
REEKS III

De hier cursief beschreven afstammingsreeks t/m Aelbert van Egmont wordt door toonaangevende genealogen  
beschouwd als legendarisch en is ontleend aan de “Chronica van de Edele welgeborene Heeren ende 
Baroenen van Egmond” door A. Hovaeus, monnik van de abdij van Egmond en vanaf 1561 abt van 
Echternach † 1568.

  

4c
Lucretia van West-Francië 

† 884. 
Trouwt Radbout II van Egmont 4e Heer van Egmond.

  

Over Lucretia is vrijwel niets bekend. Genealogen beschouwen haar als een legendarisch persoon omdat zij 
nergens sporen van haar bestaan als zijnde één van de dochters van Karel de Kale keizer van het Frankische rijk 
hebben gevonden. 
Volgens Hovaeus was zij in ~865 15 jaar oud. Zij moet dan in ~850 geboren zijn. Als Lucretia een wettige 
dochter van Karel de Kale geweest zou zijn, dan was haar moeder Ermentrudis van Orléans. Karel de Kale 
trouwde namelijk in 842 met Ermentrudis die in 869 overleed.
Trouwt met Radbout II van Egmont.
Als we er vanuit gaan dat Lucretia inderdaad een dochter van keizer Karel de Kale was en dat zij huwde met 
Radbout II van Egmont 3e Heer van Egmond, dan gaat daar volgens Hovaeus de volgende geschiedenis aan 
vooraf:
Wolbrant van Egmont, een zoon van Radbout I, de laatste koning van het Friese rijk, kwam in 843 in opstand 
tegen de aanstelling door de keizer van diens neef Dirk van Aquitanië als graaf van Frisiae-Occidentalis (het 
huidige Noord- en Zuid-Holland alsmede Utrecht). De keizer kwam er in 864 aan te pas om vrede te stichten. 
De uitkomst was dat Dirk van Aquitanië de heerschappij over Frisiae-Occidentalis mocht behouden maar hij 
diende wel Wolbrant een schadeloosstelling van maar liefst 6000 Frankische franken te betalen omdat deze kon 
aantonen dat Pepijn en Karel Martel zijn vader toezeggingen hadden gedaan. Verder mocht Wolbrant Egmond 
met de tien omliggende dorpen behouden en moest Dirk een kapel bouwen voor de gesneuvelde Roeland.
Tijdens zijn verblijf in Frisiae-Occidentalis kreeg de keizer het bericht dat de Bertoenen (Normandiërs) zijn 
gebied waren binnengevallen. Wolbrant trok met de keizer ten strijde en wist de Bertoenen te verdrijven. 
De keizer was hem hiervoor zo dankbaar dat hij zijn 15 jaar oude dochter Lucretia uithuwelijkte aan 
Wolbrants zoon Radbout. Wolbrant verbleef nog enige tijd aan het hof van de keizer waar hij op 11 december 
868 door jaloerse edelen werd vermoord. Hij werd begraven te St. Denis.
Radbout II van Egmont 4e Heer van Egmond † 919 volgde de keizer tijdens diens expedities naar Italië. 
In 884 overleed Lucretia op 34-jarige leeftijd tijdens de geboorte van haar zoon Dodo. Radbout verhuisde van 
het laaggelegen Rinnegom naar het hogergelegen Egmond-Binnen. Hij liet in 902 de stoffelijke resten van zijn 
voorouders die op het Radboutkerkhof te Rinnegom begraven waren, transleren naar Egmond-Binnen. 

Mogelijk stond de kapel ter nagedachtenis aan zijn gesneuvelde broer Roeland ook in Egmond-Binnen zodat we 
mogen aannemen dat deze kapel de vroegste voorganger van de abdij van Egmond was. Hij was de laatste Friese 
troonpretendent. Radbout II overleed op 4 augustus 919. Waarschijnlijk was Dodo zijn enige kind.
Kind hieruit o.m.: 
Dodo I van Egmont, volgt 7c.

7c
Dodo I van Egmont 5e Heer van Egmond 

† 977.
Trouwt Kornelia van Brunswijk. 

De naam Dodo komt niet eerder voor in het geslacht van Egmont. Het zou een koosnaam geweest kunnen zijn. 
Hij werd in 884 geboren en overleed op 21 mei 977. Hij vocht mee in de strijd tegen de Saracenen 
(Moren). Hij woonde op het rondeel te Egmond op de Hoef. 
Trouwt met Kornelia van Brunswijk die op St. Thomasdag 21 december 982 overleed.
Kinderen hieruit:
Walengier van Egmont, volgt 8c.
Antonia van Egmont, getrouwd met de heer van Leerkendam (Leerdam ?).

8c
Walengier van Egmont 6e Heer van Egmond 

† 1016.
Trouwt 2e Helena van Brandenburg.

Walengier stichtte het dorp Egmond aan Zee. Mogelijk was dit een reeds bestaande door vissers bewoonde 
nederzetting. Doordat hij er een kerkje bouwde ter ere van St. Anna, verkreeg deze nederzetting de dorpstatus. 
Walengier overleed op 2 januari 1016.
Trouwt 1e met Katharina, de dochter van de hertog van Gloucester. Nadat hij haar op 27 augustus 1004 op 
overspel betrapte, doodde hij haar en haar minnaar en begroef beiden in het bos naast het slot op de Hoef, dus in 
ongewijde grond. Hij woonde op het rondeel te Egmond op de Hoef. Zij kregen een zoon Ghibert die door zijn 
vader in het klooster geplaatst werd. Hij zou later domproost te Utrecht worden. 
Trouwt 2e met Helena van Brandenburg, dochter van de markgraaf van Brandenburg. Zij overleed op 
22 juli 1027. 
Kind hieruit: 
Dodo II van Egmont, volgt 10c.

10c
Dodo II van Egmont 7e Heer van Egmond 

† 1074.
Trouwt Appolonia van Limburg.

Toen zijn vader in 1016 overleed, was Dodo II kennelijk nog minderjarig omdat zijn moeder ‘als Amazone en 
in manskleren’ aan zijn zijde vocht tijdens de inval van de Westfriezen in Kennum. Hij overleed op 10 maart 
1074. 
Trouwt met Appolonia van Limburg, de dochter van de hertog van Limburg. Zij overleed op 1 september 
1075. 
Kinderen hieruit:
Barwout I van Egmont, volgt 11c.
Perinne (Petronella) van Egmont, getrouwd met de graaf van Kormond (Clermont ?).
Oktrude (Geertruida) van Egmont, getrouwd met de heer van Lomerveld.

11c
Barwout I van Egmont 8e Heer van Egmond 

† 1093.
Trouwt Eleonora van Oostervant.

Over Barwout I geven de kroniekschrijvers weinig informatie prijs. Daarentegen verschaffen zij ons des te meer 
informatie over zijn zoon Steven, abt van de abdij van Egmond. Barwout I overleed op 10 november 1093. 
Trouwt met Eleonora van Oostervant, de dochter van de graaf van Oostervant. Zij overleed op 3 juni 1091.
Kinderen hieruit:
Barwout II van Egmont, volgt 12c.
Steven van Egmont, 5e abt van Egmond, overleden op 3 januari 1105.
Barwout Dodensoen van Egmont, advokaat van de abdij van Egmond, overleden in 1155.    
 Mogelijk was zijn volledige naam Barwout Barwout Dodensoen. Hij was de eerste uit het  geslacht van   
     Egmont  die advokaat van de abdij was. De van Egmonts beschouwden deze  functie als erfelijk hetgeen  
 later de oorzaak was voor talloze ruzies met de Egmondse abdij. 
Allard van Haarlem en Ysbrand van Rinnegom waren mogelijk eveneens zoons van Barwout I.

12c
Barwout II van Egmont 9e Heer van Egmond 

† 1114.
Trouwt Rozemont van Vlaanderen.

Barwout II had een hooglopende ruzie met de heer van Watersteyn. Deze heer was mogelijk Hugo heer van 
Waterland. Een bode van de heer van Watersteyn kreeg de opdracht om Barwout bij het overhandigen van een 
brief dood te steken. Dit werd door oplettendheid van Cornelis Brouwer voorkomen. Na de bode gemarteld te 
hebben, werd hij vrijgelaten en kreeg kleding en geld mee voor zijn terugreis naar de heer van Watersteyn. Deze 
was zeer verwonderd over de goedheid van Barwout en sloot vrede met de van Egmonts. 
Barwout II sneuvelde op 1 mei 1114 te Vronen tijdens een opstand van de West-Friezen tegen Holland. 
Trouwt met Rozemont van Vlaanderen, de dochter van de graaf van Vlaanderen. Zij overleed op 31 oktober 
1114. Mogelijk was zij een dochter van Robrecht de Vries graaf van Vlaanderen.
Kinderen hieruit:
Aalbert van Egmont, volgt 13c.
Dodo III van Egmont. Na het sneuvelen van zijn broer Aelbert in 1168 tot aan zijn dood op 26 november  
 1200 zaakwaarnemer van zijn minderjarige neef Wouter I. Dodo III wordt dan ook de 11e heer van 
 Egmond genoemd.
Werenbout van Egmont, stamvader van de heren Utenhage. Hij sneuvelde samen met zijn vader in 1114.

13c
Aelbert van Egmont 10e Heer van Egmond 

† 1168.
Trouwt Antoinette van Henegouwen.

Aelbert was stadhouder van Holland ten tijde van Floris II graaf van Holland (1091-1121). 
Hij sneuvelde tijdens een slag op de Rekere tegen de West-Friezen op 22 januari 1168. 
Trouwt met Antoinette van Henegouwen, de dochter van de graaf van Henegouwen. Zij overleed op 
30 november 1201 te Valencyn in Henegouwen op St. Andriesdag. Toen Aelbert in 1168 sneuvelde, was 
Antoinette in verwachting van Wouter I. Zij vertrok naar haar ouders in Henegouwen. 
Haar vader was mogelijk Herman van Bergen.
Kinderen hieruit:
Wouter I van Egmont, volgt 14c.
Aelbert had mogelijk drie bastaardzoons:
Ysbrant van Rinnegom, vermeld in 1230, overleden in 1255, getrouwd met Riswidis, overleden  in 1252.
Allaert van Rinnegom.
Floris van Rinnegom.

14c
Wouter I van Egmont 12e Heer van Egmond

† 1208.
Trouwt Klementia (Mabelia) van Gelre.

    

Wouter I werd in Valencyn in Henegouwen geboren. Tijdens zijn minderjarigheid nam zijn oom Dodo III 
zijn zaken waar. Uiteindelijk bleef Dodo III deze functie vervullen tot aan zijn dood in 1200. 
Wouter I overleed op 13 september 1208 en werd begraven in de Buurkerk van Egmond-Binnen. 
In 1200 schonken Wouter van Egmont, Anthonis van Gelmen en Hugo van Ysselmonde het goed 
Albrantswaart in het land van Putten aan de abdij ter Does. 
Omdat deze drie heren tesamen overgingen tot een schenking, kan er sprake zijn geweest van een tot op 
heden onbekende onderlinge familieverwantschap. 
Op 3 november 1200 was hij Homines comitis bij het vredesverdrag tussen Holland en Brabant. 
Op 3 november 1203 was hij getuige in een brief van Dirk VII graaf van Holland waarin deze afstand doet 
van het land van Breda. Op 4 december 1203 belegerde hij Haarlem.
Samen met Albert Banjaert streed hij in 1203/04 tegen graaf Lodewijk van Loon.
In 1204 was hij getuige voor Willem I graaf van Holland. In 1206 werd hij door de keizer tot ridder 
geslagen vanwege zijn verdiensten tijdens de strijd in het Heilige land. Hij maakte voortdurend ruzie met 
de abdij van Egmond. Hij ontnam de abdij bijvoorbeeld de zeevistienden te Egmond aan Zee. 
Op 24 december 1205 ondernam de Egmondse abt een aanval op het huis van Dirick van Rietwijk waar 
Wouter I tijdelijk zijn toevlucht had gezocht omdat zijn slot op de Hoef door de aanhangers van graaf 
Lodewijk van Loon verwoest was. Wouter werd op 31 december 1205 door graaf Lodewijk van Loon 
gevangen genomen. Egmondse burgers wisten hem echter op 17 januari 1206 uit het slot Heemskerk te 
bevrijden.
Trouwt (volgens Hovaeus) met Klementia (Mabelia) van Gelre, de dochter van de graaf van Gelre hetgeen door 
geschiedkundigen sterk wordt betwijfeld.
Kinderen hieruit:
Willem I van Egmont, volgt 15c.
Aarnout van Egmont.
Gerard van Egmont 13e heer van Egmond, stamvader van het geslacht van Egmont-Merenstein etc., 
 overleden op 20 februari 1217.
Wouter II van Egmont 14e heer van Egmond, overleden op 16 mei 1224.
Halewine van Egmont, getrouwd met Willem heer van Teylingen, overleden in 1244. 
Sybrant van Egmont.

15c
Willem I van Egmont 15e Heer van Egmond 

† 1234.
Trouwt Badeloge van Amstel-IJsselstein.

  

Willem I liet de houten pallisade op het rondeel te Egmond op de Hoef vervangen door een stenen 
omwalling. Hij kreeg in 1226 de advokatuur van de abdij van Egmond in erfelijk leen. Hij kreeg in 1228 
het Ver (vrouwe) Altrudeland nabij het rondeel op de Hoef van de abdij van Egmond in leen. 
Dit grondstuk omvatte nagenoeg het gehele dorp Egmond op de Hoef. Hij bouwde in 1229 de slotkapel. 
Hij overleed op 17 mei 1244 tijdens een zogenoemde kruistocht in Stadingerland bij Bremen aan de Elbe. 
Zijn hart werd bijgezet in de slotkapel. 
Trouwt met Badeloge van Amstel-IJsselstein, de dochter van Engelbert heer van Amstel. 
Zij overleed op 5 mei 1244.
Kinderen hieruit:
Maria van Egmont, jong gestorven.
Gerard II van Egmont, volgt 16c.

16c
Gerard II van Egmont 16e Heer van Egmond 

† 1242.
Trouwt Elisabeth van Montfoort.

  

Van Gerard II weten we dat hij in ~1241 op bedevaart ging naar het Heilige land. Op de heenweg logeerde 
hij te Milaan bij ** della Torre, hertog van Milaan.
Zijn zoon Willem II die hem op zijn bedevaart vergezelde, trouwde vervolgens te Milaan met Ada 
Blancha, de dochter van de hertog van Milaan. Op de terugweg leden zij beiden schipbreuk bij Kreta 
waarbij Gerard II om het leven kwam. 
In Egmond wordt de 25e december van het jaar 1242 gezien als zijn sterfdatum.
Trouwt met Elisabeth van Montfoort, overleden op 12 mei 1262.
Kinderen hieruit:
Willem II van Egmont, volgt 17c.
Sophia van Egmont, getrouwd met Jacob van der Woude heer van Warmond.
Dirk van Egmont.

17c
Willem II van Egmont 17e Heer van Egmond 

† 1304.
Trouwt Ada Blancha (Maria) della Torre. 

Willem II kreeg in 1248 van de abdij van Egmond de tienden van Wimmenum in erfelijk leen. 
In 1270 trad hij als eerste van zijn geslacht op als leenheer. In 1283 kocht hij het grafelijke leen Huis-
duinen en Ouddorp. Hij was meerdere malen getuige in grafelijke oorkonden. In 1291 begeleidde hij 
graaf Jan I van Holland naar Engeland en was hij getuige bij diens huwelijk met Elisabeth, de dochter van 
koning Edward I van Engeland. Begin 1297 keerde hij samen met Jan I weer terug naar Holland. 
Door zijn verblijf in Engeland was hij in ieder geval niet betrokken bij de moord in 1296 op graaf Floris V 
van Holland. Mogelijk werd tijdens zijn bewind het nieuwe vierkante slot op de Hoef gebouwd. 
Trouwt in 1241 te Milaan met Ada Blancha (Maria) della Torre. 
Willem II overleed op 20 maart 1304 en zijn vrouw op 20 januari 1297. Zij waren de eerste van Egmonts 
die in de noordelijke absis van de abdijkerk van Egmond begraven werden.
Kinderen hieruit:
Gerard III van Egmont, volgt 18c.
Halewine van Egmont, getrouwd met Hendrik van Kuyck burggraaf van Leiden heer van Rijnland, overleden in    
 1319.
Aleyt van Egmont, getrouwd met Jacob van Lichtenberg.
Maria van Egmont, getrouwd met Hendrik van Borselen. Hij overleed in 1354.

18c
Gerard III van Egmont 18e Heer van Egmond 

† 1300.
Trouwt Elisabeth van Strijen (Strienen).

Gerard III overleed op 18 mei 1300, dus vóór zijn vader. Hij is dus formeel geen heer van Egmond 
geworden alhoewel hij wel in de reeks wordt opgenomen. 
Trouwt met Elisabeth van Strijen (Strienen) die op 16 december 1297 overleed.
Kinderen hieruit:
Willem III van Egmont 19e heer van Egmond. Hij overleed op 3 juli 1312. Hij was getrouwd met 
 Margaretha van Blanckenhem die in 1312 overleed. Zij waren kinderloos.
Wouter III van Egmont, volgt 19c.
Nikolaas van Egmont, getrouwd met Elisabeth van Heemskerk.
Jan van Egmont.
Aleid van Egmont, overleden in 1311. Zij was getrouwd met Jacob van Lichtenberg, overleden in 1304.
Sophia van Egmont, overleden in 1309 en getrouwd met ** van Warmond.
Gerard van Egmont.
Een aantal bastaardtakken pretenderen van Gerard III van Egmont af te stammen.

19c
Wouter III van Egmont 20e Heer van Egmond 

† 1321.
Trouwt Beatrijs van de Doortoghe.

Wouter III volgde in 1312 zijn overleden broer Willem III op als heer van Egmond omdat deze geen 
wettige nakomelingen had. In 1315 nam hij deel aan een veldtocht te Vlaanderen. Mogelijk tijdens zijn 
afwezigheid werd het slot op de Hoef verwoest door de West-Friezen. Hij overleed op 3 september 1321. 
Trouwt met Beatrijs van de Doortoghe, overleden op 11 september 1323.
Kinderen hieruit:
Jan I van Egmont, volgt 20c.
Gerrit van Egmont heer van de Doortoghe, getrouwd met Johanna van Raephorst.
Wouter van Egmont, vermeld in 1359.
Yda van Egmont, getrouwd met Willem van der Duyn.
Sophia van Egmont, non te Leeuwenberg in 1351.
Maria van Egmont, getrouwd met Hendrik van Borselen heer van ter Veer.

20c
Jan I van Egmont 21e Heer van Egmond 

† 1369.
Trouwt Guyote Erfdochter van Amstel-Ysselstein.

   

Jan I nam deel aan de slag bij Kassel op 23 augustus 1328. Ook maakte hij van december 1344 tot maart 
1345 de derde tocht van graaf Willem IV van Holland naar Pruisen mee. Hij nam in juli 1345 deel aan de 
veldtocht tegen Utrecht en van juni tot september 1345 aan de veldtocht tegen Friesland.
Hij was vanaf 1339 lid van de grafelijke raad. Hij legde op 23 mei 1350 samen met Gerard van Heemskerk 
de grondslag voor het Kabeljauws verbond waarvan hij in Holland de leider werd. 
Vanwege de te verwachten erfenis trad hij zijn meer Hoeksgezinde schoonvader mild tegemoet. 
Hij bekleedde een leidende positie onder graaf Willem V van Holland. In 1353 maakte hij deel uit van de 
raad van Hillegom die het land bestuurde tijdens de afwezigheid van de graaf.
Hij was van januari 1353 tot april 1354 baljuw van Kennemerland. Hij was in oktober 1355 belast met 
de verdediging van Naarden en de militaire leiding over Kennermerland, West-Friesland, Amstelland en 
Waterland. Hij was in hoge mate verantwoordelijk voor het uitbreken van de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten. Hij wist de beëindiging van de burgeroorlog tot stand te brengen toen de Hoeken in het land en 
in het landsbestuur terugkeerden. Vanaf 1363 was hij heer van Ysselstein. Hij werd in 1366 vanwege zijn 
voortdurende conflicten met de abt van Egmond door de paus geëxcommuniceerd. 
Hij overleed op 28 december 1369. Hij werd begraven in het klooster van St. Bernhard te IJsselstein. 
Trouwt met Guyote erfdochter van Amstel-Ysselstein die na 1370 overleed.
Kinderen hieruit:                                            
Aarnoud van Egmont, volgt 21c.
Willem II van Egmont heer van Zevenhuizen en Zegwaard, getrouwd met Machteld van Hemert.
Gerrit van Egmont heer van Wateringen, getrouwd met Wilhelmina van Wateringen.
Aalbert van Egmont, kanunnik te Utrecht, overleden na 1389.
Beatrix van Egmont, getrouwd met Gysbrecht heer van Vianen en Goye burggraaf van Utrecht, overleden in  
 1391.
Baerte van Egmont, trouwde (1e) met Walraven van Brederode, overleden in 1369, trouwde (2e) met 
 Gerrit van Culemborch, overleden in 1395.
Maria van Egmont, getrouwd met Fillips V van Wassenaer burggraaf van Leiden heer van Barendrecht,  
 Katwijk en Valkenburg, overleden in 1438.
Catharina van Egmont, getrouwd met Bartholomeus van Raephorst, overleden in 1406.
Anthonia van Egmont, clarisse te ‘s-Hertogenbosch.
Elisabeth van Egmont, getrouwd met Filips van Tetrode.
Griete van Egmont, getrouwd met Jan van Almelo.
Johannes van Egmont, overleden in 1365, trouwde (1e) met Wilhelmina van Wateringen, overleden in  
 1387 en (2e) met Henriette van Rodenburg vrouwe van Weldam.
Otto van Egmont, baljuw van Kennemerland, getrouwd met Mabelia van Arkel.
Jan van Egmont, getrouwd met Johanna van Raephorst.

21c
Aarnoud van Egmont 22e Heer van Egmond 

† 1409.
Trouwt Jolanda van Leiningen.

Aarnoud was in 1372 raadsheer van hertog Aelbrecht van Beieren en in 1398 maarschalk. In 1404 raakte 
hij in onmin met de nieuwe graaf van Holland, Willem VI. Zijn lenen werden door Willem VI verbeurd 
verklaard. 
In 1408 kwam tegen een aanzienlijke betaling een zoen tot stand. Hij herstelde het slot op de Hoef en liet 
de slotkapel herbouwen. Hij overleed op 1 april 1409 en werd te Ysselstein begraven. 
Trouwt met Jolanda van Leiningen, overleden op 24 april 1434.
Kinderen hieruit:
Jan II van Egmont, volgt 22c.
Willem van Egmont heer van Ysselstein, overleden in 1451, getrouwd met Anna de Hennin (Bossu),   
 overleden in 1461.
Aarnoud had 3 bastaarden:
Willem van Egmont, vermeld in 1403.
Heylwijf van Egmont.
Gerard Beerhem, vermeld in 1389.

22c
Jan II van Egmont 23e Heer van Egmond 

† 1451.
Trouwt Maria van Arkel Hertogin van Gelre en Gravin van Zutphen.

  

Jan II werd in 1410 volledig in zijn lenen hersteld. In 1415 stichtte hij een Kanunnikencollege bij de 
slotkapel. 
In 1415 erfde hij de Arkelse bezittingen. In 1416 werd hij verdacht van een aanslag op de graaf. Nadat 
zijn bezittingen verbeurd verklaard werden, werd hij verbannen. In 1417 werd zijn slot Ysselstein door de 
Utrechters verwoest. Later werd hij een vertrouwensman van Jan van Beieren en in 1419 werd hij baljuw 
van Kennemerland en West-Friesland.  
Jan II wordt ook Jan ‘met de bellen’ genoemd. Deze bijnaam had betrekking op de belletjes die aan zijn 
harnas bevestigd waren. Hij was een vurig Kabeljauw en dus een vijand van graaf Willem VI van Holland 
en gravin Jacoba van Beieren. Hij verloor zijn landgoederen in de Arkelse oorlog en maakte zich na de 
dood van Willem VI meester van Ysselstein.
Voor zijn zoon Arnold voerde hij van 1423 tot 1451 het voogdijschap als hertog van Gelre. Om dit te 
mogen doen, sloot hij een onderpand af voor de leningen die Jan van Beieren en Filips van Bourgondië in 
het verleden verstrekt hadden aan de voorganger van zijn zoon. Als dankbetuiging verkreeg hij de 
heerlijkheid Leerdam. Op 15 augustus 1424 werd hij door keizer Sigismund verheven tot graaf van 
Egmont voor het leven echter op 31 december 1424 werd deze verheffing weer teniet gedaan waardoor hij  
“de wintergraaf” genoemd wordt. 
Hij overleed op 4 januari 1451 en werd begraven in de slotkapel te Egmond op de Hoef.
Trouwt met Maria van Arkel hertogin van Gelre en gravin van Zutphen, overleden op 19 juli 1415.
Kinderen hieruit:
Arnold van Egmont hertog van Gelre in 1423, overleden in 1473, getrouwd met Catharina van Kleef,  
 overleden in 1479. 
Willem IV van Egmont, volgt 23c.
Jan II had 2 bastaarden:
Jan van Egmont, overleden vóór 1468.
Pieter van Egmont, getrouwd met Baerte van Zutphen.

23c
Willem IV van Egmont 24e Heer van Egmond 

† 1483.
Trouwt met Walburga van Meurs.

Willem IV van Egmont werd geboren op 26 januari 1412. Hij overleed op 19 januari 1483. 
Hij was heer van Egmont, IJsselstein, Schoonderwoerd en Haastrecht en stadhouder van Gelre. 
In 1478 werd hij ridder van het Gulden Vlies.
Willem was een jongere broer van Arnold van Egmont hertog van Gelre. Hoewel hij in 1452 tot raadsheer 
bij het Hof van Holland was benoemd, verbleef hij meestal in Gelre waar hij zijn broer steunde in zijn 
conflicten met diens zoon Adolf van Egmont. Nadat Adolf zijn vader had opgesloten, voerde Willem de 
pro-Bourgondische partij aan. Toen hertog Karel de Stoute van Bourgondië in 1473 de macht in Gelre 
verwierf, benoemde hij Willem tot stadhouder. Deze vond zich echter te oud voor het ambt. 
Later zou zijn gelijknamige zoon eveneens stadhouder van Gelre worden. In 1477 werd Willem door 
Maria van Bourgondië in haar Grote Raad geïnstalleerd.
Trouwt op 22 januari 1437 met Walburga van Meurs vrouwe van Baer, Lathum en Swaerverden, de 
dochter van Frederik van Meurs en Engelberta van Kleef. 
Dit huwelijk bracht vier dochters en drie zonen voort. Hun zonen zouden alle drie belangrijke functies 
gaan bekleden in dienst van het Bourgondisch-Habsburgse Huis.
Willem IV van Egmont had een buitenechtelijke relatie met Aleid Kreynck.
Hieruit erkend bastaard: 
Hendrik van Egmont, volgt 24c.

24c
Hendrik van Egmont

† vóór 1511.
Trouwt Agnes Kreynck-Baeck.

Op 6 april 1476 wordt hij als borg voor zijn vader genoemd in een verkoopakte en op 24 augustus 1484 
als getuige in een kwestie in het kerspel Lochem. Op 30 juni 1497 wordt hij samen met het gemeente-
bestuur van Zutphen genoemd. In 1501 vernieuwde hij namens zijn vrouw de leeneed voor de tienden te 
Baeck. Hij zal dus vóór 1458 zijn geboren. Ook zal hij zeker in goede doen zijn geweest. Hij overleed vóór 1511.
Trouwt met Agnes Kreynck genaamd Baeck.
Kinderen hieruit:
Hendrica van Egmont-Baeck, overleden op 5 december 1544. Zij werd begraven te Zutphen. Zij was   
 getrouwd met Johan Golstein, overleden op 6 mei 1547.
Margriet van Egmont-Baeck, volgt 25c.

25c
Margriet van Egmont-Baeck 

† 1556.
Trouwt Berend Heer van Hackfort.

    

Margriet overleed op 20 augustus 1556 en werd begraven te Vorden.
Trouwt in 1504 met Berend heer van Hackfort. Als huwelijksgift kreeg zij het goed Baeck mee.
Berend (Bernt) erfde het minder belangrijk geachte Hackfort van zijn vader. Desondanks werd hij de be-
langrijkste en meest invloedrijke telg van zijn geslacht. Naast Hackfort erfde hij de helft van ‘t Medler 
en een derde deel van De Wiersse.
Berend zal in ca. 1475 zijn geboren omdat hij in 1502/03 oud genoeg was om als soldaat dienst te nemen 
bij hertog Karel van Gelre. Hertog Karel voerde namelijk met keizer Karel V van Habsburg strijd om het 
bezit van Gelre. Berend wisselde na zijn indiensttreding nog even van kamp maar in 1511 koos hij 
definitief de zijde van Karel van Gelre.
Na de dood van zijn broer Hendrik in 1513 verenigde Berend Vorden met Hackfort. In 1526 kon Berend 
inmiddels over het volledige bezit van ‘t Medler beschikken. Hij was dus een zeer vermogend man geworden.
Berends ster rees snel binnen het hertogdom Gelre en zijn daden zouden een dik boek kunnen vullen. 
Hij vervulde vele publieke functies zoals belastinggaarder in Zutphen, diverse richterambten, schout van 
Zutphen, rentmeester van Bredevoort, drost van Diepenheim, landdrost van het kwartier Zutphen en 
landdrost in Bergh. Al deze functies combineerde hij met een militaire carrière. Naast bevelhebber van 
Enschede was hij Generaal-stadhouder (plaatsvervanger van de hertog), het hoogst haalbare ambt voor een 
edelman.
Doordat hij grote sommen geld aan hertog Karel leende, kreeg hij hiervoor enkele goederen in onderpand 
zoals kasteel Schuilenburg, kasteel Wedde en de heerlijkheid Westerwolde.
Met de ondergang van hertog Karel kwam ook een einde aan Berends militaire loopbaan. Na de overgave 
van Appingedam werd hij gevangen genomen.
Nadat Berend vrijgekomen was, slaagde hij erin om zijn rol in het Gelderse bestuur voort te zetten. 
Ondanks zijn gevorderde leeftijd werd hij in 1536 landdrost van Bergh en was hij medevoogd van de 
minderjarige graaf Willem IV van Bergh. 
Na de definitieve overgave van hertog Karel in 1537, bleef Berend nog in beeld. In 1543 was hij namelijk 
medeondertekenaar van het Tractaat van Venlo.
Uiteindelijk kende keizer Karel V van Habsburg hem een pensioen toe van 300 Carolusguldens per jaar. 
Berend overleed op 22 maart 1557 op ca. 80-jarige leeftijd. Hij werd begraven in de kerk te Vorden waar 
zijn grafsteen nog altijd te bewonderen is. Berend was de laatste mannelijke telg van zijn geslacht. 
Huis Hackfort vererfde op Jacoba, de oudste dochter van Berend.
Kinderen hieruit:
Jacoba van Hackfort, in 1525 getrouwd met Goossen van Raesfeld.
Agnes van Hackfort, volgt 26c.

26c
Agnes van Hackfort 

† ca. 1564.
Trouwt Evert II Heer van Heeckeren.

 

Zij werd in ca. 1510 geboren en overleed in ca. 1564.
Trouwt ca. 1534 met Evert II van Heeckeren die in 1507/09 werd geboren. Hij overleed in 1562. 
Hij was de zoon van Jacob van Heeckeren heer van Roderlo en Aleid van Keppel vrouwe van  Westerholt.
Evert II was heer van Ruurlo en Nettelhorst. Toen zijn vader in 1508 overleed, was hij nog een zuigeling. 
Zijn oom Dirk van Keppel trad toen op als zijn voogd. In 1538 werd hij lid van de ridderschap van Zut-
phen, in 1555 was hij gedeputeerde van het kwartier van Zutphen, van 1559-1561 was hij raad in het hof 
van Gelre en Zutphen, in 1561 was hij leenstadhouder. Hij was ook heer van Schuilenburg. 
Dit goed stond hij in 1558/59 af aan Phillips II van Habsburg.
Na zijn dood ging Huis Ruurlo via zijn zoon Joost in vrouwelijke lijn over op de familie De Rode van 
Heeckeren. Zijn jongere zoon Evert erfde Nettelhorst.
Evert zou bij zijn vrouw 24 kinderen verwekt hebben terwijl hij ook nog meegewerkt heeft om 25 bastaar-
den op de wereld te zetten.
Kinderen hieruit o.m:
Margaretha van Heeckeren, geboren in 1531, overleden in 1597, getrouwd in 1556 met Gijsbert van   
 Broeckhuysen tot Barlham.
Evert III van Heeckeren, volgt 27c.
Jacob van Heeckeren.
Joost van Heeckeren.
Mechteld van Heeckeren, geboren in ca. 1540, overleden in 1621/22. Zij trouwde (1e) in 1561 met Roe lof  
 van Oostenwold en in 1577 (2e) met Johan Mulert tot den Ordel.
Catharina van Heeckeren, overleden vóór 1612, getrouwd met Reinier van Keppel tot Langen.

27c
Evert III van Heeckeren 

Heer van Nettelhorst † 1575.
Trouwt 1e Johanna van Erp van Vechel.

Evert III van Heeckeren werd in ca. 1535 geboren. Hij overleed op 11 juli 1575. Hij was heer van 
Nettelhorst en raad in de hof van Gelre. 
Trouwt (1e) op 15 mei 1564 met Johanna van Erp van Vechel die in ca. 1540 werd geboren en in ca. 
1601 overleed.
Trouwt (2e) met Elisabeth **.
Kinderen uit 1e huwelijk:
Walraven van Heeckeren, volgt 28c.
Agnes van Heeckeren, geboren in ca. 1570, overleden in 1620. Zij trouwde (1e) in 1594 met Eustaes van  
Scherpenzeel, overleden in 1608 en (2e) met Gijsbert van Hardenbroek.

28c
Walraven van Heeckeren 

Heer van Nettelhorst etc. † 1645.
Trouwt 2e met Walburga van Lynden.

 
Walraven van Heeckeren werd in ca. 1570 geboren. Hij overleed op 11 oktober 1645. Hij was heer van 
Nettelhorst en Enghuizen, luitenant-kolonel en landdrost van Zutphen.
Trouwt (1e) op 21 juni 1601 te Sterkenburg met Agnes van Aeswijn die in ca. 1579 werd geboren en in ca. 
1609 overleed.
Trouwt (2e) op 7 januari 1612 te Loosdrecht met Walburga van Lynden die in 1617 overleed. 
Zij was de dochter van Steven van Lynden en Anthonia van Amstel van Mijnden.
Kinderen uit 1e huwelijk:
Johanna van Heeckeren vrouwe van Nettelhorst, geboren in ca. 1608, overleden op 27 september 1652,  
 trouwde met Coenraedt van Huys.
Agnes van Heeckeren, geboren in ca. 1610, overleden op 9 oktober 1647, trouwde met Adriaen van   
 Beesd van Rhenoy, overleden in 1653.
Kind uit 2e huwelijk: 
Everhard (Evert) van Heeckeren, volgt 29c.

29c
Everhard van Heeckeren 

Heer van Nettelhorst etc. †1680.
Trouwt Maria Torck.

     

Everhard (Evert) van Heeckeren werd op 14 februari 1613 te Lochem geboren. Hij overleed op 23 april 
1680 te Zutphen. Hij was heer van Nettelhorst, Enghuizen en Barlham, lid van de ridderschap en 
landdrost van Zutphen, raad in de hof van Gelre en gedeputeerde ter Staten-Generaal. 
Trouwt op 2 januari 1642 te Zutphen met Maria Torck die in ca. 1622 te Wageningen werd geboren. 
Zij overleed op 21 februari 1690 te Zutphen Zij was de dochter van Lubbert Torck en Jacoba van Arnhem.
Kinderen hieruit:
Walraven van Heeckeren heer van Nettelhorst, geboren in 1643 geboren, overleden in 1701.
Lubbert Frederik van Heeckeren, geboren in 1645, overleden in 1668.
Robbert van Heeckeren, volgt 30c.
Gerrit van Heeckeren, kapitein-luitenant in 1673, luitenant-kolonel in 1679, geboren in 1652, overleden  
 in 1695.
Walburgis van Heeckeren, geboren in ca. 1656, overleden op 30 november 1721. Zij trouwde (1e) op 
 18 februari 1680 met Elbert Anton van Pallant, geboren op 2 december 1637, overleden op 5 maart  
 1701. Zij trouwde (2e) op 28 oktober 1711 met Anton Adolf van Haersolte, geboren op 10 november  
 1671, overleden op 6 oktober 1722.

30c
Robbert van Heeckeren 

Heer van Egnhuizen Burgemeester van Doetinchem † 1699.
Trouwt Anna Wilhelmina Cecilia van Keppel.

 

Robbert van Heeckeren werd op 1 december 1650 te Zutphen geboren. Hij overleed op 16 november 
1699 te Zutphen. Hij was heer van Enghuizen, burgemeester van Doetinchem, gedeputeerde ter Staten-
Generaal, lid van de ridderschap van Gelre, extra-ordinair lid van de hof van Gelre en curator van de 
Gelderse Akademie. 
Trouwt op 28 december 1687 te Elspeet met Anna Wilhelmina Cecilia van Keppel vrouwe van 
Molecaten en Kamferbeek, geboren op 13 april 1670 te Oldebroek, overleden op 10 juli 1704.
Kinderen hieruit:
Maria Johanna van Heeckeren, volgt 31c.
Anna Geertruid van Heeckeren, geboren op 14 oktober 1690 te Zutphen, overleden 8 november 1775.
Evert van Heeckeren.
Ludolf Hendrik Burchard Silvius van Heeckeren.
Elbert Anthonie Gerard van Heeckeren, getrouwd met Drenthina Maria du Rion.

31c
Maria Johanna van Heeckeren 

† 1750.
Trouwt Alexander van der Capellen.

  

Maria Johanna van Heeckeren vrouwe van Onckering † 1750.
Zij werd op 23 april 1689 te Zutphen geboren en overleed op 26 oktober 1750 te Zutphen.
Trouwt op 29 januari 1709 te Zutphen met Alexander van der Capellen 
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