
DE FAMILIE VAN MUIJLWIJCK II 
door Gerard Staalenhoef 

Het echtpaar van Zevender-Van Muiilwiick 

V A. Simonida Petronella Maria van Muijlwijck, ovl. 1702, 
tr. vóór oktober 1687 (doop eerste kind) 
Hendrik Arnt van Zevender, ovl. nâ 25 februari 1730 (14) 

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Amersfoort: (15) 

1. Gertrudus, ged. 3 oktober 1687, leeft nog in 1730, 
tweeling met 

2. Arnoldus Franciscus, ged. 3 oktober 1687, in 1730 
reeds overleden, doopgetuigen: Gualbertus van Meul-
wijck nomine mariti Joannes van Seventer, uxor illi-
us Agatha van Imster. 

3. Joannes Ignatius, ged. 11 mei 1689, in 1730 reeds 
overleden, dpg. Agatha van Hemster. 

4. Theodora Maria, ged. 30 oktober 1690, leeft nog in 
1730, dpg. Agatha van Ernster. 

5. Cornelia, ged. 10 november 1691, overl. vóór oktober 
1695, dpg. Agatha van Heemster; tweeling met 

6. Petronilla, ged. 10 november 1691, ovl. vóór oktober 
1694, dpg. Sophia van Seventer. 

7. Arnoldus, ged. 3 januari 1693, ovl. vóór 1730, dpg. 
Agatha van Heemster; tweeling met 

8. Theodorus Franciscus, ged. 3 januari 169 3, ovl. vóór 
1702, dpg. Anna Maria van Sevender. 

9. Petronilla, ged. 8 oktober 1694, leeft nog in 1730, 
dpg. Agatha van Heemster. 

10. Cornelia, ged. 29 okotber 1695, ovl. vóór 1730, dpg. 
Sophia van Zevender. 

11. Wolbertus Franciscus, ged. 25 mei 1699, dpg. Agatha 
van Heemster, wordt in 1736 genoemd als executeur 
van het testament van "Peter Dircksman", zijn 
mede-executeurs zijn Theodorus van Daal, med.dr., en 
Joan Dalekamp. (16) 

12. Joanna Cornelia, ged. 11 januari 1702, dpg. Sophia 
van Zevender, leeft nog in 1730. 

Van deze kinderen zijn geen nakomelingen bekend. 
Mogelijk zijn enkele dochters te Soest begraven aangezien wij 
vonden : 
Joannes Jacobus Sasse, heer van Ysselt, trouwt te Uden (RK) 
en te Velp (Geref.) op 6 en 8 juli 1742 met Anna Maria van 
Honsem. Zij stierf op den Huize Ysselt 18 juni 1757 en is 
begraven in de Hervormde kerk te Soest in den grafkelder der 
Juffrouwen van Zevender, die zouden geweest zijn de nichten 
van haren man. (17) 
Van enige verwantschap is echter nog geen spoor gevonden. 



Hendrik Arnt van Zevender is notaris te Amersfoort, doch 
blijkens een opmerking van de heer Van Hoorn zijn de archie
ven van hem geheel verloren gegaan. (18) 

Zijn vrouw is in het jaar 1702 overleden, zoals blijkt uit 
het hierna te bespreken maaggescheid. 
Hendrik van Arnt van Zevender, weduwnaar van Simonida Petro-
nella Maria van Muijlwijck, eigenaar en bewoner van een fraai 
huis in de Muurhuizen te Amersfoort leent 500 gulden tegen 
een jaarlijkse rente van 20 gulden op 19 oktober 1719 en 
later nogmaals 400 gulden tegen 16 gulden per jaar, 12 okto
ber 1727. (16) 

Op 25 februari 1730 wordt een maaggescheid gemaakt tussen 
Hendrik en zijn vijf nog in leven zijnde kinderen. In het 
rechterlijk archief van Soest bevindt zich een uitvoerig 
uittreksel. (19) 
De vader heeft, na het overlijden van zijn vrouw een deel van 
haar goederen verkocht, doch een resterende deel laat hij in 
eigendom overgaan op zijn kinderen Geertruijd, Theodora, 
Petronella, Wolbarth Frans en Johanna. Een deel van deze 
goederen is kennelijk buiten Soest gelegen en wordt in dit 
uittreksel niet vermeld; wel genoemd wordt: 
sekere huijse, bestaande in verscheijde wooningen, met een 
hoff, bouwhuijs ende kalkbranderije ende de landerijen en 
Veenen daar onder behoorende, alsmede twee huijsen daar naast 
aan, te samen staande ende gelegen onder den Geregte van 
Zoest, ende genaamt de groote Melm, wijders een morgen weij-
land, gelegen op de hoeck van de melmweg; nog seker huijs, 
schuur, hoff en hoffstede met de boomen daar op staande en 
een campje bouwland aan de Eng, tesamen groot omtrent een 
mergen; eenige akkeren bouwland met sijn veenen agter den 
Soester Eng; nog een mergen bouland met sijn veenen, gelegen 
over de huijse genaamt Pijnenburg. 

Het echtpaar Van Muijlwijck-Van Ottelaar 

IV B Willem Frans van Muijlwijck, geb. ca. 1637, ovl. 
16 september 1695, ca. 58 jaar oud, begr. Amersfoort (St. 
Joriskerk) tr. 1 oktober 1675 
Angela Maria van .Ottelaar, ovl. 2 april 1699, begr. 
Amersfoort (St. Joriskerk). (20) 
Van dit echtpaar zijn elf of twaalf kinderen bekend. (21) 

1. Josephus Franciscus, geb. St. Stevensdag 167 6, 
priester, ovl. Amersfoort 1 mei 1713, begr. aldaar 
(St. Joriskerk) 

2. Joannes, geb. 30 juli 1678, ovl. 2 oktober 1721, 
begr. Amersfoort (St. Joris), ongehuwd. 

3. Maria, geb. Amersfoort 12 juni 1680, geestelijke 
dochter of klopje, ovl. 6 augustus 1723, begr. 
Amersfoort (St. Joris). 
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De bruijcker (huurder) is dan Peter Janse van Stoutenburg. 
Vrijwel zeker behoren deze percelen bij Grooteloo want direct 
daarna worden vermeld: 
De Nerewijn naast Grotelo en het weijland naast Grotelo. 
Overigens vonden wij het Karnemelksmaatje reeds in de Memorie 
der Landerijen (ca. 1650) vermeld. 

In 1759 is Alida van Lilaar, Weduwe van Alouisius van Muylwyk 
regentesse van het Elisabeths Gast- en Ziekenhuis in de 
Muurhuizen tussen de Schoutenbrug en Kortegracht. (28) 

De laatste Amersfoortse Van Muijlwijck 

VI B Wilhelmus Franciscus van der Merwede van Muijlwijck, 
ged. Amersfoort 5 maart 1732, dpg. Everarda Maria van 
Rugeduijst. 
Hij is gepromoveerd in de beide rechten aan de Universi
teit van Utrecht; dijkgraaf van de Bunschoter Veen- en 
Veldendijk, 1767; woont te Amersfoort "op 't Cingel" 
(mogelijk nr. 446 hiervoor); ongehuwd overleden Amers
foort 22 december 1800 en begraven in de St. Joriskerk 

Op 5 november 1790 maakt hij zijn testament voor Notaris 
Anthonij Voskuijl te Amersfoort, waarbij als executeurs 
testamentair worden benoemd Franciscus Carolus Christiaan 
Oettinger en Jan Jacob de Heer. 

Op 9 juni 1801 zijn het deze executeurs die ten overstaan van 
Notaris J. de Louter de nalatenschap in publieke veiling 
brengen. (29) 
Tot deze uitgebreide nalatenschap behoort: 
Ten twintigste Een Boere Hofsteede met daarop staande Huizin-
ge, Schaaphok en verdere opstal, mitsgaders annexe Landerijen 
en Houtgewasch, groot omtrend 35 mergen, genaamd Grootelo. -
verhuurd aan de Erven Peter Jansen van Stoutenburgh tot Petri 
en Maij 1802 om ƒ 200.-.- in 't Jaar, boven en behalven 't 
OudSchild en Personeel mergengeld, mitsgaders de helfte in 't 
huis- en haardstedegeld en alle personeele lasten en een 
schepel rogge tot Toepacht. 
Verongeldende dit perceel jaarlijks in 
Oudschildgeld 58-4-2 
Mergengeld tegen 18 mergen 150 roeden 
Huisgeld 16-16-. 
Haarstedegeld 3-3-. 

Ingezet bij Aart Jacobse Stalenhoef op ƒ 4400.-.-
Verhoogd door Cors Peterse van Stoutenburg met 1600.-.-

dus denzelve koper om ƒ 6000.-. 
Borgen Peter Isaacse en Cornells van Altena. 
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14. Omtrent de familie van Hendrik Arent van Zevender is 
weinig bekend. 

15. Eemlandse Klappers, deel 20 II, R.K. Parochie Kr. Elle
boog Amersfoort 1680-1811, pg. 203. 

16. W.J. van Hoorn, Een 17de-eeuwse fundatie tot ondersteu
ning van roomskatholieke armen, in: Amersfoortse Opstel
len, 1989, Uitgeverij Bekking, Amersfoort, pag. 78-88 
(spec. pg. 85). 

17. .Thr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voormalige am-
bachtsheeriijk Ysselt ..., 1936, C.N. ïeulings Kon. Druk
kerijen, 's-Hertogenbosch, pg. 16. 

18. W.J. van Hoorn, Het Hoogerhuis, in: Flehite 13 jrg. nr. 
2 (juli 1981) pg. 31 noot i. 

19. R.A.U.-Recht. Arch. nr. 1144, deel 26, fol. 234-235 vs. 
20. Omtrent de familie van Ottelaar is weinig bekend; waar

schijnlijk komt deze van elders. 
Een zuster van Angela Maria is vrijwel zeker: 
Geertruijt van Ottelaar, die als doopgetuige wordt ge
noemd bij kinderen van Angela (1686-1691). Uit haar huwe
lijk met Germich van Ruygeduyst worden te Amersfoort drie 
kinderen gedoopt: 
1. Everardus, ged. 8 januari 1683, geen dpg. vermeld. 
2. Everarda Maria, ged. 30 december 16 84, dpg. groot

moeder. 
3. Everarde Maria, ged. 11 december 1686, dpg. grootva

der. 
Wellicht is zij de doopgetuige in 1732 bij Wilhelmus 
Franciscus van Muijlwijck (VI B). 

21. Het merendeel van de gegevens omtrent deze kinderen is 
ontleend aan het artikel in de Nederlandsche Heraut 
(1887) . 
De doopgegevens zijn ontleend aan Eemlandse klappers, 
deel 20 II, (zie noot 15), pg. 165. 

22. Eemlandse klappers, deel 21, Kerkelijke huwelijken Amers
foort tot 1812 (excl. Geref. gem.), pg. 55. 

23. Een beschrijving van de familie van Lilaar is in bewer
king. 

24. Eemlandse klappers, deel 19 Dopen R.K. Par. 't Zand 
Amersfoort (1710-1811). 

25. Zie voor dit echtpaar en hun kinderen: H.J. Knoors, (Von) 
Coninx-Van Baerle, in: Gens Nostra, jrg. 27 (1972) pg. 
335. 

26. S.W. Melchoir, Blaffert van het Huisgeld uit de Resolu
tieboeken berustende ten gemeente-archieve van Amers
foort, (z.j.) eigen uitgave. 

27. E. Heupers, Boerderij- en veldnamen te Soest omstreeks 
1757, in Jaarboek Oud Utrecht 1971, pg. 74-75. 

28. Abraham van Bemmel, Beschrijving der stad Amersfoort, 
deel I, pg. 342. 

29. Een uittreksel, alleen betrekking hebbende op Grootelo, 
is in bezit van de heer P.J. van den Breemer. 


