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VAN LEEFDAEL

Toen ik in 1983 naar Rhenen verhuisde, kon ik niet vermoeden dat ik in
feite terugkeerde naar de bakermat mijner voorouders.

Ik keerde terug naar Rhenen.
Rhenen, een stad welke veel te lijden heeft gehad van het
oorlogsgeweld, waardoor er slechts weinig echt oude gebouwen
bewaard zijn gebleven. Behalve die prachtige Cunerakerk. Dit gebouw
vormt de brug tussen het laat middeleeuwse Rhenen en het Rhenen
anno 1991. Het was dan ook in deze kerk waar ik het eerste "contact"
kreeg met mijn verre Rhenense voorouders.

Gezien mijn interesse heb ik bij bezichtigingen van kerken meer oog
voor de vloer dan voor de rest van het interieur. Zo ook bij dat eerste
bezoek aan de Cunerakerk.
Eén zerk viel mij direkt op. Ze ligt vanuit de toren onder het orgel
doorkomend direkt rechts.
Duidelijk is nog het wapen met de keper en de drie klophamers te
herkennen. De oudste nog aanwezige zerk in de Cunerakerk. Deze zerk
gaf ooit de plaats aan van het graf van mijn voorouders, vader en zoon
Dionijs van Leefdael, en was oorspronkelijk gesitueerd voor het Elooyen
altaar, bij de noord-deur.

Deze personen zijn tijdens mijn speurtochten naar het verleden zo voor
mij gaan "leven" en hebben destijds een dusdanige grote rol gespeeld
in het Rhenense dat ik u, lezers, het verhaal van deze familie niet wil
onthouden.

Om de geschiedenis van deze familie geen geweld aan te doen en
omwille van het "totaalbeeld" geef ik hierna ook, zij het in grote lijnen,
de voor- en na-Rhenense periode weer van dit geslacht. Evenwel zal ik,
om begrijpelijke redenen, het zwaartepunt laten vallen op de Rhenense
periode.

Herkomst van de familie Van Leefdael

De familie Van Leefdael is afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden.
De Rhenense familie Van Leefdael stamt af van de twaalfde eeuwse
Willem, heer van Hauterive, geboren uit het illustere huis van Berthout,
heer der stad en lande van Mechelen en Grimbergen. Deze Willem was
gehuwd met Peronne de Sart. Door haar claimden de Van Leefdaels
hun afstamming van Hugo Capet, koning van Frankrijk.



Eind twaalfde eeuw huwde een jongere kleinzoon van Willem, Rogier de
Hauterive, met de erfdochter van Hellin, heer van de heerlijkheid
Leefdael.

Leefdael was een aanzienlijke heerlijkheid en een oude en illustere
baronie met een (thans nog bestaand) kasteel, gelegen tussen Leuven
en Brussel, (afb. 2)

LEEFDAAJL. Kasteel (fOU C. G. T. - Esurhiay).

Afb. 2: kasteel Leefdael in België

Reeds in 1096 en 1124 wordt er melding gemaakt van een kruisvaarder
Hellin, heer van Leefdael, met het wapen: in zilver een zwarte keper,
vergezeld van drie rode klophamers.

Door voornoemd huwelijk kwam Leefdael in handen van de Hauterives,
die zich nadien zelf Van Leefdael gingen noemen.
Rogier had twee zoons, Lodewijk, de oudste, en Gerard. Uit Lodewijk
stammen de heren van Leefdael uit het huis Hauterive, in de veertiende
eeuw uitgestorven, waarna Leefdael vererfde op Jan, heer van o. m.
Petegem, Oorschot, zoon van Willem, heer van Petegem, en Elisabeth
van Leefdael (dochter van Rogier, heer van Leefdael, burggraaf van
Brussel, en Agnes van Kleef).



Gerard, de jongere zoon, nam niet alleen de naam Van Leefdael aan,
maar ook het wapen van zijn moeder, in zilver een zwarte keper en drie
rode klophamers. Hij wordt vermeld in 1220 en 1222 en was schout van
Leuven en was gehuwd met Mabelia van Gavre. De rechte lijn naar de
Rhenense Van Leefdaels ziet er, verkort, als volgt uit:

Gerards zoon, Rogier van Leefdael (overl. voor 1268), huwde Geertruid
van Drongelen.

Rogiers zoon, Gerrit van Leefdael, overl. voor 1333, huwde Mechteld
van Herlaar.

Gerrits zoon, Rogier van Leefdael, huwde Agniete van Gavre.

Rogiers zoon, Jan, huwde met ene Margriet van Wesenborch. Hun zoon
was de eerste Dionijs van Leefdael.

Het denombrement van leen A° 1395

Dit document speelt een belangrijke rol bij de oudste geschiedenis van
de Van Leefdaels in Rhenen. Het grote probleem hierbij is, dat het
oorspronkelijke document niet meer voorhanden is, doch alleen de tekst
is ons overgeleverd.
Lange tijd heb ik getwijfeld aan de authenticiteit van het stuk. Doch van
verschillende kanten ben ik erop gewezen dat de in het stuk
voorkomende personen geheel met de tijd en plaats overeenkomen.
Wat voor oogmerk zou men gehad hebben om een dergelijke tekst als
vervalsing in omloop te brengen? En in geval van een vervalsing heeft
men zich wel erg veel moeite getroost om een dergelijke "goede"
vervalsing te maken en had men e.e.a. op een veel eenvoudiger wijze
kunnen doen.
Vooralsnog ga ik thans uit van de echtheid van het stuk, totdat het
tegendeel bewezen is.

Hier volgt, zeer verkort, de inhoud:

Anno 1395 op St. Lucasavond:
Compareerden voor de bisschop van Utrecht:

Arend van Leefdael, heer van Bierbeek, en
Anna van Vianen van Beverweerd, weduwe van wijlen Dionijs
van Leefdael (voornoemd), als voogden over Dionijs van
Leefdael, Dionijs' oudste zoon.



Bij dode van de (overgrootmoeder van Dionijs Dionijszn. van Leefdael
(Margriet, erfdochter van Loenhout, weduwe en tochteresse van wijlen
heer Dionijs van Wesenborg), wordt deze jonge Dionijs beleend met het
huis Laer te Rhenen, met al zijn wallen, wateringen, visserijen, en 58
morgen land (omgerekend bijna 50 hectare!).

De Rhenense Van Leefdaels

Tot de oudste Rhenense Van Leefdaels behoren dus Jan van Leefdael,
die gehuwd was met Margriet van Wesenborg, dochter van voornoemde
Margriet, erfdochter van Loenhout. Het wapen van Margriet van
Wesenborg vertoonde drie leeuwen. Jan en Margriet zijn begraven in de
Cunerakerk. Hun zerk was in de zeventiende eeuw nog aanwezig, doch
zeer versleten, zoals een zeventiende-eeuwse tekening dat illustreert.

Afb. 3: 17de eeuwse tekening van de zerk van Jan van Leefdael en
Margriet van Wesenborch.

Zij waren de ouders van de in 1395 reeds overleden Dionijs van
Leefdael, die gehuwd was met Anna van Vianen van Beverweerd. Ook
dit echtpaar werd begraven in de Cunerakerk, waarover later meer.
Dionijs en Anna waren de ouders van weer een Dionijs van Leefdael,
overl. ca. 1491 op bijna 100-jarige leeftijd en twee maal gehuwd; de
eerste maal met Margriet van Wees, overl. 1455 en de tweede maal met
Catharina Jansdr. van Voirsbach.



Dionijs (II) van Leefdael (ca.1395-ca.149p

In 1395 werd Dionijs beleend met de hofstede Laar, dat later (op nog
onbekende wijze) in bezit kwam van de familie Van Rhenen.

Dionijs was, zoals eerder gemeld, tot tweemaal toe gehuwd. De eerste
maal met Margriet van Wees, die in 1455 overleed en bij de Van
Leefdaels in de Cunerakerk werd begraven, en voor de tweede maal
met Catharina Jansdochter van Voirsbach.

Uit zijn eerste huwelijk, met Margriet van Wees, zijn mij twee kinderen
bekend, n.L:
1. Lodewijk van Leefdael, opvolger van zijn vader, en
2. Cunera van Leefdael, overl. 1517/18, tr, voor 20 september

1481 Filips Willem Schoutenzn.

Uit zijn tweede huwelijk, met Catharina van Voirsbach zijn mij ook twee
kinderen bekend, n.L:
3. Cunera van Leefdael, tr. Melis UtenEng, en
4. Lodewijk van Leefdael, in 1535 te Keulen vermeld.

Dionijs van Leefdael stierf waarschijnlijk in het jaar 1491, bijna honderd
jaren oud en werd te ruste gelegd bij zijn ouders, voor het St. Eloyen-
altaar, in de Cunerakerk.

Zoals reeds vermeld werd hij bijna 100 jaar oud. Niet alleen zijn
levensjaren waren veel in getal, maar ook het aantal van zijn bastaard-
kinderen. Volgens aantekeningen van een 17de eeuwse nazaat moeten
het er zeker 10 zijn geweest. Eén daarvan was Margriet van Leefdael,
vermeld in 1517 en gehuwd met Hendrik Mom, waaruit een zoon
Cornelis Mom.

Het zal Dionijs voor de wind zijn gegaan, want we vinden hem vermeld
als muntmeester van de Utrechtse bisschop te Rhenen van 1457 tot
1469 en nog enige malen in de zeventiger jaren van die eeuw. Voor het
laatst vond ik hem in 1478 ais muntmeester vermeld.

Dionijs had ook de watertol te Rhenen van de bisschop in pacht en
werd als zodanig op 14 december 1471 als tollenaar aangesteld.



Wat te denken van een stuk van 4 januari 1474, waarin de bisschop
hem vrij spreekt van muntvervalsing! En wat vindt u van een akte van
10 maart 1469 waarin de raad van Utrecht Dionijs verbood "witgens en
doitgens" te slaan vanwege "zonderlinge zaken ons daertoe porrende".

Dionijs "bezat" de nodige leen- en andere goederen. Zoals o.m.:
het goed Klein Broekhagen, onder Rhenen, waarmee hij in
1453, door opdracht van Hendrik Bor van Amerongen werd
beleend;
de Schuilenburgse Waard, onder Lienden, welke hij in 1455
kocht van Johan van Gimmenich (dit goed verkoopt hij echter
terug aan Johan van Gimmenich);
14 morgen land in de Mars, waarmee hij, in opdracht van Jan
van Hemerten, in 1460 werd beleend;
de bouwingen Groteveld en Prattenborch, welke hij in 1490,
tesamen met 20 morgen land in Odijk, 13 morgen land op
Rijsborg en nog land elders, verpachtte aan Evert
Zoudenbalch;
in 1490 verkoopt Jasper, heer van Culemborg, aan Catharina
van Voirsbach een jaarlijkse rente van 60 Rijnse guldens, uit
een bouwing in de Oude Waard bij het slot Ter Leede, groot
56 morgen land. Een maand later geeft Catharina aan Jasper
het losrecht van voornoemde rente;
29 morgen land in de Mars, geheten de Tollenberg, welke hij
in pacht had van de bisschop.

Niet alleen was hij in dienst van de Utrechtse bisschop, doch hij stond
deze ook financieel bij. Meerdere malen leende hij de bisschop geld,
o. m. in 1461 en 1464.

Zoals een edelman betaamt, stichtte hij in 1480 in de Cunerakerk,
samen met zijn oudste zoon Lodewijk, de vicarie van het Heilige Kruis,
Sint Anna en St. Eloyen. Het collatie-recht is lange tijd voorbehouden
gebleven aan Dionijs' nazaten.

De Van Leefdael-zerk in de Cunerakerk

Dit betreft de reeds eerder genoemde, thans oudste grafsteen in de
Cunerakerk (afb. 4)
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afb. 4: de Van Leefdael-zerk
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Op de bovenste helft van de steen is links het wapen Van Leefdael en
rechts het wapen Van Vianen van Beverweerd uitgehouwen, ter
nagedachtenis aan Dionijs (I) van Leefdael en diens echtgenote Anna
van Vianen van Beverweerd.
De tekst die onder deze wapens heeft gestaan is thans totaal
uitgesleten. Zoals op de 17de eeuwse tekening te zien valt, was er toen
ook al niets meer van te lezen!

In de hoeken van de steen staan hun kwartier-wapens (de wapens van
hun respectievelijke ouders) uitgehouwen:

linksboven: Van Leefdael;
rechtsboven: Van Vianen van Beverweerd;
linksonder: de drie leeuwen (2-1) van Van Wesenborch(?);
rechtsonder: een soort kruis (onbekend welke familie).

In de rand van de zerk is de volgende tekst uitgehouwen:
"Hier leet begrave Daniis va: Leefdael die staerf int jaer O.S.:
M.CCCC.EN.RCI.EII" en
"Margrieta van Wees die starf anno M.CCCC.LV".

Het blijkt dat deze zerk voor zowel vader en zoon met hun resp.
echtgenoten dienst heeft gedaan, hetgeen in die tijd wel meer
voorkwam.

Ten aanzien van deze zerk is een akte uit het Archief der Duitse Orde
der Balije van Utrecht uit het jaar 1493 interessant:

"lek broeder Niclaes van Malsen commandeur ende pastoor to Renen
Duitses oerdens bekennen mit desen openen brieve voor mij end mijne
nacomelinge commandeuren pastoren to Renen dat end alse dee
erbare Lodewich van Leefdael inden dientijt onsen voorma(lig)e
commandeur here Johan Pouyt van Meerten in noetderst ons hues van
Renen guet het(?) geleent had die som achtien rijnsche gulden end
noch onbetaelt stonden so sijn wij overcomen dat die zom voersc. af
ende quijt wesen sal des wederom so bekennen dese(?) ende gelove
voer mij ende mijne nacomelingen commandeuren pastoren ende
ordens broeders to Renen dat wij voertaen ten ewijgen dagen alle dage
mit enen wijquast begeen ende visente(ren) sullen Danijsen van
Levendaels Lodewichs zeugen vad(er)s graft inden kercken to Renen
bijde noerde duer daer den blaeuwen saerck bij sijn altaer daer
lesen den psalmen mijsere meij mitte collecke bidden voer
Lodewicks vader ende moeder ewich durende sinen des t versinnen of
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te vergheten dedenen des .... mogens Lodewich voersc ende sijnen
erven verhal... ons hues goeden van Renen sinen voerganck hier w....
bij ons oerden brueder heer bij enen heer gels van gels(?) hem heer
Dirck Denijs vijcarius to Renen, Jan van Braecken ende Berendt van
Wijck des to oerconde soe heb ick commandeur pastoer voersc mij
segel aen desen brief gehangen ghegeven int jaer ons heren dusent
vierhondert drie endet negentich op sa. dije Jacobi, axlo. sancty."

De kerk bestaat nog, de zerk bestaat nog, er is nog een Commandeur
van Rhenen

waarom wordt de zerk niet dagelijks meer met een wijkwast
gevisiteerd? - waarom worden niet dagelijks psalmen voorgelezen ter
nagedachtenis aan Dionijs van Leefdael en diens echtgenote Margriet
van Wees?

Ten slotte rijst de vraag hoe oud nu werkelijk deze zerk is. Is ze
gemaakt ten tijde van het overlijden van Dionijs (I) van Leefdael, of bij
het overlijden van diens echtgenote Anna van Vianen van Beverweerd
(onbekend wanneer). In ieder geval kunnen we deze zerk vrij zeker
dateren uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. Misschien heeft ze
zelfs nog gelegen in de voorganger van de huidige Cunerakerk.

Ik ben er van overtuigd dat u, lezer, de volgende keer even stil staat bij
deze zerk. Ik heb overigens liever niet dat u er overheen loopt, anders
hebben we over honderd jaar slechts een versleten steen zonder
herkenbare tekenen er op! Laten we zuinig zijn op het historisch
erfgoed dat wij thans nog bezitten!

Lodewijk van Leefdael. ca. 1430 - ca. 1506

Lodewijk van Leefdael trad min of meer in de voetsporen van zijn vader
Dionijs. Vader Dionijs zal hem zeker als voorbeeld en leermeester
hebben gediend.

In 1466 en 1467 werd Lodewijk door hertog Philips van Bourgondië
aangesteld tot muntmeester te Dordrecht. Hij legde daarvoor op 30 juni
1466 te Brussel de ambtseed af. Doch ook Lodewijk ging weldra over
naar de bisschop van Utrecht.
Reeds van 1469 af wordt hij als bisschoppelijke muntmeester vermeld.
Afwisselend met zijn vader Dionijs vervulde hij dit muntmeestersambt.
Zeker tot 1485 heeft Lodewijk het muntmeesterschap op deze wijze
uitgeoefend.
12



, r e i s n a a R o H '^ 'n het *ar 1475 "«aktenij een re s naar Rome, ten einde een aflaatbrief te verkrijqen voor de
Cunerakerk waarin hi slaade. En ™hij slaagde. En hoe! Hij keerde uit

van

Af b. 5: de aflaatbrief uit 1475
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Reeds kwamen we Lodewijk tegen als muntmeester en schout van de
bisschop, maar de banden met de bisschop werden nog hechter!
Lodewijk werd namelijk ook financier van de bisschop.
Zo leende hij de bisschop 1500 Rijnse guldens, waarvoor de bisschop
hem in 1481 de watertol te Rhenen in onderpand gaf. E.e.a.
geschiedde echter op voorwaarde dat indien oorlogsgeweld het
handelsverkeer stil zou zetten, Lodewijk de tol niet in pacht, maar op
goede bescheiden, rekening en bewijzing zou bewaren, waarvoor hij
een goed loon zou krijgen. Alle ontvangsten uit de tol, hetzij door
verpachting, hetzij op rekening, zou Lodewijk of zijn erfgenamen mogen
houden, in korting van de 1500 Rijnse guldens, die Lodewijk de
bisschop had geleend. Zou de bisschop aan het einde van het jaar de
tol weer aan zich willen trekken, dan zou hij Lodewijk eerst het hem
nog toekomende deel betalen van de geleende som geld. Indien dat
niet zou gebeuren zouden Lodewijk en zijn erfgenamen in het genot
blijven van de inkomsten uit de tol, totdat zij het hun toekomende
geheel en al ontvangen zouden hebben.
Inderdaad schijnt de terugbetaling niet plaats gehad te hebben, want
enkele jaren later, in 1484, moest de bisschop opnieuw de tol te
Rhenen met de munt en de sleeschat aan zijn muntmeester Lodewijk
van Leefdael verpanden wegens een lening van 1600 Davids guldens
"die hie nu in onse munte makende is ofte doen maken". Deze
verpanding geschiedde tevens als schadeloosstelling voor vroeger
geleende sommen, naar uitwijzing van de obligaties. Ook hier werd de
belofte opgenomen dat Lodewijk niet afgezet zou worden voordat hij
voldaan zou zijn.

Dat het niet altijd even goed "boterde" tussen de bisschop en Lodewijk
moge blijken uit een stuk van 21 april 1483, waarin de stad Utrecht
Lodewijk huisarrest oplegde naar aanleiding van diens deelname aan de
opstand tegen de bisschop.
Evenwel zullen de financiële belangen van een dusdanige aard zijn
geweest dat deze toestand niet lang heeft geduurd.

Lodewijk was niet alleen geldschieter van de bisschop, maar ook van
de stad Rhenen, zoals de volgende historische gebeurtenis illustreert:

In 1483 was bisschop David van Bourgondië in moeilijkheden geraakt
en uit Utrecht verdreven. Rhenen was hem echter trouw gebleven en
had zijn troepen binnen de stadsmuren toegelaten. De Utrechters
echter, onder leiding van de ruwaard Engelbrecht van Kleef, wisten op
14 maart van dat jaar Rhenen bij verrassing in te nemen. Hierop volgde
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een bezetting met als gevolg, dat de stad zich vrij moest kopen. Edoch,
de stad Rhenen was niet liquide genoeg om aan de eis van de
Utrechters te voldoen. Ten einde raad wendde de stad zich tot vader
en zoon, Dionijs en Lodewijk van Leefdael. Deze waren inderdaad
gezamenlijk bereid het benodigde geld te fourneren (in de vorm van
een lening natuurlijk!). De uiteindelijke loskoopsom is niet bekend, maar
moet, gezien de langdurige financiële nasleep, aanzienlijk zijn geweest.
In 1484 loste de bisschop een schuld, groot 1000 Rijnse guldens, af
aan Lodewijk. De obligatie hiervan was bij de hiervoor vermelde inname
van Rhenen verloren gegaan. Lodewijk had voor deze lening van de
bisschop een gouden Mariabeeld in pand gekregen.

Op 18 maart 1485 stelde de bisschop Lodewijk aan als schout van
Rhenen en de Mars, als opvolger van Beernt UtenEng. Tevens verkreeg
hij hierbij het "strijff- en bode-ambt".

In 1487 gaf de stad Rhenen aan Dionijs en Lodewijk van Leefdael alle
stadsaccijnzen in onderpand, ter aflossing van de geleende gelden voor
loskoop van de stad (in 1483).
In 1492 was het geleende geld voor de loskoop echter nog niet
terugbetaald, want in dat jaar verkrijgt Lodewijk een vidimus van
voornoemde akte uit 1487, op grond van welke akte hij en andere
kinderen van zijn inmiddels overleden vader, als ook diens weduwe (de
stiefmoeder van Lodewijk), rechten konden doen gelden tegenover de
stad Rhenen.

In 1499 leende Lodewijk de bisschop nog eens 160 gouden keurvorsten
(blijkbaar gelijk aan 1300 Rijnse guldens). Deze lening was ruim 15 jaar
later nog niet afgelost, want op 29 mei 1515 verlaagde Lodewijks zoon,
Jan van Leefdael, de rente op deze lening van de 13de- tot de 1 ode-
penning (d.i. van 7,7% naar 6,25%).

Ook aan de stad Utrecht leende Lodewijk geld. Op 24 januari 1496 had
Lodewijk 740 Rijnse guldens te vorderen van de stad Utrecht, waarvan
hij er 140 kwijtschold en de rest mocht omzetten in lijfrenten.

Lodewijk van Leefdael volgde zijn vader Dionijs op in diens
(leen)goederen. Doch Lodewijk wist zijn goederen aanmerkelijk uit te
breiden. Om u, lezer, enige indruk hiervan te geven, doe ik een greep
uit zijn bezittingen:

een rente van 11 Rijnse guldens uit het goed te Ginkel (in
1469 aan hem verkocht door Johanna van Vianen van
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Beverweerd en haar echtgenoot Johan van Bouchout);
de heerlijkheid Popendonk, bij Loenhout, even over de grens
in België;
de hofstede Laar bij Rhenen, welke hij in 1490 verbouwde en
later bekend stond als kasteel Leefdael;
een halve hoeve te Amerongen;
een halve hoeve op de Hoeven te Amerongen;
de bouwing Nijen Amerongen te Amerongen;
de Hoick te Rhenen;
land in Wijk en 12 morgen land in Cothen;
29 morgen land in de Mars, geheten de Tollenberch;
het goed te Velde bij Rhenen;
5 morgen land met de dagelijkse gerechten, tinsen en heiden,
gelegen te Werkhoven;
2 blokken tienden te Werkhoven;
een hoeve land, gelegen te Leenkolk, in de kerspel van
Werkhoven;
20 morgen land gelegen te Laarbroek bij Rhenen;
een tiende, gelegen in de Mars, geheten de Elsweerd en 32
morgen land, eveneens in de Mars en de Elsweerd geheten;
de helft van 36 roeden veen gelegen in de kerspel van
Rhenen, aan de zuidzijde grenzende aan Grootveld;
28 morgen land gelegen te Ommeren;
en nog vele andere goederen in en om Wijk bij Duurstede, 't
Goy, Werkhoven, Amerongen en Rhenen.

Lodewijk huwde met Elisabeth Willemsdochter, dochter van Willem Filips
Engelbrechtszoon en Katrijn. Waarschijnlijk heeft Lodewijk zijn
echtgenote lange tijd overleefd.
Lodewijk is echter nooit hertrouwd, doch ging een relatie aan met
Christina, dochter van Rijquijn de Wilde. We kunnen slechts raden naar
de reden waarom Lodewijk nooit met Christina is getrouwd. Er zal enig
standsverschil geweest zijn tussen de familie De Wilde en Van Leefdael.
Doch leden van de familie De Wilde kom ik in de vijftiende eeuw ook
tegen als schepenen van Rhenen, dus Christina was niet echt van
"lage" geboorte.
Ik denk dat de voornaamste redenen waren het grote leeftijdsverschil
tussen Lodewijk en Christina (zij moet aanmerkelijk jonger geweest zijn
dan Lodewijk) en de positie van de kinderen uit zijn huwelijk met
Elisabeth Willemsdr. Lodewijks kinderen waren reeds volwassen en
getrouwd. "Nieuwe" wettige kinderen van hun vader zouden het erfgoed
van vader Lodewijk alleen maar "versnipperen".
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Ik krijg evenwel de indruk dat de relatie tussen Lodewijk en Christina
een hechte moet zijn geweest. Waarschijnlijk leefden ze openlijk als
man en vrouw op hun kasteel Leefdael bij Rhenen.
Uit deze relatie werden zeker zes kinderen geboren. Lodewijk heeft er
voor gezorgd dat zij na zijn dood goed verzorgd achterbleven.

Een van deze kinderen was mijn voormoeder Rijcken, of ook wel
Rijckland van Leefdael, geboren tussen 1496 en 1503.

Uiteindelijk overleed Lodewijk in het jaar 1506. Onbekend is waar hij
begraven werd. Ligt hij bij zijn ouders begraven voor het altaar van St.
Elooyen? We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen.

De kinderen uit zijn huwelijk met Elisabeth Willemsdr. waren:

1. Catharina van Leefdael, huwde 1) in of voor 1477 met Jan van
Brakel en hertrouwde met Jan Proeijs (overl. voor 22 mei
1508).

2. Jan van Leefdael, opvolger van zijn vader in diens goederen
(volgt hierna).

3. Dionijs van Leefdael, als schout van Rhenen vermeld in 1508.
Hij was nogal "ondernemend", zoals blijkt uit een stuk van 24
jan. 1493. Daarin staat vermeld dat burgers van Rhenen en
elders met Dionijs van Leefdael op het huis Beverweerd "mit
rucht ende gewelf' Gijsberts dochter van Vianen en
Beverweerd hadden "ontvoerd". Als straf moesten zij in hun
onderkleren met een kaars van 1 pond was naar de kerk van
Rhenen en idem naar de kerk van Werkhoven.

Deze Dionijs van Leefdael overleed reeds voor 30 mei 1515.

Jan van Leefdael. ca. 1460 - 1530

Jan van Leefdael huwde met (de "Belgische") Cornelia van Ranst,
vrouwe van Eeten, Meeuwen en Babiloniëenbroek, dochter van Philip
van Ranst en Catharina de Pape. Daartoe werden te Antwerpen op 5
maart 1484 de huwelijkse voorwaarden tussen beide partijen opgesteld.
Uit deze akte blijkt dat Daniël van Ranst de heerlijkheid Tielen (even
over de grens in België) vermaakt aan zijn zuster Cornelia van Ranst.
Uit de akte blijkt verder dat de bezittingen niet alleen Tielen omvatten,
maar ook "goederen, cijnzen, renten, erven, molens, visscherijen,
wouwers (vijvers), waranden, vogelrijen, gelegen binnen Tielen, Gierle,
Kasterlee, Lichtaart of daaromtrent... met de heerlijkheden,
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Gral /erk v a n Jan v a n Leefdael ( - 15301

en Cornoli;i v a n R;IHM ( - 15;.;l in de kerk \ ;m Tiolcn

Afb. 6: de zerk van Jan van Leefdael x Cornelia van Ranst
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manschappen en leenhoven van Mierde en Brecht". Ook werd bepaald
dat Cornelia het kasteel Tielenhof en de bijbehorende gebouwen moest
onderhouden.
En zo verhuisde de Rhenense Jan naar zijn nieuwe "zetel" op kasteel
Tielenhof te Tielen.
Jan blijkt ook ver van huis dappere krijgsdienst te hebben verricht, want
hij werd in Jeruzalem door hertog Hendrik van Saksen tot ridder
geslagen.
Jan en Cornelia besteedden ook veel aandacht aan wat er na hun
dood met hen zou gebeuren. In het testament dat op 29 juni 1530 in
de slaapkamer boven de kelder in Tielenhof werd opgemaakt, zeggen
Jan van Leefdael, ridder van het Heilige Land en heer van Tielen, ziek
zijnde, en zijn vrouw Cornelia van Ranst, in het dorp Tielen bij Turnhout
woonachtig, dat zij hunnen begraafplaats kiezen in het hooge koor der
kerk van Tielen, voor het gestoelte en dat aldaar moet gesteld worden
een zerk hebbende een waarde van 8 tot 10 pond Vlaamsch.
Zij geven aan de kerk van O. L.V. van Kamerrijk "zes stuivers voor blind
en onrechtvaardig goed". Aan de kerk van Tielen geven zij 32 pond
Hollands, op last ten eeuwigen dage te branden, dag en nacht, eene
waskeers voor het Allerheiligste of Sacramentshuis. Aan de Heilige
Geest van Tielen geven ze 20 Peters van 16 stuivers. Bij hun uitvaart
zal aan elke arm mens 1 stuiver en eten en drinken worden gegeven,
en aan elke priester die de mis zal lezen 3 stuivers. Er zullen 10
toortsen worden voorzien van 10 pond. Voor de vigiliën krijgt de
pastoor 10 stuivers en de koster 5 stuivers. Het jaargetijde in Tielen zal
17 Rijnse guldens kosten. Op het graf zal men leggen een stuk zwart
wollen laken van 8 ellen lang (ruim 5,5 meter!), hebbende een waarde
van 15 of 16 stuivers per el.Na 30 dagen zal dit laken gegeven worden
"daar waar het best besteed is". Ook zullen er gedurende 30 dagen
naast het graf 2 waskaarsen van 2 pond branden. De koster zal
gedurende 6 weken luiden en daarvoor 18 stuivers betaald worden.
Jan van Leefdael stierf enige weken na het testament op 20 juli 1530.
Zijn echtgenote Cornelia volgde hem op 23 oktober 1533.
En zoals zij wensten, werden zij begraven in het koor van de kerk van
Tielen. Daar ligt hun zerk thans niet meer. De prachtige arduinen
grafzerk staat thans tegen de achtermuur van de doopkapel in die
zelfde kerk. Mocht u ooit in Tielen komen, belt u gerust even aan bij de
pastoor aldaar. Hij zal u met genoegen deze prachtige zerk, met
daarop de beeltenis van Lodewijk en Cornelia, laten zien (afb. 6)

19



Jan en Cornelia kregen vier kinderen:
1. Philips van Leefdael, opvolger van zijn vader.
2. Jan van Leefdael, drost van Montfoort en ongehuwd overleden.
3. Lodewijk van Leefdael, kapitein en ritmeester in dienst van de

graaf van Hoogstraeten, overl. 3 december 1538 en eveneens
begraven in de kerk te Tielen. Hij trouwde Margriet de Beer,
erfvrouwe van Lendele, begraven in het koor van de
Predikheren te Gent. Van hen is de prachtige, in
renaissancestijl, gegraveerde koperen plaat, die thans in het
priesterkoor tegen de rechter zijmuur van de kerk te Tielen is
aangebracht. Deze plaat is van bijzondere waarde omdat er
slechts weinige in dit genre bestaan.(afb. 7)

4. Margriet van Leefdael. Zij was drie maal gehuwd. In
chronologische volgorden waren haar echtgenoten: 1) Bathazar
van Wees, 2) Jan van Vliet en 3) Dirk van Cronenburg.

Margriet van Leefdael was de laatste (wettige) Van Leefdael die op
kasteel Leefdael bij Rhenen woonde welke zij van haar vader Jan had
gekregen.

Philips van Leefdael, volgde zijn vader op in diens bezittingen. Lange
tijd woonden zijn nazaten in Belgisch en Nederlands Brabant. Door
huwelijk wisten zij hun bezittingen zelfs nog aanmerkelijk uit te breiden.
Dat was ook wel nodig want de stam Van Leefdael splitste zich weldra
in verschillende takken met ieder hun eigen bezittingen, (afb. 8)

De goederen in het Sticht zijn nog tot ver in de zeventiende eeuw in
bezit gebleven van de inmiddels Vlaamse Van Leefdaels.

Doch na verloop van tijd stierf de één na de andere (wettige) tak Van
Leefdael uit.
In 1777 overleed te St. Oedenrode als laatste mansoir van het geslacht
Van Leefdael:
Ferdinandus Sebastianus van Leefdael, gedoopt aldaar op 8 april 1697.
Zoals gebruikelijk was zal boven zijn graf het familiewapen der Van
Leefdaels aan stukken zijn geslagen en mee zijn begraven.

Bijna zestig jaar later, op 6 augustus 1835 overleed te 's Gravenhage,
als laatste van haar geslacht: Theresia Francisca van Leefdael, gedoopt
te Aarle op 13 oktober 1743.
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Afb. 7: grafmonument van Lodewijk van Leefdael x Margriet de Beer
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Het huis Leefdael, bij Rhenen

Tot slot wil ik dit artikel besluiten met enige wetenswaardigheden over
het huis Leefdael, voorheen gelegen aan de Levendaalse weg.

Enige beschrijvingen ervan:

Van der Aa's "Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden", VII,
Gorinchem 1846:

LEVENDAAL, voormalig adellijk huis in het Overkwartier der provincie
Utrecht,... 6 uur zuid zuid oost van Amersfoort,... een half uur oost van
Rhenen, aan den voet van den Heimenberg.
Dit adellijke huis werd vroeger Leefdael of Leefdale, nog vroeger Laer of
Laar genoemd, wordende het land daaromtrent nog het Laareind
geheeten, en is voor ongeveer vijf en twintig jaren gesloopt geworden.
Het was het stamhuis van het adellijke geslacht van Leefdael of
Leefdale. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene
oppervlakte van ongeveer 50 bunders, worden thans in eigendom
bezeten door den Heer Baron van Knobelsdorff te Rhenen.

LAAR, voormalige naam van het adellijke huis Levendaal, in het
Overkwartier der provincie Utrecht.

LAAREIND, landstreek in het Overkwartier der provincie Utrecht, kanton
en gemeente Rhenen, welke van het voormalige huis Laar, thans
Levendaal, zijnen naam ontleent.

"Tegenwoordige Staat der Nederlanden", XII Utrecht, Amsterdam 1772:

Beoosten den Heimernberg aan de Grebbe, ontmoet men het huis
Heimerstein, een redelijk fraai gebouw. Ten noorden van den berg staat
de huizing Levendaal, eertijds Laar genoemd, gelijk de landstreek
daaromtrent nog den naam van 't Laareind draagt. Het werd, van ouds,
onder de Riddermatige Hofsteden der provincie gesteld (dit is evenwel
niet juist!) en het geslagt van Levendaal of Leefdale heeft er den naam
van gevoerd (het is feitelijk andersom!). Beide deeze huizen leggen in
hunne graften en niet boven een half uur van Rhenen.

Een aardige beschrijving van de restanten in 1846 is te vinden in G.C.
Haakman, Rhenen en Omstreken - 1846, Amersfoort, W.J. van Bommel
Van Vlotten, op blz. 222 en 223:
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gezicht op kasteel Leefdael vanaf Heimerstein



"Onder dezelve is de breede laan tegenover den Levendaalseweg de
merkwaardigste. Voorheen was zij een oprijlaan van het oude huis
Levendaal of Laar, eene aanzienlijke riddermatige hofstede, in vroegere
jaren een sieraad van het oord, doch nu, door de hand des tijds
gesloopt, niets meer dan een gewoon boerenhuis, waarvan de
achtergevel alleen de overblijfselen aanduidt van een antiek kasteel.
Bij gebrek van echte bescheiden kunnen wij van dit huis niet meer
meededelen (1), dan dat het eertijds aan een aanzienlijk geslacht, dat
den naam Van Laer droeg, toebehoord,en dat naderhand Lodewijk Van
Levendaal of Leefdale heer van hetzelfde is geweest. Het schijnt echter
een voornaam uitgebreid landgoed geweest te zijn.
Niet alleen duiden dit de sporen der oude grachten rondom die
landhoeve nog aan, maar het gehele omliggende landschap, met al de
daarop verspreide boerderijen, wordt nog heden ten dage naar
hetzelfde Laareind geheeten en schijnt tot de uitgestrektheid van
hetzelfde behoord te hebben.
Maar laat ons die laan eens opgaan. Niet alleen vinden wij daar aan
het einde van een vrolijk ruim veldgezigt, maar er boeden zich nog
uitgebreide wandelwegen aan, die wij bij meer ruimte van tijd ter
afwisseling zouden kunnen verkiezen.
Opmerkenswaardig vooral daar een lindeboom op een stuk land, ter
zijde van het meergemelde boerenhuis, die de kenteekenen draagt, dat
hij tot sieraad van het oude voorplein getrekt heeft, en door zijnen
buitengewone dikken stam, hoogen kruin en uitgebreid lover aanduidt
dat hij reeds de stormen van vele eeuwen getrotseerd heeft.

(1) Het eenigste, wat wij omtrent dit huis hebben aangetroffen is, te
vinden bij A. van Slichtenhorst, Geldersche. Gesch., Boek XI, p. 404,
waar hij meldt, datzelfde, ten jare 1528, door 150 bisschoppelijke ruiters,
die bij toeval in de omstreken van Rhenen het land afstroopten, den
Gelderschen onvoorzien ontweldigd werd."

De "heren" van Leefdael
van 1395 tot heden

Zoals reeds eerder vermeld kwam de familie Van Leefdael in 1395 in
bezit van de hofstede Laar bij Rhenen.
Hoe het ook zij, Laar moet uit handen zijn geraakt van de Van
Leefdaels. Want in 1410 zien we dat Jan van Rhenen ermee is beleend.
Pas vele jaren later, in 1473, wordt Lodewijk van Leefdael, in opdracht
van Hubert van Rhenen, ermee beleend. Het is dan weer terug in de
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familie Van Leefdael.
Het is mogelijk dat in die tijd de hofstede Laar zich in slechte staat
bevond, want in 1490 werd het huis door Lodewijk van Leefdael
"vertimmerd".
Vanaf die tijd staat het huis bekend als "kasteel" Leefdael. Duidelijk is
dus dat de familie Van Leefdael haar naam aan het huis gegeven heeft
en niet andersom, (afb. 9)

JCef HUIS

Afd. 9: het huis Leefdael in de 18de eeuw

Hoewel vele eigenaars/bewoners van Leefdael zich "heer" of "vrouwe"
van Leefdael noemden, de Staten van Utrecht hebben Leefdael nimmer
als een ridderhofstad erkend! De enige reden dat men hier ten lande
dacht dat het een riddermatige hofstad betrof moet de eigendom ervan
door het adellijke geslacht Van Leefdael zelf zijn geweest!

Lang hebben de Van Leefdaels zelf er niet gewoond. De verbouwer,
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Lodewijk van Leefdael, heeft er zo'n 15 jaar gewoond, waarschijnlijk
samen met Christina de Wilde, en werden hun kinderen er mogelijk
geboren.
Lodewijks zoon Jan van Leefdael woonde op kasteel Tielenhof in Tielen
bij Turnhout.
Vrij zeker is dat Jans dochter, Margriet van Leefdael, er tot het midden
van de zestiende eeuw heeft gewoond.

In 1519 droeg Margriet van Leefdael het huis over op Dirk van Emel,
die gehuwd was met Anna van Lawick.

Vervolgens kwam het, op onbekende wijze, in handen van ene Dirk van
Westerholt. Van deze Dirk van Westerholt moet het in handen zijn
gekomen van Harman van Westerholt, gehuwd met Johanna van
Duivenvoorde.
Op 10 juli 1581 worden na zijn dood, zijn zoons Anton en Bernard van
Westerholt ermee beleend. Deze zoons dragen het goed direkt op aan
Jacob van Hamburg.

Vervolgens komt Leefdael in de familie Knipping. In 1614 draagt Josina
Soetgens, weduwe van Koenraad Knipping het op aan Dirk Kraaivanger.

Tot 1637 blijft het in de familie Kraaivanger. Dan wordt het door
Johanna Kraaivanger overgedragen op Guilliam Everwijn.
Tot 1666 vinden we niets meer. Mogelijk dat het al die tijd in bezit is
geweest van de familie Everwijn.

In 1666 komt het goed door transport in bezit van jonkheer Andreas
Nivolai Bonet tot Rugelbergen. Deze doet het direkt over aan de heer
Thomas Maisondeu. Na diens dood werd op 21 juli 1680 Maria Vonk
van Lienden, weduwe van Thomas Maisondeu, en haar zoon Thomas
Maisondeu de Jonge, ermee beleend.

Vervolgens komt Leefdael enige generaties in bezit van de familie Van
Brienen. Te beginnen (onbekend in welk jaar) met de Rhenense
burgemeester Dirk van Brienen.

Hij werd in 1726 opgevolgd door zijn zoon Mr. Gijsbert van Brienen, die
overleed te Rhenen (waarschijnlijk op kasteel Leefdael?) op 15 januari
1756.
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Gijsbert werd opgevolgd door zijn zoon Dirk Willem van Brienen, deze
overleed op kasteel Leefdael in dé nacht van 16 op 17 juni 1785, na
een korte ziekte.
Drie jaar daarvoor, om precies te zijn op 11 april 1782, voltrok zich een
kleine tragedie op kasteel Leefdael. De jongere broer van Dirk Willem,
nl. Johan/Jan van Brienen verdronk bij kasteel Leefdael, waarschijnlijk in
de gracht.
Een ongeluk misschien?

Jan van Brienen was luitenant in het 2de Bataljon van het Regiment
van de luitenant-generaal Leusden te Bergen op Zoom en was gehuwd
met Ermgarda Helena Keijser.

Er zijn echter diverse dossiers bewaard gebleven betreffende een civiel
geding gevoerd voor de Hoge Militaire Krijgsraad der Verenigde
Nederlanden te 's Gravenhage in conventie en reconventie tussen Jan
van Brienen, contra diens echtgenote Hermengarda Helena de Keijzer.

De echtgenote hield het namelijk met ene Mosnier, vaandrig van
hetzelfde Regiment, nadat hij in den beginne zoiets als een huisvriend
was geweest. In de processtukken zijn verschillende passages te vinden
betrekking hebbende op kasteel Leefdael. Zoals: "die te dier tijd binnen
deze stad (Amersfoort) woonde en haar verblijf had, dat de heer Van
Brienen gedurende die zomer het meest van de tijd van huis en buiten
de stad, en zo zij meent, op desselfs goederen buiten Rhenen is
geweest heeft hij gewoond in de maand februari jongstleden, toen
zij mevrouw Van Brienen op desselver reize naar hun buitengoed bij
Rhenen vergezelde...".

Johans zoon Jhr. Gijsbert Carel Rutger van Brienen volgde in 1786 zijn
oom op op kasteel Leefdael. Hij transporteerde het in het zelfde jaar
vervolgens aan Nicolaas Wilhelmus Buddingh.

Twee jaar later, in 1788, transporteerde meneer Buddingh Leefdael aan
Nicolaas van der Waaijhe, Postmeester te Calcerberg, in het land van
Kleef.

De beschrijving daarin van het gehele goed geef ik, vanwege de
nauwkeurige omschrijving en de specifiek Rhenense locatie, hieronder in
zijn geheel weer:

"De Adelijke Huizinge en Hofstad Levendaal met zijn Bouwhuis, Bergen,
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Schaapschot, Bakhuis, Boomgaard, Tuinen, Cingelen en Grachten, met
het eike Laantje en verdere bepoting en beplanting daar bij behoorende
groot te zaamen vier mergen, zo als het zelve in de nabeschreeve
bepaaling gelegen is, zonder dat de Meeren verkopers gehouden zullen
weezen het Adelijke of Riddermatige daarvan te bewijzen (dat kon ook
niet bewezen worden, want dat was niet zo!), - daar west en noord
de gemeene weg of Levendaalsche steeg, zuidwaarts zekere uitweg of
steeg, strekkende tot aan het weidje, tegenwoordig bij Roelof Jelissen in
hunne gebruikt wordende, en voorts oost- en noord-waards langs het
voorschreeve weidje tot op het einde van de uitweg op d'Allee, daar
den sogenaamden ouden Boomgaard eindigt, en dan noordwaards
langs een kamp bouwland genaamd de Levendaalsche Camp, alwaar
den 20en hoop thiend uitgaat, tot wederom aan de Levendaalsche
Steeg, zijnde Leenroerig aan de Baronnen van IJsselstein ten
Zutphensen rechten, Item een Laan zwaare Eijke en beukeboomen
staande langs de gemeene of Levendaalsche weg, beginnende aan de
noordzijde van het schaapschot op den berg met de dwarslaantjes en
het houtgewasch, mitsgaders de bosjes beuken en eike boomen, ten
wederzijde van de voorschreeve weg, met de rei Eikeboomen na het
sogenaamde Schansbosje met het zelve bosje. En voorts de dubbelde
allee en slingerlaantjes met de bosjes ten wederzijden van dezelve
gelegen, en de boomen langs de bovenweg zo verre die bosjes
strekken, ook van het bosje aan de westzijde geleegen, met de
Boomen langs de weg, beneeden het zelve, en weders de geheele
Allee op de Levendaalsche of gemeene Steeg, en voorts door de weij
met de Allee aan de oostzijde van de Levendaalsche Camp, langs de
hofsteede van Gerrit van Griethuizen tot aan de Laan bij Levendaal,
langs het huis door Roelof Jelissen gebruikt wordende, mitsgaders de
Bouw Campen tusschen de voorschreeve Alleen geleegen, strekkende
tot aan de wetering;- alsmede een weide groot anderhalf Mergen
gelegen aan de westzijde van de gemeene of Levendaalsche Steeg,
daar oostwaards de voorschreeve Steeg, westwaards Arie van Beijnum,
zuidwaards de gemeene wegm naar Willem Janse, en noordwaards het
volgende perceel naast geleegen zijn; mitsgaders nog een weide groot
twee mergen, naast de voorschreeve weide gelegen, met het eike bosje
daar bij behoorende, daar oostwaards de voorgemelde Levendaalsche
Steeg, westwaards Arie van Beijnum, zuidwaards het voorgaande
perceel en noordwaards den uitweg naar de weide van Willem Jansen
naast geleegen zijn; en dan nog een weide groot twee mergen mede
gelegen aan de voorschreeve Levendaalsche Steeg, daar oostwaards
de voorgenoemde Steeg, westwaards Arie van Beijnum, zuidwaards de
Bouwkamp en noordwaards de wetering naast gelegen zijn; Item nog
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een weide groot drie en een half mergen, genaamd de Craaijkamp
strekkende tot aan de Maatsteeg, met de reiboomen over de sloot op
voornoemde Steeg, daar oostwaards de Levendaalsche Steeg,
westwaards de weduwe van Gijsbert Wildeman, zuidwaards de
Weteringsteeg, en noordwaards de Maatsteeg, naast gelegen zijn;
alsmede negen mergen hooiland met het overeind over de Grift gelegen
in de Akkers, daar aan de eene zijde het hooiland gebruikt wordende
bij Roelof Jelissen, en aan de andere zijde het land gebruikt wordende
bij gemelde Roelof Jelissen, mitsgaders de weduwe van Geurt Rijkse,
voor de Maatsteeg en achter de Leijgraaf naast geleegen zijn; dan nog
twee mergen hooiland met de boomen op de Weteringse Steeg daar bij
behoorende, geleegen in de Horstbranden, daar oostwaards 't Gasthuis
binnen Rheenen, westwaards (niet ingevuld!), zuidwaards de
weteringsteeg, en noordwaards de twee mergen behoorende bij de
hofsteede die Roelof Jelissen gebruikt naast gelegen zijn; Item een
boere(?) hofstede gebruikt wordende bij Roelof Jelissen, bestaande in
huis, hof, boomgaard, wagen, schuur en koornberg, met het
Schaapschot staande op den Berg, alsmede een weitje voor het huis
groot een en een half mergen en de weide over de wetering groot vier
mergen, beneevens vier mergen hooiland, de Langeboomschekamp
genaamd, en twee mergen in de horstbranden, met de plantagie en het
houtgewasch daar bij behoorende; mitsgaders de Allee boomen langs
de gemeene weg, zo verre de hofsteede strekt, en het drie hoekje daar
naast geleegen; alsmede de Laan beukeboomen, van de gemeene weg
naar 't huis langs het land van Gerrit van Griethuizen; en voorts de
volgende Bouw en Dries-landen, alsze het oude velt leggende over en
aan de Utrechtsche weg tot aan het klist(?) groot vijf en een half
mergen, Item de zaalboog, liggende tusschen de Utrechtsche weg en
het Bos aan de westzijde den heer Klerck, groot een en een half
mergen, alsmede twee mergen, tusschen de Utrechtsche weg en
Hijmerstijnsche wegen, daar de handwijzer staat; Item een hoekje ruim
twee hond, sch...tende met het end aan het bos en ook aan de west-
en zuidzijde den heer Klerck;- Item twee mergen op den broodacker,
strekkende met het eene end aan de Utrechtsche- of Grebse-weg, en
met het andere end aan het land van Griethuizen;- Item bezeide het
schaapschot ruim vijf mergen daar westwaards Cornelis van Berneveld
cum suis, en zuidwaards Arie van Beijnum, en strekkende verder tot
aan het Bos, Item voor het schaapshok een mergen, het land met de
Braamstruiken daar bij gereekend, Item agt hond bezeiden het
Sparrelaantje genaamd de Steenackers, en het braamveld,- Item ses
hond genaamd de hoenderstruikjes, aan twee perceelen alsze: Een van
twee hond, en een van vier hond,- Item twee mergen bij het

31



schansbosje, Item drie mergen de groote Geer genaamd, gelegen aan
de Levendaalsche weg,- Item een half mergen de kleine Geer genaamd,
mede aan de Levendaalsche weg, bij de vakjes boomen,- Item twee
hond, strekkende met het eind tegen het oud schaaphok van
Griethuizen, en aan beide zijde het zelve land,- Item drie mergen
genaamd het Dwarsstuk,- Item een mergen genaamd den Eng,
leggende boven den Boomgaard van het huis;- item twee hond
genaamd den Dansakker, strekkende met het eene end tegen den Eng,
en met het ander tegen den weg van Griethuizen.- Item twee mergen
den hoek genaamd, leggende boven Levendaal den Berg
opschietende;- Item zeven hond genaamd het Schootje, strekkende met
het eene End aan de voorschreeve twee mergen, en met het andere
aan de Boomen naast het Schansje; en eindelijk een half mergen,
leggende tusschen de twee weegen boven Levendaal, zijnde Thiendvrij;
Item nog een Boere hofsteede, gebruikt wordende bij ...(doorgestreept),
bestaande in een huis, twee Bergen, schaapschot, en wagenschuur met
hof en Boomgaard, mitsgaders het schaapschot op den Berg 't einde
de Allee naar Levendaal met de Boomen aan de Zuid- en west-zijde
van het zelve, alsmede een weijdje groot Twee mergen, met de
Boomen, en het houtgewasch daar op staande, en den uitweg met de
Boomen op dezelve, tot aan de Levendaalsche Steeg, met een kamp
Bouwland, groot twee en een half Mergen genaamd Peter Jansens
camp, leggende westwaards langs de Levendaalsche Steeg met het
Schaapschot daar op staande, zijnde Thiendvrij, en dan nog een
Mergen, het waatje genaamd, zijnde mede Thiendvrij, mitsgaders een
weide hroot ses mergen, genaamd Coerens weijde. leggende 't einde
de Levendaalsche steeg, met de reiboomen over de sloot op de
Maatscteeg, beneevens twee mergen hooiland genaamd de akkers,
eene mergen en de Lange geboomse kamp, en vier mergen in de
Maaten, met de Plantagie en het houtgewasch bij dezelve hofstede
behoorende; alsmeede de laan beuke boomen van de Levendaalsche
weg naar de hofsteede, mitsgaders de Allee boomen langs de gemeene
weg, zoverre de hofsteede strekt. En voorts de volgende bouw- en
Drieslanden op den berg geleegen alsze: tusschen het Levendaalsche
Bos en de struikjes een oud veld, groot omtrent twee mergen
strekkende tot de wei bij het land van Hoolhorst,- Item een half mergen
tusschen de struikjes en den Akker van Aalbert van Dolder.- Item een
mergen dries voor het schaaphok aan de zuidzijde van de weg. Item
een mergen voor het zelve schot, waar van een akker groot twee hond,
thiendvrij is,- Item een half mergen naast de Geer van Roelof Jelissen,-
Item vier hond, strekkende naar 't Schot van Roelof Jelissen. Item twee
en half mergen, leggende t'einde de voorschreev vier hond naar de
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Grebse weg. Item drie mergen aan de westzijde van de Levendaalsche
weg, strekkende van het Levendaalsche Bos, tot aan den Akker van
Aalbert van Dolder. Item twee mergen de Bijl en Steek genaamd. Item
twee mergen genaamd den Donderberg,- Item een en een half mergen,
strekkende van het Schaapschot met het eind naar den Donderberg.
Item een mergen genaamd Arie Creijnens mergen, langs de
Levendaalsche weg.- Item een mergen genaamd de ronde mergen,-
Item een half mergen genaamd de Stronk akker,- Item een half mergen
genaamd Wouters stukje, geleegen langs de beuke Allee, Item twee
mergen de wal akker genaamd. Item een en eenhalf mergen langs de
Levendaalsche weg van het schot naar de beukjes;- Item een mergen
het Boomstukje genaamd;- Item twee mergen genaamd de hoekjes
geleegen boven het huis.- Item twee mergen in den Eng genaamd het
Biesgat. En eindelijk nog een mergen de zandschulp genaamd."
Verder blijkt uit het stuk dat er ook een rentmeester in dienst was voor
Leefdael.

Hoe lang Nicolaas van der Waaijhe Leefdael in eigendom heeft gehad
is (nog) niet bekend.

Jaren later is het gezamenlijk eigendom van de uit Scherpenzeel
afkomstige heren Gerardus van Davelaar en Jan Renes, en de uit
Woudenberg afkomstige Teunis de Jong. Dit drietal verkoopt in 1830 en
transporteert op 22 februari van dat jaar het landgoed Levendael met
de daarbij behorende gebouwen, landerijen, driestlanden en
houtgewassen, voor een bedrag van 21.500 aan Pieter Huibert
Roghair. Deze Pieter Huibert Roghair (1806-1872) was een te Alkmaar
geboren telg uit het bekende Rhenense geslacht Roghair en staat te
boek als "koopman in houtwaren".
Duidelijk komt in de transportakte naar voren dat op dat moment het
oorspronkelijke kasteel Leefdael niet meer bestaat. Er is sprake van o. m.
"een boerenhofstede bestaande in boomgaard, tuin en gracht". Blijkbaar
is Leefdael gesloopt en op het terrein is een boerderij gebouwd. Alleen
de gracht herinnert nog aan het kasteel. De boerderij met daarbij drie
bunders en éénen-veertig roeden land worden op dat moment gepacht
door Geurt van Laar.

Pieter Huibert Roghair houdt Leefdael niet lang in bezit. In 1837
verkoopt en op 27 november van dat jaar transporteert hij het "adellijke
riddermatige landgoed Levendael met de daarbij behorende gebouwen,
landerijen, houtgewassen, enz." aan Antoine Frederich Gijsbert Gottlob
Constantin Baron (Freiherr) von Knobelsdorff. Deze te Pera in 1797
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geboren en te Arnhem in 1853 overleden adellijke heer was gehuwd
met jonkvrouwe Louise Charlotte Jeanette van Schuijlenburch (1802-
1883). Dit echtpaar woonde te Rhenen in het huis Heimerstein.
Verder blijkt uit de transportakte dat Geurt van Laar nog steeds het
stuk grond pacht waar eertijds Leefdael op gestaan heeft.

Om de schakel met de volgende eigenaar van het goed Leefdael goed
te kunnen volgen was een nadere bestudering van Von Knobelsdorff's
familierelaties noodzakelijk.

Voornoemde Von Knobelsdorff had een zuster Johanna Philippina
Frederica Constantia von Knobelsdorff (1796-1852), welke gehuwd was
met Gerrit, graaf Schimmelpenninck, heer van Nijenhuis en Peckedam
(1794-1863). Onze "Rhenense" Baron von Knobelsdorff was dus een
zwager van graaf Gerrit. Maar hun "band" werd (indirekt) na de dood (in
1853) van onze Baron von Knobelsdorff nog sterker. Zijn weduwe,
jonkvrouwe van Schuijlenburch, hertrouwde in 1855 met Gerrit, graaf
Schimmelpenninck, die sinds 1852 weduwnaar was van Johanna
Philippina Frederica Constantia von Knobelsdorff.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat later het goed Leefdael in handen
blijkt te zijn van de familie Schimmelpenninck. Waarschijnlijk is de
eigendom overgegaan via een (in 1882 vermelde) te 's Gravenhage
opgemaakte onderhandse akte, gedateerd 14 maart 1854.

Een jongere zoon van graaf Gerrit, nl. jonkheer Ernest Herman Frederik
Adriaan Schimmelpenninck (1823-1882) lijkt hem te zijn opgevolgd in
zijn Rhenense goederen, waaronder Leefdael. Deze jonkheer Ernest was
gehuwd met jonkvrouwe Maria Jacoba Fabricius (1831-1892).

Jonkheer Ernest overleed op 5 januari 1882 op Heimerstein. Zijn
nalatenschap werd geïnventariseerd op 17, 18, 24 februari en 14 maart
1882 en op 22 mei d.a.v. onder zijn echtgenote en kinderen verdeeld.

In oktober van het zelfde jaar vindt er een publieke verkoping plaats in
de Koning van Denemarken te Rhenen inzake de nalatenschap van
jonkheer Ernest Herman Frederik Adriaan Schimmelpennink. Onder de
percelen bevindt zich onder nummer één het landgoed Heimerstein, dat
voor 112.000 ingezet wordt, en onder nummer vier de goederen die
eertijds behoorden tot het goed Leefdael, dat ingezet wordt voor
42.000 door Dirk Sandbrink.
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Het goed bestond toen nog uit ruim 108 hektaren grond met daarop
o.m. de boerenhofstede Groot Levendael, de boerenhofstede Nieuw
Levendael en de tabakshofstede Levendael. Alhoewel het uit de
omschrijving niet goed is op te maken (de eerdergenoemde gracht
wordt niet meer vermeld, terwijl deze er toen nog wel was) meen ik in
de tabakshofstede Levendael dezelfde hofstede te herkennen waarvan
in 1830 en 1837 Geurt van Laar pachter was. Deze tabakshofstede
Levendael was in 1882 verpacht aan Wouter Ariesen, voor een bedrag
van 203,50 per jaar, te betalen op iedere twee en twintigste februari.

Op 14 oktober lezen we dat Jan Copijn en Arie Westeneng Arieszoon
(te Maartensdijk) Heimerstein voor 112.000 hebben gekocht en dat
het goed Leefdael voor 51.000 overging in handen van Maria Barbara
Menso, weduwe van Jan Pijnappel, te Amsterdam.

De te Rhenen in 1804 geboren en te Amsterdam in 1889 overleden
Maria Barbara Menso behoorde tot het bekende Rhenense dominees-
en burgemeesters-geslacht Menso. Ze was een dochter van Menso
Johannes Menso (1762-1811) en Hanske Volbragt Deuring.

Aan wie Maria Barbara Menso het goed Leefdael verkocht of naliet is
(nog) niet bekend.

In 1922 vond er te Rhenen een openbare verkoping plaats van
goederen op het Laareind, welke toebehoorden aan mevrouw Warneke
uit 's Graven-hage. Leefdael werd daarbij, ten behoeve van Wouter
Johannes Arissen en diens zuster Aaltje Arissen, gekocht door de heer
Leccius de Ridder.

Acht jaar later, in 1930, vond een scheiding van goederen plaats,
waarbij Wouter Johannes de volledige eigendom van Leefdael verkreeg.

De jongste zoon van voornoemde Wouter Johannes, namelijk Albertus
Arissen, is de huidige eigenaar van Leefdael.

De familie Arissen woonde al vele jaren voor het voornoemde jaartal
1922 op Leefdael. In de jaren zeventig van de vorige eeuw, en
misschien ook al voor die tijd, woonden zij al op Leefdael en oefenden
daar een boerenbedrijf uit.
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Opgravingen op het kasteelterrein

In 1943 zijn er opgravingen gedaan naar het huis Leefdael door
Prof.J.G.N. Renaud. De opgravingen vonden plaats tijdens de maanden
februari en maart van genoemd jaar. In een rapport opgemaakt door de
heer Renault betreffende deze opgravingen worden een aantal
interessante wetenswaardigheden vermeld betreffende het huis.
In de tijd van de opgravingen stond op het betreffende perceel aan de
Levendaalse Weg een boerderij, welke een overblijfsel zou zijn van het
voormalige huis Leefdael. Achter de boerderij, welke is afgebroken en in
welke plaats een andere boerderij is gebouwd, liep het terrein met een
steile helling enige meters af. De situatie was toen als het ware een
eiland met daaromheen een dichtgevallen gracht met daaromheen een
helling. Aan de andere kant van deze helling bevond zich een
buitengracht welke, door een doorgraving in de wal, in verbinding stond
met de binnengracht. Deze buitengracht was in 1943 deels nog in takt.
Korte tijd later is ook deze gracht gedempt, ten einde een beter gebruik
van deze grond te kunnen maken.

Op 17 februari 1943 werd een aanvang gemaakt met het graafwerk en
na enkele dagen lag de fundering van Leefdael bloot en kon met het
detailonderzoek worden begonnen.

Het grondplan van Leefdael werd gevormd door een rechthoek van
negen meter bij veertien en een kwart meter met een vrijwel symetrisch
uitgebouwde vleugel op de zuid-oost-zijde. Opmerkelijk is de
overeenkomst van de fundering met wat men op de achttiende eeuwse
gravure van het huis ziet. De muurdikte van het grondplan was niet
overal dezelfde; deze varieerde van 56 cm. tot 141 cm. De binnenmuren
waren geheel verdwenen. De bruggepalen midden voor de westgevel
wezen er echter op, dat de ruimte waarschijnlijk in drieën verdeeld is
geweest: twee vertrekken ter weerszijden van een gang of hal, waarin
ook de trap naar de bovenverdieping uitkwam, (afb. 10)

Uitmetselingen aan de binnenzijde van de westmuur wezen op een
schouw, zoals men die in keukens vond. Brokstukken van
haardsteentjes, welke op deze plek werden aangetroffen, lijken dit te
bevestigen (foto ROB)
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Af b. 10 plattegrond van de fundering van Leefdael

40



de schouw in het hoofdgedeelte van kasteel Leefdael 41



de steinzeugkan'
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Tegen de binnenzijde van het noordelijke deel van de westmuur werd
een, niet geheel gave, steinzeugkan gevonden. Deze kan kon gedateerd
worden op ongeveer het midden van de veertiende eeuw. Ze moet
tijdens het dichtgooien van de funderingsgleuf in de grond gekomen
zijn, daar op deze plek zuiver zand lag, zonder afbraakpuin. Op grond
van deze fondst meende de heer Renaud de bouw van het huis te
kunnen dateren op het midden van de veertiende eeuw. (foto ROB)

De muurbouw van de uitbouw was belangrijk kleiner; niet breder dan 90
cm. Het beeld werd hier door latere verbouwingen (de dubbele muur
aan de oostzijde) en door het ontbreken van een deel van de oude
muur vertroebeld. Dit uitgebroken muurwerk was volgens de heer
Renaud te wijten aan het, enige jaren eerder, zoeken naar stenen voor
de restauratie van de Cuneratoren. De oude buitenmuur aan de
zuidzijde was daardoor deels en de zuid-oost-hoek geheel verdwenen.
In de noord-oost-hoek bevond zich de put, waaruit de bewoners van
Leefdael zich van water voorzagen. De put werd bij het onderzoek
uitgegraven, echter zonder resultaat, (foto ROB)
In de uitbouw was er nog al het één en ander gebeurd. De oostgevel
werd in de loop der tijd afgebroken en vervangen door een iets
oostelijker opgetrokken muur. Terwijl aan de noord-west-zijde de nieuwe
gevel op de bestaande noord-west-muur aansloot, verdween op de
zuid-oost-zijde de oude muur achter een nieuwe. Het is overigens
waarschijnlijk dat de oude muur geheel werd opgeruimd. Een klein deel
bleef echter wel bewaard. Een tussenmuurtje verbond toen oude en
nieuwe muur (dit muurtje was enige lagen hoger gefundeerd) en in de
nieuwe muur werd een uitstromingsopening uitgespaard. Op deze wijze
had men de uitgebouwde vleugel van een gemak voorzien (foto ROB)

De datering van de bouw van de vleugel werd door de heer Renaud in
(waarschijnlijk) de eerste helft van de vijftiende eeuw gesteld. Een latere
ommetseling van de voet met kleine stenen zal, volgens de heer
Renaud, omstreeks 1800 plaats hebben gehad. (afb. 11)

Een coupe door de wal wees uit dat deze waarschijnlijk slechts uit zand
heeft bestaan en niet beschermd werd door een palissadering.
Misschien heeft vroeger de, waarschijnlijk veel hogere, kam een
kroonpalissadering gedragen.

Behalve de eerdergemelde steinzeugkan beperkten de vondsten zich tot
scherven en brokstukken van tegeltjes. Op verschillende plaatsen
werden fragmenten van zandstenen kruisvensters gevonden, waarop
een meesterteken.
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de put in de uitbouw van kasteel Leefdael



01 het gemak in de uitbouw van kasteel Leefdael)



Af b. 11
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Boerderij Levendael met de 1000-jarige linde (foto J. Combrink)
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Bij de totstandkoming van dit artikel ben ik dank verschuldigd aan:

- de heren W.A. Wijburg, F.J. van Rooijen en Ds.M.S.F. Kemp, die op
genealogisch terrein, met opzienbarende vondsten zijn gekomen,
welke hebben bijgedragen tot een beter beeld van de Rhenense
periode Van Leefdael;

- de heer J. Mom, voor het advies m.b.t. tot de opzet van het artikel;

- de heer A.W.F. Arissen, zoon van de huidige "heer" van Leefdael,
voor de recentere gegevens over het huis Leefdael.

- Dr.H.P. Deys voor het mij ter hand stellen van een dossier
samengesteld door Mr.Dr.J. Belonje.

Bronnen:

- twee artikelen over de familie Van Leefdael in de Nederlandsche
Leeuw:
- jaargang 1986, door Ph.J. van Dael;
- jaargang 1990, door F.J. van Rooijen.

- genealogische aantekeningen m.b.t. eigen archiefonderzoek in de
diverse Utrechtse archieven, alsmede in het Rijks Archief te
Antwerpen;

- genealogische aantekeningen ter beschikking gesteld door de heer
W.A. Wijburg, ook bevattende aantekeningen van Ds. M.S.F.Kemp;

- een dossier met daarin een aantal aantekeningen betreffende
Leefdael en een groot aantal stukken betreffende Jan van Brienen,
luitenant in het regiment Infanterie van de Luitenant-Generaal
Leusden, welk dossier is samengesteld door Mr.Dr.J. Belonje.
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G E N E A L O G I S C H E B I J L A G E N

De afstamming van Peronne de Sart uit Hugo Capet
en Karel de Grote:

Keizer Karel de Grote 742-814

Lodewi'jk de Vrome

Gisela v.Francië x Everhard, markgrf.v.Friuli
j

Gadewich v.Friuli x Ludolph, htg.v.Saksen
i

l
Otto, htg.v.Saksen x Hadewich

Hendrik I,"De Vogelaar" x Mathilde v.Westfalen
l

l
Hadewich v.Saksen x Hugo de Grote

l
Hugo Capet 940-996 x Adelheid van Poitou

l
Hadewich v.Frankrijk x Reinier IV, grf.van

Henegouwen

Beatrix v.Henegouwen x Ebles I, grf.v.Roucy
l

l
Hadewich v.Roucy x Gottfried de Rumigny

. i
l

Peronne de Rumigny x Adolphus de Sart
. ii

Peronne de Sart x Willem de Hauterive
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Afstamming Van Leefdael uit Peronne de Sart:

Willem, hr.v.Hauterive x Peronne de Sart
l

Philip, hr.v.Hauterive x Eufalia de Rosoy
ll ;

Rogier de Hauterive x Alix, erfdochter v.Leefdael
i

Lodewijk, hr.v.Leefdael Gerard v.Leefdael

Lodewijk, hr.v.Leefdael Rogier v.Leefdael

Rogier, hr.v.Leefdael Gerrit v.Leefdael

Elisabeth, erfdr.v.Leefdael Rogier v.Leefdael
overl.1347 x |
Willem van Petershem Jan v.Leefdael

De oudste linie sterft uit
en de heerlijkheid Leefdael
vererft op de familie
Van Petershem. |

Dionijs v.Leefdael x Anna v.Vianen v.Beverweerd
overl. in of voor 1395/beide begr.Cunerakerk

l
Dioni]s v.Leefdael x 1) Margriet van Wees,
overl.ca.1491
begr.Cunerakerk

overl.1455,begr.Cunerak.
x 2) Catharina Jansdr.

van Voirsbach

Lodewijk v.Leefdael x 1) Elisabeth Willems
overl.ca.1506 x 2) Christina de Wilde

Jan.v.Leefdael, overl.1530 Rijkland v.Leefdael
x geb.tussen 1496/1503

Cornelia van Ranst x
vrwe.v.Eeten, Meeuwen Peter van Gendt

Philips v.Leefdael Geertruid van Gent
overl. 1568 overl.1599

l x

Uitgestorven in Johan van Winssen
mannelijke lijn. overl.<1567
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De afstamming van de schrijver van dit artikel
uit Van Leefdael (via Van Winssen):

Johan van Winssen x Geertruid v.Gent, overl.1599
i

Peter van Winssen x Antonia van de Water

Christina van Winssen x Dr.Johannes Crellius
l

Anthonetta Crellius x Nicolaes Godron

Isaacq Godron x Janneke Jans van Tonden

Nicolaes Godron x Cornelia Vink
. il

Jacobus Godron x Helena Boomkens
l

Nicolaas Godron x Johanna Maria de Royere
i

Everharda dementia Godron x Carel Zigeler
i

Johanna M. Zigeler x Dirk Milet Baron de Saint
Aubin

Carel E.H.J.Milet de St.Aubin x Femmijna Puijman
i

Carel E.H.J.Milet de St.Aubin x Sophia F.A.Land-
weer

l
Elisabeth Milet de St.Aubin x Philippus H.Teune

l
l

Alida J.Teune x Johannes Dirk van Dael
. il

Philippus J. van Dael x Marianne J.van Zelm Zwern
. ii

Philippus C.E. Aubin van Dael, geb.1984
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Het geslacht ARISSEN uit Achterberg

De geslachtsnaam Arissen is ontstaan uit het
patronym Arissen (Arie's zoon) ten tijde van de
invoering van de burgelijke stand (1811-1813).
Zowel het huwelijk van Arien Everden als van zijn
zoon Wouter Arissen is niet te Rhenen (Achter-
berg) te vinden. Ook het lidmatenregister gaf
geen uitkomst. Waarschijnlijk vestigde Arien
Everden, als eerste van zijn geslacht, zich te
Achterberg. Nader onderzoek zal zijn herkomst aan
het licht moeten brengen.

Arien Everden x Feijt Wouterse

Wouter Arissen ~ 29.8.1784 + 16.3.1840
x

Hillitje v.Kooten - 16.10.1785
(dr.v.Geurt Jansen v.K.x Neeltje Gerritsen)

Arie Arissen
* 18.10.1813 + 21.3.1898
x 1) Elisabeth Teunissen x 2) Anneke Hootse

Wouter Arissen *17.2.1842 x Wijntje Wisgerhof

Wouter Johannes Arissen x Jannigje van Essenveld
*31.10.1883 | *9.6.1906

Albertus Arissen *28.11.1933 x Wilhelm.van Kernen

Albert Wouter Frederik Arissen

(* staat voor "geboren in de gemeente Rhenen")
(~ staat voor "gedoopt te Rhenen")
(+ staat voor "overleden in de gemeente Rhenen")
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