Genealogie van Boudewijn Dircksz van Swieten.
Vanaf 1465-66 werd Adriaen van Swieten diverse keren burgemeester van Leiden. In 1474, 1476
en 1479 wordt hij ook nog als burgemeester vermeld. Zijn broer Huge Van Swieten wordt genoemd
onder de vier burgemeesters van 1475, maar men is niet zeker of de mannen echt dienstgedaan
hebben, vanwege strubbelingen binnen de stad. Daarna nam de macht wat af, maar de familie wist
altijd wel een belangrijke post te kopen als bijvoorbeeld schout, schepen, rentmeester of in het
raad van bestuur.
In 1573 werd de nazaat Claes Lambertszn van Swieten als burgemeester van Leiden genoemd.
Hij bekleedde deze functie met de later befaamde Pieter Adriaansz. van der Werff. Een ander
familielid Adriaen van Swieten werd een belangrijke geuzenleider. Na de 17e eeuw nam de macht
en rijkdom van de familie flink af, maar ze speelden tot in de 20e eeuw op lagere schaal hun rol in
de samenleving.

Generatie I
I.

Boudewijn Dircksz van Swieten, geboren omstreeks 1370, overleden (ongeveer 84
jaar oud) op woensdag 17 mei 1454, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer
10 jaar oud) (1) omstreeks 1390 met Luitgard van Nijenrode, dochter van Otto van
Nijenrode en Heilwich van Vianen, geboren omstreeks 1380, overleden (ongeveer 84
jaar oud) op woensdag 24 februari 1464.
Uit dit huwelijk 3 zonen.
1.
Dirk, geboren omstreeks 1400, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op
maandag 21 juli 1451, volgt IIa [blz. 2].
2.
Gijsbrecht, geboren omstreeks 1405, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op
vrijdag 19 december 1456, volgt IIb [blz. 2].
3.
Jan, geboren omstreeks 1410, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op
vrijdag 13 maart 1485, volgt IIc [blz. 2].

Boudewijn Dircksz van Swieten.
Van Swieten.
Van Swieten (soms met de spelling Van Zwieten) was een van oorsprong hollands riddermatig
geslacht, later ook Leids patriciërsgeslacht dat een grote en invloedrijke rol vervulde in de 15e en
16e eeuw in Leiden en omstreken. Later streken de Van Swietens in meerdere delen van het land
neer. Familieleden waren Kabeljauwse voorstanders tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten
(1350-1490) en oranjegezind tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1566-1640).
Geschiedenis.
In 1424 kocht Boudijn van Zwieten de hofstede Zwieten, wat de kiem legde voor de eerste schrede
op weg naar macht binnen Leiden. Na succesvolle jaren in de bestuursraad kwamen al gauw
nieuwe hoeves, buitenplaatsen en hofsteden aan de familie. Zoals Binkhorst, Voorburg, Hodenpijl,
Endegeest, Loenerveld en Rijnegom. Later werden ze ook nog heren van Maarssenbroek, De Lier,
Zouteveen, Zoeterwoude, Opmeer, Loenersloot en Amerongen. Het klooster Mariënpoel werd
gesticht door de familie en velen vonden daar tevens hun laatste rustplaats.
Boudijn die in het stadsbestuur maar ook in het grafelijk bestuur zat, wist voor zijn familie het
schoutambt te verwerven. Zijn oudste zoon Dirk van Zwieten was schout van 1433-34, later dat
jaar nam zijn jongere broer Gijsbracht het schoutambt over. In 1453 wordt een andere zoon van
Boudijn, Jan van Swieten, burgemeester van Leiden (1453-1455). Daarna wordt hij tot schout
benoemd.In 1458 wordt een andere broer, Pieter van Swieten, burgemeester.
Hij woonde aan het Pieterskerkhof in Leiden. Van Swieten vervulde talloze overheidsfuncties en
bereikte een positie van grote invloed en welstand. Hij was de aanvoerder van het
patriciaatgeslacht van Van Swieten in Leiden.
Op 11 januari 1424 koopt hij het huis te Zwieten met 54 morgen van Willem van Montfoort.
Tegenwoordig ligt hier het complex van bierbrouwerij Heineken in Zoeterwoude. Op 18 augustus
1428 koopt hij van Hendrik van Wassenaar de hofstad Podikenpoel in Oegstgeest met de
bijbehorende 28 morgen land. Hier vestigt hij het nonnenklooster Mariënpoel, waar hij uiteindelijk
zelf begraven wordt. Ter nagedachtenis aan het echtpaar Boudewijn van Swieten en Lutgard van
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Nijenrode, hun kinderen en hun schoonfamilie, werd bij het graf een 'Memorietafel' aangebracht,
waarop ook Boudewijn staat afgebeeld.

Boudewijn Dircksz van Swieten, buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1410 met
Onbekend gebleven vrouw, geboren omstreeks 1370.
Uit deze relatie een zoon.
1.
Willem, geboren omstreeks 1410, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op
dinsdag 12 september 1482, volgt IId [blz. 3].

Generatie II
IIa.

Dirk van Swieten, zoon van Boudewijn Dircksz van Swieten (I) [blz. 1] en Luitgard van
Nijenrode, geboren omstreeks 1400, burgemeester van Leiden, overleden (ongeveer 51
jaar oud) op maandag 21 juli 1451, trouwde (beiden ongeveer 27 jaar oud) op
zondag 18 februari 1427 met Johanna van Arkel-Leyenburg, dochter van Arnold van
Arkel-Leyenburg en Heilwig van Arkel-Noordeloos, geboren omstreeks 1400, vrouwe
van Leyenburg, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op maandag 8 september 1451.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Arent, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 43 jaar oud) op
maandag 22 december 1473, volgt IIIa [blz. 3].
2.
Josina, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op
woensdag 25 mei 1481, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en ongeveer 43
jaar oud) op maandag 1 juni 1468 met Willem van Wassenaar, geboren
omstreeks 1425, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op
donderdag 8 oktober 1485. Uit dit huwelijk geen kinderen.

IIb.

Gijsbrecht van Swieten, zoon van Boudewijn Dircksz van Swieten (I) [blz. 1] en
Luitgard van Nijenrode, geboren omstreeks 1405, schepen, burgrmeester, schout te
Leiden, heer van Zwieten, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op
vrijdag 19 december 1456, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar
oud) omstreeks 1430 met Catharina van Diemen, geboren omstreeks 1410, overleden
(ongeveer 51 jaar oud) op donderdag 17 januari 1461.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1.
Hugo, geboren omstreeks 1430, heer van Zwieten, overleden (ongeveer 52
jaar oud) op zondag 8 januari 1482, trouwde (beiden ongeveer 27 jaar
oud) omstreeks 1457 met Luitgard Claes van Boschuijsen, geboren
omstreeks 1430, overleden (ongeveer 69 jaar oud) omstreeks 1499. Uit dit
huwelijk geen kinderen.
2.
Willem, geboren omstreeks 1430.
3.
Pieter, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op
dinsdag 20 mei 1479, volgt IIIb [blz. 3].
4.
Adriana, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 65 jaar oud)
omstreeks 1495, trouwde (beiden ongeveer 18 jaar oud) omstreeks 1448 met
Gijsbrecht van IJsselstein, geboren omstreeks 1430, heer van den Bosch te
Uitermeer, overleden (ongeveer 35 jaar oud) op maandag 16 januari 1465. Uit
dit huwelijk geen kinderen.
5.
Catharina, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 74 jaar oud)
omstreeks 1504.

IIc.

Jan van Swieten, zoon van Boudewijn Dircksz van Swieten (I) [blz. 1] en Luitgard van
Nijenrode, geboren omstreeks 1410, veertigraad, schepen, burgemeester, schout te
Leiden, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op vrijdag 13 maart 1485, trouwde (beiden
ongeveer 23 jaar oud) in Leiden op maandag 27 mei 1433 met Catharina van Abeele,
geboren omstreeks 1410, overleden (ongeveer 32 jaar oud) op
woensdag 23 november 1442.
Uit dit huwelijk een zoon.
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1.

IId.

Adriaan, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op
dinsdag 31 augustus 1486, volgt IIIc [blz. 3].

Willem van Swieten, zoon van Boudewijn Dircksz van Swieten (I) [blz. 1] en Onbekend
gebleven vrouw, geboren buitenechtelijk omstreeks 1410, procureur van Holland,
overleden (ongeveer 72 jaar oud) op dinsdag 12 september 1482, trouwde (beiden
ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1440 met Catharina Jans van Bordeman, geboren
omstreeks 1410, overleden (ongeveer 74 jaar oud) omstreeks 1484.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Margriet, geboren omstreeks 1450, overleden (ongeveer 85 jaar oud) op
maandag 11 februari 1535, volgt IIId [blz. 4].
2.
Dirk, geboren omstreeks 1450, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op
maandag 25 augustus 1502, volgt IIIe [blz. 4].

Generatie III
IIIa.

Arent van Swieten, zoon van Dirk van Swieten (IIa) [blz. 2] en Johanna van
Arkel-Leyenburg, geboren omstreeks 1430, heer van Leyenburg, overleden (ongeveer
43 jaar oud) op maandag 22 december 1473, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en
ongeveer 32 jaar oud) op zondag 16 augustus 1457 met zijn achternicht Ottelinde van
Nijenrode, dochter van Splinter van Nijenrode en Johanna van Beieren, geboren
omstreeks 1425, overleden (ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1465.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Dirk, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 62 jaar oud)
omstreeks 1522, volgt IVa [blz. 4].

IIIb.

Pieter van Swieten, zoon van Gijsbrecht van Swieten (IIb) [blz. 2] en Catharina van
Diemen, geboren omstreeks 1430, burgemeester van Leiden, overleden (ongeveer 49
jaar oud) op dinsdag 20 mei 1479, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20
jaar oud) omstreeks 1460 met Maria Pauwels van Saint Jur, geboren omstreeks 1440,
overleden (ongeveer 79 jaar oud) op dinsdag 2 december 1519.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Gijsbrecht, geboren in Leiden omstreeks 1474, overleden (ongeveer 73 jaar
oud) aldaar op maandag 29 december 1547, volgt IVb [blz. 4].

IIIc.

Adriaan van Swieten, zoon van Jan van Swieten (IIc) [blz. 2] en Catharina van Abeele,
geboren omstreeks 1430, heer van Opmeer, burgemeester van Leiden, overleden
(ongeveer 56 jaar oud) op dinsdag 31 augustus 1486, trouwde (respectievelijk ongeveer
40 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op woensdag 31 augustus 1470 met Ottolinde van
Egmond, dochter van Willem van Egmond en Joanna van Heemskerk, geboren
omstreeks 1450, overleden (ongeveer 34 jaar oud) op donderdag 20 november 1484.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Johanna, geboren omstreeks 1475, vrouwe van Opmeer, Zegwaard en
Zevenhuizen, overleden (ongeveer 79 jaar oud) omstreeks 1554.
2.
Josina, geboren omstreeks 1475, overleden (ongeveer 50 jaar oud)
omstreeks 1525, volgt IVc [blz. 5].
3.
Jan, geboren omstreeks 1475, overleden (ongeveer 35 jaar oud)
omstreeks 1510, volgt IVd [blz. 5].
Adriaan van Swieten, trouwde (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud)
(2) omstreeks 1465 met Machteld van Hodenpijl, geboren omstreeks 1440, overleden
(ongeveer 27 jaar oud) op zondag 28 april 1467.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Catharina, geboren omstreeks 1465, overleden (ongeveer 29 jaar oud)
omstreeks 1494, trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 23 jaar
oud) omstreeks 1483 met Willem van Reimerswaal, zoon van Jan van
Reimerswaal en Elisabeth van Schoonhoven, geboren omstreeks 1460,
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baljuw van Rotterdam, overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1515. Uit
dit huwelijk geen kinderen.
IIId.

Margriet van Swieten, dochter van Willem van Swieten (IId) [blz. 3] en Catharina Jans
van Bordeman, geboren omstreeks 1450, overleden (ongeveer 85 jaar oud) op
maandag 11 februari 1535, trouwde (beiden ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1475 met
Floris Oem van Wijngaarden, zoon van Floris Oem van Wijngaarden en Bertha van
Bouchorst, geboren omstreeks 1450, ambachtsheer van IJsselmonde, overleden
(ongeveer 83 jaar oud) op zondag 29 oktober 1533.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Joost, geboren omstreeks 1480, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar
oud) omstreeks 1510 met Jacomina van der Heijden, geboren
omstreeks 1480. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
2.
Margaretha, geboren omstreeks 1580.

IIIe.

Dirk van Swieten, zoon van Willem van Swieten (IId) [blz. 3] en Catharina Jans van
Bordeman, geboren omstreeks 1450, baljuw te Beverwijk, overleden (ongeveer 52 jaar
oud) op maandag 25 augustus 1502, trouwde (beiden ongeveer 22 jaar
oud) omstreeks 1472 met Machteld Simon Frederiks Willems, geboren
omstreeks 1450, overleden (ongeveer 79 jaar oud) omstreeks 1529.
Uit dit huwelijk 2 dochters.
1.
Agatha, geboren omstreeks 1475, overleden (ongeveer 74 jaar oud)
omstreeks 1549.
2.
Anna, geboren omstreeks 1475, overleden (ongeveer 45 jaar oud)
omstreeks 1520.

Generatie IV
IVa.

Dirk van Swieten, zoon van Arent van Swieten (IIIa) [blz. 3] en Ottelinde van Nijenrode,
geboren omstreeks 1460, heer van Leyenburg en Loenersloot, overleden (ongeveer 62
jaar oud) omstreeks 1522, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 15 jaar
oud) (1) omstreeks 1490 met Catharina van Egmond, dochter van Arend van
Egmond en Barbara van Borselen-Cortgene, geboren omstreeks 1475.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Dirk van Swieten, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 25 jaar oud)
(2) omstreeks 1475 met van Renesse, dochter van Frederik van Renesse en Elisabeth
van Cruijningen, geboren omstreeks 1450, overleden omstreeks 1485.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Joost, geboren omstreeks 1480, heer van Leyenburg, overleden (ongeveer
80 jaar oud) omstreeks 1560, trouwde (respectievelijk ongeveer 45 en
ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1525 met Johanna van Merwijck, geboren
omstreeks 1500, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op
donderdag 15 maart 1562. Uit dit huwelijk geen kinderen.

IVb.
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Gijsbrecht van Swieten, zoon van Pieter van Swieten (IIIb) [blz. 3] en Maria Pauwels
van Saint Jur, geboren in Leiden omstreeks 1474, heer van Zwieten en Zoeterwoude,
overleden (ongeveer 73 jaar oud) in Leiden op maandag 29 december 1547, trouwde
(respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1500 met Maria Oem
van Wijngaarden, dochter van Floris Oem van Wijngaarden en Bertha van Bouchorst,
geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 55 jaar oud) in Leiden op
maandag 16 november 1525.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Cornelis, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 43 jaar oud) in
Leiden op donderdag 23 september 1543, volgt V [blz. 5].
2.
Adriana, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 85 jaar oud)
omstreeks 1585, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) op

donderdag 9 oktober 1530 met Gerard Heerman, geboren omstreeks 1500,
schepen te Leiden, overleden (ongeveer 36 jaar oud) op vrijdag 1 mei 1536.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
IVc.

Josina van Swieten, dochter van Adriaan van Swieten (IIIc) [blz. 3] en Ottolinde van
Egmond, geboren omstreeks 1475, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1525,
trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1495 met
Willem van Coulster-Alckemade, zoon van Isebrand van Coulster en Machtild Floris
van Alckemade, geboren omstreeks 1470, schout van Leiden, overleden (ongeveer 63
jaar oud) omstreeks 1533.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Floris, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 30 jaar oud)
omstreeks 1530.
2.
Ottelijne, geboren omstreeks 1500, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en
ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1520 met Floris Oem van Wijngaarden,
zoon van Jacob Oem van Wijngaarden en Maria van
Wassenaar-Duivenvoorde, geboren omstreeks 1490, heer van Ruijgrok. Uit dit
huwelijk 2 kinderen.
3.
Agatha, geboren omstreeks 1500, erfdochter van Opmeer, Moercappele,
overleden (ongeveer 74 jaar oud) op woensdag 16 oktober 1574, trouwde
(beiden ongeveer 24 jaar oud) op woensdag 17 september 1524 met Jan van
Culemborg, zoon van Willem van Culemborg en Johanna van Brienen,
geboren omstreeks 1500, heer van Renswoude, overleden (ongeveer 58 jaar
oud) omstreeks 1558. Uit dit huwelijk 4 dochters.

IVd.

Jan van Swieten, zoon van Adriaan van Swieten (IIIc) [blz. 3] en Ottolinde van
Egmond, geboren omstreeks 1475, heer van Opmeer etc, schout van Leiden, overleden
(ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 1510, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en
ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1500 met Philippa van Heemstede, geboren
omstreeks 1480, overleden (ongeveer 44 jaar oud) omstreeks 1524.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Jan, geboren omstreeks 1509, overleden (ongeveer 17 jaar oud) op
vrijdag 1 oktober 1526.

Generatie V
V.

Cornelis van Swieten, zoon van Gijsbrecht van Swieten (IVb) [blz. 4] en Maria Oem
van Wijngaarden, geboren omstreeks 1500, heer van Zwieten en Zoeterwoude,
overleden (ongeveer 43 jaar oud) in Leiden op donderdag 23 september 1543, trouwde
(respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1530 met Anna van
Borselen, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 44 jaar oud) in Leiden op
maandag 25 oktober 1554.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Adriaan, geboren omstreeks 1532, overleden (ongeveer 52 jaar oud) in
Gouda op woensdag 14 november 1584, volgt VI [blz. 5].

Generatie VI
VI.

Adriaan van Swieten, zoon van Cornelis van Swieten (V) [blz. 5] en Anna van
Borselen, geboren omstreeks 1532, heer van Zwieten, overleden (ongeveer 52 jaar oud)
in Gouda op woensdag 14 november 1584, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en
ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1560 met Josina van Naaldwijk, geboren
omstreeks 1540, overleden (ongeveer 35 jaar oud) in Gouda op
donderdag 20 november 1575.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
1.
Bertholdis, geboren in 's-Gravenhage op zaterdag 2 april 1566, overleden
5

2.
3.
4.
5.
6.
7.

(81 jaar oud) aldaar op dinsdag 15 oktober 1647, volgt VIIa [blz. 6].
Cornelis, geboren omstreeks 1560, heer van Zwieten, overleden (ongeveer
29 jaar oud) in Heusden op zondag 1 oktober 1589.
Anna, geboren omstreeks 1560, overleden (ongeveer 41 jaar oud) op
dinsdag 20 maart 1601.
Maria, geboren omstreeks 1567, overleden (ongeveer 74 jaar oud) in
's-Gravenhage op zaterdag 26 januari 1641.
Gertrudis, geboren omstreeks 1568, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op
zaterdag 1 augustus 1620.
Adriana, geboren omstreeks 1570.
Adriaan, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 54 jaar oud)
omstreeks 1624, volgt VIIb [blz. 6].

Generatie VII
VIIa.

Bertholdis van Swieten, dochter van Adriaan van Swieten (VI) [blz. 5] en Josina van
Naaldwijk, geboren in 's-Gravenhage op zaterdag 2 april 1566, overleden (81 jaar oud)
aldaar op dinsdag 15 oktober 1647, trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en ongeveer
46 jaar oud) in 's-Gravenhage omstreeks 1586 met Floris van Serclaes, zoon van
Charles van Serclaes en Maria Oem van Wijngaarden, geboren omstreeks 1540,
overleden (ongeveer 72 jaar oud) in 's-Gravenhage omstreeks 1612.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Josina, geboren omstreeks 1590, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en
ongeveer 31 jaar oud) in 's-Gravenhage op maandag 18 april 1611 met
Willem van Duffel Berthout, geboren omstreeks 1580. Uit dit huwelijk geen
kinderen.

VIIb.

Adriaan van Swieten, zoon van Adriaan van Swieten (VI) [blz. 5] en Josina van
Naaldwijk, geboren omstreeks 1570, heer van Zwieten, overleden (ongeveer 54 jaar
oud) omstreeks 1624, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 38 jaar oud)
(1) omstreeks 1593 met Ermgard Agnes Scheiffart van Merode, dochter van Wilhelm
Scheiffart van Merode en Agnes van Bylandt, geboren omstreeks 1555, vrouwe van
Sinderen, overleden (ongeveer 51 jaar oud) omstreeks 1606.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Adriaan, geboren omstreeks 1593, overleden (ongeveer 37 jaar oud)
omstreeks 1630.
2.
Josina, geboren omstreeks 1595, overleden (ongeveer 35 jaar oud)
omstreeks 1630, trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 36 jaar
oud) in 's-Gravenhage op zondag 16 augustus 1626 met Hendrik van Tuyl
van Serooskerken, zoon van Jan van Tuyl van Serooskerken en Louise
Zegers van Wassenhoven, geboren omstreeks 1590, heer van Welland en
Kattendijke, overleden (ongeveer 59 jaar oud) omstreeks 1649. Uit dit huwelijk
zijn geen kinderen bekend.
Ermgard Agnes Scheiffart van Merode, dochter van Wilhelm Scheiffart van Merode en
Agnes van Bylandt, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud)
(2) op dinsdag 5 juli 1577 met Johan Torck, geboren omstreeks 1550, overleden
(ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1590.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Adriaan van Swieten, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en ongeveer 26 jaar oud)
(2) in 's-Gravenhage op maandag 30 oktober 1606 met Anna Maria van Pelden,
geboren omstreeks 1580.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Vincentia Magdalena, geboren omstreeks 1606, overleden (ongeveer 22 jaar
oud) op dinsdag 26 september 1628, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en
24 jaar oud) in 's-Gravenhage op zondag 18 oktober 1626 met Philibert van
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Tuyl van Serooskerken, zoon van Hieronimus van Tuyl van Serooskerken en
Hendrika Oem van Wijngaarden, geboren in Popkensburg op
donderdag 15 november 1601, heer van Serooskerken, Popkensburg en
Wulven, overleden (64 jaar oud) op donderdag 7 januari 1666. Uit dit huwelijk
geen kinderen.
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