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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Familie van Oldenbarnevelt

Periodisering:
archiefvorming: 1510-1705
oudste stuk - jongste stuk: 1449-1705

Archiefbloknummer:
35238

Omvang:
528 inventarisnummer(s); 1,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn 
geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Van Oldenbarnevelt

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het merendeel van de stukken in dit archief heeft betrekking op de eigendommen van Johan van 
Oldenbarnevelt, waarvan een aanzienlijk deel is vererfd. Na zijn gevangenneming in 1618 zijn 
echter wel delen van het archief verloren gegaan. Het archief bevat tevens stukken die hebben 
toebehoord aan andere telgen van de familie van Oldenbarnevelt, alsook aanverwante geslachten.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Familie van Oldenbarnevelt, nummer toegang 3.20.41, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Oldenbarnevelt, van, 3.20.41, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
A De familie Van Oldenbarnevelt

A DE FAMILIE VAN OLDENBARNEVELT
1 De verschillende takken

1 DE VERSCHILLENDE TAKKEN
De oudste bekende stamvader van de familie Van Oldenbarnevelt was de in het midden van de 
vijftiende eeuw levende Cosijn van Oldenbarnevelt, richter op de Veluwe 1 . In de omgeving van 
Harderwijk Nijkerk en Elburg waren er drie takken, die alle beweerden van hem af te stammen. 
Archiefonderzoek toonde inmiddels aan dat hun verwantschap in elk geval tot drie zoons van de 
voornoemde Cosijn valt te herleiden. Verder was er nog een tak, die vanouds in plaats van "Van 
Oldenbarnevelt" "Van Oudenbarnevelt" heette. Deze woonde in tegenstelling tot de drie vorige 
takken in in Amersfoort en stamt van Reyer I, een broer van de voornoemde Cosijn, af en niet, 
zoals Johan van Oldenbarnevelt veronderstelde, van Cosijn zelf. Dientengevolge werden de 
stukken van de leden van de Veluwse takken van Oldenbarnevelt 2 in deze inventaris pas na de 
vermelding van de rechtstreekse familieleden van de Amersfoortse tak opgevoerd 3 .

Reyers zoon Claes van Oldenbarnevelt huwde Aleida van Lokhorst, vermoedelijk een dochter uit 
het bekende gelijknamige Utrechtse geslacht. Hun zoon Reyer II werd mede door het goede 
huwelijk, dat hij met Geertruid Verburch sloot, achtereenvolgens raad en schepen van Amersfoort. 
Uit dit huwelijk werd omstreeks 1523 als enige zoon Gerrit van Oldenbarnevelt geboren. Hoewel hij
evenals zijn grootvader en vader een goede partnerkeuze deed door Deliana van Weede, dochter 
uit een gegoede en rijke familie, te trouwen, wist hij zich geen aanzienlijke maatschappelijke 
positie te verwerven. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren, waarvan Johan, Reinier en 
Elias de bekendste zoons zijn en Odilia de bekendste dochter 4 .

Johan van Oldenbarnevelt maakte snel carrière. Na kortere of langere tijd aan verschillende 
buitenlandse universiteiten te hebben gestudeerd,werd hij in 1575 advocaat bij het Hof van 
Holland, Zeeland en West-Friesland. Doordat hij samen met twee collega's in 's-Gravenhage 
achterbleef, toen dit college in 1572 naar Utrecht uitweek 5 , genoot hij een tractement van wel f 
4.000,- 6 . Hoewel het onbekend is hoeveel hij sinds 1576 als pensionaris van Rotterdam verdiende,
is het aannemelijk dat een belangrijk deel hiervan uit emolumenten bestond 7 . Sedeft zijn 
beëdiging als landsadvocaat op 8 maart 1576 werd zijn tractement, dat aanvankelijk f 1.200,- 
bedroeg, tweemaal verhoogd, zodat 8 het van 1593 af f 2.000,- was 8 . Doordat alle drie de 
nevenfuncties, die een landsadvocaat theoretisch kon bekleden, tijdens Oldenbarnevelts loopbaan
vacant werden, verwierf hij deze mettertijd. Voor zijn functie als registermeester en 

1 Zie voor de afstamming van Johan van Oldenbarnevelt allereerst: W. Wijnaendts van Resandt, De afstamming 
van Johan van Oldenbarnevelt, in: Jaarboek CBG, 22 (1968), pp.160-170 en voor een niet geannoteerde versie: 
Den Tex, dl.V, Stamboom I, p.22. Voor de afstamming van de Veluwse takken: Den Tex, dl.V, Stamboom IB, p.27. 
Het inleidende verhaal over de voorouders van Johan van Oldenbarnevelt is gebaseerd op: Den Tex, dl.I, pp. 31-
45.

2 Zie: VII-X, pp. 33-34.
3 Zie: I-VI, pp. 3-33.
4 Jaarboek CBG, 22 (1968), pp.167-169.
5 J. Smit, Bijdrage tot de geschiedenis van de in 1572 uitgeweken regeeringscolleges en de restitutie van hun 

archieven, in: NAB, 35 (1927-1928), pp. 31-48, 173-194.
6 Knuttel, p. 40, RGP 121, p. 395.
7 Knuttel, p. 40, RGP 121, p. 395. E. Wiersum, Johan van Oldenbarnevelt als pensionaris van Rotterdam, in: BVGC, 

5e reeks, dl.10, p.21.
8 RSvH, 11 februari en 8 maart 1586. Zie voor de tekst van de commissie en de instructie: RSvH, 6 maart 1586. 

Knuttel, pp.57-60. Haak liet deze laatste verhoging in: RGP 80, XXXVI onvermeld waardoor H.P. Fölting, De 
landsadvocaten en raadpensionarissen der Staten van Holland en West-Friesland, 's-Gravenhage, 1976, p.38 deze
ook niet opnam. Zie hiervoor: RSvH, 21 januari 1592 en inv.nr.509. Zie voor de ontslagaanvragen in het algemeen: 
Den Tex, dl. IV, pp. 104-106.
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charterbewaarder, welk ambt hij aanvankelijk met anderen bekleedde, ontving hij sinds april 1586 
naast de gebruikelijke niet vastgestelde emolumenten een wedde f 108,- 9. Wat hij van januari 1653
af als grootzegelbewaarder verdiende, is onbekend 10 .

Op 15 oktober 1604 kreeg hij tenslotte nog het ereambt van stadhouder van de lenen van Holland 
en West-Friesland, waaraan noch een tractement noch een gage waren verbonden 11 . Voor het 
regelmatig compareren in de vergaderingen van de Gecommitteerde Raden van Holland en van de
Staten-Generaal alsook voor de besprekingen met prins Maurits genoot hij al evenmin extra 
inkomsten 12 . Wel werd hij herhaalde malen op de toen gebruikelijke wijze vereerd. Dit gebeurde 
alleen in 1608 buiten medeweten van de Staten van Holland 13 . Het berust op een misverstand, als 
zou Oldenbarnevelt op het laatst in ruil voor bezittingen een Staatsgezinde partij in de Noordelijke 
Nederlanden, het zogenaamde "verraad der pistoletten", hebben voorgestaan 14.

Aan het begin van zijn loopbaan was Johan van Oldenbarnevelt in 1575 met Maria van Utrecht, die 
uit een aanzienlijke Delftse regentenfamilie stamde, gehuwd 15 . Voordien werd er op 14 november 
1575 in verband daarmee een akte van legitimatie opgesteld 16 . De reden hiervoor was niet zo zeer 
gelegen in de geruchten over haar afkomst als wel om te regelen, dat Oldenbarnevelt 17 de 
beschikking kreeg over de nalatenschap van de familie Van Utrecht, die Maria zou toevallen 
doordat haar ooms Pouwels en Jan Roo haar tot universeel erfgenaam hadden gemaakt 18 . Deze 
familie bezat een aanzienlijk goederenbezit, waarop in het volgende hoofdstuk uitgebreid zal 
worden ingegaan.

Johans broer, Reinier van Oldenbarnevelt, die in 1581 hopman was, werd later kapitein in het 
Staatse leger. In de daarop volgende jaren was hij regelmatig wegens wangedrag en plichtsverzuim
in opspraak. Johan wist echter te voorkomen, dat prins Maurits hem in 1596 voor de krijgsraad 

9 RSvH, 9-10 april 1586. Knuttel, p.43. Haak noemt dit bedrag in: RGP 80, p. XXXVI abusievelijk als wedde voor het 
stadhouderschap van de lenen, hierin gevolgd door Fölting, p. 38.

10 RSvH, 5-27 januari 1593. Fölting, pp.36 en 42 merkt ten onrechte op dat Oldenbarnevelt dit ambt officieus al in 
1586 verkreeg. Zie voor de argumentatie hiervan: RAZH, Archief van Johan van Oldenbarnevelt, 1586-1619, 
inv.nrs. 1036 en 1053 en voor zijn activiteiten in het algemeen de inv.nrs. 1028-1106. Haak, RGP 80, p. XXXVI nam 
evenals A.J. Veenendaal sr. in de tekst van een lezing, waarvan het ms. Nu berust in: RAZH, Het archief van dr. A.J. 
Veenendaal sr., 1901-1983 (1985), inv.nr. 228 aan dat Oldenbarnevelt dit ambt pas in 1601 ontving. Dit als gevolg 
van Oldenbarnevelts eigen mededeling in Knuttel, p.43, waar hij zegt dit ambt pas na "wel vijftien jaar" te hebben
gekregen.

11 RSvH, 15 oktober 1604. Knuttel, pp. 43-44. Inzake het registermeesterschap: J.J.A. Wijs, Bijdrage tot de kennis van
het leenstelsel in de Republiek Holland, 's-Gravenhage, 1939, p. 31 heeft geen datum kunnen vinden voor zijn 
aanstelling als stadhouder. Hoewel de vroegst bekende datum 14 oktober 1604 is, werd hij hier vermoedelijk 
reeds kort na de dood van Jan van der Does op 2 augustus 1600 mee bekleed.

12 RGP 80, p. XXXVI.
13 Knuttel, pp. 31-32. Zie voor toegestane schenkingen van de stad Arnhem en het kwartier van de Veluwe in 1588, 

1597, 1604 en 1609: G. van Hasselt, Geschenken voor Johan van Oldenbarnevelt, in: LM, pp. 559-562. Voor de 
schenking van koning Hendrik IV van Frankrijk aan Oldenbarnevelt, die geheim moest worden gehouden: 
Verhooren van Johan van Oldenbarnevelt, dl.I, Utrecht, 1850 p.133 e.v. Den Tex, dl.II, pp. 630-631.

14 J.J, Poelhekke, Het verraad der pistoletten? in: Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, dl. 88, Amsterdam, Londen, 1975. Zie voor een afwijkende 
mening de recensie van J. den Tex in: TvG, 89 (1976), pp.50-56; met een nawoord van J.J. Poelhekke en voor een 
instemmend betoog de recensie van A.Th. van Deursen in: BMGN, 91 (1976), pp. 308-309.

15 Zie voor literatuuropgave hierover: RGP 80, p. XXXI, noot 4.
16 Den Tex, dl.I, p. 91. Zie voor de voorgeschiedenis van de akte van legitimatie: RAZH, Hof van Holland, inv.nr.44, 

fo. 91vo-92rod.d. 27 september 1574 en voor de tekst van deze akte: RAZH, Grafelijkheidsrekenkamer van 
Holland, inv.nr.25, fo. 214ro-215vo.

17 Ofschoon op grond van de handtekeningen Johan overal "Van Oldenbarnevelt" zou moeten worden genoemd, 
wordt in navolging van de historiografie de gebruikelijke benaming "Oldenbarnevelt" gebezigd.

18 Den Tex, dl.I, pp.90-91. Voor een stamboom van de familie Van Utrecht, dl.IV, p.35. Verder: RGP 121, pp.391-392. 
Zie ook: Testament van Paulus of Pouwels van Utrecht, 9 februari 1583, in: ANF 1, nr.63 (1883), pp.1-4 en Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, 22 april 1885.
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daagde. Het was eveneens aan Johan te danken, dat hij op 9 september 1599 in de vacature van 
Pieter van Roon tot baljuw en ruwaard van Putten werd benoemd. Kort tevoren was hij met de 
onbekende Helena N. gehuwd, welk huwelijk kinderloos bleef 19 .

Hun jongere broer, Elias van Oldenbarnevelt, volgde zijn broer Johan in 1586 op als pensionaris van
Rotterdam. In 1588 huwde hij de katholieke Johanna van Crimpen, die in 1597 overleed. Nog 
datzelfde jaar hertrouwde hij met Petronella van Grootveld. Hoewel uit beide huwelijken kinderen 
werden geboren,stierf deze tak reeds in 1636 uit 20 .

Over Odilia van Oldenbarnevelt kan tenslotte nog worden vermeld, dat zij in 1591 met de Utrechtse
glasschilder Gerrit Gerritszn. van Raetsvelt huwde en dat hun huwelijk kinderloos bleef 21 .

2 De kinderen van Johan van Oldenbarnevelt

2 DE KINDEREN VAN JOHAN VAN OLDENBARNEVELT
Op grond van de in deze inventaris beschreven archivalia, die hoofdzakelijk betrekking hebben op 
het tijdvak van Johan van Oldenbarnevelt en zijn kinderen, dient nu vooral over hen nog wat te 
worden gezegd. Uit het reeds eerder genoemde huwelijk van Johan van Oldenbarnevelt met Maria
van Utrecht werden drie zoons en twee dochters geboren. De oudste zoon, Jan, overleed al op 
zevenjarige leeftijd. De tweede zoon, Reinier, werd in 1608 houtvester van Holland om vervolgens 
in 1611 tot plaatsvervangend hoogheemraad van Delfland te worden benoemd. Op 7 mei 1608 
werd hij door koning Hendrik IV van Frankrijk geridderd. Enkele maanden later huwde hij Anna 
Weytsen met wie hij het huis Teilingen te Voorhout bewoonde. Uit dit huwelijk werd Françoise van 
Oldenbarnevelt geboren, die in 1628 met Adriaen van Naeldwijck trouwde. De beide zoons, die na 
haar het leven zagen, overleden beiden op jonge leeftijd. Als gevolg van de veroordeling van zijn 
vader werd Reinier van Oldenbarnevelt, heer van Groenevelt, wegens financiële deelname aan de 
samenzwering tegen prins Maurits in 1623 onthoofd. Zijn vrouw hertrouwde vervolgens in 1625 
met Jacob Westerbaen 22 .

De jongste zoon van Johan van Oldenbarnevelt, Wilhelm, heeft een militaire loopbaan doorlopen. 
Hij was eerst ritmeester in een Overijsselse compagnie van het Staatse leger. Op 7 augustus 1608 
werd hij door koning Hendrik IV van Frankrijk op een tractement van f 3.000,-tot "gentilhomme 
ordinaire" benoemd. Na op 17 mei 1611 door koning Jacobus I van Engeland tot ridder te zijn 
geslagen, volgde op 22 december 1613 zijn benoeming tot ridder in de orde van de Kouseband 23 . 
Door bemiddeling van zijn vader werd hij in 1617 na het aftreden van Marcelis

Bax tot gouverneur van Bergen op Zoom benoemd. Vanwege de arrestatie van zijn vader werd ook
hij, na reeds eind 1618 te zijn geschorst, in juli 1619 definitief uit zijn ambt ontzet. In 1616 had hij 
een politiek huwelijk gesloten door met de kleindochter van Willem van Oranjes beroemde 
adviseur Philips van Marnix van St. Aldegonde, te weten Walburg van Marnix, vrouwe van St. 
Aldegonde, te trouwen. Toen Wilhelm vanwege het vroegtijdig ontdekken van de samenzwering 
tegen prins Maurits in 1623 naar de Zuidelijke Nederlanden vluchtte, volgde zijn vrouw hem niet en
liet zij zich wellicht van hem scheiden 24 . Er kon geen enkele bewijsgrond worden gevonden voor 
de bewering, dat Wilhelm in 1631 te Brugge zou zijn hertrouwd 25 . Uit zijn testament bleek, dat hij 
te Brussel rooms-katholiek werd en dienst in het Spaanse leger nam. Dit in tegenstelling tot wat 
verschillende historici later hieromtrent beweerden 26 .

19 Den Tex., dl.I, pp. 43-44. Jaarboek CBG, 22 (1968). p. 169.
20 Biografisch Woordenboek der Nederlanden, (eindred. A.J. van der Aa), dl. IX, Haarlem, 1872, p.22. Jaarboek CBG, 

22 (1968). pp. 169-170.
21 Den Tex., dl.I, p.44. Jaarboek CBG, 22 (1968), p. 169.
22 BWN, dl.IX, p.22-23. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (eindred. P.C. Molhuysen, P.J. Blok, L. 

Knappert), dl.V, Leiden, 1921, kol. 393-394. D. van Duijn, De nakomelingen van Johan van Oldenbarnevelt, in: NL, 
85, no.12 (december 1968), kol. 383.

23 Inv.nr. 181.
24 BWN, dl. IX, Haarlem, 1872, p.23. NNBW, dl. V, Leiden, 1921, kol. 394-395.
25 Zie voor deze bewering inv.nr.500 en P.H.v.d. Kasteele, Van Oldenbarneveld, in: NL, 4 (1886), p. 47.
26 RAZH, Het archief van het huis Offem en de families Van Limburg Stirum, Doys en van der Does, inv.nr. 570 en het
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Wanneer men ziet hoeveel Oldenbarnevelt er aan was gelegen, dat zijn zoons goede 
standshuwelijken deden, hoeft het niet te verbazen dat zijn beide dochters, Geertruid in 1597 met 
Reinout van Brederode en Maria in 1603 met Cornelis van der Mijle, telgen van (oude) Hollandse 
adellijke geslachten trouwden 27 .

3 Aanverwante families

3 AANVERWANTE FAMILIES
a De familie Van Utrecht

A DE FAMILIE VAN UTRECHT
Het oudste bekende lid van de familie Van Utrecht is mr. Jan Jacobsz. van Utrecht, die in 1482 
veertigraad van Delft was. Uit zijn huwelijk met Maria Storm van Weena werden zes zoons en twee
dochters geboren. Hun oudste zoon, mr. Jacob Janszn. van Utrecht, was eveneens veertigraad en 
vervolgens schepen van Delft om tenslotte nog dijkgraaf en hoogheemraad van Delfland te 
worden. Door zijn toedoen verwierf de familie een groot goederenbezit. Zijn jongere broers 
Pouwels en Jan Roo van Utrecht moeten hier hog vermeld worden omdat de erfenis van mr. Jan 
Jacobszn. van Utrecht via hen overging op hun nicht, Maria van Utrecht, dochter van hun oudste 
zuster Magdalena, die zoals reeds eerder werd gezegd, kort voor haar huwelijk met Johan van 
Oldenbarnevelt tot universeel erfgenaam was gemaakt 28 .

b De familie Van Oldenbarnevelt genaamd Witte Tullingh

B DE FAMILIE VAN OLDENBARNEVELT GENAAMD WITTE TULLINGH
Over de relatie van de familie Van Oldenbarnevelt genaamd Witte Tullingh tot de familie Van 
Oldenbarnevelt kan het volgende worden opgemerkt. Uit de huwelijkse voorwaarden en de 
ondertrouwakte van Rijck Aertsn. Bartholomeus Rijckszn. en Cornelia van de Leur van 1627 blijkt, 
dat zijn vader, de Amersfoortse brouwer Aert Bartholomeus Rijckszn. toen de achternaam van 
Oldenbarnevelt voerde. Deze toenaam ontleende hij aan de moeder van zijn aangetrouwde tante, 
Reyertgen van Oldenbarnevelt, een zuster van de landsadvocaat. De enige broer van Rijck Aertsn. 
Bartholomeus Rijckszn. liet zich daarentegen naar de achternaam van de echtgenoot van de 
aangetrouwde tante zelf, Geertruid Verburch, te weten Herman Janszn. van Bilderbeek, Johan van 
Bilderbeek noemen. Nadat Cornelia van de Leur was overleden, hertrouwde Rijck Aertsn. Van 
Oldenbarnevelt in 1639 met Eva Tullingh. Uit dit huwelijk werd in 1642 als tweede zoon Gerardus 
van Oldenbarnevelt geboren, die in 1679 met Margaretha Coopal trouwde. Bij zijn vestiging als 
advocaat te 's-Gravenhage nam hij uit politieke overwegingen de naam en het wapen van zijn 
moeder aan. De kinderen van zijn zoon Johan Gerard wensten evenwel de naam Van 
Oldenbarnevelt weer te voeren. Dit werd hun echter alleen toegestaan indien zij hieraan 
toevoegden: genaamd Tullingh. Na twee eerdere huwelijken huwde de jongste van de twee zoons, 
Johan Gerard, Maria Margaretha Witte als zijn derde vrouw. De in 1745 uit dit huwelijk geboren 
oudste der twee zoons, Hendrik Justus van Oldenbarnevelt genaamd Tullingh moest zich van zijn 
peetoom, mr. Justus Witte, Hendrik Tullingh laten noemen. Na het overlijden van deze peetoom 
liet hij zich als eerste Van Oldenbarnevelt genaamd Witte Tullingh noemen29.

daarop gebaseerde artikel van H.J.Ph.G. Kaajan, Testament van Willem van Oldenbarnevelt levert ontbrekende 
bewijzen, dat binnenkort zal verschijnen in: Nederlandse Historiën, tijdschrift voor vaderlandse (streek-) 
geschiedenis.

27 NL, 85, no.12 (december 1968), kol. 383.
28 Jaarboek CBG, 22 (1968), pp. 177-180.
29 Deze gegevens zijn ontleend aan: J.B. Rietstap, Wapenboek van den Nedelandschen Adel met genealogische en 

heraldische aanteekeningen, dl.II, Groningen 1887, pp.229-230. Zie verder: Jaarboek CBG, 22 (1968), pp.171-176. 
Den Tex, dl. IV, p.IV. Inv.nr. 500.
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c De familie Van Dompselaer

C DE FAMILIE VAN DOMPSELAER
Over de aankomsttitel van de stukken van enkele leden van het riddermatig Veluws geslacht Van 
Dompselaer valt helaas niets met zekerheid te zeggen 30 . Mogelijkerwijs werden deze door het 
geslacht Van Oldenbarnevelt genaamd Tullingh verworven, nadat dit door het huwelijk van Rijck 
Aertsn. van Oldenbarnevelt met Cornelia van de Leur, dochter van Jacob Joosten van de Leur en 
Judith van Dompselaer, met dit geslacht geparenteerd was geraakt 31 . Het blijft echter evengoed 
mogelijk, dat deze stukken pas later door aankoop zijn verworven.

d De familie Coopal

D DE FAMILIE COOPAL
De stukken betreffende de leden van het geslacht Coopal kwamen door het eerder genoemde 
huwelijk van Gerardus van Oldenbarnevelt genaamd Tullingh met Margaretha Coopal in het 
familiearchief.

e De familie Brouwer

E DE FAMILIE BROUWER
Tenslotte was de familie Van Oldenbarnevelt genaamd Tullingh nog met het Naardens geslacht 
Brouwer geparenteerd 32 .

Genealogie van het nageslacht van Johan van Oldenbarnevelt

GENEALOGIE VAN HET NAGESLACHT VAN JOHAN VAN OLDENBARNEVELT

30 Zie voor dit geslacht: G. Beernink, Van Dompselaar, in: NL, 30 (1912), kol.289-298; 342-349; met name kol.293-
295 voor de in de inventaris genoemde personen. Met aanvullingen in: NL, 31 (1913), kol.28 en 62. Zie verder: 
Nederlandsch Patriciaat, 5 (1914), p.91-95.

31 A. de Roever Nz., Geslacht van Oldenbarnevelt, in: NL, 4 (1886), kol. 64-65 n.a.v.P.R.D, van Kasteele, Van 
Oldenbarnevelt in: NL 4 (1886), p. 47.

32 P.L. Thierens, Archiefsprokkels uit Naarden, in: NL, 28 (1910), kol. 174-180; 227-234. Voor de Naardense Brouwer 
zie men kol. 176.
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Genealogie van het geslacht van Oldenbarnevelt genaamd Witte Tullingh

GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OLDENBARNEVELT GENAAMD WITTE TULLINGH



3.20.41 Oldenbarnevelt, van 17

B Het goederenbezit

B HET GOEDERENBEZIT
1 De bezittingen van de familie Van Oldenbarnevelt in de vijftiende en zestiende eeuw

1 DE BEZITTINGEN VAN DE FAMILIE VAN OLDENBARNEVELT IN DE VIJFTIENDE EN ZESTIENDE EEUW
Van zichzelf had de familie Van Oldenbarnevelt niet veel grondbezit. De Veluwse takken hadden 
enkel stukjes land in de omgeving van Putten en Barneveld 33 . De Amersfoortse tak bezat ten tijde 
van Claes van Oldenbarnevelt een boerderij met land in de buurtschap De Birkt onder Soest 34 . 
Vermoedelijk hetzelfde bezit, dat zijn kleinzoon Gerrit hier naderhand had. Deze kocht later nog 
een woonhuis in Amersfoort 35 . Zoals gezegd huwde hij Deliana van Weede, wier familie haar 
afkomst van de heren van Stoutenburg afleidde. In de omgeving van Amersfoort waren zelfs twee 
bezittingen, die naar deze familie waren vernoemd, te Weten Groot-Weede en Luttekeweede 
(Lutteke = klein). Het laatstgenoemde gebied was omstreeks 1535 door het huwelijk van Deliana's 
ouders, Johan van Weede en Christina Vermaeth, met een perceel land, de Lange Duyst, 
uitgebreid. Door vererving ging dit over op Gerrit van Oldenbarnevelt 36. De tienden van 
Luttekeweede, die in 1449 reeds als bezit van deze familie bekend zijn, vielen na het overlijden van 
Cornelis van Weede, raad van Amersfoort, in 1553 toe aan de nog minderjarige Elias Hermanszn. 
van Vanevelt. In 1596 kocht Johan van Oldenbarnevelt deze van Herman van Vanevelt. Verder 
bezat hij nog land in de onderhorigheden van Luttekeweede, zoals Thinsberch37. Hoewel de 
heerlijkheid Stoutenburg al aan het begin van de 14e eeuw door de familie Van Weede aan Guy van
Avesnes was verkocht, beschouwde Oldenbarnevelt als zoon van Deliana van Weede het in zekere 
mate toch nog als familiebezit. Daarom kocht hij het in 1594 van de Utrechtse muntmeester mr. 
Henrick van Dompselaer. Hij hoopte daarmee te kunnen bewijzen, dat hij van moeders zijde van 
adel was. Doordat het huis Stoutenburg, dat eigenlijk een leen van Ysselstein was, weer met de 
door hem geërfde leengoederen werd verenigd, droeg hij het in 1596 als leen aan Ysselstein op, 
maar kreeg hij in 1597 in ruil daarvoor de vroegere lenen van Stoutenburg terug38. Door deze 
aankoop werd Oldenbarnevelt onder meer leenheer van het daaraan leenroerige Groot-Weede39. 
Vanwege de samenzwering van Wilhelm van Oldenbarnevelt die zich ook heer van Stoutenburg 
noemde, erfde niet hij, maar Oldenbarnevelts kleindochter Adriana van Brederode het in 1624. Het
ging vervolgens in 1627 over op haar zuster Deliana, wier man Theophilus van Catz erop 18 
november 1637 jonkeer Jacob de Bye mee beleende40.

2 De bezittingen van de familie Van Utrecht

2 DE BEZITTINGEN VAN DE FAMILIE VAN UTRECHT
Zoals vermeld werd het grootste deel van het goederenbezit door Maria van Utrecht bij haar 
huwelijk met Johan van Oldenbarnevelt aangebracht. Hieronder bevonden zich vier heerlijkheden, 
die alle door haar grootvader mr. Jan Jacobszn. van Utrecht aan het begin van de 16e eeuw waren 
gekocht. Het betrof de heerlijkheden De Tempel, Rodenrijs, Groenevelt en Stormpolder. Deze 
kwamen na zijn overlijden in 1554 in bezit van zijn zoon mr. Jacob Janszn. van Utrecht om 
vervolgens in 1575 op zijn broer Jan Roo van Utrecht over te gaan. Een jaar later werd de andere 
broer, Pouwels van Utrecht, hiermee beleend. Enkel de heerlijkheid Stormpolder verviel in 1583 

33 G. van Hasselt, Het goed Oldenbarnevelt, in: LM, kol. 468.
34 Den Tex, dl. I, p. 32.
35 Den Tex, dl.IV, p.25. J. Hovy, Het grondbezit van de familie Van Oldenbarnevelt in de Birkt onder Soest, II, in: 

Flehite. Tijdschrift voor verleden en heden van Oost-Utrecht, 6, nr.2 (mei 1974), pp.19-20 en naar aanleiding 
daarvan: J.D.H. van der Neut, Enige aantekeningen over het land van de Oldenbarnevelts in de Birkt en over het 
geboortehuis van Johan van Oldenbarnevelt, in: Flehite,7, nr.2 (september 1975), p.18. Hiermee lijkt overduidelijk 
te zijn bewezen, dat Den Tex, dl.IV, pp.25-28 ten onrechte de mogelijkheid openlaat als zou Oldenbarnevelt op de
hoeve Stalenhoef onder Soest zijn geboren.

36 Den Tex, dl.I, p.36 en dl. IV, p.42.
37 Den Tex, dl.IV, p.44. Inv.nr. 306.
38 S.W. Melchior, Huis en heerlijkheid Stoutenburg, I-III, in: Maandblad van Oud-Utrecht, 31, nrs.5-7 (1958), pp.52-

54, 57-60 en 69-71. Den Tex, dl. IV, pp. 59-60.
39 Inv.nr. 86. RGP 121, p. 333.
40 Het verwisselen van eigendom tussen de beide zusters Van Brederode gebeurde niet vanwege het overlijden van 

Adriana, zoals Melchior in: Maandblad van Oud-Utrecht, 6 (1958), p.59. beweert en Den Tex, dl.IV, p.60 overnam. 
Adriana leefde, aldus NL, 85, no.12 (december 1968), kol. 384 tot 1677.
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weer aan Jan Roo van Utrecht. Wanneer men de geschiedenis van deze heerlijkheden beziet van 
het moment af dat deze familiebezit van het geslacht Van Utrecht waren tot aan het tijdstip, dat 
deze niet langer meet deel uitmaakten van het goederenbezit van de familie Van Oldenbarnevelt 
en de daaraan verwante families, levert dit het volgende overzicht op.

Op 16 oktober 1512 verkocht Daniel van Cralingen, die in financiële moeilijkheden was gekomen, 
de hoge heerlijkheid De Tempel met de gelijknamige hofstede aan mr. Jan Jacobszn. van Utrecht
41 . Op 21 augustus 1592 ging deze via Jan Roo van Utrecht over op de toen nog minderjarige Reinier
van Oldenbarnevelt 42 , wiens zaken tot 23 december 1608 voor zijn vader, Johan van 
Oldenbarnevelt, werden behartigd 43 . In 1633 werd Reiniers dochter, Françoise van Oldenbarnevelt,
echtgenote van Adriaen van Naeldwijck, met deze heerlijkheid beleend. Deze bleef tot 1681 in het 
bezit van de genoemde familie toen Adriana Catharina van Naeldwijck, echtgenote van Jacques de 
Ferrand, heer du Thil, deze om fianciële redenen aan mr. Robert le Plaa verkocht 44 .

Op 6 februari 1515 kocht mr. Jan Jacobszn. van Utrecht van dezelfde Daniel van Cralingen de 
heerlijkheid en het huis Rodenrijs onder Overschie 45 . Deze kwam op gelijke wijze als de 
heerlijkheid De Tempel op 24 augustus 1592 in bezit van Reinier van Oldenbarnevelt, die er tot 
1623 eigenaar van bleef 46 . Adriaen van Naeldwijck werd er als laatste lid van een aan de familie 
Van Oldenbarnevelt verwant geslacht in 1660 mee beleend. In 1666 verkocht hij het aan Pieter van 
Lodestein, secretaris van het College ter Admiraliteit op de Maze 47 .

Verder werd mr. Jan Jacobszn. van Utrecht achtereenvolgens in 1513, 1514, 1525 en 1532 nog met 
een deel van de landerijen en de ambachtsheerlijkheid Groenevelt beleend 48 . Door middel van de 
al eerder geschetste verervingswijze stelde Jan Roo van Utrecht deze heerlijk heid op 26 augustus 
1592 op naam van Reinier van Oldenbarnevelt 49 , die zelf op 22 december als meerderjarige hulde 
deed 50 . Voordien werden deze goederen door zijn vader beheerd. Via verervingen in aanverwante 
families kwam deze in het bezit van de familie Doubleth 51 , die deze in de tweedehelft van de 18e 
eeuw aan G. van der Pot verkocht 52 .

De laatste heerlijkheid, die door mr. Jan Jacobszn. van Utrecht op 11 oktober 1518 werd verworven, 
was de ambachtsheerlijkheid Stormpolder 53 . Hiermee werd de jongste zoon van Johan van 
Oldenbarnevelt, Wilhelm, op 21 augustus 1592 door Pouwels van Utrecht beleend. Aangezien deze 
minderjarig was, voerde zijn vader, Johan van Oldenbarnevelt, ook voor hem tot 24 november 1611
de administratie 54 . Toen Maurits deze ambachtsheerlijkheid wegens felonie in 1623 aan zich had 

41 De Gavere, v. Oldenbarnevelt (genaamd Witte Tullingh), in: De Navorscher, 35 (1885), p.567 en inv.nr.493. C. Hoek,
De leenkamers an de Heren van Wassenaar, in: OV, 33 (1978), p. 652 noemt abusievelijk 16 november 1512.

42 A.Th.C. Kersbergen, Uit de geschiedenis van De Tempel, in: Rotterdams Jaarboekje, 5e reeks, 8e jrg. (1950), p.133 
noemt abusievelijk 6 augustus 1592. Den Tex, dl.IV, p. 50 noemt 1596 als jaar, terwijl ok OV, 33 (1978), p. 653 dit 
jaar ten onrechte aanhoudt.

43 Rotterdams Jaarboekje, (1950), p. 134 noemt 1609 i.p.v. 1608.
44 Rotterdams Jaarboekje, (1950), p. 135.
45 J. van Belonje, Van Cralingen, in: NL, 61 (1943), kol. 20.
46 H.C. Hazewinkel, De Hofstede Rodenrijs, in: Rotterdams Jaarboekje, 5e reeks, 9e jrg. (1951), p.169. Den Tex, dl. IV, 

p.49.
47 Rotterdams Jaarboekje, (1951), p. 178.
48 OV, 33 (1978), pp. 486-487.
49 OV, 33 (1978), p.488 noemt ten onrechte 21 augustus als datum. Zie inv.nr. 449 en Den Tex, dl. IV, p. 53.
50 OV, 33 (1978), p. 488.
51 OV, 33 (1978), p. 484-485.
52 Den Tex, dl. IV, p. 53.
53 C Hoek, Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen gelegen in Delfland, Schieland, op het eiland 

Ysselmonde en in de Lek (13e eeuw 1650), in: OV, 37 (1982), pp.236-237. Zie voor de latere geschiedenis van dit 
bezit, dat in 1623 verbeurd werd verklaard en in bezit van de Nassaus kwam: G.M. van Aalst, Het archief van de 
N.V. Maatschappij Van Nassau la Lecq, (1274) 1888-1942, 's,Gravenhage: Rijksarchief in Zuid-Holland, 1985 
[Inventarisreeks/Rijksarchieven in Holland, nr.42]. C.R. Schoute, De Stormpolder, veranderd eiland, in: Historische
Encyclopedie Krimpenerwaard, 10, nr. 4 (1985).

54 Ten onrechte wordt in dezelfde publikatie de indruk gewekt als zou Wilhelm hier pas op 15 juni 1601 voor het 
eerst mee zijn beleend. In werkelijkheid werd de belening van 1592 toen hernieuwd. De datum van de hulde is 
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getrokken, beleende hij hier op 5 april 1625 zijn bastaardzoon Willem van Nassau mee 55 . Voor 
meer gegevens over de hier genoemde heerlijkheden raadplege men de cartularia, die 
Oldenbarnevelt in november 1611 door Egbert Gool, griffier van de lenen van Holland en west-
Friesland, liet aanleggen 56 . Wellicht als voorbereiding voor het tweede testament van Johan van 
Oldenbarnevelt en Maria van Utrecht van 29 september 161257. Daarnaast verwierf hij nog een 
groot aantal verspreide bezittingen van de familie Van Utrecht met een concentratie in Delfland58 
alsook een woonhuis aan de Oude Delft te Delft, waar Maria van Utrecht met haar beide ooms 
woonde, toen Johan van Oldenbarnevelt haar leerde kennen en waar hij tot zijn benoeming als 
pensionaris van Rotterdam in 1576 ook zelf nog heeft gewoond59.

3 Het door Johan van Oldenbarnevelt verworven huizenbezit

3 HET DOOR JOHAN VAN OLDENBARNEVELT VERWORVEN HUIZENBEZIT
Zelf kocht Johan van Oldenbarnevelt in 1589 te 's-Gravenhage aan de Spuistraat een woonhuis om 
vervolgens in 1601 het daaraan grenzende pand te kopen. Hoewel hij hier het langst woonde, zijn 
deze woonhuizen van hem het minst bekend 60 . Voor 1604 kocht hij tegenover de St. Jorisdoelen 
buiten de Boschpoort te 's-Gravenhage nog een stuk grond waarop hij enkele huizen liet bouwen. 
Het kleinste daarvan verkocht hij in 1606 aan zijn schoonzoon Reinout van Brederode 61 . Zelf zag 
hij er van af om hier te gaan wonen. In plaats daarvan kocht hij op 13 juli 1610 het huis van 
Naaldwijk aan het Voorhout, dat hij liet afbreken en door een geheel nieuw woonhuis liet 
vervangen 62 . Op 19 december 1616 kocht hij samen met zijn schoonzoon Cornelis van der Mijle ten
behoeve van laatstgenoemde het aangrenzende huis van Wassenaer 63 . Behalve dat over deze 
huizen in deze inventaris het nodige materiaal te vinden is, treft men ook veel aan over de 
daarnaast gelegen panden, die in het bezit van de familie Van Oldenbarnevelt en aanverwante 
families kwamen 64. Daar er geen archivalia over Oldenbarnevelts huis in de Alblasserwaard, het 
huis Ruybroeck, werden aangetroffen, is het moeilijk vast te stellen in welke periode dit zijn 
eigendom was65 . Het was tot dusverre onbekend, dat hij ook een huis te Beveren heeft bezeten. 
Aangezien het door dezelfde timmerman werd verbouwd, die ook in 1617-1618 het huis van 
Wassenaer aan het Voorhout verbouwde 66 , is aangenomen dat dit huis, dat zelfs een gracht met 
een ophaalbrug had, in het tegenwoordige Zuid-Holland lag. Hoewel Oldenbarnevelt dit in begin 
1618 nog bezat, komt het niet op de door Hallincq en De Sille opgestelde lijst van geconfisqueerde 
goederen voor 67 .

niet 24 april maar 24 november 1611. Zie hiervoor inv.nr. 456.
55 OV, 37 (1982), p. 236. Den Tex, dl. IV, pp. 59-60.
56 Inv.nrs. 231, 421, 449, 456 en 493.
57 ANF, no. 85 (19 januari 1844), pp. I-6 en inv.nr. 156.
58 Zie voor een beschrijving van de op zodanige wijze geërfde goederen: Knuttel, pp. 22-23, 40-41 en RGP 121, p. 

392.
59 Den Tex, dl. IV, p. 51. Inv.nrs. 65-68, 497.
60 J. den Tex, Het huis van Oldenbarnevelt in de Spuistraat, in: Jaarboek Die Haghe 1953, pp.156-159. Den Tex, dl.IV, 

pp. 53-54.
61 A.W. Vink, De huizen aan de Kneuterdijk no.22, in: Jaarboek Die Haghe 1921-1922, p. 171.
62 A.W. Vink, De huizen aan de Kneuterdijk no.22, in: Jaarboek Die Haghe 1921-1922, pp. 167-192. Den Tex, dl.IV, pp. 

54-55.
63 A.W. Vink, De huizen aan de Kneuterdijk no.22, in: Jaarboek Die Haghe 1921-1922, pp. 167-192. Den Tex, dl.IV, 

pp.124-167. Den Tex, dl.IV, p.55. Uit inv.nr. 206 blijkt dat Oldenbarnevelt en Cornelis van der Mijle het huis van 
Wassenaar op 29 december 1616 tezamen kochten. Dit werd niet enkel door Oldenbarnevelt gekocht noch 
gebeurde het op 17 december 161-6 zoals Den Tex beweert.

64 Inv.nrs. 247-291.
65 ANF, no.85 ( 19 januari 1884), p.1. Den Tex, dl. IV, p.59.
66 Inv.nrs. 63, 64, 207, 208.
67 RGP 121, pp. 490-519.



20 Oldenbarnevelt, van 3.20.41

4 De mede door Johan van Oldenbarnevelt verrichte bedijkingen

4 DE MEDE DOOR JOHAN VAN OLDENBARNEVELT VERRICHTE BEDIJKINGEN
Een niet onbelangrijk deel van Oldenbarnevelts bezittingen bestond uit landerijen, die hij verkreeg 
door aan inpolderingen deel te nemen 68 . Deze zijn te beschouwen als een variant op zijn 
speculaties, zoals deze uit de tijd van zijn Rotterdamse pensionarisschap bekend zijn. Hij ging er 
toen samen met enkele anderen toe over om de als gevolg van een door de stad Rotterdam in de 
jaren 1572-1576 aan de Staten van Holland verstrekte lening verpande domeingoederen te kopen 
opdat Rotterdam hierdoor het geld terug kon krijgen. Door dit later weer te verkopen maakte hij 
aanzienlijke winsten 69 .

Oldenbarnevelt nam voor het eerst in 1582 bij de bedijking van Nieuw-Beijerland aan een 
inpoldering deel. Vier jaar later besloot hij reeds de helft van het zevende kavel, dat hij samen met 
de erven Hooftman door loting had verkregen, aan zijn rentmeester Jan van der Meulen te 
verkopen 70 . In Noord-Holland nam hij samen met zeven medecontribuanten sinds 15 december 
1593 deel aan de bedijkingen van de Diepsmeer en de Tjaarlingermeer 71 . Hoewel er ook 
voorbereidingen werden getroffen voor de bedijking van de Kerkmeer ging deze niet door 72 . In 
1596 raakte hij ook betrokken bij de bedijking van de Zijpe, terwijl er een jaar later een begin met 
de voorbereidingen voor de inpoldering van de Wieringerwaard werd gemaakt 73 . In 1598 toonde 
hij samen met de medecontribuanten, waarmee hij de Diepsmeer en de Tjaarlingermeer bedijkte, 
zijn belangstelling voor de bedijking van Noord-Beveland 74. Zijn laatste aetiviteit op dit gebied 
dateerde van 1605, toen hij als een van de eerste aan de bedijking van de polder Prinsenland in 
Noord-Brabant deelnam 75 .

Aangezien Oldenbarnevelt een deskundige op het gebied van waterstaatsrecht was, stelde hij voor
de bedijkingen in het tegenwoordige Noord-Holland de voorwaarden op 76 , hetgeen hij 
vermoedelijk ook voor Prinsenland deed.

5 De door Johan van Oldenbarnevelt verworven Utrechtse bezittingen

5 DE DOOR JOHAN VAN OLDENBARNEVELT VERWORVEN UTRECHTSE BEZITTINGEN
Naast de in 1594 door Oldenbarnevelt aangekochte heerlijkheid Stoutenburg, waarover hiervoor 
reeds uitgebreid melding werd gemaakt 77 , blijkt hij aan het begin van de 17e eeuw ook tijdelijk 
land in de heerlijkheid Beverweerd te hebben bezeten 78 . De laatste grote aankoop in de provincie 
Utrecht dateerde van 7 juli 1611, toen hij het huis Gunterstein onder Breukelen kocht 79 . Op 3 
december werd hij hier officieel door de Staten van Utrecht mee beleend. Hoewel het volgens een 
oude lijst uit de jaren 1537-1539 reeds een ridderhofstad was, werd dit op 26 maart 1612 op zijn 

68 Knuttel, pp. 41-42.
69 Knuttel, p.41. RGP 121, pp.396-397. Den Tex, dl.I, pp. 120-121.
70 Den Tex, dl. IV, p.59. C. Baars, De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden, dl. I, Wageningen, 1973, pp. 

34-47.
71 G. de Vries, Bedijkingen van den Diepsmeer en den Tjaarlingermeer in Geestmerambacht door Johan van 

Oldenbarnevelt c.s., in: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1e Afd. 
Letterkunde, 3e reeks, dl. 2, Amsterdam, 1884. RGP 80, p.309, noot 5. Den Tex, dl. IV, pp.60-61, J.P. Geus, Het 
afpalen van de meren in de heerlijkheden Warmenhuizen, Oudkarspel en Harenkarspel, in: Holland; regionaal-
historisch tijdschrift, 9 (1977), pp.49-96, met name pp. 61-63. J.P. Geus, De bouw van de eerste molen van de 
Diepsmeer, in: Westfrieslands Oud en Nieuw, 54 (1987), pp. 41-46.

72 De Vries, pp. 46-47.
73 J. Belonje, De Zijpe en Hazepolder, Wormerveer, 1933, pp. 68-71. Den Tex, dl. IV, p. 61.
74 M.P. de Bruin, De ondergang en gedeeltelijke herwinning van Noord-Beveland, in: Orgaan Technische 

Ambtenaren Rijkswaterstaat,37 (1952-1953) pp. 133-150 met name, pp. 139-144. Den Tex, dl. IV, p. 58.
75 A. Hallema, Geschiedenis van de gemeente Dinteloord in Prinsenland in de 17e eeuw, Breda, 1955, pp. 237-257. 

Den Tex, dl. IV p. 59.
76 RGP 80, pp. 309-312.
77 Zie pp. IX-X.
78 Inv.nrs. 27, 131, 132.
79 Den Tex, dl.IV, p.62 noemt abusievelijk 9 juli 1611 als datum. Zie hiervoor: Inv.nr. 231 en L.A. Quarles van Ufford, 

Gunterstein, een ridderhofstad aan de Vecht, Breukelen, 1969, pp. 12-13.
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verzoek door de Staten van Utrecht bevestigd 80 . Omstreeks 1617 stemden zij er ook mee in om de 
ridderhofstad met de daarbij behorende landerijen als afzonderlijke ambachtsheerlijkheld te 
erkennen 81 .

Zowel de heerlijkheid Stoutenburg als het bezit van de ridderhofstad Gunterstein moesten 
Oldenbarnevelt helpen bij zijn pogingen om een adellijk voorgeslacht te reconstrueren. Om dit 
voor vaderszijde te bewijzen, liet hij allerlei akten door stadsbesturen in Gelderland afschrijven om
aan te tonen, dat zijn voorouders reeds lange tijd zitting in de Ridderschap van de Veluwe hadden
82 . Een methode waartoe hij zich als dienaar van de Republiek wel genoodzaakt zag. Hoewel zijn 
loopbaan vergelijkbaar was met die van de Zuidnederlandse noblesse de longue robe 83 kon hij zich
niet op hun wijze een adellijke status verwerven 84 . Deze bijzondere adel bestond uit mensen, die 
via een rechtenstudie en een loopbaan in de administratie en de justitie tot ambten in de 
gerechtshoven en de Collaterale Raden opklommen en in de adelstand werden verheven 85 . Als 
dienaren van een monarchie kregen zij door de koop van heerlijkheden van de Spaanse koning 
adellijke titels. Hoewel Oldenbarnevelt evenals veel Amsterdamse kooplieden van die tijd 
landbezit en heerlijkheden van verarmde adel kocht, bezorgde dit hem enkel een zekere status 
doordat hij zich naar deze bezittingen kon laten vernoemen, maar verschafte dit hem niet de zo 
zeer begeerde adellijke titels. Wel kon hij hierdoor op 4 oktober 1604 lid van de Hollandse 
Ridderschap worden86 .

6 De belangrijkste andere bezittingen van Johan van Oldenbarnevelt

6 DE BELANGRIJKSTE ANDERE BEZITTINGEN VAN JOHAN VAN OLDENBARNEVELT
Aangezien het goederenbezit van de familie Van Oldenbarnevelt tijdens Johan van 
Oldenbarnevelts leven te omvangrijk is om in zijn geheel te bespreken, wordt hier met het 
vermelden van de belangrijkste aankopen volstaan. Toen de verpachting van de aan de domeinen 
vervallen Uitslag van Putten in 1595 eindigde, trad Johan van Oldenbarnevelt evenals destijds in 
Rotterdam, zoals hiervoor vermeld, op als handelaar in onroerend goed 87 . Een belangrijk deel 
hiervan verkocht hij nog datzelfde jaar. Het land, dat hij daarna nog bezat, erfde hij 
hoogstwaarschijnlijk van zijn broer Reinier van Oldenbarnevelt, ruwaard en dijkgraaf van Putten
88 . Voorts bezat hij in dit deel van de tegenwoordige provincie Zuid-Holland nog land in de Oude 
en Nieuwe Struyt op Voorne en op Overflakkee 89 . Vervolgens moet hier nog de 
ambachtsheerlijkheid Berkel en Rodenrijs worden genoemd, waarmee hij in 1600 werd beleend. In
tegenstelling tot de eerder besproken heerlijkheden, die Oldenbarnevelt enkel voor een bepaalde 
periode voor zijn beide zoons beheerde, betrof het hier een heerlijkheid die op zijn naam stond 90 
Deze bleef tot 1687 in familiebezit toen Simon Judocus Krijger deze van jonkvrouw Machteld 
Adriana van Renoij kocht 91 . In 1613 kocht Oldenbarnevelt nog de heerlijkheid Bakkum, terwijl hij 
ook in het naburig Wimmenum tienden bezat. De voornoemde heerlijkheid vererfde in 1624 op 

80 W. van Iterson, Open huizen en ridderhofsteden in het Nedersticht, I, in: Jaarboekje van Oud-Utrecht 1954, pp. 
103-104. Den Tex, dl. IV, p. 62. R.J.F. van Drie, Inhoud en gebruik van de begrippen ridderschap en ridderhofstad in
het Nedersticht in de 16e eeuw, in: Jaarboek CBG, 40 (1986), p. 97.

81 Inv.nrs. 238-239.
82 Inv.nrs. I, 2, 4, 6-8.
83 Zie voor een Noordnederlands voorbeeld: H.W.J. de Boer, H. Bruch, H. Krol e.a., Adriaan Pauw (1585-1653), 

staatsman en ambachtsheer (onder red. van H. Krol). Gedenkuitgave van de Vereniging Oud-Heemstede-
Bennebroek t.g.v, het vierhonderdjarig geboortejaar van Adriaan Pauw, Heemstede, 1985, pp. 1-2, 21, 59-61.

84 H. de Schepper, Vorstelijke ambtenarij en bureaukratisering in regering en gewesten van's Konings Nederlanden, 
16de-17de eeuw, in: TVG, 90 (1977), pp. 358-363.

85 M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Philips II (1531-1578), Brussel, 1965, H. de Schepper, Instellingen
in noord en zuid, in: AGN, dl. 6, Haarlem, 1980, pp.328-336.

86 RAZH, Archief van de Ridderschap van Holland, 1572-1795 (1811) inv. nr. 74.
87 J.L. van der Gouw, De Ring van Putten. Onderzoekingen over de hoogheemraad in het Deltagebied, pp.38-39. 

Den Tex, dl. IV, p. 58
88 Den Tex, dl.IV, p.58.
89 Den Tex, dl.IV, p. 58.
90 Den Tex, dl.IV, pp.47-48.
91 W. Sonneveld, Heren en Vrouwen van Berkel en Rodenrijs, in: Fragmenten uit de historie van Berkel en Rodenrijs, 

dl.II, (Berkel en Rodenrijs, 1978), p.116.
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zijn dochter Maria van Oldenbarnevelt 92. Het feit, dat hij uiteindelijk na jaren onderhandelen het 
buitenhuis Escamp te Loosduinen van Noël de Caron kocht, hield vooral verband met de toen 
ontstane gewoonte, dat vooraanstaande personen een buitenhuis behoorden te hebben. Dit huis 
bleef tot 1654 in bezit van de familie, toen Anna Weytsen, weduwe van Reinier van 
Oldenbarnevelt, het aan Gerard en Catharina de Raet verkocht93 .

De uitgestrektheid van Oldenbarnevelts omvangrijke goederenbezit en zijn drukke ambtelijke 
werkzaamheden, die aan het landsadvocaatschap waren verbonden, dwongen hem om het beheer
daarvan aan een aantal zaakwaarnemers over te laten. In belangrijke gevallen, zoals het 
verpachten van nieuw gewonnen land,wilde hij nog wel eens persoonlijk ter plaatse aanwezig zijn
94 . Met name in de latere jaren maakte hij enkele inspectiereizen, waarbij hij met zijn pachters 
overlegde over de uitgebleven resultaten van de opbrengst van de akkers en over het mogelijk 
uitstellen van betalingen van schulden 95 . Uit zijn correspondentie met de zaakwaarnemers en uit 
de overgebleven financiële bescheiden, die deze regelmatig bij hem moesten indienen, blijkt ook 
hoe zeer Oldenbarnevelt hierin geïnteresseerd was.

7 De confiscatie en verdeling van de boedel van Johan van Oldenbarnevelt

7 DE CONFISCATIE EN VERDELING VAN DE BOEDEL VAN JOHAN VAN OLDENBARNEVELT
Wanneer men de omvang en de waarde van de bezittingen op grond van bronnen van 1599 en 
1624 met elkaar vergelijkt, is Oldenbarnevelts bezit, zoals Haak al aantoonde, verminderd. 
Oldenbarnevelt gaf hiervoor zelf als reden op, dat hij tot verkoop van goederen was overgegaan 
om de rest als "onbezwaard goed" aan zijn kinderen te kunnen nalaten 96 . Alle in Holland en 
Utrecht gelegen goederen van Oldenbarnevelt werden evenals die van Rombout Hogerbeets, 
Hugo de Groot en Gillis van Ledenberg, na Oldenbarnevelts executie door de Staten-Generaal 
geconfisqueerd 97. Juridisch valt dit te beschouwen als een onjuiste procedure omdat 
Oldenbarnevelt onmogelijk een onderdaan van voornoemd college kon zijn, maar ambtshalve en 
particulier onder de Staten van Holland viel 98. De reden dat de Staten-Generaal hier echter toe 
overgingen was gelegen in het felt, dat zij uit de inkomsten van deze geconfisqueerde goederen de
gemaakte proceskosten wensten te bekostigen. In verband daarmee stelden Johan Hallincq en 
Laurens de Sille bij hun opdracht in de periode van maart tot en met juli 1619, overigens onder 
protest van Holland99, twee inventarissen van Oldenbarnevelts bezittingen op om de 
taxatiewaarde daarvan te kunnen bepalen 100 . In diezelfde tijd beriep de familie Van 

92 Den Tex, dl. IV, p.60.
93 Den Tex, dl. IV, pp.52-53.
94 Den Tex, dl.IV, p.5 (1581 21, 27 aug.); p.6 (1582 4 dec.); p.7 (1584 16 april); p.9 (1586 28 mei); p.12 (1592 26 aug.); p.13

(1595 13 aug.; 1596 23, 24 juni); p.15 (1598 26 sept.-3 okt.); p.19 (1605 ± 1 juni; 1606 20,21,23 okt.; 1608 3 aug.; 6 
sept.); p.20 (1610 13-26 juli, 11-21 aug.; 1611 21 juni, 7 juli; 1613 10,11 aug.; 1 okt.); p.21 (1615 6-29 juni, 20-31 juli; 1616
11-18,25 aug.- begin sept.).

95 RGP 80, p.XXXIII.
96 Knuttel, p.42. RGP 80, pp. XXXV-XXXVI.
97 RGP 176, 15 mei 1619, p.126. RSvH, 18 mei 1619.
98 J. den Tex, Le proces d' Oldenbarnevelt (1618-1619) fut-il un meurtre judiciaire? in: Tijdschriftvoor 

Rechtsgeschiedenis, dl.XXII (1954), pp.137-168. Iterson, pp.599-600. Uitgebreid: H. Gerlach, Het proces tegen 
Oldenbarnevelt en de "Maximen in den Staet", Haarlem, 1965. Zie voor een overzicht van de verschillende visies 
tot de 20e eeuw over de vraag of het arrest van Oldenbarnevelt rechtmatig was: J.C. Boogman, De terechtstelling 
van Johan van Oldenbarnevelt, in: Spiegel Historiael, 9 (1969), pp.486-492, herdrukt in: Vaderlands verleden in 
veelvoud, Den Haag, 1975, pp.222-231, met name, pp.223-225. Voor recentere visies hierop zie men: 
Briefwisseling Gerretson-Geyl, dl.V. Verzorgd en toegelicht door P. van Hees en G. Puchinger, Baarn, 1981, pp.229-
252, 267-272. Voor hun artikelen hieromtrent zie men p. 230, noot I. Verder: C. Gerretson, Moord of recht. Twee 
studies over Johan van Oldenbarnevelt, uit de nalatenschap van de schrijver uitgegeven en van aantekeningen 
voorzien door M. van der Bijl en L. Kok, Baarn, 1969. Voor het oordeel van A.J. Veenendaal, tekstediteur van 
Oldenbarnevelts bescheiden, zie men: Net archief van dr. A.J. Veenendaal sr., 1901-1983 (1985), inv.nr.118. Minuut-
brief aan Gerretson d.d. 5 februari1955. A.Th. van Deursen, Maurits, in: Oranje, en Nassau in de Nederlandse 
geschiedenis,Alphen aan den Rijn 1979, p. 106.

99 RGP 176, 15 juli 1619, p. 180.
100 RGP 176, 18 mei, 12 augustus 1619, pp.130,208. Zie voor de tekst van de inventarissen: RGP 121, pp.488-519. Voor 

een uittreksel van de inventaris van enkel de Utrechtse goederen: G. van Hasselt, Extract uit den Inventaris van de
goederen van Mr. Johan van Oldenbarneveld, in: NL, pp.645-653, 698-704. Het Prinsenland in Brabant bleef 
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Oldenbarnevelt zich tevergeefs op een octrooi van 9 januari 1593, waarbij Hollandse edelen, 
waartoe Oldenbarnevelt zich altijd had gerekend, het recht kregen om voor 80 ponden van 40 
groten Vlaams de confiscatie van hun goederen af te kopen 101 . In verband daarmee legden enkele 
leden van de Veluwse tak van de Oldenbarnevelts in augustus 1619 verklaringen af over hun relatie 
tot de landsadvocaat om diens adellijke afkomst te bewijzen 102 .

Na het gereedkomen van de eerder genoemde inventarissen was het de bedoeling dat de Staten 
van Holland in 1620 al Oldenbarnevelts bezittingen zouden verkopen. In 1622 vroeg Maria van 
Utrecht de Staten-Generaal haar aandeel in de gemeenschappelijke boedel terug. Dit had slechts 
succes voor zover het de meubels betrof 103 . Inmiddels hadden de Staten van Holland van de 
voorgenomen afwikkeling afgezien en bestudeerden zij verschillende mogelijkheden om de 
schulden voor de proceskomsten uit de geconfisqueerde goederen te verkrijgen 104 . De daarmee 
samenhangende berekeningen werden extra gecompliceerd door het feit, dat men hierbij rekening
moest houden met Oldenbarnevelts Utrechtse bezittingen. Bovendien deed het aandeel van 
Reinier en Wilhelm van Oldenbarnevelt in de samenzwering geen goed aan deze zaak. Tenslotte 
besloten de Gecommitteerde Raden van Holland tot verkaveling van de daarvoor in aanmerking 
komende zaken en tot verkoop van de niet-kavelbare goederen. In verband daarmee wisselden de 
afgevaardigden van Holland en Utrecht ter Staten-Generaal begin juli 1624 de taxatielijsten van de 
in hun gewesten gelegen goederen van Oldenbarnevelt en van Ledenberg 105 . De 
vermogensbestanddelen werden vervolgens in twee kavels verdeeld, waarvan Maria van Utrecht 
vanwege haar huwelijksgemeenschap met wijlen Oldenbarnevelt, er een mocht kiezen. Vervolgens
werd met gemachtigden van de erfgenamen overeengekomen, dat zij tegen betaling van de 
taxatiewaarde hun aandeel in de nalatenschap mochten terugkopen. Doordat zich bij de 
uitvoering hiervan moeilijkheden voordeden, duurde het tot 1629 alvorens deze zaken geheel door
middel van een nieuw akkoord van 1628 door voornoemde partijen konden worden geregeld. 
Wellicht was dit omdat de Staten van Holland en Utrecht een onderlinge overeenkomst moesten 
sluiten, dat elk van hen beiden een bepaald deel van de proceskosten moest betalen, dat enigszins
overeenkwam met de grootte van de revenuen, die zij tot en met 1623 van de geconfisqueerde 
goederen hadden genoten 106 . Aangezien de goederen van Ledenberg voldoende waren, was het 
niet nodig dat de familie Van Oldenbarnevelt aan de Staten van Utrecht voor het aandeel van de 
provincie in de proceskosten betaalde. In het akkoord van 1628 werd ook een nieuwe bepaling 
opgenomen. Deze handelde over de proceskosten, die waren gemaakt in verband met het tegen 
Wilhelm van Oldenbarnevelt aangespannen proces en die de familie nu ook in rekening werd 
gebracht 107 .

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Hoewel de Staten-Generaal op 19 augustus 1618 tegelijk met het besluit tot arrestatie van 
Hogerbeets, De Groot en Oldenbarnevelt over het in beslag nemen van hun papieren spraken, 
dorsten zij zich die van Oldenbarnevelt uit ontzag voor Holland niet toe te eigenen. Overigens tot 
verbazing van de Engelse ambassadeur Carleton en de Venetiaanse resident Suriano 108 . Tijdens 

buiten beschouwing. Zie: RGP 176, 24 juli 1619, p. 189.
101 Inv.nr. 153. W. van Iterson, Geschiedenis der confiscatie in Nederland, Utrecht, 1957, p. 600-601.
102 Inv.nrs. 158-162. Den Tex, dl.IV, pp.617-620.
103 RGP 187, 15 september, 16 oktober 1621; 1 en 20 april, 8 oktober 1623, pp.284,313,452,471,671-672.
104 Iterson, pp. 601-604. Den Tex, dl.IV, pp.363-366.
105 ARA, Eerste Afdeling, Archief van de Staten-Generaal, inv.nr 49, d.d. 1, 2 juli 1624.
106 Iterson, p. 606.
107 Iterson, p. 603, Den Tex, dl. IV, p. 366.
108 The Letters from and to Sir Dudley Carleton, knt., during his embassy in Holland from January 1615-1616 to 

December 1620, London, 17803, p.289-290. H. van Wijn e.a., Bijvoegsels en aanmerkingen voor het Tiende Deel 
der Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar, Amsterdam, 1793, p. 130. R.C. Bakhuizen van den Brink, Overzigt 
van het Nederlandsche Rijksarchief, uitgegeven op last van Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken, dl.I, 's-
Gravenhage, 1854, p.78. Brieven van Lionello en Suriano uit Den Haag aan Doge en Senaat van Venetië in de jaren
1616,1617 en 1618 benevens Verslag van Trevisano betreffende zijn zending naar Holland in 1620, Utrecht, 1883, 
WHG, Nieuwe serie, no. 37.
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zijn gevangenschap verzocht Oldenbarnevelt herhaaldelijk aan zijn rechters om zelf zijn papieren 
te mogen schiften en ordenen. Op 7 januari 1619 verzocht en verkreeg hij gehoor "en begeerde 
onder belofte ende versekeringhe, in mijn huys te mogen gaen ende te scheyden die Registeren, 
Charten ende stucken van mijne Heeren de Staten van Hollandt aengaet in publycke plaetse 
mochte overleveren '' 109 . Hieraan is echter nooit gehoor gegeven. Hoewel er over beraadslaagd 
werd, bleef een besluit over de inbeslagneming uit, zodat ze anders dan gebruikelijk niet in het 
proces hebben gediend. Dit had tot gevolg dat de persoonlijke en ambtelijke archivalia door 
belanghebbenden konden worden uitgedund. Zo veronderstelde de voornoemde Suriano reeds op
4 september 1618, dat Oldenbarnevelts schoonzoon, Cornelis van der Mijle, op 3 september 1618 
niet enkel naar koning Lodewijk XIII van Frankrijk ging om hulp voor zijn schoonvader in te roepen.
Hij schreef de Doge namelijk "dat hij eenige geschriften, zoowel bijzonder van den Heer Barnevelt, 
als van de familie in 't algemeen, op eene verzekerde plaats gebracht heeft''110 . Uiteindelijk werden
de papieren evenals zijn goederen, zoals hiervoor reeds werd verhaald, pas op 15 mei 1619, twee 
dagen na zijn executie, geconfisqueerd. De Staten van Holland, die wisten dat het grootste deel uit
Hollandse staatsstukken bestond, betwistten de Staten-Generaal evenals bij de goederen het 
recht om zich deze als voormalige rechters deze papieren toe te eigenen 111 . Johan van Wassenaer, 
heer van Duvenvoorde, verzocht namens Holland of de Generaliteit niet een gecommitteerde 
wilde aanwijzen om voor hen bij de visitatie aanwezig te zijn. Deze wezen daarop Sweer van 
Apeldoorn tot de Poll, Jacob Simonszn. Magnus en Jan Nanninga daartoe aan. De Staten van 
Holland benoemden hiervoor naast de eerder genoemde heer van Duvenvoorde op 18 mei Jan 
Vlacq, Abraham Dullaert en Simon Corneliszn. Bou(w)man om "met ordre te werden gevisiteert, 
latende de Generaliteyt het hare ende Hollandt het syne, en 't gene particulier is voor den 
Sterfhuyse" 112 . Een eerste inspectie toonde aan, dat deze visitatie vanwege de hoeveelheid en de 
wanorde waarin de papieren verkeerden enkele maanden zou gaan duren. Om de werkzaamheden
te vergemakkelijken, werd besloten om bij afwezigheid van de familie de desbetreffende stukken 
naar de vertrekken van de Gecommitteerde Raden over te brengen. Bij de verzegeling daarvan 
deden zich moeilijkheden voor met Oldenbarnevelts zonen en zijn schoonzoon, Reinout van 
Brederode. Er werd ingestemd met het verzoek bij de visitatie een van de zoons of Brederode 
aanwezig te laten zijn, maar ten aanzien van de bespoediging van de schifting van de papieren 
werd geen toezegging gedaan113. Er werd overeengekomen, dat van elk van de beide colleges twee 
gecommitteerden bij de visitatie aanwezig zouden zijn, hierbij geassisteerd door de klerk van 
Holland, Gerrit Geubel114. Voor het transport van Oldenbarnevelts papieren maakte de timmerman 
Jan Gerritszn. zeven koffers115. De door Holland voor de visitatie op 18 mei ingestelde commissie 
onderging op 28 juni reeds een wijziging doordat François van Aerssen en Andries de Witt, als 
secretaris, de plaats van Vlacq, Dullaert en Bou(w)man innamen. Om de inmenging van de Staten-
Generaal alsnog uit te sluiten, wilden zij een regeling treffen om de Generaliteitspapieren, die 
aangetroffen zouden worden, aan hen terug te geven116. Nadat de commissie op 5 juli voor het 
laatst door de benoeming van Aelbrecht Franszn. Bruynincx namens het Noorderkwartier werd 
uitgebreid, weigerde Holland de Generaliteitsgecommitteerden zelfs de toegang117. Dit weerhield 
de Staten-Generaal er niet van om Nicolaas de Vooght, Jacob Simonszn. Magnus, Adriaan Ploos, 
Johan van Dorth en Goossen Schaffer als nieuwe gecommitteerden te benoemen118. Toen Holland 
bleef weigeren, besloot men het geschil aan prins Maurits en de stadhouders van de verschillende 
provincies voor te leggen. Een uitspraak bleef echter uit119.

109 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers 
nalatenschap, uitgegeven door P.J. Blok, P.L. Muller en S. Muller Fz., dl.VII, 's-Gravenhage, 1903, p.510.

110 Brieven van Lionello en Suriano, (WHG, Nieuwe serie, no.37), pp.291-292.
111 Zie voor de onrechtmatigheid van de Staten-Generaal in dezen noot 97.
112 Zie noot 96.
113 RGP 176, 17,18, 28 mei 1619, pp.128, 130, 140. RGP 108 p.X. RSvH, 18 mei 1619.
114 RSvH 28 mei 1619.
115 RGP 176, 14 juni 1619, p.153.
116 RSvH, 28 juni, 3 en 5 juli 1619.
117 Kroniek van het HG (gevestigd te Utrecht), 21 (1865), 5e serie, dl. I, p. 426.
118 RGP 176, 29 juni 1619, p. 163
119 RGP 176, 17 en 19 juli 1619, pp. 182-183, 185.



3.20.41 Oldenbarnevelt, van 25

Doordat het archief niet van het begin af aan goed beheerd was, constateerden de Staten van 
Holland op 30 oktober 1619, dat enkele koffers, die nog ten huize van de voormalige 
landsadvocaat moesten staan, inmiddels waren verdwenen 120 . Ook nadien zou er weloverwogen 
nog het nodige uit worden verwijderd. Haak merkte reeds terecht op, dat Oldenbarnevelts vijand 
Van Aerssen 121 , als visiteur, de gelegenheid te baat zal hebben genomen om de sporen van zijn 
correspondentie met Oldenbarnevelt grondig uit te wissen 122 . Een groot aantal van deze brieven 
kwam door vererving en schenking uiteindelijk in bezit van het Rijksarchief in Zuid-Holland, zodat 
deze correspondentie weer in het archief van de landsadvocaat kon worden ingevoegd. Deze 
stukken vererfden namelijk via de familie Van Aerssen op de familie Van der Does, waarna ze bezit 
kwamen van de familie Van Limburg Stirum. Het was F.A.G. graaf van Limburg Stirum, die de 
voornoemde brieven in 1882 aan het Algemeen Rijksarchief schonk 123. Naderhand volgde in 1938 
nog een aanvulling van vijftien brieven, die op dat moment in bezit waren van J.C. baron van 
Wassenaer van Nederhemert te 's-Gravenhage 124 . Opmerkelijk is dat Van Aerssen niet dezelfde 
voorzichtigheid, die hij voor zijn correspondentie met Oldenbarnevelt aan de dag legde, betrachtte
ten aanzien van de papieren met betrekking tot de moeilijkheden, die zich omtrent zijn opvolging 
als ambassadeur van de Republiek in Frankrijk hadden voorgedaan 125 . Helaas is het grootste deel 
van de papieren van Gideon van den Boetselaer, heer van Langerak, en van Noël de Caron, 
ambassadeur van Engeland in de Republiek, voor zover deze brieven niet op verzoek van de 
Staten-Generaal aan prins Maurits werden teruggezonden om als "pièces de conviction" te dienen,
verloren gegaan 126. Ook van de eerder genoemde Bruynincx is bekend, dat hij als visiteur op zich 
had genomen om de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier de stukken, die voor hen 
van belang konden zijn, in handen te spelen127. Verder wist Walraven van Brederode in 1619 bij de 
Staten van Holland gedaan te krijgen, dat hij zijn familiepapieren en persoonlijke stukken uit de 
Oldenbarnevelt -papieren mocht verwijderen128. Voorts waren in 1625 twee van de zeven kisten 
reeds zoek. In dat zelfde jaar kreeg Cornelis van der Mijle, Oldenbarnevelts schoonzoon, op 7 
november toegang tot de vertrekken van de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier. Hij 
mocht toen in aanwezigheid van Jan Sas en secretaris Anthonis van der Wolff, die daartoe op 31 
oktober waren gemachtigd, de stukken met betrekking tot de goederen van de familie Van Utrecht
uit de in beslag genomen papieren te verwijderen129. In tegenstelling tot Haak, die suggereert dat 

120 RSvH, 30 oktober 1619.
121 Zie uitgebreid hierover: S. Barendrecht, François van Aerssen, Leiden, 1965.
122 RGP 80, p. X.
123 VROA, V (1882), p.2. Kort merkt abusievelijk in de inleiding van de inventaris van Het archief van het huis Offem 

en de families van Limburg Stirum, Doys en Van der Does, 1428-1937, 's-Gravenhage: Rijksarchief in Zuid-
Holland, 1983 [Inventarisreeks/Rijksarchieven in Holland, nr.34], p.XIII op dat in 1901 opnieuw brieven aan het 
ARA werden geschonken. In werkelijkheid betrof het vijf brieven uit 1599 en vijftig uit 1601, die na eerst na een 
lening niet teruggegeven te zijn, alsnog terugkwamen. Zie hierover: VROA, XXIV (1901), p.15. Zie voor deze 
archivalia RAZH: Archief van Johan van Oldenbarnevelt, 1586-1619, inv.nrs.2016, 2017,2019-2022,2024,2025.

124 Haak vermeldt in RGP 80, p.X, noot 3 dat hem door mededeling van jkhr. mr.D.P.M.Graswinckel, rijksarchivaris in 
Gelderland, bekend is dat zich in het aldaar in bewaring gegeven archief van de heten van Nederhemert (zie: 
VROA, Tweede serie, V (1932), p.55 zeven brieven van Van Aerssen aan Oldenbarnevelt bevinden. In werkelijkheid 
waren dit er vijftien, zoals bleek uit de correspondentie van P.L. Meilink, rijksarchivaris in Zuid-Holland, die op 28 
juni 1934 onder nr.1114E hierover een brief van de rijksarchivaris in Gelderland ontving. Deze maakte deel uit van 
de destijds niet teruggegeven archiefbescheiden. Inmiddels waren zij door vererving in het bezit gekomen van 
J.C. baron van Wassenaar van Nederhemert, die ze, aldus VROA, Tweede serie, XI (1938), p.16 "schonk" aan het 
Algemeen Rijksarchief. Zie voor deze stukken: RAZH, Archief van Johan van Oldenbarnevelt, 1586-1619, inv.nrs. 
2016,2019.

125 Zie voor deze stukken: RAZH, Archief van Johan van Oldenbarnevelt, 1586-1619, inv.nrs. 2016-2025.
126 R. Fruin Th.Azn., De Gestie van Bakhuizen van den Brink, p.238. RGP 80, p.IX-X.
127 Zie noot 116.
128 RSvH, 21 december 1619. Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. VII, p.512. Desondanks zijn er nog 

archiefstukken van de familieleden Floris, Hendrik, Pieter Corneliszn., Reinout en Walraven III van Brederode in 
het landsadvocaatsarchief aanwezig. Zie daarvoor de index aldaar. Daarnaast werd een deel van de verwijderde 
archivalia teruggevonden in het familiearchief Van Brederode. Zie hiervoor: VROA, XXXII (1909): Inventaris van 
bescheiden van de Heeren Van Brederode emlatere bezitters van de heerlijkheid Vianen in het Fürstliches Haus- 
und- Landes-Archiv te Detmold, pp.113-184, inv. nrs.166, 168, 169, 180,200,224,226,230.

129 RAZH, Archief van de Staten van Holland en West-Friesland, 1572-1795, inv.nr.300A, fo.LXXXVro-vo. VROA, XXXIII 
(1910), pp.12-13. RGP 80, p.IX.
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deze stukken inderdaad alle als verloren moeten worden beschouwd130, krijgt men op grond van de
in deze inventaris beschreven archivalia de indruk dat Van der Mijle zijn werk maar ten dele heeft 
uitgevoerd. Er is juist tamelijk veel bewaard gebleven over het goederenbezit van de familie Van 
Utrecht. Dit neemt overigens niet weg dat het bekend is, dat er beslist meer is geweest. Zo is 
bijvoorbeeld bekend dat originele stukken, die onder Maria van Utrecht berustten en kennelijk 
voor de confiscatie uit de Oldenbarnevelt-papieren zijn verwijderd, door vererving via de familie 
Maesland, waarmee haar gelijknamige tante was geparenteerd131, in het bezit van de familie 
Graswinckel (van Maesland) kwamen. In 1740 verkocht deze familie een aantal kisten, waarvan de 
inhoud niet nader werd onderzocht, aan de eigenaar van een papiermolen. Een kist, waarin zich 
onder meer een afrekening en verantwoordingen van de boedel van Maria van Utrecht en de 
originele door de ontvanger Doubleth in 1632 opgestelde afrekening van Oldenbarnevelts 
goederen bevonden, bleef dit lot bespaard132. Het is niet onmogelijk, dat er in de andere kisten 
soortgelijke stukken waren opgeborgen. Deze ene kist, die niet meer in het familiearchief 
Graswinckel werd aangetroffen, is waarschijnlijk na 1768 alsnog verloren gegaan133.

Van de Oldenbarnevelt-papieren kunnen nog de volgende verliezen worden vermeld. Na 1625 ging
een kist met correspondentie van Joachim Ortell, agent van Republiek in Engeland, met de Staten 
van Holland en een andere kist "met historien ende boucken by (Pieter Cornelis) Bockenberch 
(geschiedschrijver van Holland) geschreven" verloren 134 . Toen de Staten van Holland zelf het 
overzicht over hun archief dreigden te verliezen, gaven de Gecommitteerde Raden Anthonis van 
der Wolff op 22 februari 1631 opdracht om de charters en papieren, waaronder die van 
Oldenbarnevelt, te inspecteren. Op dat moment waren er nog maar twee van de zeven kisten over
135 . Voor een verhandeling over hetgeen daarna met het Statenarchief in zijn geheel gebeurde zij 
hier verwezen naar de Inleiding op de inventaris van het archief van Johan van Oldenbarnevelt als 
landsadvocaat 136 en een artikel van dr. H.M. Brokken 137 . Het merendeel van de in deze inventaris 
beschreven stukken maakte tot nu toe deel uit van het archief van de Staten van Holland en West-
Friesland. Archivistisch gezien hadden dit enkel archivalia moeten zijn, die op 15 mei 1619 samen 
met de ambtelijke papieren waarmee ze vermengd waren, door de Staten-Generaal werden 
geconfisqueerd138. In werkelijkheid blijkt, dat deze in de loop der tijd met een groot aantal dat van 
latere datum dateert, is vermeerderd. Dit gebeurde wellicht in een vroeg stadium, aangezien er in 
de Verslagen van 's Rijks Oude Archieven en de Jaarverslagen van de Rijksarchiefdienst enkel van 
incidentele aanvullingen sprake is 139 . Aangenomen mag worden dat de met de ambtelijke 
papieren vermengde familiepapieren voor en na de confiscatie minder dan de eerstgenoemde 
categorie van de schoningsdrift van politiek belanghebbenden hebben geleden. De gevallen 
waarin dit wel gebeurde kwamen hiervoor reeds ter sprake. Het meest recente verlies is van juni 
1901, toen inv.nr. 2640 bleek te ontbreken 140 . Volgens de globale beschrijving daarvan in de 
huidige inventaris van de Staten van Holland na 1572 betrof het hier evenals in inv.nr. 2639 stukken
over de huizen van Oldenbarnevelt aan het Voorhout. Daarentegen werd dit archief in 1963 door 
de aankoop van de Collectie van de heer J.E.H. Tissot van Patot te Amsterdam door de Algemene 
Rijksarchivaris mr. H. Hardenberg aanmerkelijk uitgebreid141. Dit was een rechtsteeks gevolg van 

130 RGP 80, p.IX.
131 Zie voor de verwantschap Stamboom IV A in: Den Tex, dl.V, p.36.
132 W. van der Pot, Endeldijk, Hofdicht; en andere gedichten, Leyden, 1768, pp.114-115.
133 RAZH Collectie van de familie Graswinckel, 16e-20e eeuw.
134 RGP 80, p. IX.
135 RAZH Archief van de Staten van Holland en West-Friesland, 1572-1795, inv.nr.3000 B, fo.LIIIro-LIIIIvo. VROA, 

XXXIII (1910), p. 14. RGP 80, p.IX. In de aanhef van de inventaris van Van der Wolff, waarvan in het Statenarchief 
nog drie exemplaren aanwezig zijn, te weten de inv.nrs.6397-6399, noemde A. van der Wolff zelf ten onrechte 4 
februari 1631 als datum voor zijn opdracht en commissie.

136 H.J.Ph.G. Kaajan, Archief van Johan van Oldenbarnevelt, 1586-1619, (Voorlopige inventaris ), dl. I, 's-Gravenhage, 
1984, pp.LXXX-XC.

137 H.M. Brokken, De archieven van de Staten van Holland, in: NAB, 90 (1986), pp. 179-193 met name pp.184-188.
138 Zie noot 96.
139 Zie: Concordanties I en II.
140 Zie aantekening bij dit inv.nr, in de in 1957 overgetypte inventaris van het archief van de Staten van Holland en 

West-Friesland, 1572-1795.
141 ARA, Archief van de Centrale Directie, Correspondentie van 1963, inv.nr.109, brief B 228. VROA, Tweede serie, 
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het feit, dat dr. A.J. Veenendaal sr. deze stukken voor zijn bronnenuitgave van de Oldenbarnevelt-
papieren nodig had142. In 1960 kwam het bestaan daarvan mr. B. van 't Hoff, Rijksarchivaris in Zuid-
Holland, ter ore143. Hoewel Veenendaal, 't Hoff en mr. J. den Tex, de biograaf van Oldenbarnevelt, 
deze collectie op zich niet spectaculair vonden omdat de daarin bevindende stukken nauwelijks 
iets nieuws aan de reeds bekende gegevens toevoegden, werd deze toch aangekocht. Er bevonden
zich wel originelen in, waarvan de inhoud tot dusverre enkel door afschriften bekend was. De 
familie Tissot van Patot had deze stukken door vererving uit de familie Raedt van Oldenbarnevelt 
verkregen. Laatstgenoemde familie was evenals de eerder besproken familie Van Oldenbarnevelt 
genaamd Witte Tullingh niet door rechtstreekse bloedverwantschap aan de familie Van 
Oldenbarnevelt geparenteerd144.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

XXXVI (1963), p.41. Zie voor een afschrift van een volledige lijst der stukken: RAZH, Collectie van mr.dr. J. den Tex, 
inv.nr.52. Brief van Tissot van Patot aan mr. B. van 't Hoff, Rijksarchivaris in Zuid-Holland, d.d. 27 juli 1960.

142 Het Archief van het Bureau van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, dat vanaf 1949 nog daar 
berust: Uitgaande brief van A.J. Veenendaal sr. aan J.E.H. Tissot van Patot, d.d. 6 mei 1963 en reacties daarop: 
Ingekomen brieven d.d. 15 en ? juli 1963, nrs. 74 en 83a.

143 RAZH, E-correspondentie 29 juli 1960, nr.111 en 20 augustus 1960, nr.119.
144 Nederlandsch Patriciaat, 12 (1921-1922), pp.131-144 met name pp. 131 en 139. W. de Vries, Bijdrage tot een 

genealogie van Oldenbarnevelt, in: NL, 58 (1940), kol. 339.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het merendeel van de stukken heeft betrekking op de eigendommen van Johan van 
Oldenbarnevelt, waarvan een aanzienlijk deel is vererfd.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Uit de inhoudsopgave valt op te maken, dat het merendeel van de stukken betrekking heeft op de 
eigendommen van Johan van Oldenbarnevelt, waarvan een aanzienlijk deel is vererfd. Hoewel 
men de stukken betreffende de eigendommen van de familie Van Utrecht uit dien hoofde 
misschien als retroacta zou kunnen aanmerken, werden deze vanwege hun belang afzonderlijk 
beschreven 145 . Zoals hiervoor al werd opgemerkt en ook uit de opmerking over de vererving blijkt,
werden er bij de inventarisatie de nodige archivalia van na de dood van Johan van Oldenbarnevelt 
aangetroffen. Dit impliceert dat deze er na de confiscatie aan zijn toegevoegd 146 .

Het archief beslaat 1,5 meter, waarvan het oudste stuk van 1510 dateert en het jongste van 1705 147 .
Uiteraard zijn er afschriften van stukken van vroeger datum in dit archief te vinden, zoals 
bijvoorbeeld in de cartularia 148 , maar vermelding van de jaartallen daarvan zou een verkeerde 
indruk wekken over het tijdvak, dat dit archief in werkelijkheid beslaat 149 .

De indeling van de inventaris is voornamelijk gebaseerd op het Basisschema familie- en 
huis-/heerlijkheidsarchief 150 . Met dat verschil, dat mede vanwege de uniformiteit met de eerder in
de inventarisreeks van de Rijksarchieven in Holland verschenen inventarissen de stukken van 
zakelijke aard niet na, maar vóór de heerlijkheden werden opgevoerd 151 . Over de rubrieken valt 
het volgende op te merken. Er is allereerst een onderverdeling gemaakt naar de verschillende 
leden van de familie Van Oldenbarnevelt, al of niet gespecificeerd naar verschillende onderwerpen.
Wanneer eigendommen slechts in handen van één familielid zijn geweest of het onbekend is of 
deze later vererfd zijn, zijn deze onder de desbetreffende persoon in de rubriek "Eigendommen" 
opgenomen 152 . De grootste rubriek, namelijk die betreffende de eigendommen van Johan van 
Oldenbarnevelt, is zelfs onderverdeeld in "Algemeen" en "Bijzonder". In de eerste rubriek zijn de 
stukken opgenomen, die op verschillende eigendommen betrekking hebben. Begrijpelijkerwijs 
bevinden zich hier ook wel eens stukken onder over eigendommen, die in het bezit van twee of 
meer personen zijn geweest 153 . In beginsel zijn dit soort stukken echter in de rubriek "Stukken van 
zakelijke aard" te vinden 154 . Hierna volgen de leden van de aanverwante families, waarbij de mate 
van bloedverwantschap de onderlinge volgorde heeft bepaald. Zoals al werd vermeld zijn de 
geslachten Van Dompselaer, Coopal en Brouwer enkel met de familie Van Oldenbarnevelt 
genaamd Witte Tullingh verwant 155 .

145 Zie bijv. inv.nrs. 309-314,324,326,332-337,339-366,430,450,451.
146 Zie bijv. inv.nrs. 157-174,210-214,216-230,244-272,283-291,439. Bewust zijn de stukken uit de collectie Tissot van 

Patot buiten deze opsomming gehouden.
147 Inv.nrs. 310 en 221.
148 Zie noot 56.
149 Zie inv.nrs. 1,2,8,9,186,309,421,423,456,467,469,476-478.
150 J.A.A. Bervoets, J.A.M.Y. Bos-Rops, Th.J.N.M. Marcelis, H.Th.M. Roosenboom, G.M.W. Ruitenberg, Het 

conglomeraat ontward. Aanwijzingen voor het inventariseren van familiearchieven in: NAB, 88 (1984), p. 207.
151 Kort, Offem.
152 Zie inv.nrs. 63-132, 193, 213, 214.
153 Zie inv.nrs. 17-62.
154 Zie inv.nrs.231-495. Veelal impliceert dit niet, dat er van de tijd van na het overlijden van Johan van 

Oldenbarnevelt over deze bezittingen altijd wat bewaard is gebleven.
155 Zie p. VIII.



3.20.41 Oldenbarnevelt, van 29

Na de gebruikelijke rubriek "Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is" volgt in 
deze inventaris nog een Bijlage. Deze bestaat uit archivalia, die eigenlijk in het gemeentearchief 
van Rotterdam en in het reeds geïnventariseerde ambtelijke archief van Johan van Oldenbarnevelt 
thuis horen. Hoewel tegen de indeling van deze inventaris in een recensie theoretische en 
praktische bezwaren werden aangevoerd 156 , is deze indeling hier bewust gehandhaafd. Allereerst 
om te zijner tijd het overbrengen van deze archivalia naar de desbetreffende archieven te 
vergemakkelijken. Vervolgens omdat de in de recensie voorgestelde indeling evenmin alle 
problemen oplost. Afgezien van het feit,dat deze, zoals in een reactie werd aangetoond, haaks op 
de Handleiding staat, zouden zich bij de andere plaatsing van de stukken evengoed moeilijkheden 
blijven voordoen 157 .

156 J. Roelevink, Het project van de Staten van Holland, in: NAB, 90 (1986), pp.86-94. J. Roelevink, Stelling 10 bij de 
dissertatie: Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 1735-
1839, Maarssen, 1986.

157 Brokken, NAB, 90 (1986), pp. 188-190.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

A. Stukken van persoonlijke aard

A. STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD
A.a De familie van Oldenbarnevelt

A.A DE FAMILIE VAN OLDENBARNEVELT
A.1 Algemeen

A.1 ALGEMEEN
1.1 Genealogie

1.1 GENEALOGIE

1 Akte waarbij de magistraat van Arnhem voor Johan van Oldenbarnevelt op 3 
augustus 1570 verklaart, dat de leden van het geslacht van Oldenbarnevelt sinds 
1436 in de Ridderschap van het kwartier van de Veluwe zijn beschreven, 1593; 
origineel en authentiek afschrift. Met een bijlage, 1436, 1471, 1569, 1520 en [begin 
16e eeuw]; authentiek afschrift, 1593.
[1436-1593] 2 stukken
Eén stuk in tweevoud.

2 Register van stukken betreffende de familie Van Oldenbarnevelt en aanverwante 
families; afschriften,
1594 1 katern
- Akte, waarbij de magistraat van Arnhem ten behoeve van Johan van 

Oldenbarnevelt op 3 augustus 1570 verklaart, dat de leden van het geslacht Van 
Oldenbarnevelt sinds 1436 in de Ridderschap van het kwartier van de Veluwe zijn 
beschreven, 1570; met bijlagen, 1436, 1441, 1469, 1520 en [begin 16e eeuw]

- Lijst van de edelen van de oude geslachten Van Amersfoort, Van Stoutenburg, Van 
Weede, Van der Beeck en andere geslachten, die in de periode van 777-1500 drie of
zes leliën in hun wapen voerden, 16e eeuw

- Cartularium van de ambachtsheerlijkheid Stoutenburch, 1119, 1259, 1326, 1344, 
1578, 1593 en 1594
Zie ook de inv.nrs. 1, 2, 6 en 8.
Zie ook RGP 80, pp. 253-254.
Deels in het Latijn.

3 Brief van Pieter Cornelis Bockenberg aan Johan van Oldenbarnevelt van 9 maart 
1594, inzake diens vragen naar het ontstaan van de stad Amersfoort, de mogelijke 
relatie tussen de geslachten Amersfoort en Van Stoutenburg, de herkomst van 
laatstgenoemd geslacht, de mogelijke naamsverandering in Van Weede en inzake 
de ontoereikendheid van zijn wedde als geschiedschrijver van de Staten van 
Holland en West-Friesland, origineel.
1594 1 stuk
RGP 80, pp. 254-259.

4 Uittreksel uit het verbaal van de Ridderschap van het kwartier van de Veluwe van de
in maart 1597 gehouden landdag, 1599; authentiek afschrift,
1599 1 stuk

5 Brief van Otto van Haeften aan Johan van Oldenbarnevelt van 20 maart 1599, 
betreffende de wijze waarop de bezitting "Olden Barnevelt" bij Barneveld sinds 
deze in 1440 in het bezit van Casijn van Oldenbarnevelt kwam, daarna via Ernst en 
Johan van Oldenbarnevelt aan Van Haaftens echtgenote is gekomen, origineel.
1599 1 stuk
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RGP 80, pp. 516-517.
NL, 36 (1918), kol. 148 en 150 e.v.

6 Akte waarbij de magistraat van Arnhem ten behoeve van Johan van Oldenbarnevelt
op 11 oktober 1599 verklaart, dat de leden van het geslacht Van Oldenbarnevelt 
sinds 1436 in de Ridderschap van het kwartier van de Veluwe zijn beschreven, 
origineel.
1599 1 stuk

7 Brief van Jacob Both van der Eem aan Reinout van Brederode, heer van Veenhuizen,
raadsheer van de Hoge Raad van Holland en Zeeland, van 29 oktober 1599, 
betreffende een door hem op verzoek van de geadresseerde ingesteld onderzoek 
naar archivalia op het stadhuis van Arnhem en bij het Hof en de Rekenkamer van 
Gelre omtrent de riddermatigheid van Johan van Oldenbarnevelt en betreffende 
het bedanken van Both van de Veens zwager Vonck van Liende voor het ambt van 
ontvanger-generaal van het kwartier van Nijmegen, origineel.
1599 1 stuk
Ook in 19e eeuws afschrift.

8 Register van stukken betreffende de familie Van Oldenbarnevelt en aanverwante 
families; afschriften,
[1611] 1 katern en 8 stukken
- Akte waarbij de magistraat van Arnhem ten behoeve van Johan van 

Oldenbarnevelt op 3 augustus 1570 verklaart, dat de leden van het geslacht Van 
Oldenbarnevelt sinds 1436 in de Ridderschap van het kwartier van de Veluwe zijn 
beschreven, 1570; met bijlagen, 1436, 1441, 1469, 1520 en [begin 16e eeuw]

- Akte waarbij Johan, elect van Utrecht, ten behoeve van Wouter van Stoutenburg 
op 13 april 1286 een vidimus afgeeft van de akte van belening door Andreus, 
bisschop van Utrecht, in september 1132 van Remward, Otward, Hemelric en 
Heribart met het land van Hovelaken bij Grawenvene.

- Aantekeningen betreffende de geslachten Van Amersfoort, Van Stoutenburg en 
Van Weede en hun bezittingen in het Sticht over de periode van 777-1326; met een 
genealogisch overzicht van deze geslachten over de jaren 1252-1390 en een lijst 
van deze en andere geslachten, die in de periode van 777-1500 drie of zes leliën in 
hun wapen voerden.

- Akte van verzoening van Willem, proost van het convent van St. Jan te Utrecht, en 
zijn broers Gijsbrecht en Arnoud, heren van Amstel, met Johan, elect van het 
bisdom Utrecht, en Floris V, graaf van Holland, van 21 maart 1288.

- Akte waarbij Floris V, graaf van Holland, op 7 mei 1293 een verdrag sluit met Johan 
II, bisschop van Utrecht.
Zie ook inv.nrs. 1, 2 en 6.
Zie voor de akte van 1132: Oorkondenboek Utrecht, dl. I, pp. 313-314 en voor die 
van 1286, dl. IV, p. 465. Verder voor de akten van 1285 en 1288, dl. IV, pp. 442-445, 
514-519 en voor die van 1293, dl. V, pp. 109-111.
De akte van 1286 in tweevoud.
De aantekeningen betreffende de bezittingen in tweevoud.
Deels in het Latijn.

1.2 Familiegraf

1.2 FAMILIEGRAF

9 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt betreffende graven van leden van de 
geslachten Van Vanevelt, Van Weede en Van Oldenbarnevelt in de St. Joriskerk te 
Amersfoort, klad.
1611 1 stuk
RGP 121, p. 475.
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A.2 Bijzonder

A.2 BIJZONDER
A.I Gerrit van Oldenbarnevelt (± 1523-1588)

A.I GERRIT VAN OLDENBARNEVELT (± 1523-1588)
Gerrit van Oldenbarnevelt was de enige zoon van Reyer van Oldenbarnevelt en Geertruid Verburch. 
Hij was koopman en sequester van de goederen van de baronie van Liesveld te Gelkenes. Hij 
trouwde in 1544 Deliana van Weede, overleden in 1587.

10 Codicil bij het testament van Gerrit van Oldenbarnevelt en Deliana van Weede van 
29 oktober 1587, opgemaakt ten overstaan van Beernt Gerritszn., schout, en Jan 
Huybrechtszn., schepen van de baronie van Liesveld, met bepalingen ten aanzien 
van de langstlevende, origineel.
1587 1 charter

11 Akte van scheiding (origineel) en deling van de goederen van Gerrit van 
Oldenbarnevelt en Deliana van Weede, tussen de kinderen respectievelijk 
erfgenamen te weten Johan, Reijnier, Elias en Odilia van Oldenbarnevelt en de 
kinderen van hun overleden dochters Christina, Maria en Geertruijdt van 
Oldenbarnevelt; met een akte van scheiding en deling van de goederen van wijlen 
Sara, weeskind van Maria van Oldenbarnevelt, tussen haar ooms Johan, Reijnier en 
Elias en haar tante Odilia van Oldenbarnevelt van
10 mei 1589 1 stuk
Zie: NL, 33 (1915), kol. 33-37.
In tweevoud. Naast een exemplaar voor Johan van Oldenbarnevelt ook een exemplaar voor 
Geertruijdt Boldewijns, dochter van Reijertgen van Oldenbarnevelt.

A.II Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)

A.II JOHAN VAN OLDENBARNEVELT (1547-1619)
Johan van Oldenbarnevelt was de oudste zoon van I. Hij was advocaat van het Hof van Holland, 
Zeeland en West-Friesland, pensionaris van Rotterdam, landsadvocaat van de Staten van Holland en
West-Friesland, registermeester van de Lenen van Holland en West-Friesland, charterbewaarder, 
grootzegelbewaarder van de Staten van Holland en West-Friesland, hoofdingeland en 
hoogheemraad van Delfland. Hij trouwde in 1575 Maria van Utrecht (± 1552-1629).

1. Algemeen

1. Algemeen

12 Rekest van Johan van Oldenbarnevelt, mede namens zijn vrouw Maria van Utrecht 
en haar oom Pouwels Janszn. van Utrecht, aan het Hof van Holland, Zeeland en 
West-Friesland om aan Cornelis Claeszn., kuiper te Delft, als toezichthouder en 
baas van Maria van Utrechts halfbroer Dirck Quyrintszn. een boete te willen 
opleggen indien Claeszn. de supplianten blijft beledigen vanwege een vordering, 
die hij zegt op Pouwels Janszn. van Utrecht te hebben namens zijn knecht Dirck 
Quyrintszn., concept.
[1576] 1 stuk
RGP 80, pp. 2-4.

13 Brief van Johan van Oldenbarnevelt aan N.N., inzake een gunstige beschikking op 
een door Reinout van Brederode, heer van Veenhuizen, op 16 juni 1597 aan hem 
gedaan huwelijksaanzoek om zijn dochter Geertruid te mogen trouwen, concept.
1597 1 stuk

14 Brief van de weduwe Maria Storms, nicht van Oldenbarnevelt, aan Johan van 
Oldenbarnevelt van 21 november 1615, betreffende de geringe inkomsten uit het 
land te Berendrecht ten noorden van Antwerpen en om haar dochter en haar 
verloofde Melander financieel te willen helpen, origineel.
1615 1 stuk
RGP 121, pp. 152-153.
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15 Uittreksels uit brieven van Johan van Oldenbarnevelt aan zijn vrouw Maria van 
Utrecht en zijn kinderen van [10, 15] en 24 maart en 7 en 15 april 1619 inzake de 
ondervragingen en zijn antwoorden en bekentenissen daarop, 1619; afschrift,
(begin 17e eeuw) 1 stuk
RGP 121, pp. 475-479.

16 Aantekeningen van Antonis Toniszn. Karreman voor de levering van verschillende 
goederen uit Amersfoort, die ten huize van Johan van Oldenbarnevelt te 's-
Gravenhage afgeleverd moeten worden, origineel.
z.j. 1 stuk

2. Bijzonder

2. Bijzonder
2.1 Eigendommen

2.1 Eigendommen
2.1.1 Algemeen

2.1.1 Algemeen
a. Bestuur

a. Bestuur
a.1 Openbare orde

a.1 Openbare orde

17 Akte waarbij de welgeboren mannen, gerechten, ambachtsbewaarders en enkele 
inwoners van de ambachten van Berkel, Pijnacker en Nootdorp op 24 mei 1602 op 
verzoek van Adriaen van der Waes, stadhouder van Aelbrecht Storm van Wena, 
baljuw van Delfland, verklaren dat tien weken daarvoor vijf dieven zijn gearresteerd
en naar de galijen zijn verbannen, 1602; authentiek afschrift. Met een bijlage, 1602; 
afschrift, 1604.
[1602, 1604] 2 stukken

a.2 Waterstaat

a.2 Waterstaat

18 Stukken betreffende de overeenkomst van Govert Willemszn. Brasser en Jan de 
Groot, uit naam van hun medebedijkers, met Sabina, gravin van Egmond van 15 
december 1593, waarbij zij een derde deel van de krachtens een akte van 
authorisatie van de Staten van Holland en West-Friesland van 18 november 1593, in 
pacht uitgegeven bedijking van de Diepsmeer en de Tjaarlingermeer op zich 
nemen, 1593. klad, concept en afschriften,
(eind 16e eeuw) 2 stukken
Eén stuk in drie versies.

19 Akte van overeenkomst tussen de bedijkers van Diepsmeer, de Tjaarlingermeer en 
de Kerkmeer, van 12 augustus 1595, inzake het bedijken, het uitgeven van kavels 
land, het bestuur en de contributie aan het gemene land, concept,
1595 1 stuk
Zie RGP 80, pp. 309-312.

20 Staten van de ten behoeve van de bedijkingen en het aanleggen van een ringsloot 
rond de Diepsmeer en de Tjaarlingermeer aangekochte landerijen, origineel,
1595 2 stukken

21 Ordonnantie waarbij de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland op 
19 juni 1596 op verzoek van Lamoraal II, graaf van Egmond, aan de bedijkers van de 
Diepsmeer en de Tjaarlingermeer opdragen om de erfpacht van het nieuw 
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gewonnen land te betalen, 1596; afschrift,
(eind 16e eeuw), 1 stuk

22 Begroting van de opbrengsten uit de ommeslagen over de bedijkingen van de 
Diepsmeer en de Tjaarlingermeer, origineel. Met bijlagen; originelen,
1596 4 stukken

b. Beheer

b. Beheer
b.1 Algemeen

b.1 Algemeen

23 Kaart van het Nieuulandt in het Sticht, dat in het noorden grenst aan de Zuiderzee, 
in het oosten tussen Bunschoten en Hoogland aan Gelderland, in het zuiden aan 
Hoogland en in het westen aan de Eem, opgemaakt voor het winnen van zout 
aldaar, origineel,
[begin 16e eeuw] 1 stuk

24 Akte waarbij de landmeter Floris Damen op 3 juni 1595 met Johan van 
Oldenbarnevelt overeenkomt een kaartenboek en een afzonderlijke kaart van 
Delfland te zullen maken, concept,
1595 1 stuk

25 Stukken betreffende door Johan van Oldenbarnevelt bij Arnold Bol van Hamersfelt, 
kweker te Wassenaar, ingewonnen adviezen over de aanplant van verschillende 
bomen en de aanleg van een boomgaard, originelen en concept,
1597 en (eind 16e eeuw) 3 stukken
Deels in het Latijn.

26 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt van een door hem op 3 augustus 
1608 langs zijn in Delfland gelegen landerijen gehouden inspectietocht, klad,
1608 1 stuk
RGP 108, pp. 249-251.

27 Brieven van Hendrick van Zijll, zaakwaarnemer van Johan van Oldenbarnevelt, aan 
Johan van Oldenbarnevelt van 8, 15, 24 en 30 oktober 1613, betreffende een door 
hem uitgevoerde inspectie van bezittingen van de heerlijkheid Beverweerd, de 
voorbereidingen voor de verkoop van landerijen in Tull en 't Waal, Cockengen, Odijk
en Rijsenburg en de levering van karpers en patrijzen aan de ridderhofstad 
Gunterstein te Breukelen, originelen,
1613 5 stukken
RGP 108, 569-571, 574-575, 577-578, 579-580.

28 "Agenda", aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt van de zaken, die hij 
tijdens zijn verblijf in het Sticht Utrecht wil afhandelen, inzake enkele van zijn 
bezittingen en de voogdij over de kinderen van Elias van Oldenbarnevelt, origineel,
[1613] 1 stuk
RGP 108, pp. 528-529.
Den Tex, dl. IV, pp. 174-176.
Zie ook inv.nrs. 146-148.

29 Memorie van Hendrick van Zijll, zaakwaarnemer van Johan van Oldenbarnevelt, 
voor Johan van Oldenbarnevelt, betreffende de mogelijke verkoop van drie 
percelen land in Odijk, het aanblijven van Justus van Cuylenburch, als eerste 
burgemeester van Utrecht en inzake de aan de sluis bij de ridderhofstede 
Gunterstein te Breukelen uitgevoerde werkzaamheden, origineel,
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[1613] 1 stuk

30 Brief van Bartholda van Zwieten, weduwe van Floris Tserclaes, aan [Johan van 
Oldenbarnevelt] van 10 oktober 1615, waarin zij hem vraagt of hij nog belangstelling
heeft voor de heerlijkheid Renswoude of De Lier, aangezien het Hof van Holland, 
Zeeland en West-Friesland het fideï-commis van het testament van Margaretha van
Culemborg heeft afgehandeld, origineel,
1615 1 stuk
RGP 121, p. 139.

31 Memorie van Johan van Oldenbarnevelt betreffende het beheer van zijn goederen 
in Wimmenum, Bakkum, de Wieringerwaard, de Dieps- en de Tjaarlingermeer, klad,
[1615] 1 stuk

32 Brief van P. van Loevesteijn aan Johan van Oldenbarnevelt van [augustus] 1616 om 
indien mogelijk in aanmerking te komen voor een van de vacatures van de 
monstercommissarissen en betreffende de verkoop van een stuk land in Zeldert op 
Hoogland ten behoeve van zijn kinderen, origineel,
1616 1 stuk
RGP 121, pp. 215-216.

b.2 Bijzonder

b.2 Bijzonder

b.2.1 Tiendrecht

33 Akte van condities en voorwaarden, waarop Claes Cornelissn. van Beaumont, als 
zaakwaarnemer van Johan van Oldenbarnevelt, de groftienden van de 
veldgewassen in Schieveen, Ackersdijk en Rodenrijs over het jaar 1600 aan derden 
te koop aanbiedt, concept,
[1601] 1 stuk

34 Akte van condities en voorwaarden, waarop een gecommitteerde van Johan van 
Oldenbarnevelt aan Dirck Lenaertszn. Vogelaer, inwoner van Schieveen, Cornelis 
Maertenszn. Bosch, Vrederick Janszn. en Vranck Dircksz., inwoner van Schiebroek, 
op 31 juli 1603 de tienden van de ooft- en jaarschare van het zuidblok te Schieveen, 
het noord- en zuidblok van Ackersdijk en het rode Rijsblok in Berkel, verkocht, 
origineel,
1603 1 stuk

35 Akte van condities en voorwaarden, waarop Nijclaes van der Wijele, 
zaakwaarnemer van Johan van Oldenbarnevelt, aan Dirck Lenaertszn. Vogelaer, 
inwoner van Schieveen, en Put Reijerszn., inwoner van Vlaardingen, op 2 augustus 
1604 de tienden van de ooft- en jaarschare van het zuidblok te Schieveen en van 
het rode Rijsblok in Berkel verkocht, waarvan Reijerszn. zijn deel aan Jacop 
Joppenzn., inwoner van Berkel, overdeed, origineel,
1604 1 stuk

36 Akte van condities en voorwaarden, waarop een gecommitteerde van Johan van 
Oldenbarnevelt aan Claes Janszn., inwoner van Schieveen, Bastiaen Ariens 
Ronckuw, Jan Janszn., inwoner van Rodenrijs, en Willem Willemszn., waard in 
Berkel, op 31 juli 1614 de tienden van de ooft- en jaarschare van het zuidblok te 
Schieveen, het noord- en zuidblok van Ackersdijk en de tienden in Rodenrijs, 
verkocht, origineel,
1614 1 stuk
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b.2.2 Verpachtingen

37 Begroting voor het vaststellen van een nieuwe pachtsom voor Oldenbarnevelts 
bezittingen Zijlhorst, Lange Duyst, Nieuwland, Grasschap en Luttekewede, 
origineel,
[1601] 1 stuk

38 Kwitantie van Claes Cornelissn. van Beaumont voor Cornelis Lenertszn., inwoner 
van 't Wout, pachter, en van de weduwe van Claes Claeszn., inwoonster van Papsou,
voor de pacht over 1601, origineel.
1602 1 stuk

b.2.3 Financiën

39 Aantekeningen van Jan Jacobszn. van Utrecht van het bedrag, dat hij in 1544 
volgens schattingen van de desbetreffende schouten en gerechten voor de tiende 
penning moet betalen voor de hofstad Rodenrijs, en de in de 
ambachtsheerlijkheden Overschie, Schieveen, Nootdorp, Hoogeveen, Kethel en 
Vrijeban gelegen landerijen, afschrift,
1544 1 stuk

40 Rekeningen van de domeinen van Putten, Poortugaal, Charlois en Geervliet over de 
jaren 1572-1578, [1579]; Afschrift.
(eind 16e eeuw) 1 stuk

41 Memorie van Johan van Oldenbarnevel voor zijn zaakwaarnemer(s) van juni 1585 
inzake het tijdens zijn afwezigheid vanwege een gezantschap naar Engeland 
behartigen van enkele zaken in [Beijerland], een proces tegen Jan Basius, de inning 
van achterstallige schulden van Jacob van Dijck, inwoner van Groenevelt, en Dirck 
Janszn., inwoner van Wateringen, de afwikkeling van de inbeslaglegging van de 
goederen van Jan Adriaenszn., inwoner van Honsholredijk, de onderhandelingen 
met de Heilige Geestmeesters van Overschie over grondaankoop, het voornemen 
tot het naasten van grond in Schieveen, De Tempel en Rodenrijs en een lopend 
proces tegen Jan Janszn. Graswinckel de jonge over de erfenis van een stuk land, 
origineel,
1585 1 stuk
RGP 80, pp. 84-86.

42 Aantekeningen van financiële aard van Johan van Oldenbarnevelt betreffende het 
goederenbeheer, originelen,
1586 en z.j. 4 stukken

43 Aantekeningen (origineel) van Johan van Oldenbarnevelt betreffende het verschot 
voor Jan Roo van Utrecht over de jaren 1590 en 1591,
1591 1 stuk

44 Lijst van enkele inkomsten uit verschillende bezittingen van Johan van 
Oldenbarnevelt in Delfland over het jaar 1591, origineel,
[1592] 1 stuk

45 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt van de restanten van de jaren 1588-
1594 en van de inkomsten uit de verpachtingen, custingen, erfpachten en renten 
van zijn landerijen in Holland en Utrecht over de jaren 1589-1595 en van enkele 
uitgaven in die jaren, klad,
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1589-1595 6 stukken

46 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt betreffende de liquidatie van de 10e 
penning over de jaren 1594 en 1595, klad,
[1595] 1 stuk

47 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt betreffende uitgaven in 1596 ten 
behoeve van de Tjaarlingermeer, Rodenrijs en Ruigenhil, klad,
1596 1 stuk

48 Staten van de inkomsten van Johan van Oldenbarnevelt over de jaren 1590-1596 uit
de bezittingen in Berkel en Rodenrijs, de Diepsmeer en de Tjaarlingermeer, de 
huizen in Delft en in 's-Gravenhage, de nieuwe uitslag van Putten, de landerijen en 
het huis Stoutenburg bij Amersfoort, en de landerijen bij Overschie, Schieveen en 
De Tempel, klad,
1597 2 stukken

49 Lijst van uitgaven van Johan van Oldenbarnevelt aan verschillende personen voor 
het beheer en het onderhoud van diverse van zijn bezittingen, origineel; met 
aanvullingen in concept,
(eind 16e eeuw) 1 stuk

50 Kwitantie van Anthonia Roelants, weduwe van Jan Roo van Utrecht, voor Johan van
Oldenbarnevelt van 22 juni 1601 voor de betaling van een op de heerlijkheden 
Zevenbergen, Naaldwijk etc. rustende jaarrente van 1599 en 1600, die haar door een
wissel van Johan van der Veken, koopman te Rotterdam, op Anthonio van Hove, 
koopman te Antwerpen, is verstrekt, origineel,
1601 1 stuk

51 Rekeningen van Jan van Vanevelt, rentmeester van Hoogland, van het 
goederenbeheer bij Amersfoort, Hoogland en Stoutenburg over de jaren 1592-1595 
en 1597-1601; originelen, 1593-1595, 1599-1601. Met een bijlage en originelen, 1595;
[1592-1601] 5 stukken en 1 katern
1592 mei-1593 juli
1593 juli 24-1594 juli 13
1594 augustus 10-1599 augustus 4; 1 katern
1597 november 11-1599 juni 22
1599 juni 23-1600 juni 11
1600 november 11-1601 juni 3
Zie voor de bijlage: RGP 80, p. 279.

52 Rekeningen van Geraert Verhaer, zaakwaarnemer van Johan van Oldenbarnevelt, 
van het goederenbeheer bij Amersfoort, Hoogland en Stoutenburg, van enkele 
inkomsten in 1601 en enkele uitgaven in 1602, minuut,
[1602] 1 stuk

53 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt betreffende het financiële beheer 
van verschillende van zijn bezittingen, klad,
1596, 1602-1605 en z.j. 1 omslag

54 Staat van de inkomsten van Johan van Oldenbarnevelt over de jaren 1600-1604 uit 
bezittingen in Delfland, Delft, de Stormpolder, Voorne, Putten, Kruiningen, Noord-
Beveland, Dirksland, de Diepsmeer, de Tjaarlingermeer, de Zijpe, Vianen en Heicop 
en landerijen en huizen in het Sticht Utrecht, klad. Met een bijlage, 1605; origineel.
[1605] 2 stukken
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55 Memories van Elias van Oldenbarnevelt voor Johan van Oldenbarnevelt van 30 mei 
en 2 juni 1600 en 1606 betreffende het verhuren van de in het Sticht bij Amersfoort 
gelegen landerijen over de jaren 1600-1604 en het al of niet verlengen daarvan in 
1606, 1600 en 1606; originelen.
1600-1606 2 stukken

56 Stukken betreffende de financiële administratie van zaakwaarnemers van Johan 
van Oldenbarnevelt over zijn in Hoogland en Stoutenburg gelegen bezittingen, 
originelen,
1599-1601, 1603, 1605-1608 en begin 17e eeuw 1 omslag

57 Lijst van schulden van Johan van Oldenbarnevelt aan derden te voldoen uit de 
inkomsten van verschillende van zijn goederen, 1614 en 1615; klad.
1614-1615 2 stukken

58 Kwitantie van Jacob Janszn. Brouwer, schout van de St. Petersabdij te Utrecht, voor 
Loraen Stricke, secretaris van Breukelen, zaakwaarnemer van Johan van 
Oldenbarnevelt, voor de betaling van enkele belastingen over het jaar 1614 over 
verschillende van Oldenbarnevelts bezittingen, origineel,
1615 1 stuk

59 Rekening van Steven Snouck voor Johan van Oldenbarnevelt van de onkosten, 
gemaakt op zijn reis in juni 1615 naar de ridderhofstad Gunterstein, origineel. Met 
een bijlage; origineel.
1615 2 stukken

60 Rekening van de op 19 en 21 juni 1615 op de huizen Zijlhorst, Stoutenburg en 
Gunterstein gemaakte onkosten, origineel. Met een bijlage, [1615]; origineel.
1615 2 stukken

61 Lijst van de onkosten van Johan van Oldenbarnevelt, gemaakt op zijn reis in juli 
1615 via de Diepsmeer, Egmond op den Hoef, het huis Teilingen in Voorhout, 
Sassenheim en Wijk bij Duurstede naar 's-Gravenhage, origineel,
1615 1 stuk

62 Lijst van het arbeidsloon dat Johan van Oldenbarnevelt voor in de periode van 3 
augustus tot 8 september [1615] te 's-Gravenhage, Wateringen, Loosduinen en 
Eikenduinen uitgevoerde werkzaamheden, aan verschillende personen 
verschuldigd is, concept. Met een bijlage; klad.
[1615] 2 stukken

2.1.2 Bijzonder

2.1.2 Bijzonder
a. Beveren

a. Beveren

63 Stukken betreffende de verbouwing door de meester-timmerman Thonis 
Lenaertssn. van een huis te Beveren, originelen,
1614 2 stukken

64 Rekeningen van de meester-timmersman Thonis Lenaertssn. voor Johan van 
Oldenbarnevelt voor het in de periode van 7 juli 1614-25 juni 1616 en 28 juni 1616-25
november 1617 geleverde hout en voor de op het huis en in de stal te Beveren 
verrichte werkzaamheden, originelen,
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1618 1 katern en 1 stuk
b. Delft

b. Delf
Zie ook inv.nr. 497.

65 Rekening van Magdaleen Jansdr. voor Johan van Oldenbarnevelt betreffende de 
huishuur voor het huis aan de Oude Delft te Delft over de jaren 1591-1596 met 
aftrek van de gemaakte onderhoudskosten, origineel,
1596 1 stuk

66 Kwitantie van N.N. Wel, zaakwaarnemer van Johan van Oldenbarnevelt, voor 
mejuffrouw N.N. van Brantwijck voor een half jaar huishuur voor het huis aan de 
Oude Delft te Delft met aftrek van de voorgeschoten reparatiekosten, origineel. 
Met een bijlage; afschrift.
1596 2 stukken

67 Plattegrond van het huis van Maria van Utrecht op de Oude Delft te Delft ten 
behoeve van een verbouwing, origineel,
(eind 16e eeuw) 1 stuk

68 Kwitantie van Adrijaen Pauw voor Egbert Gool, secretaris van Johan van 
Oldenbarnevelt, van 5 november 1615 voor het in de periode van 25 oktober 1614-
19 oktober 1615 ten huize van Oldenbarnevelt in Delft geleverde bier, origineel,
1615 1 stuk

c. De Diepsmeer

c. De Diepsmeer
c.1 Beheer

c.1 Beheer

c.1.1 Verpachtingen

69 Akte, waarbij Lamoraal II, graaf van Egmond, op 31 juli 1595 als tegemoetkoming in 
de door de bedijkers van de Diepsmeer gemaakte kosten aan laatstgenoemden of 
aan kopers van kavels land toestaat om de erfpacht te lossen tegen de penning 
zestien, origineel,
1595 1 stuk

70 Akte van voorwaarden van de bedijkers voor de verpachting van de in de 
Diepsmeer ingedijkte landerijen, opgesteld door Johan van Oldenbarnevelt, 
concept,
1595 1 stuk

71 Brief van Johan van Oldenbarnevelt aan Anthonis Willemszn. Sonck, rentmeester 
van het huis Egmond, van 13 oktober 1595, inzake de door hem zelf in pacht 
uitgegeven landerijen, met het verzoek de onverpachte landerijen als weide- of 
tarwegrond te verhuren, origineel,
1595 1 stuk
RGP 80, pp. 316-317.

72 Akte van verpachting door de burgemeesters van Warmenhuizen aan Cornelis 
Janssn. op 11 april 1596 van een stuk land, geheten het Kerkeslik van Koedijk, 
waarbij Jan Weijers als borg optrad, origineel,
1596 1 stuk
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73 Stukken betreffende de verpachte percelen land in de bedijkte Diepsmeer, 
concepten,
[1596-1598] 1 omslag

74 Aantekeningen van de door Johan van Oldenbarnevelt op 23 en 24 juni 1596 met 
enkele van zijn pachters gevoerde onderhandelingen, waarbij hij hun een gedeelte 
van de te betalen tienden kwijtgescholden heeft, concept,
1596 1 stuk
RGP 80, pp. 338-339.

75 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt, inzake de pachtopbrengsten uit zijn 
landerijen in de Diepsmeer, concept,
[1597] 1 stuk

76 Stukken betreffende de jaarlijkse betaling door Oldenbarnevelts pachters aan 
Anthonis Willemsz. Sonck, inzake de daarbij gerezen moeilijkheden, concepten,
1597 2 stukken
Eén stuk in RGP 80, pp. 352-353.

77 Memorie van Johan van Oldenbarnevelt voor de besprekingen te Alkmaar met 
Anthonis Willemszn. Sonck, rentmeester van het huis Egmond, inzake het beheer 
van de landerijen, klad,
[1599] 1 stuk

c.1.2 Financiën

78 Kwitantie van Anthonis Willemszn. Sonck voor Johan van Oldenbarnevelt van 24 
juni 1595 voor de betaling van zijn aandeel in de negende omslag van de onkosten 
van de bedijking van de Diepsmeer, origineel,
1595 1 stuk

79 Kwitanties van Anthonis Willemszn. Sonck voor Johan van Oldenbarnevelt voor de 
betaling van de jaarlijkse opbrengst uit de ommeslagen, originelen,
1595 en 1597 2 stukken

80 Rekening van Anthonis Willemszn. Sonck van de voor het bedijken van de 
Diepsmeer gemaakte onkosten voor Johan van Oldenbarnevelt, Govert Willemszn. 
Brasser, Philips Doubleth, Jan de Groot, Nicolaas en Barthout Cromholt en Jacob 
Dirckszn., als besteders van voornoemde bedijking, afgehoord op 14 augustus 1595 
en gesloten op 3 juli 1597; origineel.
1595-1597 1 deel

81 Brieven van Anthonis Willemszn. Sonck aan Johan van Oldenbarnevelt, inzake het 
financiële beheer van diens landerijen, de opbrengst hiervan en het aanstellen van 
een baljuw, 1595-1597; originelen. Met bijlagen, originelen,
1595 en 1597 1 omslag

82 Akte waarbij Pieter Thomaszn., inwoner van Alkmaar, ten overstaan van schout en 
schepenen van Oudcarspel op 17 februari als curator en voogd van de kinderen van 
wijlen Willem Stuver, verklaart zijn geld te hebben ontvangen voor het stuk land, 
geheten Posoort, dat hij aan de bedijkers van de Diepsmeer heeft verkocht, met een
bijlage, 1596; authentieke afschriften, 1597.
1597 1 katern
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83 Kwitantie van enkele arbeiders voor het door Anthonis Willemszn. Sonck op 17 mei 
1597 aan hen voor het inzaaien van enkel landerijen van Johan van Oldenbarnevelt 
betaalde arbeidsloon, origineel,
1597 1 stuk

d. 's-Gravenhage

d. 's-Gravenhage

84 Bestekken voor het bouwen van een nieuwe poort, twee nieuwe kamers, een 
paardenstal en een wagenhuis bij een van de twee huizen van Oldenbarnevelt in de 
Spuistraat; met een plattegrond, originelen,
c. 1600 3 stukken

85 Kwitanties van Pieter van Hoeve Cornelissn. voor Johan van Oldenbarnevelt van 1 
augustus 1605 en van 25 juli 1606 voor een jaarlijkse losrente van 25 gulden op zin 
huis in de Spuistraat te 's-Gravenhage, originelen,
1605 en 1606 2 stukken

e. Groot-Weede

e. Groot-Weede

86 Akte waarbij Johan van Oldenbarnevelt, ambachtsheer van Stoutenburg, aan 
Beatrice van Weede, als tante van de dochters van haar overleden broer, ter 
voldoening van schulden op 12 juni 1617 toestaat om enkele landerijen te verkopen, 
die behoren tot het erf Groot-Weede, dat bij Hoogland is gelegen, minuut,
1617 1 stuk
RGP 121, p. 333.

f. Heijsteeg

f. Heijsteeg

87 Brief van Jan van Vanevelt aan Johan van Oldenbarnevelt van 25 augustus 1591, 
waarin hij hem ondanks de geringe opbrengst adviseert om het door Wouter van 
Bijler de Beer, burgemeester van Amersfoort, op 19 maart 1591 voor twaalf jaar met 
Evert Janszn. Haesen en Meyns Lambertszn. gesloten akkoord over het slagturven 
in de Have venen bij de Heijsteeg af te kopen, 1591; met een bijlage; afschriften,
(eind 16e eeuw) 1 stuk

g. De Kerkmeer

g. De Kerkmeer

88 Stukken betreffende de overeenkomst van Govert Willemszn. Brasser en Johan de 
Groot uit naam van hun medecontribuanten met Sabina, gravin van Egmond, van 
29 maart 1594, waarbij zij tweederde deel van de krachtens een akte van 
authorisatie van de Staten van Holland en West-Friesland van 18 november 1593 in 
pacht uitgegeven bedijking van de Kerkmeer bij Geestmerambacht, op zich nemen, 
1594; afschrift, (eind 16e eeuw). Met een bijlage, 1547; afschrift,
1589 3 stukken

89 Stukken betreffende de overeenkomst van Johan van Oldenbarnevelt met Sabina, 
gravin van Egmond, van 1 juli 1594, waarbij hij een derde deel van de krachtens een 
akte van authorisatie van de Staten van Holland en West-Friesland van 18 
november 1593, in pacht uitgegeven bedijking van de Kerkmeer bij 
Geestmerambacht, op zich neemt, 1594; afschrift,
(eind 16e eeuw) 1 stuk
Eén stuk in tweevoud.
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h. Nieuw-Beijerland

h. Nieuw-Beijerland
h.1 Beheer

h.1 Beheer

h.1.1 Algemeen

90 Brief van L. Alblas, [waarnemend secretaris] van de dijkgraaf en heemraden van 
Nieuw-Beijerland, aan Johan van Oldenbarnevelt van 26 juli 1582 om hem ter 
bespreking van een in augustus door de landmeters uit te brengen rapport uit te 
nodigen of een gemachtigde te sturen, origineel,
1592 1 stuk

91 Brief van Henrick van Nispen, gesubstitueerde penningmeester van de nieuwe 
bedijkingen van Beijerland, aan Johan van Oldenbarnevelt, pensionaris van 
Rotterdam, van 17 maart 1584, waarin hij hem uitnodigt voor de vergadering van de
ingelanden op 12 april 1584 in het dorp Oud-Beijerland ter bespreking van de 
jaarrekening en andere belangrijke zaken, origineel,
1584 1 stuk

92 Brief van Guillaume Maes, rentmeester van de erfgenamen van wijlen Gillis 
Hooftman, aan Johan van Oldenbarnevelt, pensionaris van Rotterdam, van 10 april 
1584, waarbij hij hem meedeelt dat Henrick van Nispen op 12 april 1584 als 
zaakwaarnemer zal optreden bij de bespreking over de jaarrekening en de 
afhandeling van de zaken met de erfgenamen van Hooftman, alsmede inzake het 
overleg met Jan van der Meulen, rentmeester van Nieuw-Beijerland, betreffende 
gemeenschappelijke belangen in Beijerland, origineel,
1584 1 stuk

h.1.2 Bijzonder

h.1.2.a Verkavelingen

93 Akte waarbij door Adriaen Danckaertsn., burgemeester van Schiedam enerzijds, en 
Johan van Oldenbarnevelt, pensionaris van Rotterdam, en Cornelis Spierinck, 
koopman te Rotterdam, procureur van Gillis Hooftman, en Anthoni Ancelino, 
voogden van de kinderen van wijlen Gillis Hooftman, anderzijds, op 4 december 
1582 ten overstaan van Dirck van den Bossche, notaris te Antwerpen, de zevende en
achtste kavel land in de nieuwe bedijkingen in Nieuw-Beijerland onder Adriaen 
Danckertsn., Johan van Oldenbarnevelt en Cornelis Spierinck zijn verkaveld, 1582; 
origineel en authentiek afschrift. Met een bijlage, 1582; origineel en authentieke 
afschriften.
1582 2 stukken
Zie voor de akte van 4 december 1582: RGP 80, pp. 77-78.
De bijlage in drievoud.

94 Memorie betreffende de hoeveelheid koren, die is ingezaaid op de landerijen, 
behorende bij de door Jan van der Meulen, rentmeester van Nieuw-Beijerland, van 
Johan van Oldenbarnevelt, pensionaris van Rotterdam, in de helft van het zevende 
kavel der nieuwe bedijkingen in Nieuw-Beijerland gehuurde boerderij, origineel,
[1583] 1 stuk



44 Oldenbarnevelt, van 3.20.41

h.1.2.b Verkoop

95 Memorie van Johan van Oldenbarnevelt van 16 april 1584, inzake de verkoop door 
hem aan Jan van der Meulen van de boerderij en de plantage in Beijerland en de 
verhuur door hem aan Van der Meulen van de helft van de zevende kavel land in de 
nieuwe bedijkingen in Beijerland, 1584; concept. Met een bijlage, 1584; origineel.
1584 2 stukken
RGP 80, pp. 78-79.

96 Akte waarbij Gerardt van de [Brienen], procureur van Johan van Oldenbarnevelt, Jan
van der Meulen het recht van bezit van de landerijen met een boerderij en plantage 
in de helft van het zevende kavel in de nieuwe bedijkingen van Beijerland betwist, 
concept,
[maart of april 1586] 1 stuk

97 Akte van verkoop door Johan van Oldenbarnevelt aan Jan van der Meulen, 
rentmeester van Nieuw-Beijerland, op 28 mei 1586 ten overstaan van Anthonis 
Geniets, superintendent van de grafelijkheid en het huis Egmond en Victor van 
Bleinckvliet, secretaris van Beijerland, van de helft van het zevende kavel land in de 
nieuwe bedijkingen in Nieuw-Beijerland, concept,
1586 1 stuk
RGP 80, pp. 110-111.

98 Akte van verkoop door Jan van der Meulen, rentmeester van Nieuw-Beijerland, aan 
Henrick van Nispen, gesubstitueerde penningmeester van de nieuwe bedijkingen in 
Nieuw-Beijerland, en Joost van der Elst ten overstaan van Jop Jacobszn. en 
Heyndrick Adriaenszn., schepenen van Nieuw-Beijerland, op 23 november 1591 van 
22 paarden, verschillende kavels land en landbouwgereedschap, afschrift, (eind 16e 
eeuw).
1591 1 stuk

h.1.2.c Financiën

99 Brief van Henrick van Nispen, gesubstitueerde penningmeester van de nieuwe 
bedijkingen in Beijerland, aan Johan van Oldenbarnevelt van 28 oktober 1581, 
waarin hij hem op verzoek van Anthonis Geniets, superintendent van de 
grafelijkheid en het huis Egmond, vraagt om samen met de overige kopers van de 
gorssen in Beijerland op 23 november 1581 ter vergadering te komen ter bespreking 
van de financiering met het huis van Egmond, met een naschrift; origineel.
1581 1 stuk

100 Rekest van de gemene ingelanden en ingeërfden van de gorssen van Beijerland en 
Piershil aan de Staten van Holland en West-Friesland om hun krachtens een octrooi
van 1515 voor de nieuwe bedijkingen van de contributies in de ommeslagen vrij te 
willen stellen, afschrift, (eind 16e eeuw),
1581 1 stuk

101 Lijst van de door Johan van Oldenbarnevelt voor de bedijkingen in Beijerland in 
[1581] gemaakte onkosten, concept,
[1581] 1 stuk

102 Stukken betreffende betalingen door Johan van Oldenbarnevelt, pensionaris van 
Rotterdam, aan Anthonis Geniets, superintendent van de grafelijkheid en het huis 
Egmond, Henrick van Nispen, gesubstitueerde penningmeester van de nieuwe 
bedijkingen in Beijerland, en Cornelis van Groenevelt, baljuw van Beijerland, voor 
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verschillende bedijkingen in de heerlijkheid Beijerland, originelen,
1581-1584 1 omslag

103 Vonnis van de dijkgraaf en heemraden van Nieuw-Beijerland in het geschil tussen 
Henrick van Nispen, als gemachtigde van de voogden van de kinderen van Gillis 
Hooftman enerzijds, en Jan van der Meulen, rentmeester van Nieuw-Beijerland 
anderzijds, van 10 juli 1586, waarbij laatstgenoemde als pachter van de betaling van
bijkomende kosten wordt vrijgesteld, met een bijlage, 1581; afschrift, (eind 16e 
eeuw); origineel.
1586 1 stuk
RGP 80, pp. 112-113.
De bijlage ook in origineel aanwezig.

104 Brief van Johan van Oldenbarnevelt aan Jan van der Meulen, rentmeester van 
Nieuw-Beijerland, van 11 juli 1591, inzake het betalen door Van der Meulen aan 
Oldenbarnevelt van de renten over 1590 van een door Oldenbarnevelt in 1586 aan 
hem verkochte kavel land in Nieuw-Beijerland, concept. Met een afschrift van Claes 
Cornelissn. [secretaris van Beijerland]; origineel.
1591 1 stuk
RGP 80, pp. 222-223.

105 Brief van Henrick van Nispen, gesubstitueerde penningmeester van de nieuwe 
bedijkingen in Beijerland, aan Johan van Oldenbarnevelt van 27 mei 1592, 
betreffende de schade, die de Staten van Holland en West-Friesland bij de 
inkomsten uit de geconfisqueerde goederen kunnen lijden als gevolg van de 
particuliere belangen, Van Nispens interesse voor het ambt van rentmeester van 
Beijerland en de betaling van de pachtgelden door hem en Joost van der Elst van 
een halve kavel land, die Johan van Oldenbarnevelt aan Jan van der Meulen, 
rentmeester van Nieuw-Beijerland, heeft verkocht, origineel,
1592 1 stuk

106 Akte van verkoop door Jan van der Meulen, rentmeester van Nieuw-Beijerland, ten 
overstaan van de schepenen van Beijerland, aan Johan van Oldenbarnevelt, 
landsadvocaat van Holland en West-Friesland, van een losrente van 100 gulden van 
twintig stuivers Brabants, afschrift, (eind 16e eeuw),
[eind 16e eeuw] 1 stuk
In tweevoud.

107 Memorie van N.N. voor Johan van Oldenbarnevelt, betreffende de uitgaven voor de
aankoop van de Zuidergorssen en het dorp Hitsaert, origineel,
[1615] 1 stuk

i. Prinsenland

i. Prinsenland
i.1 Beheer

i.1 Beheer

i.1.1 Algemeen

108 Brief van François van Aerssen, agent van de Republiek in Frankrijk, van 24 maart 
1604, betreffende een schenking van Philips Willem, prins van Oranje, aan 
Oldenbarnevelt, en inzake het aan hem geschonken vertrouwen met betrekking tot 
het aan prins Maurits, graaf van Nassau, verleende octrooi voor de bedijking van 
het Prinsenland, origineel,
1604 1 stuk
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109 Akte van condities, waarop de ingelanden van Prinsenland en Jan van Rijen, schout 
en kastelein van de vrijheid van Oosterhout en superintendent van Maurits, graaf 
van Nassau, op 3 augustus 1605 vaststelden dat bij de verkavelingen in het 
onderhoud van de waterwegen voorzien moet worden, afschrift, (begin 17e eeuw),
1605 1 stuk

110 Brieven van de dijkgraaf en gezworenen van de bedijkingen van Prinsenland aan 
Johan van Oldenbarnevelt, Cornelis van Aerssen en de andere ingelanden van 20 
juni, 4, 21 en 22 juli en 21 september 1605, betreffende de vertraging bij de 
inpoldering, het verloop onder de arbeiders, het opmeten, taxeren en verkavelen 
van de bedijkingen, het afpalen van het dorp Dinteloord, het in strijd met het 
octrooi van 1603 te 's-Hertogenbosch vasthouden van twee vrachtvaarders en het 
tekort aan geld als gevolg van achterstallige betalingen van de dijkschoten, 
originelen,
1605 5 stukken
Zie voor samenvattingen: RGP 108, pp. 116-117 en 124.

111 Akte waarbij de gezworen landmeter Cornelis Jan Symonssn. de Jonghe op 5 
november 1605 opgave doet van de afmetingen van het hoofd- en volgerland van 
de achtste kavel, die aan Johan van Oldenbarnevelt toebehoren, origineel,
1605 1 stuk

112 Vidimus van het stadsbestuur van Antwerpen van 1 april 1606 van een akte, waarbij 
Albert, aartshertog van Oostenrijk, het verzoek van Maurits, graaf van Nassau, als 
zaakwaarnemer van Philips Willem, prins van Oranje, heer van Steenbergen, mede 
namens de overige eigenaars en bedijkers van de gorssen en aanwassen van de 
heerlijkheid Steenbergen om de privileges van het op 29 april 1604 daartoe 
verleende octrooi te willen verruimen op 9 maart 1606 inwilligt, waardoor de 
naaste familieleden en de bedienden hierin ook delen, zij een paspoort verkrijgen 
en ze voor het betrekken van werklieden niet langer tot de landen en de stad 
Steenbergen beperkt zijn, origineel. 1605; Met bijlagen, 1603 en 1604; authentieke 
afschriften,
1605 3 stukken

i.1.2 Bijzonder

i.1.2.a Verpachtingen

113 Akte waarbij de dijkgraaf en gezworenen van de bedijkingen van Prinsenland, de 
ontvangsten en uitgaven van de eigenaars en pachters van de hoofd- en 
volgerlanden, schatten, origineel. Met bijlagen.
[1605] 5 stukken

114 Akte van verpachting door Johan van Oldenbarnevelt voor zeven jaar aan Lijntgen 
Teunisdr., weduwe van Jacob Symonssn. en haar zoon en voogd Teunis Jacobssn. 
van de landerijen van Oldenbarnevelt in de achtste en 52e kavel van 17 juli 1610, 
concept,
1610 1 stuk
RGP 108, pp. 436-437.

115 Akte waarbij schout en schepenen van Dinteloord op verzoek van Steven Snouck, 
gemachtigde van Johan van Oldenbarnevelt, in juni 1613 verklaren dat Heynan van 
Ketel, curator van de erfgenamen van Lijntgen Teunisdr., pachtster van 
Oldenbarnevelts landerijen in Prinsenland, krachtens de huurovereenkomst 
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allereerst de schulden uit de opbrengst van de oogst en de verkoop van roerende 
goederen moet voldoen, met een raming voor de opbrengst van de goederen; 
origineel.
1613 1 stuk

116 Kwitanties van Christoffel van Milanen, penningmeester van Prinsenland, E. 
Everwijn, dienaar van Johan van Oldenbarnevelt, Cornelis Boot en Wilhelm van 
Oldenbarnevelt voor betaling door Teunis Jacobssn. en nadien van Anthonis 
Jacobssn., als pachter van een huis met landerijen in Prinsenland, originelen,
1616-1618 5 stukken

i.1.2.b Verkoop

117 Akten van verkoop door Johan van Oldenbarnevelt aan Dirck Janszn. van Adrichem, 
inwoner van Vlaardingen, op 16 juni 1608 van elf gemeten en 145 roeden land in 
kavel 52 van het vruchtgebruik over het jaar 1608 van 48 gemeten en 155 roeden 
land in dezelfde kavel, dat met ingang van 1609 in een huurovereenkomst zal 
worden gewijzigd, origineel,
1608 1 stuk

i.1.2.c Financiën

118 Memories betreffende de betalingen door Johan van Oldenbarnevelt voor zijn deel 
in de kosten van de scheidingssloten rond de achtste kavel, originelen,
1606 2 stukken

119 Kwitanties van Heynan van Ketel en Pieter uuijt Mattenburch, penningmeesters van
de bedijkingen in Prinsenland, voor de betaling van de omslagen en het dijkschot 
door Johan van Oldenbarnevelt, als bedijker, 1604-1607 over de periode van 12 
november 1604 - april 1606, originelen,
1604-1607 1 omslag

120 Akte, waarbij Lijntgen Teunisdr., weduwe van Jacob Symonssn. en haar zoon en 
voogd Teunis Jacobssn. op 29 juni 1609 de opbrengst van de oogst van het hoofd- 
en volgerland in kavel acht en van het volgerland in kavel 52 voor 1800 ponden van 
40 groten Vlaams van Johan van Oldenbarnevelt kopen, origineel,
1609 1 stuk

121 Afrekeningen van Johan van Oldenbarnevelt met Lijntgen Teunisdr., de weduwe van
Jacob Symonssn., voor de door hemzelf en door zijn opvolgers in de jaren 1608 en 
1610 in de kavels acht en tweeenvijftig uitgevoerde werkzaamheden, originelen,
1608-1610 1 omslag

122 Rekeningen van de timmerlieden Anthonis en Lyeven Jacobssn. van oktober 1613 
voor Johan van Oldenbarnevelt van oktober 1613 voor de bouw van een nieuw huis 
in Prinsenland, originelen,
1613 5 stukken

123 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt betreffende schulden en inkomsten 
en uitgaven uit en vorderingen op de huur van landerijen in Prinsenland,
1615 2 stukken

124 Kwitantie van timmerman Anthonis Jacobssn. voor Johan van Oldenbarnevelt van 
16 juni 1610 voor de betaling van 36 ponden van veertig groten Vlaams, origineel,
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1610 1 stuk

125 Kwitanties van verschillende personen voor Johan van der Veken, Anthonis 
Jacopsn.en Jan Cornelissn. Pontgaerder, inwoner van Delft, als zaakwaarnemers van
Johan van Oldenbarnevelt,voor de betalingen voor de door hen ten behoeve van 
het op last van Oldenbarnevelt in Prinsenland bedijkte land, originelen. Met 
bijlagen, 1610; concepten.
1610-1612 1 omslag

j. De Tjaarlingermeer

j. De Tjaarlingermeer

126 Akte, waarbij Anthonis Willemszn. Sonck en de bedijkers van de Tjaarlingermeer op 
14 augustus 1595 besluiten om een proces aan te spannen tegen de naastgelanden 
naar aanleiding van de moeilijkheden, die zijn gerezen over het afpalen van de 
bedijking, 1595; concept; met een naschrift, betreffende het laten opmeten van 
landerijen aldaar door Pieter Gerbrantszn. en Gerrit Dirckszn., gezworen 
landmeters, concept,
1595 1 stuk
RGP 80, pp. 315-316.

127 Akte van voorwaarden van de bedijkers voor de verpachting van de in de 
Tjaarlingermeer ingedijkte landerijen, opgesteld door Johan van Oldenbarnevelt, 
concept,
1595 1 stuk

128 Kwitanties van Anthonis Willemszn. Sonck van 27 augustus 1596 wegens de 
betaling van een deel van de opbrengsten uit de ommeslagen van de bedijkingen 
van de Tjaarlingermeer, origineel,
1596 1 stuk

k. Weerhorst

k. Weerhorst

129 Memorie van Jan van Vanevelt voor Johan van Oldenbarnevelt inzake het transport 
door Gerrit Verhaer, cijnsheer van Weerhorst, aan Johan van Oldenbarnevelt op 5 
januari 1600 ten overstaan van Johan van Vanevelt en de mede-cijnsmannen Jan 
van Drol en Johan van Deshorst van vier hond land van het erf en de heerlijkheid 
Weerhorst, origineel. Met een bijlage, 1599; origineel,
1600 2 stukken

l. 't Wout

l. 't Wout

130 Akte van verhuur door Johan van Oldenbarnevelt voor vijf jaar aan Wouter Janszn. 
van tien morgen land in 't Wout op 19 juli 1591, concept,
1591 1 stuk

m. De heerlijkheid Beverweerd

m. De heerlijkheid Beverweerd

131 Lijst van de lenen en cijnsen, die tot de heerlijkheid Beverweerd behoren met een 
alfabetische index op de namen van de leenmannen, afschrift, (eind 16e eeuw),
[1470-1550] 1 stuk

132 Staat van de inkomsten, die Johan van Oldenbarnevelt jaarlijks geniet uit 7 morgen 
land, die hij in de heerlijkheid Beverweerd bezit, klad,
1606 1 stuk
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2.2 Financiën

2.2 Financiën

133 Mandement van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland van 31 juni 1580 
tot dagvaarding van de debiteurs van Johan van Oldenbarnevelt, pensionaris van 
Rotterdam, om zich te verantwoorden voor achterstallige betalingen, origineel,
1580 1 charter
Geschonden.

134 Kwitantie van Johan van Oldenbarnevelt voor de erfgenamen van Arnoud Sasbout, 
president van de Geheime Raad, als bezitter van de woning in de Spuistraat te 's-
Gravenhage van 2 januari 1594 voor de betaling van de huur over de jaren 1591-
1593, concept,
1594 1 stuk

134 Kwitantie van Johan van Oldenbarnevelt voor de erfgenamen van Christiaan 
Foppen, inwoner van Delft, van 2 januari 1594 voor de betaling van een jaarlijkse 
losrente over de jaren 1591-1593, concept,
1594

134 Kwitantie van Johan van Oldenbarnevelt voor de erfgenamen van Heyndrick Goes 
van 2 januari 1594 voor de betaling van een jaarlijkse losrente op 22 juni 1593, 
concept,
1594

134 Kwitantie van Johan van Oldenbarnevelt voor Cornelis van Mierop, ontvanger-
generaal van Holland en West-Friesland, van 2 januari 1594 van een jaar lijfrenten 
van de Staten van Holland en West-Friesland als pillegave voor zijn zoon Wilhelm 
van 11 november 1593; concept.
1593

134 Kwitantie van Johan van Oldenbarnevelt voor Maerten Janszn. Hoogenhoek, 
tresorier van Delft, van 20 januari 1594 voor de betaling van een jaar losrenten van 1
februari 1593, die op naam van mr. Jacob van Utrecht staat, concept,
1594

134 Aantekeningen betreffende los- en lijfrenten, die op naam staan van Jacob van 
Utrecht, Marie Gerritsdr., Jan Jacobszn. van Utrecht, Baertijn en Maria Gerrit Storm, 
Jan Roe Gerritssn., Jacob Heerman, tresorier van 's-Gravenhage,en de tresoriers van
de steden Delft en Schieland, Maria van Utrecht en Geertruid van Oldenbarnevelt, 
concepten,
1594

134 Kwitantie van Johan van Oldenbarnevelt voor Aäron Claeszn., goudsmit te Delft,van
12 januari 1595 voor de betaling van twee jaar renten van 12 juli 1593 en 1594, die op
naam staat van Jan Roo van Utrecht, concept,
1595

135 Kwitantie van Johan van Oldenbarnevelt, zaakwaarnemer van de erfgenamen van 
Jan Roo van Utrecht, voor Pieter Janssn. Bogert, zaakwaarnemer van Bartholomeus
de Glijndt, rentmeester van Heiningen, van 19 september 1596 voor de betaling van 
het dijkschot over 1595, concept,
1596 1 stuk
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136 Memorie van N.N. voor Johan van Oldenbarnevelt betreffende het bedrag,dat hij 
over de periode van 10 oktober 1596 tot 1 maart 1597 aan impost op de wijnen moet
betalen, concept,
1597 1 stuk

137 Kwitantie van Margen Amen voor Johan van Oldenbarnevelt voor de betaling van 
een jaarrente, die haar op 20 januari 1606 verschenen is, origineel,
1606, 1 stuk

138 Kwitanties van Jan en Gerrit Graswinckel voor Johan van Oldenbarnevelt van 15 en 
16 februari 1607 voor de betaling van een jaarlijkse rente, origineel,
1607, 2 stukken

139 Kwitantie van Maria van Liesvelt, zaakwaarneemster van haar moeder Clara 
Daems, weduwe van Hans van Liesvelt, voor Johan van Oldenbarnevelt van 10 april 
1607 voor de ontvangst van 100 ponden van veertig groten Vlaams krachtens het 
testament van haar oom, Jan Roo van Utrecht, origineel,
1607 1 stuk

140 Kwitanties van Maritgen Claesdr., weduwe van Sebastiaen Willemssn., van 28 april 
1606, 31 april en 31 oktober 1607 voor de betaling van een half jaar tractement, 
originelen,
1606 en 1607 3 stukken

141 Kwitanties van Gerrit Woutersn. Leeflang namens Anthonis van Flory, raad en 
rekenmeester van Lamoraal II, graaf van Egmond, van 28 mei 1615 voor Evert van 
der Pol, zaakwaarnemer van Johan van Oldenbarnevelt, voor de betaling van een 
bedrag, afschrift, (begin 17e eeuw).
1615 1 stuk

142 Kwitantie van Anthonis Schenkels, geneesheer te 's-Gravenhage, voor Steven 
Willemszn. Snouck, zaakwaarnemer van Johan van Oldenbarnevelt, van 4 januari 
1616 voor de betaling van zijn honorarium over het jaar 1615, afschrift, (begin 17e 
eeuw),
1616 1 stuk

143 Rekening van N.N. te Amersfoort, zaakwaarnemer van Johan van Oldenbarnevelt, 
voor leveranties tijdens zijn verblijf in augustus 1616 aldaar; afschrift, (begin 19e 
eeuw).
1616

144 Lijst van schulden, die door Johan van Oldenbarnevelt in zes jaar tijds tegen 
betaling van acht procent voldaan moeten worden, afschrift, (begin 17e eeuw).
z.j. 1 stuk

145 Aantekening van de koop van levensmiddelen door Pieter Andriesen van Dirck 
Pieterszn., klad,
z.j. 1 stuk

2.3 Voogdijschap

2.3 Voogdijschap

146 Rekening van Reinout van Brederode van de administratie van de goederen van zijn
dochters Adriana en Deliana over de periode van 25 juni 1606 - 8 december 1603, 



3.20.41 Oldenbarnevelt, van 51

origineel,
1603 1 stuk

147 Staten van baten en lasten, opgesteld door Reinout van Brederode en door Johan 
van Oldenbarnevelt, als voogd van zijn kleindochters Adriana en Deliana, in 
verband met de afwikkeling van de nalatenschap van hun moeder Geertruid van 
Brederode, originelen en concepten,
1601 5 stukken

148 Tweede rekening van Reinout van Brederode van de administratie van de goederen 
van zijn dochters Adriana en Deliana over de jaren 1604-1606, afschrift, (begin 17e 
eeuw),
[1606] 1 katern

2.4 Overige bemoeienissen

2.4 Overige bemoeienissen

149 Brief van Livinus Botter, secretaris van Amersfoort, aan Johan van Oldenbarnevelt 
van 5 januari 1596 als begeleidend schrijven bij een lijst van namen voor de 
nominatie van de magistraat van Amersfoort van 1596, origineel. Met een bijlage; 
origineel.
1596
Van Deventer, dl. II, p. 93.
RGP 80, p. 330. In tegenstelling tot hetgeen in noot 1 staat, is het begeleidend schrijven niet verloren 
gegaan.

150 Instructie van Johan van Oldenbarnevelt voor Lodewijk Janszn., superintendent van
de geestelijke goederen binnen Amersfoort, van 30 januari 1596; concept en 
afschriften, (eind 16e eeuw).
1596 1 stuk
RGP 80, pp. 332-334.

2.5 Nalatenschap

2.5 Nalatenschap

151 Testament van Johan van Oldenbarnevelt en Maria van Utrecht van 22 september 
1592, gepasseerd ten overstaan van Erasmus van Brederode, notaris te 's-
Gravenhage, origineel,
1592 1 charter
RGP 80, pp. 235-243.

152 Codicil van Johan van Oldenbarnevevelt van [september] 1592 op het testament van
22 september 1592, concept,
1592 1 stuk
RGP 121, pp. 544-545.

153 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland van 9 januari 1593, waarbij zij 
bepalen dat de in hun ambtsgebied geboren of woonachtige edelen en hun 
kinderen voor een veroordeling voor majesteitsschennis niet meer dan hun lijf of 
een boete van 80 ponden van 40 groten Vlaams kunnen verbeuren, origineel,
1593 1 charter

154 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland voor Johan van 
Oldenbarnevelt en Maria van Utrecht van 29 januari 1598 om krachtens 
testamentaire bepalingen of codicillen vrij over hun leengoederen te mogen 
beschikken, origineel,
1598 1 charter
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155 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland voor Johan van 
Oldenbarnevelt en Maria van Utrecht van 22 januari 1600, waarbij hun wordt 
toegestaan om naast de testamentaire bepalingen over de dispositie van de 
leengoederen ook een clausule omtrent de substitutie van de halve leengoederen 
etc. in testamentswijzigingen of codicillen te mogen opnemen, origineel,
1600 1 charter

156 Testament van Johan van Oldenbarnevelt en Maria van Utrecht van 29 september 
1612, afschrift, (begin 17e eeuw),
1612 1 katern
ANF, no. 85, (19 januari 1884) pp. 1-6.

157 Uittreksel van een deel van de inventaris van Johan Hallincq, ontvanger van de 
confiscaties van de Staten-Generaal, gecommitteerde van de Staten-Generaal voor 
de staatsgevangenen, van de door hem in de periode van 4 tot en met 7 juni 1619 in 
het Sticht geconfisqueerde roerende en onroerende goederen van Johan van 
Oldenbarnevelt, afschrift, (begin 17e eeuw).
1619 1 katern
Zie voor de tekst van de volledige inventaris: RGP 121, pp. 490-519.
De tekst van dit uittreksel is te vinden in: NL,34 (1916), kol. 34-39, 83-87. Verder RGP 121, pp. 505-513.

158 Akte waarbij Nicolaus van Oldenbarnevelt ten overstaan van Joachim van Curler, 
scholt, Jan van Arler en Heyndrick Scholten Aeltszn., gerechtslieden van Nijkerk, op 
8 augustus 1619 verklaart, dat wijlen Johan van Oldenbarnevelt een volle neef van 
hem was, authentiek afschrift
1619 1 stuk
Den Tex, dl. IV, p. 617.

159 Akte waarbij Nicolaus van Deelen ten overstaan van Joachimn van Curler, scholt, en 
Jan van Arler en Heyndrick Scholten Aeltszn., gerechtslieden van Nijkerk, op 8 
augustus 1619 verklaart, dat zijn moeder Geertruijdt van Oldenbarnevelt een 
dochter is van wijlen Nicolaus van Oldenbarnevelt en dat wijlen Johand van 
Oldenbarnevelt zijn volle neef was, authentiek afschrift.
1619 1 stuk
Den Tex, dl. IV, p. 618.

160 Akte waarbij Coop van Oldenbarnevelt ten overstaan van Joachim van Curler, 
scholt,Jan van Arler en Heyndrick Scholten Aeltszn., gerechtslieden van Nijkerk, op 8
augustus 1619 verklaart, dat wijlen Johan van Oldenbarnevelt een volle neef van 
hem was, authentiek afschrift.
1619 1 stuk
Den Tex, dl. IV, p. 618.

161 Akte waarbij Casijn van Oldenbarnevelt Anthonissn. ten overstaan van Joachim van 
Curler, scholt, Baldewijn van Curler en Peel Meijnten Wacker, gerechtslieden van 
Nijkerk, op 10 augustus 1619 verklaart, dat wijlen Johan van Oldenbarnevelt een 
volle neef van hem was en dat Johans vader Gerrit van Oldenbarnevelt bij zijn 
ouders Coop en Geertruijdt van Oldenbarnevelt logeerde, authentiek afschrift,
1619 1 stuk
Den Tex, dl. IV, p. 619.

162 Akte waarbij Joachim van Curler, scholt, Hendrick van Nulde en Peel Meijnten 
Wacker, gerechtslieden van Nijkerk, op 10 augustus 1619 verklaren, dat Nicolaus van 
Deelen en Nicolaus en Coop van Oldenbarnevelt, inwoners van het ampt van 
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Nijkerk, en Casijn van Oldenbarnevelt, inwoner van het ampt van Putten, op de 
landdagen van de Veluwe, als riddermatige personen worden beschreven, 
authentiek afschrift,
1619 1 stuk
Den Tex, dl. IV, pp. 619-620.

163 Lijst van de door Laurens de Sille en Johan Hallincq, als gecommitteerden van de 
Staten-Generaal, geconfisqueerde goederen, renten en landerijen van Johan van 
Oldenbarnevelt, Hugo de Groot, Rombout Hoogerbeets, Johan de Haen Johannes 
Uutenbogaert en Daniel Tresel, gelijktijdig afschrift,
[1619] 1 stuk
De gegevens van Oldenbarnevelt zijn te vinden in: RGP 121, pp. 488-490.

164 Stuk houdende de door de kinderen en kleinkinderen van wijlen Johan van 
Oldenbarnevelt, appellanten van een appointement marginaal van het Hof van 
Holland, Zeeland en West-Friesland van 5 december 1619 op een eerder door hen 
ingediend rekest, op 31 januari 1620 tegen de Rekenkamer van Holland en Gillis van 
Flory, procureur-generaal van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, 
geuite bezwaren inzake de teruggave van de in Holland geconfisqueerde goederen 
en de onrechtmatigheid van het optreden van de Staten-Generaal als rechtscollege,
die de aanklacht van majesteitsschennis niet hebben kunnen bewijzen, afschrift, 
(begin 17e eeuw).
1620 1 stuk

165 "Verklaringhe vande sententien ...sesten Junij 1620", akte waarbij de gedelegeerde 
rechters van de Staten-Generaal in het proces tegen Johan van Oldenbarnevelt c.s. 
verklaren, dat de arrestanten met uitzondering van Daniel Tresel aan 
majesteitsschennis schuldig waren,
1620 1 stuk
In druk.
Tiele no. 1742.

166 Genealogische aantekeningen van Wolter van Brienen van de filiatie van Ernst van 
Oldenbarnevelt over de periode van 1458 tot en met 1623, klad,
[1624] 1 stuk

166 Missive van Wolter van Brienen aan zijn oom Reinout van Brederode, heer van 
Wesenberg, van 26 mei 1624, inzake het uitlenen van twee historische boeken, het 
oversturen van een kopie van een huurovereenkomst van het huis Mussenberg bij 
Elst in de Over-Betuwe en een verzoek om advies over de verkoop van de goederen 
te Venlo door zijn neef N.N. van Voorst, concept,
1624

167 Rekening van Johan Hallincq, ontvanger van de confiscaties van de Staten-
Generaal, van het beheer van de geconfisqueerde goederen van wijlen Johan van 
Oldenbarnevelt over de jaren 1619-1624; met een naschrift inzake het uitblijven van 
de betaling van het tractement aan hem en zijn bode, afschrift, (begin 17e eeuw),
1624 1 stuk

168 Akte van handlichting door de Staten van Utrecht van 15 juli 1624 verleend aan 
Theophilus van Catz, zaakwaarnemer van Maria van Utrecht, voor de in Utrecht 
gelegen landerijen en bezittingen van wijlen Johan van Oldenbarnevelt; met een 
akte, waarin de Staten op 22 juli 1624 de annulatie van de akte van approbatie van 
de ridderhofstad Gunterstein van 27 maart 1612 vernietigen, origineel,
1624 1 charter
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169 Akte van belening door N.N., stadhouder, en Cornelis van Deuverden en Cornelis 
van Asch, leenmannen van de St. Paulusabdij te Utrecht van 3 januari 1625 van 
Reinout van Brederode en Cornelis van der Mijle ten behoeve van Theophilus van 
Catz, procureur van Maria van Utrecht, weduwe van Johan van Oldenbarnevelt, met
een huis met toebehoren, dat leenroerig is aan het huis Zijlhorst, origineel,
1625 1 charter

170 Akte waarbij de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland van 23 
februari 1627 op advies van Johan Hallincq, ontvanger van de confiscaties van de 
Staten-Generaal, de goederen en heerlijkheden van wijlen Johan van 
Oldenbarnevelt uit de annotatie en confiscatie ontslaan, authentiek afschrift, 1628,
1627 1 stuk

171 Brief van Frederik Hendrik, graaf van Nassau, aan de Staten van Holland en West-
Friesland van 5 juli 1627, waarin hij hun verzoekt om gunstig te willen beschikken op
het verzoek van de erfgenamen van Johan van Oldenbarnevelt om de confiscatie 
van de goederen te willen verlichten, afschrift, (begin 17e eeuw),
1627 1 stuk

172 Brief van Cornelis van der Mijle aan Adriaan Pauw, raadpensionaris van Holland en 
West-Friesland, van 21 februari 1628, waarbij hij hem het appointement van de 
Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland van 14 februari 1628 op een 
door Reinout van Brederode, heer van Wesenberg, Cornelis van der Mijle en 
Theophilus van Catz, erfgenamen van wijlen Johan van Oldenbarnevelt, ingediend 
verzoekschrift meedeelt, origineel. Met bijlagen; concept en authentieke 
afschriften, 1627 en 1628.
1628 4 stukken
Eén stuk gedeeltelijk in drievoud.

173 Rekest van Jean de Sallengre, rentmeester van de weduwe Maria van Utrecht, aan 
de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland, om bij de berekening 
van de betaling van de uitkoop van de geconfisqueerde goederen van wijlen Johan 
van Oldenbarnevelt krachtens het door hen met Reinout van Brederode, Cornelis 
van der Mijle en Theophilus van Catz op 13 juli 1624 gesloten akkoord niet de door 
Johan Doubleth, ontvanger-generaal van de Staten-Generaal opgestelde staat, 
maar die van laatstgenoemden te mogen gebruiken, authentiek afschrift. Met een 
bijlage, 1628; origineel.
1628 2 stukken

174 Rekest van Cornelis van der Mijle, Theophilus van Catz en Adriaen van Naeldwijck, 
erfgenamen van wijlen Johan van Oldenbarnevelt, aan de Staten van Holland en 
West-Friesland om hen de helft van de hun opgelegde schuld te willen 
kwijtschelden afschrift, (begin 17e eeuw),
[1630] 1 stuk

A.II.1 Maria van Utrecht

A.II.1 Maria van Utrecht

175 Kwitantie van Reinout van Brederode voor zijn schoonmoeder Maria van Utrecht 
van 14 december 1603 voor de betaling van verschillende bedragen ten behoeve 
van zijn dochters, origineel,
1603 1 stuk

176 Rekest van Maria van Utrecht en haar kinderen aan de gedelegeerde rechters van 
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de Staten-Generaal van 19 april 1619 om de gevangenschap van Johan van 
Oldenbarnevelt in huisarrest te willen wijzigen, hem een kopie te verschaffen van 
de ondervragingen, opdat hij in overleg met raadsheren en familie de verdediging 
kan voorbereiden, de redenen van de arrestatie bekend te maken en hem hiervoor 
pen en inkt te verstrekken, afschrift, (begin 17e eeuw).
1619 1 stuk
RGP 121, p. 479.
RGP 176, p. 55.

A.III Reinier van Oldenbarnevelt (± 1550-1601)

A.III REINIER VAN OLDENBARNEVELT (± 1550-1601)
Reinier van Oldenbarnevelt was de tweede zoon van I. Hij was kapitein, ruwaard en baljuw van 
Putten. Hij trouwde omstreeks 1559 Helena N.

177 Dictum van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland van 25 maart 1589 in 
een proces tussen Reinier van Oldenbarnevelt, eiser enerzijds, en Jeremias 
Minckelaer, gedaagde anderzijds, inzake de achterstallige betalingen van 
eerstgenoemde aan laatstgenoemde uit het door Minckelaer aan de troepen 
geleverde proviand, afschrift, (eind 16e eeuw),
1589 1 stuk

A.IV Elias van Oldenbarnevelt (1557-1612)

A.IV ELIAS VAN OLDENBARNEVELT (1557-1612)
Elias van Oldenbarnevelt was de derde zoon van I. Hij was ridder, heer van Middelharnis, 
raadpensionaris van Rotterdam. Hij trouwde in 1588 Johanna van Crimpen, overleden in 1597. 
Vervolgens hertrouwde hij in 1597 Petronella van Grootveld, overleden in 1605.

178 Brief van Johan van Oldenbarnevelt aan Elias van Oldenbarnevelt, pensionaris van 
Rotterdam, van 29 december 1601 met het verzoek om zoveel mogelijk geld, dat op 
de beurs te Amersfoort voor hem is gereserveerd, mee te nemen, 1601; met 
mededelingen betreffende de achterstallige betalingen van Jacob Meuszn. en 
betreffende het voorgenomen verzoek van de geërfden aan de Staten van Utrecht 
om de heerlijkheid Stoutenburg van de splitsing van de meente uit te sluiten, 
origineel,
1601 1 stuk

178 Akte van verheffing door Jacobus I, koning van Engeland, van Elias van 
Oldenbarnevelt, pensionaris van Rotterdam, wegens zijn gezantschap naar 
Engeland op 17 mei 1610 in de adelstand, origineel,
1610 1 charter
In het Latijn.
Het losgeraakte zegel is in de zegelcollectie geborgen.

A.V Reinier van Oldenbarnevelt (± 1583-1625)

A.V REINIER VAN OLDENBARNEVELT (± 1583-1625)
Reinier van Oldenbarnevelt was de tweede zoon van II. Hij was ridder, heer van Groenevelt en De 
Tempel, houtvester van Holland en West-Friesland en hoogheemraad van Delfland. Hij trouwde in 
1608 Anna Weytsen, vrouwe van Brandwijk en Gybeland. Na zijn overlijden hertrouwde zij in 1625 dr.
Jacob Westerbaan. Zij overleed in 1647.

179 Akte van belening door Cornelis van Deuverden, stadhouder, en Gerbrant de Beer 
en Gerrit Houtman, leenmannen van de St. Paulusabdij te Utrecht, van 14 maart 
1634 van Matthijs de Crane, waterbaljuw van Middelburg, gemachtigde van Jacob 
Westerbaen, man en voogd van Anna Weytsen, weduwe van Reinier van 
Oldenbarnevelt, ten behoeve van laatstgenoemde met een 32e deel van de tienden 
te Biggekerke, origineel. Met een bijlage, 1595; origineel,
1634 2 charters
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A.VI Willem van Oldenbarnevelt (1592-1634)

A.VI WILLEM VAN OLDENBARNEVELT (1592-1634)
Willem van Oldenbarnevelt was de derde zoon van II. Hij was ridder, heer van Stoutenburg en 
Stormpolder, ritmeester in Staatse dienst en gouverneur van Bergen op Zoom. Hij trouwde in 1616 
Walburg van Marnix, vrouwe van St. Aldegonde en Souburg. Na zijn overlijden hertrouwde zij in 1638
Willem van Dorth. Zij overleed in 1693.

180 Akte waarbij Hendrik IV, koning van Frankrijk, Willem van Oldenbarnevelt op 7 
augustus 1608 tot gentilhomme ordinaire benoemt, origineel,
1608 1 charter
In het Frans.

181 Akte van verheffing door Jacobus I, koning van Engeland, van Willem van 
Oldenbarnevelt op 22 december 1613 tot ridder in de orde van de kouseband, 
authentiek afschrift, 1623; origineel.
1613 1 charter
Deels in het Latijn.

A.b De aanverwante families

A.B DE AANVERWANTE FAMILIES
A.b.1 Van Oldenbarnevelt

A.B.1 VAN OLDENBARNEVELT
A.VII Cosijn van Oldenbarnevelt († 1461)

A.VII COSIJN VAN OLDENBARNEVELT († 1461)
Cosijn van Oldenbarnevelt was de tweede zoon van Ernst Casijnszn. van Oldenbarnevelt en 
Margriete N. Hij was richter van de Veluwe en lid van de Ridderschap van de Veluwe. Hij 
(her)trouwde Beerte N.

182 Akte waarbij Cosijn van Oldenbarnevelt, richter van de Veluwe, Gaerselijs van den 
Gruythuys, richter te Arnhem van de Veluwezoom, en Henrich van Lyenen, 
burgemeester van Arnhem, verklaren dat Engelbert van Foreest, commandeur van 
het St. Catherinaconvent te Utrecht, zijn medewerking weigerde aan een 
bespreking met Steven van den Gruythuys, commandeur van het St. 
Johansdaleconvent te Amersfoort, over de overval door Wolter die Beer Pouwels 
Jacobssn. met een aantal inwoners van Amersfoort op de hoeve van Stevens broer 
te Callenbroick op 30 maart 1448, 1449; authentiek afschrift; met een bijlage, 1448; 
authentiek afschrift, 1449,
[1448, 1449] 1 charter

183 Vidimus van de magistraat van Doesburg van 29 januari 1548 van een akte van 
scheiding en deling van de goederen van Cosijn van Oldenbarnevelt en zijn vrouw 
Beerte N.N. tussen hun kinderen Claes, Casijnen, Wylhem, Katherijn, Fije, Effsche, 
Griete, Arnt en Enicken van Oldenbarnevelt van 20 oktober 1458; afschrift, (eind 16e 
eeuw),
1548 1 stuk
In tweevoud.
Zie: NL, 75 (1958), kol. 442-444.

A.VIII Coop van Oldenbarnevelt († ± 1562)

A.VIII COOP VAN OLDENBARNEVELT († ± 1562)
Coop was de oudste zoon van Claes Cosijnszn. van Oldenbarnevelt en N.N. Hij was gerichtsman van 
de Veluwe, rentmeester van de Abdij van Elten en lid van de Ridderschap van de Veluwe. Hij trouwde
Geertgen van Byler.

184 Uittreksel uit een beredeneerde genealogie van het geslacht Botter (van 
Snellenberch) over de periode van de twaalfde tot begin zestiende eeuw, afschrift,
[eind 16e eeuw] 1 stuk
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185 Aantekeningen van Jan Botter, prior van de orde van St. Paulus te Amersfoort, van 7
juni 1544, betreffende het overlijden op 7 mei 1544 en het begraven op 12 mei 1544 
van Margaretha Botter van Snellenberch, weduwe van Coop van Oldenbarnevelt; 
met een beschrijving van een drieluik in de St. Joriskerk te Amersfoort, waarop 
beide echtgenoten staan afgebeeld en waarvan het middenluik de boodschap aan 
de maagd Maria voorstelt, origineel,
1544 1 stuk

A.IX Johan van Oldenbarnevelt († ± 1569)

A.IX JOHAN VAN OLDENBARNEVELT († ± 1569)
Johan van Oldenbarnevelt was richter te Putten. Hij trouwde N.N.

186 Register van de geschillen, die in de periode van 1540-1558 tussen de familie van 
Dyermen en de familie van Oldenbarnevelt zijn gerezen over de betaling door leden
van laatstgenoemde familie aan de eerstgenoemde familie van de cijnspenningen 
over acht morgen land in Arckemeden, 1540-1542, 1550, 1552, 1554, 1558; met 
retroacta, 1435, 1458; afschriften, 1558.
1540-1558 2 katernen
Deels in het Duits.

A.X Ernst van Oldenbarnevelt (± 1550- ± 1608)

A.X ERNST VAN OLDENBARNEVELT (± 1550- ± 1608)
Ernst van Oldenbarnevelt was de jongste zoon van Claes van Oldenbarnevelt en Nelle van Wenckum.
Hij was dijkgraaf van Arkenheem, collator van de vicarie van het Heilig Kruis altaar te Nijkerk en 
richter te Nijkerk. Hij trouwde Aeltgen van Wenckum.

187 Akte waarbij het gerecht te Putten op 1 juni 1592 verklaart dat er een overeenkomst 
is gesloten tussen Ernst van Oldenbarnevelt en Ernst van Hennekeler enerzijds, en 
Jannitgen Snappers, weduwe van Cosijn van Oldenbarnevelt, en haar zoon Casijn, 
die tevens voogd is, over haar minderjarige kinderen, anderzijds, over de verdeling 
van de lasten, die sinds 1591 rusten op de boedel van Claes van Oldenbarnevelt en 
zijn vrouw Nella van Wencken, authentiek afschrift. Met een bijlage, 1590; 
authentiek afschrift, 1592.
1592 2 stukken

A.XI Rijck Aertsn. van Oldenbarnevelt († 1674)

A.XI RIJCK AERTSN. VAN OLDENBARNEVELT († 1674)
Rijck Aertsn. van Oldenbarnevelt was de oudste zoon van Aert Bartholomeus Rijckszn. en Jacoba Jan 
Passchierszn. dr. Hij was brouwer, schepen en raad te Amersfoort. Hij trouwde in 1627 Cornelia van 
Leur (1607 -± 1638). Hij hertrouwde in 1639 met Eva Tullingh.

--- Kwitanties van Rijck Aertsn. van Oldenbarnevelt voor zijn zwager Gerrit Thonisn. 
van 15 maart 1650 en van 28 februari 1652,
1650 en 1652 1 stuk
Het betreft hier een foto.
Het origineel berust bij de familie Tissot van Patot.

A.b.2 Van Utrecht

A.B.2 VAN UTRECHT
A.XII Jan Jacobszn. van Utrecht († 1553)

A.XII JAN JACOBSZN. VAN UTRECHT († 1553)
Jan Jacobszn. van Utrecht was een zoon van Jacob Janszn. van Utrecht en N.N. Hij was heer van 
Rodenrijs, De Tempel en Groenevelt, baljuw en dijkgraaf van Delfland. Hij trouwde Maria Storm van 
Wena.

188 Akte van taxatie door Sasbout Corneliszn., schout, en de schepenen van het 
ambacht van de Kethel voor Pieter Vranckenzn., ontvanger van de 10e penning, van 
negen morgen land van Jan Jacobszn. van Utrecht, origineel,
[1e helft 16e eeuw] 1 stuk
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189 Akte van dupliek van Jacob en Magdalena van Utrecht en Huybrecht Pouls, 
verweerders in rau actie enerzijds, in een door Engebrecht Corneliszn. en Adriaen 
Janszn. van Utrecht, eisers anderzijds, voor het Hof van Holland, Zeeland en West-
Friesland aangespannen proces inzake de tussen de gedoteerde en ongedoteerde 
erfgenamen van wijlen Jan Jacobszn. van Utrecht over de verdeling van de boedel 
gerezen moeilijkheden, afschrift, (begin 16e eeuw). Met bijlagen, 1548, 1553, 1554, 
1556 en 1558-1559; originelen en afschriften, (begin 16e eeuw).
[1559] 1 omslag

190 Akte waarbij Thomas Geniets, ontvanger-generaal van de geconfisqueerde 
goederen in Holland, op 5 februari 1582 de inbeslaglegging van de inkomsten uit de 
in Holland gelegen goederen, waaronder een rente van de erfgenamen van Jan 
Jacobszn. van Utrecht, van de in Keulen woonachtige Catharina van Weldam 
opheft, authentiek afschrift. Met een bijlage, z.j.; authentiek afschrift, 1581.
1582 2 stukken

A.b.3 Van Brederode

A.B.3 VAN BREDERODE
A.XIII Reinout van Brederode (1567-1633)

A.XIII REINOUT VAN BREDERODE (1567-1633)
Reinout van Brederode was de tweede zoon van Lancelot van Brederode en Adriana van Treslong. 
Hij was baron van Wesenberg, heer van Veenhuizen, Spanbroek, Oosthuizen, Etershem, Hobreede 
en Kwadijck, president van de Hoge Raad van Holland en Zeeland, lid van de Ridderschap van 
Holland en West-Friesland. Hij hertrouwde in 1597 Geertruid van Oldenbarnevelt, overleden in 1601. 
Hij hertrouwde in 1603 Maria van der Duyn, overleden in 1607, en hertrouwde daarna in 1612 Anna 
van Lynden, weduwe van Pieter van Berchem, overleden in 1624 om tenslotte in 1630 te hertrouwen 
met Petronella de Hinojosa.

a. Genealogie

a. Genealogie

191 Genealogische tabellen van de geslachten van Brederode, Veenhuizen en Van 
Treslong, origineel,
[1580] 1 stuk

b. Familieleven

b. Familieleven

192 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Reinout van Brederode, heer van 
Veenhuizen, raadsheer van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, 
en Geertruid van Oldenbarnevelt van [23 september 1597], origineel,
1597 1 stuk

c. Eigendommen

c. Eigendommen

193 Lijst van de goederen, die Geertruid van Oldenbarnevelt bij haar huwelijk met 
Reinout van Brederode op 23 september 1597 heeft ingebracht, waarvan zij op 30 
juni 1599 de eigendomsbewijzen van Johan van Oldenbarnevelt hebben ontvangen,
gelijktijdig afschrift.
1599 1 stuk

d. Nalatenschap

d. Nalatenschap

194 Rekeningen van verschillende personen voor Reinout van Brederode wegens de 
kosten van de begrafenis van zijn vrouw Geertruid van Oldenbarnevelt, originelen,
1601 4 stukken
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195 Inventaris van de huwelijkse goederen van Geertruid van Oldenbarnevelt van de 
tijdens haar huwelijk met Reinout van Brederode verworven goederen, de 
inkomsten uit de verkoop van goederen en van de op de boedel rustende lasten, 
origineel. Met een bijlage; klad.
1601 1 stuk

196 Akte waarbij Reinout van Brederode op 4 augustus 1603 verklaart dat zijn 
schoonvader Johan van Oldenbarnevelt als voogd van zijn dochters hem als 
medevoogd heeft toegestaan om naast de administratie van de goederen die hij 
met zijn dochters gemeen heeft in de ambachtsheerlijkheid Spanbroek en in 
Spierdijk voortaan ook de administratie van haar andere goederen te voeren, 1603; 
origineel. Met een bijlage, origineel,
1601 2 stukken

197 Kwitanties van verschillende personen voor Reinout van Brederode voor de 
betaling voor bewezen diensten aan hem en zijn dochters Adriana en Deliana van 
Brederode, originelen,
1601-1604 1 omslag

198 Akte van indemniteit van Adriaan van Weresteijn, raadsheer van het Hof van 
Holland, Zeeland en West-Friesland, voor juffrouw N.N. van Drogendijck van 21 
augustus 1601, waarbij hij de door Reinout van Brederode op 8 januari 1601 
aangegane huur van een huis vanaf 1 juli 1601 overneemt, origineel,
1601 1 stuk

199 Aantekeningen inzake de inkomsten van Reinout van Brederode uit de verkoop van 
huisraad in juli 1601 en mei 1602, originelen,
1601 en 1602 3 stukken

200 Akte waarbij Reinout van Brederode op 10 mei 1602 een jaarlijkse losrente van 31 
pond en vijf schellingen aan zijn dochter Deliana toekent, origineel,
1602 1 charter

201 Akte waarbij Reinout van Brederode op 14 november 1603 een jaarlijkse losrente 
van 50 pond aan zijn dochters Adriana en Deliana toekent, origineel,
1603 1 charter

202 Rekening van Reinout van Brederode over de periode van 25 juni 1601 tot 14 
december 1603, origineel,
1603 1 stuk

203 Kwitanties van Lodewijck van Treslong voor Reinout van Brederode voor de 
betaling van een jaarlijkse lijfrente en van een jaarlijkse interest van elk 31 gulden en
vijf stuivers over de jaren 1601-1604, 1601-1603 en 1605; originelen,
1601-1605 2 stukken

204 Kwitanties van Johan van der Veken, koopman te Rotterdam, voor Reinout van 
Brederode over de periode van 17 februari 1601 - 27 april 1604 van het verloop van 
de interest van een obligatie van zesduizend pond, die wegens de koop van de 
ambachtsheerlijkheid Spanbroek door Brederode met hem is aangegaan, 
originelen,
1602-1604 4 stukken
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205 Kwitantie van Joris Joriszn. voor Reinout van Brederode van 14 maart 1605 voor de 
betaling van de eerste rente over het door zijn zoon Joris Joriszn. de jonge van de 
voogden van Adriana en Deliana van Brederode te Honsholredijk gekochte huis met
erf, origineel,
1605 1 stuk

A.b.4 Van der Mijle

A.B.4 VAN DER MIJLE
A.XIV Cornelis van der Mijle (1578-1642)

A.XIV CORNELIS VAN DER MIJLE (1578-1642)
Cornelis van der Mijle was de enige zoon van Adriaan van der Mijle en Magdalena van Egmond van 
de Nijenburg. Hij was ridder, heer van de Mijle, Dubbeldam, Bakkum, Alblas, Bleskensgraaf en St. 
Anthonispolder, raad van prins Maurits, lid van de Ridderschap van Holland en West-Friesland, 
ambassadeur te Venetië en Parijs, hoogheemraad van Schieland en curator van de Leidse 
universiteit. Hij trouwde in 1603 Maria van Oldenbarnevelt, dochter van V (1583-1657).

a. Beheer

a. Beheer
a.1 's-Gravenhage

a.1 's-Gravenhage

206 Akte van ratificatie door Lamoraal de Ligne, baanderheer van Wassenaer, van 29 
december 1616 van de akte van verkoop van 19 december 1616 van het huis van 
Wassenaer aan Johan van Oldenbarnevelt ten behoeve van diens schoonzoon 
Cornelis van der Mijle, origineel,
1616 1 stuk

207 Rekening van de meester-timmerman Thonis Lenaertssn. voor Johan van 
Oldenbarnevelt voor het in de periode van 30 januari-19 december 1617 geleverde 
hout en aan de tuin van het huis Wassenaer aan de Voorhout verrichte 
werkzaamheden, origineel,
1617 1 stuk

208 Rekening van de meester-timmerman Thonis Lenaertssn. voor Johan van 
Oldenbarnevelt voor de in de periode van 16 september 1613 - 8 mei 1616 en van 11 
maart 1617 - 14 maart 1618 aan het huis van Wassenaer aan de Kneuterdijk te ' s-
Gravenhage uitgevoerde verbouwingen, originelen,
1616 en 1618 1 katern en 1 stuk

209 Akte van een op 20 januari 1618 door Johan van Oldenbarnevelt met zijn 
schoonzoon Cornelis van der Mijle gesloten overeenkomst inzake het afscheiden 
van het erf en het huis van Naaldwijk en het huis van Wassenaer, concept en 
origineel. Met bijlagen, 1616; authentieke afschriften, 1618.
1618 3 stukken
Eén stuk in tweevoud.

210 Akte van taxatie door C. van 't Wout, Frederick van Winde en Pieter Aronsn. Norwith
op 26 oktober en 15 november 1655 van de huizen van Adriaen van der Mijle en van 
Abraham van Beveren, heer van Barendrecht, en de daarbij behorende grond, 
afschrift, [1655].
1655 1 stuk

211 Akte van de voorwaarden waarop Anthonis van Wevelinckhoven namens Pieter de 
Sallengre, rentmeester en procureur van de erfgenamen van wijlen Maria van 
Utrecht, het huis van Wassenaer op 17 januari 1659 op een openbare veiling te koop
aanbiedt, authentiek afschrift, 1669,
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1659 1 stuk

212 Stukken betreffende de verpondingen over het huis aan de Voorhout met de 
daarbij behorende grond, dat in bezit is van (de erfgenamen van) Cornelis van der 
Mijle en van de erfgenamen van Maria van Oldenbarnevelt, 1628, 1658 en 1662-
1668; afschriften, [1670].
1628-1668 3 stukken

a.2 Overige bezittingen

a.2 Overige bezittingen

213 Akte van conclusie van eis van de Hoge Raad van Holland en Zeeland in het proces 
tussen Hans Cracht, baron van Milendonck, echtgenoot van Maria Doubleth, 
weduwe van Reinier van Naeldwijck, gesubstitueerde erfgename van wijlen haar 
man, eiseres in rau actie enerzijds, tegen Jacques de Ferrand, heer du Thil, 
echtgenoot van Adriana Catharina van Naeldwijck, en de voogden van Ida 
Margaretha van Losecaet en van Machteld Adriana van Renoij, dochters van Maria 
van Naeldwijck, verweerders anderzijds, waarbij gesteld wordt dat Maria Doubleth 
de helft van de heerlijkheid De Tempel, het overschot van de inkomsten uit de 
verkoop van de hofstad Rodenrijs, het vruchtgebruik van de heerlijkheden 
Brantwijck en Gijbeland, de lijftocht van de helft van het huis Ockenburg te Rijswijk 
en de inkomsten uit de landerijen in Nieuland samen met driekwart deel van alle 
allodiale goederen van Reinier van Naeldwijck toekomt en dat de verweerders het 
andere kwart daarvan toebehoort en dat zij daarmee alsnog zullen worden 
beleend, afschrift, (eind 17e eeuw).
1668 1 stuk

214 Akte van conclusie van eis van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in 
het proces tussen Petronella van Wassenaer, douairière van der Mijle, als voogdes, 
Philips van Goltsteijn, echtgenoot van Maria Richesnevoisin des Loges, erfgenamen 
van Maria van Oldenbarnevelt, douairière van der Mijle, eisers enerzijds, en Jacques
de Ferrand, heer du Thil, echtgenoot van Adriana Catharina van Naeldwijck, Hans 
Cracht, baron van Milendonck, echtgenoot van Maria Doubleth, moeder en 
voogdes, en Johan Breugel, medevoogd van Adriaen van Naeldwijck de jonge, en 
Adriaen Buys van Wevelinckhoven voor hemzelf en namens Alexander van 
Wevelinckhoven, als voogden van Ida Margaretha van Losecaet, en Zeger ten 
Holten,voogd van Machteld Adriana van Renoij, erfgenamen van Françoise van 
Oldenbarnevelt en van Adriaen van Naeldwijck, gedaagden anderzijds, waarbij 
gesteld wordt dat de beslaglegging van de onder kommies Johan Breugel 
berustende kooppenningen van de hofstad Rodenrijs gehandhaafd moet blijven tot
er cautie is gesteld of er betaald is en dat zij de obligaties moeten betalen of ook 
daarvoor een passende borg moeten storten, afschrift, (eind 17e eeuw),
[1668] 1 stuk

b. Nalatenschap

b. Nalatenschap

215 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis van der Mijle, heer van 
Bleskensgraaf en Maria van Oldenbarnevelt van 16 januari 1603, concept,
1603 1 stuk

216 Uittreksels uit het testament van Cornelis van der Mijle en Maria van 
Oldenbarnevelt van 23 maart 1641 en uit de daarop volgende codicillen van 5 juli 
1655 en van 6 en 7 april 1657; afschriften,
(eind 17e eeuw) 1 stuk
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A.b.5 Van Naeldwijck

A.B.5 VAN NAELDWIJCK
A.XV Adriaen van Naeldwijck (1605-1660)

A.XV ADRIAEN VAN NAELDWIJCK (1605-1660)
Adriaen van Naeldwijck was een zoon van Johan van Naeldwijck en Anna van Culemborch. Hij was 
heer van De Tempel en van Berkel en Rodenrijs, drost van stad en graafschap Leerdam, en 
erfmaarschalk van Holland. Hij trouwde in 1628 Jacoba Françoise van Oldenbarnevelt, dochter van V 
(1610 - ± 1645).

217 Akte van ontzegeling door Cornelis Beeck, Jacob Boeth en Johan Heijcop, 
schepenen van de stad en het graafschap Leerdam, van 27 april en 18 mei 1661 op 
verzoek van de erfgenamen van Adriaen van Naeldwijck,te weten Adriaen van der 
Mijle, voogd van Reinier van Naeldwijck, Boudewijn van Renoij, echtgenoot van 
Anna Maria van Naeldwijck, en Johan Theodoor van Dam, echtgenoot van Adriana 
Catharina van Naeldwijck, van het testament van Adriaen van Naeldwijck van 20 
oktober 1659, het codicil van 1 november 1659 en het testament van 8 april 1660; 
afschriften 1664. Met een bijlage, 1659; afschrift, 1664.
1664 3 stukken

A.b.6 Van Dompselaer

A.B.6 VAN DOMPSELAER
A.XVI Jan van Dompselaer

A.XVI JAN VAN DOMPSELAER

218 Stuk houdende een advies van Henrick van Sijl, raadsheer, Marten van der Meer en 
Otto Schrasser, advocaten van het Hof van Utrecht, aan de gezanten van de 
Ridderschap en de steden van de Veluwe van 19 mei 1613 om Jan van Dompselaer 
als riddermatig te beschouwen en zijn bezit van het jachtrecht op hazen en 
veldhoenders als rechtmatig bezit te handhaven, 1613; met bijlagen, 1597; 
afschriften, (begin 17e eeuw). Met bijlagen, 1471, 1479, 1484, 1596 en 1597; 
afschriften,
(begin 17e eeuw) 1 omslag

A.XVII Dirck Janszn. van Dompselaer

A.XVII DIRCK JANSZN. VAN DOMPSELAER

219 Bijlagen gediend hebbend tot het door de landdag van de Veluwe in 1655 ingestelde
onderzoek naar de riddermatigheid van Dirck Janszn. van Dompselaer in verband 
met de rechtmatigheid van het bezit van het jachtrecht op hazen en veldhoenders, 
afschriften, 1655 en (eind 17e eeuw),
1597 en z.j. 2 stukken

A.XVIII Herman en Johan van Dompselaer

A.XVIII HERMAN EN JOHAN VAN DOMPSELAER

220 Sententie van het jachtgericht in de Veluwe van 10 januari 1679 in het proces tussen 
Godard Adriaan van Reede, heer van Ginckel, luitenant-opperjachtmeester van 
Gelderland, enerzijds, en Herman en Johan van Dompselaer, scholt van het ambt 
Barneveld, anderzijds, waarbij laatstgenoemden als vanouds erkende edelen het 
jachtrecht op hazen en veldhoenders alsnog krijgen toegewezen, authentiek 
afschrift, [1679]. Met bijlagen, 1675 en [1679]; origineel en afschrift,
1679 1 charter en 4 stukken
Eén bijlage in tweevoud.

221 Akte waarbij Herman van Dompselaer op 9 april 1705 verklaart bewijsstukken van 
Diderick van Dompselaer, scholt van Barneveld, te hebben geleend ten behoeve 
van het opstellen van een "remonstrantie" en een genealogie van het geslacht Van 
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Dompselaer, afschrift, (begin 18e eeuw),
1705 1 stuk

A.b.7 Coopal

A.B.7 COOPAL
A.XIX Jan Jacobsn. Coopal

A.XIX JAN JACOBSN. COOPAL

222 Akte van verkoop door Jan Thomasn. Groen ten overstaan van Pieter Lievesn. van 
Coppenol, schout, Cornelis Jansn. Schrieck en Aelt Gerritsn. van Stroomvoort, 
schepenen van Naarden, aan Jan Jacobsn. Coopal, burgemeester van Naarden, op 
29 april 1651 van een stuk land bij het duintje van Claes van Dalen, origineel,
1651 1 charter

223 Akte van verkoop door Jacob Franckensn. en Harmen de Fremery, curators van de 
boedel van wijlen Rijck Elbertsn. Muijs, ten overstaan van Jan Gansnabel Tengnagel,
schout, Dirck Bergh en Anthonis Reyersn. Tullingh, schepenen vanNaarden, aan 
Bartgen Hendricks, weduwe van oud-burgemeester Jan Jacobsn. Coopal, op 28 
februari 1661 van een stuk land in de duinen, origineel,
1661 1 charter

224 Akte van verkoop door Jan en Aeltgen Gijsbertsn., erfgenamen van Gijsbert 
Theunisn. Rademaecker, inwoner van Hilversum, ten overstaan van Jan Gansnabel 
Tengnagel, schout, Ewout Anthonisn. Bloemendael en Jan Lambertsn. Delhee, 
schepenen van Naarden, aan Bartgen.Hendricks, weduwe van oud-burgemeester 
Jan Jacobsn. Coopal, op 10 juli 1676 van drie akkers, origineel,
1676 1 charter

A.XX Johan Coopal

A.XX JOHAN COOPAL

225 Akte van verkoop door Johan Coopal, burgemeester van Naarden, en Pieter de 
Fremery, curators van de boedel van wijlen Cornelis Gerrit Aertsn., ten overstaan 
van Jan Gansnabel Tengnagel, schout, Jan van Deuren en Jan van Schagen, 
schepenen van Naarden, aan Gerrit Anthonisn. van de Wereldt op 22 juni 1677 van 
een kamp bouwland aan de Laarderweg, origineel,
1677 1 charter

226 Akte van verkoop door Cornelis Brouwer, oud-burgemeester van Naarden, curator 
van de boedel van wijlen Marten Elbertsn., ten overstaan van Jan Gansnabel 
Tengnagel, schout, Jacob Tol en Gijsbert Stevensn. Tullingh, schepenen van 
Naarden, aan Johan Coopal op 3 augustus 1679 van een stuk bouwland in de 
duinen, origineel,
1679 1 charter

A.b.8 Brouwer

A.B.8 BROUWER
A.XXI Gerrit Anthonisn. Brouwer

A.XXI GERRIT ANTHONISN. BROUWER

227 Akte van verkoop door Theunis Jacobsn. en Hubert van Schadijck, voogden van 
Emmetgen Jansdr., weeskind van Jan Reijersn. van der Mare en Brantgen Jacobs, 
ten overstaan van Hendrick Ploos, schout, Jan Cornelisn. Schrieck en Lambert 
Reijersn., schepenen van Naarden, aan Gerrit Anthonisn. Brouwer op 22 mei 1659 
van het huis "Het Witte Paert" in de Voorstraat, origineel,
1659 1 charter
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228 Akte van verkoop door Gerrit Anthonisn. Brouwer ten overstaan van Jan Gansnabel 
Tengnabel, schout, Jan Roos en Aelt Gerritsn. van Stroomvoort, schepenen van 
Naarden, aan Willem Vincenten op 12 oktober 1669 van een huis met een brouwerij 
en enkele onroerende goederen, gelegen aan de Turfpoortstraat in Naarden, 
origineel,
1669 1 charter

A.XXII Cornelis Brouwer

A.XXII CORNELIS BROUWER

229 Akte van verkoop door Cornelis Nachtglas en Jacob Ploos, burgemeesters van 
Naarden, ten overstaan van Adolff Heshuijsen, schout, Gijsbert van Haert en Tobias 
Maes, schepenen van Naarden, aan hun collega Cornelis Brouwer op 24 januari 
1692 van een kamp bouwland aan de Kerkweg bij de brug over de Houtvaart bij 
Bussum, origineel,
1692 1 charter

230 Akte van verkoop door Jan Reijertsn. Tullingh, gasthuismeester van Naarden mede 
namens de overige gasthuismeesters, ten overstaan van Adolff Heshuijsen, schout, 
Gijsbert Tullingh en Tobias Maes, schepenen van Naarden, aan Cornelis Brouwer, 
presidentburgemeester van Naarden, op 3 augustus 1696 van het Gasthuis, 
origineel,
1696 1 charter
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B. Stukken van zakelijke aard

B. STUKKEN VAN ZAKELIJKE AARD
B.1 Breukelen

B.1 BREUKELEN
a. De ridderhofstad Gunterstein

A. DE RIDDERHOFSTAD GUNTERSTEIN
1. Verwerving

1. VERWERVING

231 Cartularium van het huis, de ridderhofstad en de ambachtsheerlijkheid van 
Gunterstein te Breukelen,; authentieke afschriften, 1612 en 1617.
1611, 1612 en 1617 1 katern
Op het schutblad staan aantekeningen van Oldenbarnevelt over de bewoners van het huis 
Gunterstein in de jaren 1386-1611.

2. Beheer

2. BEHEER

232 Brief van Engelbert Botter van Snellenberch aan Johan van Oldenbarnevelt van 14 
oktober 1613, betreffende het bemesten van land bij de ridderhofstad Gunterstein, 
het verleggen van het Zandpad langs de Vecht naar een ouder tracé, het uitgraven 
van een verlande sloot en de verkoop van fruit, origineel,
1613 1 stuk
RGP 108, pp. 573-574.

3. Financiën

3. FINANCIËN

233 Kwitantie van Dirck Hendrikssn. voor Johan van Oldenbarnevelt voor de betaling 
van de gedurende de jaren 1612 tot 1614 voor beplanting bij de ridderhofstad 
Gunterstein geleverde bomen en struiken, origineel,
1615 1 stuk

234 Rekening van Jan Jacobsn. Brouwer voor Johan van Oldenbarnevelt voor het door 
hem in de periode van 14 juni 1613 tot 19 juni 1615 aan de ridderhofstad Gunterstein 
geleverde bier, origineel,
1615 1 stuk

235 Rekening van Odilia van Oldenbarnevelt, bewoonster van de ridderhofstad 
Gunterstein, voor haar broer Johan van Oldenbarnevelt van de verbouwingskosten, 
origineel. Met bijlagen, 1614 en 1615.
1614 en 1615 6 stukken

236 Kwitantie van Jan Corneliszn. de Rijck voor Odilia van Oldenbarnevelt van 18 juni 
1615 voor de betaling van berk- en rijshout, origineel,
1615 1 stuk

237 Aantekeningen betreffende door Johan van Oldenbarnevelt aan zijn zuster Odilia 
van Oldenbarnevelt voor het beheer van de ridderhofstad Gunterstein gedane 
voorschotten en betreffende de ontvangst van een bedrag van Jan Jacobsen 
Brouwer, klad en origineel,
[1615] 2 stukken

b. De ambachtsheerlijkheid Gunterstein

B. DE AMBACHTSHEERLIJKHEID GUNTERSTEIN

238 Rekest van Johan van Oldenbarnevelt aan de deken en kapittelheren van de St. 
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Petersabdij te Utrecht om tegen een redelijke vergoeding de ridderhofstad 
Gunterstein met de daarbij behorende zeven morgen land als afzonderlijk 
ambachtsheerlijkheid te willen afscheiden en erkennen, afschrift, begin 17e eeuw),
[1617] 1 stuk
Zie hiervoor ook inv.nr. 231.

239 Rekest van Johan van Oldenbarnevelt aan de Staten van Utrecht om de hem door 
de kapittelheren van de St. Petersabdij te Utrecht verleende erkenning van de 
ridderhofstad Gunterstein met zeven morgen land als ambachtsheerlijkheid en 
deugdelijke jurisdictie te willen bevestigen, minuut,
[1617] 1 stuk
Zie hiervoor ook inv.nr. 231.

c. Aangrenzende bezitting van een derde

C. AANGRENZENDE BEZITTING VAN EEN DERDE

240 Aantekening betreffende het transport door Jan Janssn., gerechtsman van de St. 
Petersabdij te Utrecht, aan zijn schoonvader Cornelis Peterssn. Bout op 20 juli 1599 
van een door hem op 28 januari 1596 van Heynrick Huygenssn. Struys, inwoner van 
Utrecht, aan de Vecht gelegen gekocht huis met erf, authentiek afschrift. Met een 
bijlage, 1596; afschrift, 1599.
1599 2 stukken

B.2 's-Gravenhage

B.2 'S-GRAVENHAGE
a. Het huis van Naaldwijk aan het Voorhout

A. HET HUIS VAN NAALDWIJK AAN HET VOORHOUT
1. Verwerving

1. VERWERVING

241 Akte van verkoop door Jacob Boonen, raadsheer van Karel, graaf van Aremberg, ten
overstaan van Govaert van Duijnen en Johan Quartelaer, schepenen van 's-
Gravenhage, op 13 juli 1610 aan Johan van Oldenbarnevelt van het huis van 
Naaldwijk met toebehoren, met bijlagen, 1382 en 1447; authentiek afschrift, 1669.
1610 1 stuk

2. Beheer

2. BEHEER

242 Akte van scheiding en deling van het huis van Naaldwijk en de helft van de daar 
aangrenzende tuin onder de erfgenamen van Maria van Oldenbarnevelt, te weten 
Adriaen van der Mijle, Pieter van Wassenaer, Pieter de Sallengre, Anthonis van 
Wevelinckhoven en Johan Theodoor van Dam van 21 januari 1658, authentiek 
afschrift, 1669.
1658 1 stuk

3. Financiën

3. FINANCIËN

243 Memorie van Egbert Gool, griffier van de lenen van Holland en West-Friesland, 
betreffende voor Johan van Oldenbarnevelt in 1610 en 1611 geïnde gelden, waarvan 
hij de bouw van het huis aan het Voorhout te 's-Gravenhage bekostigde, origineel. 
Met bijlagen, 1611; originelen,
1611 1 omslag

244 Akte van liquidatie tussen Adriaen van der Mijle, mede als voogd van Philips van 
Goltsteijn en Maria de Richesnevoisin des Loges, Pieter de Sallengre, procureur van 
Pieter van Wassenaer, vader en voogd van zijn kinderen, mede als procureur van 
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Johan van Naeldwijck, terwijl Van der Mijle ook als voogd van Reinier van 
Naeldwijck optreedt, en Anthonis van Wevelinckhoven, als procureur van Anna 
Maria van Naeldwijck, en Johan Theodoor van Dam, man en voogd van Adriana 
Catharina van Naeldwijck, allen erfgenamen van Maria van Utrecht, van de 
gemeenschappelijke lasten, die rusten op het huis van Naaldwijk en de renten en 
obligaties van wijlen Maria van Utrecht, weduwe van Johan van Oldenbarnevelt van
27 juni 1658, athentiek afschrift, 1670,
1658 1 stuk

245 Aantekeningen betreffende het opstellen van een nieuw testament door Adriaen 
van der Mijle op 26 april 1664, dat op 14 juni op verzoek vanrdiens weduwe 
Petronella van Wassenaer en Cornelia van der Mijle, vrouwe van Asperen, door 
notaris Lambert Vijffhuijsen is geopend; met bijlagen, 1641, 1658 en 1662; 
authentiek afschrift,
1669 1 stuk

246 Genealogische aantekeningen van N.N. betreffende de eerste tot en met de vierde 
generatie na Johan van Oldenbarnevelt en Maria van Utrecht, opgesteld ten 
behoeve van de aanspraken van verschillende familieleden op de nalatenschap van 
Maria van Utrecht, waaronder de huizen aan het Voorhout, klad
[1669] 4 stukken

b. Het huis op de hoek Voorhout/Parkstraat

B. HET HUIS OP DE HOEK VOORHOUT/PARKSTRAAT
1. Verwerving

1. VERWERVING

247 Akte van verkoop door Dirck Adriaensn. Grijmer, als vader en voogd, Mathijs van 
den Baent en Willem Pietersn. Pouck, voogden van Aeltgen Dircxs, ten overstaan 
van Pieter Jansn. Splinter en François van Geesdorp, schepenen van 's-Gravenhage, 
op 6 mei 1623 aan Anthonis Duyck, raadpensionaris van Holland en West-Friesland 
van een huis aan het Voorhout, authentiek afschrift en afschrift, 1659.
1623 1 stuk

2. Verkoop

2. VERKOOP

248 Stuk houdende een door [de verkoper] opgestelde clausule, die men in de door 
Petronella van Wassenaer op te stellen verkoopakte van het huis aan het Voorhout 
moet opnemen, afschrift,
1668 1 stuk

3. Financiën

3. FINANCIËN

249 Rekeningen van de verhuur van het huis aan het Voorhout van Pieter de Sallengre, 
procureur van Adriaen van Naeldwijck, man en voogd van zijn kinderen, van 17 juli 
1660 en van 14 november 1662, waarvan de inkomsten aan de erfgenamen van 
wijlen Françoise van Oldenbarnevelt behoren toe te komen, afschriften, (2e helft 
17e eeuw).
1660 en 1662 2 stukken

250 Uittreksel door de voogd Jacob Bosch van de staat van goederen, die Willem, baron
van Wassenaer, heer van Ruiven, via moeders zijde zijn aangekomen en hem op 18 
februari 1668 door Pieter van Wassenaer, heer van Starrenburg., en George van 
Cats, als testamentaire voogden, met uitzondering van de last op de heerlijkheid 
van Ruiven zijn overgeleverd, authentiek afschrift, 1669.
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1669 1 stuk

251 Akte waarbij Maerten Deym, procureur van Hendrick Cloeck, raadsheer van het Hof 
van Holland, Zeeland en West-Friesland, in het proces tegen de erfgenamen van 
Adriaen van der Mijle schadevergoeding eist voor de na de verkoop van een huis 
aan het Voorhout op 24 december 1668 daaruit ontvreemde en beschadigde 
goederen, afschrift, (2e helft 17e eeuw)
1669 1 stuk

252 Brief van Hendrick Cloeck aan Jacob Bosch, procureur van de erfgenamen van 
Adriaen van der Mijle, van 28 januari 1669, waarin hij om inzage in een aantal 
papieren vraagt in verband met het door hem van de erfgenamen van Van der Mijle 
gekochte huis aan het Voorhout, afschrift, (2e helft 17e eeuw),
1669 1 stuk

253 Akte waarbij de magistraat van Arnhem namens Philips van Goltsteijn, heer van 
Dam, raad en rekenmeester van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen, 
op 18 februari 1669 de verkoop door Jacob Bosch namens de erfgenamen van Maria
van Utrecht aan Hendrick Cloeck van 24 december 1668 van hun aandeel van een 
zesde deel van de opbrengst goedkeurt, terwijl men Jacob Bosch machtigt om de 
financiële afwikkeling hiervan te regelen, origineel,
1669 1 stuk

254 Gunstig appointement van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland op het 
rekest van Jacques de Ferrand, voogd van Machteld Adriana van Renoij, een der 
erfgenamen van Maria van Utrecht, op 28 februari 1669 de verkoop van het huis 
aan het Voorhout aan Hendrick Cloeck van 24 december 1668 voor hun aandeel van
1/64 deel goedkeurt en hem machtigt om de financiële afwikkeling hiervan te 
regelen, origineel en afschrift, [1669].
1669 1 stuk

255 Akte waarbij Willem, baron van Wassenaer, heer van Starrenburg en Ruiven, op 1 
maart 1669 in verband met zijn aandeel in de opbrengst van het door Jacob Bosch, 
secretaris van de weeskamer te 's-Gravenhage, als zaakwaarnemer van de 
erfgenamen van Maria van Utrecht, op 24 december 1668 aan Hendrick Cloeck 
verkochte huis aan het Voorhout deze verkoop goedkeurt en Jacob Bosch voor de 
verdere financiële afwikkeling machtigt, origineel,
1669 1 stuk

256 Akte van instemming van Petronella van Wassenaaer, douairière van Adriaen van 
der Mijle, tevens als voogdes van haar kinderen, en Jacob Bosch, procureur van de 
erfgenamen, notaris Johan Houttuyn, curator van de boedel van Anta Maria van 
Naeldwijck, de erfgenamen van Adriaen van Naaldwijck de jonge, Hans Cracht, 
baron van Milendonck, als echtgenoot van Maria Doubleth, en Pieter de Sallengre, 
advocaat van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, van 4, 15 en 25 
februari en 29 maart 1669 met de interpositie van een decreet behoudens hun recht
van vordering op een deel van de verkoopsom van het huis aan het Voorhout, 
afschrift,
1669 2 stukken

257 Gunstig appointement van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland van 3 
april 1669 op een rekest van Petronella van Wassenaer, voogdes van haar kinderen, 
om in verband met hun aandeel in de verkoop van het huis aan het Voorhout aan 
Hendrick Cloeck op 24 december 1668 brieven van ratificatie en approbatie te 
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willen verlenen, origineel,
1669, 1 stuk

258 Sententie van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland van 12 april 1669 in 
het proces tussen de erfgenamen van Ida Margaretha van Losecaet, notaris Johan 
Houttuyn, curator van de boedel van Anna Maria van Naeldwijck, de erfgenamen 
van Adriaen van Naeldwijck de jonge, Hans Cracht, baron van Milendonck, 
echtgenoot van Maria Doubleth, Pieter de Sallengre, alsmede overige 
belanghebbenden enerzijds,tegen Petronella van Wassenaer, douairière van der 
Mijle, mede als voogdes van haar minderjarige kinderen, Jacob Bosch, procureur 
van Philips Jacques van Boetselaer, heer van Asperen, echtgenoot van Cornelia van 
der Mijle, van Philips van Goltsteijn, heer van Dam, echtgenoot van Maria de 
Richesnevoisin des Loges, en van Willem, baron van Wassenaer, alsmede Carel 
Dispontijn, procureur van Jacques de Ferrand, heer du Thil, man en voogd van 
Adriana Catharina van Naeldwijck, gezamenlijke erfgenamen van Maria van Utrecht
anderzijds, waarbij de aanspraken van de eisers op een deel van de koopsom 
worden afgewezen en Hendrick Cloeck de vrije eigendom van de huizen aan het 
Voorhout blijft behouden, origineel,
1669 1 charter

259 Akte van volmacht van Jacques de Ferrand, echtgenoot van Adriana Catharina van 
Naeldwijck, erfgename van de helft van de boedel van Adriaen van Naeldwijck en 
van een kwart van de allodiale goederen van Adriaen van Naeldwijck de jonge, als 
mede-erfgename van Maria van Utrecht, en als voogd van Machteld Adriana van 
Renoij, voor notaris Carel Dispontijn inzake het effectueren van het koopcontract en
het afwikkelen van de financiën van de verkoop van het huis aan het Voorhout aan 
Hendrick Cloeck op 30 april 1669 ten overstaan van notaris Johannes Wichmans 
gepasseerd, origineel,
1669 1 stuk

260 Akte van indemniteit van Petronella van Wassenaer, douairière van Adriaen van der 
Mijle, voor Hendrick Cloeck voor mogelijke vorderingen vanwege het fideï-commis 
in het testament van Cornelis van der Mijle en Maria van Oldenbarnevelt van 10 mei
1669, origineel,
1669 1 stuk

261 Akte van verkoop door Petronella van Wassenaer, douairière van Adriaen van der 
Mijle, mede als voogdes van haar minderjarige kinderen, Jacob Bosch, procureur 
van Philips Jacques van den Boetselaer, heer van Asperen, echtgenoot van Cornelia 
van der Mijle, van Philips van Goltsteijn, heer van Dam, echtgenoot van Maria de 
Richesnevoisin des Loges en van Willem, baron van Wassenaer, en Carel Dispontijn, 
procureur van Jacques de Ferrand, heer du Thil, echtgenoot van Adriana Catharina 
van Naeldwijck, voor haar zelf en als erfgename van Adriaen van Naeldwijck 
respectievelijk Adriaen van Naeldwijck de jonge, terwijl Ferrand tevens voogd is van
Machteld Adriana van Renoij, vrouwe van Berkel en Rodenrijs, op 11 mei 1669 ten 
overstaan van Johan van Banchem en Pieter Stalpert van der Wiele, schepenen van 
's-Gravenhage, aan Hendrick Cloeck van een huis aan het Voorhout ten oosten van 
het huis van de erfgenamen van Cornelis van der Mijle, origineel en authentiek 
afschrift,
1669 1 charter en 1 stuk
In tweevoud.

262 Akte waarbij Anna Maria Soetens, echtgenote van Willem Goes, raadsheer bij het 
Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, Johan Maes, burgemeester van 's-
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Gravenhage, Pieter de Sallengre, Aeltge Pieters, Abraham Elsevier, Dirck Arnouts, 
Hendrick Prangan, Melchior Brants en Herman Bruijnesteijn, eigenaars of houders 
van obligaties op wijlen Pieter, baron van Wassenaer, op 5 juni 1669 ten overstaan 
van notaris Alexander Dunis op advies van enkele rechtsgeleerden vanwege de op 
de boedel rustende schulden onder bepaalde restricties afstand doen van een 
derde deel van de opbrengst, afschrift, 1670,
1669 1 stuk

263 Akte waarbij George van Cats zich op 5 juni 1669 ten overstaan van notaris 
Alexander Dunis borg stelt voor de betaling van tweederde deel van de obligaties 
aan de crediteuren van het sterfhuis van Pieter, baron van Wassenaer, afschrift, 
1670.
1669, 1 stuk

264 Akte van overeenkomst van Petronella van Wassenaer, douairière van Adriaen van 
der Mijle, met Hendrick Cloeck, inzake het gemeenschappelijk gebruik van een 
muur aan de noordzijde van het erf van het huis van Cloeck aan het Voorhout, 
concept,
[1669] 1 stuk

265 Akte waarbij Pieter Reael, testamentair voogd van Johannes Paau, voor zichzelf en 
zijn medevoogden, als erfgenaam van Christina van Ruijtenburch, vrouwe ter Horst,
op 15 januari 1670 door notaris Johan van der Meulen, van Anna van Aerssen, 
weduwe van Pieter, baron van Wassenaer, en haar zoon Willem, baron van 
Wassenaer, de betaling van een obligatie laat vorderen, die op 16 januari 1670 om 
verschillende redenen wordt geweigerd, authentieke afschriften,
1670 1 stuk

266 Proces-verbaal van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland van het in de 
periode van 9 mei 1669-1 maart 1670 tussen Hendrick Cloeck, koper van een huis 
aan het Voorhout enerzijds, en Lambert Vijffhuijsen, procureur van Petronella van 
Wassenaer, mede als voogdes van haar minderjarige kinderen en voor Philips 
Jacques van den Boetselaer, heer van Asperen, en Jacob Bosch, procureur van 
Philips van Goltsteijn en van Willem, baron van Wassenaer, anderzijds, verhandelde
inzake de betaling door Hendrick Cloeck van hun deel van het restant van de 
koopsom van het huis aan het Voorhout, met aftrek van een vergoeding voor de 
aldaar aangetroffen tekorten, en inzake een regeling voor de betaling van de 
erfgenamen van Ida Margaretha van Losecaet, en van Johan Houttyijn, curator van 
de boedel van Anna Maria van Naeldwijck, Met bijlagen, 1670; afschriften, (eind 17e 
eeuw).
1670 4 stukken

c. Aangrenzende bezitting van een derde

C. AANGRENZENDE BEZITTING VAN EEN DERDE
1. Verwerving

1. VERWERVING

267 Memorie van George Rattaller Doubleth, raadsheer in de Hoge Raad van Holland en
Zeeland, betreffende de aankoop van een huis aan het Voorhout van Cornelia 
Duyck op 4 maart 1650, concept. Met bijlagen, 1650; originelen,
1650 3 stukken
Gedeeltelijk in tweevoud.

268 Akte van condities waarop Cornelia Duyck het huis aan het Voorhout op 7 maart 
1650 ten overstaan van Sebastiaen Francken en Aelbrecht Nierop, raadsheren van 
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het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, als commissarissen, aan George 
Rattaller Doubleth heeft verkocht, authentiek afschrift,
1650 1 stuk

2. Beheer

2. BEHEER

269 Akte waarbij de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland op 28 maart 1650 aan 
George Rattaller Doubleth toestaat om tussen zijn huis, dat vroeger aan Anthonis 
Duyck toebehoorde, en het onlangs door hem van de erfgenamen van Duyck 
gekochte huis over de op de Dennenweg uitkomende openbare weg een kamer te 
bouwen, origineel,
1650 1 charter

270 Akte waarbij George Rattaller Doubleth door tussenspraak van de timmerman 
Claes Jansz. van Oosten en Frederick van Winde, meester-timmerman en 
contrarolleur van de werken en rooimeester van 's-Gravenhage, met zijn buurman 
de timmerman Jan Claeszn. van Oosten op 21 oktober 1650 overeenkomt om een 
secreet gedeeltelijk af te breken en elders te herbouwen en om de secreetkelder te 
repareren, origineel,
1650 1 stuk

271 Bestek van de erfgenamen van Cornelia Doubleth, weduwe van Hendrick Duyst van
Voorhout, burgemeester van Delft, heer van Moerkerken en Middelharnis, voor 
meester-metselaar Arij Jansn. 's-Gravesande voor het afbreken en oprichten van de 
oude tuinmuur en het opmetselen van een nieuwe aan de oostzijde van een aan het
Voorhout gelegen huis, dat is verhuurd aan Rochus van Hoonaart, advocaat van het
Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, origineel. Met bijlagen, 1682; 
originelen,
1682 3 stukken

3. Financiën

3. FINANCIËN

272 Sententie van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland van 4 mei 1650 in 
het proces tussen Daniel Swicker, inwoner van Delft, en mogelijke andere 
schuldeisers van de erfgenamen van Johan Duyck, eiser enerzijds, en Cornelia 
Duyck, weduwe van Johan Duyck, verweerster anderzijds, waarbij wordt verklaard 
dat George Rattaller Doubleth rechtmatig eigenaar blijft van het door hem op 4 
maart 1650 van Cornelia Duyck gekochte huis aan het Voorhout, origineel en 
afschrift, [1650]. Met een bijlage, 1650; afschrift [1650].
1650 1 charter en 1 stuk
Een stuk in tweevoud.

273 Inventaris van de door Cornelia Duyck in verband met de verkoop van het huis aan 
het Voorhout aan George Rattaller Doubleth op 23 mei en 1 juni 1650 aan Cornelis 
Borsman, procureur van de kinderen en erfgenamen van Johan en Adriaen Duyck, 
overgeleverde akten, Met bijlagen, 1584, 1593, 1595, 1598, 1603, 1613, 1619, 1620, 
1625, 1633, 1639.
[1660] 16 stukken en 2 charters
De nrs. 1, 4, 6-8 ontbreken.

274 Akte van verkoop door de superintendent en de meester van het St. 
Nicolaasgasthuis te 's-Gravenhage aan Adriaen Duyck, rekenmeester van Holland, 
op 7 april 1584 van een aan het Voorhout naast het Predikherenklooster gelegen 
huis, origineel,



72 Oldenbarnevelt, van 3.20.41

1584 1 stuk

275 Akte van condities waarop de Gecommitteerde Raden van Holland en West-
Friesland op 8 november 1593 het huis "De Hel, 't Graff en de Hemel" aan het 
Voorhout, dat voorheen eigendom was van de monniken van het 
Predikherenklooster, als onderdeel van de geconfisqueerde goederen, aan Adriaen 
Duyck, rekenmeester van Holland, hebben verkocht, origineel,
1593 1 stuk

276 Resoluties van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland van 15 
november 1595 waarbij wordt vastgesteld, dat Sebastiaen van Loosen, raadsheer in 
de Hoge Raad van Holland en Zeeland, het grootste deel en Adriaen Duyck, 
commies op het kantoor van Cornelis van Mierop, ontvangergeneraal van Holland, 
het kleinste deel van de achter het huis aan het Voorhout gelegen tuin in erfpacht 
ontvangen, originelen en een authentiek afschrift,
1613, 1595 3 stukken

277 Gunstig appointement van de Gecommitterde Raden van Holland en West-
Friesland van 15 januari 1598 op een rekest van Adriaen Duyck om in ruil voor 
verleende ambtelijke diensten kwijtschelding van de renten op de tuin van een huis 
aan het Voorhout en de landerijen de Vliercamp en de Corte Suycker in de 
Rijswijckerhouck te willen verlenen, authentiek afschrift,
1603, 1598 1 stuk

278 Akte van verkoop door Adriaen Duyck, secretaris van de Staten van Holland en 
West-Friesland, ten overstaan van Heijman Kiggelaer en Claes Cornelissen, 
schepenen van 's-Gravenhage, en zijn broer Anthonis Duyck, griffier van het Hof 
van Holland, Zeeland en West-Friesland, op 8 november 1603 van een huis aan het 
Voorhout; met dorsale aantekeningen betreffende de in 1604 en 1606 verrichte 
betalingen, origineel. Met een bijlage, 1603; authentiek afschrift en afschrift.
1603, 1604 en 1606 1 charter en 1 stuk
De bijlage in tweevoud.

279 Kwitantie van M. Benninck, gecommitteerde voor de ontvangst van de 40e en 80e 
penning van 22 november 1603, voor Anthonis Duyck, griffier van het Hof van 
Holland, Zeeland en West-Friesland, voor de ontvangst van een bedrag in verband 
met de koop van een huis aan het Voorhout van zijn broer Adriaen Duyck, secretaris
van de Staten van Holland en West-Friesland, origineel,
1603 1 stuk

280 Akte van overeenkomst tussen Anthonis Duyck en Maerten van der Brugghen van 
27 november 1603 over het niet mogen betimmeren van de boven de richel gelegen
ramen in de zuidmuur van het huis van Van der Brugghen, origineel. Met een 
bijlage, 1589; origineel.
1603 2 stukken

281 Akte van verkoop door Angela van Weresteijn, weduwe van Sebastiaen van Loosen,
aan Anthonis Duyck, griffier van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, 
op 14 oktober 1613 van de achter het Predikherenklooster gelegen tuin, origineel,
1613 1 stuk

282 Akte van overeenkomst tussen de Gecommitteerde Raden van Holland en West-
Friesland met Anthonis Duyck, griffier van het Hof van Holland, Zeeland en West-
Friesland, van 25 maart 1619 over het afstaan van het recht van overpad over het 
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terrein van de geschutgieterij en het opmetselen van gemeenschappelijke 
scheidingsmuren, origineel,
1619 1 stuk

283 Akte waarbij de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland op 24 augustus 1620 aan 
Anthonis Duyck, raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland, toestaat om 
het hek aan de noordzijde van het Voorhout te verlengen, met een dorsale 
aantekening van de in 1633 door Johan Duyck afgekochte verplichting om daarvoor 
jaarlijks een recognitieof hofpenning te moeten betalen; origineel.
1620 1 charter

284 Akte waarbij de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland op 10 
januari 1625 aan Anthonis Duyck, raadpensionaris van Holland en West-Friesland, 
toestaan om het oostelijk deel van het voormalige vrouwenhuis van het 
Predikherenklooster, dat door de landsgeschutgieter wordt bewoond, te 
betimmeren of aan te passen, origineel,
1625 1 stuk

285 Kwitantie van A. van Houten, klerk van de rentmeester van Noord-Holland, van 16 
november 1631 voor Adriaen Duyck, heer van Oudcarspel, voor de ontvangst van 
twaalf jaar hofpenningen voor zijn huis aan het Voorhout, origineel,
1631 1 stuk

286 Akte waarbij de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland op 24 februari 1639 aan 
Johan Duyck toestaat om de door hem ter afscheiding van de straat voor zijn huis 
aan het Voorhout opgestelde palen en slagboom te laten staan, authentiek 
afschrift,
1639 1 stuk

287 Akte waarbij C. Naggers, secretaris van 's-Gravenhage, op 3 juli 1645 verklaart, dat 
het huis aan het Voorhout, dat eerst eigendom was van Anthonis Duyck, 
raadpensionaris van Holland en West-Friesland, en vervolgens van zijn erfgenamen,
al die tijd nooit is belast, afschrift, (begin 17e eeuw).
1645 1 stuk

288 Akte van transport door Cornelia Duyck ten overstaan van Johan Hallingh en 
Cornelis Splinter, schepenen van 's-Gravenhage, aan George Rattaller Doubleth op 
17 september 1650 van een huis aan het Voorhout met toebehoren, authentiek 
afschrift,
1659, 1650 1 stuk

289 Kwitanties van C. van Benschop respectievelijk H. Hendrik van den Bergh, 
ontvangers van de verpondingen van 's-Gravenhage, voor Cornelia Duyck, weduwe 
van Johan Duyck, voor de ontvangst van de verpondingen over de jaren 1642-1649 
op het huis aan het Voorhout, gedrukt,
1650 en 1651 3 stukken

290 Verbaal van Nicolaes van Reijgersberch en Johan van Heemskerck, commissarissen 
van de Hoge Raad van Holland en Zeeland, van 6 december 1653 van een zitting 
tijdens het proces van de crediteuren van Cornelia Duyck, weduwe van Johan 
Duyck, en diens enige erfgenaam Adriaen Duyck, eisers enerzijds, en George 
Rattaller Doubleth, koper van een huis aan het Voorhout, over het betalen van een 
deel van de koopsom, afschrift, (2e helft 17e eeuw).
1653 1 stuk
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291 Proces-verbaal van het door Pieter Ockers, raadsheer, en Andries van Strijen, 
secretaris van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, als commissarissen 
op 21 januari 1660 tussen Boudewijn van Braeckel, gesurrogeerde curator voor 
Cornelis Borsman, procureur van de kinderen en erfgenamen van Johan en Adriaer 
Duyck, eisers enerzijds, en Hendrick Duyst van Voorhout, echtgenoot van Cornelia 
Duyck, mede namens Abraham Snoeckert van Schaunburch, heer van Doornstad, 
als erfgenaam van Elisabeth Doubleth, verweerders anderzijds, verhandelde inzake 
de betaling van de schulden in de koopsom van het door wijlen George Rattaller 
Doubleth op 4 maart 1650 van Cornelia Duyck gekochte huis, met een bijlage, 1655; 
authentieke afschriften, 1660. Met bijlagen, 1659 en 1660; authentieke afschriften 
en afschrift, 1660,
1660 4 stukken

B.3 Honselersdijk

B.3 HONSELERSDIJK

292 Akte van borgstelling van Lenert Cornelissn. Coppert en Pieter Steffenszn., borgen 
van Jan Adriaenszn., inwoner van Honselersdijk, voor de betaling van een 
achterstallige schuld van laatstgenoemde aan Johan van Oldenbarnevelt, van 6 
januari 1584, origineel,
1584 1 stuk

293 Akte van conclusie van eis van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in 
het proces tussen Johan van Oldenbarnevelt, pensionaris van Rotterdam, eiser 
enerzijds, en Jan Adriaenszn., inwoner van Honselersdijk, verweerder anderzijds, 
waarbij wordt gesteld dat de beslaglegging van de goederen van Adriaenszn. 
gehandhaafd moet blijven tot er cautie is gesteld en dat hij de achterstallige 
betalingen van twee jaar pacht, de levering van zestien kapoenen voor vier jaar 
pacht, de betaling van één jaar erfpacht en de vergoeding voor het achterstallig 
onderhoud aan de gehuurde boerderij en voor het niet tijdig inzaaien van het land 
moet betalen, afschrift, (eind 16e eeuw),
1585 1 stuk

294 Kwitantie van Cornelis van Reynegom, rentmeester van het huis van Naaldwijk, 
voor Johan van Oldenbarnevelt van 12 oktober 1586 voor de ontvangst van de 
erfpacht van land in Honselersdijk over de jaren 1581-1586, origineel,
1586 1 stuk

295 Akte waarbij Jan Adriaenszn., inwoner van Honselersdijk, op 20 augustus 1590 
verklaart, dat hij de voor de verkoop van een koe aan Philips Janssn. ontvangen 42 
Carolus gulden aan Johan van Oldenbarnevelt heeft overgedragen; met een 
obligatie van Janssn. voor Adriaenszn., origineel,
1590 1 stuk

B.4 Hoochsteech en Emmeklaer

B.4 HOOCHSTEECH EN EMMEKLAER

296 Akte van overeenkomst van Aert Janszn. Doelemeester met Johan van 
Oldenbarnevelt van 20 augustus 1591, betreffende de levering van een aantal elzen 
en iepen voor beplanting in Hoochsteech en bij de hofstad Emmeklaer, afschrift, 
(eind 16e eeuw).
1592 1 stuk

297 Stukken betreffende de moeilijkheden, die zijn gerezen tussen Johan van 
Oldenbarnevelt en Aert Jansz. Doelemeester over de leveranties van elzen voor 
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aanplant op de Hoechsteech en op de hofstede Emmeklaer en over de leverantie 
van een aantal iepen, originelen en afschrift, (eind 16e eeuw),
1591 en 1592 3 stukken

B.5 Hoogland

B.5 HOOGLAND

298 Kwitanties van Deliana Voncken en van haar zaakwaarnemer Luman van Loenen, 
schout van Hoogland, voor Johan van Oldenbarnevelt, zaakwaarnemer van zijn 
vader Gerrit van Oldenbarnevelt, van 16 maart en 2 juni 1570 voor de betaling van 
bedragen, die Deliana Voncken krachtens een door haar op 14 maart 1570 ten 
overstaan van Jacques de Quesnoij, raadsheer van het Hof van Holland, Zeeland en 
West-Friesland, met Gerrit van Oldenbarnevelt gesloten overeenkomst, originelen. 
Met een bijlage, 1570; origineel.
1570 3 stukken
Zie voor de kwitantie van 16 maart 1570 en de bijlage: Den Tex, dl. IV, pp. 446-447.

299 Kwitanties van verschillende personen voor Johan van Oldenbarnevelt, de Staten 
van Utrecht, Jan van Vanevelt en Geraert Verhaer voor ontvangsten uit het 
goederenbeheer in Hoogland, 1598-1602 en 1604-1606; originelen.
1598-1606 1 omslag

B.6 Loosduinen

B.6 LOOSDUINEN
a. Beheer

A. BEHEER

300 Akte van aanbesteding door Maerten Lambrecht van Henniphoeven op 24 mei 1615 
namens Noël de Caron, eigenaar van het huis Escamp onder Loosduinen, aan 
verschillende personen aan het onderhoud van de sloten en grachten, origineel,
1615 1 stuk

301 Brief van Maerten Lambrecht van Henniphoeven aan Johan van Oldenbarnevelt van
13 juni 1615 inzake het verrichten van de aanbestede werken bij het huis Escamp, 
origineel,
1615 1 stuk
RGP 121, pp. 121-122.

302 Verslag van de door Johan van Oldenbarnevelt op 13 juli 1615 uitgevoerde inspectie 
van de uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden aan en bij het huis 
Escamp, concept,
[1615] 1 stuk
RGP 121, p. 127.

b. Financiën

B. FINANCIËN

303 Rekening van Guillaume de Grave, bierhandelaar te Delft, voor Johan van 
Oldenbarnevelt van 7 oktober 1615 voor het in de periode van 8 januari tot en met 
17 september 1615 aan het huis Escamp geleverde bier, origineel,
1615 1 stuk

304 Kwitantie van de hovenier Cornelis van Dijck voor Johan van Oldenbarnevelt van 22 
april 1616 voor de ontvangst van een bedrag, dat Oldenbarnevelt hem voor de 
levering van bomen bij het huis Escamp verschuldigd was, origineel,
1616 1 stuk
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305 Staten van de lonen van de arbeiders, die in de periode van 18 mei 1615 tot en met 
18 juni 1616 voor Johan van Oldenbarnevelt aan het huis Escamp hebben gewerkt, 
met bijlagen, 1615 en 1616; originelen.
1615 en 1616 1 omslag

B.7 Luttekewede

B.7 LUTTEKEWEDE

306 Akte van verkoop door Jacob van Bosch Ghijsbertszn. ten overstaan van Rijck van 
Mulenborch, stadhouder van de lenen, en enkele leenmannen van Stoutenburg en 
Luttekewede aan Johan van Oldenbarnevelt op 7 november 1615 van een stuk land, 
Thinsberch geheten, origineel,
1615 1 stuk

B.8 Nootdorp

B.8 NOOTDORP

307 Akte van verhuur voor vijf jaar door Johan van Oldenbarnevelt aan de weduwe van 
Jacob Maertenszn. Olijfant van 20 februari 1592 van drieenhalf morgen land, 
gelegen in Nootdorp in het ambacht van de Hoogenban, concept,
1592 1 stuk

B.9 Overflakkee

B.9 OVERFLAKKEE

308 Kwitantie van Cornelis Breeman, rentmeester van Jan van Croy, graaf van Solre, 
ambachtsheer van Ooltgensplaat, voor Johan van Oldenbarnevelt van 6 juni 1607 
voor de betaling van een jaarlijkse losrente op het zevende kavel van 40 gemeten 
hoofden volgerland, origineel,
1607 1 stuk

B.10 Overschie - De hofstad Rodenrijs

B.10 OVERSCHIE - DE HOFSTAD RODENRIJS
a. Verwerving

A. VERWERVING

309 Lijst van Johan van Oldenbarnevelt van de eigenaars van de hofstad Rodenrijs in 
het ambacht Overschie over de jaren 1167 tot 1308, klad,
[eind 16e eeuw] 1 stuk

310 Akte van verkoop door Steffen Ysbrantszn. aan Pieter Dirck Sasboutszn. op 12 
januari 1510 van twee en halve morgen land ten overstaan van Arent en Pieter 
Meeszn., schepenen van het ambacht Overschie, afschrift, (begin 16e eeuw),
1510 1 stuk

311 Memorie betreffende de verkoop door Daniel van Cralingen van dertien morgen 
land in het ambacht Overschie aan Jan de Heyter sr., schout van Delft, en van de 
hofstad De Tempel met twaalf morgen land en de hofstad Rodenrijs aan Jan 
Jacobszn. van Utrecht, 1512 en 1514; met een dorsale aantekening betreffende een 
lening van het St. Ursulaklooster te Delft aan Daniel van Cralingen van 2 augustus 
1515, origineel,
1515 1 stuk

312 Aantekeningen van [Jan Jacobszn, van Utrecht] betreffende de koop van land bij de 
hofstad Rodenrijs, klad,
[1515] 1 stuk



3.20.41 Oldenbarnevelt, van 77

313 Akte van verkoop door Daniel van Cralingen aan mr. Jan Jacobszn. van Utrecht van 
de inkomsten van de jaarlijkse pacht en huurwaarde van de hofstad Rodenrijs, die 
op dat moment aan Pieter Jacobszn. werd verpacht, concept en origineel,
1515 1 stuk
In twee verschillende versies.

314 Memorie van [Jacob van Utrecht] betreffende de verwerving door zijn vader Jan 
Jacobszn. van Utrecht van vijf morgen in Schieveen en van acht hond land in de 
Lange Tien Morgen, die leenroerig waren aan de hofstad Rodenrijs, waarvan het 
laatstgenoemde stuk land destijds aan Claes Janszn. van den Berch en Nool 
Pouwelszn. toebehoorde en die nu beide bijna in zijn geheel aan zijn broer Pouwels 
Janszn. van Utrecht zijn gekomen, origineel,
[1565] 1 stuk

315 Aantekening betreffende de "vasallagieën" van de hofstad Rodenrijs, waarvan acht 
hond land afkomstig is van Claes Jansz. van den Berch en Cornelis Pouwelszn. van 
den Berch, alias Kuevelair, en twee morgen van Clais Claiszn. van den Berch, 
inwoner van Delft, en Cornelis Pouwelszn. Poldervairt, inwoner van Schieveen, klad,
eind 16e eeuw 1 stuk

b. Bestuur

B. BESTUUR

316 Akte, waarbij de hoogheemraden van Delfland op 26 november 1528 aan mr. Jan 
Jacobszn. van Utrecht toestemming verlenen om voor zijn hofstad Rodenrijs in 
Schieveen een heul door de Schieveense weg te mogen graven en de vaart vanaf de 
weg tot aan zijn huis door te mogen trekken, origineel,
1528 1 charter

317 Akte, waarbij Aelbrecht Storm van Wena, dijkgraaf, en de hoogheemraden van 
Delfland, op 15 april 1595 aan Johan van Oldenbarnevelt, vader en voogd van 
Reinier van Oldenbarnevelt, toestaan om in de reeds aangelegde verlaat een 
schutsluis aan te leggen, origineel,
1595 1 stuk

318 Rekeningen van N.N. voor Johan van Oldenbarnevelt betreffende de gedurende de 
aanleg van de molensloot bij de hofstad Rodenrijs aan Gherrijt Pijeterszn. en zijn 
werkvolk uitgevoerde bierleveranties, concepten,
1595 2 stukken

319 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt betreffende de afrekening met Pieter
Adriaenszn. voor zijn werkzaamheden in 1595 bij de hofstad Rodenrijs, concepten,
1596 1 stuk

320 Bestek voor de aanleg van twee nieuwe verlaten met waaideuren bij de hofstad 
Rodenrijs in het ambacht Overschie, originelen en concept,
1595 en 1596 6 stukken
Een stuk in tweevoud.

321 Memorie van Johan van Oldenbarnevelt inzake het laten maken van een bestek 
door Adriaen Dirxsn. voor de aanleg van een gaech en keursloten en van de 
beplanting van de daarbij behorende dijken en paden, 1596; met een aantekening 
van [Johan van Oldenbarnevelt] voor een van zijn huisgenoten om uit Delft de 
fluwelen kleren van zijn zoon Reinier van Oldenbarnevelt mee te nemen, klad,
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1596 1 stuk

322 Rekening van Heyndrick Janszn. Noortlander voor Johan van Oldenbarnevelt voor 
de aanleg van twee nieuwe verlaten met waaideuren en de onkosten, origineel,
[1596] 1 stuk

323 Bestekken voor de aanleg van een nieuwe heul met een schuifdeur in de Delfweg 
en een hek daarop naast de hofstad Rodenrijs, originelen,
[eind 16e eeuw] 2 stukken

c. Overige bestuurszaken

C. OVERIGE BESTUURSZAKEN

324 Vonnis van de baljuw en de welgeboren mannen van Delfland in het proces tussen 
mr. Jan Jacobszn. van Utrecht, leenheer van de hofstad Rodenrijs, eiser enerzijds, en
Claes Janszn. van den Berch, leenman en verweerder anderzijds, van 1 december 
1528, waarbij de door Van den Berch gepachte grond verbeurd wordt verklaard 
omdat hij daar zonder toestemming turf uit heeft gedolven, concept. Met een 
bijlage, z.d.; concept.
1528 2 stukken

325 Akte waarbij Maertin Corneliszn., gezworen landmeter in Delfland, op 16 november 
1581 op verzoek van mr. Jan Jacobszn. van Utrecht baljuw van Delfland, enerzijds en 
Cornelis Claeszn. van den Berch anderzijds een scheiding aanbrengt in een bij de 
hofstad Rodenrijs gelegen stuk land, Met een bijlage, na [1581],
1581 2 stukken

d. Beheer

D. BEHEER
1. Algemeen

1. ALGEMEEN

326 Brief van Daniel van Cralingen aan mr. Jan Jacobszn. van Utrecht betreffende het 
onrechtmatig gebruik door Jan Heynricxzn. van meer land dan hem krachtens een 
met Jan van Cralingen, de vader van Daniel van Cralingen, gesloten 
huurovereenkomst toekomt, origineel,
[1530] 1 stuk

327 Akte van verhuur voor vijf jaar door Johan van Oldenbarnevelt, gemachtigde van 
Jan Roo van Utrecht en diens vrouw Antonia Roelants van de hofstad Rodenrijs met
48 morgen land aan Lenaert Huybrechtszn., Met een bijlage; originelen,
1589 2 stukken

328 Memorie van Johan van Oldenbarnevelt betreffende het verlengen van de verhuur 
met vijf jaar van verschillende landerijen [in het ambacht van Overschie], klad,
1589 1 stuk

329 Bestekken voor verbouwingen aan en bij de hofstad Rodenrijs en het maken van 
een zolder op voornoemd huis, originelen,
[eind 16e eeuw] 6 stukken

330 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt van de grootte van de hofstad 
Rodenrijs met de bijbehorende landerijen en van de aangrenzende landerijen van 
verschillende andere eigenaars in het ambacht Overschie, concept,
eind 16e eeuw 1 stuk
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331 Akte van condities en voorwaarden waarop Johan van Oldenbarnevelt het bij de 
hofstad Rodenrijs gekapte hout aan een aantal gegadigden verkoopt; met 
aantekeningen betreffende verschillende waterstaatswerkzaamheden aldaar, 
concepten,
eind 16e eeuw 1 stuk

2. Bijzonder

2. BIJZONDER
2.a Renten

2.a Renten

332 Kwitanties van Daniel van Cralingen voor mr. Jan Jacobszn. van Utrecht voor de 
kooppenningen van het op 29 mei 1513 verkochte land met de daarop rustende 
renten, origineel en afschrift, (begin 16e eeuw).
1513 1 charter en 1 stuk

333 Akte van verkoop door Daniel van Cralingen aan mr. Jan Jacobszn. van Utrecht op 
23 mei 1513 van een jaarlijkse erfrente van vier ponden groten Vlaams op de hofstad
Rodenrijs met de daarbij behorende landerijen, die op dat moment aan Pieter 
Jacobszn. worden verpacht, origineel,
1513 1 stuk

334 Akte van verkoop door Daniel van Cralingen aan mr. Jan Jacobszn. van Utrecht op 
25 april 1514 van een jaarlijkse erfrente van tien schellingen groten Vlaams op de 
hofstad Rodenrijs, origineel,
1514 1 charter

335 Lijst van het door mr. Jan Jacobszn. van Utrecht op de Munt van Antwerpen 
gewisselde geld, waarvan hij een deel aan Cornelis Willem Daenzn. leende, terwijl 
hij met de rest de koop van drie morgen land in Naaldwijk en van een erfrente van 
Daniel van Cralingen betaalde, origineel,
[1515] 1 stuk

336 Kwitantie van Jan de Heyter jr., schout van het ambacht Overschie, voor mr. Jan 
Jacobszn. van Utrecht voor de betaling van een jaarlijkse erfrente op twee morgen 
land, die deel uitmaken van het door hem op 8 januari 1538 van Cornelis Claeszn. 
van den Berch, inwoner van Delft, en Cornelis Pouwelszn. van den Berch, alias 
Kuevelair, inwoner van Overschie, gekochte stuk land van vijf morgen, Met 
retroacta, 1513, 1514, 1516, 1519, 1538 en z.j.; originelen; authentieke afschriften en 
een afschrift.
1539 1 omslag

337 Mandement van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland van 5 juli 1540, 
uitgevaardigd op verzoek van Gerit Roelofszn. voor mr. Jan Jacobszn. van Utrecht 
om aan Daniel van Cralingen de jaarlijkse erfrenten van 1539 op de hofstad 
Rodenrijs alsnog te betalen, origineel,
1540 1 charter

338 Kwitantie van Jan Govertszn., secretaris van Overschie, voor Johan van 
Oldenbarnevelt van 30 juli 1597 voor de ontvangst van het eerste jaar losrente op 
het ambacht Schieveen, origineel,
1597 1 stuk
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2.b Financiën

2.b Financiën

339 Lijst van betalingen van mr. Jan Jacobszn. van Utrecht aan Daniel van Cralingen of 
diens zaakwaarnemers, origineel,
[1515] 1 stuk

340 Inventaris van stukken betreffende de financiering van de aankoop door mr. Jan 
Jacobszn. van Utrecht van de hofstad Rodenrijs en betreffende de daaruit genoten 
inkomsten, origineel,
[1533] 1 stuk
De stukken zijn niet volgens de chronologische maar volgens de dorsale ordening gerangschikt.
Het dossier is incompleet.

341 Kwitantie van Daniel van Cralingen voor mr. Jan Jacobszn. van Utrecht voor een 
deel van de koopsom van de hofstad Rodenrijs, origineel,
1515 1 stuk

342 Kwitantie van Pouwel van Wittenburgh en Jan Bierman voor Cornelis Willem 
Driessen, zaakwaarnemer van mr. Jan Jacobszn. van Utrecht, voor de ontvangst van
het bedrag van een obligatie, origineel,
1515 1 stuk

343 Akte van verkoop door Daniel van Cralingen aan mr. Jan Jacobszn. van Utrecht op 6 
oktober 1514 van de hofstad Rodenrijs met 55 morgen land, origineel,
1514 1 stuk

344 Lijst van inkomsten van mr. Jan Jacobszn. van Utrecht uit een deel van de pachtsom 
van Pieter Jacobszn. van 1 december 1520 uit een vrijwillige gave van de 
achtemannen van het ambacht Pijnacker van 31 oktober 1520, die hij deels voor de 
betaling van de zielemissen voor zijn ouders gebruikte, uit een vrijwillige gave van 
de ambachtsbewaarders van het Hof van Delft van 18 december 1520, waarvan hij 
een schuld en een losrente aan Pieter Janszn. van Buijten betaalde en uit een 
betaling door Arent van die Werve, inwoner van Antwerpen, voor een door hem 
geleverd paard, waarvan hij een drietal schulden bekostigde, origineel,
1520 1 stuk

345 Aantekeningen van Daniel van Cralingen van de door Pieter Jacobszn. en later door 
zijn weduwe, als pachters van de hofstad Rodenrijs in Schieveen, betaalde pacht en 
de daarvan bekostigde uitgaven, originelen,
1518, 1519, 1521 en 1522 5 stukken

346 Akten van verkoop door Daniel van Cralingen aan mr. Jan Jacobszn. van Utrecht op 
6 november 1514 van een jaarlijkse erfrente van vier ponden groten Vlaams op de 
hofstad Rodenrijs met de daarbij behorende landerijen, die op dat moment aan 
Pieter Jacobszn. worden verpacht, waarvan Daniels moeder jonkvrouwe Beatrice 
van Rodenborch het vruchtgebruik geniet, originelen,
1514 1 stuk

347 Kwitanties van Daniel van Cralingen voor mr. Jan Jacobszn. van Utrecht voor de 
ontvangst van gedeelten van de koopsom voor de hofstad Rodenrijs; met 
aantekeningen van laatstgenoemde betreffende de koop van de daarop rustende 
losrenten, origineel,
[1515] 1 stuk
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348 Kwitantie van Daniel van Cralingen voor [mr. Jan Jacobszn. van Utrecht] voor de 
ontvangst van de erfrenten, origineel,
[1515] 1 stuk

349 Kwitantie van Daniel van Cralingen voor mr. Jan Jacobszn. van Utrecht voor de 
betaling van drie termijnen van de renten voor de koop van de hofstad Rodenrijs in 
Schieveen; origineel, Met een bijlage, 1515; origineel,
1515 2 stukken

350 Kwitantie van Daniel van Cralingen voor mr. Jan Jacobszn. van Utrecht van 26 
januari 1515 voor de ontvangst van een deel van de koopsom voor de hofstad 
Rodenrijs, origineel,
1515 1 stuk

351 Kwitanties van Daniel van Cralingen voor mr. Jan Jacobszn. van Utrecht van 1 mei 
1515 voor de betaling van 1400 Rijnse guldens voor de hofstad Rodenrijs, originelen,
1515 1 stuk

352 Akten van schuldbekentenis van Daniel van Cralingen voor mr. Jan Jacobszn. van 
Utrecht van 27 februari 1517 en z.d. voor een lening van vier Rijnse guldens en vijf 
stuivers en een lening van vier Rijnse guldens, originelen.
1517 en 1518 2 stukken

353 Vidimus van Daniel van Cralingen van 3 augustus 1533 van een obligatie van mr. Jan 
Jacobszn. van Utrecht met hem van 4 juli 1518 voor het aflossen van een lijfrente, 
die in verband met het overlijden van Daniels moeder, Beatrice van Rodenborch, 
weduwe van Jan van Cralingen, nu op hem moet overgaan, origineel,
1533 1 stuk

354 Kwitantie van jkvr. Beatrice van Rodenborch, weduwe van Jan van Cralingen, voor 
mr. Jan Jacobsz. van Utrecht van 5 mei 1525 voor de ontvangst van 50 pond 
Hollands, origineel.
1515 1 stuk

355 Kwitantie van Geertruyt, echtgenote van Daniel van Cralingen, voor mr. Jan 
Jacobszn. van Utrecht van 25 november 1526 voor de betaling van de jaarlijks aan 
haar man verschuldigde lijfrente, met aantekeningen van Daniel van Cralingen over 
inkomsten in 1525 en 1526, 1526; origineel,
1526 1 stuk

356 Brief van Daniel van Cralingen aan mr. Jan Jacobszn. van Utrecht van 5 juli 1520 met 
het verzoek om hem een half pond groten Vlaams te willen sturen, origineel,
[1520] 1 stuk

357 Lijst van uitgaven van mr. Jan Jacobszn. van Utrecht, die werden bekostigd uit de 
door hem op 1 oktober 1525 van Bortelmees Claeszn., rentmeester van de 
gemenelands renten van Holland, ontvangen gelden, origineel,
1525 1 stuk

358 Lijst van de munteenheden waarin mr. Jan Jacobszn. van Utrecht aan Daniel van 
Cralingen in gedeelten de koopsom van de hofstad Rodenrijs heeft voldaan, 
origineel,
[1516] 1 stuk
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359 Akte waarbij Harman Engebrechtszn., schout van Berkel, en Pieter Arijaenszn. op 26
september 1521 ten overstaan van Cornelis Willem Doenzn. en Thon Janszn., 
welgeboren mannen van Delfland, verklaren dat Daniel van Cralingen tijdens de 
onderhandelingen met mr. Jan Jacobszn. van Utrecht over de koop van de hofstad 
Rodenrijs en het bijbehorende land een geheim akkoord sloot met Jan de Heyter sr.,
schout van Delft, om hem dit tegen een lager bedrag te verkopen, authentiek 
afschrift, [1522]; origineel. Met bijlage, z.j.; originelen,
1521 3 stukken

360 Akten van de op verzoek van Daniel van Cralingen op 25 oktober 1514 door Dirck 
Adriaenszn., landmeter van Delfland, bij de hofstad Rodenrijs opgemeten 
landerijen,
1514 2 stukken

361 Akte van de uitspraak van Dirrick Jacopszn. Coninck en Dirrick Michielszn., als 
arbiters in het geschil tussen mr. Jan Jacobszn. van Utrecht en Cornelis Claeszn. van 
den Berch van 5 augustus 1536 over de financiering van een door Cornelis Claeszn. 
van den Berch gekocht perceel land van 1400 hond te Nootdorp, afschrift, [begin 
16e eeuw],
1536 1 stuk

362 Aantekening van de herbergier Herman in 't Leutgen betreffende de openstaande 
en voldane betalingen van mr. Jan Jacobszn. van Utrecht, baljuw van Delfland, voor 
door hem tijdens de koopdagen verzorgde maaltijden, origineel. Met een bijlage, 
[1539]; origineel,
[1539] 2 stukken

363 Aantekening van mr. Jan Jacobszn. van Utrecht van door hem namens Daniel van 
Cralingen en voor hemzelf aan de herbergier Herman in 't Leutgen gedane 
betalingen voor tijdens de rechtdagen verstrekte maaltijden, origineel,
z.j. 1 stuk

364 Stukken betreffende het vaststellen door mr. Jan Jacobszn. van Utrecht van de 
grootte van de pachtgronden van de hofstad Rodenrijs in verband met de inning 
van de 10e penning, originelen,
[begin 16e eeuw] en 1543 5 stukken

365 Akte waarbij de grootte van de bij de hofstad Rodenrijs gelegen landerijen wordt 
opgegeven, opgesteld door N.N. in verband met de betaling van de 10e penning van
het jaar 1553, afschrift, (begin 16e eeuw).
[1554] 1 stuk

366 Stukken betreffende de financiële verplichtingen, die Cornelis Pouwelszn. van den 
Berch, alias Kuevelair, op 26 juni 1562 heeft aan [mr. Jacob van Utrecht] namens de 
erfgenamen van mr. Jan Jacobszn. van Utrecht uit de koop van een stuk land van 
vier hond en de koop van twee koeien op 11 april 1550 op de bij de hofstad 
Rodenrijs gehouden boeldag, originelen,
1550 en 1562 4 stukken
Eén stuk in tweevoud.

367 Memorie betreffende de betaling voor het op 20 februari 1593 in Overschie 
gekochte land over de jaren 1593 en 1594, klad,
1594 1 stuk
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368 Aantekeningen betreffende de door Henderijck Janszn. Noortlander, bewoner van 
de hofstad Rodenrijs, in 1594 gemaakte onkosten voor het levensonderhoud van de
arbeiders, die de vijver en sloten hebben geschoond, originelen,
1594 4 stukken

369 Rekeningen van Joost Goutijs voor Johan van Oldenbarnevelt voor de bij de hofstad
Rodenrijs verrichte werkzaamheden en de daarmee verband houdende leveranties, 
originelen,
1596 6 stukken

370 Stukken betreffende het aflossen door Johan van Oldenbarnevelt op 14 juli 1597 van
een rente voor een kooltuin te Overschie over de jaren 1582-1597 aan Ghijsbert van 
Wijck, procureur van Joris Arentszn. van der Burch, authentieke afschriften,
1597 2 stukken

371 Staten van de lonen van de arbeiders, die in 1597 bij de hofstad Rodenrijs hebben 
gewerkt, originelen,
1597 2 stukken

372 Kwitantie van Jacob Corneliszn. Hoorenwech voor Johan van Oldenbarnevelt en 
Henderijck Janszn Noortlander, bewoner van de hofstad Rodenrijs,van 17 november
1598 voor de betaling van een bedrag, origineel,
1598 1 stuk

373 Lijst van Jan Govertszn., secretaris van Overschie, opgesteld in opdracht van Johan 
van Oldenbarnevelt, ambachtsheer van Overschie, voor het vorderen van 
achterstallige betalingen van de slagturftienden over de jaren 1596-1611, origineel,
1611 1 stuk

2.c Archief

2.c Archief

374 Inventaris van de door Herman Michielszn., ambachtsbewaarder van de 64 
boerderijen in het ambacht van Overschie, op advies van Johan van 
Oldenbarnevelt, hoofdingeland aldaar, op 15 april 1607 in de nieuwe ambachtskist 
gedeponeerde stukken, afschrift, (begin 16e eeuw). Met bijlagen, 1607; afschriften, 
(begin 16e eeuw).
1607 3 stukken

B.11 Putten

B.11 PUTTEN
a. Beheer

A. BEHEER

375 Aantekening betreffende de verkoop door Johan van Oldenbarnevelt aan Cornelis 
Frans Wittenszn., lid van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland,
van een stuk land in de Oude en Nieuwe Uitslag van Putten, afschrift, (1595),
(eind 16e eeuw) 1 stuk

376 Brief van Andries Dirckzn. Bockenberch aan Johan van Oldenbarnevelt van 18 
augustus 1597 inzake de aankoop van koolzaad bij Maerten Cornelis of Cornelis 
Quirijneszn., inwoner van Spijkenisse, en de rechtstreekse betaling door hem aan 
Oldenbarnevelt voor een bij Adriaen Commerssn., inwoner van de Nieuwe Uitslag 
van Putten, bestelde hoeveelheid gerst, origineel. Met een bijlage; origineel,
1597 2 stukken
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377 Aantekeningen van de grootte van de in de Oude en Nieuwe Uitslag van Putten 
gelegen percelen land van Johan van Oldenbarnevelt, concepten en minuten, (eind 
16e eeuw ),
(eind 16e eeuw) 7 stukken

378 Lijst met de afmetingen van de negen kavels land van het Putse Kerchoff, concept,
[eind 16e of begin 17e eeuw] 1 stuk

379 Lijst van door Johan van Oldenbarnevelt bij N.N. bestelde boomsoorten, klad,
z.j. 1 stuk

b. Verhuur en verpachtingen

B. VERHUUR EN VERPACHTINGEN

380 Akte van verhuur voor vijf jaren door [Johan van Oldenbarnevelt] op 28 juli 1595 aan
Heerman Leenaertssn. Roeboll en Jan Eelantszn. van een stuk land [in de Oude en 
Nieuwe Uitslag van Putten], origineel,
1595 1 stuk

381 Lijst van de voor Johan van Oldenbarnevelt voor verschillende landerijen in de Oude
en Nieuwe Uitslag van Putten op te stellen akten van verhuur en verpachting, 
concept,
[1595] 1 stuk

382 Aantekening van Pieter Bouwenssn. voor Johan van Oldenbarnevelt om vier 
afzonderlijke akten van verpachting uit te geven aan Jan Eelantszn. voor twaalf 
gemeten, voor Cornelis Tomaszn., Reyer de Smit en Aelbrecht van Proyen voor tien 
gemeten en voor Dankert Heyndricxsn. en Lenaert Cornelis Hollaer voor tien 
gemeten, als pachters van de landerijen in het derde blok van de Oude Uitslag van 
Putten,
[1595] 1 stuk

383 Rekesten van Lambrecht Janssen, Haddeman Jacobszn., Jan Eelantszn. en Claes 
Willemszn. Proeyen, pachters van het gors achter het Putse Kerchoff bij het Spui en 
medegebruikers van het binnenbedijkte Kerchoff, aan de Grafelijkheidsrekenkamer 
van Holland om ter bestrijding van de kosten van het dijkonderhoud de 
voornoemde gors in erfpacht te mogen ontvangen, afschriften, (begin 17e eeuw),
[1610] en [1613] 2 stukken

384 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt betreffende inkomsten van 
verschillende pachters van in de Nieuwe Uitslag van Putten gelegen landerijen over 
de jaren 1610-1613, klad,
1614 1 stuk

385 Kwitanties van L. Hansn. van Putten, ontvanger van het dijkschot van het Putse 
Kerchoff, voor Claes Arensn. Braet en Arijen Jacobsn., inwoners van Spijkenisse en 
pachters van landerijen van Oldenbarnevelt, van 14 en 24 februari 1614 voor 
betalingen van de dijkverzwaringen, origineel,
1614 1 stuk

386 Akte van verhuur voor zeven jaar door Claes van Vliet namens Johan van 
Oldenbarnevelt aan Jan Crijn en Cornelis Willemssn. Ketten, inwoners van Geervliet,
van 10 maart 1614 van een aantal gemeten land in Putten, origineel,
1614 1 stuk
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387 Rekening van Lambrecht Janszn., pachter van een gedeelte van de Oude en Nieuwe 
Uitslag van Putten, voor Johan van Oldenbarnevelt voor de door hem in de periode 
van 1609 tot en met 1615 gemaakte onkosten, origineel,
1615 1 stuk

c. Financiën

C. FINANCIËN

388 Memorie van de Staten van Holland en West-Friesland voor de edelen en de 
gedeputeerden van de steden met het verzoek om in hun vergaderingen te 
rapporteren over de door hen met Lamoraal II, graaf van Egmond, over het niet 
afdammen van het Spui gesloten overeenkomst en om met het oog op het 
opstellen van de rekening van de heerlijkheid van Putten en Geervliet de 
rekeningen van de koninklijke domeinen in Holland van 1569 en 1572 te bespreken, 
afschrift, (eind 16e eeuw),
1578 1 stuk

389 Aantekening van N.N. van de kosten van een maaltijd op 28 juli 1595 ten huize van 
de waarsman van de Oude en Nieuwe Uitslag van Putten na afloop van een 
voordien uitgevoerde peiling van de dijk aldaar, origineel,
1595 1 stuk

390 Brief van Johan van Oldenbarnevelt aan Heerman Leenaertssn. Roeboll van oktober
1597 betreffende de ontvangst van het pachtgeld van Geertruyt Tijs en de 
toezegging om op de eerstkomende schotdag in Putten over de 
herstelwerkzaamheden aan de dammen van het Putse Kerchoff te zullen beslissen, 
concept.
1597 1 stuk
Dit concept is geschreven op een brief van H. L. Roeboll van 4 oktober 1597.

391 Stukken betreffende de financiering van de koop op 11 mei 1595 door Johan van 
Oldenbarnevelt mede namens andere leden van de Gecommitteerde Raden van 
Holland en West-Friesland van de gehele Oude en Nieuwe Uitslag van Putten, 
concepten en afschriften, (eind 16e eeuw).
1595-1598 5 stukken
Eén stuk gedrukt in: RGP 80, pp. 323-326.

392 Tweede mandament van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland met 
namptissement met relaas van de deurwaarder P. Minnesanckzn. van 18 juli 1603 in 
het proces van Johan van Oldenbarnevelt tegen Adriaen Commerssn., wonende in 
de Nieuwe Uitslag van Putten, inzake de betaling van een impost, authentiek 
afschrift. Met een bijlage; origineel,
1603 1 charter en 1 stuk

393 Kwitantie van Jacob Colterman voor Maria van Utrecht van 13 januari 1610 wegens 
de betaling van smeer en kaas, origineel,
1610 1 stuk

394 Lijsten van buitengewone omslagen voor het dijkonderhoud van het Putse Kerchoff
in de Oude en Nieuwe Uitslag van Putten in de jaren 1610 en 1612; met 
aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt betreffende opbrengsten van de 
jaren 1610 en 1611, originelen met aanvullingen in concept,
1610 en 1612 2 stukken
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395 Rekeningen van Heerman Leenaertssn. Roeboll, waarsman en penningmeester van 
de Oude en Nieuwe Uitslag van Putten, over de jaren 1612 en 1613, origineel en 
minuut,
1613 en 1614 2 katernen

396 Kwitanties van L. Hansn. van Putten, waarsman van het Putse Kerchoff, voor 
Gabrijel Claessn. en Arijen Jacobszn., inwoners van Spijkenisse, voor de betaling van
dijkschot over de jaren 1612 en 1613, origineel,
1614 1 stuk

397 Rekening van Jan Corneliszn. Clust, waarsman van de Oude en Nieuwe Uitslag van 
Putten, over het jaar 1615, origineel,
1616 1 katern

398 Rekening van Pieter Andrieszn. van Key voor Johan van Oldenbarnevelt wegens de 
door hem voor de beplanting van het aan het Zwet gelegen land betaalde 
arbeidsloon, origineel,
z.j. 1 stuk

B.12 Ruigenhil

B.12 RUIGENHIL

399 Kwitantie van H. Crijger, penningmeester van het land van Ruigenhil, voor Johan 
van Oldenbarnevelt van 2 december 1596 voor de betaling van het dijkschot van 
zeven gemeten en 150 roeden volgerland over 1594, origineel,
1596 1 stuk

400 Brieven van Bartholomeus de Glyndt aan Johan van Oldenbarnevelt, van 24 
februari, 16 september en 4 december 1596 betreffende zijn behartiging van de 
procuratie van 60 gemeten land in Ruigenhil en de substitutie van Jan Haeswinckel 
van landerijen in Oud- en Nieuw-Gastel, die deel uitmaken van de nalatenschap van
Jan Roo van Utrecht, inzake de betaling van achterstallige pachtgelden en van 
jaarlijkse erfrenten, rustende op de landerijen, die in bezit zijn van Adries de Vos, 
Jasper van Kinschot en Pieter Janssn. Bogert, die de Glyndt krachtens 
overeenkomsten met Oldenbarnevelt van 22 januari en 7 februari 1596 toekomen, 
Met bijlagen; authentieke afschriften en concepten,
1596 6 stukken

401 Kwitantie van [Johan van Oldenbarnevelt] voor Andries de Vos, ontvanger van de 
aangeslagen goederen in Ruigenhil van 31 oktober 1597 voor de betaling van de 
renten op de aldaar gelegen boerderij over de periode van 10 juli 1588-10 juli 1596, 
origineel,
1597 1 stuk

B.13 Voorne

B.13 VOORNE
a. Verwerving

A. VERWERVING

402 Lijst van de lenen, die Johan van Oldenbarnevelt zelf of als voogd van zijn zoon 
Reinier van Oldenbarnevelt van de grafelijkheid van Holland en de heerlijkheid 
Wassenaar in leen heeft en krachtens een plakkaat van de Staten van Holland en 
West-Friesland van juni 1592 op 20 november 1592 door Laurens van der Goes, 
registermeester van de Leen- en Registerkamer van Holland en West-Friesland, 
heeft laten inschrijven, origineel,
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1592 1 stuk

403 Akte van volmacht van Johan van Oldenbarnevelt voor Matheus Gerbode van 5 
oktober 1609 om namens hem voor de schepenen en de gezworenen van de Oude 
en Nieuwe Struyten op Voorne van Nicolaes van Vliet, procureur van Emerentiana 
Arentsdr., weduwe van jhr. Boudewijn van Kerckwerve, verschillende aldaar gelegen
percelen land te mogen ontvangen, origineel,
1609 1 charter

404 Missive van Egbert Gool, griffier van de lenen van Holland en West-Friesland, aan 
Johan van Oldenbarnevelt van 22 oktober 1617 betreffende de aankoop van twaalf 
gemeten land in de Struyten uit de boedel van Emerentiana Arentsdr., weduwe van 
jhr. Boudewijn van Kerckwerve, het pachten van de landen en tienden, die zij in 1616
aan Oldenbarnevelt heeft opgedragen en een verantwoording van Gools 
persoonlijke inkomsten en uitgaven, origineel. Met bijlagen, 1607, 1609 en 1617; 
originelen en afschrift,
1617 5 stukken
RGP 21, pp. 360-361.

b. Beheer

B. BEHEER
1. Tiendrecht

1. TIENDRECHT

405 Kwitantie van jhr. Boudewijn van Kerckwerve voor Johan van Oldenbarnevelt voor 
de betaling van een rantsoen van 44 pond uit de tienden in de Struyt over het jaar 
1585, origineel,
1585 1 stuk

406 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt betreffende inkomsten uit de 
tienden van de Struyten over het jaar 1594, klad,
1595 1 stuk

407 Brief van jhr. Boudewijn van Kerckwerve aan Johan van Oldenbarnevelt van 11 
augustus 1597 inzake de uitbetaling van de tienden van de Struyten over 1596 en 
een verzoek om de voor het afdelven van de boomgaarden door hem gemaakte 
onkosten te willen vergoeden, origineel,
1597 1 stuk

408 Kwitantie van Emerentiana Arentsdr. voor Johan van Oldenbarnevelt voor de 
betaling van 65 Carolus guldens uit de tienden in de Oude en Nieuwe Struyten van 
het jaar 1607 van 26 juni 1608, origineel,
1608 1 stuk

2. Verpachtingen

2. VERPACHTINGEN

409 Akten van verkavelingen op 8 mei 1534 door schout en schepenen van Oude en 
Nieuwe Struyten voor verschillende pachters van landerijen aldaar, origineel,
1534 1 stuk

410 Akte waarbij Johan van Oldenbarnevelt en jhr. Boudewijn van Kerckwerve, 
ambachtsheren van Oude en Nieuwe Struyten, schout en schepenen op 14 maart 
1600 gelasten om op verzoek van de geerfden en de pachters in verband met het 
vaststellen van de pachtsom de landerijen door een landmeter te laten opmeten, 
origineel,



88 Oldenbarnevelt, van 3.20.41

1600 1 stuk
3. Financiën

3. FINANCIËN

411 Rekeningen van de ontvangsten uit drie halve en één hele hoektienden, gelegen in 
de Oude en Nieuwe Struyten op Voorne, over de jaren 1608, 1610 en 1613; 
afgehoord in 1609, 1611 en 1614; originelen en een afschrift.
1608-1613 3 stukken

412 Kwitanties van Emerentiana Arentsdr. voor Johan van Oldenbarnevelt van 27 mei 
1611 en van 7 augustus 1614, originelen,
1611 en 1614 2 stukken

413 Mandement van maintenue van de Hoge Raad van Holland en Zeeland voor Otto 
van Zevender, baljuw van Den Briel en van de landen van Voorne, en de procureur-
generaal van de Hoge Raad van Holland en Zeeland enerzijds,en Johan van 
Oldenbarnevelt, ambachtsheer van de Oude en Nieuwe Struyten anderzijds, van 2 
juli 1618 in het geschil met de voogden van het sterfhuis van Johan van Alblas, raad 
en rentmeester van de domeinen van Voorne, over de verplichting om de 30e 
penning van de opbrengst van roerende en onroerende goederen van weduwen en 
wezen aan de schout af te dragen, afschrift, (begin 16e eeuw); met een bijlage, 1618;
afschrift, (begin 16e eeuw).
1618 1 stuk

B.14 De Wieringerwaard en de Zijpe

B.14 DE WIERINGERWAARD EN DE ZIJPE

414 Kwitantie van Adriaen du Gardin, penningmeester van de Wieringerwaard en de 
Zijpe, voor Johan van Oldenbarnevelt van 12 december 1614 voor de ontvangst van 
de omslag over landerijen aldaar over het jaar 1614, originelen,
1614 2 stukken

415 Missive van Adriaen du Gardin, penningmeester van de Wieringerwaard en de Zijpe,
aan Johan van Oldenbarnevelt van 18 juli 1615 inzake de opbrengst van de groenten 
uit zijn landerijen en de wenselijkheid van een inspectie aldaar, origineel; met een 
positieve reactie van Oldenbarnevelt van 20 juli 1615 daarop in dorso, 1615; concept,
1618 1 stuk
RGP 121, pp. 128-129.

416 Missiven van Cornelis Pieters aan Johan van Oldenbarnevelt van maart en 8 april 
1616, waarin hij verzoekt om landerijen te mogen pachten, originelen; met een 
positieve reactie van Oldenbarnevelt van 11 april 1616 daarop in dorso, 1616; 
concept,
1616 2 stukken
RGP 121, pp. 172-173.

B.15 Wimmenum

B.15 WIMMENUM

417 Akte van condities waarop Loeff van Harlaer, rentmeester van de heerlijkheid 
Egmond namens Johan van Oldenbarnevelt de tienden van Wimmenum op 15 juli 
1614 ten overstaan van schout en schepenen van Egmond aan Cornelis Janssen 
Rookes, Wijllebort Gerritssn. en Simon Issebrantssn. heeft verpacht, origineel,
1614 1 stuk

418 Akte van condities waarop Loeff van Herlaer, rentmeester van de heerlijkheid 
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Egmond namens Johan van Oldenbarnevelt de tienden van Wimmenum op 25 juli 
1615 ten overstaan van de schepenen van Egmond aan Cornelis en Dirck Ghijssn. en 
Wijllebort Gerritssn. heeft verpacht, origineel. Met een bijlage, z.j.; origineel,
1615 2 stukken

B.16 Zuidwijk

B.16 ZUIDWIJK

419 Akte van overeenkomst van Maria de Melun, prinses van Ligne, barones van 
Wassenaer, met Reinier van Oldenbarnevelt, houtvester van Holland en West-
Friesland, van 10 juli 1614 om in het geval van verkoop van de heerlijkheid van 
Zuidwijk de daaraan leenroerige heerlijkheid De Tempel uit te sluiten en deze 
leenroerig te maken aan de heerlijkheid van Wassenaar, origineel,
1614 1 stuk

B.17 Zijlhorst

B.17 ZIJLHORST

420 Akte van verhuur voor zes jaar door Hillitgen Evert van Coots en haar erven op 15 
juni 1591 aan Neeltgen, weduwe van Rijck Janszn. en haar erfgenamen van het huis 
Zijlhorst in Hoogland, authentiek afschrift,
1591 1 stuk
Dorsale aantekening vermeldt dat Johan van Oldenbarnevelt hiervan een vierde deel bezat.

B.18 De heerlijkheid Berkel en Rodenrijs

B.18 DE HEERLIJKHEID BERKEL EN RODENRIJS
a. Verwerving

A. VERWERVING

421 Cartularium van de (ambachts)heerlijkheid Berkel en Rodenrijs, 1299, 1302, 1359, 
1384, 1392, 1393, 1512, 1515, 1519, 1528, 1585, 1586 en 1592; authentieke afschriften, 
1611. Met een bijlage, 1392; afschrift,
1611 1 katern en 1 stuk
Bijlage is een tweevoud van een akte, die ook in het cartularium is opgenomen.

422 Akte van verkoop door de Staten van Holland en West-Friesland op verzoek van 
Lamoraal II, graaf van Egmond, van de ambachtsheerlijkheid Berkel en Rodenrijs 
aan Johan van Oldenbarnevelt op 18 november 1600 voor een bedrag van 1800 
ponden van veertig groten Vlaams, authentiek afschrift,
1602, 1600 1 stuk

423 Cartularium van de ambachtsheerlijkheid Berkel en Rodenrijs, 1290, 1387, 1393, 
1394, 1414, 1470, 1480, 1504, 1515, 1530, 1532, 1538, 1546, 1548-1550, 1556, 1557, 1561,
1568, 1594, 1600 en 1606; met een repertorium, 1607; authentieke afschriften,
1607 1 katern en 2 stukken
De inhoudsopgave ook in concept.
De aan het cartularium voorafgaande lijsten van goederen en renten van de kerspel Berkel en van de
vrije eigen landen ook in afschrift.

b. Bestuur

B. BESTUUR
1. Openbare orde

1. OPENBARE ORDE

424 Gunstig appointement van Johan van Oldenbarnevelt, ambachtsheer van Berkel en 
Rodenrijs, van 2 november 1611, op het rekest van Arent Pouwelszn. van 
Conijnenberch, schout, en van de gezworenen van het ambacht Berkel en Rodenrijs 
om enkel geconcipieerde ordonnanties te willen goedkeuren, 1611. Met bijlagen, 
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concepten,
1610 en begin 17e eeuw 4 stukken
De bijlagen zijn:
a Ordonnantie van de schout en de gezworenen van het ambacht Berkel en 

Rodenrijs op het niet zonder toestemming mogen vissen in de daarvoor bestemde
wateren door de eigen inwoners en die van andere dorpen, concept, (begin 17e 
eeuw).

b Ordonnantie van de schout en de gezworenen van het ambacht Berkel en 
Rodenrijs op het niet ijken van kleine gewichten, droge en natte maten, koppen, 
pinten, kannen e.d., concept, (begin 17e eeuw).

c Ordonnantie van de schout en de gezworenen van het ambacht Berkel en 
Rodenrijs van 20 juni 1610 op het hernieuwen van een aantal strafbepalingen 
omtrent de eerbiediging van de rust op zon- en feestdagen, concept, 1610.

2. Functionarissen

2. FUNCTIONARISSEN

425 Commissie van de Staten van Holland en West-Friesland voor Pouwels Arentszn. 
van Conijnenberch als schout en secretaris van het dorp Berkel; met een 
aantekening van de eedsaflegging op 14 maart 1596, 1595 en1596; afschrift,
(einde 16e eeuw) 1 stuk

426 Rekesten van Leendert Pieterszn. Wassenaer en Adriaen Arentszn., 
ambachtsbewaarders, de achtemannen, de gezworenen en de kerkmeesters van 
Berkel en Rodenrijs, van Fop Corneliszn. van der Clau, inwoner van Zoetermeer, 
voormalig lid van de vierschaar van Berkel en Rodenrijs, en van Adriaen Huijge, 
schout te Pijnacker, aan Johan van Oldenbarnevelt, ambachtsheer van Berkel en 
Rodenrijs, van 20 en 22 mei 1611, waarbij de eerstgenoemden verzoeken Arent 
Pouwelszn. van Conijnenberch als opvolger van zijn vader Pouwels Arentszn. van 
Conijnenberch te willen benoemen en de twee laatstgenoemden zelf naar dit ambt 
solliciteren, originelen en afschrift,
1611 3 stukken

427 Akte van benoeming door Johan van Oldenbarnevelt van David Coornwinder als 
secretaris van het ambacht Berkel en Rodenrijs op 14 september 1612 in plaats van 
wijlen Pieter Luijt, afschrift, (begin 17e eeuw).
1612 1 stuk

3. Rechtspraak

3. RECHTSPRAAK

428 Akte waarbij Floris V, graaf van Holland, op 9 april 1290 het ambacht Rodenrijs van 
dijkonderhoud en andere gemeenschappelijke werken in Schieland ontslaat en de 
inwoners van dat gebied onder de jurisdictie van het Hof van Delft stelt, authentiek 
afschrift,
1570. 1290 1 stuk

429 Brief van Johan van Oldenbarnevelt aan Pouwels Arentszn. van Conijnenberch, 
schout van het ambacht Berkel en Rodenrijs van 23 januari 1609, waarbij hij hem 
opdraagt om krachtens de resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland 
van 17 januari 1609 uit de Zuidelijke Nederlanden of van elders uitgeweken 
Jezuïeten, priesters en monniken, die in zijn heerlijkheid aangetroffen worden, te 
arresteren, concept. Met bijlagen, 1609,
1609 3 stukken
Van Deventer, dl. III, pp. 275-276.
RGP 108, p. 292.
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4. Waterstaat

4. WATERSTAAT

430 Proces-verbaal van Abel van Coulster, raadsheer, en van Pieter van St. Pieters, 
secretaris van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, van in september en
oktober 1526 uitgevoerde inspectietochten in Berkel alsmede van een aantal 
getuigenverhoren van 5 oktober en van 10, 12, 24 en 29 december 1526 in verband 
met een door de ambachtsbewaarders van Berkel tegen Pieter Martssn., inwoner 
van Schiebroek, Frans Janszn., inwoner van Hillegaarsberg, en Adriaen Willemssn., 
inwoner van Bleiswijk, als gemachtigden van hun dorpen, aangespannen proces 
over het uitdelven van land langs de Schiekade, origineel,
1526 1 stuk

431 Uittreksels uit het "franchijne" register van de privileges, handvesten, ordonnanties 
en keuren van de hoogheemraden van Delfland betreffende de financiering van het 
onderhoud van de sluizen door de aldaar gelegen plaatsen en de vijf ambachten 
Kethel met Hoogeveen, Berkel met Schieveen, het Hof van Delft met Poortland en 
Biesland, Pijnacker met Ackersdijk en de Vrijeban, authentieke afschriften,
1595, z.j. 1 stuk

432 Stukken betreffende een proces tussen de ambachtsbewaarders en achtemannen 
van Berkel, eisers enerzijds, en de ambachtsbewaarders van Schieveen en 
Ackersdijk, verweerders anderzijds, voor het Hof van Holland, Zeeland en West-
Friesland over de financiering van het onderhoud van de kade langs het Zwet, het 
recht van Berkel om een sluis door de Schieweg te mogen graven en het bestaande 
aantal molens te mogen verzwaren en met één te mogen uitbreiden, origineel, 
concepten en authentiek afschrift,
1596, 1597 en 1608 1 omslag

433 Akten waarbij Joris Janszn., Cornelis Symonszn. en Evert Willemszn., inwoners van 
de ambachtsheerlijkheid Berkel van 13 april 1616 op verzoek van de 
ambachtsbewaarders van Berkel ten overstaan van Arent Pouwelszn. van 
Conijnenberch, schout, Jacob Arentszn. en Arent Corneliszn., gezworenen van het 
ambacht van Berkel, verklaringen afleggen inzake het dichtgroeien en vervuilen van
de watergang van het meer, afschriften, [1616].
1616 3 stukken

434 Ordonnantie van Aelbrecht Storm van Wena, dijkgraaf, en de hoogheemraden van 
Delfland van 15 juni 1616 op het niet langer mogen laten loslopen van stieren en het
verweiden daarvan door onbevoegden; met als naschrift een aantekening 
betreffende een door Arent Pouwelszn. van Conijnenberch, schout van Berkel en 
Rodenrijs, op 26 juni 1616 aangetekend bezwaar, authentieke afschriften,
1616 1 stuk

435 Aantekeningen van de voor aanplant in de grienden [van het ambacht Berkel en 
Rodenrijs] gemaakte onkosten, klad,
z.j. 1 stuk

c. Beheer

C. BEHEER
1. Patronaatsrecht

1. PATRONAATSRECHT

436 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van het sterfhuis van Vedastius 
Coornwinder, predikant te Berkel, originelen,
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1613-1615 6 stukken

437 Akte waarbij Johan van Oldenbarnevelt, ambachtsheer van Berkel en Rodenrijs, op 
20 oktober 1615 Theodorus Swanius, remonstrants predikant te Rijnsaterwoude, 
benoemt in de vacature van de remonstrantse predikant Bernardus Dwinglo als 
gevolg van diens aannemen van een beroep van de Hervormde gemeente van 
Leiden, authentiek afschrift en afschrift, 1615 en 1616. Met bijlagen, waarop ook een
concept-brief van Oldenbarnevelt is afgeschreven, 1615; originelen.
1615 3 stukken
Zie voor de concept-brief: RGP 121, p. 131.

438 Akten van de jaarlijkse benoemingen door Johan van Oldenbarnevelt, 
ambachtsheer van Berkel en Rodenrijs, van twee ouderlingen en een diaken uit de 
opgemaakte dubbeltallen, authentieke afschriften,
1616-1618 3 stukken

439 Akte van belening door de Staten van Holland en West-Friesland van Johan van 
Oldenbarnevelt, zoon van Reinier van Oldenbarnevelt, op 21 oktober 1624 met de 
ambachtsheerlijkheid Berkel en Rodenrijs, waarvoor Henrick van Persijn, advocaat 
van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, namens de weduwe van 
Reinier, Anna van Brantwijck, samen met de familieleden Reinout van Brederode, 
heer van Wesenberch, Cornelis van der Mijle en Theophilus van Catz wegens Johans
onmondigheid in handen van Johan van Wassenaer, provisioneel stadhouder en 
registermeester, en de leenmannen van de Leen- en Registerkamer van Holland de 
eed afleggen, authentiek afschrift,
1624 1 stuk

2. Financiën

2. FINANCIËN

440 Sententie van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland van 14 juli 1470 in 
het proces tussen de abdij Egmond en de buren van Berkel, waarbij bepaald wordt 
de laatstgenoemden bij het delven van turf voortaan in plaats van de tiende de 
twee en twintigste turf aan de abdij zullen moeten betalen, 1470; authentiek 
afschrift,
1601 1 stuk

441 Register van de inkomsten uit "het monnikengeld" van de ingelanden van 27 
hoeven lands in het ambacht Berkel over de jaren 1591-1598, origineel. Met een 
alfabetische index, [1599]; origineel,
[1599] 2 katernen

442 Akte waarbij Egbert Gool, secretaris van het ambacht Berkel en Rodenrijs, verklaart 
op 19 oktober 1606 namens Johan van Oldenbarnevelt van Willem Dimmer, 
rentmeester van Maria, gravin van Buren, douairière van Hohenlohe, bescheiden 
betreffende de erfchijnsen van Berkel te hebben ontvangen, origineel. Met bijlagen,
1597-1602; originelen,
1606 1 omslag

443 Stukken betreffende het uitschrijven door Pouwels Arentszn. van Conijnenberch, 
schout van Berkel en Rodenrijs, van zitdagen in de pastorie van Berkel voor de 
jaarlijkse ontvangst van het "monnikengeld" en voor het mogelijk overboeken van 
land, met een concept-brief van Oldenbarnevelt, 1606,
1605 en 1606 2 stukken
RGP 108, p. 151.
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444 Brief van Pouwels Arentszn. van Conijnenberch, schout van het ambacht Berkel en 
Rodenrijs, aan Pieter Pieterszn., deurwaarder te Alkmaar, en commissaris van 
Lamoraal II, graaf van Egmond, van 27 december 1607 inzake het moeten 
teruggeven van "het giftboeck" van Berkel en het betalen van achterstallige 
schulden, authentiek afschrift. Met een bijlage, [1607]; afschrift, (begin 17e eeuw).
1607 2 stukken

445 Rekeningen van de polder van Berkel respectievelijk van het ambacht Berkel over 
het jaar 1612, opgemaakt door Jacob Arentszn. en Franck Janszn., 
ambachtsbewaarders van Berkel, authentieke afschriften,
1613 1 katern

446 Gunstige beschikking van Johan van Oldenbarnevelt, ambachtsheer van Berkel en 
Rodenrijs, van 11 december 1613 op het verzoek van Arent Pouwelszn. van 
Conijnenberch, schout, en de ambachtsbewaarders en de achtemannen van het 
ambacht van Berkel en Rodenrijs, om in ruil voor het afwijzen door de schout van 
hun verzoek om een ambachtshuis voor hun vergaderingen hem voortaan een 
groter deel van de vergaderkosten te laten bekostigen, afschrift, (begin 17e eeuw). 
Met een bijlage, 1613; authentiek afschrift,
1613 2 stukken

447 Rekening van Arent Pouwelszn. van Conijnenberch, schout van Berkel en Rodenrijs, 
van de inkomsten uit het lastgeld of de turfmaat over het jaar 1614; met opgave van
de namen der pachters en het aantal gepachte roeden land, origineel,
1615 1 stuk

448 Aantekeningen van Egbert Gool, secretaris van Johan van Oldenbarnevelt, voor 
laatstgenoemde betreffende de achterstallige betalingen voor door Gool in [1616] 
gedane uitgaven, origineel,
[1616] 1 stuk

B.19 De ambachtsheerlijkheid Groenevelt

B.19 DE AMBACHTSHEERLIJKHEID GROENEVELT
a. Verwerving

A. VERWERVING

449 Cartularium van de hofstad en de ambachtsheerlijkheid Groenenevelt, authentieke 
afschriften, 1611; origineel,
1554, 1578, 1583, 1592 en 1608 1 katern

b. Beheer

B. BEHEER
1. Rechtspraak

1. RECHTSPRAAK

450 Stukken betreffende het proces tussen Jan Jacobszn. van Utrecht, ambachtsheer 
van Groenevelt, eiser enerzijds, en Jan, heer van Duvenvoorde, ambachtsheer van 
het harnas bij 't Wout, verweerder anderzijds, voor het Hof van Holland, Zeeland en 
West-Friesland over het gebied van de jurisdictie van Groenevelt en daarmee 
verbonden benoemingsrecht van de schout, de gezworenen en de boden aldaar, 
originelen, authentieke afschriften en een afschrift, (begin 16e eeuw). Met bijlagen, 
1321, 1396, 1423, 1432, 1484, 1490, 1503, 1514, 1525, 1526, 1528, 1529, 1532, 1533, 1538,
1540; originelen, authentieke afschriften en afschrift, (begin 16e eeuw),
1530 en 1531 1 pak
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Gedeeltelijk in twee-, drie-, vier- en vijfvoud.
Zie ook inv.nr. 451.

451 Stukken betreffende het proces tussen Jan Jacobszn. van Utrecht, ambachtsheer 
van Groenevelt, eiser enerzijds, en Arent, heer van Duvenvoorde, leenopvolger van 
Jan, heer van Duvenvoorde, verweerder anderzijds, ambachtsheer van het harnas 
bij 't Wout, verweerder anderzijds, voor het Hof van Holland, Zeeland en West-
Friesland over het gebied van de jurisdictie van Groenevelt en het daarmee 
verbonden benoemingsrecht van de schout, de gezworenen en de boden aldaar, 
originelen en afschriften, (begin 16e eeuw). Met bijlagen, waaronder een 
proceskaart, 1321, 1357, 1359, 1399, 1406, 1437, 1439, 1484, 1512, 1519, 1529-1531, 
1540, 1546; authentieke afschriften, (begin 16e eeuw).
1545, 1546 en 1551 1 pak
Zie ook inv.nr. 450.

2. Belening

2. BELENING

452 Akte van belening door Johan van Oldenbarnevelt, voogd van zijn zoon Reinier, van 
Dirck Beers, inwoner van Burgersdijk, met de helft van twaalf morgenland in het 
ambacht Groenevelt, concept,
[1595] 1 stuk

3. Financiën

3. FINANCIËN

453 Akte van condities en voorwaarden, waarop Johan van Oldenbarnevelt op 21 
januari 1594 percelen houtgewas die op de hofstad Groenevelt staan, aan Lenert 
Wouterszn., inwoner van 's-Gravenhage, Jan Pouwels, bleker te 's-Gravenhage, 
Gerit Mauritszn., inwoner van 's-Gravenhage, Cornelis Arents, inwoner van 
Honselersdijk, en Cornelis Janszn., wielmaker in De Lier, verkocht, origineel,
1594 1 stuk

454 Kwitantie van Johan van Assendelft Jacobszn. voor Johan van Oldenbarnevelt van 
18 januari 1607 voor de betaling van een jaarlijkse losrente op een stuk land van 
drieenhalf morgen binnen de ambachtsheerlijkheid Groenevelt, origineel,
1607 1 stuk

455 Akte waarbij Johan Tinning, secretaris van Frederik Hendrik, graaf van Nassau, op 12
maart 1616 ten overstaan van Frans Gerritszn. oude Jan, schout, en Willem Gerritsz. 
van Byemont en Jan Arentszn., gezworenen in het ambacht Groenevelt een 
gedeelte van de schuld wegens de koop van acht morgen en drie hond land in de 
polder van Groenevelt aan Jan Pieterszn. Groenevelt voldoet, authentiek afschrift,
1616 1 stuk

B.20 De ambachtsheerlijkheid Stormpolder

B.20 DE AMBACHTSHEERLIJKHEID STORMPOLDER
a. Verwerving

A. VERWERVING

456 Cartularium van de ambachtsheerlijkheid Stormpolder, 1343, 1362, 1376, 1452, 1461, 
1473, 1518, 1522, 1546, 1550, 1554, 1575, 1583 en 1611; authentieke afschriften,
1611 1 katern
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b. Beheer

B. BEHEER
1. Algemeen

1. ALGEMEEN

457 Akte van verkoop door Elias van Oldenbarnevelt van hout uit het Luysbos in de 
Stormpolder namens zijn broer Johan van Oldenbarnevelt op 6 februari 1598, 
afschrift, (eind 16e eeuw).
1598 1 stuk

458 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt voor Steven Willemszn. Snouck, als 
commissaris, betreffende het schouwen van de dijk van de Stormpolder, het 
verpachten van de tienden en het afwikkelen van schulden aan derden, klad,
1615 1 stuk

2. Bijzonder

2. BIJZONDER
2.a Tiendrecht

2.a Tiendrecht

459 Akten van verpachtingen van de grove en de smalle tienden, de korentienden en de 
tienden van het rondzaad door Johan van Oldenbarnevelt namens zijn zoon 
Wilhelm, ambachtsheer van Stormpolder, aan Cornelis Cornelissn. de Metselaar, 
voor het jaar 1591, aan Adriaen Adriaenszn. voor het jaar 1595 en aan Cornelis 
[Cornelissn.] de Metselaar, voor het jaar 1612 in hun functie van schout van 
Stormpolder, originelen,
1591, 1595 en 1612 3 stukken

460 Akte van verlenging van de verpachting van de tienden door Wilhelm van 
Oldenbarnevelt, ambachtsheer van Stormpolder, aan Cornelis [Cornelissn.] de 
Metselaar, schout van Stormpolder, voor het jaar 1615; origineel,
1615 1 stuk

2.b Belening

2.b Belening

461 Akte van transport door Jan Roo van Utrecht ten overstaan van Pieter van Treslong, 
stadhouder van de lenen, en de leenmannen van de heerlijkheid de Lek en Polanen 
van ambachtsheerlijkheid Stormpolder met de daarbij behorende goederen voor 
Johan van Oldenbarnevelt ten gunste van zijn onmondige zoon Wilhelm van 
Oldenbarnevelt van 21 augustus 1592, origineel,
1592 1 stuk

2.c Financiën

2.c Financiën

462 Lijst van de restanten van inkomsten uit de bezittingen van Jan Roo van Utrecht, 
heer van Stormpolder, over de jaren 1588-1590, klad,
1591 1 stuk

463 Kwitantie van de secretaris van Krimpen aan de IJssel voor Pieter Jacobsn. van 16 
juli 1591 voor de betaling van de omslagen over het Cortelant over de jaren 1590 en 
1591, origineel,
1591 1 stuk

464 Kwitantie van Adriana van der Bies voor Johan van Oldenbarnevelg van 30 juni 1607
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voor de betaling van een jaarlijkse losrente op een stuk land in de Stormpolder, 
origineel,
1607 1 stuk

465 Kwitanties van Jonathan van Luchtenburch, kommies van de ontvanger-generaal 
van Holland, voor Johan van Oldenbarnevelt voor de betaling van de verpondingen 
van de Stormpolder over de jaren 1606 en 1607, 1607 en 1609. Met bijlagen,
[1606] en 1607 4 stukken

466 Gunstig appointement van de Staten van Holland en West-Friesland van 26 maart 
1613 op een rekest van de ingelanden van de Stormpolder om de reeds voor 1610 en
1611 toegestane korting op de verpondingen ook voor 1613-1615 te willen verlengen 
in verband met de extra uitgaven aan dijkonderhoud als gevolg van de 
dijkdoorbraken in 1610 en 1613, authentiek afschrift. Met een bijlage, 1613; 
authentiek afschrift,
1613 2 stukken

B.21 De ambachtsheerlijkheid Stoutenburg

B.21 DE AMBACHTSHEERLIJKHEID STOUTENBURG
a. Verwerving

A. VERWERVING

467 Vidimus van Hendrik van Loenersloot, deken van de orde van St. Jan te Utrecht, van
8 september 1344 van een akte van verkoop door Everd van Stoutenburg aan 
Johan, bisschop van Utrecht, op 4 januari 1326 van het huis te Stoutenburg met het 
daarbij behorende gerecht, tienden en de tussen de eng en de Veluwe gelegen 
landerijen, 1344; authentiek afschrift,
1594 1 stuk
In tweevoud.

b. Bestuur

B. BESTUUR

468 Commissie van Johan van Oldenbarnevelt, ambachtsheer van Stoutenburg, voor 
Gerrit Verhaer, schout van Leusden, van 30 juli 1615 voor het schoutambt van de 
ambachtsheerlijkheid Stoutenburg; concept en afschrift,
(begin 16e eeuw) 1 stuk

c. Beheer

C. BEHEER
1. Algemeen

1. ALGEMEEN

469 Register van door leden van het geslacht Van Amersfoort, later Van Stoutenburg 
geheten, in de periode van 1270-1432 over het goederenbezit uitgevaardigde akten 
met afbeeldingen van de zegels, 1270, 1293, 1306, 1309, 1311, 1313, 1314, 1322, 1324, 
1330, 1354, 1361, 1394, 1417, 1430 en 1434; afschrift van de hand van D. Buchell, 
inwoner van Utrecht, origineel,
1630 1 katern
Gedeeltelijk in het Latijn.
Chronologie is niet gelijk aan die van de beschrijving.

470 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt van een door hem op 21 juni [1611] 
uitgevoerde visitatie van zijn landerijen bij Amersfoort, klad,
[1611] 1 stuk
RGP 108, pp. 473-474.
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471 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt voor de besprekingen, die hij voor 3 
juni [1598] wenst te voeren over de financiële en materiële opbrengsten uit de tot 
de ambachtsheerlijkheid Stoutenburg behorende landerijen, klad,
[1598] 1 stuk

472 Akten waarbij Gerrit Jan Meynszn., Coen Jacobszn., Franck Thoniszn., Wulphert 
Janszn. en Aert Hermanszn. op verzoek van de medegeërfden van de ongedeelde 
meente van Stoutenburg op 15 en 29 november en 3 december 1601 ten overstaan 
van het gerecht van Leusden verklaringen afleggen inzake de vraag wie er eigenaar 
van de meente zijn en op welke stukken en door wie er in dat gebied geweid en 
geslagturfd mag worden, afschriften, (begin 17e eeuw).
1601 2 katernen

473 Brief van Johan van Oldenbarnevelt aan zijn broer Elias van Oldenbarnevelt, 
pensionaris van Rotterdam, van 3 juli 1602, waarin hij hem verzoekt om voor hem 
de bezittingen te willen inspecteren en met Gerrit Verhaer de rekeningen te 
vereffenen, afschrift, (begin 17e eeuw); met een naschrift van Oldenbarnevelt.
1602 1 stuk
RGP 108, pp. 21-22.

474 Aantekening van het aantal ploegen, waarover Johan van Oldenbarnevelt in het 
kerspel van Leusden de beschikking heeft, origineel,
[1614] 1 stuk

2. Bijzonder

2. BIJZONDER
2.a Tiendrecht

2.a Tiendrecht

475 Akte van belening door Geraerdt de Pijnssen van der Aa, drossaard en stadhouder 
van het leenhof van de heerlijkheid IJsselstein, namens Philips, graaf van 
Hohenlohe, administrateur van de door zijn vrouw, Maria, gravin van Buren, 
beheerde bezittingen van haar broer Philips Willem, prins van Oranje, vrijheer van 
IJsselstein, van Hendrick Evertszn. van der Schuyr, op 27 juni 1596 met het leen van 
de grove en smalle tienden "van Oudebernevelt", afschrift, (eind 16e eeuw),
1596 1 stuk

2.b Beleningen

2.b Beleningen

476 Akte waarbij Walter van Amersfoort, ridder, zijn allodiaal kasteel Stoutenburg met 
de daarbij behorende goederen op 12 juni 1259 aan Hendrik van Vianden, bisschop 
van Utrecht, en de kerk van Utrecht opdraagt om het vervolgens van hen als een 
open huis in leen te houden, 1259; authentiek afschrift,
1594 1 stuk
In het Latijn.
OSU, III, pp. 252-253.

477 Akte waarbij Everd van Stoutenburg op 27 december 1326 aan Johan, bisschop van 
Utrecht, zijn aandelen in het huis te Stoutenburg, het gerecht en de tienden, die 
bisschop Guy of Frederik hem destijds hebben verkocht, en de meeste tussen de 
eng en de Veluwe gelegen landerijen aan Johan, bisschop van Utrecht, overdraagt, 
afschrift, (eind 16e eeuw),
1326 1 stuk
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478 Lijst van de leenmannen en de lenen van Stoutenburg over de periode van 1400-
1523; afschrift,
(eind 16e eeuw) 1 stuk

479 Akte van belening door Jan Gerrit Borrenssn. ten overstaan van Harman van 
Hieckellen, holtrichter, en het college van de malen van Ede op 15 juli 1524 van 
Cornelis Henrick Duwerssn. en zijn vrouw Cornelia, met een kwart van Lutteke 
Cordenijp, dat is gelegen in het gerecht van Stoutenburg, authentiek afschrift,
1615. 1524 1 stuk

480 Register van de lenen van de ambachtsheerlijkheid van Stoutenburg, die tevens 
leenhorig zijn aan het huis IJsselstein met vermelding van de namen der 
leenmannen, origineel,
1559 1 katern
Het register is alfabetisch ingericht op naam van de bezittingen.

481 Akte van belening door Geraerdt de Pijnssen van der Aa, drossaard en stadhouder 
van het leenhof van de heerlijkheid IJsselstein, namens Philips, graaf van 
Hohenlohe, administrateur van de door zijn vrouw, Maria, gravin van Buren, 
beheerde bezittingen van Philips Willem, prins van Oranje, vrijheer van IJsselstein, 
van Johan van Oldenbarnevelt met de ambachtsheerlijkheid Stoutenburg, een leen 
van de heerlijkheid IJsselstein, en de beleningen van Stoutenburg, achterlenen van 
de heerlijkheid IJsselstein, die krachtens een overeenkomst van 6 januari 1597 weer 
als vanouds tot één onversterfelijk erfleen zijn verenigd, afschrift, (eind 16e eeuw). 
Met een bijlage; afschrift, (eind 16e eeuw).
1597 2 stukken

482 Brief van Gillis van Ledenberch, secretaris van de Staten van Utrecht, aan Johan van 
Oldenbarnevelt van 19 juni 1615, waarin hij hem verzoekt iemand te sturen om voor 
hem op 20 juni 1615 de eed als leenheer van Stoutenburg af te leggen en de daaraan
verbonden leges te betalen, origineel,
1615 1 stuk
RGP 121, pp. 123-124.

483 Brief van Rijck van Mulenborch, stadhouder van de lenen van de 
ambachtsheerlijkheden Stoutenburg en Luttekewede voor Johan van 
Oldenbarnevelg, leen en cijnsheer, betreffende de leenmannen van de voornoemde
heerlijkheden in verband met het uitgeven van nieuwe leenbrieven en het afhoren 
van de rekeningen, origineel. Met een bijlage; met aantekeningen van 
Oldenbarnevelt, 1617,
1617 2 stukken
Bijlage gedrukt.
Zie voor de bijlage: RGP 121, pp. 593-595.

2.c Verpachtingen

2.c Verpachtingen

484 Uittreksel uit de akte van de voorwaarden, waarop Oth Janszn., een tot het leen van
Stoutenburg behorend stuk land pacht, welk land is onderpacht aan Cornelis Otten,
eind 16e eeuw; afschrift,
(eind 16e eeuw) 1 stuk

485 Lijst van de inkomsten van particulieren en instellingen in het gerecht van 
Stoutenburg aan outschiltgelden, consumpties en contributies uit de verpachtingen
aan derden, origineel,
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[begin 17e eeuw] 1 stuk

486 Akte van willige condemnatie door Gerrit Verhaer, schout van Leusden, en Anthonis 
Wouters en Aris Daems, gerechtslieden van Stoutenburg, van Jacob Meuszn. ten 
behoeve van Johan van Oldenbarnevelt van 16 september 1605 in de verplichting 
van een achterstallige schuld in het pachtgeld, waarbij Jan en Cornelis Meuszn. als 
borg optraden, authentiek afschrift,
1605 1 stuk

2.d Financiën

2.d Financiën

487 Rekening van timmerman Wernaer Lubbertsen voor Johan van Oldenbarnevelt voor
de door hem ten behoeve van de verbouwing van het huis Stoutenburg geleverde 
spijkers, origineel,
1595 1 stuk

488 Kwitanties en rekeningen van verschillende personen voor de 
onderhoudswerkzaamheden aan Groot- en Klein-Stoutenburg, originelen en klad,
1594-1596 1 omslag

489 Kwitanties van Herman van Vanevelt voor Jan van Vanevelt, zaakwaarnemer van 
Johan van Oldenbarnevelt, van 30 december 1599 voor de ontvangst van de 
betalingen van een koopcedul en een jaarlijkse rente, origineel,
1599 1 stuk

490 Kwitantie van Aert Lou Aertsen, zaakwaarnemer van Johan van Oldenbarnevelt, 
voor Gerrit Verhaer voor de renten over 1602 en 1603, origineel,
1603 1 stuk

491 Rekening van Gerrit Verhaer voor Johan van Oldenbarnevelt over het jaar 1604, 
1605. Met bijlagen, 1604; originelen,
[1604, 1605] 7 stukken

492 Rekeningen van Gerrit Verhaer, rentmeester van Stoutenburg,van goederenbeheer 
bij Amersfoort, Hoogland en Stoutenburg over de jaren 1599-1607, 1613-1614 en 
1617-1618; originelen, 1600, 1602-1604, 1606, 1607, 1614 en 1618. Met bijlagen, 1603;
originelen,
[1599-1618] 1 omslag
1599 mei 9-1600 mei
1600 juli 14-1601 december 29; afgehoord op 1602 januari 1
1602 januari 1-1603 maart 24; afgehoord op 1603 april 7
1603 april 6-1603 november 20; afgehoord op 1603 december 1
1603 december 2-1604 juni 3; afgehoord op 1604 juni 17
1604 juni 3-1606 augustus 1; afgehoord op 1606 augustus 7
1606 augustus 1-1607 mei 30; afgehoord op 1607 juni
1613 september 18-1614 october 21; afgehoord op 1614 october 21
1617 september 6-1618 juli 31; afgehoord op 1618 juli 31
Hiervan ook een authentiek afschrift, 1618.

B.22 De heerlijkheid De Tempel

B.22 DE HEERLIJKHEID DE TEMPEL
a. Verwerving

A. VERWERVING

493 Cartularium van de heerlijkheid De Tempel, 1485, 1500, 1511, 1512, 1515, 1529, 1562, 
1575, 1579, 1592 en 1608; authentieke afschriften,
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1611 1 katern
b. Beheer

B. BEHEER
1. Belening

1. BELENING

494 Akte van transport door Jan Roo van Utrecht van 21 augustus 1592 ten overstaan 
van Jacob de Jonge, stadhouder van de lenen, en aan de leenmannen van het huis 
Wassenaar van de hofsteden Groenevelt en De Tempel met de daarbij behorende 
goederen voor Johan van Oldenbarnevelt ten gunste van zijn onmondige zoon 
Reinier van Oldenbarnevelt, origineel,
1592 1 stuk

2. Financiën

2. FINANCIËN

495 Akte waarbij Willem Adriaenszn., schout, en schepenen van het ambacht van 
Overschie, op 21 juni 1596 verklaren, dat Johan van Oldenbarnevelt als verkoper van
in de heerlijkheid De Tempel gelegen landerijen jaarlijks recht heeft op de 
ontvangst van een losrente, authentiek afschrift, 1597. Met een bijlage, 1596; 
afschrift, [1597].
1596 2 stukken
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C. Verzamelde stukken

C. VERZAMELDE STUKKEN

496 Plakkaat van Assverus van Blocklandt, inwoner van Amsterdam, voor de verkoop 
op 11 juni 1613 van de heerlijkheid van Neder-Blokland in de Alblasserwaard, acht 
morgen land aan de oostzijde van Blokland, een gedeelte van de grote en smalle 
tienden op de zuidzijde van het dorp Bleskensgraaf en de hoge en lage heerlijkheid 
van elf morgen lands met de Nijekerckse vlieten, met marginale aantekeningen.
1613 1 stuk
Gedrukt.
Oldenbarnevelt heeft hier niets van gekocht.

497.1 Akte van transport door Hugo Bartholomeuszn. van der Mast ten overstaan van 
Jacob Janszn. Helm en Dirck Robbrechtszn. van Schilperoort, schepenen van Delft, 
aan Jacob Briell op 19 april 1616 van een huis met bijbehorend erf, origineel. Met 
bijlagen, 1612; originelen.
1616 3 charters getransfigeerd
Dit huis behoorde tot 30 april 1612 aan Johan van Oldenbarnevelt toe.
Zie ook inv.nrs. 65-68.
497.1 1616 april 19
497.2 1621 mei 8, getransfigeerd
497.3 1612 april 30, getransfigeerd

498 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 13 mei 
1619, inzake de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof te 's-
Gravenhage, authentiek afschrift,
1621. 1619 1 stuk

499 Akte waarbij N.N. Doubleth in oktober 1638 verklaart zijn broer George Rattaller 
Doubleth, rentmeester van de épargnes, in diens oude rechten te herstellen in 
verband met de door hem, N.N. Doubleth bij de bouw van een getimmerte en een 
stal achter het huis van George Rattaller Doubleth begane overtredingen van de 
bouwschriften, concept,
1638 1 stuk

500 Genealogie van het geslacht van Van Oldenbarnevelt, voornamelijk inzake de nog 
levende stam genaamd (Witte) Tullingh, opgesteld door J. Scheltema in opdracht 
van mevrouw A.C. baronesse van Hemert geboren Oldenbarnevelt genaamd 
Tullingh, origineel,
1847 1 katern
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D. Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is

D. STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET DUIDELIJK IS

501 Kwitantie van Floris Ghijsbrechtzn., zeeman te Brouwershaven, voor Cornelis 
Pieterszn., zaakwaarnemer van Daniel van Cralingen, van 23 oktober 1514 voor de 
ontvangst van 25 Philips gulden, origineel,
1514 1 stuk

502 Akte van schuldbekentenis van Daniel van Cralingen aan N.N. van Cralingen van 22 
oktober 1515 voor een lening van tien en een halve Rijnse gulden, origineel,
1515 1 stuk

503 Lijst van voorwaarden waarop de muntmeester te Dordrecht ducatons vervaardigt, 
origineel,
z.j. 1 stuk

504 Brief van de essayeur Anthonis Henrickssn. aan Hans Corneliszn., goudsmid te 's-
Gravenhage inzake de toezending van een gekeurd monster, origineel,
[eind 16e eeuw] 1 stuk

505 Akte van indemniteit van de Staten van Holland en West-Friesland voor de leden 
van voornoemd college van 19 juli 1663, en bekrachtigd op 3 augustus 1663,
1663 1 charter

506 Akte van verkoop door Jan van Baren, ijzerkoper te Amsterdam, ten overstaan van 
Symon van der Does en Jacob Reael, schepenen van Amsterdam, aan Steven 
Jordaen op 12 april 1623 van een huis met getimmerte aan de westzijde van de 
Prinsengracht te Amsterdam, origineel,
1623 1 charter

507 Akte van verkoop door Lijsbeth Jacobs, weduwe van Lambert Jansn. Beris, ten 
overstaan van Jan Gansneb Tengnagel, schout, Willem Pieterszn. en Jan van 
Schagen, schepenen van Naarden, aan haar zuster Fijtge Jacobs op 5 februari 1675 
van een kamp land aan de Laarderweg, origineel,
1675 1 charter

508 Akte van verkoop door Cornelis Gerritsn. Manten en Jan Willemsn. Ramaker, 
weesmeesters van Nieuw-Loosdrecht, ten overstaan van Jan Oudeheijn, schout, Jan
Willemsn. Muijen en Pieter Dircksn. de Noij, schepenen van Loosdrecht, aan Gerrit 
Anthonisn. van de Wereldt, inwoner van Naarden, op 16 september 1677 van een 
kamp weiland in de Boomwijk te Loosdrecht, origineel,
1677 1 charter



3.20.41 Oldenbarnevelt, van 103

E. Stukken behorende tot andere archieven

E. STUKKEN BEHORENDE TOT ANDERE ARCHIEVEN
I. Johan van Oldenbarnevelt als landsadvocaat van Holland en West-Friesland

I. JOHAN VAN OLDENBARNEVELT ALS LANDSADVOCAAT VAN HOLLAND EN WEST-
FRIESLAND

1. Functionarissen:

1. FUNCTIONARISSEN:
1.1 Landsadvocaat

1.1 LANDSADVOCAAT

509 Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland van 21 januari 1592, waarbij 
zij Johan van Oldenbarnevelts ontslagaanvraag afwijzen en in plaats daarvan hem 
een salarisverhoging en een gratificatie toekennen, terwijl zij hem vrijstelling van 
enkele belastingen verlenen, origineel,
1592 1 charter

2. Financiën

2. FINANCIËN

510 Akte waarbij Thomas Geniets, ontvanger-generaal van de geconfisqueerde 
goederen in Holland, voor de debiteuren van Lieven van Weldam, wiens goederen 
zijn geconfisqueerd, opdraagt om hun schulden te blijven betalen aan Dirck Pauw, 
voormalig rentmeester van Weldam, tegenwoordig rentmeester particulier bij de 
Rekenkamer van Holland, authentiek afschrift. Met een bijlage, 1584; authentiek 
afschrift.
1584 2 stukken

511 Aantekeningen van Johan van Oldenbarnevelt voor het vereffenen van renten in 
Willemstad met derden, klad,
[1597] 1 stuk

512 Kwitanties van Johan van Oldenbarnevelt voor Cornelis van Mierop, ontvanger-
generaal van Holland en West-Friesland, voor de betaling van zijn ordinaris gage, 
extrordinaris kosten voor de bui-?

3. Gewestelijke zaken

3. GEWESTELIJKE ZAKEN

513 Register van verdragen van de graven van Holland met verschillende Utrechtse 
bisschoppen en/of met de wereldlijke macht in West-Friesland, die teruggaan op de
zoen van West-Friesland, 1289, 1298-1290, 1309, 1310, 1414 en 1416; afschrift,
(eind 16e eeuw) 1 katern
Gedeeltelijk in het Latijn.
Gedeeltelijk gedrukt.
OSU dl. IV, nrs. 2381, 2383.
OHZ dl. II, nrs. 649, 671, 1046, 1099.
Van Mieris,dl. IV, pp. 249-296, 383.

4. Justitie

4. JUSTITIE

514 "Remonstrantie", memorie van Johan van Oldenbarnevelt voor de Staten van 
Holland en West-Friesland inzake het in strijd met de resolutie van de Staten-
Generaal van 28 juni 1618 uitschrijven van een nationale synode, de gebeurtenissen 
voor en na het afdanken van de waardgelders te Utrecht, zijn eigen arrestatie en de 
wijze van ondervragen, 1619; afschrift,
(begin 17e eeuw) 1 katern
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De tekst is op 12 mei 1619 afgebroken.
Zie voor een samenvatting: RGP 121, p. 485.

II. Johan van Oldenbarnevelt als grootzegelbewaarder van Holland en West-Friesland

II. JOHAN VAN OLDENBARNEVELT ALS GROOTZEGELBEWAARDER VAN HOLLAND EN 
WEST-FRIESLAND

515 Lijst van Johan van Oldenbarnevelt, grootzegelbewaarder van Holland en West-
Friesland, van de in de periode van [10] januari tot en met 5 augustus 1610 
uitgegeven leenbrieven, klad,
1610 1 stuk

516 Lijst van Johan van Oldenbarnevelt, grootzegelbewaarder van Holland en West-
Friesland, van de in de periode van 10 januari tot en met 3 september 1610 
uitgegeven octrooien, commissies, remissies en overige minder vaak voorkomende 
akten, klad,
1610 1 stuk

III. Johan van Oldenbarnevelt als leider van de afvaardiging van Holland ter Staten-Generaal

III. JOHAN VAN OLDENBARNEVELT ALS LEIDER VAN DE AFVAARDIGING VAN HOLLAND 
TER STATEN-GENERAAL

1. Buitenlandse zaken

1. BUITENLANDSE ZAKEN

517 Missive van Johan van Oldenbarnevelt aan Gillis van Ledenberch, secretaris van de 
Staten van Utrecht, van 29 juni 1615, betreffende het verzoek, dat hij met John Ogle 
aan Diederik de Bloys van Treslong, landcommandeur van de Duitse Orde, zal 
afleggen, de mogelijkheid van een verdrag van Karel Emanuel I, hertog van Savoije, 
met Philips III, koning van Spanje, een voorgenomen huwelijk van Karel, prins van 
Wales, met Anna-Maria, prinses van Spanje, de erfopvolging in Gulik, Kleef en Berg,
en de zending door Denemarken van enkele oorlogsschepen naar Spitsbergen of 
Groenland ter beveiliging van de walvisvaart tegen de Nederlanders, concept,
1615 1 stuk
RGP 121, p. 123.

2. Religie

2. RELIGIE

518 Akte waarbij de Raad van de stad Utrecht verklaart op 17 december 1589 de 
Utrechtse predikanten Nicolaus Sophingius, Werner Solmichius, Johan 
Uutenbogaert en Cornelis Martens ter voorkoming van nieuwe ongeregeldheden te 
hebben ontslagen zonder hun daarbij echter hun ambtswaardigheid te willen 
ontzeggen, afschrift,
1597 2 stukken
RGP 80, pp. 361-362.
Tevens deels als concept van Oldenbarnevelt.

519 "Tractatus de haeresi et haereticis", een verhandeling over de kettervervolgingen 
van een onbekend canonist van vermoedelijk gematigd rooms-katholieke huize, 
[eerste helft 16e eeuw]; afschrift,
(eind 16e eeuw) 1 band
In het Latijn.

520 Stuk houdende een vervolg op "Tractatus de haeresi et haereticis" van N.N. van 1 
oktober 1600, 1600; afschrift,
(begin 17e eeuw) 1 deel
In het Latijn.
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3. Raad van State

3. RAAD VAN STATE

521 Uittreksels uit afrekeningen van het stadsbestuur van Amersfoort van augustus 
1590 met de voerlieden van vier wagens en elf paarden, die in de periode van mei 
tot november 1586 op last van Maurits, graaf van Nassau, voor een veldtocht naar 
Arnhem ten behoeve van kapitein Maarten Schenk waren gevorderd, afschriften, 
(eind 16e eeuw).
1590 1 stuk

522 Aantekening van N.N. inzake het aantal beesten, dat Johan Winckfield, provisioneel 
gouverneur van het garnizoen van Geertruidenberg, van de inwoners van het Land 
van Breda voor het aanrichten van een banket wenst te ontvangen, concept,
1588 1 stuk

523 Stukken betreffende de financiering van de door Hendrik van Brienen, Johan van 
der Beken en Johan van Oldenbarnevelt namens de Staten-Generaal, als 
gedeputeerden te velde, in september 1592 naar Zwolle gemaakte reis, originelen,
1592 2 stukken

IV. Johan van Oldenbarnevelt als advocaat van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland

IV. JOHAN VAN OLDENBARNEVELT ALS ADVOCAAT VAN HET HOF VAN HOLLAND, 
ZEELAND EN WEST-FRIESLAND

524 Rekest van Johan van Oldenbarnevelt aan de Ridderschap van Holland en West-
Friesland om na drie maanden dienst als advocaat bij het Hof van Holland, Zeeland 
en West-Friesland een commissie te mogen ontvangen, concept,
[1570] 1 stuk
RGP 80, p. 1-2.

524 Rekest van Jacob, graaf van Egmond aan de Ridderschap van Holland en West-
Friesland om wegens de te Delft over achterstallige betalingen aan de vijf vaandels 
van Willem, prins van Oranje, ontstane moeilijkheden een regeling te willen treffen,
concept,
[1570]

525 Commissie van Sabina, gravin van Egmond, voor Johan van Oldenbarnevelt, 
advocaat van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, als raad en advocaat
voor het huis van Egmond, van 26 november 1576, origineel,
1576 1 charter

526 Stukken houdende "consulten", adviezen van de rechtsgeleerden Adriaen van der 
Goes, Jacob Cats, Reinier van Amstelredam en Reinier van Persijn, Johan van der 
Meer en Hugo de Groot inzake de vraag in hoeverre de erfgenamen van vaders zijde
van Marinus Geleynssen Vosbergen aanspraken kunnen doen gelden op een deel 
van het sterfhuis van Adriaen Aernoutssen, burgemeester van Reimerswaal, 
originelen. Met bijlagen, 1599, 1602, 1602, 1605, 1611 en 1613; authentieke 
afschriften en afschriften, 1616 en begin 17e eeuw.
1614-1616 1 omslag

V. Johan van Oldenbarnevelt als pensionaris van Rotterdam

V. JOHAN VAN OLDENBARNEVELT ALS PENSIONARIS VAN ROTTERDAM

527 Rekest van Johan van Oldenbarnevelt, pensionaris van Rotterdam, aan de Staten 
van Holland en West-Friesland om hem de onkosten van het voorgenomen 
gezantschap naar Engeland en de achterstallige termijnen in de door hem 
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verstrekte leningen te willen betalen, concept. Met een bijlage,
1578 2 stukken
RGP 80, pp. 4-6.
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Bijlagen

B I J L A G E N
Lijst van gebruikte afkortingen

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Aanw. Aanwinsten

ANF Algemeen Nederlandsch Familieblad

ARA Algemeen Rijksarchief

AGN Algemene Geschiedenis der Nederlanden

BMGN Bijdragen en mededelingen betreffende de 
geschiedenis der Nederlanden

BVGO Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en 
oudheidkunde

CTvP Collectie Tissot van Patot van Deventer M.L. van 
Deventer, Gedenkstukken van Johan van Oldenbarnevelt en 
zijn tijd, dl. II, 1593-1602; dl. III, 1604-1609, 's-
Gravenhage, 1862, 1865

GAU Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht

HSS Handschriften Rijksarchief in Zuid-Holland

Knuttel W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling 
berustende in de Koninklijke Bibliotheek, dl. I,1, 's-
Gravenhage, 1889, nr. 2625

LM Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en 
smaak voor het jaar 1918, no. II, Mengelstukken

van Mieris F. van Mieris, Groot charterboek der graaven van Holland, 
van Zeeland en heeren van Vriesland, dl. IV, Leyden, 1756

NAB Nederlands(ch) Archievenblad

NL Maandblad van het Genealogisch-
Heraldiek/Heraldisch Genootschap "De Nederlandsche
Leeuw"; De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het
Koninklijk Nederlandsch genootschap voor geslacht- 
en wapenkunde, gevestigd te 's-Gravenhage

OV Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse 
Vereniging voor Genealogie

OHZ J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 
1299, dl. II, Assen, 1986

OSU F. Ketner, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, 
Utrecht, dl. III, IV, Utrecht, 1949, 1954

RAZ Rijksarchief in Zeeland

RAZH Rijksarchief in Zuid-Holland

RGP 80 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën), Johan van 
Olendenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig 
beleid en zijn familie, uitgegeven door S.P. Haak, dl. I, 
1570-1601, 's-Gravenhage, 1934.

RGP 108, 121 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote 



108 Oldenbarnevelt, van 3.20.41

serie), Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn
staatkundig beleid en zijn familie, dl. II, 1602-1613; dl. III, 
1604-1620, uitgegeven door A.J. Veenendaal, 's-
Gravenhage, 1962, 1967.

RGP 176, 187 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote 
serie), Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe Reeks, 1610-
1670, dl. IV, bewerkt door J.G. Smit m.m.v. mej. J. 
Roelevink; dl. V, 1621-1622, bewerkt door mej. J. 
Roelevink, 's-Gravenhage, 1981, 1983.

RSvH Resoluties van de Staten van Holland

Tex, J. den J. den Tex, Oldenbarnevelt, dl. I, Opgang, 1547-1588; dl. 
II, Oorlog, 1588-1609; dl. III, Bestand, 1609-1619; dl. IV,
Documentatie; dl. V, Stambomen, kaarten en register, 
Haarlem, 1960, 1962, 1966, 1970, 1972.

Tiele P.A. Tiele, Bibliotheek van de Nederlandsche Pamfletten, dl. 
I, 1500-1648, Amsterdam, 1858.

TvG Tijdschrift voor Geschiedenis

VROA Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven

WHG Werken Historisch Genootschap, Nieuwe Reeks, no. 37. 
Brieven van Lionello en Suriano uit Den Haag, aan 
Doge en Senaat van Venetië benevens Verslag van 
Trevisano betreffende zijn zending naar Holland in 
1620, Utrecht, 1883.

Zegelverz. Zegelverzameling van het Rijksarchief in Zuid-Holland.
Concordans

CONCORDANS
 

Oud Nieuw

2600 h 135

2612 a 14, 18-22, 69-77, 79-83, 88, 89, 126-129, 415

2612 a 3 416

2636 a 310, 324, 326, 332, 337, 340, 343, 345, 349, 351, 353, 355, 
356, 358-363, 366, 423, 441, 445

2636 a 1 329

2636 a 2 320

2636 a 3 320

2636 a 4 421

2636 c 40, 107, 125, 296, 375-377, 379, 383, 386, 388, 390-393, 
395-398, 402

2636 d 24, 449-451, 456, 457, 466

2636 e 404, 409-413

2636 f 90-106

2636 7 395
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Oud Nieuw

2636 8 377

2636 a I 17, 26, 31, 33-36, 48, 53, 54, 57, 66, 117, 122, 124, 130, 294, 
295, 316, 323, 365, 367, 370, 373, 374, 380, 414, 417, 427, 
429-432,436,438,446, 447, 458, 495, 511

2636 a II 231, 309, 327, 331, 334, 419, 422, 424-426, 428, 432-435, 
437, 440, 442-444, 452

2637 a 16, 29, 55, 56, 143, 149, 297, 483, 491

2637 a 1 518

2637 a 2 323

2637 a 3 25

2637 a 4 518

2637 a 5 9

2637 a 6 517

2637 a 7 473

2637 a 8 25

2637 a 9 527

2637 b 27, 131, 132

2637 c 58, 59, 61, 231-240

2637 d 44, 453, 455, 522, 526

2637 e 37, 51, 86, 420, 468, 470, 472, 474-476, 478-481, 484-489,
492

2637 e 1 28

2637 f 52, 87, 109-114, 116, 118-121, 292, 298, 299, 307, 387, 394, 
399, 400, 496

2637 g 23, 64, 67, 84, 207, 208, 293, 382, 463

2637 x 3, 467, 477

2637 xx a 513

2637 xx b 519, 520

2638 30, 32, 39, 42, 43, 45-47, 50, 62, 63, 68, 78, 85, 108, 123, 
134, 136-142, 144, 145, 147-149, 163, 170-172, 174, 175, 178, 
186-189, 191-201, 203-205, 300-305, 308, 311-314, 318, 319,
321, 322, 330, 333, 335, 336, 339, 341, 342, 344, 346-348, 
350, 352, 354, 357, 364, 368, 369, 371, 372, 378, 381, 384, 
385, 391, 401, 406-408, 418, 448, 454, 464, 471, 482, 501-
504, 512, 515, 516, 523

2638 a 151, 156, 215

2638 b 1 2, 8

2638 b 2 152

2638 b 3 185
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Oud Nieuw

2638 b 4 8

2638 5 12, 13, 41, 115, 133, 146, 150, 177, 190, 202, 208, 306, 315, 
317, 338, 389, 405, 510

2639 209-214, 216, 217, 241-245, 247-291, 499

2639 1 246

2639 2 246

2639 3 246

Aanw. 1902 no. XXVI 132 176

Aanw. 1905 no. XXXV 1 179

Aanw. 1905 no. XXXV 2 169

Aanw. 1909 no. XXI 13 15

Aanw. 1963 no. VIII 403

Aanw. 1970 XII, no. 1 497

Beeldsnijder van Voshol inv. nr. 132 178 blanco nr.

Coll. Van der Heim 156

CTvP 1 182

CTvP 2 509

CTvP 3 11

CTvP 4 11

CTvP 5 10

CTvP 6 153

CTvP 7 155

CTvP 8 168

CTvP 9 206

CTvP 10 180

CTvP 11 154

CTvP 12 181

CTvP 13 505

CTvP 14 183

CTvP 17 1

CTvP 19 6

CTvP 20 5

CTvP 21 7

CTvP 22 158-162

CTvP 23 165

CTvP 24 498
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Oud Nieuw

CTvP 25 166, 166 blanco nr.

CTvP 26 173

CTvP 439

CTvP 28 173

CTvP 29 167

CTvP 30 187 blanco nr.

CTvP 31 184

CTvP 32 469

CTvP 33 500

CTvP 34 4

CTvP 35 Vervalt

CTvP 36 157

CTvP 37 514

CTvP 38 222-230, 506-508

CTvP 39 218-221

GAU 169

HSS 170 164

HSS 688 176

HSS 796 15

HSS 854 179

HSS 855 169

Hss 1608 403

HSS 1635 497

RAZ, Archief van de Staten van 
Zeeland

169

Verspreide Collecties,96 135

Zegelverz. 525
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