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Rectificaties en aanvullingen 

Een tak van de Breukelse familie Van Rietvelt maakte carrière in het graaf
schap Holland ( j aa rgang 12, nr. 2, blz. 65 - 81). 

In bovengenoemd artikel stelde ik op blz. 72, dat Willem van den Woude (die in 
1404 tijdens een oproer door Gijsbrecbt van Rietvelt werd gedood) waarschijnlijk 
een bastaardzoon van Dirk van den Woude was. Dit is gebleken niet juis t te zijn. Uit 
de beschri jvingen van Haar lemse schepenzegels1 blijkt, da t Willem, die enkele 
ja ren Haar lems schepen was, in zijn zegel niet he t Van den Woude-wapen voerde, 
m a a r een geheel ander. Hij was dus vernoemd (met voornaam én ges lachtsnaam) 
naar een Van den Woude-verwant van vaders- of moederszijde, maa r behoorde zelf 
tot een ander (onbekend) geslacht. 

Het vermoeden, dat de Haarlemse burgertwisten hun oorsprong in Warmond en 
omgeving hadden, wordt sterker, nu blijkt dat ook Jan van den Woude, heer van 
Warmond, landbezit op Ockenburg (onder Rijswijk) had.2 Eerder vermeldde ik al, 
dat de schoonouders van Gijsbrecht van Rietvelt in hun nalatenschap ook landbezit 
op Ockenburg hadden. 3 

Gijsbrecht van Rietvelt kreeg door zijn huwelijk te Haarlem de morele verplich
ting opgelegd, zijn aanverwanten (de Van Zaanens) te steunen in de vete met de fa
miliegroep, waartoe de Van Brederodes, Van den Woudes en Van Bloemenvennes 
behoorden. Deze hadden allen banden me t Warmond. De Van Bloemenvennes 
waren een zijtak van de Van Brederodes.4 

Zeer aannemelijk is, dat Gijsbrecht van Nijenrode bij het ar rangeren van he t 
huwelijk Van Rietvelt - Van Dordrecht een rol heeft gespeeld en er op heeft toe
gezien, dat de bruid van de juiste partij was.5 

Ook bij Gijsbrecht van Rietvelt waren de motieven van zijn optreden dus waar
schijnlijk een mengeling van partijpolitiek en (familie)vete. De onderzoekster Glau-
demans was voor Haarlem in het algemeen ook al tot deze conclusie gekomen.6 
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1 Gemeentearchief Haarlem. Fichesverzameling met beschrijvingen van Haarlemse schepenzegels en 
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1997, blz. 68 en 72. 

6 Van Wallene, 1997, noot 8. 

De gebroeders Dudok de Wit en de sport ( j aa rgang 11, nr . 5, blz. 272 - 275). 

De heer T. Bijkerk, secretaris-generaal van de Internat ional Society of Olympic 
Historians, m a a k t e mij erop opmerkzaam dat Bram Dudok de Wit enige malen 
wordt genoemd in de jaargang 1900 van het tijdschrift Nederlandsche Sport, a ls 
Nederlands gedelegeerde en als "voorzitter van de commissie, die zich heeft belast 
met he t geven van inlichtingen aan deelnemers aan de sportwedstrijden, die te 
Parijs ter gelegenheid van de tentoonstelling zullen worden gehouden". 

Wie in het boek Een veelzijdig en buitenissig keer van Ties Verkuil en mij de 
bladzijden 216 en 218 leest, kan de indruk krijgen dat Bram de onderscheiding met 
het Legioen van Eer kreeg voor zijn bemoeienissen met de beroemde wereldtentoon
stelling in Parijs in 1889 (waarvoor de Eifeltoren werd gebouwd). Bram was daar 
wel, m a a r de onderscheiding kwam pas na 1900 (Ties Verkuil ,L.C. Dudok de Wit 
oftewel Kees de Tippelaar, blz. 83). Toen we ons gezamenlijke boek schreven was 
ons over de rol van Bram bij de olympische spelen van 1900 nog niet zo veel bekend. 

De olympische spelen van 1908 in Londen werden bijgewoond door Bram (Cor-
nelis Abraham Adr iaan) Dudok de Wit J r . Hij nam vermoedelijk zelfs a an de 
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