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Generatie I 
 
I Wolfert van de Maalstede, heer van de Maalstede, is geboren rond 1158, is overleden rond 1222. 
 

Aangenomen wordt dat Wolfert 2 maal getrouwd was. De eerste vrouw zou mogelijk Kruiningen hebben 
meegebracht; (Hypothese Hans Vogels, bericht nr. 12177 punt 5.  op www.Middeleeuwse Genealogie) 
 
1198: 
Graaf Diederik VII en gravin Aleid schenken aan de abdij te Middelburg een kwart van de tiend van 
Souburg., waarvan de drie andere gedeelten door de vader van de graaf (graaf Floris II van Holland, 
gehuwd met Ada van Schotland) aan het klooster waren geschonken. Getuigen: Floris domproost (van 
Utrecht) en Boudewijn mijn broers, Hugo van Voorne en zijn broer Dirk, Gerard Ter Horst (mogelijk bij 
Voorne), Hendrik van Rijswijk, Bartholomeus van Haarlem, Franco kapelaan, Arnold Overvoorde, Floris 
Rost, Willem Raven, "Wolfert en zijn zonen Wouter en Willem" , Arnold van Schengen en zijn broer 
Hendrik, Hendrik Wisse, Gerolf Antonisz.. Alardus Reilafz., Simon Bonifaciusz. Willem van 
Koudekerke.. (Bron: Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (OHZ), deel I nr. 232) 
 
ca. einde april-mei 1222: 
Wolfert heer van de Maalstede en Pieter van Schoudee beoorkonden de uitspraak van vier 
scheidslieden in een geschil tussen de abt en het convent van Ten Duinen aan de ene zijde en Wolfert 
zoon van Wisse van Burg en Dankert en Hugo zonen van Willem van Welle aan de andere zijde over 
de verplichtingen voortvloeiende uit de verkoop van Waarde door de abt en het convent aan de 
laatstgenoemden. (Bron: OHZ II, nr. 426, zie ook nr. 428) 
N.B. Onder de leenmannen van Wolfert zoon van Wisse van Burg wordt genoemd o.a. Wolfert z.v. heer 
Wolfert. Het is niet duidelijk of dit de zoon is van Wolfert van de Maalstede. 
 
febr. 1234: 
Wolfert, heer van de Maalstede etc. genoemd worden in deze oorkonde: Dirck zijn broer, Godfried zoon 
van Wouter van Kruiningen, zijn broer, Peter zoon van Willem, zijn broer,  en Willem van Sabbinge man 
van een niet bij naam genoemde zus, en zijn zus Berta. (Bron: OHZ II nr. 559) 
Hieruit blijkt de samenstelling van het gezin van de stamvader Wolfert verwekt bij  twee verschillende 
echtgenoten. 
 
Wolfert trouwt (kerk) rond 1180 (1) met [NNdr. van Kruiningen], zij is overleden voor vrijdag 14 
februari 1203. 

 
Van Wolfert en haar zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Wouter van Kruiningen. 

 
Deze kinderen worden behandeld in de Genealogie van Kruiningen. 

 
2 Willem Wolfertszn.. 

 
Wolfert trouwt (kerk) rond 1200 (2) met [NNdr. Dirck van Voorne]. 

 
Van Wolfert en haar zijn vijf kinderen bekend: 

 
3 Wolfert II van de Maalstede, zie II-A. 

 
4 Dirck van de Maalstede, zie II-B. 

 
5 N.N. van de Maalstede, zie II-C. 

 
6 N.Ndr. van de Maalstede. 
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Zij was gehuwd met Willem van Sabbinge. 
 

7 Berta van de Maalstede. 
Generatie II 

 
II-A Wolfert II van de Maalstede ook genaamd van Zeeland en van de Woestine, zoon van Wolfert van 

de Maalstede (I) en [NNdr. Dirck van Voorne], schout van Hulst en ridder, Heer van de Maalstede, 
is overleden in 1256. 

 
in de oorkonde bij zijn vader van 1222 wordt genoemd onder de leenmannen van Wolfert zoon van 
Wisse van Burg  o.a. Wolfert z.v. heer Wolfert. Het is niet duidelijk of dit de zoon is van Wolfert I van 
de Maalstede. (Bron: OHZ II nr. 426) 
 
juli 1232: 
In twee oorkonden van graaf Floris IV treedt Heer Wolfert van de Maalstede op o.a.  als 
scheidsrechter, betreffende Arnulf Platvoet. (bron: OHZ II nrs. 540 en 540.) 
 
febr. 1233: 
Wolfert, ridder, heer van de Maalstede en schout van Hulst, doet ten gunste van de abdij Ter Doest, 
die bedijkt en onbedijkt land in Hulsterambacht had verworven, afstand van zijn rechten op dat en op 
door de abdij aldaar nog te verwerven land, en vrijwaart haar van alle aanspraken vanwege het 
schoutambt op dat land; de oorkonde wordt medebezegeld door graaf Floris IV. Met het zegel van 
de oorkonder (CSN nr. 1071) (Bron: OHZ II nr. 546) 
 

 
 

Zegel Wolferd van de Maalstede 1233 
Groene was aan een dubbele staart 

Wapen: gedwarsbalkt en een versmald S. Andrieskruis over alles heen 
achter het schild een omgewende leeuw. 

R.: +SIGILLV[ M DNI WLFARDI] DE ZELANDIA 
 
febr. 1234: 
Wolfert, heer van de Maalstede en schout van Hulst, schenkt alle rechten die hij en zijn 
bloedverwanten mochten bezitten op enkele stukken grond in Elfdijk en Frankendijk in 
Hulsterambacht aan de abdij Ter Duinen, doet ten overstaan van baljuw en schepenen, van de graaf 
en de gravin van Vlaanderen alsmede de graaf van Holland afstand van die rechten ten behoeve 
van de monniken, en zegt de abdij toe haar bij te staan en op een goed dijkonderhoud in 
Hulsterambacht toe te zien. Genoemd worden als bloedverwanten: Dick, zijn broer, Godfried zoon 
van Wouter van Kruiningen zijn broer, en Pieter zoon van Willem zijn broer, Willem van Sabbinge 
man van zijn zus en vrouwe Berta zijn zus. (Bron: OHZ II nr. 559) 
25 maart 1239-14 april 1240: 
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Wolfert, heer van de Maalstede en schout van Hulst, beslecht samen met broeder Pieter , magister 
van (de uithof te) Kloosterzande, het geschil tussen de abdij Ten Duinen en Arnulf zoon van Aleid 
onder meer inzake gronden die de abdij van Gerard, heer van Ossendrecht had gekocht. (Bron: 
Oorkondeboek van Noord-Brabant tot 1312, II, eerste stuk (OBNB II.1), 2000, nr. 985) 
 
juli 1240: 
In een schenking van Godfried van Kruiningen van moerland aan de abdij Ter Doest is getuige: Heer 
Wolfert, ridder, van de Maalstede zijn oom. (Bron: OHZ II nr. 604) 
 
17 augustus 1243: 
Graaf Willem II verleent aan de kooplieden van Lübeck en Hamburg bescherming en geleide binnen 
zijn gebied etc. Getuige o.a. Heer Wolfert van de Maalstede. (Bron: OHZ II nr. 632) 
 
27 juli 1245: 
Graaf Willem II bevestigt de abt en convent van Heisterbach in het bezit van de goederen en de 
rechten die graaf Dirk VII en gravin Aleid destijds aan de abdij hadden geschonken etc. Genoemd 
als getuige o.a. Wolfert van de Maalstede. (Bron: OHZ II nr. 665) 
 
21 mei 1246: 
Wolfert heer van de Maalstede schenkt 25 gemet land, gelegen tussen de heerweg van Biezelinge 
naar Vlake in het zuiden, de Muilvliet in het oosten, de weg van Maalstede naar het Spaart in het 
noorden, en de weg van Maalstede naar Biezelinge in het westen, aan het in zijn ambacht op 
bedoeld land gestichte nonnenklooster genaamd Jeruzalem, vrij van schot, korentiend en de 
afdracht van voedingsmiddelen. Zijn zoon Gerard stemt in met de schenking. Ook Godfried van 
Kruiningen, zoon van den overleden broer van de oorkonder, bevestigt mede zijn zegel,  ten teken 
van diens instemming met de afstand van familiegoed aan de stichting.(Bron: OHZ II nr. 684) 
 

                                             
                                                     
Zegel Wolfert van de Maalstede 1246/1248                              Tegenzegel Wolferd van de Maalstede 

         Witte was een enkele staart                                                       wapen dwarsbalk met S Andrieskruis 
         Afb. van de ridder in volle wapenrusting                                     achter schild dubbele adelaar 
         Wapen; dwarsbalk en een S. Andrieskruis over alles heen        R.:+WVLFARDI MILITIS DE 
         R.: + S. WV—[ARDI]-ZELANDIA                                                 (CSN nr. 1073) 

(CSN nr. 1072) 
 
juli 1248: 
Wolfert heer van de Maalstede schenkt vijftien gemet tienden in het Vroonland binnen de parochie 
Kapelle aan de priores en het convent van het klooster Jeruzalem bij Biezelinge, met de bepaling 
dat, indien het geschonkene aldaar niet ten volle wordt opgebracht, dit zal worden aangevuld uit het 
ten oosten ervan gelegen Vernauendregt en verder.(Bron: OHZ II nr. 765) 
21 augustus 1248: 
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Wolfert, ridder, heer van de Maalstede, die het leen dat hij van Margareta gravin van Vlaanderen en 
Henegouwen hield, na daarvan vervallen te zijn geweest had teruggekregen verklaart samen met 
zijn zoon en erfgenaam Gerard zich nooit meer tegen de gravin van Vlaanderen en haar opvolgers 
te zullen keren en steeds te zullen opkomen voor de rechten van de graven van Vlaanderen en 
Zeeland zoals omschreven in de oorkonde van Filips van de Elzas graaf van Vlaanderen en Floris III 
graaf van Holland alsook in de oorkonde van Willem gekozen rooms-koning en graaf van Holland, 
op verbeurte van zijn bezittingen in Hulsterambacht en het Land van Saaftinge. (Bron: OHZ II nr. 
774) 
 
19 mei 1250: 
Margareta gravin van Vlaanderen en Henegouwen sluit met rooms-koning Willem, door bemiddeling 
van Petrus bisschop van Albano, pauselijk legaat, ter beëindiging van de tussen haar enerzijds en 
de koning en diens broer Floris anderzijds gerezen geschillen een verdrag waarbij wordt bepaald dat 
de koning als graaf van Holland van haar Zeeland bewesten Schelde in leen houdt etc. In de bijlage 
op blz. 509 worden genoemd heer Godfried van Kruiningen  en Heer Wolfert. (Bron OHZ II nr. 
849/850) 
 
18 mei 1250: 
Rooms-koning Willem verklaart dat de gravin van Vlaanderen en Henegouwen niet gehouden is de 
gijzelaars, genomen en naar Brugge gebracht door Wolfert (van de Maalstede) en andere Zeeuwen 
die haar tegen hem hebben bijgestaan, aan hem over te leveren, onder voorbehoud van hetgeen 
over het vrijlaten van gijzelaars door graaf Ferrand van Vlaanderen aan graaf Floris IV bij oorkonde 
is toegezegd. (Bron: OHZ II nr. 852, zie ook nr. 853 van 19 mei 1250 over het gevangennemen door 
heer Wolfert.) 
 
19-31 mei 1250: 
Nikolaas III bisschop van Kamerijk en Pieter bisschop van Châlons-sur-Marne staan tot een bedrag 
van 1500 pond Vlaams in voor de betaling aan Margareta gravin van Vlaanderen en Henegouwen 
van een nog vast te stellen vergoeding voor de schade, tijdens de wapenstilstand geleden door heer 
Wolfert en ander Zeeuwen die de zijde van de gravin hadden gekozen. (Bron: OHZ II nr. 861) 
 
4 februari 1251: 
Johannes abt van Ter Doest, Willem heer van Maldegem en Wolfert heer "van de Woestijnen" en 
van de Maalstede beoorkonden de uitspraak door de twee laatstgenoemden gedaan als 
scheidslieden en een geschil tussen de abdij Ter Doest en Wouter zoon an Willem van Zabbinge 
etc. (Bron OHZ II nr. 880) 
N.B.: zie bij zijn echtgenote. 
 
Januari 1252: 
Gravin Margaretha oorkondt dat Wolfert van de Maalstede het patronaatsrecht van een persoon te 
Hulst te leveren overdraagt aan de Utrechtse bisschop- met zijn andere goederen van de grafelijke 
kroon in leen gekregen. Dat voordrachtsrecht behield hij, als wettelijk verkregen ook na zijn afstand  
van begevingsrecht. (Bron: Adriaanse; Kortrijk CIV blz. 109) 
 
januari 1256: 
Bisschop Hendrik van Vianden bekrachtigt de Utrechtse Kerkvoogd de afstand van Wolfert van de 
Maalstede van het patronaatsrecht op de Hulster parochie kerk. (Bron: J. Adriaanse Het geslacht 
van der Maalstede te Hulst en elders in: Jaarboek De Vier Ambachten, 1921, blz. 35 met noot: 
::Mussely en Molitor; Cartulaire de l'ancienne Eglise Collégiale de Notre Dame à Courtrai, 1880 
(Kortrijk), nr. CVII, blz. 11) 
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16 november 1256: 
Meester Wouter (van Hulst), clericus van wijlen heer Wolfert van Zeeland (van der Maalstede), 
ridder, verkoopt ten overstaan van Lambert officiaal van het hof van Utrecht 62 roede land in Elfdijk 
in de parochie Hontenisse aan de abdij Ten Duinen. (Bron: OHZ III nr. 1137) 
 
25 mei 1258: 
Floris ruwaard van Holland bevestigt de zusters van Biezelinge in het bezit van de tiend die heer 
Wolfert (van de Maalstede) hun had geschonken. (Bron: OHZ III nr. 1181) 
 
11 juli 1258: 
Ruwaardes Aleid bevestigt de nonnen van Biezelinge in het bezit van de tiend die heer Wolfert (van 
de Maalstede) hun had geschonken. (Bron: OHZ III nr. 1187) 
 
4 april 1316: 
Graaf Willem van Henegouwen beleent de priorin en het klooster van Jherusalem bij Biezelinge met 
15 gemeten tienden te Capelle, nader vermeld in de brief van heer Wolfaert van der Maelstede, die 
het klooster daarvan heeft. (Bron: R. Fruin; De leenregisters Bewesten Schelde 1470-1525, 1911, 
regestnr. 4) 
 

 
Van Wolfert en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Gerard van de Maalstede, zie III-A. 

 
2 Wolfert III van de Maalstede, zie III-B. 

 
Wolfert was gehuwd (2) met Aleid (Aelide) Philipsdr. van de Woestine.. 

 
Aelide Philipsdr. van de Woestine (1236-1258) is gehuwd met Wulfard van Zeeland heer van 
Maalstede. (Bron: E. Warlop, De Vlaamse Adel deel II anexes ,volume II, Uitgever G. Desmet-
Huysman, Kortrijk 1976  nr. 235 Zomergem en Woestine blz. 1217) 
 

 
Van Wolfert en Aleid is een kind bekend: 

 
3 Elizabeth, Vrouwe van Woestine. 

 
Vermeld 1266-1298. 
 
Elizabeth was gehuwd met Jan II van Gistel.. 

 
 
II-B Dirck van de Maalstede, zoon van Wolfert van de Maalstede (I) en [NNdr. Dirck van Voorne], 

ridder, is overleden voor zaterdag 3 mei 1264. 
 

Van Dirck en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend: 
 

1 Wouter van de Maalstede. 
 

2 Willem van de Maalstede, zie III-C. 
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II-C N.N. van de Maalstede, dochter van Wolfert van de Maalstede (I) en [NNdr. Dirck van Voorne], 
is overleden voor 1234. 
Zij was gehuwd met Hendrik Wisse van Borselen. 

 
Van Hendrik en N is een kind bekend: 

 
1 Wolfert I van Borsele. 

 

Generatie III 
 

III-A Gerard van de Maalstede, zoon van Wolfert II van de Maalstede (II-A), is overleden voor 1271. 
 

21 augustus 1248: 
In een oorkonde van zijn vader Wolfert, ridder, heer van de Maalstede  belooft Gerard zijn zoon en 
erfgenaam mede.(Bron: OHZ II nr. 774) 
 
Gerard was gehuwd (1) met NNdr. Jan van Stavenisse. 
 
(Hypothese B. de Keijzer; De borgen van Jan van Renesse en Dirk van Brederode uit 192, blz. 10-
11, 2021 op www.HoGenDa.nl ) 

 
Van Gerard en NNdr. zijn drie kinderen bekend: 

 
1 [Wolfert] van de Maalstede is overleden jong  
 
2 Jan van de Maalstede, zie IV-A. 

 
3 Gerard van de Maalstede, ridder. 
 

 
 

Zegel Gerard Gerardsz. Van de Maalstede 1283 (CSN nr. 1076) 
Groene was dubbele staart 

Wapen; versmald S. Andrieskruis een versmalde dwarsbalk van een ..? over alles heen 
R.: ___ERARDI: DE: MA--- 

 
13 augustus 1271: 
De broers heer Hugo en heer Wouter van Kruiningen, ridders, Jan van de Maalstede, diens broer 
Gerard en Willem zoon van heer Dirk, edelen,( hun bloedverwanten),, schenken aan het klooster 
Jeruzalem bij Biezelingen de paling visserij in de Vlakesluis en in het gehele ambacht Vlake. 
(Bron: OHZ III, nr. 1568) 
 
ca. 5 nov. 1268-31 maart 1281: 
Arnout van Leuven en zijn echtgenote Elisabeth (heer en vrouwe van Breda) geven hun 
goederen in Nieuwschakerlo in recht leen aan Gerard van de Maalstede en diens echtgenote 
Oda. (Bron: OHZ IV, nr. 1950, OBNB II.1 nr. 1205) 



Genealogie van de Maalstede 

 

8 

 

10 maart 1282: 
Deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht geven tien gemet tienden in Stavenisse in pacht 
aan Boudewijn zoon van Dankert van Stavenisse tegen 44 d. Vlaamse jaarlijks, en omschrijven 
de wijze van vererven van de pacht. Boudewijn en Dankert bezaten door vererving van hun vader 
3 gemet tienden en verkregen van Gerard van de Maalstede en zijn echtgenote 7 gemet tienden 
in Stavenisse. (Bron: OHZ IV nr. 2002) 
 
29 maart 1283: 
Gerard van de Maalstede zoon van Gerard zoon van wijlen heer Wolfert van de Maalstede 
verkoopt de visserij van de Cortewiffliet met de grond daarvan in het ambacht Kattendijke aan abt 
en convent van Ter Doest, en geeft hun kwijting van de betaling van de koopsom. (Bron: OHZ IV, 
nr. 2103) 
 
30 augustus 1305: 
Graaf Robert van Vlaanderen en zijn mannen beloven Heer Gillis van Kruiningen en Heer Gerard 
van de Maalstede weer in de gevangenis van graaf Willem te zullen leveren, als zij niet bewijzen 
op de dag van hun gevangenname bondgenoten van Vlaanderen te zijn geweest of 3200 pond 
rantsoen betalen. (Bron: Regesta Hannonensia blz. 14) 
 
Gerard was gehuwd met Oda. 

 
Gerard was gehuwd (2) met Meina Nicolaasdr. van Borsele. 

 
1270: 
Hendrik Berthout, heer van Duffel en Geel, en zijn vrouw Meina, dochter van heer Nicolaas van 
Borsele, schenken land in Hontenisse aan de abdij Ter Duinen met toestemming van " haar 
kinderen en erfgenamen " Jan en Gerard van de Maalstede .In 1272 noemt zij zich : "Ymaina 
domina de Malstede, relicta nobilis viri bone memorie quondam Henrici dicti Berthout . militis 
".(Bron de Keijzer 2021, blz. 10-11, verwijzing naar: C. Dekker en J.G. Kruisheer, Het 
Victorinnenklooster Jeruzalem te Biezelinge, 1246-begin 17e eeuw, met regestenlijst, 
Odijk/Maarssen, 1973 blz. 8-9) 
 
Dek vermeld in 1263 een dochter van Nikolaas van Borsele. (Bron: A.W.E. Dek, Genealogie der 
Heren van Borselen, Europese Bibliotheek, Zaltbommel 1979, blz. 11) 
 

Meina was eerder gehuwd (1) met Hendrick Berthout. 
 

III-B Wolfert III van de Maalstede, zoon van Wolfert II van de Maalstede (II-A). 
Wolfert was gehuwd met N.Ndr. Egidius van Kattendijke. 

 
Van Wolfert en N.Ndr. zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Floris van de Maalstede. 

 
2 Wolfert IV van de Maalstede. 

 
III-C Willem van de Maalstede, zoon van Dirck van de Maalstede (II-B). 
 

3 mei 1264: 
Albert heer van Voorne burggraaf van Zeeland beleent Willem van de Maalstede en diens broer 
Wouter erfelijk met het goed dat wijlen hun vader Dirk van de Maalstede ridder, van hem had 
gehouden, met de bepaling dat zij hem bij de verdediging van zijn gebied gedurende één dag op 
eigen kosten en indien langer op zijn kosten zullen bijstaan tegen iedereen uitgezonderd de graaf 
van Holland, en stelt het heergewaad van het leen vast op een jachtsperwer en een paar herteleren 
handschoenen. (Bron: OHZ III, nr. 1350) 
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3 mei 1264: 
Willem van de Maalstede en Wouter zijn broer beleent met hun goed in Nisse, Sinoutskerke en 's 
Heer Abtskerke, bij dode van Dirk van de Maalstede, ridder, hun vader.(Bron: J.C. Kort, Ons 
Voorgeslacht jrg 32 ,1977, repertorium op de lenen van de hofstede Voorne in Noord-Holland, 
Kennemerland, Waterland en Zeeland, 1230-1649, nr. 135, het leen is gesplitst in 135A, 135B en 
135C) 
 
13 augustus 1271: 
De broers heer Hugo en heer Wouter van Kruiningen, ridders, Jan van de Maalstede, diens broer 
Gerard en Willem zoon van heer Dirk, edelen,( hun bloedverwanten),, schenken aan het klooster 
Jeruzalem bij Biezelinge de paling visserij in de Vlakesluis en in het gehele ambacht Vlake. (Bron: 
OHZ III, nr. 1568) 
 

 
Van Willem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Jan Willemsz. van de Maalstede. 

 

 
 

Zegel Jan Willemsz. Van de Maalstede, 1 aug. 1292. (CSN nr. 1077) 
Bruine was dubbele staart 

Wapen: dwarsbalk  
vergezeld boven van een vijfbladige roos, beneden van een lelie en een uitgetand S. 

Andrieskruis over alles heen. 
R.: + IOHIS F WILLI. DE MAELSSTEDE 

 
12 juni 1290: 
In een lange oorkonde treden als scheidrechters in het conflict van de edelen van Zeeland met 
graaf Floris V van Holland op Guido van Vlaanderen, Jan I hertog van Brabant en Robert graaf 
van Nevers en doen zij uitspraak. In deze oorkonde worden genoemd o.a. heer Jan van de 
Maalstede (zoon van Gerard), heer Hugo van Kruiningen, Jan van Maalstede zoon van Willem  
van de Maalstede.(Bron: OHZ IV nr. 2490) 
 
1 augustus 1292: 
Wolfert van Borsele, ridder en drieëntwintig andere Zeeuwse heren ( w.o. Jan Willems zone van 
de Maalstede) die in verband met de twist tussen de graaf van Vlaanderen en de graaf van 
Holland inzake Zeeland bewesten Schelde naar Vlaanderen zijn uitgeweken, verklaren de graaf 
van Vlaanderen, van wie zij renten tot een totaal va. 3.850 pond Vlaams jaarlijks ontvangen, in 
alles te zullen bijstaan tegen de graaf van Holland totdat zij in hun bezittingen in Zeeland zullen 
zijn hersteld, met de bepaling dat wanneer zij hun bezittingen terugkrijgen, zij de graaf van 
Vlaanderen de verdere betaling van de renten zullen kwijtschelden. (Bron: OHZ V, nr. 2741) 
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20 oktober 1298: 
Gillis van Kruiningen belooft graaf Jan I en zijn nakomelingen getrouw te zullen dienen en stelt 
hiertoe borgen. w.o. Jan Willemsz. van de Maalstede. (Bron: OHZ V, nr. 3427) 
 
26 september 1299: 
Jan van Baarsdorp, Arnoud zoon van vrouwe Roza, Hendrik zoon van Bruise, Jan zoon van 
Willem van de Maalstede en Nikolaas zoon van Wouter van Grijpskerke stellen zich borg 
tegenover graaf Jan I en Jan van Avesnes graaf van Henegouwen voor de terugkeer, dood of 
levend, van heer Hendrik van Zoutelande, ridder, in de gevangenschap waarin hij nu verkeert, op 
uiterlijk 24 juni 1300. (Bron: OHZ V, nr. 3509) 
 

 
2 Gillis Willemsz. van de Maalstede, zie IV-B. 

 
 

Generatie IV 

 

IV-A Jan van de Maalstede, zoon van Gerard van de Maalstede (III-A) en NNdr. Jan van Stavenisse, 
ridder en schout van Hulst. 

 
Zegel Jan van de Maalstede  13-8-1271 (CSN nr. 1074) 

Witte was dubbele staart 
Wapen: S. Andrieskruis dwarsbalk over alles heen. 

Achter schild een adelaar 
R.:+ SIGI---IS: DE: MAE__TEDE 

1271: 
Jan van de Maalstede erkend plechtig de rechten van het Kapittel van Kortrijk op de parochie kerk 
van Hulst. (Bron: J. Adriaanse Het geslacht van der Maalstede te Hulst en elders in: Jaarboek De 
Vier Ambachten, 1921, blz. 35 met noot:  nr. CXXXIII blz. 146):Mussely en Molitor; Cartulaire de 
l'ancienne Eglise Collégiale de Notre Dame à Courtrai, 1880 (Kortrijk), nr.: CXXXIII blz. 146) 
 
12 augustus 1267: 
Jan van de Maalstede verkoopt aan de kloosterlingen van Jeruzalem bij Biezelinge negen gemet 
land in Rlkolfsee en in de Vijfgemeten voor elf pond oude Vlaamse per gemet. (Bron: OHZ III nr. 
1457) 
 
13 augustus 1271: 
De broers heer Hugo en heer Wouter van Kruiningen, ridders, Jan van de Maalstede, diens broer 
Gerard en Willem zoon van heer Dirk, edelen,( hun bloedverwanten),, schenken aan het klooster 
Jeruzalem bij Biezelingen de palingvisserij in de Vlakesluis en in het gehele ambacht Vlake. (Bron: 
OHZ III, nr. 1568) 
 
6 november 1271: 
Pieter van Borsele, ridder, zegt Hendrik van de Lek bij wijze van bruidsschat van zijn dochter Jutta 
de betaling van 1200 pond Hollands toe als borgen o.a. Jan en Gerard van de Maalstede, broers. 
(Bron: OHZ III nr. 1582) 
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18 juni 1274: 
Graaf Floris V erkent 9089 pond 22 penning oude Tournoois schuldig te zijn aan Floris van 
Henegouwen etc. onder de getuigen: Jan van de Maalstede. (Bron: OHZ III nr. 1670) 
 
15 augustus 1278: 
Heer Hugo en heer Wouter van Kruiningen, heer Jan van de Maalstede, ridders, Gerard van de 
Maalstede, Klaas van Baarsdorp en Boudewijn zoon van heer Dankert verklaren ten overstaan van 
schepenen van Dordrecht dat zij aan heer Hendrik van de Lek, ridder, uit hoofde van hun 
borgstelling voor heer Pieter van Borsele binnen een week 150 pond Engelse plus kosten zullen 
uitkeren op straffe van nader omschreven boeten en de verplichting te Dordrecht in leisting te 
gaan.(Bron: OHZ IV nr. 1835) 
 
2 oktober 1279: 
In een oorkonde van Imaina, abdis en convent van het klooster Jeruzalem bij Biezelinge is Jan 
vande Maalstede getuige. (Bron: OHZ IV nr. 1885) 
 
29 mei 1282: 
In een oorkonde van Floris van Borsele zegelen heer Wouter van Kruiningen en heer Jan van de 
Maalstede.(Bron: OHZ IV, nr. 2033) 

 

24 april 1286: 
Hugeman Deilin en zijn zoon Hugeman, clerch, schenken bijna 20 gemet land in Ossenisse aan 
abdis en convent van de abdij Bethlehem in Schouwen., medezegelaar Jan van de Maalstede. 
(Bron: OHZ IV, nr. 2263) 
 
febr. 1287: 
In een oorkonde van Jan zoon van Paul de jonge van Brigdamme zijn o.a.. getuigen: heer Hugo ven 
Kruiningen en heer Jan van de Maalstede. (Bron: OHZ IV, nr. 2280) 
 
maart 1290: 
Eenendertig heren uit Zeeland bewesten Schelde (w.o. Jan van Kruiningen Jan van de Maalstede), 
optredende mede namen heren uit Zeeland beoosten Schelde, stellen hun grieven tegen graaf Floris 
V, die lange tijd in strijd met het landrecht heeft gehandeld en die weigert op hun klachten in te gaan, 
in handen van Guido graaf van Vlaanderen die heeft toegezegd een en ander met graaf Floris te 
zullen opnemen bij gelegenheid van de hulde die deze hem voor Zeeland bewesten Schelde behoort 
te brengen; verklaren zonder de graaf van Vlaanderen geen overeenkomst met de graaf van Holland 
te zullen sluiten; zeggen toe op een door de graaf van Vlaanderen te bepalen dag en plaats voor 
deze te zullen verschijnen en hem, indien hij dat wenst, als hun heer te huldigen; en beloven hem te 
zullen bijstaan bij het tot gelding brengen van zijn rechten op Zeeland bewesten Schelde en zoveel 
mogelijk Zeeuwen te zullen bewegen hem daarin eveneens bij te staan. (Bron: OHZ IV, nr. 2451) 
 
maart 1290: 
Guido graaf van Vlaanderen zegt eenendertig Zeeuwse heren  (w.o. Hugo van Kruiningen, Jan van 
de Maalstede en Wouter van Kruiningen) toe, zonder hen geen overeenkomst met graaf Floris V te 
zullen sluiten met betrekking tot Zeeland bewesten Schelde, en belooft hen te steunen in hun conflict 
met deze; Robert graaf van Nevers en Willem, zonen van de graaf van Vlaanderen onderschrijven 
een en ander. (Bron: OHZ IV, nr. 2452) 
 
 
8 mei 1290: 
Rooms-koning Rudolf gelast Jan heer van Renesse, Dirk heer van Brederode, Wolfert van Borsele, 
Jan heer van de Maalstede, Hugo heer van Kruiningen, Floris van Borsele, Nikolaas van Kats en 
hun medestanders, hun opstandigheid tegen de graaf van Holland die Zeeland als wettig leen van 
hem houdt, te laten varen en zich aan hem te onderwerpen. (Bron: OHZ  IV, nr. 2470, zie ook nr. 
2471) 
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In oorkonden van 2 juni 8 juni en 12 juni 1290 worden verklaringen en uitspraken opgenomen 
betreffende bovengenoemde problemen van de edelen van Zeeland met graaf Floris V. onder de 
edelen bevinden zich. Hugo van Kruiningen Jan van de Maalstede, wouter van Kruiningen.(Bron 
OHZ IV, nrs. 2482, 2483en 2489) 
 
12 juni 1290: 
In een lange oorkonde treden als scheidrechters in het conflict van de edelen van Zeeland met graaf 
Floris V van Holland op Guido van Vlaanderen, Jan I hertog van Brabant en Robert graaf van 
Nevers en doen zij uitspraak. In deze oorkonde worden genoemd o.a. heer Jan van de Maalstede 
(zoon van Gerard), heer Hugo van Kruiningen, Jan van Maalstede zoon van Willem  van de 
Maalstede.(Bron: OHZ IV nr. 2490) 
 
waarschijnlijk ca. juni-dec. 1290: 
Heer Jan van de Maalstede verklaart graaf Floris V te zullen dienen tegen een ieder uitgezonderd de 
graaf van Vlaanderen. (Bron: OHZ IV, nr. 2547). 
N.B.: Volgens de index zou het hier Jan zoon van Willem van de Maalstede betreffen, dit lijkt mij niet 
juist hier is sprake van een "Heer" Jan. Bron: INDEX blz. 195) 
 

 
 

Zegel Jan van de Maalstede, ridder, 2-6-1291 (CSN nr. 1075) 
Gele was dubbele staart 

Afb. ridder in volle wapenrusting 
Wapen: S. Andrieskruis dwarsbalk over alles heen , helmteken: scherm 

R.:+SIGILLVM:IOHANNES: MILITIS. DOMINI--LSTEDE 
 
1291: 
Guy van Vlaanderen met een vonnis dat aan het kapittel van Kortrijk het patronaatsrecht over de 
kerk van Hulst toekomt met alle rechten daaruit voorvloeiende de voordracht van een pastoor 
benoeming van kapelaans, koster en schoolonderwijzer. (Bron: Adriaanse blz. 35, noot: Kortrijk: nr. 
CLXXXII nr. 206) 
 
ca. 6 februari 1292: 
In een oorkonde van Jan van Renesse en Dirk heer van Brederode is o.a. getuige Jan van de 
Maalstede. (Bron: OHZ V nr. 2692) 
 
 
1 augustus 1292: 
Jan van der Maalstede en een twintigtal andere Zeeuwse edelen moesten zich in ballingschap 
begeven naar Vlaanderen. Hun eigendommen in Zeeland werden door de Hollandse graaf in beslag 
genomen, zodat zij op onderstand door de grafelijke kroon van Vlaanderen waren aangewezen. Zij 
ontvingen van Guy jaarlijks een toelage van 3800 Vlaamse ponden, waarvan Wolfert van Borsele 
alleen 1500 pond genoot, terwijl de overige heren tussen 22 en 330 pond ontvangen. (Bron: OHZ V 
nr. 2741) 
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24 maart 1293: 
Jan van de Maalstede, ridder, verklaart dat hij graaf Floris V met raad en daad zal bijstaan en dat, in 
het geval hij vanwege zijn goederen in Vlaanderen door de graaf van Vlaanderen of diens oudste 
zoon gedwongen is hen te dienen voor heervaart en landweer, zijn kinderen graaf Floris zullen 
dienen voor hun goederen in Zeeland, dit alles op straffe van verbeurdverklaring van hun bezit in 
Zeeland. (Bron: OHX V, nr. 2780) 
 
7 mei 1293: 
Graaf Floris V belooft Jan II bisschop van Utrecht dat de kooplieden uit het bisdom in het graafschap 
vrede en vrijgeleide genieten etc. Genoemd als borg Jan van de Maalstede. (Bron: OHZ V, nr. 2795) 
 
1294: 
De poging van Jan van de Maalstede het patronaatsrecht van de in 1263 gebouwde kerk te Paulus 
polder te verwerven mislukte. Dit bleef aan de abt van de Norbertijnen abdij te Drongen.( Bron: 
Adriaanse blz. 36, noot: J de Smet Corpus Ghron. FL T I, Chron. Trunchissienne) 
 
31 augustus 1294: 
Rooms-koning Adolf vernieuwt het mandaat van rooms-koning  Rudolf d.d. 8 mei 1290  genoemd 
worden o.a. Jan heer van Maalstede en Hugo van Kruiningen. zie hierboven op 8 mei 1292: (Bron: 
OHZ V, nr. 2909) 
 
 
31 augustus 1294: 
Rooms-koning Adolf herroept op verzoek van de graaf van Holland de (onechte) oorkonde van 
rooms-koning Rudolf d.d. 8 mei 1290 waarbij hij aan de edelen van Zeeland toestaat de bede te 
innen.(Bron: OHZ V , nr. 2922) 
 
23 september 1294: 
Anton, bisschop van Durham, geeft vidimus van de oorkonde van rooms-koning Adolf d.d. 31 
augustus 1294 etc. genoemd wordt o.a. Jan heer van de Maalstede. (Bron: Registers van de 
Hollandse grafelijkheid (RHG), 1299-1345, nr. NH 68) 
 
ca. aug. 1267-juli 1295" 
Heer Jan van de Maalstede schenkt 25 gemet land en tienden te Vroenland onder Kapelle aan het 
klooster Jeruzalem bij Biezelingen (Bron: OHZ V, nrs. 3015 en 3016) 
 
juli 1295: 
Jan, Wolfert, Lodewijk en Wouter, zonen van heer Jan, ridder, heer van de Maalstede, hechten hun 
goedkeuring aan de overdracht door hun vader aan priores en convent van het klooster Jeruzalem 
bij Biezelinge van zijn aandeel in de tienden te Vroenland binnen de parochie Kapelle, welke tienden 
destijds door Wolfert, ridder, heer van Maalstede aan het klooster waren geschonken doch door hun 
vader wederrechtelijk in bezit waren genomen. (Bron: OHZ V, nr. 3018) 
 
26 september 1299: 
Raas en Floris van Borsele, Jan en Gerard van de Maalstede, ridders, alsmede Wolfert van de 
Maalstede, Pieter en Daniel van Baarsdorp, knapen, stellen zich borg tegenover graaf Jan I en Jan 
van Avesnes graaf van Henegouwen voor , dood of levend, van Frank en Nikolaas zonen van heer 
Wolfert van Borsele in de gevangenschap waarin zij nu verkeren, op uiterlijk 24 juni 1300. (Bron: 
OHZ V, nr. 3507) 
 
29 augustus 1309: 
Arnoud van Wezemaal, heer van Bergen op Zoom, beleent Jan van de Maalstede, ridder, met twee 
derde van Ossendrecht met de hoge en lage rechtsmacht. (Bron: OBNB II.2 nr. 1510) 
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5 december 1310:  
Leenmannen van Arnoud van Wezemaal, heer van Bergen op Zoom. o.a. Jan van Kruiningen en 
Jan van de Maalstede. (Bron: OBNB II.2, nr. 1523) 
11 maart 1315: 
Willem de Vriese, heer van Oostende, Gerlof van Kats, Jan van de Maalstede en Gillis van 
Oostkerke, ridders, - als gevolmachtigden van allen die tienden in Zeeland in pacht van de graaf 
hebben die deze had verworven van de sint Pieterskerk te Utrecht, en op gezag van graaf Willem III- 
stellen de regels vast etc. etc. (Bron: RHG nr. ZE 24) 
9 maart 1316: 
Akte van overeenkomst door Willem die Vrieze, heer van Oostende, Gerolf van Kats, Jan van de 
Maalstede en Gillis van Oostkerke, ridders, met graaf Willem III inzake de tienden van St. Pieter. 
(Bron NA, archief Graven Hollend, nr. m4) 
 
23 juni 1319: 
Akte van bevestiging door Jan van de Maalstede, ridder, van het getuigenis door Wolfert van 
Borsele, raad voor Vlaanderen, ridder, van de opdracht door (Jan), heer van Heusden, van de stad 
Heusden aan graaf Floris V. (Bron: NA archief graven Holland, nr. 581) 
 
12 maart 1321: 
Jan van de Maalstede, ridder, en Boudewijn, Lodewijk, Wouter en Jan van de Maalstede, 
kerkmeesters te Kapelle, knapen, ambachtsheren te Kapelle op Zuid-Beveland, begeven mede 
namens de andere ambachtsheren aldaar en op verzoek van graaf Willem III meester Willem van 
Utrecht met de parochiekerk van Kapelle, en verzoeken de graaf als bezitter van het patronaatsrecht 
om Willem als zodanig te aanvaarden en te bewerken dat de aartsdiaken hem installeert. (Bron: 
RHG nr. ZE 107) 
 
r 8 maart 1325-v 9 april 1325: 
Graaf Willem III gelast Jan Hendriksz. rentmeester van Bewesten Schelde en Hugo Wrede, zijn 
knaap, dat zij 10 april eerstkomend te Kapelle op Zuid-Beveland zullen zijn om erop toe te zien dat 
uitvoering wordt gegeven aan zijn bevel dat heer Jan van de Maalstede, ridder, aan heer Gillis van 
Kruiningen, ridder 24 pond groten betaalt van diens vordering van 50 pond groten. (Bron: RHG nr. 
ZE 311) 
 
4 maart 1327: 
Graaf Willem III verpacht jonkvrouw Elizabeth, weduwe van Lodewijk van de Maalstede, 9 gemet 
tienden in Kapelle, Kloetinge, Eversdijk en Vlake, welke tienden hem waren opgedragen door Jan 
van de Maalstede, die ze van hem had gehouden en aan haar had verkocht; voorts stelt hij de 
pachtsom vast. (Bron: RHG nr. ZE 395) 
 
1 maart 1330: 
De heer van Voorne verlijdt het goed, dat heer Jan van de Maalstede, ridder, had gehad, op Dirk 
Florens van Poele.(Regesta Hannonensia, blz. 185) 
N.B.: betreft leengoed in Nisse Sinoutskerke en 's-Heer Abtskerke, later aan zijn dochter 
Margaretha.(zie Regesta Hannonensia blz. 227) 
 
 
4 mei 1331: 
Willem van Henegouwen, zoon van graaf Willem III, en de heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, 
doen in de vierschaar van Middelburg uitspraak in het geschil tussen heer Floris van Borsele, Jan 
van de Maalstede en die van Goes enerzijds en de vrouwe van Wissenkerke, haar zoon Wolfert en 
die van Wissekerke anderzijds over het dijkonderhoud van de Goese Polder. (Bron: RHG nr. ZE 
564) 
 
Jan was gehuwd met Margareta.  Margareta is overleden voor dinsdag 2 juli 1286. 
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Van Jan en Margareta zijn zeven kinderen bekend: 
 

1 Jan II van de Maalstede, zie V-A. 
 

2 Wolfert van de Maalstede. 
 

26 september 1299: 
Raas en Floris van Borsele, Jan en Gerard van de Maalstede, ridders, alsmede Wolfert van de 
Maalstede, Pieter en Daniel van Baarsdorp, knapen, stellen zich borg tegenover graaf Jan I en 
Jan van Avesnes graaf van Henegouwen voor , dood of levend, van Frank en Nikolaas zonen van 
heer Wolfert van Borsele in de gevangenschap waarin zij nu verkeren, op uiterlijk 24 juni 1300. (Bron: 

OHZ V, nr. 3507) 
 

17 maart 1345: 
Heer Jan van Beaumont verlijdt Wolfert van de Maalstede met land in Kruiningen. (Bron: Regesta 
Hannonensia, blz. 208) 
 

 
3 Boudewijn van de Maalstede, zie V-B. 

 
4 Wouter van de Maalstede, zie V-C. 

 
5 Lodewijk I van de Maalstede, zie V-D. 

 
6 Margaretha van de Maalstede, zie V-E. 

 
7 [Hendrik van de Maalstede], zie V-F. 

 
 
IV-B Gillis Willemsz. van de Maalstede, zoon van Willem van de Maalstede (III-C). 
 

20 maart 1317: 
Graaf Willem III doet samen met de Raad uitspraak in het conflict tussen de erfgenamen van heer 
Jan van Schengen, ridder, Gillis Willemsz. van de Maalstede en jonkvrouw Marie, dochter van heer 
Jan en echtgenote van Gillis. (Bron: RHG nr. ZE 22) 
 
Gillis was gehuwd met Marie Jansd. van Schengen. 

 
Van Gillis en Marie is een kind bekend: 

 
1 Jan Gillisz. van de Maalstede. 

 
22 oktober 1334: 
Gerard heer van Voorne castellanus van Zeeland, bevestigt de overdracht van 14 gemet tienden 
gelegen te Zinoutskerke, Heer Abbenkerke en ter Nisse, van Jan zoon van Gillis van de Maalstede 
op Margaretha, zijn dochter gehuwd met Mathias Rengersz., onder dezelfde voorwaarden als reg. 
nr. 11.(Bron: Kort, archief heren van Voorne etc. nr. 224) 
 
25 oktober 1334: 
Graaf Willem III verkoopt Jan Gillisz. van de Maalstede al het goed dat hem was aangekomen van 
diens echtgenote jonkvrouw Meine; dochter van heer Wolfert van de Maalstede, met de bepaling 
dat Jan alle schulden van Meine zal betalen. (Bron: RHG nr. ZE 655) 
 
Jan was gehuwd met Meine Wolfertsd. van de Maalstede. 
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Generatie V 

 

V-A Jan II van de Maalstede, zoon van Jan van de Maalstede (IV-A) en Margareta, schout van Hulst 
1341. 

 
NB hij zou twee zonen hebben Jan en Lodewijk zij waren in 1350 ambachtsheren in Yerseke en 
elders.( Bron: J. Adriaanse,) 
Nagegaan moet worden of vermeldingen bij zijn vader bij hem thuis horen. 
20 maart 1317: 
Graaf Willem III doet uitspraak naar aanleiding van de dood van Jan van der Westkerke, waarbij hij 
de daders Gillis van Baarsdorp, heer Floris van Veere en Wouter en Jan van de Maalstede 
verschillende straffen oplegt en de partijen verzoent  Jan van de Maalstede de vader moet zich tot 
zekerheid van de voldoening van de boeten op last van de graaf naar Medemblik als gijzelaar 
begeven.. (Bron: RHG nr. ZE 9) 
 
1341: 
Hulsterpoorters hebben afgevaardigden gezonden naar Zeeland om heer Floris, waarschijnlijk een 
Zeeuws edelman, te verzoeken, dat hij op zijn avontuurlijke tocht naar Engeland hun schout, (Jan II 
van de Maalstede) " thuus soude laten bliven" (Bron: Adriaanse blz. 37-38) 
 
Jan was gehuwd met Maria van Grimbergen. 

 
Van Jan en Maria zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Jan van de Maalstede. 

 
2 Lodewijk van de Maalstede. 

 
V-B Boudewijn van de Maalstede, zoon van Jan van de Maalstede (IV-A) en Margareta, knaap, is 

overleden voor 1333. 
 

2 maart wrs. 1317: 
Graaf Willem III geeft priores en convent van het verarmde klooster Hemelpoort toestemming zich 
aan te sluiten bij de Johannieterorde etc. Getuigen o.a. Boudewijn van de Maalstede, knaap en 
Lodewijk van de Maalstede, knaap. (Bron: RHG nr. ZE 4) 
 
16 april 1321: 
Graaf Willem III geeft Margareta Jans Spikincs de vier gemet in Vlake terug die door hem in beslag 
waren genomen omdat zij in Vlaanderen in het huwelijk was getreden. Getuige o.a. Boudewijn van de 
Maalstede. (Bron: RHG nr. ZE 80) 
 
8 december 1321: 
Graaf Willem III verkoopt aan Boudewijn van de Maalstede 96 gemet en 66 roeden ambacht in 
Kloetinge welk goed deze van hem in recht leen zal houden alsmede 31/2 gemet tienden in dit 
ambacht, welke Boudewijn zal pachten op de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in een oorkonde 
door de graaf en de leenmannen van Zeeland. (Bron: RHG nr. ZE 123) 
 
22 mei 1322: 
Graaf Willem II doet samen met heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, uitspraak in 
een twist tussen enerzijds Boudewijn van de Maalstede en andere met name genoemde Zeeuwse 
leenmannen en anderzijds heer Gerard van Wezemaal heer van Merksem, Gillis van Beusichem, 
stad en land van Bergen op Zoom en die van Steenbergen, ontstaan vanwege een doodslag 
gepleegd te Bergen op Zoom, waarbij zij een algemene zoen opleggen en nadere bepalingen 
vaststellen waaronder de hoogte van de zoenbedragen en de straf op de verbreking van de zoen; de 
oorkonde ook bezegeld door Gerard van Voorne. (Bron: RHG nr. ZE 150) 
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1 april 1323: 
Graaf Willem III beleent zijn knaap Boudewijn van de Maalstede en diens echtgenote jonkvrouw 
Maria gezamenlijk met 40 pond Tournois per jaar uit de tiende van Voortrap ('s-Gravenpolder), dit in 
plaats van de 20 pond die zij tevoren afzonderlijk hielden; voorts regelt hij de vererving van dit leen. 
(Bron: RHG nr. ZE 193) 
 
9 februari 1325: 
Heer Gillis van Kruiningen bericht het kapittel van Oud-Munster de verkoop van zijn tienden in Vlake 
aan Boudewijn van den Maalstede en verzoekt voor deze belening. (Bron: P.L. Muller; Regesta 
Hannonensia blz. 136) 
 
14 april 1325: 
In een oorkonde van graaf Willem III betreffende heer Gillis van Kruiningen en Raas zijn zoon bij 
Catharina van Rotselaar etc. getuigen o.a. Boudewijn van de Maalstede. (Bron: RHG nr. ZE 322) 
 
2 maart 1327: 
Graaf Willem III bevestigt de zoen die Boudewijn van de Maalstede en Daniel Nicolaas en Boudewijn 
van Baarsdorp hebben uitgesproken tussen Nicolaas Hendriksz. en diens verwanten enerzijds en de 
verwanten van de door Nicolaas gedode Pieter Allards. van de Wale anderzijds; voorts scheldt hij 
Nicolaas diens misdrijf kwijt en geeft hem het land terug dat deze van hem hield tegen betaling van 
10 pond groten Tournois. (Bron: RHG nr. ZE 409) 
 
18 maart 1328: 
Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Bewesten Schelde een keur die 
zeven jaar zal gelden; de oorkonde wordt medebezegeld door een aantal met naam genoemde 
leenmannen, w.o. Boudewijn van de Maalstede. (Bron: RHG nr. ZE 495) 
 
 
4 juni 1328: 
Boudewijn van Baarsdorp belooft graaf (Willem III) dat hij zich voor het achtste deel van de 
Baarsdorpertienden op Walcheren ten oosten van Middelburg, dat hij van hem had gekregen, zal 
onderwerpen aan diens uitspraak: de oorkonde wordt medebezegeld door Nicolaas van Borsele en 
Boudewijn van de Maalstede. (Bron: RHG nr. ZE 497) 
 
Boudewijn was gehuwd met Maria. 
 
Weduwe genoemd in 1331-1333. (Bron: H.J. Smit: De rekeningen der graven en gravinnen uit het 
Henegouwsche Huis, tweede deel, nalezing, Kemink en Zoon, Utrecht, 1929, [Smit 1929]., IV, blz. 
407) 
 
Van Boudewijn en Maria zijn vier kinderen bekend: 

 
1 Gerard van de Maalstede. 

 
1331-1333: 
Genoemd samen met zijn broers, Jan, Boudewijn en Rase.(Bron Smit, 1929, IV blz. 305 etc.) 
 
7 april 1333-september 1333: 
Gheerit, Jan, Boudin ende Raas, Boudins kinder van de Maelstede, "de decimis suis non requisitis, 
que fuerunt domini Egidii de Cruninghe" de tienden afkomstig van Gillis van Kruiningen,, debent: 9 
1/2 d (Bron: Smit, 1929, VII, blz. 174, 1342-1343 VI blz. 317, 336) 
In die Goes: Gheerit, Jan, Boudin, en Rase Boudins kinder van de Maelstede, van 104 m. 224 
roeden tienden in Goes, Cloetinghe, Capelle, Score, Vlake ende in Eversdeysdijc, solverunt: 41 s. 4 
1/2 d. (Bron: idem). 
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2 november 1333: 
In een oorkonde van graaf Willem III betreffende Wolfert van Reimerswaal onder de getuigen: 
Gerard van de Maalstede, knaap. (Bron: RHG nr. ZE 631) 
 
7 oktober 1337: 
In een oorkonde van graaf Willem IV  betreffende de heerlijkheid en de leengoederen van Voorne 
genoemd als getuige: Gerard van de Maalstede, knaap. (Bron: RHG nr. WI 14) 
 
september 1342-september 1343: 
In Vlake: Heer Gerard, heer Jan, Boudewijn en Raas Boudewijns kinderen van der Maalstede, 807 
m. preter 90 r. facit et  solverunt: 10 lb 20 d. soc. 2 miten. (Bron: Smit, 1929, VII blz. 229) 
In Yerseke::dezelfden: 360 m. 100 r. etc. (blz. 282). 
In Capelle: dezelfden: 911 m. etc. (blz. 235) 
In Cloetinge: dezelfden: 763 m 661/2 r. etc. (blz. 236) 
In: Vlake: dezelfden> 807 m 90 r. etc. blz. 287.(blz. 287) 
In Yerseke; dezelfden: 360 m 100r. (blz. 291) 
In Capelle: dezelfden: 911 m. (blz. 294) 
In Cloetinghe: dezelfden: 763 m 661/2 r. (blz. 295) 
 
25 september 1346: 
Margaretha, gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland, vrouwe van Friesland, beleent Wolfert III 
van Borsele, heer van Veere, met de " veste "Veere, te vereven op de oudste zoon of bij het 
ontbreken van een zoon op de oudste dochter. vermeld heer Gerard van de Maalstede. (Bron: NA 
Den Haag, archieven Nassausche Domeinraad  etc. nr. 14587) 
 
20 januari 1350: 
In een oorkonde van Margariete enz. geeft haar zoon Hertog Willem van Beyeren het Graafschap 
Zeeland als leenmannen worden o.a. genoemd: Arnoud van Kruiningen, Heer Gerard van de 
Maalstede en Heer Jan van de Maalstede. (Bron: van Mieris II blz. 768-769) 
 
12 februari 1350: 
In de oorkonde van hertog Willem van Beyeren het Graafschap verkregen hebbende etc. wordt o.a. 
genoemd Gerard van de Maalstede. (Bron: van Mieris II, blz. 775 ev.) 
 
17 november 1358: 
De kosterij van Oud Vlissingen door Hertog Albert gegeven aan Heer Jan Simonsz., getuige Heer 
Gerard van de Maalstede, ridder. (Bron: van Mieris IV blz. 71) 
 

 
2 Jan van de Maalstede, zie VI-A. 

 
3 Boudewijn van de Maalstede. 

 
Zie voor de vermeldingen 1331-1343 bij Gerard van de Maalstede. 
 

4 Rase van de Maalstede, zie VI-B. 
 
 
V-C Wouter van de Maalstede, zoon van Jan van de Maalstede (IV-A) en Margareta. 
 

20 maart 1317: 
Graaf Willem III doet uitspraak naar aanleiding van de dood van Jan van der Westkerke, waarbij hij 
de daders Gillis van Baarsdorp, heer Floris van Veere en Wouter en Jan van de Maalstede 
verschillende straffen oplegt en de partijen verzoent  Jan van de Maalstede de vader moet zich tot 
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zekerheid van de voldoening van de boeten op last van de graaf naar Medemblik als gijzelaar 
begeven.. (Bron: RHG nr. ZE 9) 
 
19 maart 1327: 
Graaf Willem III bevestigt de schenking door Wouter van de Maalstede aan diens echtgenote 
jonkvrouw Aachte van een lijftocht van 20 pond zwarten Tournois jaarlijks uit als diens tienden te 
Kloetinge, Maalstede, Vlake en Eversdijk, die Wouter van hem (in leen) houdt. (Bron: RHG nr. ZE 
402) 
 
9 april 1332: 
Graaf Willem III bevestigt de lijftocht van 50 pond Tournois per jaar die Wouter van de Maalstede 
diens echtgenote jonkvrouw Aachte had gegeven uit alle door deze gehouden tienden te Kloetinge, 
Maalstede, Vlake en Eversdijk, met de afspraak dat wanneer de eerder hierover door hem 
uitgevaardigde oorkonde, die naar verluidt zoek is, alsnog wordt gevonden, die niet meer van kracht 
zal zijn. (Bron: RHG nr. ZE 590) 
 
23 maart 1342: 
Derig met name genoemde Zeeuwse edelen onderwerpen de nader omschreven geschillen die zij 
hebben met Pieter Geroncz. en diens kinderen, verwanten, vrienden en helpers aan de uitspraak van 
graaf Willem IV, welke uitspraak zij zullen naleven op straffe van een boete van 1000 pond Tournois. 
Onder de getuigen: Wouter van der Maalstede en Wolfaird Loedewies zone van der Maelstede.(Bron: 
RHG nr. WI 107) 
 
6 juli 1342: 
Graaf Willem IV doet uitspraak in de strijd tussen twee groepen met name genoemde Zeeuwse 
edelen, en regt een algemene zoen op: waaronder: Wouter van de Maalstede en Wolfert Lodewijksz. 
van de Maalstede. (Bron: RHG nr. WI 106) 
 
8 september 1347: 
Willem de Verbeider bevestigt Jan (Simonsz.) van Brisanten in de akte van Margaretha van 
Henegouwen inzake het versterf van Wouter van de Maalstede. (Bron: NA,  Archief graven van 
Holland, nr. 220 fol. 28vo) 
 
Wouter was gehuwd met Aachte. 

 
Van Wouter en Aachte is een kind bekend: 

 
1 Margriet van de Maalstede, zie VI-C. 

 
V-D Lodewijk I van de Maalstede, zoon van Jan van de Maalstede (IV-A) en Margareta, is overleden in 

1326. 
 

24 juli 1307: 
Akte van toezeggingen door vele edelen w.o. Lodewijk van de Maalstede, knaap, van bijstand aan 
graaf Willem III. (Bron. Nationaal Archief (NA), inventaris v/h archief van de graven van Holland, 
1189-1581, nr. 309) 
 
1 april 1323: 
Graaf Willem III verpacht tegen een vastgestelde jaarlijkse pachtsom tienden te Kloetinge, Eversdijk, 
Kapelle en Vlake, aan jonkvrouw Elizabet dochter van Gillis Nobelsz., uit welke tienden wijlen haar 
echtgenoot Lodewijk van de Maalstede haar een lijftocht van 60 pond Tournois per jaar had gegeven 
zoals verklaard door Simon Lodewijksz. van de Maalstede diens neef Boudewijn van de Maalstede en 
andere vrienden. (Bron: RHG nr. ZE 197) 
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Lodewijk was gehuwd met Elizabeth Dr. Gillis Nobelsz.. 
 
14 maart 1327: 
Graaf Willem III verpacht jonkvrouw Elizabeth, weduwe van Lodewijk van de Maalstede, 9 gemet 
tienden in Kapelle, Kloetinge, Eversdijk en Vlake, welke tienden hem waren opgedragen door Jan van 
de Maalstede, die ze van hem had gehouden en aan haar had verkocht; voorts stelt hij de pachtsom 
vast. (Bron: RHG nr. ZE 395) 
 
22 november 1328: 
Graaf Willem III verkoopt de helft van verschillende hem toegevallen tienden op Noord- Beveland, die 
alle worden opgesomd, in pacht aan jonkvrouw Elizabeth, weduwe van Lodewijk van de Maalstede. 
(Bron: RHG nr. ZE 504) 
 
Van Lodewijk en Elizabeth zijn vijf kinderen bekend: 

 
1 Simon Lodewijksz. van de Maalstede, Heer Sint-Jans-ten-Steene en Temse. 

Simon was gehuwd met Clara de Mirabello van Halen. 
 

2 Wolfert van de Maalstede, zie VI-D. 
 

3 Maria van de Maalstede. 
Maria was gehuwd met Jan Vilain.  Jan, heer van Boekhoute. 

 
4 Alix van de Maalstede. 

Alix was gehuwd met Hector Vilain. 
 

5 Elizabeth van de Maalstede. 
 
 
V-E Margaretha van de Maalstede, dochter van Jan van de Maalstede (IV-A) en Margareta. 
 

8 september 1320: 
Graaf Willem III bevestigt de schenking van een lijftocht van 60 pond zwarten Tournois jaarlijks uit 
grafelijk leengoed te Dirksland en Kapelle, gedaan door Mathijs Rengersz. baljuw van Kennemerland 
en West-Friesland aan diens echtgenote jonkvrouw Margareta, dochter heer Jan van de Maalstede. 
(Bron: RHG nr. ZE 50) 
 
Margaretha was gehuwd met Mathijs Rengerszn..  Mathijs, baljuw van Kennemerland en West-
Friesland. 
 
2 april 1335: 
Akte van bevestiging door graaf Willem III van de huwelijksvoorwaarden tussen Arnout van 
Haamstede en Avezoete, dochter van Matthijs Rengersz.. Met bevestiging door Floris van 
Haamstede, ridder, en Jan van Haamstede, knaap, broers, van Arnout hun broer, in het derde deel 
van het goed van Witte, hun vader. Met schadeloosstelling door Matthijs Rengersz. aan Hendrik van 
de Maalstede van de borgstelling door graaf Willem III. Met uitspraak door graaf Willem III in het 
geschil tussen Arnout van Haamstede en Matthijs Rengersz. inzake het huwelijk, en met 
schadeloosstelling door Floris van Haamstede, ridder, en Jan van Haamstede, knaap, van graaf 
Willem III. (Bron: NA Archief , 3.01 inventaris van het Archief van de Graven van Holland, 1189-1581.  
nr. 815.1-815.5) 
 

 
Van Mathijs en Margaretha is een kind bekend: 
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1 Avezoete Rengersdr.. 
Avezoete was gehuwd met Arnout van Haamstede. 

 
 
V-F [Hendrik van de Maalstede], zoon van Jan van de Maalstede (IV-A) en Margareta. 

[Hendrik was gehuwd met Kathelijne Jan Henrichzoon. 
 

Van [Hendrik en Kathelijne is een kind bekend: 
 

1 Mechteld van de Maalstede]. 
Mechteld was gehuwd met Jan Beijens van Voxsael. 

 
 
 

Generatie VI 
 

VI-A Jan van de Maalstede, zoon van Boudewijn van de Maalstede (V-B) en Maria. 
 

Zie voor de vermeldingen 1331-1343 bij Gerard van de Maalstede. 
 

 
Van Jan en een onbekende vrouw is een kind bekend: 

 
1 Jan Jansz. van de Maalstede, ridder. 

 
26 maart 1396: 
Akte van verblijf door Filips van Wassenaar, burggraaf van Leiden, Dirk van Wassenaar, 
Dirk van de Lek, Filips van Polanen en Jan van Heemstede, ridders, met hun dienaren 
aan hertog Albert en (Willem), graaf van Oostervant, inzake de moord op Aleid van 
Poelgeest en Willem Cuser met toezeggen van bijstand aan o.a. Jan van de Maalstede 
heer Jansz., Olivier, Lodewijk, Floris, Wolfert en Jan zoons van Wolfert van de 
Maelstede, Gerard en Jan zoons van Raas van de Maalstede en vele anderen etc. (bron: 
NA; Archief Graven van Holland nrs. 688-688.). 
 
 
1429-1430: 
In Capelle item Heer Gheerit van den Maelstede, Heer Jan van den Maelstede Rasen f. 
(zoon) ende Heer Jan tser Jans f. (zoon) van den Maelstede tsamen tsteene scieten  378 
gemet in assignant in leverringe XIX 1/2 gemet sic remanet 378 1/2 gemet, facit et solvit - 
ii lb. iii s. ii d. gr.(Bron: www.HoGenDa.nl  ,B de Keijzer; Rekening Bewesterschelde 
1429/30, blz. 48) 
 
In Cloetinghen:  item Heer Gheerit van den Maelstede, Heer Jan van den Maelstede 
Rasen f. ende Heer Jan tSer Jan f. van den Maelstede tsamen tsteene sciten 589 gemet 
praeter XII roeden in assignant in leveringe XI gemet CI roeden , sic remanet 578 gemet 
praeter 1 1/2 quart, facit et solvit - XXXIII lb. XIII s. X d. XVIII myten. (Bron: de Keijzer, 
blz. 49) 
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VI-B Rase van de Maalstede, zoon van Boudewijn van de Maalstede (V-B) en Maria. 
 

Zie voor de vermeldingen 1331-1343 bij Gerard van de Maalstede. 
 

 
Van Rase en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Gerard van de Maalstede, zie VII-A. 

 
2 Jan van de Maalstede, ridder. 

 
26 maart 1396: 
Akte van verblijf door Filips van Wassenaar, burggraaf van Leiden, Dirk van Wassenaar, Dirk van 
de Lek, Filips van Polanen en Jan van Heemstede, ridders, met hun dienaren aan hertog Albert en 
(Willem), graaf van Oostervant, inzake de moord op Aleid van Poelgeest en Willem Cuser met 
toezeggen van bijstand aan o.a. Jan van de Maalstede heer Jansz., Olivier, Lodewijk, Floris, 
Wolfert en Jan zoons van Wolfert van de Maelstede, Gerard en Jan zoons van Raas van de 
Maalstede en vele anderen etc. (bron: NA; Archief Graven van Holland nrs. 688-688.). 
 
27 maart 1400: 
Hertog Albrecht geeft aan heer Jan van der Maelstede Rasenz, om dienst wille die hi gedaen heeft 
ende oft God wille noch doen sal, t vrij van 341 gemeten ambacht in de parochie van der Vliet in 
Zuyt Bevelant, tot sulken vrij als hi in derselve parochie liggende heeft , t vrij daerof te ontfaen 
ende op te bueren, wanneer wij enigerhande hebben of vercrigen sullen in onsen lande van 
Zeelant, geliken anderen onsen ambochtsheren in onsen lande van Zuyt Bevelandt of anders 
waer geseten. (Bron: Collectie Groesbeek. R.A.H. Coll Aanw 47 fol 661/Liber V fol 380v) 
 
1401: 
Heer Jan vander Maelsteden ,ridder, Rasensone was verc vrouwe Geertruden van Haesbeyn vrou 
van Zevenbergen goede verstorven van heer Janne van Haesbeyn ,ridder, inden lande van Ryen 
en Antwerpen; op 'tGoet van Strijen te Ranst van Costine van Ranst.(Bron: Felixarchief 
Antwerpen, schepenakten inv. nr. SR#2) 
 
1429-1430: 
In Capelle item Heer Gheerit van den Maelstede, Heer Jan van den Maelstede Rasen f. (zoon) 
ende Heer Jan tser Jans f. (zoon) van den Maelstede tsamen tsteene scieten  378 gemet in 
assignant in leveringe XIX 1/2 gemet sic remanet 378 1/2 gemet, facit et solvit - ii lb. iii s. ii d. 
gr.(Bron: www.HoGenDa.nl  ,B de Keijzer; Rekening Bewesterschelde 1429/30, blz. 48) 
 
In Cloetinghen:  item Heer Gheerit van den Maelstede, Heer Jan van den Maelstede Rasen f. 
ende Heer Jan tSer Jan f. van den Maelstede tsamen tsteene sciten 589 gemet praeter XII roeden 
in assignant in leveringe XI gemet CI roeden , sic remanet 578 gemet praeter 1 1/2 quart, facit et 
solvit - XXXIII lb. XIII s. X d. XVIII myten. (Bron: de Keijzer, blz. 49) 

VI-C Margriet van de Maalstede, dochter van Wouter van de Maalstede (V-C) en Aachte, 
ambachtsvrouwe van Vlake, is overleden in 1394. 

 
1352: Beleend te Vlake, , 1368 kocht goederen te Vlake. (Bron: Dek, blz. 38-39) 
 
Margriet was gehuwd (1) met Jan Simonsz. van Brisanten. 
 
Jan Simonsz. van Bisanten was rentmeester van Zeeland 1342-1345, hij was een aanzienlijk poorter 
van Dordrecht gehuwd met Margaretha van der Maelstede (Bron: H.J. Smit de rekeningen der 
graven en gravinnen uit het Henegouwsche Huis, derde deel, Inleiding, 1939, blz. 168) 
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8 september 1347: 
Willem de Verbeider bevestigt Jan (Simonsz.) van Brisanten in de akte van Margaretha van 
Henegouwen inzake het versterf van Wouter van de Maalstede. (Bron: NA,  Archief graven van 
Holland, nr. 220 fol. 28vo) 
 

 
Margriet was gehuwd (2) met Simon van Bruelis, zoon van Simon van Bruyelle. 

 
28 oktober 1352: 
Beleent met een schor te Biezelinge. (Bron: van Mieris II p. 814; litt. A.W.E. Dek; Genealogie der 
Graven van Holland b blz. 38) 
 

 
Van Simon en Margriet zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Wouter van de Maalstede en Bruelis, zie VII-B. 

 
2 Simon van de Maalstede en Bruelis, zie VII-C. 

 
 
VI-D Wolfert van de Maalstede, zoon van Lodewijk I van de Maalstede (V-D) en Elizabeth Dr. Gillis 

Nobelsz., heer van Everdinge v1347 en ruwaard van Zuid-Beveland v 1358. 
 

23 maart 1342: 
Dertig met name genoemde Zeeuwse edelen onderwerpen de nader omschreven geschillen die zij 
hebben met Pieter Geroncz. en diens kinderen, verwanten, vrienden en helpers aan de uitspraak 
van graaf Willem IV, welke uitspraak zij zullen naleven op straffe van een boete van 1000 pond 
Tournois. Onder de getuigen: Wouter van der Maalstede en Wolfaird Loedewies zone van der 
Maelstede.(Bron: RHG nr. WI 107) 
 
6 juli 1342: 
Graaf Willem IV doet uitspraak in de strijd tussen twee groepen met name genoemde Zeeuwse 
edelen, en legt een algemene zoen op: waaronder: Wouter van de Maalstede en Wolfert Lodewijksz. 
van de Maalstede. (Bron: RHG nr. WI 106) 
 

 
Van Wolfert zijn vijf kinderen bekend: 

 
1 Wolfert van de Maalstede, zie VII-D. 

 
2 Lodewijk II van de Maalstede, zie VII-E. 

 
3 Olivier van de Maalstede, ridder, is overleden in 1439. 

 
26 maart 1396: 
Akte van verblijf door Filips van Wassenaar, burggraaf van Leiden, Dirk van Wassenaar, Dirk van 
de Lek, Filips van Polanen en Jan van Heemstede, ridders, met hun dienaren aan hertog Albert en 
(Willem), graaf van Oostervant, inzake de moord op Aleid van Poelgeest en Willem Cuser met 
toezeggen van bijstand aan o.a. Jan van de Maalstede heer Jansz., Olivier, Lodewijk, Floris, 
Wolfert en Jan zoons van Wolfert van de Maelstede, Gerard en Jan zoons van Raas van de 
Maalstede en vele anderen etc. (bron: NA; Archief Graven van Holland nrs. 688-688.). 
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2 mei 1404: 
Olivier van der Maelsteden, Lodewijc van der Maelsteden, Wolfard van Everdingen en Florens van 
der Maelsteden, ridders, Jan en Symon van der Maelsteden en Boudijn van Bruelis, als voogd 
over de kinderen van Wouter en heer Symoen van Bruelis, bevestigen als ambachtsheren van 
Tser-Abbenkerke de dading, door hunne ouders met Heinric Braem, abt van Middelburgh, over de 
collatie van de cure der kerk van Tser-Abbenkerke aangegaan, waarbij bepaald was, dat de 
ambachtsheren en de abt dat recht bij beurten zouden uitoefenen. Met de zegels van Olivier, 
Lodewyc. Wolfert, Floris en Symon.(Bron: Zeeuws archief, archief Onze Lieve Vrouwe Abdij te 
Middelburg, 1189-1578, regest nr. 661, met zegels van de oorkonders) 
 
 

                                                 
 
Olivier van de Maalstede              Lodewijk van de Maalstede        Wolfert van de Maalstede 
                                                                                                            van Everdingen 

                                                     
 
       Floris van de Maalstede                                      Simon van de Maalstede van Bruelis 
 
5 augustus 1432: 
Olivier van der Maelstede geeft de abt van Middelburg het recht om bij een volgende vacature van 
de cure van de kerk van Tser-Abbenkerk het collatierecht vrijelijk uit oefenen, omdat hij zich 
ditmaal verenigd heeft met de voordracht van Pieter Hoeck, priester, door de ambachtsheren 
gedaan. (Bron OL Vrouw abdij Middelburg, regest nr. 721) 
 

 
4 Floris van de Maalstede, zie VII-F. 

 
5 Jan van de Maalstede, zie VII-G. 
                                                                                                                              



Genealogie van de Maalstede 

 

25 

 

             
     Lodewijk van de Maalstede               Floris van de Maalstede                         Simon van Bruelis 

               13961                     14022                         1396                 1402                                1396 
                                                                                                                   

                                      
         Wolfert van de Maalstede                                  Jan van de Maalstede 1396 
           van Everdingen 1402 
 

Generatie VII 
 

VII-A Gerard van de Maalstede, zoon van Rase van de Maalstede (VI-B), ridder. 
 

26 maart 1396: 
Akte van verblijf door Filips van Wassenaar, burggraaf van Leiden, Dirk van Wassenaar, Dirk van 
de Lek, Filips van Polanen en Jan van Heemstede, ridders, met hun dienaren aan hertog Albert en 
(Willem), graaf van Oostervant, inzake de moord op Aleid van Poelgeest en Willem Cuser met 
toezeggen van bijstand aan o.a. Jan van de Maalstede heer Jansz., Olivier, Lodewijk, Floris, 
Wolfert en Jan zoons van Wolfert van de Maelstede, Gerard en Jan zoons van Raas van de 
Maalstede en vele anderen etc. (bron: NA; Archief Graven van Holland nrs. 688-688.). 
 
15 augustus 1416: 
Gerard van de Maalstede en vele anderen beloven aanwezig te zullen zijn bij de inhuldiging van 
Jacoba van Beijeren. (NA, Archief van de Graven van Holland, nr. 78) 
 
29 april: 1419: 
Gravin Jacoba van Beijeren en haar tweede echtgenoot beloven om Floris van Borsele , tresorier, , 
Philips van Borsele, heer van Hamsteden, Floris van Hamsteden, Arnt van Cruijningen, Claes 
Kervinck van Reimerswaal, Gherit van der Maelstede, Jan van Renesse Henricz. ridder, en Jacob 
en Floris van Borsele, knapen schadeloos te zullen houden van de 80.000 nobels, die zij moeten 
betalen aan hun oom, hertog Jan van Beijeren.(Bron: Dek 1957, blz. 109; Archief Nassau 
Domeinraad I, r. 1093) 
 
 
 

 
1 Slag bij Kuinre 1396 “Wapenboeck van Beyeren”. 
2 Beleg van Gorinchem 1402 “Wapenboeck van Beyeren”. 
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1429-1430: 
In Capelle item Heer Gheerit van den Maelstede, Heer Jan van den Maelstede Rasen f. (zoon) 
ende Heer Jan tser Jans f. (zoon) van den Maelstede tsamen tsteene scieten  378 gemet in 
assignant in leverringe XIX 1/2 gemet sic remanet 378 1/2 gemet, facit et solvit - ii lb. iii s. ii d. 
gr.(Bron: www.HoGenDa.nl  ,B de Keijzer; Rekening Bewesterschelde 1429/30, blz. 48) 
 
In Cloetinghen:  item Heer Gheerit van den Maelstede, Heer Jan van den Maelstede Rasen f. ende 
Heer Jan tSer Jan f. van den Maelstede tsamen tsteene sciten 589 gemet praeter XII roeden in 
assignant in leveringe XI gemet CI roeden , sic remanet 578 gemet praeter 1 1/2 quart, facit et 
solvit - XXXIII lb. XIII s. X d. XVIII myten. (Bron: de Keijzer, blz. 49) 
 
Van Gerard en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend: 

 
1 Raas Gerardsz. van de Maalstede, Baljuw 1446-1448 en Heer van Ekeren en St. 

Jacobscapelle, is overleden rond 1450. 
 

1431: 
Jonge Raas van de Maalstede betaalde een boete van 15 pond en 240 groten aan de Graaf  
voor een doodslag "onversienelic" begaan op Cornelis Pieters.(Bron Arie van Steensel; Edelen in 
Zeeland, 2010, blz. 285: Zeeuws Archief; Rekenkamer van Zeeland, Bourgondisch Oostenrijks 
Tijdperk, inv. nr. 18 fol. 31) 
 
1433: 
Jonge Raas van de Maalstede en Floris van de Maalstede schreven zich in als poorters van 
Antwerpen. (Bron: van Steensel, 2010 blz. 97) 
 
Raas van de Maalstede was heer van Sint-Jacoskapellen en van Ekeren in Brabant. Hij bezat 
o.a. ook de Katerheidemolen en de molenweg die er naartoe leidde. 1415-1416 " myne heren 
molenwech vander maelsteden""  1430, "des jonckers van der maelsteden moelen wech" Hij 
werd rond 1450 opgevolgd door Adriaen van Cruyningen, die gehuwd was met Lysbet van 
Renesse. De molen werd in 1438 gehuurd door Peter Boudensssone.(Bron: Geschiedenis van 
de katerheidemolen te vinden op internet) 
 
1 maart 1437: 
Leen van de abdij St Paulus te Utrecht: abt Willam van Huekellem beleent Florens heer tot 
Borselen en tot Zoubburg met de helft van 1/8 deel van de tienden in het kerspel van 
Coudenkerke en seven quartiier lants erbij, zoals Raes van der Maelstede van de abdij hield, 
tegen een jaarlijkse pacht van 15 scill Conincx groet Tourn en een goede maaltijd. (Bron: 
Collectie van Groesbeek, leenregister St Paulus Utrecht 505 fol 346) 
 
1438: 
Willem Vylos verhuurt in naam van Raze vander Maelsteden Peter Boudens een wintmolen 
tEekeren opte Caerderheyde.(Bron: Felixarchief, Antwerpen schepenakten inv. nr. SR#25) 
N.B.: De vermeldingen uit het Felixarchief te Antwerpen zijn letterlijk overgenomen. 
 
1442: 
Wouter Pot verc Raesse vander Maelsteden huys geh de Zeven Trappen gest inde Borch tuss de 
Borchpoerte vanden Werve en Clements Gheyters; erfl hertoge van Brabant, capellanen van Ons 
Vrouwen tAntwerpen, den Predickheren, Daneele van Ranst. (Bron: Felixarchief, Antwerpen, 
schepenakten, inv. nr. SR#31) 
 
1443; 
Raes vander Maelsteden heer 'tSte Jacobscapelle en in Eeckeren deb heer Everaert van 
Eyndhoven canonic voor meester Anthonis Haveron toecomende vander kerken, lande en 
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thienden ter Capellen in Zeelant. (Bron: Felixarchief, Antwerpen, schepenakten inv. nr. SR#32) 
 
24 me3i 1445: 
De rentmeester Bewesten Schelde beleent Jan Ruychrock met 5 gemeten tienden te Cloetingen, 
nadat Raesse van der Maelstede hem die overgedragen had. (Bron: Fruin 1911, regestnr. 83) 
 
1445: 
Gielis Lammenss zoon Willem Lammenss. verkoopt Claes Alleyn land daarop een stede met 
huyse te staan plach tEekeren tSchoenbroec te leen van Raese vander Maelsteden; land aan de 
Moelenberch te Eekeren.(Bron: Felixarchief, Antwerpen schepenakten inv. nr. SR#36) 
 
4 april 1446: 
Jan Heinricx zoon van Wissenkerke, raad en rentmeester van Bewester Scelt, beleent Jan 
Ruychrock met 13 gemeten 121/2 roeden tienden te Capelle, Cloetinge, in de Vlake, die Score, 
te Cattendijck en Eversdijck, nadat Raesse van der Maelstede tser Gerardts zoon hem die 
overgedragen had. (Bron: Fruin 1911, regestnr. 90) 
 

16 juni 1447: 
Dezelfde rentmeester beleent Willem van Ostende met 14 gemeten tienden in die Goes, nadat 
Raesse van der Maelstede tser Geerts zoon hem die overgedragen had. (Bron: Fruin 1911, 
regestnr. 98) 
 

 
2 Jan Gerardsz. van de Maalstede ook genaamd van Hontenissen, priester en Kanunnik OLV 

Antwerpen, is overleden rond 1443. 
 

1421: 
Heer Jan Geerds zone vander Maelsteden priester verc Katlinen van Pulle huys in de 
Hudevetterstrate. (Bron: Felixarchief  Antwerpen schepenakten, inv. nr. SR#7) 
 
1438: 
Heer Jan Gheerts sone vander Maelsteden, priester en canonic tAntwerpen en Wouter van 
Relegheem bekenden huis in Kijpdorp. (Bron: Felixarchief, Antwerpen, schepenakten inv. nr. 
SR#18) 
 
1443: 
Heer Claus Boudens en heer Jan Cant capellanen Ons Vrouwe kerke tAntwerpen testamenteurs 
van heer Janne Gheertssone vander Maelsteden alias de Honternissen canonck inder kerken 
vors en joncheer Raes vander Maelsteden hove in de Oudane.(Bron: Felixarchief, Antwerpen , 
schepenakten inv. nr. SR#32) 
 

 
3 Peter Gerardsz. van de Maalstede ook genaamd van Hontenissen, priester kapelaan OLV 

Antwerpen. 
 

1447: 
Claus vander Sluys ontvangen van heer Peteren Gheerts vander Maelsteden alias van 
Hontenissen priester.( Bron: Felixarchief, Antwerpen , schepenakten inv. nr. SR#39) 
 

 
4 Hector Gerardsz. van de Maalstede, zie VIII-A. 

 
 
VII-B Wouter van de Maalstede en Bruelis, zoon van Simon van Bruelis (VI-C) en Margriet van de 

Maalstede, ambachtsheer van 's Heer Abtskerke, is overleden in 1395. 
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Niet zeker bekend welke moeder de kinderen hebben. 
 
Wouter was gehuwd (1) met NN van Heemstede. 

 
Van Wouter en NN zijn vier kinderen bekend: 

 
1 Simon van de Maalstede en Bruelis, zie VIII-B. 

 
2 Jan van de Maalstede en Bruelis, ambachtsheer van 's Heer Abtskerke, is overleden in 1415. 

 
Collator van de kapel te Vlake 
 

 
3 Johanna van de Maalstede en Bruelis. 

Johanna was gehuwd (1) met Colijn van Baarsdorp. 
Johanna was gehuwd (2) met Jan Christoffelsz. van Ierseke. 

 
4 Margaretha van de Maalstede en Bruelis, abdis van Rijnsburg, is overleden op donderdag 10 

januari 1460. 
 

Wouter was gehuwd (2) met NN van Stapele. 
VII-C Simon van de Maalstede en Bruelis, zoon van Simon van Bruelis (VI-C) en Margriet van de 

Maalstede, ambachtsheer van 's Heer Abtskerke, is overleden voor vrijdag 10 maart 1402. 
Simon was gehuwd met Cateline van Reimerswaal. 

 
Van Simon en Cateline zijn drie kinderen bekend: 

 
1 Wouter van de Maalstede en Bruelis, ambachtsheer van 's Heer Abtskerke, is overleden in 

1424. 
 

minderjarig 1402. 
 

 
2 Willem van de Maalstede en Bruelis, ambachtsheer van 's Heer Abtskerke, is overleden na 

1456. 
 

21 juli 1424: 
Leen van de abdij St. Paulus te Utrecht: Gerardus de Damasco, abbas, oorkondt dat de broers 
Willem en Symon, zoons van heer Symon van Maelstede, hem belening verzochten met 5 
gemeten tienden in de  parochie van Abbenkerke waarvan frater Wouter een derde deel bezat; 
de abt beleent Willem en Simon [de Bruelis] tegen betaling van een jaarlijkse pacht van 10 oude 
groten Tourn. (Bron: Collecte van Groesbeek: Leenregister Abdij St Paulus Utrecht 505 fol. 
338vo). 
 

 
3 Simon van de Maalstede en Bruelis, ambachtsheer van Heer Abtskerke, is overleden in 1470. 

 
1459: 
beleend met goederen afkomstig van Raas van de Maalstede 
 
Simon was gehuwd (1) met Machteld van Schengen. 
Simon was gehuwd (2) met Margriet van Maalstede. 
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3 juni 1473: 
De rentmeester beleent mr. Clays van der Nisse, doctor in de medicijnen, en jvr. Margriete van 
der Maelstede, weduwe van Symon van Bruelis, zijn echtgenote, elk met de helft van 272 
gemeten 11 1/2 roeden ambachts te Capelle en Tser-Abbenkerke, door hen gekocht van de 
grafelijkheid, aan welke zij bij doode van jongen Symon van Bruellis voorzeid vervallen waren, 
onder afstand van de lijftocht, die jvr. Margriete op dit leen had.(Bron: Fruin, 1911, regestnr. 336) 
 
Margriet was later gehuwd (2) met Claas van der Nisse. 

 
 
VII-D Wolfert van de Maalstede, zoon van Wolfert van de Maalstede (VI-D). 
 

26 mei 1413: 
Willem, hertog in Beyeren, verkoopt aan Wolfert van Evelingen (=van de Maalstede), ridder, tot een 
onversterfelijk erfleen de grafelijke tienden te Ellewoutsdijck en Coudorp.(Bron Fruin 1911, 
regestnr.11) 
 
Wolfert was gehuwd met Diederike. Maureinsdr. van der Does, dochter van Maurijn van der 
Does en N.N. van Woude. 
 

1399: 
Zij wordt door Wolfert van Everdingen van de Maalstede getocht in 100 holl. gld. jaarlijks op de 
multer van Ellewoutsdijk en Koedorp en op de tienden van Everingen.(Bron: Nieuw Nederlandsch 
Biografisch Woordenboek, 1924 zesde deel, kolom 343) 
 

 
Van Wolfert en Diederike. is een kind bekend: 

 
1 Willem van de Maalstede, zie VIII-C. 

 
 
VII-E Lodewijk II van de Maalstede, zoon van Wolfert van de Maalstede (VI-D), ridder. 
 

26 maart 1396: 
In een akte van toezegging van bijstand vanwege de moord op Aleid van Poelgeest en Willem 
Cuser, worden o.a. vermeld: Jan van de Maalstede Jansz. Olivier, Lodewijk, Floris, Wolfert, en Jan 
zoons van Wolfert van de Maalstede alsmede Gerard en Jan zoons van Raas van de Maalstede. 
(Bron NA archief graven van Holland, akte nrs. 688.1-688.2) 
 
13 februari 1419: 
Bij het huwelijk van Hertog Jan van Brabant met Vrouwe Jacoba Gravin van Holland Zeeland en 
Friesland waren o.a. aanwezig de gebroeders: Lodewijk, Wolfert, Olivier, Floris en Jan van der 
Maalstede., volgorde vlgs oorkonde. (Bron: van Mieris, IV, blz. 525-526) 
Van Lodewijk en een onbekende vrouw is een kind bekend: 

 
1 Wolfert van de Maalstede, baljuw van Goes 1426-1445 en ridder. 

 
15 augustus 1416: 
In een oorkonden met de toezegging om Jacoba van Beieren als gravin te zullen huldigen 
worden o.a. vermeld: Wolfert van de Maalstede en Everingen, Gerard van de Maalstede, ridders, 
en, Wolfert van de Maalstede, knaap. (Bron: NA archief Graven van Holland, akte 78)  
 
28 januari 1427: 
Hertog Philips oorkondt "want Willem van der Does voert vluctigh ende ballingh, ende onse ende 
slandts van Zeelant vyandt is, ende soo veele teghens ons ghebruect ende misdaen heeft, dat 
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daeromme alle sijn goede gheleghen binnen den onsen off daer wij bewijst hebben aen ons 
ghecomen ende tieghens ons mit recht verbuert sijn". De hertog verkoopt vervolgens aan Wolfert 
van der Maelstede heer Lodewijcksz., baljuw van der Goes, alle goederen van Willem, gelegen in 
heer Aernoutskerke in Zuid Beveland en Borselen en in het land van Walcheren, behalve het slot 
van Ellewoutsdyck en de huisinge daarbij, voor 800 Holl scilde. (Bron: Collectie Groesbeek 
R.A.H. Coll Aanw. 55 fol. 240) 
 
1430: 
Huwelijkscontract tussen Jan van Cats en Marie van Borsele dochter van Floris, bezegeld door: 
Floris van den Abeele, Hendrik van Borsele, heer van Veere en Zandenborch (Souburg), 
Boudewijn van Borsele, Laurens van Cats, Wolfert van de Maelstede zoon van Lodewijk, Willem 
Jansz. [Willem Jan Cottenson] schepen van Zierikzee. (Bron: Collectie Groesbeek; De Raadt I p. 158, 

296,  II p 188, 399, 264) 
 

4 maart 1441: 
Hertog Philips van Bourgondië conformeerd de verkoping door zijn raad en baljuw van Goed, 
Wolfert van de Maalstede aan Jan Ruychrok, raad van de hertog vz. van het ambacht van 's Heer 
Hendrikskinderen in Zuid-Beveland; groot omtrent 600 gemeten ambachts en van zijn deel van 
de Ghijse van 's Gravenpolder  met ambacht en ambachtsgevolg , hofsteden , maelrijen, 
visserijen en alle ambachtsgevolg en wordt de vz. Jan Ruychrok daarmee verleijd ten 
Zeeuwschen leene. (Bron. Ned. Leeuw 1883 blz. 88 
 

VII-F Floris van de Maalstede, zoon van Wolfert van de Maalstede (VI-D), ridder. 
 

Van Floris en een onbekende vrouw is een kind bekend: 
 

1 Wolfert Florisz. van de Maalstede, zie VIII-D. 
 
 
VII-G Jan van de Maalstede, zoon van Wolfert van de Maalstede (VI-D). 
 

Van Jan en een onbekende vrouw is een kind bekend: 
 

1 Jan Jansz. van de Maalstede. 
 

17 juni 1451: 
Pieter Annoke, raad en rentmeester van Bewester Schelt, beleent Willem de Vriese van Ostende 
met 7 gemeten tienden te Tser- Aernoutskerke en Ovezant, nadat Jan van der Maelstede hem 
die overgedragen had. (Bron: Leenregisters 1911, regest nr. 123) 
 
13 november 1453: 
De rentmeester beleent Jan Ruychrock met 14 gemeten 201 roeden tienden te Cloetingen, nadat 
Jan van der Maelstede Jans zoon die hem overgedragen had. (Bron: Fruin, 1911, regest nr. 141) 
 
22 juli 1459: 
Mannen der grafelijkheid van Zeelant oorkonden, dat Jan van der Maelstede heer Jans zoon aan 
mr. Anthonis Michiels, raad,12 gemeten 100 roeden tienden te Capelle, Cloetinge en Eversdijck, 
247 gemeten 178 roeden ambachts te Eversdijck, een derde van zijn aandeel aan de veermolen 
te Biezelingen en 14 kapoenen 's jaars uit then molen overdraagt, onder de bepaling, dat Jan van 
der Maelstede de collatie van de kapellerie in de kerk van Eversdijck, thans bezeten door heer 
Adriaen Bernaerts, behouden zal, indien die kapellerie door Jans voorouders gesticht en geen 
ambachtsgevolg is. (Bron: Fruin 1911, regest nr. 166, zie ook regest nr. 171 van 24 maart 1460) 
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Generatie VIII 
 

VIII-A Hector Gerardsz. van de Maalstede, zoon van Gerard van de Maalstede (VII-A). 
 

1428: 
Reyneer vanden Schore verc Ector Gheertssone vander Maelsteden op heer Gheerts Vischshere 
goede priester gel te Hoeghstraten (Bron: Felixarchief, Antwerpen, schepenakten, inv. nr. SR#14) 
 
1452: 
Heer Peter vander Maelsteden alias van Hontenissen priester capellaen in Ons Vrouwenkerke t 
Antwerpen, Claus, Alaert, Gielijs en Claus de Beste momboeren van Janne, Henricke, Lijsbetten, 
Jannen kinderen Ecthoers vanden Maelsteden des smoutsslagers wilen bij Margriete sBesten 
(sVesten) gaven Aerde vanden Broeke x van Lijsbetten tsWinters huys gest op Claepdorp opte 
Peerdmerct al dopten hoeck naest der Peerdbruggen neffens thuys de Schuer. (Bron: Felixarchief, 
Antwerpen, schepenakten , inv. nr. SR#45 F 608) 
 
Hector was gehuwd met Margriet SBesten. 

 
Van Hector en Margriet zijn vier kinderen bekend: 

 
1 Jan van de Maalstede. 

 
2 Hendrick van de Maalstede. 

 
3 Liesbeth van de Maalstede. 

 
4 Jannen van de Maalstede. 

 
 
VIII-B Simon van de Maalstede en Bruelis, zoon van Wouter van de Maalstede en Bruelis (VII-B) en 

NN van Heemstede, ambachtsheer van 's Heer Abtskerke, is overleden na maandag 2 januari 
1436. 
Simon was gehuwd met Heilwig van Abeele. 

 
Van Simon en Heilwig zijn acht kinderen bekend: 

 
1 Wouter van de Maalstede en Bruelis is overleden voor 1462. 

 
2 Hendrik van de Maalstede en Bruelis, zie IX-A. 

 
3 Jan van de Maalstede en Bruelis. 

 
4 Anthony van de Maalstede en Bruelis, zie IX-B. 

 
5 Elisabeth van de Maalstede en Bruelis. 

 
6 Machteld van de Maalstede en Bruelis. 

 
7 Cornelia van de Maalstede en Bruelis. 

 
8 Maria van de Maalstede en Bruelis. 
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VIII-C Willem van de Maalstede, zoon van Wolfert van de Maalstede (VII-D) en Diederike. 
Maureinsdr. van der Does, heer van Maalstede en Everdingen, burggraaf van Zeeland en ridder. 

 
1431: 
Willem van Everingen (van de Maelstede) betaalde zijn schot aan de rentmeester. Hij bezat in  
Ellewoutsdijk en Koukerke 37 gemeten land  in het ambacht van de heer van Veere en 37 
gemeten in het ambacht van de familie van de Maalstede. (Bron: Arie van Steensel; Edelen in 
Zeeland etc. Hilversum, Verloren 2010, blz. 137, verw. ZA RZ BO inv. nr. 1 fol. 27) 
 
5 augustus 1432: 
Wolfert van der Maelstede, baljuw van Goes, Willem van der Maelstede van Everingen, Wolfert 
van der Maelstede heeren Florys zoon, Simon van Bruelis en van der Maelstede, Willem van 
Bruelis en van der Maelstede en Symon van Bruelis en van der Maelstede geven de abt van 
Middelburch het recht om bij een volgende vacature van de cure van de kerk van Tser 
Abbenkerke het collatierecht vrijelijk uit te oefenen, omdat hij zich ditmaal vereenigd heeft met de 
voordracht van Pieter Hoec, priester, door de ambachtsheren gedaan.(Bron Zeeuws archief; 
O.L.V. abdij te Middelburg, regestnr. 722, met de zegels van de oorkonders.) 
                                                                                                  

                                     
Wolfert van de Maalstede     Wolfert Florijsz. Van de Maalstede          Simon van Bruelis van de                                                               
     Baljuw van Goes                                                                                      Maalstede 
 

2 januari 1436: 
De officiaal van de aartsdiaken van de Dom te Trajectum geeft last om in de kerk van Tser-
Abbenkerke af te kondigen dat mr. Florentius Florentius zoon door de collators Henricus de 
Borsallia, heer van Vere, Zandenbergh en Vlissingen, Wolfardus de Maelsteden, baljuw van Goes, 
Wilhelmus de Maelstede de Everingen, Wolfardus de Maelstede heeren Florencius zoon, Symon 
de Bruelis en de Maelsteden, Wilhelmus de Bruelis en de Maelstede , Symon de Bruelis en de 
Maelsteden en Oliverus de Maelsteden, ambachtsheren van Tser-Abbenkerck, tot de cure van die 
kerk is voorgedragen. (Bron ZA, abdij Middelburg regestnr. 731) 
 
25 april 1440: 
Leen van de abdij St Paulus te Utrecht: de abt beleent Aliaen Jansz. met 21/2 gemet tienden 
gelegen in het kerspel van Ser Abbenkerke, t.b.v. Aliaen en zijn broers, hen aangekomen bij dode 
van hun broer Jan Jansz., die dit leen gekocht had van Willem van der Maelstede van Everdingen, 
die zelf en voor hem zijn ouders, dit leen van de abdij gehouden houden etc. (Bron: Collectie van 
Groesbeek: Leenregister Abdij St Paulus Utrecht 505 fol. 150v) 
 
1445: 
Willem en Costen van Berchem broers en Janne van Berchem hun broer en Lijsbetten van 
Berchem hun zus x Willeme vander Maelsteden van Everingen op goede te Wommelgem.. (Bron: 
Felixarchief, Antwerpen, inv. nr. SR#36) 
 
Willem was gehuwd met Elisabeth van Berchem, dochter van Jan van Berchem en Diederike 
de Cock van Bruchem. 
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Van Willem en Elisabeth zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Olivier van de Maalstede ook genaamd van Everinghen, ridder geslagen juni 1452, is 

overleden in 1476. 

 
Tekening van een glasraam met een gebedsportret van Olivier van de Maalstede († 1476) 

en zijn vrouw Meyne van Oostenede, met hun 4 kwartieren 
uit het klooster van de Kruisbroeders te Goes. 

 
1445: 
Wolfert vander Maelsteden, Willem, Costen en Jan van Bercheem broers en Volpaert van 
Zuylen, momboeren van Oliviere wett zoene Willems vander Maelsteden wilen die men heet van 
Everingen en joffre Dieric zuster des voirs Oliviers bekenden verc Willeme en joffre Dieric wett 
kinderen Costens van Bercheem x Magriete van Coelputte; Olivier en joffre Dieric vander 
Maelsteden; Costen van Bercheem hun ooms goede te Wommelgheem en te.. (Bron: 
Felixarchief, Antwerpen, schepenakten inv. nr. SR#36 fo25 R004 02) 
N.B.: De vermeldingen in het Felixarchief zijn letterlijk overgenomen. 
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1449: 
Magriete Roes weduwe Willems van Bercheem alias Wijfliet bekende Oliviers vander 
Maelsteden goeden gel inder heerscapien van Everingen in Zeelant te wetene in Elwoutsdijck 
en in Coudorp; wilen Wolffaerts vander Maelsteden. (Bron: Felixarchief, Antwerpen inv. nr. 
SR#41) 
 
18 oktober 1459: 
Leen van de abdij St. Paulus te Utrecht: mr. Jacob Jacob Willem Colynsz.z. wordt binnen jaar 
en dag na dode van zijn vader beleend met 3 gemeten tienden in de parochie ter Nesse in Zuid 
Beveland, die Willout Danoelsz. en Cornelis Claesz. in leen hielden, pacht: 7 oude groeten 
Coninx Tourn en een goede maaltijd, en nog 5 gemeten tienden min 141/2 roeden in de 
parochie van tser Abbenkerke in Zuid Beveland en heer Olifier van der Maelstede en van 
Everdingen, ridder, van de abdij in leen hielden, pacht: 4 scell groten Vls gelts. (Bron: Collectie 
Groesbeek: Leenregister Abdij St Paulus Utrecht 505 fol. 371) 
 
1452: 
Costen van Berchem voor Willeme, Katelijne en Diericke van Berchem bij Margrete van 
Coelputte en Willem vanden Werve voor Marie vanden Werve dochter verc Oliviere vander 
Maelsteden alias van Everinghen en Diericke vander Maelsteden zus op pande te 
Wommelghem. (Bron: Felixarchief, Antwerpen, inv. nr. SR#45) 
juni 1452: 
Olivier vander Maelsteden alias van Everinghen Willems zone was van Everinghen en Dierck 
van Everinghen zus x Vrederick van Renissen van Zeyst; in junio soe waert de selve Olivier 
ridder geslagen; bekenden meester Janne vanden Hoegewege priester canonick. (Bron: 
Felixarchief, Antwerpen schepenakten inv. nr. SR#45) 
 
1457: 
Heer Olivier vander Maelsteden van Everinghen, ridder, verc Michiele vanden Werve zone wilen 
heer Michiels vanden Werve, ridders, twee huyse met stalle daeraf deene en dminste geh is 
dLelyken gest neffens een inde Zierixstrate tuss thuys geh dOssenhoot comende achter ute met 
eenen ganghe int Hofstraetken gelijc Willem vander Maelsteden van Everingen vader 
wilen.(Bron: Felixarchief, Antwerpen, schepenakten, inv. nr. SR#53, deze  huzen s werd 
verkocht in 1459 aan meester Philips van Noten, SR#58)) 
 
1465: 
Kateline van Coelputte x heer Janne van Berchem, ridder, gaf heer Oliviere vander Maelsteden 
alias van Everingen ridder, huys gest inde Hoeghstrate tuss huys geh tPoirtken. (Bron: 
Felixarchief, Antwerpen, schepenakten inv. nr. SR#69) 
 
1466: 
Heer Olivier vander Maelsteden van Everingen ridder, deb Johannen van Renissen nicht 
dochter Frederijcx van Renissen van Zeyst x Dierick vander Maelsteden van Everingen heer 
Oliviers zus huys gest inde Hoechstrate tuss den Moerboem; Florijse van Hamstede, Henricke 
van Renissen en Janne Bertelmeeussone neven; erfgoede in Zeelant; bosch geh de 
Langemeere in Zeelant gel inde prochie van Coudorpe. (Bron: Felixarchief, Antwerpen, 
schepenakten, inv. nr. SR#70) 
 
1471: 
Jan Schoyte de Jonge, Severyne en Johanne vander Beversluys, wettige dochters van 
Anthonys vander Beversluys, debet Tielman Pallem 18 pond Groot Brabants, vanwege wijn die 
heer Olivier vander Maelsteden van Everingen, ridder, aan diverse personen in Zeeland en aan 
voors. Anthonys eertijds geleverd heeft en die zij bij voors. Tielman gekocht hebben en 'daer 
Janne van Zuylen de voors. gezusteren van wilen diens goeden gepaert....(Bron: Felixarchief, 
Antwerpen. schepenakten, inv.nr. SR#80 fo o9 V001 02.) 
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Olivier was gehuwd met Meyne van Oostende. 
 
10 april 1478: 
Jan van Renesse en de gebroeders van Schengen contra Meyne van Oistende weduwe van 
Olivier van der Maelstede, beroep tegen vonnis van het Hof van Holland, dat zich bevoegd had 
verklaart in een geschil over stoornis in het bezit van goederen bij Everdingen, die bij testament 
aan Meyne van Oistende waren vermaakt, beroep ongegrond verklaard en terug verwezen naar 
het hof. (Bron: Collectie van Groesbeek: Grote Raad van Mechelen Geëxtendeerde Sententiën 
p. 140,141) 
 

 
2 Diederike van de Maalstede, zie IX-C. 

 
 
VIII-D Wolfert Florisz. van de Maalstede, zoon van Floris van de Maalstede (VII-F). 
 

7 mei 1447: 
Philips, hertog van Bougondië beleent Floris van Haemstede van Moermont met 451 gemeten 211 
1/2 roeden ambachts te Bairlant, Oudelande, Bakendorp, Oversandt en op tNyeulant voor Bairland 
en met 26 gemeten 150 roeden tienden aldaar en te Elfdijck en Everdingen, door hem gekocht 
van de grafelijkheid, aan welke zij bij doode van Wolfert van de Maalstede vervallen waren. (Bron: 
Fruin 1911, regestnr. 94) 
N.B.: Het is niet zeker dat dit de zoon van Floris is. 
 
Wolfert was gehuwd met Mechtelt Arnoud Willem van Gent. 

 
Van Wolfert en Mechtelt zijn twee kinderen bekend: 

 
1 Hadewy van de Maalstede, zie IX-D. 

 
2 Margriet van de Maalstede. 

 
 

Generatie IX 

 

IX-A Hendrik van de Maalstede en Bruelis, zoon van Simon van de Maalstede en Bruelis (VIII-B) en 
Heilwig van Abeele, ambachtsheer van 's Heer Abtskerke, is overleden in 1462. 
Hendrik was gehuwd met N.N. van de Maalstede. 

 
Van Hendrik en N is een kind bekend: 

 
1 Heilwig van de Maalstede en Bruelis is overleden in 1502. 

 
7 juli 1475: 
Abt Johannes Clawardi beleent Jan Oertsz. namens jvr. Heilwie Henricsxdochter van Bruelies en 
van der Maelstede binnen jaar na dode van Henric van Bruelis met de helft van 5 gemeten tienden 
gelegen in de parochie van Scrabbenkercke in Zuyd Beveland, jaarlijks 5 oude groten Conincx 
Tourn. en een goede maaltijd: onder staat: "h[[ic?] Henrick Bruelis , ejus nepos"(Bron: Collectie 
Groesbeek, leenregister Abdij St Paulus Utrecht 505 fol. 383vo) 
 
Heilwig was gehuwd met Joost van Haamstede.  Joost is overleden in 1495. 
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IX-B Anthony van de Maalstede en Bruelis, zoon van Simon van de Maalstede en Bruelis (VIII-B) en 
Heilwig van Abeele. 
Anthony was gehuwd met Avezoete van Vronestein. 

 
Van Anthony en Avezoete zijn vier kinderen bekend: 

 

1 Hendrik van de Maalstede en Bruelis. 
 

2 Cornelia van de Maalstede en Bruelis. 
 

3 Maria van de Maalstede en Bruelis. 
 

4 Antonia van de Maalstede en Bruelis. 
 
 
IX-C Diederike van de Maalstede, dochter van Willem van de Maalstede (VIII-C) en Elisabeth van 

Berchem, vrouwe van Maalstede, Ellewoutsdijk, Everdingen. 
Diederike was gehuwd met Frederik van Renesse. 

 
Van Frederik en Diederike is een kind bekend: 

 
1 Jan van Renesse, burggraaf van Zeeland heer van Maalstede. 

 
 
IX-D Hadewy van de Maalstede, dochter van Wolfert Florisz. van de Maalstede (VIII-D) en Mechtelt 

Arnoud Willem van Gent, is overleden in 1470. 
 

4 november 1443: 
Jan Quevin, raad en rentmeester van Bewester Scelt beleent jvr. Hadewy en jvr. Mergriete Wolfaerts 
tser Floris zoons van der Maelstede dochters met 15 gemeten tienden te Emelisse, Capelle en 
Cloetinge, haar aangekomen bij doode van Wolfaert voornoemd haar vader. (Bron: R. Fruin 
leenregisters Bewesten Schelde 1470-1535, 1911, regest nr. 75) 
 
8 november 1470: 
De rentmeester beleent Wolfaert en Jan Jan van Goirs kinderen met 7 gemeten 150 roeden tienden 
te Capelle en Cloetingen, hun aangekomen bij doode van jvr. Hadewy Wolfairts van der Maelstede 
dochter hun moeder, nadat hem gebleken was, dat hun vader voor hen de belening tijdig had 
verzocht van de stadhouder van Heinric Jans zoon van Wissenkerke, toenmaals rentmeester, en 
van de proost van het klooster te Middelburch. (Bron: Fruin 1911, regestnr. 246) 
 
Hadewy was gehuwd met Jan van Goirs. 

 
Van Jan en Hadewy is een kind bekend: 

 
1 Wolfert Jansz. van Goirs. 
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Index 

 

reta IV-A;  Maria V-B;  Oda III-A.3. Abeele, van 
Heilwig VIII-B. 

 
Baarsdorp, van 

Colijn VII-B.3. 
Berchem, van 

Elisabeth VIII-C;  Jan VIII-C. 
Berthout 

Hendrick III-A. 
Borsele, van 

Meina Nicolaasdr. III-A;  Wolfert I II-C.1. 
Borselen, van 

Hendrik Wisse II-C. 
Brisanten, van 

Jan Simonsz. VI-C. 
Bruelis, van 

Simon VI-C. 
Bruyelle, van 

Simon VI-C. 
 
Cock van Bruchem, de 

Diederike VIII-C. 
 
Does, van der 

Diederike. Maureinsdr. VII-D;  Maurijn VII-D. 
 
Everinghen, van 

van Everinghen VIII-C.1. 
 
Gent, van 

Mechtelt Arnoud Willem VIII-D. 
Gistel., van 

Jan II II-A.3. 
Goirs, van 

Jan IX-D;  Wolfert Jansz. IX-D.1. 
Grimbergen, van 

Maria V-A. 
 
Haamstede, van 

Arnout V-E.1;  Joost IX-A.1. 
Heemstede, van 

NN VII-B. 
Henrichzoon 

Kathelijne Jan V-F. 
Hontenissen, van 

van Hontenissen VII-A.2, VII-A.3. 
 
Ierseke, van 

Jan Christoffelsz. VII-B.3. 
 
Kattedijke, van 

N.Ndr. Egidius III-B. 
Kruiningen, van 
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Wouter I.1. 
Kruiningen], van 

[NNdr. I. 
 
Maalstede en Bruelis, van de 

Anthony IX-B;  Antonia IX-B.4;  Cornelia IX-B.2, VIII-B.7;  Elisabeth VIII-B.5;  Heilwig IX-A.1;  Hendrik 
IX-A, IX-B.1;  Jan VII-B.2, VIII-B.3;  Johanna VII-B.3;  Machteld VIII-B.6;  Margaretha VII-B.4;  Maria IX-
B.3, VIII-B.8;  Simon VII-C, VII-C.3, VIII-B;  Willem VII-C.2;  Wouter VII-B, VII-C.1, VIII-B.1. 

Maalstede, van 
Margriet VII-C.3. 

Maalstede, van de 
[Wolfert] III-A.1;  Alix V-D.4;  Berta I.7;  Boudewijn V-B, V-B.3;  Diederike IX-C;  Dirck II-B;  Elizabeth V-
D.5;  Floris III-B.1, VII-F;  Gerard III-A, III-A.3, V-B.1, VII-A;  Gillis Willemsz. IV-B;  Hadewy IX-D;  Hector 
Gerardsz. VIII-A;  Hendrick VIII-A.2;  Jan Gerardsz. VII-A.2;  Jan Gillisz. IV-B.1;  Jan II V-A;  Jan Jansz. 
VI-A.1, VII-G.1;  Jan IV-A, V-A.1, VI-A, VI-B.2, VII-G, VIII-A.1;  Jan Willemsz. III-C.1;  Jannen VIII-A.4;  
Liesbeth VIII-A.3;  Lodewijk I V-D;  Lodewijk II VII-E;  Lodewijk V-A.2;  Margaretha V-E;  Margriet VI-C, 
VIII-D.2;  Maria V-D.3;  Meine Wolfertsd. IV-B.1;  N.N. II-C, IX-A;  N.Ndr. I.6;  Olivier VI-D.3, VIII-C.1;  
Peter Gerardsz. VII-A.3;  Raas Gerardsz. VII-A.1;  Rase VI-B;  Simon Lodewijksz. V-D.1;  Willem III-C, 
VIII-C;  Wolfert Florisz. VIII-D;  Wolfert II II-A;  Wolfert III III-B;  Wolfert IV III-B.2;  Wolfert I, IV-A.2, VII-D, 
VII-E.1;  Wolfert van Everdingen van de Maalstede VI-D;  Wouter II-B.1, V-C. 

Maalstede], van de 
[Hendrik V-F;  Mechteld V-F.1. 

Mirabello van Halen, de 
Clara V-D.1. 

 
Nisse, van der 

Claas VII-C.3. 
Nobelsz. 

Elizabeth Dr. Gillis V-D. 
 
Oostende, van 

Meyne VIII-C.1. 
 
Reimerswaal, van 

Cateline VII-C. 
Renesse, van 

Frederik IX-C;  Jan IX-C.1. 
Rengersdr. 

Avezoete V-E.1. 
Rengerszn. 

Mathijs V-E. 
 
Sabbinge, van 

Willem I.6. 
SBesten 

Margriet VIII-A. 
Schengen, van 

Machteld VII-C.3;  Marie Jansd. IV-B. 
Stapele, van 

NN VII-B. 
Stavenisse, van 

NNdr. Jan III-A. 
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Vilain 
Hector V-D.4;  Jan V-D.3. 

Voorne], van 
[NNdr. Dirck I. 

Voxsael, van 
Jan Beijens V-F.1. 

Vronestein, van 
Avezoete IX-B. 

 
Woestine, van de 

van de Woestine II-A. 
Woestine., van de 

Aleid (Aelide) Philipsdr. II-A. 
Wolfertszn. 

Willem I.2. 
Woude, van 

N.N. VII-D. 
 
Zeeland, van 

van Zeeland II-A. 
 
zonder achternaam 

Aachte V-C;  Elizabeth II-A.3;  Margareta IV-A, Maria V-B, Oda III-A3. 


