Jan van Egmond van Merenstein (5 generaties)
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1. Jan van Egmond van Merenstein, (zoon van Aelbrecht van Egmond en Elisabeth van der Woude) ovl. < 16 Mrt 1382.
Heer Jan van Egmond van Merenstein, alias uter Wike, schijnt ridder te zijn geslagen tussen 10 Februari en 5 Augustus 1345 (Gem. arch. Leiden, Gasthuisarchieven no.
784), denkelijk kort vóórof bij het beleg van Utrecht. Hij wordt vaak Aelbrechts
zoon genoemd; dat hij een zoon van Aelbrecht Floris' zoon was, leert de hier achter afgedrukte acte van 18 December 1347 (bewijsstuk 4). In tegenstelling met zijn
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. 110v; v. Mieris III, 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 de 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 van de Hoekse partij (Dit is
opmerkelijk, daar de heer van Egmond juist behoorde tot de hoofden van de Kabeljauwen. Door diens bemiddeling werd heer Jan, die verbannen was, in sept. 1357
tegen betaling van 500 schilden in genade aangenomen (vgl. Holl. Leenk. no. 27, blz. 15). Een paar jaren later werd heer Jan, die met zijn broeder Wouter binnen Delft
was geweest, toen deze stad door Hertog Aelbrecht werd ingenomen, andermaal verbannen (v. Mieris III, blz. 92 en 93), blijkens het verbond der tegenpartij van 3
Mei 1350, waarin hij heer Jan van Meresteyn Aelbrechtsz. wordt genoemd (v. Mieris II blz. 778). Dit is de eerste maal dat hij als van Merenstein voorkomt. De identiteit
van heer Jan van Egmond, de zoon van Aelbrecht Floris' heeren Wouters zoonszoon van Egmond, en heer Jan van MerenStein, blijkt onomstoteljjk uit de verkoopacte
van 12 November 1375 (ivm. de verkoop van de door zijn overgrootvader verworven rechten op 100 hoenders per jaar uit Limmen) (bewijsstuk 5) in verband met de
leenacte van 10 Maart 1260. Die vercoopacte leert ons ook zijn wapen, t. w. Egmond met een vrijkwartier van hermelijn, hetwelk overeenkomt met dat van zijn na te
noemen oudsten zoon, heer Aelbrecht, zoals deze dat voerde in de Friese 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 (bewijsstuk 6).
Hij verkocht op 19 aug. 1378 de Duvencamp aan de Rodenburger-wateringe in Zoeterwoude aan de rentmeester van Kennemerland (Inv. Kloosters no. 1577).
Zijn oudste zoon was Aelbrecht van Egmond van Merenstein.
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Bewijsstukken.
4.
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, aenghecomen was van Clays Gherarts sone van Assem , daer hi Aelbrecht Florys sone up
bewijst hadde VIII pond 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 Aelbrechts vader 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 inzekeren 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.
[Hall. leenkamer n0 4’7, blz. 37]
5.
Jan van Egmunde, Ridder, doe uond 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 toep 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 vijf ende tseventich des maendaghes na sente
Martijnsdaghe 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.]
6.
Item hair Jan van Egmond heeft ghemaect te lijftochte 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 (lees: Cukerswech) 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]

(1) Hij trouwde met Genephi van Rodenburch.1
Zij was op 13 mrt. 1346 gegoed te Zoeterwoude.
(2) Hij trouwde met Berta van IJsselstein, (dochter van Otto van IJsselstein en Berta Grauwert).
Zij werd op 29 nov. 1360 getocht door haar man.
Kinderen:
+ 2.

i Aelbrecht van Egmond van Merenstein.
Tweede Generatie
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2. Aelbrecht van Egmond van Merenstein.
Hij compareerde op 19 aug. 1378 met zijn vader en werd op 16 mrt. 1382 als opvolger van zijn vader beleend.
Hij werd ridder op 30 sept. 1397 toen hij werd beleend met goederen van zijn overleden oom Gijsbrecht van IJsselstein.
In 1398 trok hij mee op tegen de Friezen.
Hij werd op 19 apr. 1401 door Arend heer van Egmond en IJsselstein beleend met Rippickerweert, afkomstig van zijn moeders familie.

Bewijsstukken.

G

Heer Aelbrecht van Egmond van Merenstein. Hij werd bij de dood van zijn vader als zijn opvolger hij 16 Maart 1382 beleend (bewijsstuk 7), nog geen ridder en evenmin
op 15 April 1385, toen hij zijn vrouw Jonkvrouw Agnes lijftochtte (bewijsstuk 8). Waarschijnlijk ontving hij de ridderslag in 1396 bij de eerste Friese tocht. In ieder
geval was hij ridder op 30 September 1397, toen hij bij opdracht van Vrouwe Christina, heren 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 de heer van Egmond mede tegen de Friezen zijn opgetrokken, blijkens de door van Mieris (III blz. 673) medegedeelde lijst van Hollandse ridders die tot die
tocht werden opgeroepen. Op deze lijst draagt hij de naam van Egmond van Merensteyn en dit is, zo het schijnt, de eerste maal, dat deze namen in één adem
voorkomen.
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7.
Aelbrecht van Egmonde haer Jans soen van Egmonde heeft ontfangen van minen heer zult goet als heer Jan van Egmonde, sijn 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 pont 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 Hoghe dorp, 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 sijn in Heemskerkerbroec, eode achtien gheerse lands up die Grote
Venne, mit hoeren aengroeyen in Heemskerkerban, te houden tot enen erfleen ghelikerwijs alst haer Jan van Egmonde, sijn 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. n” 50, blz. 194]
8.
Aelbrecht van Egmonde heren Jansz. van Egmonde maecte mit mijns heren hande Joncvr. Agniexen sinen wive tot hoirre lijftochte L Vrancr. scilde sjaers, die hi hoir
bewijst 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
bewijst op te bueren van den X pont goeds ghelts sjaers, die hi heeft up die rentemeesterscip van Kenemerlant ende van Vrieslant. Faotum upten XVsten
dach in Aprille anno (MCCC) LXXXV.
[Holl. leenk. n” 60, blz. 236]
Hij trouwde met Agnes van Beesde.
Zij werd door haar man gelijftocht op 15 apr. 1385. Op 19 mrt. 1392 werd zij beleend met 10 pond groot 's jaars, levenslang, uit de tollen van Geervliet 'om gunste
ende liefde' door Albrecht van Beieren. In 1409 verkocht zij het erf ter Weijde in het land van Buren, haar aanbestor- ven van haar oom Steven van Beesde, kanunnik
te Utrecht (Buchel).

Kinderen:
+ 3.

i Aelbrecht van Egmond van Merenstein.

+ 4.

ii Otto van Egmond van Merenstein.

5.

iii Bertha 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.
getrouwd < 1414, Doeve van Rietwijck.
Derde Generatie

G

om
es

3. Aelbrecht van Egmond van Merenstein,2 ovl. 1468.
Hij diende Willem VI in 1408 met 2 man te Woudrichem in de Arkelse oorlog (Holl. Leenk. 57 fol.13).
Hij liet in 1421 zijn lenen registreren (Holl. Leenk. 62 fol.30v) en werd op dezelfde dag door de elect Jan van Beieren beleend (Holl. Leenk. 58 fol.50v). Hij werd op 22
juni 1426 door Filips de Goede met de heerlijkheid Assendelft beleend, aangezien heer Barthout van Assendelft verbannen was; Barthout kreeg
later zijn leen weer terug.
Op 30 apr 1429 beleende Jacoba van Beieren hem met 'al zulck goed als zijn ouders hielden, te weten: 7½ 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 pond Hollants ende 100 hoenre 's jaers uyt den Abts huerwaer in Limmen, 2 pond Hollants 's jaers uyt de herftsbede
van Oesdom, 36 morgen land in den ban van Alphen ende geheeten sijn die Bredeweer, waaruit 14 scelling ter capelrie behoef, 10 scelling sjaers uit het
Rentmeesterscap van Kennemerlant' (Holl. Leenk. 62 fol.88v).
Hij schonk echter het Bredeweer op 27 apr 1430 aan zijn broeder Otto (Holl. Leenk. 62 fol.119)
Filps de Goede bevestigde hem op 22 mrt. 1439 in zijn leengoed (Holl. Leenk. 114 Philippus fol.101).
Op 8 jan 1435 tochtte hij zijn vrouw (Holl. Leenk. 114 fol.29v).
Hij trouwde met Stevina van der Boeckhorst, (dochter van Floris van der Boeckhorst).
Kinderen:

7.

i Aelbrecht van Egmond van Merenstein.
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+ 6.

ii Jacob van Egmond van Merenstein,3 ovl. < 22 Okt 1500.
Hij werd op 23 apr. 1491, na opdracht, beleend met land te Muijlkercke. Hij is kinderloos overleden.

4. Otto van Egmond van Merenstein,4 ovl. < 6 Okt 1466.
Hij verkocht in 1427 land te Velsen aan de abt van Egmond en kreeg van zijn
broeder Albrecht het Bredeweer (groot 36 morgen, gelegen in de ban van Alphen
aan de Rijn) waarmeen hij op 27 apr. 1430 werd beleend (Holl. Leenk. 62 fol.
119).
Op 13 juli 1430 werd hij beleend met woning en grond te Heemskerk (Holl.
Leenk. 62 fol.123). Op 30 okt.1438 werd hij na koop beleend met 4 pond jaarlijkse rente uit de herfstbede van Akersloot en op dezelfde datum verwierf hij
'Zevenhovercamp' in de ban van Heemskerk (Holl. Leenk. 114 fol.92v en 93).
Hij trouwde met Machteld (van der Goye).
Kinderen:
+ 8.

i Aelbrecht van Egmond.

9.

ii Agnes van Egmond.
getrouwd < 24 Apr 1444, Adriaen van der Hoeve,5 (zoon van Geryt van der Hoeve en Hadewij van Abbenbroeck).
Hij was op 19 dec. 1442 beleend met 1/8 Abbenbroeck (Holl. Leenk. 115 fol.1v); en op 24 apr. 144 met huis, hofstad en 10 morgen in Maasland (Holl.
Leenk. 115 fol.16).

10.

iii NN van Egmond.6
Zij trouwde met Bengaert Saey.
iv NN van Egmond.
Zij is vermeld op 25 febr. 1469 en op 4 mrt. 1469.
Zij trouwde met NN van Alphen.

12.

v Margriet van Egmond.7
Zij kreeg als weduwe van Anthonis van Noortich op 24 dec. 1477 van het Hof van Holland gedaan, dat haar broeder Albrecht haar jaarlijks 10 pond moest
uitbe- talen (Ned. Leeuw 1939, pag.472-473). Ook op 23 febr. 1486 was zij in een proces gewikkeld (Hof van Holland, Dictums en Sententiën no. 1025,
fol.81).
Zij trouwde met Anthonis van Noortich.
vi Jan van Egmond.
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11.

Vierde Generatie
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6. Aelbrecht van Egmond van Merenstein, ovl. 1 Aug 1507.
Hij erfde Rippickerweert als leen van IJsselstein en wer op 11 mei 1469 beleend met de goederen van zijn vader in Noord-Holland oa. Heemskerk (Holl.Leenk. 118
fol.3v).
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 LXXX 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 guldens 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 pond'.
Hij werd op 22 okt 1500 beleend met de goederen van zijn overleden broeder. Hij tochtte zijn vrouw op 4 feb 1482 (Holl. Leenk. 119 fol.8).
getrouwd < 1478, Henrica van der Spangen, (dochter van Engelbrecht van Spangen en NN van Alckemade) ovl. 8 Dec 1502.
Kinderen:
+ 14.

i Aelbrecht van Egmond van Merenstein.

15.

ii Steven van Egmond van Merenstein,8 ovl. < 10 Sep 1480.
Hij kreeg als minderjarige op 6 mrt. 1478 een leen te Benscop van 5 morgen, waarvoor zijn vader op die dag hulde deed aan de heer van IJsselstein. Hij
overleed voor de vermelde datum (Nassau Domeinraad 8375 fol.XXIX).

16.

iii Margaretha van Kenenburg, ovl. 11 Sep 1497.

In 1471/72 trad zij in Leeuwenhorst in als novice. Zij is overleden na de vermelde datum.
17.

iv Johanna van Egmond, ovl. 1524/25.
Zij liet aan Leeuwenhorst 32 lb. na. Er waren over deze erfenis voor ons onbe- kende problemen, die ca. 1527 aan de Grote Raad van Mechelen
voorgelegd werden.

8. Aelbrecht van Egmond,9 ook bekend als Albert van Egmond van Meresteijn.
5e Heer van Egmond-Merestein; hij erfde in 1476 het Bredeweer en droeg dit over op zijn broeder Jan. Hij begiftigde op 20 sept. 1470 en 23 okt. 1487 de parochiekerk
te Heemskerk (Gesch. Bisdom Haarlem deel 4, 1876, pag. 258-261). Het 2e huwelijk vond kort voor 24 de. 1477 plaats (Ned. Leeuw 1939 pag. 472).
(1) Hij trouwde met Haze de Blote van Lievenburch, (dochter van Dirk de Blote) ovl. > 4 Mrt 1469.
Zij werd op 17 nov. 1461 beleend met 48 pond en 50 hoenders per jaar na de dood van haar broer Jacob (Holl. Leenk. 117 fol.4) en bracht haar man Kenen- burch
onder Schipluiden. Zij stierf tussen 4 mrt 1469 en 23 aug. 1471.

+ 18.
19.

+ 20.

i Otto van Egmond-Merenstein.
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Kinderen:

ii Margriet van Egmond.10
Zij was non te Leeuwenhorst. Zij is vermeld op 11 sept. 1497, toen haar broeder voor het Hof van Holland erkende haar 1 pond schuldig te zijn, voor
haar versterf (fiches Leeuwenhorst ARA).
iii Jacob van Egmond.

G

(2) getrouwd < 24 Dec 1477, Janna van Renesse,11 (dochter van Jan van Renesse en Beatrix Gerrits v.d. Poel).
Zij is op 20 aug.1480 beleend met een hofstede en boomgaard in Naaldwijker- broek door heer Henric van Naaldwijk. Hulder was haar man (Nassau Domeinar- chief
6524 fol.9v). Het 1e huwelijk vond kort voor 24 de. 1477 plaats (Ned. Leeuw 1939 pag. 472).
Kinderen:

iv Janna van Egmond.12
Zij erfde haar moeders bezit in Naaldwijkerbroeck en werd er in 1513 door graaf Robert van der Marck opnieuw mee beleend en droeg het in 1527 over
op Bartholomeus van Egmond (Nassau Domeinarchief 6524 fol.9v).
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21.

13. Jan van Egmond,13 ovl. < 2 Nov 1495.
Hij was baljuw van Delfland van 1458-1460; dijkgraaf 1460-1469.
Hij kreeg op 6 okt. 1466 van zijn broeder Aelbrecht het Bredeweer, in de ban
van Alphen, in erfleen (Holl. Leenk. Caput N. Holland fol.27).
Hij bezegelde op 15 juli 1469 de verwerving van land in Beverwijk (fiches
Charters Abdij van Egmond).
Hij trad op 22 jan. 1486 op als hulder voor zijn tweede vrouw.
Op 12 aug. 1487 droeg hij 2 geerssen land te Castricum en nog 8 geersen aldaar
op aan Joost v.d. Hoeve (Holl. Leenk. 120 fol.6).
Hij schonk op 15 juli 1493 geld aan zijn dochter.
(1) Hij trouwde met NN de Bloot, (dochter van Dirk de Blote).
Zij is vermeld in de sententiën van 1469.
(2) Hij trouwde met Adriana Gijsbrecht Claeszdr.
Zij tochtte haar 2e man op 9 sept. 1483 en droeg op 18 aug. 1484 land te Dijx- hoorn (op die Harnasche, tussen de Hof van Delft en Heer Willem v.d. Coulster) op aan
Otto van Egmond van Kenenburch (zoon van broeder van haar man).
Kinderen:

22.

i Otto van Egmond.
Hij bezegelde op 15 juli 1493 de gift van zijn vader aan zijn zuster. Op 2 nov. 1495 werd hij beleend met het Beedeweer in de ban van Alphen (na de
dood van zijn vader) en droeg als priester op 27 mei 1499 het Breedeweer over aan zijn broeder Jacob.

23.

ii Jacob van Egmond.14
Hij kreeg op 27 mei 1499, na overdracht door zijn broeder Otto, de belening met het Breedeweer, 36 morgen, te Alphen in erfleen (Holl. Leenk. 122
fol.16). Op 13 nov. 1514 droeg hij het Breedeweer over aan Willem Evertsz die er mee werd beleend (Holl. Leenk. 123 fol.59v).

24.

iii Margriet van Egmond.15
Zij was non te Leeuwenhorst. Zij kreeg op 15 juli 1493 geld uit haar moederlijk erfdeel (fiches Leeuwen- horst ARA no. 629, 630 en 650).
Vijfde Generatie
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14. Aelbrecht van Egmond van Merenstein,16 ovl. < 14 Mrt 1539.
Hij werd op 29 dec. 1507 beleend met Rippickerweert door heer Frederik van Egmond (Nassau Domeinraad 8374 fol.171) en op 5 juli 1508 met de overige goederen
van zijn overleden vader (Holl. Leenk. 123 fol.4v).
Hij was kastelein van Woerden en eigenaar van het blauwe huis of 'het blauwe slootgen' Merestein te Heemskerk.
Hij droeg op 11 mrt. 1533 namens zijn vrouw nog enig land over (Holl. Leenk. 125 fol.9 en 9v), doch overleed voor 14 mrt. 1539 (Holl. Leenk. 127 fol.3v).
Hij huwde 1e tussen 20 juli 1505 en 24 sept. 1519 (Holl. Leenk. 274 fol.192).
getrouwd 20 Jul 1505, Anna van Foreest, (dochter van Herpert van Foreest en Maria van Cats) ovl. 1540, begraven in IJsselstein.
Zij werd op 20 juli 1505 beleend met 8 gemeten lands te Geervliet, doch op 24 sept. 1519 verkocht haar man deze grond (zie Jhr. H.A. van Foreest: Het oude
geslacht van Foreest 1250-1570, uitgegeven 1950, pag.144).
Kinderen:

i Jan van Egmond van Merenstein,17 ovl. 1546.
Zie genealogie Gomes BK-nr. 4692. Kastelein van Woerden. Hij werd op 14 apr. 1539 beleend met de goederen te Heemskerk enz (Holl. Leenk 127 fol.3v)
en op 15 aug. 1539 met Rippickerweert; dit laatste werd op 5 okt. 1544 bevestigd door de graaf van Buren (Nassau Domeinraad 8378 fol.51 en 52v).

G

25.

26.
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Hij trouwde met Amalia van Grombach, geb. ca. 1515, (dochter van Frederik van Grombach en Lucia van Martena) ovl. 1605 in Harlingen.
ii Anthonis van Egmond van Merestein.18
Hij werd op 15 aug. 1539 door Floris van Egmond, graaf van Buren, beleend met 5 morgen lands, gelegen in de Legen Biesen als onversterfelijk leen, ten
Zut- fens recht. Op 4 nov. 1540 legde hij de eed af voor Maximiliaan van Egmond, de nieuwe graaf van Buren. Hij tochtte op 15 juni 1562 zijn vrouw
(Nassau Domeinen 8378 fol.53v). Volgens Gouthoeven is hij kinderloos overleden.
Hij trouwde met Margriet Bruno.
27.

iii Jacob van Egmond van Merenstein.
Hij is priester in Beverwijk.

28.

iv Maria van Egmond van Merenstein,19 ovl. < 6 Mrt 1556.
Zij werd op 10 aug. 1541, na de dood van haar moeder, beleend met 1/3 koren- tiende en smaltiende bij Delft (Holl. Leenk. 128 fol.41). Overleden voor 6
mrt. 1556 (Holl. Leenk. 128 fol.26v).
(1) Zij trouwde met Jan van Huchtenbroek, ovl. < 8 Jun 1545.
Hij was een rechter uit Utrecht.
(2) Zij trouwde met Jacob van Cats,20 (zoon van Willem Jacobsz van Cats en Maria van Bruelis).
Hij is vermeld als man van Maria van Egmond van Merenstein op 20 apr. 1548.

29.

v Adriana van Egmond van Merenstein,21 geb. ca. 1511, ovl. < 21 Nov 1591.
Priorin te Rijnsburg, ingekleed aldaar 1519/20. Overleden voor 21 nov. 1591, op welke datum over haar prebende werd beschikt.

30.

vi Anna van Egmond van Merenstein.
Zij was non te Geijn.

31.

vii Hendrika van Egmond van Merenstein,22 geb. < 10 Dec 1526, ovl. 1606.
Op 10 dec. 1526 werd zij in het testament van haar ouders de jongste dochter genoemd. Zij werd beleend met grond te Saerdam op 10 aug. 1541 (Holl.
Leenk. 126 fol. 40v). Zij testeerde op 26 aug. 1600.
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getrouwd 1542, Jacob van Duivenvoorde, geb. 1509, (zoon van Jan van Duivenvoorde en Maria van Matenesse) ovl. Jun 1577 in Leiden.
Ridder; heer van Warmond, het Woud en Alkemade. Hij kocht in 1509 voor 4800 karoliguldens het huis Zijlhof bij Leiden. Hij ondertekende in 1566 het
Smeekschrift. Hij was hoogheemraad van Rijnland van 1567-1575 en raadsheer in het Hof van Holland.
18. Otto van Egmond-Merenstein,23 ovl. 1510.
Heer van Merenstein. Hij werd omtrent 1470 heer van Kenenburch na de dood van zijn moeder.
Op 23 aug. 1471 werd hij beleend met 48 pond en 50 hoenders per jaar (Holl. Leenk. 118 fol.25).
Hij werd in 1486 door Maximiliaan van Oostenrijk te Dordrecht tot ridder geslagen en erfde op 9 okt. 1497, na de dood van zijn vader, een huis, hofstad enz in de ban
van Heemskerk en 4 pond uit de herfstbede van Akersloot en Uitgeest; dit laatste leen droeg hij over op zijn broeder Jacob.
Hij trouwde met Catharina van Raaphorst,24 (dochter van Bartholomeus van Raaphorst en Magtilda Pots) ovl. 1513.
Zij werd getocht door haar man op 28 sept. 14473 (Holl.Leenk. 118 fol.41).
Kinderen:

i Machteld van Egmond.25
Zij is vermeld op 26 okt. 1490 als non in het gemeen convent der zusters van St. Marie te Haarlem (Handschr. Buchrl 357, RA Utrecht fol.103v). Volgens
Gouthoeven was zij non te Delft.

33.

ii Adriaan van Egmond,26 ovl. < 5 Sep 1533.
Heer van Kenenburg; hij stichtte in 1510 de tak Egmond-Kenenburg.
Hij werd op 16 jan. 1511, na de dood van zijn vader, beleend met 48 pond en 50 hoenders op Schiebroeck (Holl. Leenk. 123 fol.32v) en verkocht op 18
febr. 1513 aan zijn schoonvader 5 pond erfelijke rente uit dit leengoed, doch kreeg deze 5 pond (uit de Maaslandse tienden en uit de tienden van
Hodenpijl) op 21 mrt. 1531 weer terug en werd er op 1 mrt. 1532 mee beleend (Holl. Leenk. 125 fol.40v).
Volgens van Gouthoeven was hij in 1524 met zijn broeder Barthlomeus in Den Haag op de begrafenis van Jan heer van Wassenaar.
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32.

getrouwd < 18 Feb 1513, Henrica Heerman van Oegstgeest, geb. ca. 1494, (dochter van Jacob Heerman van Oegstgeest en Henrica van der
Does) ovl. 7 Dec 1537 in Leiden.
34.

iii Bartholomeus van Egmond,27 ovl. 29 Apr 1555, begraven in Noordwijk.
7e Heer van Egmond-Merenstein. Hij is vermeld in een acte van 5 jan. 1509 met zijn vader en zijn broeders Albracht en Jan (Nassau Domeinraad 7573
leenboek Leck en Polanen fol.49).
Hij was kastelein van Oudewater in 1519 (Hof van Holland, Sententiën no. 493 acte 349); baljuw van Noordwijk van 1545-1547 (Hof van Holland,
Sententiën no. 570 acte 308 en no. 517 acte 811).
uit het huwelijk van Bartholomeus en Anna zijn vele kinderen geboren.
Hij trouwde met Anna van Almonde, (dochter van Jacob van Almonde en Catharina van Eversdijck) ovl. 13 Dec 1561, begraven in Noordwijk.
Bij haar 2e huwelijk was zij weduwe.

35.

iv Albert van Egmond, ovl. 26 Feb 1560.
Hij is vermeld op 5 jan. 1509. Hij is ridder van de Duitse Orde te Utrecht; landcommandeur in Maasland van 1528-1543. Hij is op hoge leeftijd overleden .

36.

v François van Egmond.
Hij werd als jongeman doorstoken.

37.

vi Jan van Egmond, ovl. in Parijs.
Hij is vermeld op 5 jan. 1509. Hij was in dienst van de hertog de Montmorency. Hij was ongehuwd.

38.

vii Ursula van Egmond,28 ovl. 23 Sep 1559 in Delft.
Zij was non in het Sint Agneta klooster te Delft.

Kinderen:

G

i Jan van Egmond.30
Hij werd, na de dood van zijn vader, op 27 juli 1537 beleend met de 4 pond uit de herfstbede van Akersloot en Uitgeest, doch droeg het leen onmiddellijk
over aan Vincent van Teijlingen (Holl, Leenk. 127 fol.1v). Hij had toen twee zoons in leven.
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20. Jacob van Egmond,29 ovl. < 27 Jul 1537.
Hij werd op 9 okt. 1497 beleend met 4 pond uit de herfstbede van Akersloot en Uitgeest, na overdracht door zijn broeder Otto (Holl. Leenk. 122 Kennemerland fol.4).

Inv. Kloosters Leiden no.1576, regest 14.
Holl. Leenk. 57 fol.13, 62 fol.30v, 58 fol.50v, 62 fol.88v, 62 fol.119, 114 fol.29v; Holl. Leenk. 114 Philippus fol.101; Nassau Domeinraad 8374 fol.171.
3 Holl. Leenk. 120 fol.27v; 122 fol.20v.
4 Holl. Leenk. 62 fol.119; 62 fol.123; 114 fol.92v en 93.
5 Holl. Leenk. 115 fol.1v; 115 fol.16.
6 Hof van Holland, Sententiën no. 471, acte 108 fol.220 dd. 25 febr. 1469 en 4 mrt. 1469.
7 Ned. Leeuw 1939, blz. 472-473;Hof van Holland, Dictums en Sententiën no. 1025, fol.81.
8 Nassau Domeinraad nr. 8375 fol.XXIX.
9 Ned. Leeuw 1939 pag 472; Gesch. Bisdom Haarlem deel 4, 1876, pag. 258-261.
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11 Nassau Domeinarchief 6524 fol.9v; Ned. Leeuw 1939 pag 472.
12 Nassau Domeinarchief 6524 fol.9v.
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21 Hüffer, Abdij Rijnsburg pag. 585.
22 Holl. Leenk. 126 gol.40v.
23 Holl. Leenk. 118 fol.25; Ned. Leeuw 1885 pag.1.
24 Holl. Leenk. 118 fol.41; Ned. Leeuw 1885 pag.1.
25 Handschr. Buchel, no. 357 RA Utrecht fol.103v.
26 Holl. Leenk. 123 fol.32v; 125 fol.40v.
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