Dirck Jansz. van der Does (1580-1663)
Does (Douza), Jhr. Dirck (Diederik) Jansz. van der, heer van Bergestein (beleend in 1606), in 1621 werd het
vrij goed, heer van Woudenberg (beleend in 1642), geb. Utrecht in het huis Vaclkenaer bij de
Wittevrouwbrug 3 november 1580, staat op het schilderij afgebeeld “Portretgroep van Jan van der Does en
zijn gezin” ca. 1591, ingeschreven als student te Leiden 7 juni 1595, na zijn studie aan de Universiteit van
Leiden maakte hij een grote reis door Duitsland en Polen en had het voornemen naar Istanbul te gaan. Bij
zijn terugkomst trad hij in militaire dienst. Hij zal dezelfde zijn die in 1607 de bekrachtiging de het eerste
wapenbestand met Spanje naar Lillo overbracht en van de aartsbisschop met een gouden keten ontving.
Vervolgens was hij schepen te Utrecht 1612-1615, houtvester van het Sticht 1615, daarna baljuw en schout
te Rijnsburg, Boskoop etc., wonend te Rijnsburg 1622 met vrouw en zeven kinderen. In 1632 was hij nog in
dit ambt, maar woonde toen te Utrecht, commies der Staten-Generaal, lid van de ridderschap van Utrecht
1642 en aangesteld tot buitengewoon raad in het hoog provinciaal gerechtshof 1642, overl. Utrecht 7 juni
1663, zoon van Jan van der Does (Janus Dousa), heer van Noordwijk, Langeveld en Kattendijke, en Elisabeth
van Zuylen van de Haer.
Hij huwde Utrecht 25 februari 1612 met Jkvr. Geertruyd van Reede van Nederhorst, geb. Utrecht ca. 1585,
overl. 4 februari 1684, begr. St. Servaas, dochter van Gerard (Gerrit) van Reede van Saesveld, heer van
Nederhorst, en Mechteld Peunis (van Diest).
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