijn schoonvader (10). Hij verkoopt dit huis dat hij tot dan toe
bewoonde op 26-06-1630. Er rustte nog een schuld op van F. 500,- t.b.v. Pieter Sijmonsz. wachtmeester te Alkmaar.
Borg voor hem staat zijn oom Loeff van Harlaer.
• A271 Op 06-05-1640 koopt hij de Herberg het Hof van Holland (huis, erf en boomgaard), betaald met een lijfrente van
f. 200,- /jr voor de verkoper. Op 14-06-1644 sluit hij hier een hypotheek op af van f. 1200,-. Afgelost op 12-07-1654. Op
02-05-1645 sluit hij hier een hypotheek op af van f. 1000,-. Afgelost op 31-05-1652. Zijn weduwe verkoopt dit goed op
30-06-1651. Zij wordt geassisteerd door haar vader.
10-3
Aagt (Aachtje) van Egmond
o **
• B105a Ontvangt na 1661 van Jacob van Egmond (5) Koornkints Nollen of de Afgekarde Nollen te EH. Op 31-05-1673
staat dit op naam van haar kinderen. Op 28-11-1720 op naam van Jan Jansz. Rentenier. Zie hieronder.
• A144 Erft op 30-09-1682 van haar vader de oosthelft van de Casteleynsweid te EH, groot 541 roe 30 voet.
Op 22-12-1682 staat dit op naam van Jan Jansz. van Egmond, haar zoon bij Jan Miesz. Op 07-07-1684 wordt hij nogmaals genoemd. Hij (hier genoemd Jan Jansz. Rentenier) verkoopt dit goed op 02-08-1695 voor f. 1095,- aan Jacob Cornelisz. van Egmond (12), oud burgemeester te EH.
• A260d Op 19-05-1670 koopt Cornelis Miesz. als oom en bloedvoogd van haar kinderen Aalbert- en Jan Jansz. samen
met haar zusters Maritje (10-4) en Annetje (10-2) voor f. 600,- een Huis met erf aan de westzijde van de Hereweg te EH,
belast met een erfpacht t.b.v. de Gravinne van Egmont. van de weduwe van Cornelis (11).
Op 24-01-1687 koopt haar zoon Jan Jansz. van Egmond (later Rentenier genoemd) de 2 delen van zijn tantes Anna (102) en Maritje (10-4). Op dezelfde datum koopt hij ook voor f. 600,- •B68 de Goedeweid te EH groot 2 morgen van de
erfgenamen van Maritje (10-4). en voor f. 300,- •B102 Rommersland of het Hoge Kroftje te EB groot 484½ roe. van de
erfgenamen van Maritje (10-4).
Op 31-12-1720 vind een openbare veiling plaats van de gerepudieerde (afgewezen) boedel van Jan Jansz. Rentenier. Koper
van •A260d en B68 is Paulus Dirx Duynbeek. Borgen zijn Jacob Arensz. Bergman en Jacob Cornelisz. van Egmond (12).
Koper van •B102 is Jacob van Egmond (12). Borgen zijn hier Harmen Joosten en Aalbert Jansz. Marquet. Koper van
B105a is Harmen Joosten voor f. 100,-. Borgen zijn hier Aalbert Marquet en Dirk Jansz.
† **
x ** met Jan Miesz.
10-4
Maritje van Egmond
o **
• A229-230 Op 07-05-1640 koopt Pieter Jansz. Teunen schuitevoerder te EH twee huizen en erf op het Mallegat voor
f. 912,-. Op 13-06-1648 wordt hier de weduwe van Pieter Jansz. genoemd. Op 10-06-1655 staat het op naam van Paulus
Jacobsz. haar 2e man. Hij verkoopt deze twee huizen op 31-05-1659 voor f. 1580,-.
• A228 Op 13-06-1648 verkoopt zij als weduwe van Pieter Jansz. Teunen een Huis op het Mallegat te EH. Zij wordt geassisteerd door haar vader Jacob van Egmond (10). Onduidelijk is hoe zij aan dit huis kwam.
• B224a + C301 Op 02-06-1658 koopt Paulus Jacobsz. te Rinnegom als medeerfgenaam 2 morgen land de Kitmanskroft
(B224a) en een Huis met erf (C301) voor f. 2750,-. Op 01-06-1686 worden bij B224a de erfgennamen van Maart
Jacobsdr. genoemd. Op 09-03-1689 verkopen Jacob van Egmond (12) en Jacob van Egmond (36) als voogden over de
nagelaten kinderen van Jan Pietersz. Teunen bij zijn laatste vrouw Maartje Cornelisdr. en Jacob Miesz. Clopper en Cornelis
Jansz. als voogden over de kinderen van Jan Pietersz. Teunen bij diens eerdere vrouw Guurtje Miesdr. C301 voor f. 154,• C301 Op 02-06-1658 koopt Paulus Jacobsz. een huis met werf te Rinnegom voor f. 2750,-.  
• B105b Ontvangt  na 1661 van Jacob van Egmond (5) De Afgekarde Nollen, oosthelft of het Nolletje te EH.
Op 28-11-1714 verkopen Maarten Jacobsz. gehuwd met Neeltje Gerritsdr. en Jacob Aldertz. Koster gehuwd met Antje
Gerritsdr. als kinderen en erfgenamen van Gerrit Pietersz. Schuyt (bij Maartje Pietersdr. Teunen dit goed voor f. 85,-. aan
Mies Jansz. Binckert. Op 20-08-1723 verkoopt Guurt Jacobsdr. wed. van Mies Jansz. Binckert dit goed aan Jacob van
Egmond (12) burgemeester dit goed voor f. 40,• B238a Op 16-06-1664 koopt Paulus Jacobsz. de ½ van 1 morgen in de Sammerpolder genaamd Elswoutenakker voor
f. 600,-. Op 31-05-1669 en 01-06-1677 staat dit op naam van zijn weduwe Maritie Jacobsdr. Op 07-09-1690 verkopen de
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erfgenamen van Jan Pietersz. Teunen dit goed voor f. 125,-.
• B235e Op 31-05-1669 koopt zij het Beekstuk van de huisarmen groot 618 roe voor f. 415,-. Op 02-06-1679 en 1812-1689 staat dit op naam van Cornelis Pietersz. Teunen. Op 07-09-1690 verkopen de voogden van de kinderen van Jan
Pietersz. Teunen dit goed voor f. 133,-.
• A260d Koopt op 19-05-1670 samen met haar zuster Annetje (10-2) en de kinderen van haar zuster Aachje (10-3) voor
f. 600,- een Huis met erf aan de westzijde van de Hereweg te EH, belast met een erfpacht t.b.v. de Gravinne van Egmont.
van de weduwe van Cornelis (11).
• B102 Haar zoon Cornelis Pietersz. Teunen, schepen van Rinnegom koopt op 03-04-1677 van haar zuster Anna (10-2)
voor f. 400,-. Rommersland of het Hoge Kroftje te EB groot 484½ roe. Op 28-05-1678 staat dit goed op haar naam.
Op 24-01-1687 verkoopt Jan Pietersz. Teunen dit goed voor f. 300,- aan Jan Jansz. van Egmond (zie bij 10-3).
• B68 Haar zoon Cornelis Pietersz. Teunen, oud schepen van Rinnegom koopt op 09-11-1678 van haar zuster Anna (10-2)
de Goedeweid te EH groot 2 morgen voor f. 221. 1. 8. Op 22-07-1683 staat dit goed op haar naam.
• B233a Op 03-05-1680 vind een boedelscheiding plaats tussen Pieter Clementsz. gehuwd met Guurtje Jacobsdr. in de
Beemster en Cornelis Pietersz. Teunen schepen te Rinnegom als zoon en caverende voor zijn moeder Maartje Jacobsdr. van
Egmond, weduwe van Paulus Jacobsz., beide dochter en zoon van Jacob Paulusz. overleden te Rinnegom. Het halve Weidje
(Aafmoeysweidje) in de Sammerpolder ten westen van de Hogedijk gaat naar Maartje Jacobsdr. van Egmond. Op 07-091690 verkopen burgemeester Jacob Cornelisz. van Egmond(12) en Jacob Aalbertsz. van Egmond (36) als voogden over de
kinderen van Jan Pietersz. Teunen bij zijn huisvrouwen Guurt Miesdr. en Maritie Cornelisdr., allen overleden te Rinnegom
dit goed voor f. 125,-.
• C301 Op 27-02-1681 krijgt Cornelis Pietersz. als legaat volgens haar testament dit huis met werf.
• B205b-206 Op 24-09-1682 koopt zij het huis Klarenbeek met erf groot 550½ roe voor f. 490,-. Zij wordt hier moeder
en enig erfgenaam van haar overleden zoon Cornelis Pietersz. Teunen genoemd. Op 24-01-1687 verkopen haar kinderen
dit goed voor f. 460,-.
Op 12-07-1695 verkoopt Jacob van Egmond (12) oud burgemeester als voogd voor de minderjarige kinderen van Jan Pietersz. Teunen en Maartje Crelisdr. en mede vervangende Neeltje en Pieter Jansz. ook kinderen van Jan Pietersz. Teunen en
Maartje Cornelisdr. voornoemd dit goed voor f. 600,- aan Jan Jansz. Rentenier. Zie bij 10-3.
Op 24-01-1687 verkoopt haar zoon Jan Pietersz. Teunen zijn deel aan Jan Jansz. van Egmond. Zie bij 10-3.
• B185a Op 29-12-1704 staat de Pieter Bijlenhofstede met voortuin of Beekkroftje op naam van de kinderen van Gerrit
Pietersz. Schuyt (haar kleinkinderen). Op 28-11-1714 verkopen zij dit voor f. 170,- aan Mies Jansz. Binckert. Op 20-081723 verkoopt Guurt Jacobsdr. wed. van Mies Jansz. Binckert dit goed aan burgemeester Jacob van Egmond (12).
† **
x1 ** met Pieter Jansz. Teunen.
x2 ** met Paulus Jacobsz.
11
Cornelis van Egmond
o **
• B54-55 Erft bij boedelscheiding van 1661 van zijn vader de Westhelft van de Noorderkamp van Knuitshorn met een kade
aan de Hoevervaart groot 513 roe. Hij verkoopt dit op 21-06-1669 voor f. 1802. 9. 0. Hij woont dan in Heiloo.
• A260d Erft op 09-05-1663 van zijn vader een Huis met erf aan de westzijde van de Hereweg te EH, belast met een erfpacht t.b.v. de Gravinne van Egmont. Hier nogmaals genoemd op 10-05-1666. Op **-12-1668 staat het weer op naam van
de erfgenamen van Jacob (10). Zijn weduwe Guurtje Ariensdr., geassisteerd door haar vader Arie Jansz. Meet, verkoopt dit
op 19-05-1670 voor f. 600,- aan:
1 Maritje Jacobsdr. van Egmond (10-4), geassisteerd door haar zoon Cornelis Pietersz. Teunen.
2 Annetje Jacobsdr. van Egmond (10-2), geassisteerd door Jan Ponsen wagenmaker
3 Cornelis Miesz. als oom en bloedvoogd van Aalbert- en Jan Jansz. (later Rentenier genoemd), kinderen van Aachtje
Jacobsdr. van Egmond (10-3) en Jan Miesz.
• A32 Op 22-06-1667 en op 14-05-1699 worden de kinderen van Cornelis van Egmond genoemd bij het Schelvisgat te
EH groot 3 morgen 102 roe. Hierna bij A56-57.
• A49c + 56-57 Croonkamp (met huis en erf ) op Claterbuurt groot 460 roe 4 voet + 44 roe. Op 17-08-1679 neemt Jacob
Cornelisz. van Egmond (12) een hypotheek op 1/3 van dit goed. De overige 2/3 is onverdeeld van zijn twee minderjarige
zusters.
† mogelijk vóór **-12-1668.
x1 Guurtje Ariensdr. dochter van Arie Jansz. Meet.
x2 NN.
Kinderen:
12
Jacob
11-2
Trijntje
11-3
Anna
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11-2
Trijntje van Egmond
o ** Zij was een volle zuster van Jacob (12)
Genoemd in 1679 als minderjarige zuster van Jacob (12)
• A49c + 56-57 Op 01-05-1690 Attestatie op de Croonkamp (met huis en erf ) op Claterbuurt groot 460 roe 4 voet + 44
roe. voor Ary Jansz. van der Nol en Aalbert Symonsz. als voogden voor Trijntje op verzoek van Gerbrand Maartensz. Swanendal. Het betreft hier de Notweg over de Hoge Waert van Blankendal (A54?) en het kleine Weydje (A55b?).
Op 20-06-1692 neemt Gerbrand een hypotheek van f. 1200,- op 9 morgen t.b.v. de testamentaire erfgenamen van zijn
vader Maarten Gerbrantsz. Op 29-07-1705 sluit zij als gesepareerde huisvrouw van Gerbrant Maartensz. Swanendal een
hypotheek van f. 300,- af op dit goed. Afgelost op 15-10-1721. Zie hierna bij 12. Op 29-12-1716 (zij is overleden te Haarlem) vind de afhandeling plaats van haar gerepudieerde (afgewezen) erfenis door Arien Lourisz. te Limmen, gehuwd met
haar halfzuster Anna (11-3) ten behoeve van haar volle broer Jacob (12)
† vóór 29-12-1716 te Haarlem
x in 1681 met Gerbrand Maartensz. Swanendal, zoon van Maarten Gerbrantsz. Swanendal. Vóór 29-07-1705 gescheiden.
Zij woonden in het huis aan de Vaart en gebruikten het met 9 morgen zijnde de helft van het land (A45 + 49 + 56 + 57)
11-3
Anna van Egmond
o ** Zij was een halfzuster van Jacob (12) en Trijntje (11-2)
Genoemd in 1679 als minderjarige zuster van Jacob (12)
† **
x Arien Lourisz. te Limmen zie bij 11-2
12
Jacob Cornelisz. van Egmond van Meeresteyn
o 1653
• A56-57 Op 17-08-1679 genoemd bij een hypotheek op 1/3 de Croonkamp op Claterbuurt. De overige 2/3 behoren aan
zijn twee minderjarige zusters. Zie verder bij •A249c + 56-57.
• A260b Koopt op 16-05-1686 een Huis en erf op Achterhoef voor f. 75,-. Vóór 1696 wordt het verheeld met A260a door
Dirk Klaasz. van de Hoef.
• A255-258 + A259 Erft op 03-11-1688 van zijn schoonouders een Huis met erf (A259) met een Kroft (A255-258) groot
1 morgen. Op 01-03-1702 vestigt hij een hypotheek op dit goed. Zie ook bij B117. Op 29-12-1704 verkoopt hij dit goed
samen met B185b en B157a voor f. 1000,- aan Andries Pietersz. v.d. Lijn. Hierna in de belendingen nog genoemd op naam
van Jacob van Egmond en erfgenamen maar feitelijk bij testament van Andries Pietersz. v.d. Lijn vermaakt aan Grietje
Jacobsdr. (12-2). De volgende vermelding is de Boedelstaat van Grietje (12-2).
• A49c + 56-57 Croonkamp (met huis en erf ) op Claterbuurt groot 460 roe 4 voet + 44 roe. Op 17-08-1679 neemt Jacob
Cornelisz. van Egmond een hypotheek op 1/3 van dit goed. De overige 2/3 is onverdeeld van zijn twee minderjarige zusters.
Kennelijk is hij ook nog minderjarig want hij wordt bijgestaan door twee voogden. De hypotheek werd aangegaan om de
bruiloftskosten van Belitje Dirksdr., weduwe te Alkmaar te voldoen. Terug te betalen over 1 jaar en anders op rente.
Op 24-05-1680 en 21-07-1680 vinden op zijn verzoek (hij woont nu te EH) Attestaties plaats berteffende het lossen van
bier op 31-07-1679 uit de schuit van Alkmaar bij Jacobs huis in de Meer aan de Vaart. 01-05-169 zie bij 11-2.
Op 04-06-1693 vind een uitbreiding plaats met A54+55a en 55b samen groot 8 morgen 126 roe. Tevens behoort tot de
boerderij vermoedelijk A32 groot 3 morgen 102 roe, dat in 1667 al op naam van de kinderen van Cornelis van Egmond
(11) stond. Zie verder op 29-12-1716 bij • A49- + 56-57.
• A120b Erft de Noordkamp van Oosterwimmenland groot 1491 roe 10 voet (3610 roe hbm) van de moeder van zijn
vrouw (21) Op **-10-1682 koopt hij ook het erbij behorende huis.
• B125f + g Erft het Voetenende groot 667 roe hbm met de Kroft op Somerwegen groot 900 roe B125b. Hierna verheeld
met Somerwegen B125d. wat hij op 07-09-1690 kocht van de overige erfgenamen van Anna Jacobsdr. (10-2).
• A53d + A54 + A55a Op 04-06-1693 koopt hij het Zuidwester Alkmaarkamp, westhelft en het Noordwester Alkmaarkamp samen groot 1128 roe voor f. 434,-. Dit goed wordt samengevoegd met A57. Op 27-03-1695 verkoopt hij A53d het
Zuidwester Alkmaarkamp, westhelft voor f. 235,-.
• A261 Op 20-07-1693 koopt hij samen met Claas Engelsz. Bleeker een Huis met erf op de Achterhoef voor f. 212,-. Op
20-03-1694 verkopen zij dit weer voor f. 281,-.
• A144 Koopt op 02-08-1695 van Jan Jansz. Rentenier (zie bij 10-3) voor f. 1015,- de oosthelft van de Casteleynsweid te
EH, groot 541 roe 30 voet. Hij wordt hier oud burgemeester van EH genoemd. Op 18-02-1698 ruilt hij dit goed tegen
C252a met Pieter Ariensz. Grob. Taxatiewaarde f. 1100,- ? (bij C252a staat f. 250,-).
• B108 Op 20-05-1696 staan de Broekjes groot ruim ½ morgen, verheeld met de Broekjes B118 op zijn naam. Verheeld
met de Wortelbroekjes groot 763 roe B117 wat hij op 20-05-1696 kocht voor f. 400,-. Op 06-02-1697 verklaart hij in een
Attestatie een hypotheek van f. 400,- op dit goed stond, welke hij heeft overgenomen en op 26-05-1696 heeft afgelost.
Op 30-04-1729 staat dit goed op naam van zijn erfgenamen. Op 08-12-1749 op naam van Grietje (12-2).
• B157a Koopt op 11-05-1696 de Clopperhofstee groot 1½ morgen voor f. 500,- Afbetaald op 14-05-1696. Hierna bij
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huis A255-259. Op 29-12-1704 verkoopt hij 1 morgen aan Andries v.d. Lijn. Kennelijk blijft hij bruiker. Op komt het op
naam van Grietje (12-2). De volgende vermelding is de Boedelstaat van Grietje van Egmond (12-2).
• A125 Koopt op 28-05-1696 de Koelvoets Middelkamp groot 661 roe 14 voet (1601½ roe hbm).
• A117 Koopt op 28-05-1696 de Westerbeerhem groot 1613 roe 14 voet (3906 roe hbm). samen met het voorgaande voor
f. 700,• A145 Koopt op 28-05-1696 de ½ van de Elstweid groot 1 morgen.
• A318b Op 06-02-1698 koopt hij een Huis en erf op de Achterhoef genaamd Elstland, belast met 7 st. erfpacht t.b.v.
Domeinen voor f. 60,-. Op 30-04-1729 staat dit op naam van zijn erfgenamen. De volgende vermelding is de Boedelstaat
van Grietje van Egmond (12-2).
• C252a Krijgt op 18-02-1698 het Kroftje aan de Beek te Egmond Binnen (boomgaard met huis en erf ), groot 475 roe,
van Pieter Ariensz. Grob in ruil voor A144. Op 01-04-1698 verkoopt hij dit voor f. 435,-. Hij wordt hier regerend burgemeester genoemd.
• A120 + A117 + A144 + A145 + ?A125 Neemt een hypotheek van f. 5000,- op deze goederen. Op 27-02-1731 staan deze
goederen een bouwhuis met 12 morgen getaxeerde huurwaarde f. 14,- in verponding f. 1. 3. 0. (was f. 2,-) op naam van zijn
erfgenamen. NB. Het land A117 en A120a+b omvat samen 12 morgen 226 roe. De volgende vermelding is de Boedelstaat
van Grietje (12-2)
• B117 + B118 + B108 Op 01-03-1702 verkopen Jacob van Egmond, oud burgemeester met zijn vrouw Maartie Aalbertsdr. al hun bezittingen waaronder 2 morgen genaamd Broekies aan de dorpsregenten van de Egmonden als betaling van
f. 5000,- die Jacob had ontvangen als ontvanger der extraordinaire verpondingen over de jaren 1699 tot 1702 en over het
lopende jaar nog te ontvangen. Wanneer zou blijken dat hij de afrekening minder schuldig was dan de waarde van het land,
dan wordt het transport geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Tot dan toe blijft het bezit ook te gebruiken door van
Egmond zonder huur of interest, mits hij ordinaire en extra ordinaire lasten en de lasten van dit transpor betaalt. Zels mag
mit goedvinden van de regenten uit de goederen worden verkocht.
Op 27-04-1704 sluit hij een hypotheek af op 2 morgen wegens f. 1000,- leenschuld. Afgelost op 09-06-1745.
Op 15-10-1704 vind een aflossing van schulden plaats door Jacob van Egmond, gewezen schotvanger over de Egmonden
aan de regenten van Egmond. De volgende vermelding is de Boedelstaat van Grietje van Egmond (12-2).
• A49c + 56-57 Op 25-04-1707 maakt hij een contract met Ysbrand Pietersz. over de verhuur van de Croonkamp (met
huis en erf ) op Claterbuurt groot 460 roe 4 voet + 44 roe. Zie verder bij 11-2. Op 29-12-1716 ontvangt hij dit goed uit de
gerepudieerde erfenis van zijn zuster Trijntje (11-2). Hierdoor is hij nu eigenaar van het geheel groot 32 morgen 239 roe.
Op 27-02-1731 staat het op naam van zijn erfgenamen met de opmerking dat het huis van Swanendal een bouwhuis is met
29 morgen (zonder A32?) met een getaxeerde huurwaarde van f. 25,- in verponding f. 2. 2. 0. (was f. 3,-) Op 14-04-1749
wordt Grietje (12-2) genoemd.
• A301 + 302 + 303 Op 14-06-1717 koopt hij een Huis met erf aan de westzijde van de Hereweg met een Moestuin of
Boomgaard voor f. 300,-. Op 16-12-1720 verkoopt hij dit weer voor f. 300,-.
• B153 Op 02-01-1718 koopt hij een Huis , erf en kroft, genaamd de Geer groot 1 morgen voor f. 309. 14. (bij opdracht
F. 450,-. Zijn borgen zijn Aalbert van Egmond (13) en Mies Jansz. Binckert. De openbare verkoop werd opgehouden tot
31-12-1720 en toen verkocht voor f. 180,- Huis en erf + f. 300,- Kroft. Op 06-05-1737 staat het op naam van zijn erfgenamen. De volgende vermelding is de Boedelstaat van Grietje (12-2).
• A260d Op 31-12-1720 vind een openbare veiling plaats van de gerepudieerde (afgewezen) boedel van Jan Jansz. Rentenier. o.a. een Huis met erf aan de westzijde van de Hereweg te EH, belast met een erfpacht t.b.v. de Gravinne van Egmont.
Koper is Paulus Dirx Duynbeek (zie 12-2). Borgen zijn Jacob Arensz. Bergman en Jacob Cornelisz. van Egmond.
Op 30-04-1721 staat dit op zijn naam. Op 31-08-1729 op naam van zijn zoon Aalbert Jacobsz. van Egmond (13)
• B102 Op dezelfde veiling koopt hij Rommersland of het Hogekroftje voor f. 73,-. De volgende vermelding is de Boedelstaat van Grietje van Egmond (12-2).
• B105b Op 20-08-1723 koopt hij De Afgekarde Nollen, oosthelft of het Nolletje te EH. voor f. 40,- Op 30-04-1729 staat
dit op naam van zijn erfgenamen. De volgende vermelding is de Boedelstaat van Grietje van Egmond (12-2).
• B185a Op 20-08-1723 koopt hij de Pieter Bijlenhofstede met voortuin of Beekkroftje (zie bij 10-4) voor f. 60,-. Hierna
verheeld met B185b de zuidhelft van de voortuin groot ~600 á 700 roe. Zie ook bij 21-2. *1 Op 30-01-1741 staat dit op
naam van zijn erfgenamen. De volgende vermelding is de Boedelstaat van Grietje van Egmond (12-2).
*1 op 29-12-1704 verkoopt hij 2 kroften land groot 700 roe aan Andries van der Lijn. Van der Lijn vermaakt dit bij
testament van 28-06-1733 aan Grietje, dochter van zijn zusterling Maartje Aalberts van Egmond (13-1). Blijkbaar bleef
Jacob dit land zijn leven lang gebruiken. Op 09-11-1716 wordt hij nogmaals vermeld. Op 20-08-1723 verheelt hij dit met
B185a.
• A317b Op 18-09-1725 koopt hij Roodenburch groot ~2 morgen voor f. 372,-. Op 30-04-1729 en 16-11-1730 worden
hier zijn erfgenamen genoemd. Op 30-01-1733 Paulus Dirx Duynbeeck (13-2).
† 1729
x op 29-07-1679 te Egmond Binnen met Maartje van Egmond (21-1). Zie Bl. 50. Hij wordt hier kleinzoon van Jacob
Aalbertsz. (10) genoemd.
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• B155 Op 08-07-1731 staat op naam van zijn erfgenamen de Marij Louwenkroft of Samenkroft groot 1540 roe hbm. Op
20-01-1741 staat dit op naam van Grietje (12-2). De volgende vermelding is de Boedelstaat van Grietje van Egmond (122).
Kinderen:
13
Aalbert
12-2
Grietje
13
Aalbert Jacobsz. van Egmond
o **
• A260d Op 31-08-1729 staat op zijn naam een Huis met erf aan de westzijde van de Hereweg te EH, belast met een erfpacht t.b.v. de Gravinne van Egmont. Op 27-02-1731 verhuren zijn kinderen een deel voor f. 14,-. Het achtereind wordt
door de eigenaar gebruikt als brouwerij. Op 06-05-1737 worden de erfgenamen genoemd.
Op 07-01-1737 wordt zijn zuster Grietje Jacobsdr. van Egmond genoemd.
• A260a+b Koopt op 30-04-1729 (hier burgemeester van EH genoemd) een Huis en erf groot 110 roe op Achterhoef voor
f. 36,-. Het huis is afgebrand. Op het goed rust een heerlijkheids erfpacht van f. 0. 3. 8. en f. 0. 7. 8. doende in de verpondingen f. 3. 9. 14. De verkopers waren de erfggenamen van Jhr. Ysenout van Veen en diens huisvrouw Maartje Dirksdr. van
de Hoef. Op 31-08-1729 verkoopt hij voor f. 25,- een deel van dit goed. Kennelijk vererft dit goed naar Grietje (12-2).
• A145 Koopt op 25-05-1731 samen met zijn zuster Grietje (12-2) de ½ van de Elstweid voor f. 150,-. Zij bezitten reeds de
andere ½. Zie verder bij 12-2.
† **
x **
Kinderen:
13-1
Maartje
13-1
Maartje Aalbertsdr. van Egmond
o **
• B185a + b Zij ontvangt bij testament van 28-06-1733 van Andries van der Lijn de Pieter Bijlen voortuin. Zie bij 12.
† **
x **
12-2
Grietje Jacobsz. van Egmond
o **
• A260d Op 31-12-1720 koopt hij een Huis met erf aan de westzijde van de Hereweg te EH, belast met een erfpacht t.b.v.
de Gravinne van Egmont. Op **-02-1746 wordt zij weduwe van Paulus Dirksz. Duynbeek genoemd.
• B117 + B118 + B108 Op 30-04-1729 staan de Wortelbroekjes of Sijmon Schottensbroekje groot 900 roe op naam van
de erfgenamen van Jacob van Egmond (12) Op 26-02-1739 staan deze op naam van Paulus Duynbeek. Op 08-12-1749 op
naam van Grietje van Egmond.
• A260-a+b Huis met erf op Achterhoef. Zij verheelt dit op 21-04-1742 met A260-c.
• A260-c Koopt op 21-04-1742 een Huis met erf op Achterhoef.
• A49c + 56-57 Op 14-04-1749 staat de Croonkamp (met huis en erf ) op Claterbuurt groot 32 morgen 239 roe op haar naam.
Op 17-02-1754 vind een verkoop plaats van haar nalatenschap via een Boedelstaat. Waaronder:
• A260d Een Huis met erf aan de westzijde van de Hereweg te EH, belast met een erfpacht t.b.v. de Gravinne van Egmont.
• B102 Rommersland of het Hoge Kroftje te EB groot 484½ roe.
• B105b De Afgekarde Nollen, oosthelft of het Nolletje te EH.
• B117 + B118 + B108 De Wortelbroekjes of Sijmon Schottensbroekje groot 900 roe en 2 Broekjes groot 1 morgen.
• B185a+b Pieter Bijlenhofstede met voortuin groot 1400 roe.
• A49c + 56-57 Op 14-04-1749 staat de Croonkamp (met huis en erf ) op Claterbuurt groot 32 morgen 239 roe.
Dit huis was verhuurd aan Ysbrant Cornelisz. evenals het weiland Commersmeer in de Egmondermeer (E38-39)
† 24-01-1754 te Egmond aan de Hoef.
• A120 Zuid en Noordkamp van Oosterwimmenland met huis groot 3610 roe hbm + 722 roe hbm + A117 Westerbeerhem
groot 3906 roe hbm + A144 Casteleynsweid, oosthelft groot 516 roe e.m. + A145 Elstweid groot 585 roe e.m.+ ?A125
Koelvoets Middelkamp groot 1601½ roe hbm.
• A145 Elsweid groot 2 morgen.
• A255-258 + A259 Huis met erf (A259) met een Kroft (A255-258) groot 1 morgen.
• A260-a/c Huis met erf op Achterhoef.
• A317b Roodenburch groot ~2morgen.
• A318b Huis en erf op de Achterhoef genaamd Elstland.
• B153 Huis , erf en kroft, genaamd de Geer groot 1 morgen.
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• B155 Marij Louwenkroft of Samenkroft groot 1540 roe hbm.
• B157a Clopperhofstee groot 1½ morgen. (bij huis A255-259).
• B207a een Kroft groot 700 roe ten oosten van de Hereweg.
x met Paulus Dirksz. Duynbeek, overleden vóór **-02-1746.
• A317b Hij wordt op 30-01-1733 en 16-06-1737 genoemd bij Roodenburch groot ~2 morgen.
15
Jan van Egmond
o **
Hield windhonden voor de jacht, evenals zijn broers. Hieruit volgt dat hij de status van Welgeborene had.
Hij had nakomelingen te Bakkum.
† ** In de Buurkerk werd in 1740 een grafzerk gevonden van Jan van Egmond 1613. Zie •C53.
x **
Kinderen:
16
Aalbert
16
Aalbert van Egmond
o **
• B147a Verkoopt op 20-05-1642 samen met Aalbert Jacobsz. Walenburch oud burgemeester van EH de Molenkroft groot
711 roe voor f. 1300,- aan Andries Crijnsz. Hij wordt hier Aalbert van Egmond Jansz. te Bakkum genoemd.
• B259a Op 13-07-1655 genoemd als kerkmeester van EB.
† **
x **
Kinderen:
17
Pieter
17
Pieter van Egmond
o **
• B98-99 Op 08-12-1683 verkoopt hij de Kroft over Klarenbeek groot 1½ morgen voor f. 200,-. Hij deed dit als echtgenoot van Maartje Cornelisdr. Louwen, dochter en medeerfgename van Cornelis Pietersz. Louwen en wonend te Bakkum.
• C171a Op 20-12-1699 genoemd bij Geestland ten westen van de Bakkumerweg. Op 25-06-1727 staat dit op naam van
de kinderen van Aalbert Pietersz.
• C156 + C168 Koopt op 26-04-1700 een Kroft op de Halfvierlings groot 1820 roe met het Loetje over de weg groot ~150
roe (C168) voor f. 1300,- Hij wordt hier Pieter Aalbertsz. te Bakkum genoemd.
† **
x met Maartje Cornelisdr. Louwen dochter van Cornelis Pietersz. Louwen.
Kinderen:
28
Aalbert
18
Aalbert van Egmond
o **
• C171a Op 25-07-1727 worden de kinderen van Aalbert Pietersz. van Egmond genoemd bij Geestland ten westen van de
Bakkumerweg.
† **
x **
Kinderen:
19
Cornelis
19
Aalbert van Egmond
o **
• Genoemd op 05-06-1721 als minderjarige jongman in een notariële akte van notaris Johannes v.d. Stuyt te Egmond.
† **
x **
20
Cornelis Aalbertsz. van Egmond
o **
Hield windhonden voor de jacht, evenals zijn broers. Hieruit volgt dat hij de status van Welgeborene had.
• A249-250 Op 15-07-1610 koopt hij een hooibarch ten westen van het huis ten zuiden van de Wagenweg naar Egmond
aan zee A249 voor f. 458,-. Hierna genoemd A252.

Bl. 49
• A251-252 Op 16-03-1611 staat op zijn naam een Huis met erf aan de zuidzijde van de Wagenweg naar Egmond aan Zee
te EH. Hier nogmaals vermeld op 23-09-1624. Daarna verheeld met A249 op naam van Aalbert Jacobsz. Walenburch.
• B81b Op 23-05-1620 koopt hij de Kijfakker op Somerwegen groot 631½ roe hbm voor f. 410,- Op 26-05-1643 staat dit
op naam van Aalbert Jacobsz. Walenburch.
• B108 Op 22-12-1620 staan de Broekjes groot ruim ½ morgen, verheeld met de Broekjes B118 op zijn naam. Op 26-091669 op naam van Trijn Andriesdr. (21).
• B37 Op 21-04-1620 staat op zijn naam de Groeneweid of Sek groot 1400 roe hbm. Op 02-06-1644 staat dit op naam
van Allert Cornelisz. Bestert.
† vóór 31-08-1622. In de Buurkerk werd in 1740 een grafzerk gevonden van Cornelis van Egmond 1621. Zie •C53.
x ** met Haasje Jansdr. Bijl(en)
• B301 Op 31-08-1622 staat op naam van de weduwe van Cornelis Aalbertsz. van Egmond de Baljuwsweid of het Hongerweidje groot 2100 á 2200 roe.
Kinderen:
21
Aalbert
20-2
Haasje
20-3
Anna
20-2
Haasje van Egmond
o in 1610 te Egmond aan de Hoef. Dochter van Cornelis Aalbertsz. van Egmond en Haasje Jans Bijl.
• B147b Op **-05-1637 koopt Andries Crijnsz. de Molenkroft (noorddeel) groot 1022 roe voor f. 1918,-. Hier nogmaals
genoemd op 25-06-1649. Op 14-05-1670 neemt zijn schoonzoon Aalbert Pietersz. Valck hierop een hypotheek van f.
1000,-.
• B107a + b Op 03-06-1641 staat op naam van Crijn Andriesz., gehuwd met Haasje Cornelisdr. het Zuiddeel van de
Bijlmanskroft groot ½ morgen (B107-b). Hierna verheeld met de Kruisakker groot ~400 roe hbm B107a. Dit kocht Crijn
Andriesz. op 03-06-1641 voor f. 600,-. Op 20-07-1643 verkocht hij het geheel voor f. 1400,- Hij woont dan te Egmond
aan Zee.
• B38 Op 09-06-1649 verkoopt zij als weduwe van Krijn Andries te Egmond aan Zee, geassisteerd door haar voogden Aalbert Cornelisz. van Egmond (21) en Jacob van Egmond (10) de Goedeweid of Middelweidje groot 1 morgen te EH voor
f. 1300,-.
• A126 Op 06-6-1656 bezit zij de ½ van Koelvoets Noorderkamp te EH groot totaal 2333 roe hbm.
Op 09-12-1669 vestigt zij als weduwe van Crijn Andriesz. geassisteerd door haar voogd Teunis Clementz. hierop een hypotheek t.b.v. de kinderen van Jan Hendriksz. Hageveld ter Weeskamer van Alkmaar wegens f. 500,- leenschuld. Afgelost op
18-03-1674. Op 17-02-1673 vestigt zij hierop een hypotheek van f. 800,- t.b.v. de erfgenamen van Lucas Mullert. Herroepen op 19-02-1673. Op 08-02-1674 werd dit goed bij openbare veiling op 24-05-1673 verkocht krachtens een gerechtelijke uitspraak van 08-06-1672 en vonnis van 10-05-1673 door haar crediteuren voor f. 735,-.
• A235 Op 31-12-1661 staat op haar naam, als weduwe van Crijn Andriesz., een Huis en erf op het Mallegat te EH.
Het huis was afkomstig van haar schoonvader Andries Crijnsz. Hier nogmaals genoemd op 18-05-1663. Op 20-06-1184
wordt het verkocht, er rustte een fidei commies op van Andries Crijnsz. en Leentje Florisdr. van 31-01-1642.
• B116a Op 18-05-1662 staat op haar naam de Langebroekjes als erfgename van haar schoonvader Andries Crijnsz. Hier
nogmaals genoemd op 25-11-1667 en 06-10-1671.
† na 16-10-1682 te Wimmenum.
x op 01-06-1636 te Egmond aan Zee met Krijn Andriesz. schepen in 1646, overleden te Egmond aan Zee op **-05-1649,
zoon van Andries Krijnsz. en Leentje Floris. Hij was een broer van de vrouw van Aalbert (21).
20-3
Anna van Egmond
o **
• B207a Zij erft van Aalbert Jacobsz. Walenburch een Kroft groot 700 roe ten oosten van de Hereweg. Zij legateert dit goed
op 13-06-1682 aan haar nichtje Maartje Aalbertsdr. van Egmond (21-2) huisvrouw van Jacob Cornelisz. van Egmond (12).
• B344 Op 03-06-1644 verkoopt Aalbert Jacobsz. Walenburch, oud burgemeester van EH als voogd voor zijn schoondochter Anna van Egmond samen met Aalbert Cornelisz. (21) de ½ van een Weid op de Sammer groot 700 roe voor f. 675.-.
† na 16-06-1712
x1 Jacob Aalbertsz. Walenburch † vóór 1648.
x2 Jan Pontiaansz. Wagenmaker † vóór 16-06-1712.
• A111b Kort na 1648 komt hij in het bezit van de Arent Deenenmade, zuidwesterstuk van Oosterkamp groot 504½ roe.
Hier nogmaals genoemd op 23-12-1671 en 05-01-1701. Op 16-06-1712 verkocht door zijn weduwe en erfgenamen voor
f. 210,-.
• B79 Op 09-06-1683 koopt hij (hier Wagemaker en Oud burgemeester genoemd) het Moeriaansweidje op Somerwegen
groot 1000 roe hbm voor f. 466,-. Hier nogmaals genoemd op 28-10-1693. Op 16-06-1712 verkopen de erfgenamen van
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Jan Pontiaansz. en Anna Cornelisdr. dit goed voor f. 265,-. Als erfgenamen worden genoemd:
Simon Hals c.s. (**), Jacob van Egmond (12) gehuwd met Maartje Aalbertsdr. (21-1), Aalbert Jacobsz. Walenburgh (zoon
uit 1e x), Pieter Cornelisz. van der Beecq (**) gehuwd met Willempje Aalbertsdr. (**), Andries Aalbertsz. Valck (**) en
Pieter Teunisz. Koelevelt (**) gehuwd met Maartje Aalbertsdr. (**).
• B80 + 81b Koopt op 28-10-1693 van de zoon van Maritie (25-1) de Kijfakker op Somerwegen groot 484 roe + de Kijfakker op Somerwegen groot 631½ roe hbm voor f. 200,-. Op 16-06-1712 verkocht door zijn erfgenamen voor f. 495,-.
21
Aalbert Cornelisz. van Egmond
o vóór 1621.
• A255-258 + A259 Op 12-06-1643 koopt hij een Huis met erf (A259) met een Kroft (A255-258) groot 1 morgen. Hij
woont dan te Egmond op de Hoef. Hier nogmaals genoemd op 07-01-1648. Op 23-06-1643 staat het op naam van zijn
vrouw, Deze wordt nogmaals genoemd op 23-06-1666. Op 03-11-1688 staat dit goed op naam van Jacob Cornelisz. van
Egmond (12), gehuwd met Maartje (21-1).
• B344 Hij verkoopt op 03-06-1644 samen met Aalbert Jacobsz. Walenburch, oud burgemeester van EH als voogd voor
Anna van Egmond (20-3) de ½ van een Weid op de Sammer groot 700 roe voor f. 675.-.
• B185b Koopt op 30-08-1653 de Pieter Bijlen voortuin groot 600 á 700 roe. Hierna op zijn dochter Maartje (21-1).
† na 1659.
x op 16-02-1642 te Egmond aan Zee met Trijntje Andriesdr., dochter van Andries Krijnsz. en Leentje Floris.
Zij was een zuster van de man van Haasje (20-2).
• A120b Na 1648 staat op haar naam de Noordkamp van Oosterwimmenland met huis groot 1491 roe 10 voet (3610 roe
hbm). Zij bezit ook A120a de Zuidkamp van Oosterwimmenland, oosthelft groot ½ van 1444 roe 15 voet (722 roe hbm),
A125 de Koelvoets Middelkamp groot 661 roe 14 voet (1601½ roe hbm) en A117 de Westerbeerhem groot 1613 roe 14
voet (3906 roe hbm). Zij had deze goederen samen met haar zuster Aaltje Andriesdr. gehuwd met Theodorus Bort of Bortzinius, predikant te Heemstede.
Op 19-04-1662 verkoopt zij het huis van A120b voor f. 280,- aan Theodorus Bort. Het land blijft nog op haar naam en
wordt geerfd door Jacob v, EM (12).
• B108 Op 26-09-1669 staan de Broekjes groot ruim ½ morgen, verheeld met de Broekjes B118 op haar naam. Op 06-011679 nogmaals genoemd. Het goed gaat naar haar schoonzoon Jacob Cornelisz. van Egmond van Meeresteyn (12).
• B125f + g Zij erft van Andries Crijnsz. het Voetenende groot 667 roe hbm met de Kroft op Somerwegen groot 900 roe
B125b. Op 07-09-1690 staat dit op naam van Jacob (12)
Kinderen:
21-1
Maartje
21-2
Leentje
22
Cornelis
21-1
Maartje van Egmond
o op 24-06-1651 te Egmond aan de Hoef
• B185b Erft de Pieter Bijlen voortuin groot 600 á 700 roe van haar vader. Zie verder bij Jacob v. EM (12).
• B207a Zij ontvangt via een legaat van 13-06-1682 van haar tante Anna Cornerlisdr. (20-3) een Kroft groot 700 roe ten
oosten van de Hereweg. Op 21-06-1703 en 26-06-1726 staat dit op naam van haar man. De volgende vermelding is de
Boedelstaat van Grietje van Egmond (12-2).
† **
x op 29-07-1679 te Egmond Binnen met Jacob van Egmond van Meeresteyn (12). Zie Bl. 46.
21-2
Leentje van Egmond
o ~1657
Zij deed in 1669 beleidenis, stel 12 jaar oud, hieruit volgt dat zij in ~1657 werd geboren.
† **
x **
22
Cornelis van Egmond
o ~1659
Hij deed in 1671 beleidenis, stel 12 jaar oud, hieruit volgt dat hij in ~1659 werd geboren.
† **
x **
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25
Dirk van Egmond
o **
Hield windhonden voor de jacht, evenals zijn broers. Hieruit volgt dat hij de status van Welgeborene had.
Hij had nakomelingen te Egmond Binnen.
• A320 Op 29-07-1607 staat een Huis met erf op Achterhoef op zijn naam. Op 20-03-1619 op naam van Lijsbeth Meyers.
Op 01-03-1632 op naam van zijn weduwe. Zij wordt nog genoemd op 31-08-1636.
• B79 Op 20-05-1615 staat het Moeriaansweidje op Somerwegen groot 1000 roe hbm op zijn naam. Op 26-05-1643 staat
dit op naam van Lijsbeth Maeyersdr. Op 04-05-1643 verkoopt haar zoon Aalbrecht (26) dit goed.
• B125f Op 20-07-1630 staat het Voetenende groot 667 roe hbm op naam van zijn kinderen. Zie verder bij 25-2.
† ** In de Buurkerk werd in 1740 een grafzerk gevonden van Dirk van Egmond 1611. Zie •C53.
x met Lijsbeth Maeyersdr.
• D3 In 1614 verkoopt zij Blok 6F stuk 18s, 750 roe (van de 900 roe) rietland in de Egmondermeer. Geassisteerd door
haar voogd Aalbert Willeboortsz. en Cornelis Aalbertsz. van Egmond (20) als voogd van zijn broeder (Dirk Aalbertsz. 25)
kinderen bij Lijsbeth Meyersdr. De overige 150 á 200 roe waren al op 17-08-1611 door Dirk verkocht.
• B80 Op 23-05-1620 staat de Kijfakker op Somerwegen groot 484 roe op haar naam als weduwe van Dirk van Egmond.
Op 20-05-1644 worden hier de erfgenamen van Lijsbeth Maayersdr. genoemd. Op 04-05-1646 staat dit goed op naam van
Sijmon Clementsz. (25-1).
Kinderen:
26
Aalbert
25-1
Maritie
25-2
Aaghte
26
Aalbert van Egmond
o **
• B79 Op 04-05-1646 verkoopt hij (hier poorter van Alkmaar genoemd) het Moeriaansweidje op Somerwegen groot 1000
roe hbm voor f. 2250,- aan Andries Crijnsz.
† **
x **
Kinderen:
27
Pieter
25-1
Maritie van Egmond
o **
• B52/55 Erft op 21-06-1669 van haar grootvader Aalbert (2) de Oosthelft van de Noorderkamp van Knuitshorn met een
kade aan de Hoevervaart groot 513 roe. Op 15-01-1683 wordt dit bij haar boedelscheiding toebedeeld aan haar zoon
Willem Symonsz. van Poelenburg.
† vóór 15-01-1683.
x met Symon Clementsz. van Poelenburg. Schepen te EH.
• B80 + 81b Op 04-05-1646 staat de Kijfakker op Somerwegen groot 484 roe + de Kijfakker op Somerwegen groot 631½
roe hbm (afkomstig van zijn schoonvader) op zijn naam. Op 09-06-1683 op naam van zijn weduwe. Op 28-10-1693
verkoopt Willem Sijmonsz. Poelenburch dit goed als erfgenaam bij boedelscheiding van 15-01-1683 van Maartje Dirkx, in
leven weduwe van Sijmon Clementsz. aan Jan Pontiaansz. (20-3) voor f. 200,• A285c Hij koopt op 13-06-1642 een huis met erf OZ Steeg voor f. 925,-. Op 06-05-1655 wordt hier zijn weduwe genoemd. Op 26-07-1694 staat dit op naam van haar zoon.
25-2
Aaghte van Egmond
o **
• B125f Hij verkoopt op 29-05-1637 het Voetenende groot 667 roe hbm voor f. 1015,- aan Andries Crijnsz. haringcooper te EZ. Hij verheelt dit met de Kroft op Somerwegen B125b. Op 07-09-1690 staat dit goed op naam van Jacob van
Egmond, burgemeester (12). Denkelijk gekomen uit de erfenis van Aalbert Cornelisz. van Egmond (21) wiens dochter
Maartje (21-1) gehuwd was met Jacob (12).
† **
x met Allert Cornelisz. Bestert te EB.

Bl. 52
35
Aalbert Jacobsz. van Egmond van Meeresteyn
o **
• B186 Op 10-06-1664 staat de Voortuin groot 1 morgen op naam van zijn weduwe. Hier nogmaals vermeld op 08-061672 en 07-03-1678. Op 31-01-1682 ruilt zijn zoon dit goed tegen C126.
• B100a Op 03-04-1677 staat het Oude Kroftje te EB groot 400 roe op naam van Trijn Miesdr. Op 28-05-1678 verkopen
zijn kinderen dit goed.
• B328 Op 01-05-1679 staat de Pasteybakkersweid groot 1840 roe te R. op naam van de kinderen van Trijn Miesdr. Zij
was een dochter van Mies Dirx en kleindochter van Dirk Gerritsz. de vorige eigenaar. Op 02-07-1680 staat dit goed op
naam van Jacob Aalbertsz. (36).
† **
x met Trijntje Mies Dirksdr. dochter van Mies Dirx.
Kinderen:
36
Jacob
35-2
Neeltje
35-2
Neeltje Aalbertsdr. van Egmond van Meeresteyn
o **
• B100a Op 28-05-1678 verkoopt zij samen met haar broer het Oude Kroftje te EB groot 400 roe voor f. 350,Zij wordt hierbij geassisteerd door haar oom Cornelis Miesz. (zie 10-3) en haar neef Cornelis Pietersz. Teunen (zie 10-4),
aan Jan Pontiaansz.
• B328 Op 29-06-1683 staat de Pasteybakkersweid groot 1840 roe te R. op naam van Reyer Pietersz. Hier nogmaals vermeld op 20-07-1691 en 02-08-1697. Op 06-12-1713 wordt zijn weduwe vermeld, nogmaals op 07-06-1719.
Op 02-06-1723 gaat zij een hypotheek aan van f. 500,-. Afgelost op 23-05-1726. Op 26-06-1726 is zij overleden, dan
verkopen haar erfgenamen dit goed.
• C192b + C194 Verkoopt op 10-04-1695 voor de helft een huis met werf ten westen van de Hereweg te EB. De andere
helft wordt verkocht door Trijn Jacobsdr. weduwe van Jacob (36).
† vóór 26-06-1726.
• C58 Op 10-04-1710 staat de Gasthuistuin, zuiddeel groot 1283 roe op zijn naam als erfdeel van zijn ouders. Op 30-041721 staat dit op naam van zijn weduwe. Op 26-06-1726 verkopen haar kinderen dit goed voor f. 435,- Er bij vermeld: dat
zij onlangs overleed.
• C189c Op 26-06-1726 verkopen haar kinderen een Huis met hofstede groot 357 roe met het Jacob Rijckentuintje
C189d groot 72½ roe + 175 roe.
x vóór 1683 met Reyer Pietersz., o in ~1650 te Egmond Binnen, schepen te Egmond Binnen 1680-99, zoon van Pieter
Reyersz. en NN.
• C163a Op 14-7-1676 koopt Pieter Reyersz. de Aalbert Cornelisz. Ridder-akker of Akkers van Kok groot 600 roe voor
f. 550,-. Op 25-03-1699 verkoopt (zijn zoon) Reyer Pietersz., regerend schepen te EB dit goed voor f. 400,-.
• B238b Op 01-06-1677 koopt hij de Landmeterskroft groot 1400 roe voor f. 1287,- Hier nogmaals genoemd op 07-091690 en 01-07-1695. Hij verkoopt dit goed op 16-05-1697 als schepen van EB voor f. 495,-.
• C125 Op 15-01-1710 staat de Kroft aan de Kruisweg groot 1198 roe + 928 roe op zijn naam. Op 26-06-1741 verkopen
zijn erfgenamen dit goed. Hier staat bij dat hij onlangs is overleden.
36
Jacob Aalbertsz. van Egmond
o in ~1660 te Egmond Binnen. Zoon van Aalbert Jacobsz. van Egmond van Meeresteyn en Trijntje Mies Dirksdr.
Schepen te Egmond Binnen 1693-94.
• B100a Op 28-05-1678 verkoopt hij samen met zijn zuster het Oude Kroftje te EB groot 400 roe voor f. 350,Hij wordt hierbij geassisteerd door zijn oom Cornelis Miesz. (zie 10-3) en zijn neef Cornelis Pietersz. Teunen (zie 10-4),
aan Jan Pontiaansz.
• B328 Op 02-07-1680 staat de Pasteybakkersweid groot 1840 roe te R. op zijn naam. Op 29-06-1683 op naam van Reyer
Pietersz. de man van zijn zuster Neeltje (35-2).
• C125 Op 31-01-1682 staat de Kroft aan de Kruisweg groot 1198 roe + 928 roe op zijn naam. Op 15-01-1710 op naam
van Reyer Pietersz. de man van zijn zuster Neeltje (35-2).
• B186 Op 31-01-1682 ruilt hij de Voortuin groot 1 morgen met Jan Jansz. (Rentenier) en Aalbert Jansz., kinderen van
wijlen Jan Miesz. tegen C126. Ruilwaarde f. 325,-.
• C126 Op 31-01-1682 ruilt hij B186 tegen een Kroft in de Droonen groot 1000 roe. Op 06-07-1697 staat dit op naam
van zijn weduwe Trijn Jacobsdr. Op 15-01-1710 verkoopt Reyer Florisz. Koopman, 2e man van Trijn Jacobsdr. dit goed voor
f. 624. 9. 0.
• B241 Koopt op 28-05-1694 de Biesweid, westhalf te R. groot 1000 á 1100 roe voor f. 210,-.
Zijn weduwe Trijn Jacobsdr. en Reyer Pietersz man van Neeltje (35-2) verkopen dit goed voor f. 200,- aan Cornelis Cornelisz.
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• C192b + C194 Koopt op 20-02-1694 een huis met werf ten westen van de Hereweg te EB. voor f. 300,-. Zijn weduwe
verkoopt dit voor de helft op 10-04-1695 voor f. 198,-. De andere helft wordt verkocht door Reyer Pietersz. zie bij 35-2.
† vóór **-03-1695 te Egmond Binnen.
x op 11-05-1692 te Egmond Binnen met Trijntje Jacobs (genaamd Kluyte naar haar stiefvader Gerrit Aalbertsz. Kluyte
van Bakkum), o vóór 1670 te Egmond Binnen, † op 15-03-1747 te Egmond aan Zee, dochter van Jacob Cornelisz. van
der Morsche en Aagje Hendriks van der Beek. Zij hertrouwt vóór 1703 met Reyer Florisz. Koopman, geboren in 1660 te
Egmond aan Zee, viskoper ? † na 28-02-1745 te Egmond aan Zee, zoon van Floris Reyersz. Koopman en NN.
Dit huwelijk bleef kinderloos.
40
Jacob van Egmond
o **
Onduidelijk is nog of hij familie was en van wie hij afstamde.
• C104-105 Op 06-12-1758 koopt hij een Huis met erf aan de zuidzijde van de Langestraat te EB. De custing hierop van
f. 200,- werd afgelost op 26-05-1761. Op 01-05-1761 werd dit huis namens hem verkocht (hier genoemd een huis met
stalling en tuin) voor f. 140,-.
† **
x **

Aanvulling:

Na het samenstellen van deze genealogie kwam ik op het spoor van de drie notariële aktes waarin notabelen uit Egmond
verklaren dat genoemde personen afstammelingen zijn (uit het geslacht) van de graven van Egmont. [Reg. Arch. Alkmaar]
Notaris (Adriaan Twuijver) Egmond invoer no. 790 1671-1673. 6-10-1671 acte 11.
Aerjen Cornelisz. Root oudt 73 jaren, Valck Ariensz. oudt 72 jaren beijde Wimmemum ende Cornelis Florisz. Welbooren
oudt 70 jaren tot Egmondt op de Hoeff ten versoecke van Pieter Aalbertsz. van Egmondt verclaart hebben gekent de vader
Aelbert van Egmondt grootvader Jan van Egmondt ende overgrootvader Aelbert van Egmondt van Meresteijn in sijn leven
burgemeester tot Egmondt opden Hoeff en verclaarde den requiranten verder sijn vader, grootvader en overgrootouder voornoemt altoos soo lange sij deposanten geheuchnis af hebben voor edel luijden sijn gekent geweest, vindt ofte
loopende houden gehouden hebben (in de kantlijn staat, in voegen als voren werdende de requiranten overgrootvader
voornoemt door de wandelinge genaamt Egmondts kindt omdat deselve een afkomelingh vanden Graven van
Egmondt was).
Het betreft hier de nr's 2, 15, 16 en 17.
Notaris (Adriaan Twuijver) Egmond invoer no. 793 1679-1680. 31-5-1679 folio 35.
Olbrant Claasz. tot Egmondt Binnen geboortich tot Heijloo ten versoecke van Jacob Cornelisz. van Egmondt woonende
inde Egmondermeer ende Jacob Aelbertsz. van Egmondt woonende tot Egmondt Binnen. De eerste is een soone van Cornelis Jacobsz. van Egmondt welcke een broeder was van Aelbert Jacobsz. van Egmondt (vader van de tweede) die beijde soonen waren van Jacob Aelbertsz. van Egmondt broeder van Jan Aelbertsz. van Egmondt die de vader was van Aelbert Jansz.
van Egmondt welcke een soon nagelate heeft genaamt Pieter Aelbertsz. van Egmondt thans woonende tot Backum, welcke
Jacob Aelbertsz. ende Jan Aelbertsz. kinderen waren van Aelbert van Egmondt wegende daer noch bij dat Aelbert van
Egmondt de oudtste stam wesende waaruijt alle de andere gesprooten sijn inde wandelinge wierdt toegenaamt “het
kindt van Egmondt” omdat geen ter diertijt niet anders wist alsdat deselve gesprooten waar uijt een vande Graven
van Egmondt gedaan opt Raadthuijs tot Egmondt Binnen.
Het betreft hier de nr's 2, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 35 en 36.
Notaris (Johannes v.d. Stuyt) Egmond invoer no.806 1712-1721. 5-6-1721 acte 128.
Dirck Jacobsz. Schuijtvoerder out 85 a 86 jaer ende Pieter Jansz. Smit out 64 jaer beijde Egmond Binnen ter requisitie
van Louris Jansz. Duijnvelt ende Arent Gerritsz. Appeldoorn voogden over Cornelis Aalbertsz. van Egmondt minderjarige
jongman verklaarden dat Pieter Aalbertsz. van Egmondt de voornoemde Cornelis Aalbertsz. grootvader en vader ende altijt
gereputeert en erkent geweest voor wettige en egte afkomelingen van den Huijse van Egmondt hadden vrij jagt ende
Dirck Jacobsz. Schuijtvoerder altijdt in Egmondt Binnen heeft gewoont ende Pieter Jansz. Smit heeft er 43 jaer gewoont
ende dat met Pieter Aalbertsz. van Egmondt ende Aalbert Pietersz.
Het betreft hier de nr's 16, 17, 18 en 19.
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Jan
o v. 1530
x v. 1550 **
† **

Stamboom Van Egmond van Meerensteyn

1

?

Aalbert
2
o v. 1550 verm. 1599
x **
† 1611
Pieter
3
Schout E-Z 1595/1614
x Lijsbeth Jacobs
† 1623
† **

Jacob

Willem
50
Pacht Bieraccijns EB
x Grietje v. Vliet
† v. 1599
† **
Zie onder

10

Jan

15

x **
† 1613
Aalbert
verm. 1642/55
x **
† **

16

Cornelis
Zie onder

Maritie
x Symon
v. Poelenburg
† v. 1683

20

25-1
† **

Dirk

25

51

x Lijsbeth Maeyersdr.
† ? 1611
† **

Jan
verm. 1599
x **
† **

Aaghte
25-2
x Allert Cornelisz.
Bestert
† **
† **

Aalbert
verm. 1646
x **
† **

26

Pieter
17
verm. 1683
x Maartje C.dr. Louwen
† **
† **
Aalbert
18
kinderen verm. 1727
x **
† **
Cornelis
verm. 1721
x **
† **

19

Jan
4
o ~1592
Subst Schout E-B 1619
x Barber Jacobs
† v. 1626
† **

Maartje
3-2
x Cornelis Klaasz.
Langedijk
† **
† **

Weijntje
3-3
x Maarten Cornelisz.

Jacob
5
x1 Grietje Mies † **
x2 Kniertje Ariens
Schotten
† v. 1670
† **

Cornelis
30
Bakker te Alkmaar
x1 NN
x2 1674 Maartje Jacobs
† v. 1689
† **

Barber
4-3
x1 NN
† **
x2 Jan Jsz. Duynmeyer
† **
† **

Arie (Adriaan)
uit 2e x
x **
† 1671

NN
o **
x **
† **

NN
o **
x **
† **

30-2

10-3

6

30-1

† **

† **

Guurtje
3-4
x Paulus Rijkertsz.
te Alkmaar
† 1684
† v. 1671

Neeltje (Schouten) 3-5
Oudste dochter
x 1625 Pieter Jansz.
Bakker (Schipper)
† **
† **

Maritje
10-4
x1 Pieter Jansz.
Teunen
† **
x2 Paulus Jacobsz.
† **
† **

Aalbert

Zie boven
Jacob
10
x1 Krijntje Arent
Gijsberts
† **
x2 Neeltje Cornelis
† v. 1662
† **
Cornelis
11
x1 Guurtje Ariensdr. † **
x2 NN
† **
†**

Antje
10-2
uit 1e x
x Geldolf Jansz
v. Herlaer alias Rossen
† **
† **

Aagt
verm. 1661
x Jan Miesz.
† **

Jacob v.EM
o 1653
x Maartje
† 1729

Trijntje
11-2
x 1681 Gerbrand Msz.
Swanendal Gesch. 1705
† v. 1716
† **

Anna uit 2e x?
11-3
x Arien Lourisz.
te Limmen
† **
† **

12
21-1
† **

Aalbert
verm. 1729
x **
† **

13

Maartje
verm. 1733
x **
† **

13-1

† **

Zie boven

35

x Trijntje Miesdr.
† **
† **
Jacob
36
x Trijntje Jacobsdr.
(Kluyte)
† v. 1695 kinderl. † **

Aalbert
x 1642 Trijntje
Andriesdr.
† na 1659
Maartje
21-1
o 1651
x 1679 Jacob v.EM 12
† **
† 1729

Leentje
o ~1657
x **
† **

21
† **
21-2

35-2

x Reyer Pietersz.
† v. 1726
† 1741
Hieruit
Pseudo tak
Zie Bl. 55

Cornelis
20
verm. 1610
x Haasje Jans Bijl
† 1621
† **

Grietje
12-2
x Paulus Dirksz.
Duynbeek
† 1754
† v. 1746

Neeltje

Haasje
20-2
o 1610
x 1636 Krijn Andriesz.
† na 1682
† 1649
Cornelis
~1659
x **
† **

22

Anna
20-3
x1 Jacob Aalbertsz.
Walenburch † v. 1648
x2 Jan Pontiaansz.
Wagenmaker
† na 1712
† v. 1712
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Hoofdstuk III Het Pseudo-geslacht Van Egmond
Neeltje van Egmond (35-2) die op Bl. 54 wordt genoemd, huwde Reyer Pietersz. Hun nakomelingen bleven de naam
Van Egmond voeren. Dat was in die tijd niet ongebruikelijk, zeker als de vrouw een hogere status had dan haar man.
Het is dus een pseudo-geslacht Van Egmond.
De navolgende genealogie is eigenlijk een stamreeks. 35-2/P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7.
Broers en zusters worden wel vermeld maar niet nader uitgewerkt.
Het zou dus nog wel eens om een omvangrijk geslacht kunnen gaan.

Stamboom nakomelingen van Neeltje van Egmond en Reyer Pietersz.

Zie Bl. 54
Neeltje

35-2

x Reyer Pietersz. P1
† v. 1726
† 1741
GuurtjeAagje

P1-4

Trijntje
P1-1
x 1712 Cornelis
Cornelisz. Abe
† v. 1726
† **

Jacob
P2
x 1725 Marijtje
Gerrits
† na 1744
† 1744

Aalbert
x **
† **

x Cornelis Arentsz.
† **
† **

Grietje
o 1727
x **
† **

P2-1

Reijer
15
o 1730
x Maartje Arents
Bruijn
† **
† **

Gerard (Gerrit)
P3
o 1733
x 1767 Catharina
Jansdr. Jonker
† 1812
† 1799

Trijntje
P2-4
o 1738
x ~1766 Pieter Hendriksz. v. Voorthuijsen
† **
† **

Jacob
P4
o 1767
x 1794 Guurtje Jans
Zwart
† 1812
† 1810

Aagje
P3-2
x1 Willem
Groentjes
† 1805
x2 Engel Gerritsz.
Enke
† **
† **

Maria
P3-3
o 1772
x 1796 Jacob Cornelis
de Boer
† 1844
† **

Jan
o 1776
x **
† **

Catharina
o 1796
x **
† **

Cornelis
o 1799
x **
† v. 1810

Marijtje
o 1802
x **
† v. 1803

Maartje
P4-7
o 1805
x 1833 Jan Dirkse
de Jong
† **
† **

P4-1

Gerrit
o 1798
x **
† v. 1806

P30

P35

Aaltje
P4-4
o ~1801
x Theodorus Doffer
† 1874
† **

P1-3

P4-5

Marijtje
o 1803
x **
† **

P4-6

Pieter
P10
x1 1713 Hillegont
Ysbrants
† **
x2 1717 Neeltje Reyn
Sijmonsdr.
† **
x3 1731 Neeltje Jans
† **
† **
Petrus Philippus
o 1744
x **
† **

P20

P25
† **

Agie
o 1807
x **
† **

Gerrit
P5
o 1806
x 1828 Beatrix
Hille
† 1840
† na 1851

Jacob
P50
o ~1829
x 1854 Antje Duijn
† **
† **

Aafje
P5-2
o 1832
x 1862 Pieter Kant
† 1875
† 1896

Johannes
P6
o 1836
x 1861 Maartje
Bijpost
† v. 1902
† 1902

Jannetje
o 1837
x 1860 Jacobus
Schouten
† **

P5-4

Beatrix
P6-1
o 1862
x 1885 Hendrikus
Sprenkeling
† 1926
† 1926

Hendrik Matthias P7
o 1864
x 1892 Geertruida
Maria Molenaar
† 1930
† 1936

Gerardus (Gerrit)P55
o 1866
x 1896 Cornelia
v. Gerven
† 1946
† **

Adrianus
P60
o 1869
x 1892 Marijtje
Dekker
† **
† 1955

† **

P4-9

Cornelis
o 1810
x **
† **

Jan
o 1808
x **
† **

P40

Guurtje
P5-5
o ~1839
x 1860 Sijmon Kos
† **
† **
Pieter
o 1876
x 1904 Grietje
Wester
† **

P70

Anna Johanna
o 1880
x **

† **

† **

Nicolaas
P65
o 1874
x ** Oersinah M.J.
Nji
† **
† 1957
Geertruida Maria P65-1
o 1904
x ** Nicolaas
Nigten
† 1980
† **

Adrianus Gerardus P66
o 1910
x **
† 1994

Johanna Cath. P65-3
o 1911
x ** Jan H.
Slootman
† **
† 1995

Hendrikus Petrus P75
o 1913
x ** Hendrina B.
Wassenaar
† **
† 1970

P45

Willem Antonius P80
o 1919
x ** Geertruida Anna
v.d. Meul
† 1986
† 2002

Deze stamboom is een grafische weergave van de genealogie opgesteld door de heer A.J. Dekker op 07-01-2016.
Op de volgende bladen heb ik deze genealogie overgenomen.

P6-7

Bl. 56

Genealogie Van Egmond samengesteld door A.J. Dekker
Ik heb deze genealogie overgenomen vanaf generatie 30.
30. Neeltje Aalberts van Egmond, overl.1684. Dr.v. Aalbert Jacobsz van Egmond van Meerestein en Trijntje Mies Dirkszdr.
Tr. Reyer Pietersz geb. Egmond-Binnen ca. 1650, kinderen behouden de achternaam van hun moeder.  
Kinderen uit dit huwelijk:
Trijntje Reyers, ( vernoemd naar haar grootmoeder) Tr.  1712 Cornelis Cornelisz Abe.
[Huwelijk: DTB Binnen Egmonden: Gerechtelijk trouwboek]
Jacob Reyersz (van) Egmond, volgt.
Aalbert Reyersz (van) Egmond.
Aagje Reyers (van) Egmond,
Tr.  Cornelis Arentsz.
Pieter Reyersz (van) Egmond,
Tr.  1) 1713 Hillegont Ysbrants.
Tr.  2) 1717 Neeltje Reyn Sijmonsdr.
Tr.  3) 1731 Neeltje Jans
31. Jacob Reyersz van Egmond, Schepen te Egmond Binnen (1680-1699).overl. na 1744. Zn.v.Pieter Reyersz. Tr. EgmondBinnen zondag 27 mei 1725 Marijtje Gerrits, overl. 1744.
[NA Egmond: NA799-75/1692-06-19]
Kinderen uit dit huwelijk:
Grietje Jacobs van Egmond, geb. 1727.
Reijer Jacobsz van Egmond, geb. 1730, tr. 1764 Maartje Arents Bruijn
Gerardus Jacobsz van Egmond, volgt.
Trijntje Jacobs van Egmond, geb.1738,  tr.ca 1766 Pieter Hendriksz van Voorthuijsen, geb. 1734, overl. ca 1776.
Petrus Philippus Jacobsz van Egmond, geb. 174432. Gerardus (Gerrit) Jacobsz van Egmond, ged. Egmond aan Zee 23 feb 1733 RK, aangever Jacob Gerritsz van Egmond,  
aangever Engel Gerritsz Enke, overl. Egmond aan de Hoef 20 nov 1812. Hij is overleden op het adres Egmond aan de Hoef
huis 14 Schoolstraat, 79 jaar oud. Beroep Arbeidsman (1812). Zn.v. den voorgaande.
Tr. Egmond-Binnen (zondag) 10 mei 1767 Catharina (Trijntje) Jans Jonker, ged. Alkmaar 17 feb 1746 RK, overl. EgmondBinnen 12 jan 1799, mogelijkerwijze 53 jaar oud. Woonplaats(en): Egmond aan de Hoef.  Dr.v. Ariensz Jonker en Neeltje
Klaas Zije.
[Bron: Huwelijk: DTB Binnen Egmonden: Gerechtelijk trouwboek]
Kinderen uit dit huwelijk:
Jacob Gerrits, volgt.
Aagje Gerrits van Egmond,  tr.1)Willem Groentjes , geb. ca 1770, overl. 1805
     tr.2) na  1805 Engel Gerritsz Enke, geb. ca.1783.
Maria (Maartje) Gerrits van Egmond, tr. Jacob Cornelis de Boer, geb Venhuizen.
[Kad.G, datering: 1807, bron: Bel.reg, huish: 6, beroep: warmoezier, huur: -, mp: -, patent: 0, BLOK400,
[GEN: Jacob Cornelisz de Boer, van Venhuizen x Alkm 1796.11.20 Maartje Gerrits van Egmond (ged.
RK Alkm 1772.10.10- Alkm Wk.B.. 1844.06.25), d.v. Gerrit Jacobsz van Egmond te EH (z.v. Jacob
Reyersz, zie Hist. Kadaster Egmond aan Zee, gezin O89) en van Trijn Jans Jonker Bron: Regionaal Archief
Alkmaar]
Jan Gerrits van Egmond, ged. Alkmaar 9 dec 1776 RK.
33. Jacob Gerritsz van Egmond, geb.Egmond op de Hoef, ged. Alkmaar 28 augustus 1767. Overl. ,  Egmond aan de Hoef
huis 16 Robbesant, leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 45 jaar oud. Begr. Egmond aan de Hoef  31 december 1812.
Tr. Egmond aan Zee 24 aug 1794 Guurtje Jans Zwart. Geb. Egmond aan Zee ca.1770, overl. 9 okt 1810 Egmond aan de
Hoef. Dr.v. Jan Dirksz Swart (1735-1804) en  Marijtje Cornelis Planteyt (1736-1807).
Kinderen uit dit huwelijk:
Catharina (Trijntje) van Egmond 1796.
Gerrit van Egmond 1798Cornelis van Egmond 1799Aaltje van Egmond ca. 1801, overl. 1874. Tr. Berkhout 28 april 1822 (zondag) Theodorus Doffer geb. 1799.
Marijtje van Egmond 1802Marijtje van Egmond 1803Maartje van Egmond 1805. Tr.1833 Jan Dirkse de Jong, geb. ca 1805.
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Gerrit van Egmond, volgt.
Agie van Egmond 1807Jan van Egmond 1808Cornelis van Egmond 1810[Bronnen:
Doop: DTB Alkmaar: Rooms-Katholiek dopen,
Huwelijk: DTB Binnen Egmonden: Gerechtelijk trouwboek]
Overledene: Jacob van Egmond, Geslacht: Man, Leeftijd: 47, Gebeurtenis: Overlijden, Datum: donderdag 31 december
1812, Gebeurtenisplaats: Egmond-Binnen,
[Documenttype: BS Overlijden, Erfgoedinstelling: Noord-Hollands Archief, Plaats instelling: Haarlem, Collectiegebied:
Noord-Holland, Aktenummer: 3112, Registratiedatum: 31 december 1812, Akteplaats: Egmond-Binnen]
In 1812 moeten er voogden over de kinderen zijn aangesteld.
34. Gerrit Jacobsz van Egmond,  geb. 12 apr 1806, overl. Oterleek 31 jan 1840, zn.v. den voorgaande Tr. Oterleek 5 dec
1828 Beatrix Hille. Geb. 1807. Dr van Klaas Hille en Jantje Hoogzaat. Na overlijden van Gerrit trouwt Beatrix op 26 jul
1851 met Klaas Kos (1811-1873) wedn. v. Grietje de Groot (1812-1851).
Bruidegom: Gerrit van Egmond, Relatiesoort: Bruidegom,  Geslacht: Man, Geboorteplaats: Egmond-Binnen, Leeftijd:22,
Beroep: dagloner, Vader bruidegom: Jacob van Egmond, Geslacht: Man
Moeder bruidegom: Guurtje Dirks Zwart, Geslacht: Vrouw, Bruid: Beatrix Hille, Relatiesoort: Bruid
Geslacht:  Vrouw, Geboorteplaats: Schermeer, Leeftijd: 21, Vader bruid: Klaas Hille, Geslacht: Man
Beroep: plaatselijk dienaar Moeder bruid: Jantje Hoogzaat, Geslacht: Vrouw, Gebeurtenis: Huwelijk
Datum: vrijdag 5 december 1828, Gebeurtenisplaats: Oterleek
[Documenttype: BS Huwelijk Erfgoedinstelling: Noord-Hollands Archief, Plaats instelling: Haarlem, Collectiegebied:
Noord-Holland Aktenummer: 3, Registratiedatum: 5 december 1828, Akteplaats: Oterleek, Aktesoort: H
Bron: Noord-Hollands Archief ]
Kinderen uit dit huwelijk:
Jacob van Egmond, geb. ca 1829 Tr. 1854 Antje Duijn, geb. ca 1829.
Aafje van Egmond, geb. 1832, overl. 1875 Tr.1862 Pieter Kant, geb.ca 1839, overl. 1896.
Johannes van Egmond, volgt.
Jannetje van Egmond, geb. ca 1837 Tr. 1860 Jacobus Schouten, geb. ca 1828.
Guurtje van Egmond, geb. ca 1839 Tr.1860 Sijmon Kos, ca 1837.
35. Johannes (Jan) van Egmond, Beroep Kleermaker. geb. ca. 1836. Overl. 25 februari 1893.
Tr.  Oterleek 5 mei 1861 Maartje Bijpost, geb. Obdam 11 sep1838, overl. Oterleek 25 jul 1902. Dr.v. Hendrik Bijpost en
Antje Stam.
Bron: Huwelijk akte 2.
Kinderen uit dit huwelijk:
             Beatrix van Egmond, geb. 1862, overl.1926. Tr. Ursum 3 mei 1885 Hendrikus Sprenkeling, geb.1853,
overl.1926
             Hendrik Matthias van Egmond, geb. ca 1864,overl.1930. Tr. 1892 Geertruida Maria Molenaar, geb.ca 1867,
overl. 1936
             Adrianus van Egmond, geb. 1869. Tr. 1892 Marijtje Dekker, geb. 1870.  Volgt.b.
             Pieter van Egmond, geb.1876. Tr.1904 Grietje Wester, geb. 1880.
             Anna Johanna van Egmond, geb. ca.1880.
           Nicolaas van Egmond, geb 28 mei 1874. Tr. Oersinah M J Nji, ovrl Nieuw-Guinea 18 okt 1957
            Gerardus (Gerrit) van Egmond , volgt a.
Overledene: Johannes van Egmond, Geslacht: Man, Geboorteplaats: Oterleek, Leeftijd: 57
Vader: Gerrit van Egmond, Geslacht: Man, Moeder: Beatrix Hille, Geslacht: Vrouw
Partner: Maartje Bijpost, Gebeurtenis: Overlijden, Datum: zaterdag 25 februari 1893,
Gebeurtenisplaats: Oterleek, Documenttype: BS Overlijden, Erfgoedinstelling: Noord-Hollands Archief, Plaats instelling:
Haarlem, Collectiegebied: Noord-Holland, Aktenummer: 1,
Registratiedatum: 27 februari 1893, Akteplaats: Oterleek.
Overledene: Maartje Bijpost, Relatiesoort: Overledene, Geslacht: Vrouw, Geboorteplaats: Obdam Leeftijd: 63,
Vader: Hendrik Bijpost, Relatiesoort: Vader, Geslacht: Man,
Moeder: Antje Stam, Relatiesoort: Moeder, Geslacht: Vrouw, Relatie: Jan van Egmond, Relatiesoort: Weduwe,
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Gebeurtenis: Overlijden, Datum: vrijdag 25 juli 1902, Gebeurtenisplaats: Oterleek,
Documenttype: BS Overlijden, Erfgoedinstelling: Noord-Hollands Archief, Plaats instelling: Haarlem,
Collectiegebied: Noord-Holland, Aktenummer: 5, Registratiedatum: 25 juli 1902 Akteplaats: Oterleek.
36 a. Gerardus (Gerrit) van Egmond geb.Oterleek 1 aug 1866, overl. 8 jun 1946 op 79 jarige leeftijd. Tr. Lisse 21 mei 1896
Cornelia (Kee) van Gerven (Gerwen), geb. Haarlemmermeer, Noord-Holland, 15 nov 1866. Dr.v. Pieter van Gerven en
Bartha Smit.
Het huwelijk bleef kinderloos. Bron: Huwelijk akte 6.
Militieregister: Lotingsnummer 6, Geboortedag 1 aug 1866, Woonplaats Oterleek, Voornaam van den vader : Johannis,
Geslachtsnaam van den moeder: Bijpost, Voornaam van den Moeder: Maartje, Maat en signalement van de loteling: lengte
1632 milimeter, aangezicht ovaal, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus gewoon, haar blond, merkbare teekenen pokdalig.
Reden tot vrijstelling broederdienst. Tot aanwijzing voor de dienst, tot vrijstelling of tot uitsluiting: 8 maart vrijstelling
broederdienst.
Bruidegom: Gerardus van Egmond, Geboorteplaats: Oterleek, Leeftijd: 29, Vader van de bruidegom:
Johannes van Egmond, Moeder van de bruidegom: Maartje Bijpost, Bruid: Cornelia van Gervven,
Geboorteplaats: Haarlemmermeer, Leeftijd: 29, Vader van de bruid: Pieter van Gervven, Moeder van de bruid: Bartha
Smit, Gebeurtenis: Huwelijk, Datum: donderdag 21 mei 1896, Gebeurtenisplaats: Lisse, Documenttype: BS Huwelijk, Erfgoedinstelling: Nationaal Archief, Plaats instelling: Den Haag, Collectiegebied: Zuid-Holland, Aktenummer: 6, Registratiedatum: 21 mei 1896, Akteplaats: Lisse, Aktesoort: Huwelijksakte.
36.b Adrianus van Egmond, geb. Oterleek 1-4-1869. Overl.Tr. Oterleek 29-4-1892
Marijtje Dekker, geb. Heerhugowaard 7-1-1870. Overl.Beemster 9-1-1955.  Begr. Edam. Dr.v. Jacob Dekker en Jantje
Appelman. Marijtje is een kleindochter van Andries Dekker (1801-1860) en Aagje Glorie ( 1804-1882). Bron : Dekkerboek deel III blz. 346.
Bruidegom: Adrianus van Egmond, Geslacht: Man, Geboorteplaats: Oterleek, Leeftijd: 23, Beroep: arbeider,
Vader van de bruidegom: Jan van Egmond, Geslacht: Man, Beroep: kleermaker
Moeder van de bruidegom: Maartje Bijpost, Geslacht: Vrouw,
Bruid: Marijtje Dekker, Geslacht: Vrouw, Geboorteplaats: Heerhugowaard, Leeftijd: 22, Vader van de bruid: Jacob Dekker,
Geslacht: Man, Beroep: arbeider, Moeder van de bruid: Jantje Appelman, Geslacht: Vrouw, Gebeurtenis: Huwelijk, Datum: vrijdag 29 april 1892, Gebeurtenisplaats: Oterleek, Documenttype: BS Huwelijk Erfgoedinstelling: Noord-Hollands
Archief, Plaats instelling: Haarlem, Collectiegebied: Noord-Holland, Aktenummer: 7, Registratiedatum: 29 april 1892,
Akteplaats: Oterleek, Aktesoort: H.
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