
DUIVEXVOORDE EN ZIJN BEWONERS.

"TT." ?""•"

Deze Arent IV was ge-
huwd met Elburg van
Kralingen en werd in 1449
gevolgd door zijn zoon
Jan I die met Maria van
Vianen huwde en reeds in
1462 gestorven moet zijn.
Immers den 17 Dec. van
dat jaar wordt zijn zoon
Arent V met zijns vaders
goederen enz. beleend. Hij
was toen nog ongehuwd,
maar dat zou niet lang
duren. Den 21 April 1465
althans werden de huwe-
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gemaakt tusschen hem en
Margriet, de dochter van Gijsbregt van Ysel-
steyn, waaruit wij hierv'w'r reeds enkele
bepalingen aanhaalden.

Reeds den 1 Oct. 1483 werd hun zoon
Jan II met zijns vaders goederen door den
graaf beleend, en ook weder eenige jaren
daarna (1491) vinden wij omtrent zijn huwe-
lijk met Lijsbcth van Renesse bepalingen
gemaakt. Dat het vermogen der Duiven-
voordes in dien tusschentijd niet was ach-
teruitgegaan, mag wel blijken uit de verkla-
ring van Lvjsbeth's kant: zij en „Vincent
haer broeder met onsen vrienden en maghen
sijn te vreden van den goeden des voirs.
Jans van Duvoirde sonder eeneghe decla-
ratie of specificacie daer af te hebbene ofte
te begherenc, want wij als van dien genoech
geinformeert ende te binnen zijn". De Rcnes-
ses brachten tegenover dien bekenden rijkdom
in „alle hunne tienden, erven, renten, huysen
en anders becuerlikc endc onbecucrlikc goe-
den in den landen van Gelre in de Veluwe
ende Betuwc".. . . Een en ander werd op
een opbrengst van 200 rijnsgulden geschat.

Deze Jan van Duiven voorde was de eerste
van zijn tak die hoogheemraad van Rijnland
was, in welk waterschap de Duivenvoordes'
sedert een belangrijke rol speelden. Welis-
waar begon het voor dezen Jan niet aan-
genaam, want nadat hij de functie sedert

1503 had bekleed werd hij in 1515 door
Karel V afgezet en cast in 1525 weer erin
hersteld. Hij stierf 31 Augustus 1544.

Jan had vier zusters en twee broeders.
Twee der zusters werden non, de beide
anderen huwden, de oudste met Jacob Oom
van Wijngaarden baljuw van Zuid-Holland
en schout van Dordrecht, de jongste met
Floris Oem van Cronesteyn pensionaris van
Dordrecht, in welke huwelijken de verwant-
schap der adellijke kollandsche geslachten
met de stedelijke patriciërs en den beambten-
adel wordt geïllustreerd. Ook de beide
broeders dienen vermeld te worden en dat
wel, omdat uit den oudsten, Gijsbert, en diens
tweede vrouw Anna van Noortwijk, vrouwe
van Obdam, Spanbroek en Opmeer, de tak
der Wassenaars-Obdam gesproten is, ter-
wijl uit den jongeren, Jan, en Maria van
Matenesse, vrouwe van Warmond, de tak
van Wassenaer-Warmond kwam. Beide zij-
takken hebben aan de Republiek een voor-
treffelijken vlootvoogd geleverd. De „ad-
miraal van Warmond" maakte de eerste
moeilijke periode van den tachtigjarigen
oorlog mede, Obdam trad op om te helpen
haar heerschappij op zee te handhaven, zijn
tragisch, maar glorieus einde is algemeen
bekend.

In vergelijking met hen hebben de be-


