Van Stavenisse
door
B. de Keijzer

Inleiding
Hoewel de gegevens over de naamdragers Van Stavenisse uiterst fragmentarisch zijn, kunnen
met een redelijke waarschijnlijkheid drie op de voorgrond tredende families, die in het eerste
kwart van de 13e eeuw in de oorkonden voorkomen, worden onderscheiden. Er komen meer
naamdragers Van Stavenisse voor, maar daarover is – voor publicatie – te weinig bekend.
Bij de hiervoor genoemde drie families, waarvan de fragmentgenealogieën hierna volgen, blijkt
uit de huwelijksallianties – zij het soms hypothetisch – dat ze tot de heersende adel behoorden.
Toch hebben deze families zich op een of andere manier niet kunnen handhaven of zich verder
kunnen ontplooien. Het gevolg daarvan is dat ze in de loop van de 13e eeuw steeds minder in
oorkonden voorkomen en geleidelijk aan buiten beeld raken.
Door het ontbreken van de nodige ondersteunende wapenzegels maakt het lastig tot
overtuigende conclusies te komen.
Emmen, 2021 (afgesloten 1 juni).1

Genealogie

FRAGMENT I
I. Betto van Stavenisse (Betto, zoon Bertild), ridder (1214), vermeld 1204, ca. 1210, 1214, tr.
1e N.N., tr. 2e Beatrix van Tilburg,2 vermeld ca. 1210, dr. van Gijsbert I, heer van Tilburg, en
Alicia (Alayza) (van Nodebais). Zij tr. 1e (Hugo van Gageldonk).
Op 16 april 1204 neemt graaf Willem I de abt en de monniken ter Doest met hun goederen
binnen zijn gebied in bescherming en bevrijdt het land, dat zij bezitten, van alle lasten. Als
getuigen treden op ‘dominus Hugo de Vorren, Theodericus frater eius, Betto filius Bertild,
Arnold filius Wittenwillem, Reinerus filius Symonis’.3 Vervolgens bevestigt graaf Willem I de
kerk ter Doest in de haar al door zijn vader verleende vrijdom van lasten over 400 gemet land
op Zuid-Beveland, waarin dezelfde personen als hiervoor getuigen.4 Ten slotte staat hij toe dat
de monniken in zijn land goederen vrij kunnen kopen en verkopen, en te vervoeren vrij van tol
en andere lasten voor zover zij dat voor eigen gebruik nodig hebben in aanwezigheid van
eveneens dezelfde getuigen als hiervoor.5
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In de volgende ongedateerde oorkonde komen de hiervoor genoemde laatste twee getuigen als
borgen (= familie) van Betto van Stavenisse voor. Dit maakt het aannemelijk dat Betto filius
Bertild identiek is aan Betto van Stavenisse. In deze oorkonde verklaart hertog Hendrik I van
Brabant dat Betto van Stavenisse en zijn vrouw Beatrix hem hun erfdeel te Tilburg hebben
overgedragen in ruil voor 80 mark, te vestigen op goederen in Zeeland die Betto van de hertog
in leen zal houden, en voor 100 mark, binnen twee jaar te vestigen op goederen in Brabant, die
eveneens van de hertog in leen zullen worden gehouden, tenzij de hertog hem toestaat dat die
100 mark zal worden besteed voor de aankoop van goederen in Zeeland. Borgen: ‘Willemus
comes Hollandie, Arnoldus filius Witwillem, Egidius de Sabbi[n]g[e], Renerus filius
Symonis’.6
De bewerker van het oorkondeboek heeft de oorkonde gedateerd eind 1203, maar acht circa
1205 meer waarschijnlijk. Beatrix, echtgenote van Betto van Stavenisse, heeft echter uit haar
eerdere huwelijk bij een zekere Hugo van Gageldonk (de naam is ontleend aan vernoemingen
en het bezit van de heerlijkheid Gageldonk) een zoon Arnold van Gageldonk, vermeld 1212,
en drie dochters gekregen. Deze dochters zijn naar schatting tussen 1200 en 1210 geboren.
Beatrix kan op grond van de geschatte geboortedata van de twee kinderen uit het tweede
huwelijk niet veel later dan 1210 gehuwd zijn. De oorkonde zal op basis hiervan omstreeks
1210 tot stand zijn gekomen.
Op 5 november 1214 sluiten hertog Hendrik I van Brabant en graaf Willem I van Holland een
verdrag betreffende het huwelijk van hun kinderen Machteld en Floris. Onder de vele getuigen
Betto van Stavenisse, ridder.7 Hierna komt hij niet meer in de oorkonden voor, zodat hij kort
daarna zal zijn overleden.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hendrik, zoon van Betto, vermeld 1223.
2.
(verm.) Jan van Stavenisse, volgt II-a.
Uit het tweede huwelijk:
3.
A(licia) van Stavenisse, vermeld 1229, tr. Costijn II van Renesse,8 vermeld 1229-1244,
zn. van Costijn I van Zierikzee en (…) van Heusden.
4.
(Willem) Storm van Stavenisse, volgt II-b.
II-a. Jan van Stavenisse, vermeld 1249.
Heer Jan van de Maalstede, zoon van Gerard van de Maalstede, is in 1292 borg voor heer Jan
I van Renesse, waarbij de volgende hypothese is opgesteld.9
De borgstelling laat zich verklaren indien zijn moeder uit het geslacht Van Stavenisse stamt.
Heer Jan van de Maalstede is vrijwel zeker de tweede zoon en zal daarom vernoemd zijn naar
zijn moederlijke grootvader. Hiervoor komt in aanmerking Jan van Stavenisse zonder enige
zekerheid te kunnen bieden op basis van oorkonden. Ook is het niet zeker of Jan van Stavenisse
een zoon is van Betto van Stavenisse. In ieder geval zou hij uit een eerder huwelijk moeten
stammen, die er zeker is geweest gezien de vroege vermelding van Hendrik, zoon van Betto
van Stavenisse (1223). De late vermelding van Jan van Stavenisse (1249) zou in de chronologie
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twijfel kunnen oproepen omdat zijn hypothetische dochter omstreeks 1245 met Gerard van de
Maalstede moet zijn getrouwd, maar hier kan een gebrek aan bronnenmateriaal een rol spelen.
Op 4 mei 1249 draagt paus Innocentius IV aan de abt van Middelburg op om aan drie verwanten
van Hendrik Buffel, ridder van rooms-koning Willem, kerkelijk beneficiën in het bisdom
Utrecht te verlenen of te doen verlenen. Als verwant van Hendrik Buffel wordt onder andere
genoemd Johannes van Stavenisse.10
Kind:
1.
(verm.) (…) van Stavenisse, tr. Gerard van de Maalstede,11 vermeld 1246, 1248, zn.
van Wolfert van de Maalstede.
II-b. (Willem) Storm van Stavenisse, ridder (postuum vermeld), overl. voor 14 november 1270,
tr. (…) van Renesse,12 dr. van Costijn I van Zierikzee en (…) van Heusden.
In drie zogenaamde Keulse oervede oorkonden in relatie tot Jan- en Dirk van Heusden komen
op 14 november 1270 achtereenvolgens voor:13
1. ‘Costini et Iohannes filiorum domini Storms de Stavenisse, militis, Willelmi et Theoderici
filiorum domine Alayse pro se et fratribus suis, Theoderici de Moughers’.
2. ‘Costini filii domini Storms, Iohannis fratris sui, Willemi et Theoderici filiorum domine
Alayze pro se et fratribus suis, Theoderici de Monigherz’.
3. ‘Costinum et Iohannem filius domini Storms de Stavenisse, quondam militis, Willelmus et
Theodericum filios domine Alyse pro se et fratribus, Theodericum de Mougherze’.
Uit dit huwelijk:
1.
Costijn van Stavenisse, volgt III.
2.
Jan van Stavenisse, vermeld 1270, 1271.
Op 23 april 1271 verklaren Dirk van Heusden, Robert, zijn broer, Johannes van Megen,
Robert, broer van Arnoud van Drongelen, Dirk van Kerkwerve, Jan van Stavenisse en
‘Constantinus de Lifsvelt’ dat voornoemde Dirk van Heusden zich verzoend heeft met
de stad en de burgers van Keulen, die hem hadden gevangengenomen en tegen een
losgeld vrijgelaten en zijn broer Jan van Heusden hadden gedood.14
3.

Alicia (Alayza) van Stavenisse, vermeld 1270.
Kinderen:
1. Willem, vermeld 1270.
2. Dirk, vermeld 1270.

4.

(verm.) (…) van Stavenisse, tr. Dirk van Moergers, vermeld 1270, 1284, 1285/86.
De deken en het kapittel van Sint Jan geven op 19 maart 1284 de helft van hun tienden
op Schouwen, die Dirk Moergers eerder van hun in pacht hield, evenals de tienden die
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Hugo, zoon van Pieter, van hun in pacht hield, in erfelijke pacht aan Jacob, zoon van
genoemde Hugo, tegen 1 pond Hollands per jaar te betalen op 10 oktober te Zierikzee.15
In zijn testament van omstreeks 1285/86 wijst Floris van Henegouwen, ridder, heer van
’s Gravenbrakel, legaten toe aan een aantal geestelijk instellingen en personen en
benoemt daarnaast een aantal personen tot uitvoerders van het testament. Vermeld o.a.
‘le peroche de Zulant ki fu Thieri de Mourghes’.16
III. Costijn van Stavenisse, vermeld 1270, 1290, overl. tussen 12 juni 1290 en 9 februari 1292.
Op 12-6-1290 wordt ‘Costins filz monseigneur Storn (= Storm)’ vermeld onder de Zeeuwse
edelen.17 Vervolgens wordt op 9 februari 1292 Willem Storm door graaf Floris V beleend met
de goederen die zijn overleden vader Costijn, zoon van heer Storm, in leen hield.18
Kind:
1.
Willem Storm, vermeld 1292, overl. voor 1308, tr. Margaretha, vermeld 1308.
In de grafelijke bede van 1308 worden onder:19
1. Kerkwerve ‘in Hallinc veren Vorliene zoens ambocht’ vermeld ‘Kateline Willem Storm
dochter’ met 1½ gemet,
2. Duivendijke in ‘Philips Philips soens ambocht ende Philip Slabbars soen’ vermeld
‘Cateline (sic!) Willem Storms filius wedue ende Storms arfnamen’ met 9 gemet ½ quarter
min,
3. Duivendijke ‘in ’s heren Witten ambocht van Haemstede’ vermeld ‘Margriete Willem
Storms filius wedue’ met 2 gemet,
4. Duivendijke ‘in ’s heren Witten ambocht van Haemstede’ vermeld ‘Willem Storms
arfnamen ende zijn wijf 1 gemet 200 roeden’,
5. Duivendijke ‘in Clays Berwouds filius ambocht’ vermeld ‘Willem Storms arfnamen ende
zijn wijf’ met 1 gemet ½ quarter.

Uit dit huwelijk:
1. Catharina Willem Storms dochter, vermeld 1308.

FRAGMENT II
I. Poppo van Stavenisse, vermeld 1223, 1255.
Kinderen:
1.
Boudewijn van Stavenisse, volgt II-a.
2.
Dankaart van Stavenisse, volgt II-b.
II-a. Boudewijn van Stavenisse, ridder (1255), ‘vir nobilis’ (1264), vermeld 1255-1264, tr. (…)
van Kruiningen,20 dr. van Godfried van Kruiningen, heer van Kruiningen, en Oda van
Gageldonk.
15
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Op 25 juni 1255 geeft Raas van Gavere, heer van Liedekerke, als voogd van Hendrik III,
erfgenaam van Hendrik II, heer van Breda, aan Boudewijn, ridder, zoon van Poppo van
Stavenisse, het gebied Nieuw-Schakerlo naar Zeeuws recht uit ter bedijking, onder nadere
voorwaarden. Er is sprake van ‘arbitrage’ door onder andere heer Godfried van Kruiningen. 21
Bepaald onduidelijk in de oorkonde is de rol van Poppo, zijn vader. Had hij oudere rechten die
gecompenseerd moesten worden? Duidelijk is wel dat hij op dat moment nog in leven was.
Deze polder, gelegen bij Halsteren, komt naderhand ook voor onder de naam van de bedijker,
namelijk: ‘Heer Boudewijnspolder’.
Godfried van Kruiningen, ridder, en Oda, zijn echtgenote, en hun twee zoons deden in mei
1263 afstand van hun deel van de tiend en het patronaatsrechts van de kerk van Tilburg aan de
abt en het convent van Tongerlo, waarbij onder andere Boudewijn van Stavenisse als getuige
aanwezig is.22 Vervolgens gaven Godfried, heer van Kruiningen, en Oda, zijn echtgenote op
15 april 1264 kwijting van betaling van 100 pond Leuvens zijnde de koopsom van voornoemde
goederen, en ontslaan ‘nobilis viro dominum Balduinum de Stavenisse et dominum Petrum de
Borsele’ (hun schoonzoons) voor hun borgstelling met betrekking tot de betaling.23
Kind:
1.
Oda van Stavenisse, tr. Gerard van de Maalstede,24 vermeld 1271-1283, zn. van Gerard
van de Maalstede en (…) van Stavenisse
Op 10 maart 1282 geven de deken en het kapittel van Oudmunster 10 gemet tienden in
Stavenisse in pacht aan Boudewijn, zoon van Dankaart van Stavenisse, tegen 44 d.
vlaams jaarlijks, waarvan 3 gemet afkomstig van zijn vader en 7 gemet afkomstig van
Gerard van de Maalstede en zijn vrouw, met nadere bepalingen over de vererving van
de pacht.25
II-b. Dankaart van Stavenisse.
Kinderen:
1.
Boudewijn van Stavenisse, vermeld 1259, 1269-1282.
Wellicht is hij identiek aan Boudewijn genaamd van Stavenisse, die in 1259 schepen is
van Geertruidenberg.26
Op 29 juli 1269 verklaart Boudewijn, zoon van Dankaart van Stavenisse, dat gebleken
is dat noch de abt van ter Doest noch de broeders van Krabbendijke aansprakelijk
kunnen worden gesteld voor de dood van IJsbout van Stavenisse, destijds werkzaam
aan de Hinkeledam, die, toen hij in zijn schip lag te slapen door een instortende dijk
werd bedolven. Voorts blijkt dat de abt bij wijze van aalmoes een pond sterling heeft
gegeven aan de erfgenamen van IJsbout van Stavenisse.27 Aan de oorkonde hangt zijn
21

OHZ II no. 1049, d.d. 25-6-1255.
OHZ III no. 1318, d.d. mei 1263.
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OHZ IV no. 2002, d.d. 10-3-1282.
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OBU II no. 1475 en 1476, d.d. 20-2-1259.
27
OHZ III no. 1501, d.d. 29-7-1269.
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zegel (afb. 1).28 Hoewel het niet in de oorkonde staat, is het niet onmogelijk dat IJsbout
een jongere broer is.

Afb. 1. Zegel van Boudewijn, zoon van Dankaart van Stavenisse (1269).29
(Corpus Sigillorum Neerlandicorum)
Onder de getuigen die op 6 november 1271 aanwezig zijn bij opmaak van het
huwelijkscontract door Pieter van Borsele, ridder, tussen zijn dochter Jutte en Hendrik
van de Lek is aanwezig ‘Boudimum filium Dancardi’.30
Op 23 maart 1276 beloven Boudewijn, zoon van Dankaart van Stavenisse, en
Boudewijn Weldekin, vrouwe Aleid, weduwe van Jan van Avesnes en haar zoons met
raad en daad bij te staan behalve tegen de graaf van Holland en zeggen toe hun
verwanten en ambachtsingezetenen hetzelfde te doen.31
Heer Hugo en Wouter van Kruiningen worden op 15 augustus 1278 genoemd over hun
borgstelling ten behoeve van heer Hendrik van de Lek, waarbij eveneens aanwezig is
‘Boudin shere Dankardssone’.32
Op 10 maart 1282 geven de deken en het kapittel van Oudmunster 10 gemet tienden in
Stavenisse in pacht aan Boudewijn, zoon van Dankaart van Stavenisse, tegen 44 d.
vlaams jaarlijks, waarvan 3 gemet afkomstig van zijn vader en 7 gemet afkomstig van
Gerard van de Maalstede en zijn vrouw, met nadere bepalingen over de vererving van
de pacht.33
2.
3.

(verm.) IJsbout van Stavenisse, overl. voor 29 juli 1269.
Dankaart van Stavenisse, vermeld 1291.
Op 16 december 1291 belooft Dankaart, zoon van Dankaart van Stavenisse, mede
namens zijn nakomelingen graaf Floris V en diens opvolgers trouw te zullen dienen op
verbeurte van zijn goederen in Zeeland en die van zijn broer Gillis, die voor hem borg
staat. Gillis erkent de borgstelling en zegelt mede de oorkonden.34

28

CSN no. 1231.

Beschrijving: 1. omschrift: *S’∙BALDEWINI∙FIL’∙DANCARDI
2. kenmerken: rond, ca. - mm, gele was, gaaf.
3. zegelbeeld: een halfrond schild.
4. wapen: hermelijn met een schildhoofd.
30
OHZ III no. 1582, d.d. 6-11-1271.
31
OHZ III no. 1722, d.d. 23-3-1276.
32
OHZ IV no. 1835, d.d. 15-8-1278.
33
OHZ IV no. 2002, d.d. 10-3-1282.
34
OHZ V no. 2670, d.d. 16-12-1291.
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4.

Gillis van Stavenisse, vermeld 1291.

FRAGMENT III
I. Dirk van Stavenisse, overl. voor 1223, tr. 1e N.N., tr. 2e Lielt (van Stavenisse), vermeld 1223.
Zij tr. 1e Willem.
Vanuit de abdij ter Doest is in 1223 een cisterciënzerklooster, Onze-Lieve-Vrouweklooster
(ook wel Noorddijk genoemd) te Emelisse, gesticht. De directe aanleiding was een schenking
in 1223 door vrouwe Lielt van Stavenisse. Zij schonk aan de abdij ter Doest uit het haar bezit
en die van haar tweede man Dirk (van Stavenisse) voor het houden van jaarlijkse
gedachtenissen van haar zelf, haar ouders, haar eerste echtgenoot Willem, haar tweede
echtgenoot Dirk, evenals haar zoons, dochters en vrienden, 25 gemet land in Noord-Beveland,
gelegen tussen ‘Calfliet et Wifliet’, ongescheiden met het in haar bezit zijnde omringende land,
te effecturen op het moment dat zij is overleden, waarna het land juridisch in bezit van de abdij
zou overgaan. Zolang zij echter nog in leven is schenkt zij aan de abdij drie schellingen per
jaar uit te keren op Sint Bavo (1 oktober) in het vertrouwen dat de monniken de heilige
verplichting op zich nemen haar plechtig te begraven. Om te voorkomen dat achteraf de
schenking zal worden aangetast, verzoekt zij graaf Floris IV de oorkonde te bezegelen, evenals
de geestelijken die mede getuigen. Daarnaast worden genoemd ‘Poppe van Stavenessa, Heinne
filius Bettonis, Willemus filius Theodericus de Stavenessa et Simon frater eius’, die door hun
aanwezigheid bewilligen in de schenking.35 De eerste twee zullen naaste familieleden van Dirk
van Stavenisse zijn, terwijl de twee broers ongetwijfeld zijn zoons zijn. Willem en Simon
worden echter door vrouwe Lielt van Stavenisse niet expliciet aangeduid als haar zoons, zodat
het zeer waarschijnlijk is dat zij uit een eerder huwelijk van Dirk van Stavenisse stammen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Willem van Stavenisse, vermeld 1223.
2.
Simon van Stavenisse, volgt II.
II. Simon van Stavenisse, vermeld 1223.
Kinderen:
1.
Dirk van Stavenisse, volgt III.
2.
Wisse, zoon van Simon van Stavenisse, vermeld 1266.
Op 31 mei 1266 wordt er een uitspraak gedaan in het geschil tussen de abt en het
convent ter Doest enerzijds en Hugo Vlaming, Wisse, zoon van Simon van Stavenisse,
Simon, zoon van Hugo Elewout, en Philips, zoon van Simon, en hun partners,
anderzijds over het land Albrandswaard. Laatstgenoemde moeten aan de abt en het
convent 25 pond Hollands betalen waarmee de overeenkomst met betrekking tot het
beheer ten einde is gekomen.36 Vervolgens ontslaat Wisse, zoon van Simon van
Stavenisse, voorheen beheerder van Albrandswaard, eigendom van de abdij ter Doest,

35

OHZ I no. 438, d.d. [21/4]1223-[12/4]1224. De oorkonde is gedateerd 1223. Daarom is dit jaartal
aangehouden.
36
OHZ III no. 1415, d.d. 31-5-1266.
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op 10 december 1266 de abdij van de overeenkomst met hem.37 Op dezelfde dag ziet
ook Philips, zoon van Simon, af van zijn aanspraken.38
3.

(verm.) Philips, zoon van Simon, vermeld 1266.

III. Dirk van Stavenisse, heer van Stavenisse (postuum), overl. voor augustus 1273, tr.
Geertruida, vermeld 1273.
In augustus 1273 schenkt Geertruida, weduwe van heer Dirk van Stavenisse, aan het Duitsche
huis te Zandvoort bij Middelburg 30 gemet land, gelegen in ‘Calfliet’ op Noord-Beveland,
onder voorbehoud van vruchtgebruik voor de duur van haar leven en met de bepaling dat zij
van de schenking 10 gemet bij testament mag vermaken en 20 gemet te zijner tijd aan de
kapelanij zullen komen voor het dagelijks lezen van haar memorie.39
Uit dit huwelijk:
1.
Simon van Stavenisse, vermeld 1279.
Op 26 januari 1279 dragen de ambachtsheren in Stavenisse voor aan de deken en het
kapittel van Oudmunster de brenger van de brief, Boudewijn, ter collatie van de kerk
van Stavenisse.40 De brief is bezegeld door Blies (zegel verloren) en Wisse, zoons van
Hugo Bezems van Stavenisse, en Simon, zoon van Dirk van Stavenisse (afb. 2).41

Afb. 3. Zegel van Simon, zoon van Dirk van Stavenisse (1279).42
(Corpus Sigillorum Neerlandicorum)

37

OHZ III no. 1430, d.d. 10-12-1266.
OHZ III no. 1431, d.d. [waarschijnlijk] 10-12-1266.
39
OHZ III no. 1646, d.d. augustus 1273.
40
OHZ IV no. 1850, d.d. 26-1-1279.
41
CSN no. 1232.
38

42

Beschrijving: 1. omschrift: +S’∙SIMONI∙[F]ILII∙TH’D∙DE∙STAVENISSE
2. kenmerken: rond, ca. … mm, bruine was, gaaf.
3. zegelbeeld: een halfrond schild vergezeld ter weerszijden van een 8-puntige ster.
4. wapen: twee (rivier)kreeften.
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A.C.F. Koch (ed), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. [OHZ]
Deel I: eind van de 7e eeuw tot 1222 (’s-Gravenhage, 1970).
Deel II: 1222 tot 1256 (Assen/Maastricht, 1986).
Deel III: 1256 tot 1278 (Assen/Maastricht, 1992).
Deel IV: 1278 tot 1291 (Assen, 1997).
Deel V: 1291 tot 1299 (Den Haag, 2005).
J.W. Zondervan, De grafelijke bede in Zeeland van 1308, in: Spelerieë. Verschenen ter gelegenheid van
het 25-jarig jubileum van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging (Kapelle,
1992). [Grafelijke bede]
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