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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:
Collectie Van Aerssen van Voshol

Periodisering:
archiefvorming: 1584-1993
oudste stuk - jongste stuk: 1418-2015

Archiefbloknummer:
1122

Omvang:
768 inventarisnummer(s)6,18 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans 
en het Latijn.

Soort archiefmateriaal:
Geschreven, getypte en gedrukte documenten. Kennis van het middeleeuwse handschrifts 
alsmede van het 16e, 17e en 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Van Aerssen
Van Aerssen van Sommelsdijk
Van Aerssen van Triangel Hoogerheide
Van Aerssen van Voshol
Van Aerssen van Wernhout
Van Beijeren van Schagen
Van Bronckhorst
Van Cuyck van Meteren
Hack
Pauw
Pierling
Van der Veken
Gezant van Engeland
Gouverneur van Suriname
Heer van Half-Ossendrecht
Heer van Hoogerheide
Van Lockhorst
Marineofficieren
Van Mathenesse
Heer van Meteren
Heer van Ooltgensplaat en Den Bommel
Heer van de Plaat
Lid Raad van State
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De Regniers
Heer van Sommelsdijk
Heer van Spijk
Heer van St. Adolfsland
Garnizoenscommandant te Deventer van het Staatse Leger
Officieren van het Staatse Leger
Griffier van de Staten-Generaal
Heer van Triangel
Van der Veken
Heer van Voshol

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De familie Van Aerssen was gedurende de zeventiende en begin achttiende eeuw een van de 
belangrijkste bestuurlijke geslachten. Diverse leden brachten het tot prominente posities in het 
landsbestuur: Cornelis Aerssen (1545-1627), griffier van de Staten-Generaal; François van Aerssen 
(1572-1641), diplomaat; Jacques van Aerssen (1576-1660), president Raad van Brabant; Cornelis van
Aerssen (1637-1688), gouverneur van Suriname; François van Aerssen (1669-1741), vice-admiraal 
van Holland. In de 18e eeuw vervulden zij nog hoofdzakelijk militaire ambten. De familie zou zich 
tevens opsplitsen in diverse takken. Het archief van de familie van Aerssen en aanverwante 
families bevat vooral stukken van persoonlijke aard: testamenten, onroerend - en roerend goed 
(waaronder diverse heerlijkheden) en persoonlijke stukken als brieven en stukken betreffende 
huwelijkse voorwaarden van de diverse leden. Tevens zijn er een aantal regesten.
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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.

Het archief kent geen materiële beperkingen.

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, Collectie Van Aerssen van Voshol, nummer toegang 1.10.01, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Aerssen, van, 1.10.01, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Genealogisch overzicht

GENEALOGISCH OVERZICHT
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AIV (onderkant):
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BVII (onderkant):
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Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De familiepapieren, afkomstig van mr. W.F.E. baron van Aerssen Beijeren van Voshol, oud 
president van de rechtbank te Zwolle, zijn door de nieuwe eigenaar de heer A. baron van Aerssen 
Beijeren van Voshol te Brussel in bruikleen aan het Algemeen Rijksrachief afgestaan.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De stukken zijn in vele opzichten een belangrijke aanwinst, hoewel na de beschrijving gebleken is, 
dat de stukken betreffende de aanverwante geslachten over het algemeen belangrijker zijn, dan 
juist die van de Van Aeressens. Voor genealogische onderzoekers zal deze verzameling ook veel 
aantrekkelijks hebben, daar vele aantekeningen betreffende oud Nederlandse gelachten de 
onderzoeker menigmaal op het spoor zullen helpen, waar dit hem ontschoten was.

Het belangrijkste uit de gehele verzameling echter zijn de stukken, afkomstig van de familie VAn 
Beijeren van Schagen, waarvan in het begin der 18e eeuw de erfdochter in het huwelijk trad met 
Cornelis van Aerssen, heer van Voshol en Hoogerheide. Hun afstammelingen voeren sedert de 
naam van Van Aerssen Beijeren.

In 1902 beschreef de heer C.J. Gonnet, rijksarchivaris te Haarlem, het archief van de heerlijkheid 
Schagen, waarvan de stukken in België aangekocht waren van de afstammelingen uit de 
vrouwelijke lijn, die daar nog voorleeft door de familie der graven d'Oultremont. De stukken, die 
zich in deze verzameling bevinden, zijn niet alleen een belangrijke aanvulling van hetgeen men in 
1902 verkreeg, doch ook zijn nu veelal de oorspronkelijke stukken aanwezig, waarvan men slechts 
de kopiën bezat. In deze beschrijving wordt dan ook herhaaldelijk naar de inventaris van de heer 
Gonnet verwezen.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Wegens de grote verscheidenheid der stukken is de beschrijving zodanig ingericht, dat eerst de 
papieren betreffende de familie Van Aeressen en daarna die der aanverwante geslachten 
beschreven zijn. Bij de beschrijving zijn verscheidene genealogische tabellen gevoegd om het de 
onderzoeker te vergemakkelijken, terwijl bij de naam van elk persoon in de tabellen een nummer 
gezet is, waarnaar in de inventaris verwezen wordt.

Bij de stukken van de familie Van Aerssen zijn de drie grote takken, waaruit dit geslacht bestond, 
en waarvan er twee uitgestorven zijn, in volgorde naar de stamvaders dier takken beschreven, nl.

1. de tak van Sommelsdijk,
2. die van Triangel Hoogerheide en later van Voshol (waarvan de tegenwoordige eigenaar der 

stukken afstamt) de tak van Wernhout.

Onder de stukken der aanverwante geslachten verdienen in de tweede plaats vermeld te worden 
die van Van der Veken en Van Cruyck van Meteren.

Het grote getal aanwezige charters onder de stukken van Van Beijeren van Schagen en elders 
maakte het nodig daarvan requesten te maken. De lijst hiervan volgt aan het einde van de 
inventaris.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Het familiearchief Van Aerssen kent ook een supplement:

1.10.89 Van Aerssen Supplement

1.01.47.02 Verzameling F. van Aerssen van Sommelsdijck

Vermeld dient nog te worden, dat vele aanwezige stukken tevens een aanvulling zijn op de reeds 
op het Algemeen Rijksarchief aanwezige stukken betreffende heerlijkheden, welke langere of 
kortere tijd in het bezit van de familie Van Aerssen of van een der aanverwante families waren.
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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

01. DE FAMILIE VAN AERSSEN

01. DE FAMILIE VAN AERSSEN
01.1 Algemeen

01.1 ALGEMEEN

1 Aantekeningen en tabellen betreffende het geslacht Van Aerssen.
ongedateerd 1 pak
Voorin dit pak bevindt zich een lijst van de stukken.

01.2 Cornelis van Aerssen (I)

01.2 CORNELIS VAN AERSSEN (I)
Cornelis van Aerssen, van 1611 af heer van Spijck, geboren te Antwerpen in mei 1545, overleden te 's-
Gravenhage 22 maart 1627, begraven in de Grote of St.-Jacobskerk, werd in 1574 secretaris, in 1582 
pensionaris van de stad Brussel, in 1584 griffier van de Staten-Generaal tot 6 oktober 1623, trouwde 
in 1567 met Emmerentiana de Regniers, dochter van Jacques de Regniers en Agnes de Temsigne, 
geboren in 1549, overleden te 's-Gravenhage 30 januari 1627, begraven in de Grote of St.-Jacobskerk.
Uit dit huwelijk zijn geboren: François, uit wien de tak Sommelsdijk (II-XVI). Jacques, uit wien de tak 
Triangel-Hogerheide, later Beijeren en Voshol (XVII-XXXIV). Jehan, uit wien de tak Wernhout (XXXV-
XXXIX). Voor stukken betreffende de familie De Regniers zie bij de stukken van de aanverwante 
geslachten B II.

2 Stukken betreffende de aanstelling van Cornelis van Aerssen, pensionaris van de 
stad Brussel, tot griffier van de Staten-Generaal.
1584 6 stukken

3 Commissie van de wethouders en de rentmeesters van de stad Brussel voor 
Cornelis van Aerssen, om met enige andere gedeputeerden naar Frankrijk te gaan, 
om met de koning te onderhandelen over de soevereiniteit dezer landen.
1584 1 stuk

4 Brieven van Hendrik IV, koning van Frankrijk, aan Cornelis van Aerssen.
1591-1607 9 stukken

5 Obligatie van de admiraliteit van Rotterdam ten behoeve van mr. Cornelis van 
Aerssen, zijn vrouw en hun zoons François en Jehan en enige leden der familie De 
Regniers, 1597, en een ten behoeve van hem alleen.
1601 2 stukken

6 Transporten en uitgifte, gedaan door Philips Willem prins van Oranje, aan Cornelis 
van Aerssen - met diens zoon François als tussenpersoon - van enige gorzen 
genaamd het 'Prinslandt' onder Steenbergen.
1604 3 charters

7 Akte, waarbij de aartshertogen aan Cornelis van Aerssen het in bezit nemen van zijn
goederen in Brabant toestaan en hem een schadevergoeding toekennen, afschrift.
1610 1 stuk
Zie hierbij ook: stukken betreffende de ridderschap, nr. 252, sub. litt. Q.

8 Staat van alle goederen van Cornelis van Aerssen, heer van Spijck, van 1584 tot 
1627, door hem zelf geschreven, begonnen in 1619.
1619 - 1627 1 stuk
Zie hierbij ook de stukken betreffende de heerlijkheid van Spijk, nrs. 461-467.
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9 Resolutie (besluit) van de Staten-Generaal betreffende de ontheffing van Cornelis 
van Aerssen van het griffierschap wegens diens hoge ouderdom en belofte van de 
heer J. Van Goch aan Cornelis van Aerssen, dat deze zijn traktement zal behouden.
1623 2 stukken

10 Kwitantie voor Cornelis van Aerssen wegens betaling van de duizendste penning, 
groot driehonderd gulden.
1626 1 stuk

11 Testament van Cornelis van Aerssen, heer van Spijck en van zijn vrouw 
Emmerentiana de Regniers, met een extract uit dit testament.
1626 2 stukken

12 Missive van de Staten-Generaal aan de Gecommitteerde Raden van de Admiraliteit 
van Rotterdam, met bevel te zorgen, dat de schepen en jachten gereed zullen zijn 
om uit te varen onder de heer Van Haultain, die benoemd is tot admiraal, welke 
missive ondertekend is door Johan van Oldenbarnevelt en Cornelis van Aerssen.
1605 1 stuk
Dit stuk is afkomstig uit het archief van het Departement van Marine.

13 Kwitantie van Cornelis van Aerssen voor de thesaurier van de stad Antwerpen, 
ondertekend C. Aerssens.
1620 1 stuk

14 Constitutie (verordening) van een jaarlijkse rente van tweehonderd gulden ten 
behoeve van de diaconie van 's-Gravenhage door Cornelis van Aerssen, heer van 
Spijck en zijn vrouw Emmerentiana de Regniers, afschrift.
1621 1 stuk

15 Brief van Cornelis van Aerssen aan de heer Van Deventer, schepen te Brussel?.
ongedateerd 1 stuk, 3 bijlagen

16 Afrekening van Cornelis van Aerssen met de commies van F. Van Volbergen.
ongedateerd 1 stuk
Zie ook nr. 120.
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02. DE TAK SOMMELSDIJK

02. DE TAK SOMMELSDIJK
Zie hierbij de genealogische tabel, gemerkt A III.

02.01 François van Aerssen (II)

02.01 FRANÇOIS VAN AERSSEN (II)
François van Aerssen, heer van Sommelsdijk (1611), de Plaat (1612) en Bommel, geboren in 1572, 
overleden te 's-Gravenhage 27 december 1641, genaturaliseerd in 1618, ingeschreven in de 
ridderschap van Holland 19 januari 1619, ambassadeur extra-ordinair naar Frankrijk en Engeland, 
curator van de Hogeschool te Leiden, lid van de Raad van State, trouwde met Petronella van Borre, 
geboren in 1578, overleden op 12 januari 1653, dochter van mr. Jeronimus van Borr, lid van de Hoge 
Raad en N.N. Telshout.
Zie ook E.D. Eyken, Het archief van de familie Van Bylandt, 1.10.14, inv.nrs. 125-147, en het 
supplement achterin, 1.10.89., inv.nrs. 1-30.

17 Akte van adelsverheffing van François van Aerssen door Hendrik IV, koning van 
Frankrijk, gedaan te Nantes, ongetekende afschrift.
1597 1 stuk

18 Antwoord van de Staten-Generaal aan de staten van Zeeland betreffende de 
aanstelling van François van Aerssen tot secretaris van Justinus van Nassau en 
Johan van Oldenbarnevelt bij hun gezantschap naar Frankrijk, afschrift.
1598 1 stuk

19 Diploma voor François van Aerssen, houdende zijn verheffing tot ridder, door 
Hendrik IV, koning van Frankrijk, gegeven te Fontainebleau, twee afschriften.
1605 1 charter, 2 stukken

20 Extract uit het register van het parlement van Parijs, houdende erkenning van de 
verheffing van François van Aerssen tot ridder.
1606 1 charter

21 Extract uit het register van de 'Cour des Aydes' houdende erkenning van de 
verheffing van François van Aerssen tot ridder.
1606 1 charter

22 Commissie (opdracht) van Philips Willem, prins van Oranje, voor François van 
Aerssen, heer van Sommelsdijk, als drost en stadhouder der lenen over stad en land
van Breda, afschrift.
1613 1 charter, 1 stuk

22A Kwitantie van Philips van Steelant voor François van Aerssen wegens een som geld 
geheven op de Plaat, met aantekening uit 1615 van Jacques van Aerssen.
1613 1 stuk

23 Resoluties (besluiten) der edelen van Holland, om François van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk te committeren als extra-ordinair lid in de Raad van State, uittreksel, 
afschrift.
1618 1 stuk
Zie ook stukken betreffende de ridderschap, nr. 252.

24 Akte van naturalisatie van François van Aerssen, heer van Sommelsdijk, door de 
staten van Holland en West-Friesland, twee afschriften.
1618 1 charter, 2 stukken

25 Stukken betreffende de beschrijving van François van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk, in de ridderschap van Holland, afschriften.
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1619 2 stukken
Zie ook de stukken betreffende de ridderschap, nr. 252.

26 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor François van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk, als extra-ordinair ambassadeur in Engeland met de heren De Bas, 
Van Serooskerken en Caron, met afschrift.
1621 1 charter, 1 stuk

27 Procuratie (volmacht) onder de hand van François, Jacques en Jehan van Aerssen op
de secretaris van de stad Brussel, Heymbehr, om een jaarlijkse rente te ontvangen 
van een huis, dat toebehoord heeft aan hun broer Cornelis.
1621 1 stuk
Deze Cornelis was de vierde zoon van de griffier Van Aerssen en stierf jong.

28 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor François van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk, als extra-ordinair ambassadeur in Engeland met Albert Joachimi, met
afschrift.
1624 1 charter, 1 stuk

29 Commissie (opdracht) van de staten van Holland en West-Friesland van François 
van Aerssen, heer van Sommelsdijk, als curator van de Hogeschool te Leiden, met 
afschrift.
1624 1 charter, 1 stuk

30 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor François van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk, als extra-ordinair ambassadeur in Engeland met de heren Albert 
Joachimi en Rienck van Burmania, met afschrift.
1625 1 charter, 1 stuk

31 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor François van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk, als lid van de Raad van State, met afschrift.
1625 1 charter, 1 stuk

32 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor François van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk, als extra-ordinair ambassadeur in Frankrijk, met afschrift.
1625 1 charter, 1 stuk

33 Testamentaire beschikkingen van François van Aerssen, heer van Sommelsdijk en 
van zijn vrouw Petronella van Borre, afschrift.
1639-1641 1 stuk

34 Eigenhandig codicil (toevoegsel bij een testament) van François van Aerssen, heer 
van Sommelsdijk, en van zijn vrouw Petronella van Borre betreffende de keuze van 
de voogden voor hun kleinkinderen, kinderen van hun overleden dochter Maria van
Aerssen, vrouwe van Nassau en wijlen Willem van Nassau (zoon van Justinus van 
Nassau en Anna de Merode).
1641 1 stuk

35 Staat van de goederen door François van Aerssen, heer van Sommelsdijk, 
nagelaten, afschrift.
1641 1 stuk
Dit afschrift is in 1699 opgesteld door Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide.

36 Brieven en afschriften van brieven van vorstelijke personen aan François van 
Aerssen, heer van Sommelsdijk.
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1607-1637 1 omslag
Brieven van:
a. Prins Maurits, 1 juni 1607.
b. Johan Sigismund, markgraaf van Brandenburg, 13 april 1612 en 8/18 augustus 1613, 2 stukken.
c. Georg Willem, prins van Oranje, afschrift, 6 mei 1617.
d. Philips Willem, prins van Oranje, afschrift, 6 mei 1617.
e. Lodelwijk XIII, koning van Frankrijk, afschrift, december 1633.

37 Brieven van familieleden aan François van Aerssen, heer van Sommelsdijk.
1623-1625 1 omslag
Brieven van:
a. Cornelis van Aerssen, heer van Spijck, 29 september en 16 november 1625, 2 stukken. Volgens een 
aantekening van later datum moeten er drie brieven zijn.
b. Jacques van Aerssen, heer van Triangel, 26 april 1624.
c. Jehan van Aerssen, heer van Wernhout, 9 maart - 12 april 1623, 3 stukken.
d. Anna de Merode, gemalin van Justinus van Nassau, 26 augustus 1631.
e. Maurits Morgan, zoon van kononel Morgan en Anna de Merode, 13 september 1631.
f. Willem van Nassau, zoon van Justinus en Anna de Merode, schoonzoon van François van Aerssen, 
16 juli 1637.

38 Originele brief van prins Maurits aan Hendrik IV, koning van Frankrijk, over François 
van Aerssen.
1607 1 stuk

39 Eigenhandige brief van François van Aerssen, heer van Sommelsdijk aan Christiaan 
Huygens.
1622 1 stuk

40 Missive van de Raad van State aan de Staten-Generaal, ondertekend door François 
van Aerssen en door Huygens, betreffende de levering van stro en hout voor het 
bouwen van hutten voor de arbeiders aan de nieuwe forten van Breda.
1639 1 stuk

590 Missive van François van Aerssen aan de Staten Generaal inzake een klacht over het
niet betalen van wachtgelden aan soldaten van de 2de compagnie van Haarlem die 
in ’s-Hertogenbosch zijn gestationeerd
1640 sept 26 1 stuk

41 Diverse gedrukte stukken betreffende François van Aerssen, heer van Sommelsdijk.
1599-1630 en ongedateerd 1 omslag
Bevat:
a. Lettres inédites de François d'Aerssen à Jacques Valcke, trésorier de Zélande (1599-1603) par J. 
Nouaillac.
b. Brieven van François van Aerssen aan Floris II, graaf van Kuilenburg (1620-1630) door prof.mr. G.W.
Vreede.
c. Stukken betrekkelijk Cornelis en François van Aerssen, Oldenbarnevelt, Philips Willem van Oranje 
en de XXIV rechters. Bijdrage van prof.mr. G.W. Vreede.
d. François Aerssens de Sommelsdijk, par T.L.U. Popeliers, uit 'Scènes biographiques des écrivains 
belges'.
e. Artikel, getiteld 'le Pacificateur', door prof.mr. G.W. Vreede. 1870.

42 Commissie (opdracht) van Philips II, koning van Spanje, voor mr. Jeronimus van 
Borre (later schoonvader van François van Aerssen, heer van Sommelsdijk) als raad 
ordinaris van het Hof van Holland.
1573 1 charter
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02.02 Cornelis van Aerssen (III)

02.02 CORNELIS VAN AERSSEN (III)
Cornelis van Aerssen, ridder van St. Michiel, heer van Sommelsdijk, Bommel, de Plaat en Spijck, in 
1642 beschreven in de ridderschap van Holland, gouverneur van Nijmegen, kolonel van een regiment
cavalerie, geboren in 1600, overleden te 's-Gravenhage 19 november 1662, zoon van François van 
Aerssen, heer van Sommelsdijk en Petronella van Borre, trouwde op 27 januari met 1630 Lucia van 
Walta, dochter van Pieter van Walta en Donia van Harinxma, overleden op 18 juni 1674.

43 Commissie (opdracht) van prins Maurits voor Cornelis van Aerssen als cornet van de
cavalerie, afschrift.
1625 1 stuk

44 Benoeming van Cornelis van Aerssen tot ridder in de orde van St. Michiel door 
Lodewijk XIII, koning van Frankrijk en oorspronkelijke brieven van Lodewijk XIII en 
Claude van Lotharingen, hertog van Chevreuse, over deze benoeming.
1625 2 charters, 1 stuk

45 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Cornelis van Aerssen, ridder van
St. Michiel, als ritmeester over een compagnie ruiters. Met akte van agreatie 
(goedkeuring) van Frederik Hendrik, prins van Oranje, met afschrift.
1627 2 charters, 1 stuk

46 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Cornelis van Aerssen, heer van 
Spijck, ridder van St. Michiel, als sergeant-majoor over het regiment van de heer 
van Brouchem, met afschrift.
1635 1 charter, 1 stuk

47 Commissie (opdracht) van Frederik Hendrik, prins van Oranje, voor Cornelis van 
Aerssen, heer van Spijck, ridder van St. Michiel, als gouverneur van Nijmegen.
1635 1 stuk

48 Akte, waarbij Frederik Hendrik, prins van Oranje, Cornelis van Aerssen, heer van 
Spijck, ridder van St. Michiel, aanwijst om na de dood van zijn vader in de 
ridderschap van Holland beschreven te worden. 1639. Hierbij een extract uit het 
register der resoluties (besluiten) van de staten van Holland, waarbij de eed is 
afgenomen aan Cornelis van Aerssen, heer van Spijck, als lid der ridderschap.
1642 2 stukken
Zie ook de stukken betreffende de ridderschap, nr. 252.

49 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Cornelis van Aerssen, heer van 
Spijck, ridder van St. Michiel, als kolonel over het regiment van de heer van 
Brouchem, met afschrift.
1641 1 charter
2 stukken

50 Testament van Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk en van zijn vrouw Lucia 
van Walta, afschrift.
1661 1 stuk

51 Aantekeningen betreffende de data van het huwelijk van Cornelis van Aerssen, heer
van Spijck en Lucia van Walta en die van de geboorten van hun kinderen.

1 stuk
Kopie van het oorspronkelijke stuk van de hand van Lucia van Walta.
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02.03 Emmerentia van Aerssen (IV)

02.03 EMMERENTIA VAN AERSSEN (IV)
Emmerentia van Aerssen, dochter van François van Aerssen, heer van Sommelsdijk en Petronella van
Borre, trouwde op 20 oktober 1624 met Philips van Steelandt, heer van Grijsoord, drossaard van 
Buren, kolonel der infanterie, zoon van Philips van Steelandt en Margaretha van Mechelen.

52 Huwelijksvoorwaarden van Emmerentia van Aerssen en Philips van Steelandt, heer 
van Grijsoord, Met de cedul (akte) der aangebrachte goederen.
1624 3 stukken

53 Testament van Emmenrentia van Aerssen, douairière (vrouw met weduwgoed) van 
Philips van Steelandt, heer van Grijsoord, afschrift. Hierbij tekening van een 
wapenbord met de kwartieren van een zoon van Emmerentia, dat vroeger hing in 
het koor van de Grote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage.
1656 2 stukken

53A Stukken betreffende de nalatenschap van Philips van Steelant, overleden 1668, 
1669.

3 stukken
02.04 Maria van Aerssen (V)

02.04 MARIA VAN AERSSEN (V)
Maria van Aerssen, dochter van François van Aerssen, heer van Sommelsdijk en Petronella van 
Borre, overleden op 9 oktober 1641, trouwde in 1631 met Willem Maurits van Nassau, overleden in 
november 1637, zoon van Justinus van Nassau, gouverneur van Breda en Anna de Merode van 
Petersheim, eerder gehuwd geweest met de Engelse kolonel Morgan.

54 Testament van Willem Maurits van Nassau, zoon van Justinus van Nassau en Anna 
de Merode.
1637 1 stuk

02.05 François van Aerssen (VI)

02.05 FRANÇOIS VAN AERSSEN (VI)
François van Aerssen, heer van de Plaat, oudste zoon van Cornelis van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk en Lucia van Walta, geboren op 29 oktober 1630, verdronk op de terugreis uit Engeland
voor Zierikzee 14 november 1658.

55 Voyage d'Espagne curieux, historique et politique, fait en l'année 1655, geschreven 
door François van Aerssen, heer van de Plaat. (Bekende uitgave van 1666.).

1 boek
Dit boekje bevindt zich in de doos met charters.

02.06 Cornelis van Aerssen (VII)

02.06 CORNELIS VAN AERSSEN (VII)
Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk, Bommel, de Plaat, Spijck, Châtillon enz., kolonel der 
cavalerie, gouverneur van Suriname, tweede zoon van Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk 
en Lucia van Walta, geboren op 20 augustus 1637, vermoord te Paramaribo 19 juli 1688, trouwde te 
Parijs op 1 juni 1664 met Marguérite du Puy, marquise de St. André Montbrun, overleden te 's-
Gravenhage op 4 december 1694, dochter van Alexander, markies de St. André Montbrun en van 
Louise Madeleine de la Fin Salin, dame de la Noche.

56 Stukken, overgelegd door Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk enz. en 
Jacques Trabot, procureur-generaal van de koning van Frankrijk, voor de Raad van 
Adel, om te bewijzen, dat de Van Aerssens tot de Franse adel behoorden.
1668-1669 4 stukken

57 Commissie (opdracht) van de staten van Holland en West-Friesland voor Cornelis 
van Aerssen, heer van Sommelsdijk, om buiten het ressort en het gebied van de 
Staat een compagnie ruiters aan te werven van tachtig man, afschrift.
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1671 1 stuk

58 Stukken betreffende de aanstelling van Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk
enz., tot ritmeester van een compagnie ruiterij.
1671 1 charter
2 stukken

59 Stukken betreffende de aanstelling van Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk
enz., tot sergeant-majoor der cavalerie bij het regiment van Waldeck.
1675 2 charters, 2 stukken

60 Voordracht van Willem III, prins van Oranje, aan de Raad van State om Cornelis van 
Aerssen, heer van Sommelsdijk enz. te benoemen tot kolonel der cavalerie, 
afschrift.
1677 1 stuk

61 Commissie (opdracht) van Karel II, koning van Engeland, waarbij aan Cornelis van 
Aerssen, heer van Sommelsdijk, Châtillon enz., de burgerschapsrechter van een 
geboren Schot toegekend worden, waardoor hij als borg voor zijn zwager Bruce, 
graaf van Kincardine, (zie IX) kan optreden, afschrift.
1683 1 charter
Het afschrift op perkament is aangeboden aan François C. Van Aerssen (XV) door Alexander Boswel 
in 1764.

62 Stukken betreffende de benoeming van Cornelis van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk enz., tot gouverneur van Suriname.
1683 1 charter, 4 stukken

63 Testament van Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk enz., afschrift.
1683 1 stuk

64 Besluit, genomen door de kerkenraad van Sommelsdijk betreffende het collecteren 
en het verhuren van plaatsen in de kerk, ondertekend door: Cornelis van Aerssen, 
heer van Sommelsdijk 'sedert de blanc seings'.
1690 1 stuk
Cornelis van Aerssen stierf in 1688 en had voor zijn vertrek naar Suriname enige blanco volmachten 
achtergelaten.

65 Extracten uit het memoriaalboek van het Hof van Holland, afschriften.
4 stukken

Inhoud:
a. Verklaring van Anthony de Brunel, ter instantie van de H.H. Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk 
en Alexander de Soete van Vileers voor haarzelf en vanwege de erfgenamen van Justinus van Nassau
en Philips Herry Herbert roerende zekere blancs signes. 1661.
b. Vidimus van zeker twee akten van erkentenis in de Franse taal in dato 21 maart 1682 en 17 
augustus 1683 respectief, door wijlen Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck etc. onder zijn 
handtekening verleden.
c. Vidimus van zekere acte van protest, geschreven op papier in de Franse taal in dato 7 oktober 1688
en door Margareta du Puy-Montbrun ondertekend, alsmede de acte van superscriptie door de 
notaris De Haen en zekere getuigen, mitsgaders (alsmede) acte van opening door dezelfde De Haen, 
beide in de Nederduitse taal verleden en gepasseerd.
d. Vidimus van de grosse van zekere originele huwelijksvoorwaarden, in de Franse taal geschreven 
tussen wijlen Cornelis van Aerssen ter ene en Margaretha du Puy Montbrun, vrouwe van 
Sommelsdijk, ter andere zijde, op 30 mei 1664 voor twee notarissen in Frankrijk verleden en 
gepasseerd.

66 Missive van de magistraat (standsbestuurder) van Sommelsdijk aan mevrouw 
Margaretha du Puy Montbrun, douainière van Aerssen van Sommelsdijk, om zich te
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beklagen over dominee Daniëll Bougart, afschrift.
1693 1 stuk

67 Drie brieven aan Constantijn Huygens van Cornelis van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk enz.
1656-1661 6 stukken

02.07 Petronella van Aerssen (VIII)

02.07 PETRONELLA VAN AERSSEN (VIII)
Petronella van Aerssen, dochter van Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk en Lucia van Walta, 
geboren op 27 oktober 1631, trouwde met Johan van Weevoort, heer van Ossenberg.

68 Brief van Petronella van Aerssen aan madame Saulmaise (Salmasius) te Leiden om 
te bedanken voor een geschenk.
ongedateerd 1 stuk

02.08 Veronica van Aerssen (IX)

02.08 VERONICA VAN AERSSEN (IX)
Veronica van Aerssen, dochter van Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk en Lucia van Walta, 
geboren op 8 december 1633, overleden 9 mei 1702 of 1703, trouwde met Bruce, graaf van 
Kincardine in Schotland. Van haar zijn geen stukken voorhanden; zie echter nr. 61.

02.09 Françoise van Aerssen (X)

02.09 FRANÇOISE VAN AERSSEN (X)
Françoise van Aerssen, dochter van Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk en Lucia van Walta, 
geboren op 12 januari 1642, trouwde met Hendrik, graaf van Nassau Ouwerkerk, veldmaarschalk, 
zoon van Lodewijk van Nassau en Elisabeth, gravin van Hoorn.

69 Extracten uit de testamentaire beschikkingen van Françoise van Aerssen, gravin van
Nassau Ouwerkerk, afschriften.
1679 1 stuk

70 Bul van keizer Leopold, waarbij Maurits van Nassau La Lecq, Willem van Nassau 
Odijck en Hendrik van Nassau Ouwerkerk verheven worden tot graven van het 
Roomse Rijk, afschrift.
1679 1 stuk

02.10 Henriette van Aerssen (XI)

02.10 HENRIETTE VAN AERSSEN (XI)
Henriette van Aerssen, dochter van Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk en Lucia van Walta, 
geboren op 27 oktober 1647, trouwde te Rijswijk op 6 november 1678 met de Zoete de Lake van 
Villers, heer van Potshoek, geboren op 14 april 1637, zoon van Alexander de Zoete de Lake en 
Adriana van Aerssen.

71 Huwelijksakte van Henriette van Aerssen en François de Zoete de Lake van Villers, 
heer van Potshoek, afgegeven door dominee Abraham van Vueren.
1678 1 stuk

02.11 Alexander van Aerssen (XII)

02.11 ALEXANDER VAN AERSSEN (XII)
Alexander van Aerssen, heer van Sommelsdijk en Spijck, oudste zoon van Cornelis van Aerssen, heer 
van Sommelsdijk en Marguérite du Puy, markies van St. André Montbrun, geboren in 1668, overleed 
in 1696.

72 Commissie (opdracht) van Willem III, prins van Oranje, voor Alexander van Aerssen 
van Sommelsdijk als cornet der cavalerie, afschrift.
1678 1 stuk

73 Stukken betreffende de aanstelling van Alexander van Aerssen, heer van de Plaat, 
tot ritmeester der cavalerie.
1684 2 charters, 1 stuk
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74 Akte van aanstelling door Willem III, koning van Engeland, prins van Oranje, en 
commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Alexander van Aerssen, heer 
van Sommelsdijk, als sergeant-majoor van een regiment ruiterij, afschrift.
1691 1 stuk

02.12 François van Aerssen (XIII)

02.12 FRANÇOIS VAN AERSSEN (XIII)
François van Aerssen, heer van Châtillon en na de dood van zijn broer Alexander (1696) heer van 
Sommelsdijk, de Plaat, Bommel en Spijck, vice-admiraal van Holland, geboren in Frankrijk in 1669, 
overleden te 's-Gravenhage 19 juli 1740, tweede zoon van Cornelis van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk en Marguérite du Puy, markies van St. André Montbrun, trouwde in mei 1712 met Maria
van Aerssen van Wernhout, dochter van Cornelis van Aerssen, heer van Wernhout en Boekelo en 
Elisabeth Havius. (Zie bij de tak Wernhout nr. XXXIX.).

75 Extract uit het memoriaalboek van het Hof van Holland van 1 juli 1696 tot 30 januari
1698, nr. 104, betreffende 'approbatie op seecker accoordt tusschen Mr. Adriaen 
Backer, oud-schepen der stadt Amsterdam, soo hij ageert cum suis ter eene , ende 
Mr. Cornelis van Aerssen van Hogerheide, alsmede Mr. Godefridus Wessum St. 
Aman, advocaet, beyde als procuratie (schriftelijke volmacht) hebbende van 
François van Aerssen van Sommelsdijk, ter andere zyde'.
1696 1 stuk

76 Commissie (opdracht) van Willem III, koning van Engeland, prins van Oranje, voor 
François van Aerssen, heer van Sommelsdijk, als gewoon kapitein ter zee.
1696 1 charter

77 Commissie (opdracht) van Karel III, koning van Spanje, voor François van Aerssen, 
heer van Sommelsdijk, als kolonel van een regiment infanterie bij de belegering van
Barcelona, met afschrift.
1705 2 stukken

78 Commissie (opdracht) van de Staten van Holland en West-Friesland voor François 
van Aerssen, heer van Sommelsdijk, als schout bij nacht.
1709 1 charter

79 Extract uit het register der resoluties (besluiten) der Staten-Generaal, waarbij de 
vice-admiraal François van Aerssen, heer van Sommelsdijk, het commando wordt 
gegeven over het eskader tegen de Algerijnse zeerovers.
1724 1 stuk

80 Brief van mevrouw du Puy Montbrun, waarschijnlijk zuster van Marguérite de St. 
André Montbrun, aan haar neef François van Aerssen, heer van Sommelsdijk.
1730 1 stuk

81 Extract uit het doopregister der Nederlands Hervormde Gemeente te Maastricht 
betreffende de doop van Maria van Aerssen, dochter van Cornelis van Aerssen, heer
van Wernhout en Elisabeth Havius.
1682 1 stuk

82 Brief van bevestiging en goedkeuring van de Staten van Holland en West-Friesland 
betreffende het vruchtgebruik voor mevrouw Maria van Aerssen van Wernhout, 
douairière (vrouw met weduwgoed) van Aerssen van Sommelsdijk.
1741 1 charter

83 Rapport, uitgebracht aan de douairière (vrouw met weduwgoed) Van Aerssen van 



1.10.01 Aerssen, van 31

Sommelsdijk, aan baronesse van Lier van Catwijk, aan graaf van de Boetselaer, heer
der stad en baronie van Asperen, Langerak enz., door de rentmeester van hun 
gemeenschappelijke goederen, betreffende de bezetting van Zeeland door de 
Franse troepen.
1748 1 stuk

84 Aantekening van de datum van het huwelijk en die der geboorten der kinderen van 
François van Aerssen, heer van Sommelsdijk en Maria van Aerssen van Wernhout.
(Begin 18e eeuw) 1 stuk
De aantekeningen zijn van de hand van Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide, ontvanger-
generaal.

85 Lijsten van boeken en papieren, welke François van Aerssen, heer van Sommelsdijk,
aan P.A. Somson, zijn rentmeester, heeft ter hand gesteld.
1704 5 stukken
Zie hierbij de catalogus van de papieren en boeken, die behoord hebben aan de familie Van Aerssen, 
waarvan de verkoop heeft plaatsgehad bij Martinus Nijhoff 1859, nr. 261.

86 Bevelbrieven van François van Aerssen, heer van Sommelsdijk, schout bij nacht, aan
de kapitein ter zee Van Vlooswijk.
1770 8 stukken

87 Bevelbrief van François van Aerssen, heer van Sommelsdijk, schout bij nacht, aan 
de luitenant ter zee Jacob Geurse om over het schip St. Jean Baptiste, door kapitein 
Veth veroverd, het bevel te gaan voeren.
1710 1 stuk

88 Transport, gedaan door François van Aerssen, heer van Sommelsdijk, van de 
goederen en heerlijkheden Châtillon en Bernière aan mevrouw Marie Therèse 
Martin, markies van Béthune.
1715 1 stuk

89 Brief van de vice-admiraal François van Aerssen, heer van Sommelsdijk, aan het 
College van de Admiraliteit van de Maas, om mede te delen dat de schepen de 
Lepelaer en de Rossem bij Lissabon aangekomen zijn. Geschreven ter rede van 
Lissabon op het schip de Heemstede (van de Admiraliteit van Amsterdam).
1725 1 brief
Deze brief is afkomstig uit het archief van het Departement van Marine.

02.13 Henriette Lucretia van Aerssen (XIV)

02.13 HENRIETTE LUCRETIA VAN AERSSEN (XIV)
Henriette Lucretia van Aerssen, dochter van Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk en 
Marguérite du Puy, markies van St. André Montbrun, trouwde te Deventer in december 1700 met 
Vincent Gédéon de Henry, markies van Cheusses, luitenant-kolonel in Deense dienst, zoon van 
Jacques de Henry de Cheusses en Renee de Lauzerée.

90 Verklaring van onderscheiden Franse edellieden, afgelegd voor een notaris te 
Kopenhagen, betreffende de afkomst van Vincent Gédéon de Henry, markies van 
Cheusses.
1703 3 stukken

02.14 François Cornelis van Aerssen (XV)

02.14 FRANÇOIS CORNELIS VAN AERSSEN (XV)
François Cornelis van Aerssen, heer van de Plaat; sedert 1740 heer van Sommelsdijk enz., zoon van 
François van Aerssen, heer van Sommelsdijk en Maria van Aerssen van Wernhout, geboren op 7 
augustus 1725, overleden op 26 december 1793, kapitein en kolonel van de gardes, bewindhebber 
der West-Indische Compagnie, trouwde met Everdina Petronella, gravin van Hogendorp, dochter 
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van mr. Johan François, graaf van Hogendorp, baron van St. Jansteen, vrijheer van Hofwegen, heer 
van Steenhuyzen en Johanna Maria de la Palma de St. Fuentes, geboren op 1 november 1730, 
overleden in 1794. Zie ook het supplement achteraan, 1.10.89, inv.nrs. 31-33.

91 Extract uit het doopboek der Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage, betreffende de doop 
van François Cornelis van Aerssen.
1725 1 stuk

92 Bul van doctor in de beide rechten aan de Hogeschool te Leiden voor François 
Cornelis van Aerssen.
1744 1 charter

93 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor François Cornelis van Aerssen, 
heer van Sommelsdijk, als kapitein in een regiment gardes te voet. Met de 
aangehechte akte van agreatie (toestemming) van Willem IV, prins van Oranje.
1748 2 charters

94 Brief van venia aetatis (meerderjarige verklaring), door de Staten van Holland en 
West-Friesland verleend aan François Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk.
1748 1 charter

95 Extract uit het register van inschrijving in de 'Noble confrerie van de Ridder St. Joris 
in den Hage', waaruit blijkt, dat François Cornelis van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk, ingeschreven is.
1757 1 stuk

96 Octrooi van de Staten-Generaal voor François Cornelis van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk, om over al zijn goederen zowel allodiaal (eigenerfd) als feodaal (tot 
het leenstelsel behorend) te mogen beschikken.
1762 1 charter

97 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland voor François Cornelis van 
Aerssen, heer van Sommelsdijk en voor zijn vrouw Everdina Petronella gravin van 
Hogendorp om over hun leengoederen te mogen beschikken.
1763 2 charters

98 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor François Cornelis van Aerssen, 
heer van Sommelsdijk, als kolonel commandant van het regiment van de luitenant-
generaal De Villegas.
1766 1 charter

99 Missive van Willem V, prins van Oranje, aan de hoogheemraden van Delfland, 
waarbij hij François Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk, benoemt tot 
extraordinaris hoogheemraad van Delfland, afschrift.
1766 1 stuk

100 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor François Cornelis van Aerssen, 
heer van Sommelsdijk enz., als majoor effectief bij het regiment van de luitenant-
generaal De Villegas. Met de aangehechte akte van agreatie (instemming) van 
Willem V, prins van Oranje.
1769 2 charters

101 Akkoord en condities, volgens welke door de bankier Simon Boas te 's-Gravenhage 
namens de gezamenlijke erfgenamen van Cornelis van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk, het aan hen toebehorende derde gedeelte van de kolonie Suriname 
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verkocht wordt aan de stad Amsterdam voor zevenhonderdduizend gulden.
1770 1 stuk

102 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor François Cornelis van Aerssen, 
heer van Sommelsdijk enz., als kapitein van een compagnie grenadiers in het 
regiment van de luitenant-generaal De Villegas. Met de aangehechte akte van 
agreatie (instemming) van Willem V, prins van Oranje.
1771 2 charters

103 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor François Cornelis van Aerssen, 
heer van Sommelsdijk enz., als luitenant-kolonel effectief bij het regiment van de 
luitenant-generaal De Villegas. Met de aangehechte akte van instemming van 
Willem V, prins van Oranje.
1771 2 charters

104 Stukken betreffende de beschrijving van François Cornelis van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk, in de Ridderschap van Holland, afschriften.
1772 3 stukken
Zie hierbij ook de stukken betreffende de ridderschap nr. 252 en volgende.

105 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor François Cornelis van Aerssen, 
heer van Sommelsdijk, als kolonel van het regiment infanterie van de luitenant-
generaal De Villegas. Met de aangehechte akte van instemming van Willem V, prins 
van Oranje.
1772 2 charters

106 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor François Cornelis van Aerssen, 
heer van Sommelsdijk, als sergeant-majoor of wachtmeester-generaal der 
infanterie.
1772 1 charter

107 Commissie (opdracht) van de Staten van Holland en West-Friesland voor François 
Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk enz., als drossaard en dijkgraaf van 
Gorinchem en het land van Arkel en als baljuw van Hardinxveld.
1781 1 charter

108 Commissie (opdracht) van de Staten van Holland en West-Friesland voor François 
Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk enz., als baljuw, dijkgraaf en schout der
stad Woudrichem en het land van Altena.
1781 1 charter

109 Burger- en poorterbrief van Woudrichem voor François Cornelis van Aerssen, heer 
van Sommelsdijk enz.
1781 1 stuk

110 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor François Cornelis van Aerssen, 
heer van Sommelsdijk enz., als lid van de Raad van State.
1781 1 charter

111 Octrooi van de Staten van Zeeland voor François Cornelis van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk enz., als rentmeesterknaap der houtvesterij van Holland en West-
Friesland.
1785 1 charter
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112 Commissie (opdracht) van Willem V, prins van Oranje, voor François Cornelis van 
Aerssen, heer van Sommelsdijk enz., als meesterknaap der houtvesterij van Holland
en West-Friesland.
1785 1 charter

113 Commissie (opdracht) van Willem V, prins van Oranje, voor François Cornelis van 
Aerssen, heer van Sommelsdijk enz., als luitenant-generaal houtvester van Holland 
en West-Friesland.
1788 1 charter

114 Verlof tot het aangaan van een huwelijk, verleend door François Cornelis van 
Aerssen, heer van Sommelsdijk enz., aan Gerrit Goudart, soldaat en Maria Zaales.
1763 1 stuk

115 Twee brieven van François Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk enz., aan 
een onbekend te Gorinchem d.d. 13 augustus 1781 en Van Meerten, secretaris van 
Gorinchem d.d. 17 augustus 1790.
1781 en 1790 2 stukken
Zie de briefwisseling tussen François Cornelis en zijn neef Aelbrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren 
betreffende de adeldom der familie bij nr. 194.

02.15 François Jean van Aerssen (XVI)

02.15 FRANÇOIS JEAN VAN AERSSEN (XVI)
François Jean van Aerssen, geboren op 22 augustus 1764, zoon van François Cornelis van Aerssen, 
heer van Sommelsdijk enz., en Everdina Petronella gravin van Hogendorp, overleden op jeugdige 
leeftijd.

116 Extract uit het doopboek der Waalse Kerk te 's-Gravenhage van de doop van 
François Jean van Aerssen, geboren op 22 augustus 1764, gedoopt 26 augustus.

1 stuk
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03. DE TAK TRIANGEL-HOOGERHEIDE-VOSHOL

03. DE TAK TRIANGEL-HOOGERHEIDE-VOSHOL
Zie hierbij de genealogische tabel, gemerkt A IV.

03.01 Jacques van Aerssen (XVII)

03.01 JACQUES VAN AERSSEN (XVII)
Jacques van Aerssen, heer van Triangel, geboren te Brussel 1 oktober 1576, overleden te 's-
Gravenhage 9 april 1660, president van het Hof van Brabant, tweede zoon van Cornelis van Aerssen, 
heer van Spijck en Emmerentiana de Regniers, trouwde te Rotterdam 23 september 1603 met Maria 
van der Veken, dochter van Johan van der Veken, heer van Triangel, Capelle en Nieuwkerke en 
Johanna Quingets, geboren in 1580, overleden op 12 juli 1653. Voor stukken betreffende de familie 
van der Veken zie sub B. III. Zie ook E.D. Eyken, Het archief van de familie Van Bylandt, 1.10.14, en het
supplement achteraan, 1.10.89.

117 Obligatie van de admiraliteit van Rotterdam, groot achtduizend ponden, ten 
behoeve van mr. Jacob van Aerssen.
1600 1 stuk

118 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Jacques van Aerssen als 
raadsheer in de Raad en het Leenhof van Brabant.
1603 1 charter

119 Transport, door François van Aerssen gedaan aan zijn broer mr. Jacques van 
Aerssen, raadsheer in het Hof van Brabant, van enige gorzen (aangeslibd land) 
onder Steenbergen.
1605 1 charter

120 Afrekening voor Jacques van Aerssen, gedaan namens zijn broer François van 
Aerssen door F. Van Volbergen.
1610 1 stuk
Zie hierbij nr. 16.

121 Brieven aan en kwitanties voor Jacques van Aerssen.
1618-1639 1 omslag
Inhoud:
a. Brief van schout en schepenen van Amsterdam, 29 juli 1618.
b. Brief van Charles of Claude de Lorraine, 29 mei 1642.
c. Kwitantie van Alexander de Zoete de Lake de Villers, 26 mei 1644.
d. Brief van N.N. de Cornonaille (betreffende de familie De Regniers), 21 november 1646. Zie hierbij 
nr. 265.
e. Brief van Jeanne de Regniers, 30 juni 1647.
f. Brief van Philips Hel(le)mans, 30 juni 1649.
g. Brief van Adrian van de Tocq (betreffende Philips van Aerssen, zoon van Jacques van Aerssen), 22 
augustus 1652.
h. Brieven van G. De Cocq, 23 en 25 maart 1655, 2 stukken.
i. Kwitantie van Nicolas de Saintgenois, heer van Busanval, neef van Jacques van Aerssen, 4 april 
1659.

122 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor mr. Jacques van Aerssen, 
raadsheer in het Hof van Brabant, als superintendant van de vijfde penning in het 
ressort der generaliteit.
1619 1 charter

123 Akte van deling tussen Jacques van Aerssen, heer van Triangel en zijn broer Jehan 
van Aerssen, heer van Wernhout, van goederen uit de boedel van hun ouders.
1627 1 stuk
Het stuk is van de hand van Jacques van Aerssen.

124 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Jacques van Aerssen, heer van 
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Triangel, als president in de Raad en het Leenhof van Brabant.
1628 1 charter

125 Brief met bijlage van Jehan van Aerssen, heer van Wernhout, aan zijn broer Jacques 
van Aerssen, heer van Triangel, president in het Hof en de Raad van Brabant, 
betreffende de verkoop van zijn huis op de Kneuterdijk in Den Haag.
1652 2 stukken

126 Verklaring van de rentmeester W. Havius, gevolmachtigde van Jacob Cats, oud-
raadpensionaris, dat hij van Jacques van Aerssen het boek met papieren en 
obligaties, toebehorende aan Jehan van Aerssen, heer van Wernhout en diens zoon 
Cornelis van Aerssen, ontvangen heeft.
1657 1 stuk

127 Repartitie (verdeling) der goederen van Jacques van Aerssen en Maria van der 
Veken, door Van Aerssen eigenhandig geschreven en door beide ondertekend, met 
afschrift.
1651-1657 2 stukken
Zie hierbij de stukken betreffende Pieter van Aerssen onder nr. 135.

128 Codicil (toevoegsel bij een testament) en andere beschikkingen van Jacques van 
Aerssen, ook met betrekking tot de onterving van zijn zoon Pieter van Aerssen.
1659 7 stukken
Zie hierbij de stukken betreffende Pieter van Aerssen onder nr. 135.

129 Inventarissen, staten en andere stukken betreffende de scheiding en deling van de 
boedel van Jacques van Aerssen, oud-president van het Hof van Brabant, gedaan 
door Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk en Adriaan van Cuyck van 
Meteren, als executeurs-testamentair.
1669-1665 1 omslag
Zie hierbij de stukken betrteffende Pieter van Aerssen onder nr. 135.

130 Aantekeningen, gemaakt door Jacques van Aerssen betreffende de data van 
geboorte en overlijden van zijn kinderen en verwanten, beginnende 1603 tot zijn 
dood in 1660.
1603 - 1660 1 stuk

131 Eigenhandige kwitantie van Jacques van Aerssen voor de wijnkoper Adam Waltz.
1659 1 stuk

03.02 Johan Baptista van Aerssen (XVIII)

03.02 JOHAN BAPTISTA VAN AERSSEN (XVIII)
Johan Baptista van Aerssen, heer van Triangel, een heerlijkheid afkomstig van zijn grootvader, Johan 
van der Veken, geboren op 9 maart 1614, overleden op 21 november 1656, raadsheer in de Raad en 
het Hof van Brabant (1649), zoon van Jacques van Aerssen en Maria van der Veken, trouwde op 27 
november 1640 te Bergen op Zoom met Maria Hack, geboren in 1617, overleden op 21 september 
1688, dochter van Pieter Hack, heer van Hoogerheide en Half-Ossendrecht en Judith Pierling. Zie de 
stukken betreffende de families Hack en Pierling onder B. IV. Zie voor de stukken der heerlijkheid 
Hoogerheide C. V.

132 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Johan Baptista van Aerssen als 
raadsheer in de Raad en het Leenhof van Brabant, na het ontslag van zijn vader 
Jacques van Aerssen.
1649 1 charter

133 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Johan Baptista van Aerssen als 
superintendant van de vijfde penning in het ressort der generaliteit.
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1649 1 charter

134 Oorspronkelijke akte der huwelijksvoorwaarden en afschrift daarvan, benevens 
afschriften van de huwelijsafkondiging en van het testament van Johan Baptista 
van Aerssen en van Maria Hack.
1640-1652 7 stukken

03.03 Emmerentiana van Aerssen (XIX)

03.03 EMMERENTIANA VAN AERSSEN (XIX)
Emmerentiana van Aerssen, geboren op 9 juni 1609, overleden op 28 juli 1670, dochter van Jacques 
van Aerssen en Maria van der Veken, trouwde op 29 december 1630 met Adriaen van Cuyck van 
meteren, heer van Meteren en Kerkwijk, kolonel, commandeur van Woudrichem en Loevestein, 
zoon van Johan van Cuyck van Meteren en Maria van Swieten, overleden op 26 november 1672. - 
Van haar zijn enige stukken voorhanden. - Zie voor de stukken betreffende de familie van Cuyck van 
Meteren B. V. Zie voor de stukken betreffende de heerlijkheid Meteren C. VII.

03.04 Pieter van Aerssen (XX)

03.04 PIETER VAN AERSSEN (XX)
Pieter van Aerssen, geboren op 19 februari 1621, overleden op 14 juni 1664, was een zoon van 
Jacques van Aerssen en Maria van der Veken.

135 Stukken betreffende het proces tussen Jacques van Aerssen, heer van Triangel en 
later zijn erfgenamen enerzijds en zijn zoon Pieter van Aerssen anderzijds. 1653-
1665 (1915) Hierbij brieven en pamfletten van de kinderen en behuwdkinderen van 
Pieter van Aerssen aan Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide.
1705-1747 1 pak
Verscheidene stukken zijn gemerkt met letters, waarvan er echter ontbreken en de oorspronkelijke 
volgorde is niet meer te herstellen. In de portefeuille bevindt zich een lijst van de inhoud der 
verschillende omslagen. Zie hierbij nrs. 127, 128, 129.

03.05 Cornelis van Aerssen (XXI)

03.05 CORNELIS VAN AERSSEN (XXI)
Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide, Half-Ossendrecht, Voshol (sedert 1710), Meteren en 
Triangel, ontvanger-generaal van Holland, geboren te Delft 16 december 1646, overleden te 's-
Gravenhage 8 september 1728, zoon van Hohan Baptista van Aerssen en Maria Hack, trouwde op 13 
november 1678 met Maria Pauw, geboren te Delft 8 maart 1653, overleden op 15 november 1733, 
dochter van mr. Maerten Pauw, oud ontvanger-generaal van Holland, en Elisabeth van der Meer. - 
Voor de stukken betreffende de families Pauw en Van der Meer zie sub B. VI.

136 Doopbriefje van Cornelis van Aerssen.
1646 1 stuk

137 Doctorsbul van Cornelis van Aerssen, afschrift. Hierbij enige stukken betreffende 
zijn promotie.
1674 3 stukken
Door het beheer van de goederen van zijn moeder en het uitbreken van de oorlog in 1672 had 
Cornelis van Aerssen, die van 1662 tot 1668 te Leiden studeerde, zijn promotie moeten uitstellen, 
waarna hij in 1674 te Franeker in stilte promoveerde.

138 Commissie (opdracht) van de Staten van Holland en West-Friesland voor Cornelis 
van Aerssen als ontvanger-generaal van Holland, na het ontslag van zijn 
aanstaande schoonvader mr. Maerten Pauw. Met afschrift van de brief van het 
bestuur der stad Delft aan Van Aerssen over het ontvanger-generaalschap.
1678 1 charter, 1 stuk

139 Akte der huwelijksvoorwaarden en extract van de huwelijksafkondigingen van 
Cornelis van Aerssen en Maria Pauw.
1678 1 charter, 1 stuk

140 Stukken betreffende de inkomsten en uitgaven van het ambt van ontvanger-
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generaal van Holland, bekleed door Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide.
1678-1728 1 omslag
Zie hierbij nr. 148.

141 Aantekening betreffende de kosten van de begrafenis van Alexandrine van Aerssen,
overleden op driejarige leeftijd, dochtertje van Cornelis van Aerssen, heer van 
Hoogerheide en Maria Pauw.
1696 1 stuk

142 Brieven en kwitanties van Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide.
1696-1725 1 omslag
Inhoud:
a. Nieuwjaarsgedicht van Adriaen van ketelaer, 1696.
b. Brieven van François van Aerssen van Sommelsdijk, 19 en 25 december 1699, 2 stukken.
c. Brieven van Abraham van Ulenbroek, met enige minuten van brieven van Cornelis van Aerssen, 
1704.
d. Een pak kwitanties, 1718.
e. Brieven van de admiraal van Wassenaer betreffende het huis op de Vijverberg, 9 september en 1 
oktober 1728, 2 stukken.
f. Brief van D. Van Beke, 18 juli 1725.
g. Minuut van een b rief van Cornelis van Aerssen aan de heer Cunes, secretaris van de Wildernisse, 5
november 1716.

143 Procuraties (schriftelijke volmacht om te handelen) van François van Aerssen, heer 
van Sommelsdijk, op Cornelis van Aerssen, heer van Hogerheide enz., 
oorspronkelijke en afschrift.
1699, 1709 2 stukken

144 Rekwesten (verzoekschriften) van de ingelanden van onderscheidene polders, o.a. 
van Ooltgensplaat, in handen gesteld van Cornelis van Aerssen, heer van 
Hoogerheide, als ontvanger-generaal van Holland en West-Friesland.
1715-1716 1 omslag
Zie hierbij de stukken van de heerlijkheid Ooltgensplaat nrs. 480-482.

145 Commissie (opdracht) van de Staten van Holland en West-Friesland voor Cornelis 
van Aerssen, heer van Hoogerheide en Voshol, als hoogheemraad van Delfland.
1719 1 charter

146 Stukken betreffende Arnout baron van Raet van Voorst, en briefwisseling tussen 
hem en Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide en Voshol, ontvanger-generaal
van Holland en West-Friesland.
1719 1 omslag

147 Transport van drie obligaties, elk van tweeduizend gulden, ten comptoir-generaal 
van Holland, door de weduwe Van der Craght en haar kinderen aan Cornelis van 
Aerssen, heer van Hoogerheide en Voshol, ontvanger-generaal van Holland en 
West-Friesland.
1728 1 stuk

148 Testamenten, codicillen (toevoegsel bij een testament), akten van boedelscheiding 
en andere stukken betreffende de nalatenschappen van Cornelis van Aerssen, heer 
van Hoogerheide en Voshol, ontvanger- generaal van Holland en West-Friesland en 
Maria Pauw.
1694-1734 1 omslag
Zie hierbij nr. 140.

149 Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Cornelis van Aerssen, heer 
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van Hoogerheide en Voshol en de daarbij behorende kwitanties.
1728 1 omslag
De stukken zijn genummerd; nr. 2 ontbreekt.

150 Akkoord tussen Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, zijn vrouw Anna Albertine 
van Beijeren van Schagen, Isabella van Aerssen, douairière (vrouw met 
weduwgoed) van Wassenaer, waarbij zij beloven elkaar mededeling te zullen doen, 
wanneer zij uitvinden, waar een groot gedeelte van de boedel van hun ouders 
Cornelis van Aerssen en Maria Pauw, dat volgens hen moet bestaan, is gebleven, 
afschrift.
1734 1 stuk

151 Stukken betreffende de grafkelder van de familie Van Aerssen in de Grote of St.-
Jacobskerk te 's-Gravenhage.
1601-1728 1 omslag
Door Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide, werd in 1693 de grafkelder, welke vol was, in orde 
gemaakt. Hierbij is gevoegd de akte van overschrijving van de grafkelder op naam van Albrecht 
Nicolaes van Aerssen Beijeren. 1768.

152 Stukken betreffende de verbouwing van de grafkelder der familie Van Aerssen te 
Zwammerdam en kwitanties, daarbij behorende, voor Cornelis van Aerssen, heer 
van Hoogerheide en Voshol; en Maria Pauw.
1726-1729 1 omslag

153 Kwitanties voor mevrouw Maria Pauw, echtgenote van Cornelis van Aerssen, heer 
van Hoogerheide enz.
1721 1 omslag

154 Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Maria Pauw, douairière 
(vrouw met weuwgoed) van Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide en Voshol 
en de daarbij behorende kwitanties.
1733 1 pak

155 Notities van familieaangelegenheden, begonnen door Cornelis van Aerssen, heer 
van Hoogerheide enz., voortgezet door zijn nakomelingen tot 1790.

1 band
03.06 Cornelis van Aerssen (XXII)

03.06 CORNELIS VAN AERSSEN (XXII)
Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, Meteren, Triangel enz., president van de Rekenkamer van 
Holland (1724), hoogheemraad van Delfland (1719), geboren op 21 april 1698, overleden op 17 
november 1766, zoon van Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide en Maria Pauw, trouwde op 
16 april 1719 met Anna Albertina van Beijeren van Schagen, geboren op 6 mei 1699, overleden op 1 
april 1762, dochter van Aelbrecht Nicolaes van Beijeren van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-
Goudriaan en Anna van Beijeren van Schagen tot Heenvliet. - Voor de stukken betreffende de familie
van Beijeren van Schagen zie sub B. VII.

156 Memories van verschillende schenkingen van goud, zilverwerk of familiestukken 
aan Cornelis van Aerssen door zijn ouders Cornelis van Aerssen, heer van 
Hoogerheide en Maria Pauw, benevens een memorie der familieportretten.
1712-1725 8 stukken

157 Huwelijksvoorwaarden, staten van de aangebrachte goederen en andere stukken 
betreffende het huwelijk van Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, om over zijn 
leengoederen te mogen beschikken. Hierbij een specificatie van de onkosten om dit
octrooi te verkrijgen.
1728 14 stukken
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158 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland voor Cornelis van Aerssen, 
heer van Voshol, om over zijn leengoederen te mogen beschikken. Hierbij een 
specificatie van de onkosten om dit octrooi te verkrijgen.
1728 1 charter, 2 stukken

159 Brieven aan Cornelis van Aerssen, heer van Voshol enz., van onderscheidene 
personen en enige brieven en minuten van brieven van hem aan anderen.
1728-1763 1 omslag
Inhoud:
a. Briefwisseling met Louis d'Ursel en mr. De Grez, beiden Roi d'armes de Brabant, 1728- 1729.
b. Brief van P. Marcus, 17 juni 1730.
c. Brief van douainière van Brakell, geboren Van Steelandt, 25 november 1733.
d. Brief van Charles graaf van Rechteren, schoonzoon van Willem Lodewijk baron van Wassenaer, 12 
juni 1750.
e. Brief van IJsbrant 's Hoen, 2 december 1754.
f. Brief van Maria Cornelia van Aerssen, baronesse douainière van Wassenaer van Starrenburg, en 
een minuut van een brief van Cornelis van Aerssen, augustus 1756.
g. Brieven van Cornelis van Aerssen aan de kunstschilder van der Heyden of Verheyden, 11 januari en 
28 november 1744.
h. Brief van Cornelis van Aerssen aan de advocaat Cremer te Arnhem, afschrift, 16 november 1763.
i. Brief van Cornelis van Aerssen aan de advocaat Schopman, ongedateerd.

160 Staat van de goederen van Cornelis van Aerssen, heer van Voshok en begroting van 
de quota in de zogenaamde liberale gift of de vijftigste penning met bijbehorende 
stukken.
1747-1749 9 stukken
Zie hierbij de stukken betreffende de heerlijkheid Voshol nrs. 508-516.

161 Akte van Maria Cornelia van Aerssen, baronesse douairière (vrouw met 
weduwgoed) van Wassenaer, waarbij zij verklaart, dat het huis in het Noordeinde, 
bewoond door haar broer Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, hem toebehoort.
1748 1 stuk

162 Schuldbekentenissen en obligaties van Cornelis van Aerssen, heer van Voshol en 
Anna Albertina van Beijeren van Schagen.
1748-1766 7 stukken

163 Extract uit het testament van Daniel de Beke, schout en secretaris van Reeuwijk en 
Aaltje van Heyningen, waarbij zij hun huis te Reeuwijk aan Cornelis van Aerssen en 
Anna Albertina van Beijeren van Schagen legateren.
1751 1 stuk

164 Kopie van het testament, eigenhandig door Cornelis van Aerssen opgemaakte 
staten en inventarissen van de goederen, welke hij aan zijn zoon Alobrecht Nicolaes 
mee ten huwelijk heeft gegeven en welke hij in de boedel heeft gelaten, benevens 
staten, inventarissen en andere stukken betreffende de boedelscheiding van 
Cornelis van Aerssen, heer van Voshol en van Anna Albertina van Beijeren van 
Schagen.
1746-1771 11 stukken

165 Lijsten met namen van personen, aan wie mededeling gedaan is van het overlijden 
van Anna Albertina van Beijeren van Schagen en van dat van haar echtgenoot 
Cornelis van Aerssen, heer van Voshol.
1762, 1766 1 omslag

166 Kwitanties en andere papieren betreffende de doodschulden van Anna Albertina 



1.10.01 Aerssen, van 41

van Beijeren van Schagen en van haar echtgenoot Cornelis van Aerssen, heer van 
Voshol.
1762, 1766 1 omslag

167 Finale rekening, bewijs en verantwoording, door Reynier Swanenbeek, gewezen 
meester timmerman, ten overstaan van commissarissen van het Hof van Holland 
gedaan en gesloten met de erfgenamen van Jacob George Rutger baron van de 
Boetzelaer betreffende enige goederen, door deze nagelaten, waarvan Cornelis van 
Aerssen, heer van Voshol, ook voor een gedeelte erfgenaam is.
1767 2 stukken

168 Extracten uit het doopboek van de Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage betreffende de 
doop van de kinderen van Cornelis van Aerssen, heer van Voshol en Anna Albertina 
van Beijeen van Schagen.
1721-1739 9 stukken

169 Stukken betreffende de verkoop door Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, van de
ambachtsheerlijkheid 'het Nieuwland', gezegd 'de Vierpolders', op Voorne 
(afkomstig van de familie Van Schagen) aan Pieter van Leyden, heer van 
Vlaardingen.
1728 6 stukken

170 Condities, waarop Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, heeft besteed aan 
Johannes Popkes het snijden van een stempel voor de gouden bruiloftspenning 
voor zijn ouders Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide en Maria Pauw, 
benevens enige versen op de gouden bruiloftspenningen ter ere van de familie Van 
Loon.
1728 2 stukken

171 Akte, waarbij Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, ten opzichte van de 
aanvaarding der erfenis van zijn zuster Isabella van Aerssen, douainière (vrouw met 
weduwgoed) van Schagen, vrouw van Oud- en Nieuw-Goudriaan, overleden op 13 
maart 1784, zich zijn nadere beslissing voorbehoudt, ofschoon hij menige 
maatregelen in het belang van de boedel neemt. Met een lijst van de instrumenten, 
door hem uit de boedel overgenomen, afschriften.
1748, 1751 2 stukken
Zie hierbij nr. 175.

172 Rekwesten (verzoekschrift) van Anna Albertina van Beijeren van Schagen, 
huisvrouw van Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, aan de Staten van Holland en
West-Friesland, benevens memories en andere stukken, op deze zaak betrekking 
hebbende, om schadevergoeding te vragen wegens hare benadeling door de 
testamentaire beschikkingen van haar oom Jacob Frederik van Schagen, heer van 
Heenvliet, die aan de magistraat (stadsbestuurder) van 's-Gravenhage opgedragen 
heeft een stichting te maken voor arme lieden.
1754 1 omslag

173 Stukken betreffende de zogenaamde kapel van Assendleft in de Grote of St.-
Jacobskerk.
(18e eeuw) 1 omslag
Door zijn huwelijk met Anna Albertina van Beijeren van Schagen, de laatste uit dat geslacht, kreeg 
Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, rechten op deze grafkelder. - Vele van bovengenoemde 
stukken zijn van de hand van Cornelis van Aerssen. Een gedeelte ervan is gemerkt A-F. Hieronder 
bevindt zich een genealogie van het geslacht van Assendelft.
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03.07 Maria Cornelia van Aerssen (XXIII)

03.07 MARIA CORNELIA VAN AERSSEN (XXIII)
Maria Cornelia van Aerssen, vrouw van Half-Ossendrecht, geboren op 16 maart 1691, overleden op 
28 januari 1760, dochter van Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide enz. en Maria Pauw, 
trouwde op 20 februari 1707 met Willem Lodewijk baron van Wassenaer, heer van Starrenburg, 
Ruiven, Maasland en Maaslandssluis, geboren in 1676, overleden op 27 januari 1720.

174 Huwelijksvoorwaarden, staat en inventaris van de aangebrachte goederen enz. van 
Maria Cornelia van Aerssen van Ossendrecht en Willem Lodewijk baron van 
Wassenaer, heer van Starrenburg, Ruiven, Maasland, Maaslandssluis enz., 
afschriften.
1707 5 stukken

175 Lijst van de instrumenten, door Maria Cornelia van Aerssen, baronesse douainière 
(vrouw met weduwgoed) van Wassenaer, overgenomen uit de boedel van haar 
zuster Isabella van Aerssen, douainière (vrouw met weduwgoed) van Beijeren van 
Schagen.
1750 1 stuk
Zie hierbij nr. 171.

176 Akte declaratoir, dat Isabelle baronesse van Wassenaer, echtgenote van Carel 
Augustus Emanuel graaf van Rechteren tot de Veldenaer, de dochter is van Maria 
Cornelia van Aerssen van Ossendrecht, baronesse douairière (vrouw met 
weduwgoed) van Wassenaer van Starrenburg. Met een kwitantie, afschrift.
1754 2 stukken

03.08 Isabella van Aerssen (XXIV)

03.08 ISABELLA VAN AERSSEN (XXIV)
Isabella van Aerssen van Hoogerheide, geboren op 15 augustus 1683, overleden op 13 maart 1748, 
dochter van Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide enz. en Maria Pauw, trouwde op 3 
december 1719 met Albrecht Nicolaes van Beijeren van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-
Goudriaan, geobren in 1667, overleden op 23 april 1727. Zie voor de stukken betreffende Isabella van 
Aerssen de stukken van Van Beijeren van Schagen nrs. 439, 447-452.

03.09 Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren (XXV)

03.09 ALBRECHT NICOLAES VAN AERSSEN BEIJEREN (XXV)
Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, heer van Hoogerheide, Triangel, Voshol enz., geboren op 15 
augustus 1723, overleden op 25 december 1805, luitenant-generaal der infanterie, commandant van 
Deventer, zoon van Cornelis van Aerssen, heer van Voshol en Anna Albertina van Beijeren van 
Schagen, trouwde op 2 februari 1749 met Agneta Sylvius, weduwe mr. Benjamin Pauw, geboren 
Hoeufft, heer van Heemstede, Ritwijk en Rietwijkeroord, dochter van Cornelis Sylvius en Maria 
Verhamme; hij trouwde ten tweede 16 juni 1761 met Josine Mechteld Anna Bentinck, geboren op 14 
juni 1727, overleden op 23 maart 1790, dochter van Hendrik Adolf Bentinck en Mechteld Anna van 
Welvelde.

177 Commissie (opdracht) van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-
Friesland voor Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren als cornet bij het regiment 
Schultz van Haegen, benevens formulier van de eed.
1740 3 stukken

178 Akte van demissie (ontslag) van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-
Friesland voor Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren als cornet bij het regiment 
Schultz van Hagen.
1740 1 stuk

179 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Albrecht Nicolaes van Aerssen 
Beijeren als kapitein bij het regiment gardes te voet, met rang van luitenant-
kolonel.
1748 1 charter
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180 Huwelijksvoorwaarden, testament en bijbehorende stukken van Albrecht Nicolaes 
van Aerssen Beijeren en Agneta Sylvius, weduwe van mr. Benjamin Pauw, geboren 
Hoeufft, heer van Heemstede, Rietwijk en Rietwijkeroord, afschrift. Hierbij staat en 
inventaris van de allodialen boedel (eigen bezit) en nalatenschap van mr. Benjamin 
Pauw, geboren Hoeufft, 1747, en de vierde en vijfde rekening over die heerlijkheden,
gedaan door de rentmeester Cornelis van Mekeren en gesloten 1749-1762.
1749-1760 1 omslag

181 Minuten van rekwesten (verzoekschriften) en andere stukken betreffende het 
extra-ordinair en ordinair Hoogheemraadschap van Delfland voor Albrecht 
Nicolaes van Aerssen Beijeren.
1749-1766 1 omslag

182 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Albrecht Nicolaes van Aerssen 
Beijeren, heer van Hoogerheide, als kapitein bijn het regiment Hollandse gardes te 
voet, benevens de aangehechte akte van instemming van Anna, prinses-douairière 
(vrouw met weduwgoed) van Oranje.
1753 2 charters

183 Octrooi van de Raad en het Leenhof van Brabant voor Albrecht Nicolaes van 
Aerssen Beijeren, heer van Hoogerheide, om over zijn leengoederen te mogen 
beschikken.
1754 1 charter

184 Brieven aan Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, heer van Voshol, van 
onderscheidene personen.
1756-1796 1 omslag
Brieven van:
a. W. Bentinck, (vermoedelijk) 6 juli 1756.
b. W. Tirion, 21 mei 1757.
c. De Staten van Holland, 13 januari 1759-8 maart 1766 (3 stukken).
d. Mr. Iman Pauw, 6 juni 1767.
e. S.C.R. graaf van Bylandt (kwitantie), 17 mei 1768.
f. Josine Anna van Aerssen, later mevrouw Van Boetzelaer en Charles van Boetzelaer met een bijlage,
juli 1768.
g. Isabella Wilhelmina Josina van Aerssen, later mevrouw Martin W. Hulle (met een brief van M.W. 
Hulle), 3 maart 1769.
h. Maria van Aerssen en C.H.G. baron van Pölnitz, 30 augustus 1769.
i. F.C. van Aerssen van Sommelsdijk, 1771-1772. (Zie voor deze b rieven nr. 194.).
k. V.R. Bentinck, 21 november 1777.
l. Louis de Joncourt, 23 oktober 1778.
m. M.L. Hoeufft, 10 april 1778.
n. H. Van der Duyn, 22 oktober 1778.
o. Mr. Pieter van Wulle, 30 oktober-18 december 1778. (Zie hierbij nr. 194.)
p. M.S. Ondereet, 22 april 1779.
q. A.F. Gonral, 16 mei 1780.
r. H.E. van Keppel, 18 mei 1780.
s. G.H. Putman, mei 1780.
t. Brieven uit de Kaap de Goede Hoop van C. Van Aerssen, C.J. van de Graaff, Faure, 1788-1791.
u. Baron van de Gelder van Aerssen, 22 januari 1789.
v. De Kempenaer, 28 augustus 1789.
w. Louise J. Van Aerssen Beijeren-Van Schuler, 23 augustus en 3 september 1791.
x. A.F. van der Duyn. 22 november 1791-30 oktober 1792.
y. Kopie van een brief van C. Beydails de Zittart, door H. Indewey, 28 oktober 1792.
z. J. En M. Bedfort, 18 augustus 1796.
aa. J.A.H. baronesse Voigt van Eespe, genaamd von Voss tot Apelenbeck, geboren Van Wassenaer, 
ongedateerd.
bb. Brieven van A.N. van Aerssen aan de heer Verheyden, ongedateerd en aan jonkvrouw van Lynden
tot Ressen, 22 september 1769.
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185 Schuldbekentenissen en daarop gestelde kwitanties van Albrecht Nicolaes van 
Aerssen Beijeren.
1757-1775 1 omslag

186 Huwelijksvoorwaarden, huwelijksafkondiging en testamenten van Albrecht 
Nicolaes van Aerssen, heer van Hoogerheide en Josina Mechteld Anna Bentinck tot 
Beverfeurde.
1761-1788 6 stukken

187 Brieven met bijlagen van B.H. Bentinck van Schoonheten aan Albrecht Nicolaes van 
Aerssen Beijeren, heer van Voshol, betreffende de inschrijving van diens zoon 
Cornelis van Aerssen als edel-expectant in het Duitse Huis.
1762-1763 7 stukken

188 Doopextract van Anna Albertina van Aerssen Beijeren, dochter van Albrecht 
Nicolaes en Josina Mechteld Anna Bentinck, geboren op 2 oktober, gedoopt 7 
oktober.
1765 1 stuk

189 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Albrecht Nicolaes van Aerssen 
Beijeren, heer van Hoogerheide, als kolonel bij de armee van de Staat.
1766 1 charter

190 Stukken, betrekking hebbende op het passeren van Aelbrecht Nicoales van Aerssen 
Beijeren, heer van Hoogerheide voor de rang van majoor bij de Hollandse gardes, 
waarbij enige brieven van M.I. Hoeufft, J. Van Kretschmar en W. Baron Bentinck.
1768 1 omslag

191 Leenbrief van de heerlijkheid Geldermalsen voor Albrecht Nicolaes van Aerssen 
Beijeren, heer van Hoogerheide, Voshol enz.
1772 1 charter

192 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Albrecht Nicolaes van Aerssen 
Beijeren, heer van Hoogerheide, Voshol enz., als majoor-commandant der stad 
Deventer.
1776 1 charter

193 Brieven en stukken betreffende het reglement op de garnizoensdienst te Deventer, 
gewisseld tussen Lodewijk, hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel en Albrecht 
Nicolaes van Aerssen Beijeren, heer van Voshol. Hierbij extract uit het reglement op 
de exercities en evoluties van de infanterie van de Staat door de prins van Oranje-
Nassau, erfstadhouder, gearresteerd te 's-Gravenhage op 4 februari 1771.
1777 1 omslag

194 Brieven van François Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk, aan Albrecht 
Nicolaes van Aerssen Beijeren, heer van Voshol en minuten van de brieven van de 
laatste aan de heer van Sommelsdijk betreffende de pogingen, door Albrecht 
Nicolaes aangewend om in de Ridderschap van Holland benoemd te worden. Met 
de erbij behorende stukken.
1778-1792 1 omslag
Zie hierbij de stukken betreffende de ridderschap nrs. 252 en volgende en nr. 184.

195 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Albrecht Nicolaes van Aerssen 
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Beijeren, heer van Voshol, als sergeant-majoor of wachtmeester-generaal der 
infanterie.
1779 1 charter

196 Stukken betreffende de verkoop van een grafkelder in de Grote of Lebuinuskerk te 
Deventer aan Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, heer van Voshol, 
commandant van Deventer en enige latere stukken betreffende de kelder.
1780-1831 5 stukken

197 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland voor Albrecht Nicolaes van 
Aerssen Beijeren, heer van Voshol, om over zijn leengoederen te mogen 
beschikken.
1786 1 charter

198 Commissie (opdracht) van Willem V, prins van Oranje, voor Albrecht Nicolaes van 
Aerssen Beijeren, heer van Voshol, generaal-majoor der infanterie, als 
commandant van Deventer.
1788 1 stuk

199 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Albrecht Nicoales van Aerssen 
Beijeren, heer van Voshol, als luitenant-generaal der infanterie.
1790 1 charter

200 Extract uit het register van de resoluties (besluiten) der Staten van Holland en West-
Friesland, waarbij de Staten dank betuigen aan Albrecht Nicolaes van Aerssen 
Beijeren, heer van Voshol, voor zijn vrijwillige gift van duizend gulden aan het land. 
Met brieven van de raadpensionaris Van de Spiegel en de heer Daehne.
1793 6 stukken

201 Testamenten van Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, heer van Voshol enz., na 
het overlijden van zijn tweede echtgenote gemaakt en een verklaring van de 
secretaris van de stad Zwolle met opsomming van zijn erfgenamen.
1794-1808 3 stukken

202 Lijsten van namen van personen, aan wie door Albrecht Nicolaes van Aerssen 
Beijeren, heer van Voshol, mededeling is gedaan van geboorten, huwelijks- of 
sterfgevallen in zijn familie.
1761-1762, 1770, 1773 1 omslag

203 Toestemming van Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, heer van Voshol enz., aan
Jan van Prattenburg, chirurgijn in het regiment Hollandse gardes te voet, om te 
mogen huwen met Dirkje Klis.
1768 1 stuk

03.10 Maria van Aerssen (XXVI)

03.10 MARIA VAN AERSSEN (XXVI)
Maria van Aerssen, geboren op 16 oktober 1724, dochter van Cornelis van Aerssen, heer van Voshol 
enz. en Anna Albertina van Beijeren van Schagen, trouwde op 17 september 1769 met Christiaan 
Heinrich Godlieb baron van Pölnitz, generaal-majoor der infanterie in staatse dienst.

204 Pretentie (aanspraak) van S. Van der Heys op de goederen van Maria van Aerssen, 
vrouw van de Zuidpolder van Ossendrecht, later baronesse van Pölnitz. Hierbij 
afschrift van het testament van Christiaan Henrich Godlieb baron van Pölnitz.
1767 en 1799 2 stukken
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03.11 Cornelis van Aerssen Beijeren (XXVII)

03.11 CORNELIS VAN AERSSEN BEIJEREN (XXVII)
Cornelis van Aerssen Beijeren, geboren op 19 maart 1762, overleden op 22 augustus 1791, secretaris 
van de Raad van Politie aan de Kaap de Goede Hoop, zoon van Albrecht Nicolaes van Aerssen 
Beijeren, heer van Voshol enz. en Josine Metchteld Anna Bentinck, trouwde 25 september 1785 met 
Jouise Johanna van Schuler, geboren op 18 september 1764, overleden op 26 november 1840, 
dochter van Godart van Schuler en Johanna Egberta van Reede van Oudtshoorn.

205 Extracten uit de doopboeken betreffende de doop van Cornelis van Aerssen 
Beijeren en die van Louise Johanna van Schuler, benevens een stuk met betrekking 
tot de naam en de afstamming van de laatste.
1759-1764 3 stukken

591 Brieven uit Kaap de Goede Hoop van en over Cornelis van Aerssen, met 
samenvatting
1784-1791 1 pak

206 Testament van Cornelis van Aerssen Beijeren en van Louise Johanna van Schuler.
1791 1 stuk

207 Brief van Cornelis van Aerssen Beijeren bij zijn benoeming tot secretaris van de raad
van politie en vendumeester van de Kaap de Goede Hoop aan Willem V, prins van 
Oranje, om approbatie.
1788 2 stukken
Vermoedelijk is deze brief niet verzonden.

208 Procuratie (schriftelijke volmacht om te handelen) van mevrouw Louise Johanna 
van Schuler, douairière (vrouw met weduwgoed) van Aerssen Beijeren, op Adolf 
Carel baron Bentinck van Beverfeurde en Nyenhuis en Coenraad van der Voort 
Pieck, na herroeping van de procuratie (schriftelijke volmacht om te handelen) op 
Willem Martinus Hulle.
1793 1 stuk

209 Rekeningen-courant, kwitanties en enige brieven over zaken voor mevrouw Louise 
Johanna van Schuler, douairière (vrouw met weduwgoed) van Aerssen Beijeren, 
afschriften.
1792-1811, 1784 - 1791 1 omslag

210 Extract uit de resoluties (besluiten) van de weeskamer aan de Kaap de Goede Hoop 
betreffende de verkoop van een slavin aan mevrouw Louise Johanna van Schuler, 
douairière (vrouw met weduwgoed) van Aerssen Beijeren.
1803 1 stuk

526 Overlijdensbericht vanuit Kaap de Goede Hoop.
15 november 1791 1 stuk

03.12. Hendrik Adolf Ernst van Aerssen Beijeren (XXVIII)

03.12. HENDRIK ADOLF ERNST VAN AERSSEN BEIJEREN (XXVIII)
Hendrik Adolf Ernst baron van Aerssen Beijeren, heer van Triangel, geboren op 25 augustus 1763, 
overleden te Zwolle 6 januari 1825, zoon van Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, heer van 
Hoogerheide, Voshol enz. en Josine Mechteld Anna Bentinck, trouwde in oktober 1816 met Cornelia 
Gallas, geboren op 22 december 1794, dochter van Eduard Dirk Gallas en Cornelia Theodora 
Kumsius.

211 Extract uit het doopregister der Gereformeerde gemeente te Weerselo voor Hendrik
Adolf Ernst van Aerssen Beijeren, geboren op 25 augustus 1763. Hierbij afschrift van 
het Koninklijk Besluit van 22 april 1822, nr. 84, waarbij Hendrik Adolf Ernst van 
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Aerssen Beijeren van Voshol en Albert Nicolaes van Aerssen Beijeren van Voshol 
erkend worden te behoren tot de Nederlandse adel met de titel van 'baron'.
1822 3 stukken

212 Extract uit het protocol van testamenten van het schoutambt Olst, bevattende de 
testamentaire beschikkingen van jonkvrouw Arnoldina Bentinck, vrouwe van 
Dingshof, zuster van Josine Mechteld Anna Bentinck, echtgenote van Aelbrecht 
Nicolaes van Aerssen Beijeren, waarbij zij haar neven Hendrik Adolf Ernst van 
Aerssen Beijeren en zijn broer Willem Frederik Benjamin en hun zusters o.a. tot haar
erfgenamen benoemt.
1795-1801 1 stuk
Zie hierbij nr. 220.

527 Ingekomen brief van de opperstalmeester van koning Willem I aan Cornelia Gallas,, 
houdende melding van plaatsing van haar zoon Coenraad Albert Johannes Cornelis 
van Aerssen Beijeren van Voshol (1819-1838) op de lijst van sollicitanten voor page 
des Konings.
16 september 1836
Page des Konings is een dienstverband als vooropleiding voor de Koninklijke Militaire Akademie.

03.13 Anna Albertina van Aerssen Beijeren (1764-1780)

03.13 ANNA ALBERTINA VAN AERSSEN BEIJEREN (1764-1780)

528 Overlijdensbericht.
13 juni 1780.
Anna Albertina is een dochter van Albrecht Nicolaas van Aerssen Beijeren van Voshol (1723-1805)

03.14 Mechteld Margaretha van Aerssen Beijeren (XXIX)

03.14 MECHTELD MARGARETHA VAN AERSSEN BEIJEREN (XXIX)
Mechteld Margaretha van Aerssen Beijeren, geboren op 6 januari 1766, overleden op 26 september 
1838, dochter van Aelbrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, heer van Voshol en Josina Mechteld Anna
Bentinck, trouwde op 20 januari 1795 met mr. Wolf Floris baron van Hemert tot Dingshof, geboren 
op 27 november 1753, overleden op 22 augustus 1832, lid der Provinciale Staten van Overijssel, 
directeur der registratie, zoon van Reinder Willem van Hemert en Aleida Christiana Florentina 
Bentinck tot Langeveldslo.

213 Brieven aan mr. Wolf Floris, baron van Hemert tot Dingshof, aan zijn vrouw en aan 
zijn kinderen, van onderscheidene personen.
1809 - 1857 1 omslag
Brieven van:
a. G.A. baron van Spaen, 16 juni 1809.
b. A.N. baron van Aerssen Beijeren van Voshol en zijn vrouw baronesse van Aerssen, geboren 
Rigano, 12 juni 1816-26 november 1840.
c. H.A.E. baron van Aerssen Beijeren van Voshol en zijn vrouw baronesse van Aerssen, geboren 
Gallas, 12 september 1816 en 30 november 1838.
d. J.A.G. baron de Vos van Steenwijk en zijn vrouw W.L. baronesse van Aerssen Beijeren, 12 mei 1843-
18 juli 1849.
e. W.F.E. baron van Aerssen Beijeren van Voshol en C.M.C. baronesse Bentinck tot Nyenhuis, 21 juli 
1857.

03.15 Willem Frederik Benjamin van Aerssen Beijeren (XXX)

03.15 WILLEM FREDERIK BENJAMIN VAN AERSSEN BEIJEREN (XXX)
Willem Frederik Benjamin van Aerssen Beijeren, luitenant ter zee, geboren op 15 maart 1770, zoon 
van Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, heer van Voshol en Josine Mechteld Anna Bentinck, 
overleed 20 november 1802.

214-214A Scheepsjournalen betreffende de reis van commissarissen-generaal door geheel 
Oost-Indië en cijferboeken van Willem Frederik Benjamin van Aerssen Beijeren aan 
boord van de Amazone.
1786-1794 9 delen in 2 pakken
214 1786, 1791 - 1793, 4 delen in 1 pak
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214A 1791 - 1794 en ongedateerd, 5 delen in 1 pak

529 Akte houdende zijn installatie in de vrijmetselaarsloge Royal Arch General 
Equipment.
11 februari 1796.

03.16 Albrecht Nicolaas van Aerssen Beijeren (XXXI)

03.16 ALBRECHT NICOLAAS VAN AERSSEN BEIJEREN (XXXI)
Albrecht Nicolaas baron van Aerssen Beijeren, heer van Voshol, geboren aan de Kaap de Goede 
Hoop 12 oktober 1786, overleden te Zwolle 13 december 1834, luitenant-kolonel der infanterie, 
ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse, lid der ridderschap van Overijssel, zoon van Cornelis 
van Aerssen Beijeren en Louise Johanna van Schuler, trouwde op 16 februari 1815 met Elisabeth 
Catharina Greven, geboren op 18 oktober 1792, overleden op 1 december 1819, dochter van Egbert 
Hendrik Greven en Wilhelmina Judith Henriette Thomassen à Thuessink; hij trouwde ten tweede 12 
juli 1821 met Antoinette Petronella Jacqueline Rigano, geboren op 3 januari 1798, overleden op 5 
februari 1875, dochter van Louis Rigano en Judith le Marchand.

742 Welkomsgroet aan Albrecht Nicolaas van Aerssen Beijeren heer van Voshol, 
Meeteren, Geldermalsen en Triangel als ambachtsheer van Reeuwijk door Cornelis 
van Eeuwen
1774 apr 25 1 omslag

215 Staat van dienst, benoeming tot ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse en 
andere stukken betreffende de militaire loopbaan van Albrecht Nicolaes baron van 
Aerssen Beijeren van Voshol.
1806-1834 9 stukken

216 Stukken betreffende de opdracht aan Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren van 
Voshol om de leerlingen van de kweekschool te Harlingen in te schepen en die 
betreffende de verantwoording der kosten.
1809-1810 1 omslag

217 Brieven aan Albrecht Nicolaes baron van Aerssen Beijeren van Voshol van 
onderscheidene personen. Hierbij een brief van Van Aerssen en enige toespraken 
van hem tot zijn soldaten.
1809-1832 1 omslag
Brieven van:

a. Ant. Hoguès, 29 april 1809-17 oktober 1810 (9 stukken).
b. J. Van Daehne, 7 oktober 1809 en 31 juli 1810.
c. Morion Delille, 10 maart-11 april 1810.
d. P. Bicker Caarten, 15 februari 1815 en 4 december 1819.
e. Mr. A.R. Falck, 13 mei 1815.
f. C. Chais, namens de Hoge Raad van Adel, 30 mei 1820.
g. H.W. Greven, 13 en 22 april 1822.

218 Dagboek, gehouden door Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren van Voshol tijdens
zijn gevangenschap in Rusland.
1812 1 omslag

219 Stukken betreffende de reclames van Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren van 
Voshol op het Franse gouvernement wegens achterstallige soldij.
1816 1 pak

220 Memorie van ontvangst en uitgaaf, gedaan door mr. W.F. baron van Hemert tot 
Dingshof ten behoeve van Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren wegens diens 
aandeel in de nalatenschap van jonkvrouw Arnoldina Bentinck tot Dingshof, 
overleden in 1802.
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1 stuk
De liquidatie had plaats 13 augustus 1820. Zie hierbij nr. 212.

221 Huwelijksvoorwaarden, extract van de huwelijksakte en enige erbij behorende 
papieren van Albrecht Nicolaes baron van Aerssen Beijeren van Voshol, weduwnaar 
van vrouwe Elisabeth Catharina Greven en Jacqueline Petronella Antoinette Rigano.
1821 7 stukken

754 Lakzegels van Albrecht Nicolaas Baron van Aerssen Beijeren
ca. 1822 3 stukken
Aan hem, zijn broer en hun wettige afstammelingen werd de door hun voorouders gevoerde titel 
van baron gegeven.

222 Briefwisseling en bijbehorende stukken, gewisseld tussen Albrecht Nicolaes van 
Aerssen Beijeren van Voshol en Raht, betreffende diens zoon Carl Raht.
1827-1829 1 omslag

592 Stukken betreffende Albrecht Nicolaas van Aerssen Beijeren van Voshol, zijn tweede
vrouw Jacqueline Petronella Antoinette Rigano en enige van hun kinderen en 
stiefkinderen
1832-1917 1 omslag

223 Memorie van ontvangst en uitgaaf door mr. B.R. Royer als gevolmachtigde van 
wijlen A.N. baron van Aerssen Beijeren van Voshol betreffende de boedel van wijlen
mr. E.H. Greven.
1833-1835 1 stuk

224 Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap van Albrecht Floris baron 
van Aerssen Beijeren van Voshol, luitenant der artillerie, minderjarige zoon van 
Albrecht Nicolaes baron van Aerssen Beijeren van Voshol en Antoinette Petronella 
Jacqueline Rigano.
1846 6 stukken

225 Brieven aan vrouwe Antoinette Petronella Jacqueline baronnesse van Aerssen 
Beijeren van Voshol, geboren Rigano, van onderscheidene personen.
1834-1875 1 omslag
Brieven van:

a. Mr. A.R. Faclk, 17 december 1834.
b. Luitenant-generaal en mevrouw Cort Heiligers, 17 december 1834.
c. Frederik, prins der Nederlanden, 23 december 1834.
d. Hare zuster..............., 3 juni 1844.
e. A. Dille, 5 juli 1846.
f. Haar zoon Henri uit Oostenrijk, 7 en 11 april 1851.
g. Mr. W.P. Hubert (gericht op het overlijden van Henri van Aerssen).
h. Fortstner van Dambenoy, 18 maar 1854.
i. Haar zoon François, 29 januari 1875.

530 Attest van de kerkeraad van de Gereformeerde Christelijke kerk van Kaap de Goede 
Hoop uitgereikt bij zijn vertrek naar Nederland.
17 februari 1806.

531 Correspondentie- of orderboek van een militaire commandant van het garnizoen in
Aalst, later in Oudenaarde over het jaar 1809, toegeschreven aan Albrecht Nicolaas 
van Aerssen Beijeren van Voshol.
1809
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532 Uittreksel uit het huwelijksregister van de burgerlijke stand over zijn huwelijk met 
Elisabeth Catharina Greven, met ingekomen verklaring van zijn schoonvader Egbert 
Hendrik Greven over de toekenning van een jaargeld aan de bruid.
februari 1815.

533 Akte met een verklaring van Egbert Hendrik Greven in de kwaliteit van toeziend 
voogd over zijn dochter Elisabeth Catharina over het ontbreken van nalatenschap 
na haar overlijden, ten overstaan van Johannes van der Gronden notaris te Zwolle.
12 juni 1821.

534 Stukken betreffende de verheffing van de familie van Aerssen Beijeren van Voshol 
in de adelstand.
1822-1827.

535 Akte houdende zijn toelating als metgezel tot de vrijmetselaarsloge L'Union 
provinciale in Groningen.
7 juni 1823.

536 Uit het archief van het ministerie van Oorlog en de zevende en negende afdeling 
Infanterie afkomstige correspondentie van Albrecht Nicolaas van Aerssen Beijeren 
van Voshol over de misdragingen van de officieren Hoogstraten en Laasman en 
daartegen te treffen maatregelen.
Maart - juli 1834.

537 Uittreksel uit het stamboek van officieren van de 7e afdeling infanterie over zijn 
militaire loopbaan, opgesteld na zijn overlijden, met aanstellingsakten en 
decoratiebewijzen.
1831 - 1834.

03.17 Joost Peter van Aerssen Beijeren (XXXII)

03.17 JOOST PETER VAN AERSSEN BEIJEREN (XXXII)
Joost Peter baron van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren te Zwolle 7 november 1817, minister-
resident bij het Hof van Portugal, ridder M.W.O. vierde klasse, overleden te Cintra bij Lissabon 20 
augustus 1857, zoon van Albrecht Nicolaas baron van Aerssen Beijeren van Voshol en Elisabeth 
Catharina Greven, trouwde te Parijs 12 december 1853 met Anna Maria Sutton, overleden te Londen 
22 maart 1909, dochter van Robert Sutton en Mary Georgina Manners Sutton.

226 Stukken betreffende de weigering om Joost Peter baron van Aerssen Beijeren van 
Voshol in de Ridderschap van Overijssel te admitteren.
1843 11 stukken

227 Stukken betreffende het huwelijk en het overlijden van Joost Peter baron van 
Aerssen Beijeren van Voshol. 1853-1857. Hierbij een brief aan hem van L. Graaf 
Kilmansegg.
1844 11 stukken

593 Afschrift van de benoeming tot ridder Militaire Willems Orde 4de klasse bij 
Koninklijk Besluit van 6 december 1846, no 4 voor het zich onderscheiden bij de 
expeditie tegen de vorsten van Beliling en Karang-Assem op het eiland Bali op 28 
en 29 juni 1846
1857 1 stuk

03.17.01 Stukken betreffende Nederlandsch-Indië.

03.17.01 STUKKEN BETREFFENDE NEDERLANDSCH-INDIË.

538 Ontwerpen van een nota ter toetsing van oorlogsverklaringen aan de vorst van 
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Bleling op Selaparing met het Nederlands-Britse traktaat van 1824.
Z.j. (na 1843).

539 Manuscript van een "Korte verhandeling of aantekeningen omtrent den adelstand 
der Javanen", opgemaakt in Soerakarta.
1846.

540 Concept van een rapport over de brievenpost op Java.
Z.j.

541 Conceptnota "cultures op Java", met tabel in Javaans-arabisch schrift.
Z.j.

542 Landschapstekeningen.
Z.j.

543 Fragment van een ontwerp van een essay over de betrekkingen tussen de 
Nederlandse koloniën in Indië met het moederland.
Z.j.

03.17.02 Stukken betreffende bezoeken aan Brits-Indië en Egypte op de terugreis.

03.17.02 STUKKEN BETREFFENDE BEZOEKEN AAN BRITS-INDIË EN EGYPTE OP DE
TERUGREIS.

544 Vergelijkende staat van de invoer in Bengalen van 1841/42 tot 1845/46.
Z.j.

545 Ontwerp van een hoofdstuk van een reisverslag door Brits-Indië, met fragmenten 
van andere verslagen, aantekeningen en ingekomen brieven.
1846-1847 en z.j.

546 Nota over dammen in de Nijl met bijgetekende kaart en fragmenten van 
reisverslagen door Egypte en ingekomen dankbrief van J.W. Huyssen van 
Kattendijke.
1847.

547 Nota over de teelt van koffie in Arabië en Egypte, met aantekeningen over de 
koffiecultuur in het dal van Jacaripagna.
Z.j.

03.17.03 Overige stukken

03.17.03 OVERIGE STUKKEN

548 Ingekomen brief van zijn broer Albert Floris, page des Konings, vanuit de kazerne.
4 maart 1839.

549 Ingekomen nota van P. Bicker Caarten met het verzoek om ondersteuning van zijn 
armlastige broer Herman Carel.
Mei 1845.

550 Stukken betreffende zijn dienstverband als raad van legatie in Parijs en minister-
resident in Lissabon.
1856.
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03.18 Albert Floris van Aerssen Beijeren van Voshol (1823-1846)

03.18 ALBERT FLORIS VAN AERSSEN BEIJEREN VAN VOSHOL (1823-1846)

551 Stukken betreffende zijn dienstverband als page des Konings, als cadet aan de 
Koninklijke Militaire Akademie te Breda en als officier in Maastricht.
1838-1843.

552 Attest van de kerkeraad van de Hervormde Gemeente van Breda uitgereikt bij zijn 
overplaatsing naar Maastricht.
20 januari 1843.

553 Paspoort, uitgereikt voor een reis door België.
10 februari 1844.

554 Ingekomen invitaties voor dansfeesten.
8, 13 januari 1845.

555 Staat van korporaals van de 5e compagnie, geïnstrueerd in de behandeling van 
krachtwerktuigen.
12 februari 1846.

556 Portret van van Aerssen Beijeren van Voshol op zijn doodsbed.
1846.

03.19 Willem Frederik Ernst van Aerssen Beijeren (XXXIII)

03.19 WILLEM FREDERIK ERNST VAN AERSSEN BEIJEREN (XXXIII)
Mr. Willem Frederik Ernst baron van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren te Deventer 24 januari 
1828, overleden te Zwolle 15 november 1914, zoon van Albrecht Nicolaas baron van Aerssen Beijeren,
heer van Voshol en Antoinette Petronella Jacqueline Rigano, oud-president der 
arrondisementsrechtbank te Zwolle, trouwde te Arnhem 30 juli 1857 met Claudina Maria Carolina 
baronesse Bentinck, geboren te Breda 11 februari 1833, overleden te Zwolle 11 oktober 1904, dochter 
van Willem baron Bentinck tot Nyenhuis en Sophia Margaretha Verspyck.

228 Benoemingen en aanstelling van mr. Willem Frederik Ernst baron van Aerssen 
Beijeren van Voshol.
1828-1908 1 omslag

229 Akte van voogdijstelling voor mr. Willem Frederik Ernst baron van Aerssen Beijeren 
van Voshol over zijn minderjarige broers en zusters, door zijn moedere baronesse 
douairière (vrouw met weduwgoed) van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren 
Rigano, afschrift.
1853 1 stuk

230 Brieven van de Oostenrijkse luitenant Schenk te Lemberg over Willem Henri baron 
van Aerssen Beijeren van Voshol, eerste luitenant in Oostenrijkse dienst, overleden 
in Oostenrijk 5 oktober 1855, aan diens broer mr. Willem Frederik Ernst baron van 
Aerssen; benevens een extract van de geboorteakte van Willem Henri baron van 
Aerssen en een afschrift van het Koninklijk Besluit, waarbij hem toestemming 
verleend wordt in Oostenrijkse dienst te gaan, met enige bijbehorende stukken.
1855-1856 1 omslag

231 Brieven aan mr. Willem Frederik Ernst baron van Aerssen Beijeren van Voshol van 
onderscheidene personen. Hierbij enige couranten, bevattende berichten over de 
familie van Aerssen.
1857-1910 1 omslag
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Brieven van:
a. L.A.W. baron van Aylva Rengers, generaal-majoor, 23 juli en 1 augustus 1858.
b. Prof.mr. G.W. Vreede, 20 oktober 1858 en 2 februari 1862.
c. François baron van Aerssen Beijeren van Voshol, 8 juni 1859-26 mei 1903.
d. Schneider, 8 september 1859.
e. Jhr. Pauw van Wielrecht, 30 oktober 1862-18 februari 1911 (met: afbeeldingen van de kerk te 
Meteren en de wapens van Van Aerssen en Pauw).
f. W.A. Hopman, maart 1884.
g. Familie Rigano, 1 december 1886.
h. W. Baron de Vos van Steenwijk, 7 december 1895.
i. Ds. J. Vermeer Azn., 8 december 1896.
k. Leden van arrondissementsrechtbank, kantongerecht, raad van toezicht en discipline, Bureau van 
Consultatie der Orde van Advocaten enz., 27 januari 1897.
l. K.G.A. Obreen, 14 februari 1901.
m. J.W. Rogge, 10 juni 1904.
n. Albrecht baron van Aerssen Beijeren van Voshol, 20 juni 1904-26 oktober 1910.
o. Mr. A.D.W. de Vries, secretaris-generaal bij het Departement van Justitie, 15 december 1906.
p. Directie van 's Rijks prentenkabinet, 18 december 1907 en 11 juni 1909.
q. Pol de Mont, 26 november en 9 december 1908.
r. Directie van het museum Boymans, 20 december 1906 en 7 mei 1909.

232 Militaire aanstellingen voor Willem baron Bentinck, schoonvader van mr. Willem 
Frederik Ernst baron van Aerssen Beijeren van Voshol. 1814-1854. Hierbij een extract
uit het stamboek der officieren van het eerste regiment vestingartillerie voor 
Willem baron Bentinck.
1858 1 omslag

03.20 Willem Henri van Aerssen Beijeren van Voshol (1829-1855)

03.20 WILLEM HENRI VAN AERSSEN BEIJEREN VAN VOSHOL (1829-1855)

557 Akte, houdende zijn benoeming tot prévot in het schermen.
6 november 1847,

558 Dagboek, bijgehouden tijdens zijn dienst voor het Oostenrijkse leger in Duitsland.
1850-1851.

559 Programma van een muziekuitvoering in Trappau door de militaire kapel van het 
regiment.
30 maart 1851.

560 Declaratieformulieren, attesten en ontvangstbewijzen, met nagekomen 
soldijrekening.
1851-1855.

561 Ranglijst van hogere officieren van het 29e infanterieregiment Von Schönhols.
27 februari 1854.

562 Afschrift van een liberaal persartikel tegen deelname van Nederlandse militairen 
aan verrichtingen van het Oostenrijkse leger.
Z.j.

563 Zakagenda met dagboekaantekeningen van hemzelf en zijn familieleden, tijdens 
zijn ziekte in Krakau.
1855.

564 Paspoort, uitgereikt aan zijn broers op reis naar Krakau om hem van zijn ziekbed op 
te halen.
1855.
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03.21A François van Aerssen Beijeren (XXXIV)

03.21A FRANÇOIS VAN AERSSEN BEIJEREN (XXXIV)
François baron van Aressen Beijeren van Voshol, geboren 20 juni 1832, overleden te Nijmegen 16 
februari 1906, kolonel der infanterie, ridder M.W.O. vierde klasse, zoon van Albrecht Nicolaas baron 
van Aerssen Beijeren en Antoinette Petronella Jacqueline Rigano, trouwde op 19 september 1878 
met Sophia Wilhelmina Maria Vrolik, geboren op 14 maart 1845, dochter van dr. Agnites Vrolik en 
Anna Jacoba van Gennep.

594 Personalia van François van Aerssen en zijn vrouw Sophie van Aerssen-Vrolik
1821-1906 1 omslag

233 Benoemingen en aanstellingen van François baron van Aerssen Beijeren van 
Voshol, benevens enige huwelijksannonces en rouwbrieven.
1847-1906 1 omslag

234 Geboorte- en overlijdensextracten van: 1. Louisa Johanna (geboren op 7 juli 1822, 
overleden op 25 juni 1842); 2. Albrecht Floris (geboren op 7 oktober 1823, overleden 
op 1 juli 1846); 3. Agatha Maria Françoise (geboren op 18 maart 1825, later 
baronesse de Vos van Steenwijk); 4. Egberta Henrietta (geboren op 4 september 
1826) en 5. Albertina Nicoletta Wilhelmine (geboren op 2 juni 1835, sedert 1868 
mevrouw mr. Jean Louis Joseph Borguet), kinderen van Albrecht Nicolaas baron van
Aerssen Beijeren van Voshol en Antoinette Petronella Jacqueline Rigano.

8 stukken

595-597 Brieven gericht aan François van Aerssen Beijeren, gedetacheerd in Nederlands-
Indië, van zijn moeder A.P.J. van Aerssen Beijeren-Rigano, broer en zusters
1873-1875 3 omslagen
595 1873 jun-dec
596 1874
597 1875 jan-feb

598 Brieven van François van Aerssen Beijeren gedurende zijn reis naar Nederlands 
Indië en detachering bij het Nederlands-Indische leger op Java en in Atjeh (1873-
1875), gericht aan zijn moeder en na haar overlijden op 5 februari 1875 te Zwolle, 
aan zijn broer Willem Frederik Ernst
1873-1875 1 omslag

599 Correspondentie tussen François van Aerssen Beijeren, Sophie van Aerssen-Vrolik, 
en hun kinderen, met twee brieven van grootvader Vrolik
1887-1897 1 omslag

03.21.01 Militaria

03.21.01 MILITARIA
Zie ook aanstellingsakten in nr. 234.

565 Betalingsboekjes en zakboekjes voor officieren.
1852-1880.

566 Proefrapporten van Van Aerssen Beijeren van Voshol en zijn ondergeschikten over 
de verdediging van de stad Haarlem tegen een vijandige aanval vanuit Amsterdam 
en het Noorden van Holland en de verdediging van het vasteland tegen een 
vijandige invasie op de kust bij Terheijde, met beoordelingen.
1862, 1877

567 Stukken betreffende zijn dienstverband: als officier, met beschikkingen betreffende 
zijn bezoldiging.



1.10.01 Aerssen, van 55

1865-1882.

600 Stukken betreffende zijn reis naar Nederlands-Indië, krijgsverrichtingen in Atjeh en 
zijn benoeming tot ridder der vierde klasse der militaire Willemsorde
1872-1882 1 omslag
Bevat een kaart van de kust van Atjeh, schaal 1: 20000 uit 1873

568 Eigenhandige rapporten over zijn (krijgs-)verrichtingen als gedetacheerd officier 
van het rechterhalf van het 9e bataljon in Atjeh met stukken betreffende daarvoor 
ontvangen eretekenen en zijn benoeming tot ridder in de Militaire Willemsorde, en 
nagekomen brief van generaal K. van der Heijden.
1873-1875, 1880

569 Correspondentie met de Generale Staf als chef van de staf der 4e divisie.
1879-1880.

570 Stukken betreffende zijn benoeming tot ridder van het Franse legioen van eer.
1881.

571 Dossier inzake de grote manoeuvres van de 2e divisie Infanterie, met 
correspondentie over de voorbereiding van deze operatie.
1881.

572 Rapporten over de manoeuvres uitgevoerd door bataljons van het 7e regiment 
infanterie.
1882.

573 Als "curiosa" verzamelde verzoekschriften van militairen van het 7e regiment 
infanterie aan de koning, oorspronkelijk doorgezonden door het ministerie van 
Oorlog.
1847-1867.

574 Afschriften van missiven van Van Aerssen Beijeren van Voshol, gepensioneerd 
luitenant-kolonel aan de inspecteur der Infanterie ter verantwoording van tijdens 
zijn commando ingediende conduitestaten, in het bijzonder over de kapitein F. van 
Nas.
Februari - maart 1883

575 Stukken betreffende de uitkeringen van zijn pensioen aan hemzelf en zijn weduwe.
1884-1906.

576 Stukken betreffende zijn benoeming en ontslag als militiecommissaris van de 
provincie Overijssel.
1888-1897

577 Ingekomen brieven van officieren naar aanleiding van door hem verstrekte 
inlichtingen ter behartiging van hun belangen.
1892, 1893

03.21.02 Genealogische stukken.

03.21.02 GENEALOGISCHE STUKKEN.

578 Genealogische aantekeningen.
Z.j.
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579 Afschriften van 17e- en 18e-eeuwse akten, als gedenkwaardigheden van de familie 
van Aerssen Beijeren van Voshol.
Z.j.

580 Chronologische aantekeningen van gedenkwaardigheden van de familie Van 
Aerssen Beijeren van Voshol over de jaren 1545-1905.
1903, 1905

581 Agenda, houdende aantekeningen van gedenkwaardigheden van de familie Van 
Aerssen Beijeren van Voshol over de jaren 1545-1905 op kalenderdatum.
Z.j.

03.21.03 Foto's

03.21.03 FOTO'S

760 Foto’s van de familie van Aerssen Beijeren van Voshol, waar onder Albrecht 
Nicolaas (1786-1834, Antoinette van Aerssen-Rigano (1798-1875), Judith Rigano-le 
Marchand (1756-1832, Mechteld Margarethe van Hemert tot Dingshof- van Aerssen 
(1766-1838), Fanny Loisel-Rigano (1784-1876 en enige van haar nazaten, Albrecht 
(1880-1975), Anna Maria Sutton (1823-1910) en dochter Alice, Antionette de Vos van 
Steenwijk (1858-1952), Louis Borguet (1822-1896) Albertine (1885-1984)
ca. 1838-1979 1 doos

761 Foto’s van François van Aerssen en zijn echtgenote Sophie van Aerssen-Vrolik en 
hun kinderen Albrecht, Anna, François Cornelis, Albertine Louise en van Ima van 
Asbeck (1896-1968) en Carel Erwin (1927-1950)
1884-1975 1 doos

762 Fotoalbum met foto's uit Nederlands-Indië, de zeepfabriek in Sevilla (Spanje) en 
foto's van familieleden
ca. 1919 1 doos

763 Fotoalbum met foto’s van het eiland Batam, vlakbij Singapore, waar François 
Cornelis van Aerssen onderzoek deed naar een mogelijk geschikt haventerrein met 
dok ten behoeve van de Bataafsche Petroleum Mij (BPM)
1919 1 deel
Met losse leporello van aan elkaar geplakte foto’s

03.21.B Sophia Wilhelmina Maria van Aerssen Beijeren-Vrolik (1845-1923)

03.21.B SOPHIA WILHELMINA MARIA VAN AERSSEN BEIJEREN-VROLIK (1845-1923)
Sophia Wilhelmina Maria Vrolik, geboren op 14 maart 1845 te Utrecht, overleden 26 mei 1923 te 
Ginneken, dochter van Dr. Agnites en Anna Jacoba van Gennep, trouwde op 19 september 1878 te ’s 
Gravenhage met François baron van Aerssen Beijeren van Voshol.

601 Album met aquarellen, potloodtekeningen en knipkunst
1864 1 deel

602 Schetsen en aquarellen van Sophie van Aerssen-Vrolik
1868-1875 1 omslag

603 Album met citaten en afschriften van brieven
ca. 1870 1 deel

604-606 Brieven van Sophie W.M. van Aerssen-Vrolik (1845-1923) aan haar zuster H.J. (Jet) 
Vrolik (1855-1935) en enkele van François van Aerssen Beijeren aan Jet Vrolik
1878-1917 3 omslagen
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604 1878-1890
605 1891-1894
606 1895-1917

607 Kopieën van brieven aan Sophie van Aerssen-Vrolik van en inzake Aletta Jacobs
1883-1894 1 omslag
De originelen van deze stukken bevinden zich bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis in Amsterdam, waarin het Aletta Jacobs-archief.

608 Albums met losse schetsen en aquarellen van Sophie van Aerssen-Vrolik
1890-1898 2 delen

609 Aquarel van Château de Doyon, voor de toevoeging van een vleugel en de toren, 
met de tekst “à ma chere gouvernante la Baronne B. van Aerssen, souvenir de 
Doyon”
1890 nov 1 stuk

610 Brieven van en aan Sophie van Aerssen-Vrolik
1894-1923 1 omslag

611 Ingekomen brieven bij Sophie van Aerssen-Vrolik en andere familieleden van haar 
dochter Anna van Aerssen (1881-1921), vanuit “Beau-Soleil”, instituut te Lausanne 
(Zwitserland)
1900-1901 1 omslag

612-615 Ingekomen brieven van haar zoon François Cornelis (1883-1968)
1900-1923 4 omslagen
612 1900-1906
613 1912-1914

Bevat een brief van arts Hoeffner.
614 1915-1917
615 1919 sep-1923 feb

616 Ingekomen brieven van dochter Albertine Louise van Aerssen, tijdens haar 
wereldreis
1919-1920 1 pak
Bij de brieven van 19 april 1920 en van 24 mei 1920 zitten foto’s van Sabang in Indonesië.

617 Brieven van Sophie van Aerssen-Vrolik en haar dochters Anna en Albertine aan hun 
nicht Sophie van Hoogenhuyze-Gevers en haar man Theo
1919-1921 1 omslag

618 Toespraak gehouden bij het graf van Sophie van Aerssen-Vrolik
1923 mei 29 1 stuk

619 Stukken betreffende de boedelscheiding van de nalatenschap van Sophie van 
Aerssen-Vrolik
1924 1 omslag

03.22 Albertine Nicolette Wilhelmina van Aerssen Beijeren (1835-1909)

03.22 ALBERTINE NICOLETTE WILHELMINA VAN AERSSEN BEIJEREN (1835-1909)
Albertine Nicolette Wilhelmina van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren 2 juni 1835 te Zwolle, 
overleden Namen 17 augustus 1909, dochter van Albrecht Nicolaas baron van Aerssen Beijeren en 
Antoinette Petronella Jacqueline Rigano, trouwde op 10 december 1868 met Jean Louis Joseph 
Borguet, geboren op 21 oktober 1822, zoon van Henri en Marguérite Pirard.
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620 Knipsels betreffende Albertine van Aerssen Beijeren, haar man J.L.J. Borguet en 
haar broer Willem Frederik Ernst van Aerssen Beijeren, met een aantekening en een 
foto van het portret van Louis Borguet
1868-1908 1 omslag

621 Losse pentekeningen van het gezin van Aerssen gemaakt door Albertine van 
Aerssen
ca. 1875 1 omslag

622 “Album d’Albertine” met potloodportretten van familieleden en aanverwanten
ca. 1875 1 deel

623 Schetsboeken met tekeningen van huizen, natuur en mensen, 4 delen
1878-1880 1 omslag

624 Schetsboeken met tekeningen van mensen, dieren, gebouwen en landschappen in 
onder meer Frankrijk, Spanje , Portugal en Tanger, 4 delen
1881-1888 1 omslag

625 Schetsboeken met tekeningen van Etretat in Frankrijk en aquarellen en schetsen 
van personen en gebouwen, 2 delen
1889-1891 1 omslag
Het grote schetsboek heeft enkele los liggende bladzijden.

626 Briefkaarten van Albertine Borguet-van Aerssen Beijeren vanuit Bad Nauheim 
verstuurd aan haar zwager Baron J.A.G de Vos van Steenwijk
1904 1 omslag

627 Stukken betreffende de boedelscheiding van de nalatenschap van Albertine 
Borguet-van Aerssen Beijeren
1909-1920 1 omslag

03.23 Albrecht van Aerssen Beijeren (1880-1975)

03.23 ALBRECHT VAN AERSSEN BEIJEREN (1880-1975)
Albrecht baron van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren 22 juni 1880 te Arnhem, Consul te Sevilla, 
overleden 3 augustus 1975 te Sevilla, zoon van François baron van Aerssen Beijeren van Voshol en 
Sophia Wilhelmina Maria Vrolik.

628 Stukken betreffende Albrecht van Aerssen Beijeren van Voshol (1880-1975) en zijn 
nageslacht
1880-2008 1 pak

03.24 Anna van Aerssen Beijeren (1881-1921)

03.24 ANNA VAN AERSSEN BEIJEREN (1881-1921)
Anna barones van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren 29 oktober 1881 te Arnhem, overleden 7 
mei 1921 te Hilversum, dochter van François baron van Aerssen Beijeren van Voshol en Sophia 
Wilhelmina Maria Vrolik.

629 Stukken betreffende de geboorte en het overlijden van Anna van Aerssen Beijeren, 
met correspondentie en aantekenboekjes
1881-1921 1 omslag

630 Aantekenboeken over onder meer vakanties in Friesland en op Texel, met foto’s en 
losse tekeningen
1896-1919 1 omslag
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631 Fotoboek met foto’s van familie, natuur en van de kinderen van de vereniging 
“Hulp voor Onbehuisden” te Amsterdam tijdens hun verblijf in Hilversum
1914-1917 1 deel

632 Stukken betreffende de boedelscheiding van de nalatenschap van Anna van 
Aerssen Beijeren van Voshol
1921-1922 1 omslag

03.25 Albertine Louise van Aerssen Beijeren (1885-1984)

03.25 ALBERTINE LOUISE VAN AERSSEN BEIJEREN (1885-1984)
Albertine Louise barones van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren 30 oktober 1885 te Brummen, 
directrice Nederlandse Vrouwenclub te Amsterdam, overleden 19 oktober 1984 te Naarden, dochter 
van François baron van Aerssen Beijeren van Voshol en Sophia Wilhelmina Maria Vrolik.

633 Stukken verzameld door Albertine van Aerssen
1858-1967 1 omslag

634 Aantekeningen, correspondentie, diploma’s en artikelen betreffende Albertine van 
Aerssen
1885-1992 1 pak

635 Stukken betreffende de koop en verkoop van een perceel bouwterrein aan de 
Utrechtse straatweg te Hilversum
1912-1926 1 omslag

636 Testament van haar tante Egberta Henriëtta (Bertha) van Aerssen Beijeren van 
Voshol (1826-1915)
1915 1 stuk

637 Ingekomen brieven betreffende de voogdij over Albrecht Nicolaas van Aerssen 
Beijeren (1924-2008) en het vonnis van scheiding van Gloria van Aerssen Grande 
(1899-1982) en Albrecht van Aerssen Beijeren (1880-1975)
1917, 1937 2 stukken

638 Ingekomen brieven tijdens haar wereldreis van haar moeder Sophie van Aerssen-
Vrolik en haar zuster Anna van Aerssen (1881-1921)
1919-1920 1 pak
Bij de brieven van 6 juni 1920 en 3 september 1920 zijn foto’s gevoegd vanuit Granada en Sevilla.

743 Benoeming tot reserve zuster bij de Vereniging voor reserve-zusters bij de 
Diakonessen-Arbeid
1924 okt 8 1 stuk

639 Stukken betreffende de boedelscheiding van de nalatenschap van tante Henriette 
Johanna Vrolik
1935-1936 1 omslag

640 Stukken betreffende de Nederlandse Vrouwenclub Lyceumclub Amsterdam en een 
toespraak voor de Soroptimisten van Albertine van Aerssen
1939-1983 1 omslag
Albertine van Aerssen was directrice en lid van de Nederlandse Vrouwenclub.

641 Stukken betreffende de viering van haar verjaardagen
1955-1980 1 pak
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758 Gedicht ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag, gemaakt door Sophie von Oven,
opgeschreven door Anna Six en geïllustreerd door Jan Pieter Six
1965 1 stuk

642 Brieven en adressen van Tito (Albrecht Nicolaas van Aerssen, 1924-2008), Gloria, 
Ignacio en Carmen Gonzales uit Spanje
1975-1982 1 omslag
De brieven zijn voornamelijk in het Frans en Spaans geschreven.

643 Toespraak van haar neef Marnix bij de begrafenis van Albertine Louise van Aerssen 
Beijeren van Voshol
1984 1 stuk

03.26.A François Cornelis van Aerssen Beijeren (1883-1968)

03.26.A FRANÇOIS CORNELIS VAN AERSSEN BEIJEREN (1883-1968)
François Cornelis baron van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren 2 maart 1883 te Amsterdam, 
overleden 31 mei te Naarden. Luitenant-ter-zee 2e kl., hoofdadministrateur N.V. Zeehaven en 
Kolenstation Sabang (gouvernement Atjeh), buitengewoon en gevolmachtigd. Ambassadeur in 
China, lid van de Raad van State, ereridder Johanniter Orde, zoon van François baron van Aerssen 
Beijeren van Voshol en Sophia Wilhelmina Maria Vrolik. Trouwde 22 maart 1921 te Haarlem Ima 
Annioeta barones van Asbeck, geboren 27 okober 1896 te ’s-Gravenhage, overleden 5 maart 1968 te 
Malaga (Spanje), dochter van baron Willem Dirk Henrik van Asbeck en Anna Marie Jeane Henriette 
Kluit.

644 Personalia van François Cornelis van Aerssen Beijeren
1883-1912 1 omslag

645 Brieven van François aan zijn grootvader Agnites Vrolik en zijn tante Jet Vrolik
1891-1905 1 omslag

646 Stukken betreffende zijn tijd als adelborst bij het Koninklijk Instituut van Marine en 
zijn bevordering tot luitenant ter Zee 2de klasse
1898-1904 1 omslag

744 Diploma schermen verleend aan adelborst 1e klas François Cornelis Baron van 
Aerssen Beijeren van Voshol
1901 april 4 1 stuk

647 Ingekomen brieven van zijn ouders en zijn zuster Anna
1902-1906 1 omslag

648 Stukken betreffende zijn diensttijd , onder meer in Nederlandsch Indië en zijn 
eervol ontslag uit zeedienst
1902-1912 1 pak

649 Artikelen in “Eigen Haard” en de “Javabode” over de inneming van Bontoe-Batoe 
op Celebes in mei 1906, waaraan luitenant Baron van Aerssen Beijeren heeft 
deelgenomen
1906, 1930 5 stukken

650 Stukken betreffende de Sabang maatschappij (NV “Zeehaven en Kolenstation 
Sabang”)
1909-1928 1 omslag
Met 3 foto’s van de Sabang baai, zie ook inventarisnummer 738.

745 Ridder diploma uitgereikt aan François Cornelis Baron van Aerssen Beijeren van 
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Voshol voor de benoeming tot Ridder 4e klasse der militaire Willemsorde
1910 3 stukken

651 Stukken betreffende de uitreiking van de Militaire Willemsorde en andere 
onderscheidingen aan François Cornelis van Aerssen Beijeren
1910-1937 1 omslag
De brief van de Kanselarij aan François Cornelis van Aerssen Beijeren, consul-generaal te Hamburg 
over het ridderdiploma, is een kopie van de originele brief.

652 Toespraken van François Cornelis van Aerssen Beijeren en een curriculum vitae
1910-1965 1 pak

653 Stukken betreffende een geschil tussen François Cornelis van Aerssen Beijeren en 
zijn broer Albrecht inzake de liquidatie van de olie- en zeepfabriek “Fabricas 
Borguet” te Sevilla en de familieportretten van het geslacht Van Aerssen
1911-1915, 1920-1937, 1956-1957 1 pak
Zie ook inventarisnummers 582 en 760.

654 Ingekomen brieven van zijn moeder Sophie van Aerssen-Vrolik
1912-1923 1 pak

655 Correspondentie met de directie van de Sabang maatschappij
1912-1930 1 omslag

656 Stukken betreffende zijn diensttijd bij de Koninklijke Marine Reserve
1914-1935 1 omslag

657 Telegrammenwisseling tussen François Cornelis van Aerssen Beijeren en zijn 
moeder Sophie van Aerssen-Vrolik met codewoorden om de verloving met Ima van
Asbeck aan te kondigen en de aanloop daartoe
1921 1 omslag

658 Ingekomen brieven van Ima van Asbeck aan haar verloofde François Cornelis van 
Aerssen Beijeren
1921 jan 21-mrt 12 1 omslag

659 Ingekomen gelukwensen gericht aan François Cornelis van Aerssen Beijeren ter 
gelegenheid van zijn huwelijk met Ima van Asbeck
1921 1 pak

660 Ingekomen gelukwensen aan het echtpaar van Aerssen Beijeren-van Asbeck ter 
gelegenheid van hun huwelijk
1921 1 omslag

661 Stukken betreffende de verloving en het huwelijk van François Cornelis van Aerssen 
Beijeren en Ima van Asbeck
1921 1 pak

662 Ingekomen brieven aan het echtpaar van Aerssen Beijeren-van Asbeck
1921-1948 1 omslag

663 Gelukwensen bij de geboorte van zoon Albrecht Nicolaas
1922 1 omslag

664 Uitgaande brieven aan zijn schoonouders en moeder, onder meer over de geboorte 
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en het leven van zijn kinderen
1922-1927 1 omslag

665 Stukken betreffende dochter Sophie (1923-2018)
1923-1990 1 omslag

666 Stukken betreffende dochter Anna Henriëtte (1925-2002)
1925-2002 1 omslag

667 Stukken betreffende zoon Carel Erwin (1927-1950)
1927-1950 1 omslag
Bevat landkaarten met de figuurzaag vervaardigd.

668 Correspondentie met dhr. van Limburg Stirum, gezant te Berlijn inzake de 
benoeming tot consul-generaal te Hamburg en andere brieven van mr. P. Feenstra, 
prof. Oppenheimer, D.A. Delprat, Quarles (Sabang mij) en van Van Limburg Stirum 
vanuit Nederland
1927-1928, 1941 1 omslag

669 Stukken betreffende de loopbaan van François Cornelis van Aerssen Beijeren
1927-1962 1 pak

670 Bedankbrieven gericht aan François Cornelis van Aerssen Beijeren
1927-1954 1 omslag

756 Aanstelling van François Cornelis Baron van Aerssen Beijeren van Voshol tot consul-
generaal der Nederlanden te Hamburg
1928 okt 13 1 stuk

671 Stukken betreffende zijn tijd als consul-generaal te Hamburg
1928-1944, 1951 1 omslag
Bevat 2 foto’s van het voormalige woonhuis van François Cornelis van Aerssen Beijeren aan de 
Johnsallee 30 te Hamburg uit 1951.

672 Ingekomen brieven van de kinderen
1928-1934 1 omslag

673-678 Brieven van Ima van Asbeck aan haar man François Cornelis van Aerssen Beijeren
1929-1951 5 omslagen
673 1929-1933
674 1934-1935
675 1936-1939
676 1942 mrt 11-jun 8

Bevat ook een brief van Dieuwke Putman Cramer
677 1944-1948
678 1951

679 Ingekomen gelukwensen ter gelegenheid van de koperen bruiloft van François 
Cornelis van Aerssen Beijeren en Ima van Asbeck te Hamburg
1933 1 omslag

680 Stukken betreffende zoon Marnix (1937-)
1937-2005 1 pak

681 Ingekomen brieven van Albertine van Aerssen (1885-1984) aan haar broer François 
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Cornelis van Aerssen Beijeren en Ima van Aerssen-Asbeck
1937-1946 1 omslag

682-687 Ingekomen brieven van zoon Albrecht Nicolaas (1922-1977)
1933-1968 5 omslagen, 1 pak
682 1933-1938
683 1939-1946
684 1948-1953
685 1954-1956
686 1957-1961
687 1962-1968 mrt 25, 1 pak

747 Overzicht van afstammelingen van Louis Rigano (1750-1799) en Judith le Marchand 
(1756-1832) vervaardigd door hun achterkleinzoon François Cornelis van Aerssen 
Beijeren, met aantekeningen
1934-1967 1 omslag

688 Telegram betreffende de verjaardag van prinses Irene, correspondentie met Ph.C. 
Visser (Nederlands gezant in Ankara) en een bedankbrief van Winston Churchill
1940-1942 1 omslag

689 Stukken betreffende reünies van het Koninklijk Instituut voor de Marine
1940-1955 1 omslag
Bevat 9 foto’s van de viering 100 jaar Koninklijk Instituut voor de Marine in 1954.

690-692 Krantenknipsels inzake François Cornelis van Aerssen Beijeren, zijn benoemingen 
en zijn representatieve bezigheden
1940-1960 3 omslagen
690 1940-1943
691 1944-1945
692 1946-1960

693 Stukken betreffende zijn tijd als gezant in Australië
1940-1947, 1981 1 omslag

694 Correspondentie binnen het gezin van Aerssen in de periode Australië en aan neef 
prof.jhr. W.J.M. van Eysinga
1940-1947 1 omslag

695 Krantenknipsels, memoranda en artikelen inzake het Indonesisch vraagstuk
1945-1947 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 737.

696 Stukken betreffende het Indonesisch vraagstuk, met verslag verhoor van François 
Cornelis van Aerssen Beijeren door de Parlementaire Enquête Commissie
1947-1965 1 omslag

697 Stukken betreffende zijn ambassadeurschap in China
1947-1963 1 pak
Zie ook inventarisnummer 740.

746 Benoeming van François Cornelis van Aerssen Beijeren van Voshol tot commandeur
in de orde van Oranje-Nassau
1950 3 stukken
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698 Effectenboek van François Cornelis van Aerssen Beijeren
1951-1968 1 katern

699 Brief van mej.H.A.J. Griep, met bijlagen en notities van François Cornelis van 
Aerssen Beijeren over verkeerd Nederlands taalgebruik
1951 1 omslag

700 Diploma als erelid van de Koninklijke Bond van Ridders der Militaire Willemsorde 
en brieven over de onthulling van een wandbord in het Koninklijk Instituut van de 
Marine te Den Helder, met namen van alle officieren die met de Militaire 
Willemsorde zijn onderscheiden
1960, 1963 1 omslag

701 Verslag van François Cornelis van Aerssen Beijeren, als ambassadeur in bijzondere 
zending, inzake de plechtige viering van de onafhankelijkheid in Congo, met een 
bedankbrief van Minister Luns
1960 1 omslag

702 Album met een verzameling briefkaarten en opnieuw ontwikkelde foto’s van het 
kasteel Doyon (bij Havelange, provincie Namen in België) en de familie
ca. 1963 1 deel
Het album is een geschenk van zuster Albertine (1885-1984) voor de 75ste of 80ste verjaardag van 
François Cornelis van Aerssen Beijeren. Op kasteel Doyon woonden Albertine Borguet-van Aerssen, 
haar man Louis Borguet en tot haar overlijden in 1915 haar zuster Egbertha van Aerssen.

703 Aantekeningen gemaakt door François Cornelis van Aerssen Beijeren over de Brits-
Sovjet-Russische militaire aanval in Iran in 1941
1965 1 omslag

704 Stukken betreffende het overlijden van François Cornelis van Aerssen Beijeren
1968

03.26B Ima Annioeta van Aerssen Beijeren-van Asbeck (1896-1968)

03.26B IMA ANNIOETA VAN AERSSEN BEIJEREN-VAN ASBECK (1896-1968)
Ima Annioeta van Asbeck, geboren 27 oktober 1896 te ’s Gravenhage, dochter van Willem Dirk 
Henrik baron van Asbeck en Anne Marie Jeane Henriette Kluit.

705 Schoolrapporten en taalschrift met losse bladen
1903-1914 1 omslag

706-708 Ingekomen brieven gericht aan Ima van Aerssen-van Asbeck
1899-1966 3 pakken
706 1899-1938
707 1939-1944
708 1945-1966

709 Ingekomen brieven aan Ima van Aerssen-van Asbeck en François Cornelis van haar 
broer Frederik Mari van Asbeck (1889-1968) en zijn echtgenote Bep
1912-1960 1 omslag

710 Dagboekaantekeningen van Ima van Asbeck vanuit Suriname
1913 mrt 1 omslag

711 Brief van Ima van Asbeck aan haar ouders in Suriname, over de promotie van haar 
broer Frederik Mari van Asbeck aan de universiteit van Leiden in 1916 tot doctor in 
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de staatswetenschap
1916 1 stuk

712 Ingekomen brieven aan Ima van Aerssen-van Asbeck van haar broer Carel Johan 
van Asbeck (1891-1962)
1918-1962 1 omslag

713 Ingekomen brieven bij de ouders van Ima van Asbeck
1920 1 omslag

714-715 Ingekomen gelukwensen gericht aan Ima van Asbeck ter gelegenheid van de 
verloving en het (voorgenomen) huwelijk met François Cornelis van Aerssen 
Beijeren
1921 jan-mrt 2 pakken
714 1921 jan-feb
715 1921 mrt

716 Condoleances aan Ima van Aerssen-van Asbeck bij het overlijden van haar moeder 
Anne Marie Jeane Henriette Kluit (1860-1927)
1927 1 omslag

717 Ingekomen brieven van haar man François Cornelis van Aerssen Beijeren
1929-1951 1 omslag

718 Ingekomen brieven van en namens de Duchess of Gloucester (schoonzuster van 
Koning George VI)
1945-1961 1 omslag

719 Stukken betreffende de schenking van een zandstenen fragment van de Grote Kerk 
te Rotterdam aan de Presbyteriaanse Kerk, Toorak in Melbourne (Australië) op 
initiatief van Ima van Aerssen- van Asbeck en de restauratie van het koororgel in de 
Grote- of St Laurenskerk te Rotterdam, met een toevoeging van Marnix van 
Aerssen in 2015
1949-1959, 2015 1 omslag

03.27 Albrecht Nicolaas van Aerssen Beijeren (1922-1977)

03.27 ALBRECHT NICOLAAS VAN AERSSEN BEIJEREN (1922-1977)
Albrecht Nicolaas baron van Aerssen Beijeren van Voshol geboren op 14 februari 1922 te Sabang, 
ambassadeur te Canberra, overleden op 29 mei 1977 te ’s-Gravenhage, zoon van François Cornelis 
van Aerssen Beijeren van Voshol en Ima Annioeta van Asbeck.

720 Personalia van Albrecht Nicolaas van Aerssen-Beijeren
1922-1977 1 omslag

721 Ingekomen brieven van zijn moeder Ima van Aerssen Beijeren-van Asbeck
1937-1941, 1953 jun 4 1 omslag

722 Ingekomen brieven van zijn ouders, grootouders, tante Albertine, broer Marnix en 
prinses Beatrix
1945-1973 1 omslag

723 Ingekomen brieven van zijn vader François Cornelis van Aerssen Beijeren
1947-1967 1 omslag

724-726 Fotoalbums van Albrecht Nicolaas van Aerssen
1922-1977 3 delen
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Met losse foto’s van “De Dreef” te Wapenveld. Albrecht zat hier ondergedoken in 1942-1945 als 
verzorger en foto’s van een bezoek van prinses Beatrix aan Hongkong in november 1962.
724 1922-1977
725 Leidse jaren 1940-1947
726 Leidse jaren 1947-1950

Met 2 losse foto's

755 Bul inzake benoeming tot Erelid van het “Collegium Civitatis Academicae Lugduno 
Batavae Suprenum"
1948 apr 26 1 charter
Benoeming tot Erelid is gebruikelijk na een jaar lidmaatschap van het Collegium.

748 Benoeming van Albrecht Nicolaas van Aerssen Beijeren van Voshol tot officier in de 
orde van Oranje-Nassau
1967 apr 13 1 stuk

727 Overlijdensadvertenties en toespraak van Marnix van Aerssen, ter gelegenheid van 
de crematieplechtigheid voor zijn tweede echtgenote, Ellen Ruth barones van 
Aerssen Beijeren van Voshol-Freijdank Oesinger
2003 3 stukken

03.28 Marnix van Aerssen Beijeren (1937-...)

03.28 MARNIX VAN AERSSEN BEIJEREN (1937-...)
Marnix baron van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren op 18 juli 1937 te Hamburg, zoon van 
François Cornelis van Aerssen Beijeren van Voshol en Ima Annioeta van Asbeck.

757 Bul betreffende het lid worden van het Leids Studentencorps
1956 sep 28 1 charter

749 Oorkonde benoeming rechtsridder van de Johanniter Orde
1971 mei 12 1 stuk

750 Diploma van het “NATO Defense college” voor het succesvol voltooien van de 37ste 
course
1989 okt 2 1 stuk

751 Diploma voor twee en een half jaar dienst van 9 september 1988 tot 9 februari 1991 
voor de “North Atlantic Treaty Organisation” en de “NATO Defense College”
1991 feb 9 1 stuk

752 Oorkonde benoeming Consul Generaal te Vancouver
1991 feb 4 1 stuk

753 Benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau
1993 apr 6 1 stuk
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04. DE TAK WERNHOUT

04. DE TAK WERNHOUT
Zie hierbij de genealogische tabel, gemerkt A V.

04.1 Jehan van Aerssen (XXXV)

04.1 JEHAN VAN AERSSEN (XXXV)
Jehan van Aerssen, heer van Wernhout, geboren in 1579, overleden op 8 april 1654, drossaard van 
Breda, door koning Jacobus I tot ridder verheven (1616), zoon van Cornelis van Aerssen, griffier der 
Staten-Generaal en Emmerentiana de Regniers, trouwde met Johanna van der Veken, geboren in 
1578, overleden op 20 december 1641, dochter van Johan van der Veken en Johanna Quingets.

235 Diploma van Jacobus I, koning van Groot-Brittannië en Ierland, waarbij Jehan van 
Aerssen, drossaard van Breda, tot ridder wordt verheven.
1616 1 charter

235A Brief van Cornelis de Regniers aan zijn neef Johan van Aerssen over een mislukte 
aanslag op zijn leven door nakomelingen uit Utrecht.
1613 feb.r. 13 1 stuk

236 Memorie van de goederen, nagelaten door Jehan van Aerssen, heer van Wernhout, 
opgetekend door Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide, ontvanger-generaal.
ongedateerd 1 stuk

04.2 Cornelis van Aerssen (XXXVI)

04.2 CORNELIS VAN AERSSEN (XXXVI)
Cornelis van Aerssen, heer van Wernhout, drossaard van Breda, overleden op 31 mei 1654, zoon van 
Jehan van Aerssen, heer van Wernhout en Johanna van der Veken, trouwde met Johanna Cats, 
overleden op 13 december 1679, dochter van Jacob Cats en Elisabeth Valkenburg.
Zie ook: E.D. Eyken Het archief van de familie Van Bylandt, 1.10.14.

237 Commissie (opdracht) van Willem II, prins van Oranje, voor Cornelis van Aerssen, 
heer van Wernhout, als drossaard van Breda.
1647 1 charter

238 Brieven van Cornelis van Aerssen, heer van Wernhout, aan zijn schoonvader Jacob 
Cats, ridder, pensionaris van Dordrecht.
[ca. 1632] 4 stukken

239 Kwitantie, ondertekend door Cornelis van Aerssen, heer van Wernhout, drossaard 
van Breda, benevens een brief en een afschrift van een andere brief aan 
grondeigenaars in de buurt van Breda.
1642-1646 6 stukken

04.3 Cornelis van Aerssen (XXXVII)

04.3 CORNELIS VAN AERSSEN (XXXVII)
Cornelis van Aerssen, heer van Wernhout en Boekeloo, drossaard en stadhouder van Dalem en 's-
Hertogenbosch, overleden circa 1700, zoon van Cornelis van Aerssen, heer van Wernhout en Johanna
Cats, trouwde met Elisabeth Havius, dochter van Mathias Havius en Cornelis Baars. Van hem zijn 
geen stukken aanwezig.

04.4 Adriaan van Aerssen (XXVIII)

04.4 ADRIAAN VAN AERSSEN (XXVIII)
Adriaan van Aerssen, kapitein der infanterie, was een zoon van Cornelis van Aerssen, heer van 
Wernhout en Johanna Cats.

240 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Adreiaen van Aerssen van 
Wernhout als kapitein van een compagnie infanterie.
1668 1 charter
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04.5. Maria van Aerssen (XXXIX)

04.5. MARIA VAN AERSSEN (XXXIX)
Maria van Aerssen van Wernhout, gedoopt te Maastricht 25 maart 1682, dochter van Cornelis van 
Aerssen, heer van Wernhout en Boekeloo en Elisabeth Havius, trouwde in 1712 met François van 
Aerssen, heer van Châtillon, Sommelsdijk, de Plaat, Bommel en Spijck, vice-admiraal van Holland, 
geboren in 1969, overleden in 1740. (Zie sub nr. XIII.).

241 Akte, waarbij de kinderen en kleinkinderen van Cornelis van Aerssen, heer van 
Wernhout en Johanna Cats de tienden (soort belasting) van Biervliet verpachten, 
afschrift.
1716 1 stuk
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05. STUKKEN BETREFFENDE DE RIDDERSCHAP

05. STUKKEN BETREFFENDE DE RIDDERSCHAP
Deze stukken zijn verzameld door verschillende leden van de familie Van Aerssen en door hen tot 
een bijzondere collectie verenigd, waarom zij ook in deze inventaris tezamen gelaten zijn.

242 Lijst van de heren van de Ridderschap van Edelen van Holland, die sedert 1522 als 
edelen zijn beschreven geweest, van de hand van Cornelis van Aerssen, heer van 
Hoogerheide, ontvanger-generaal (XXI) om te dienen voor zijn zoon.

6 stukken

243 Uittreksel uit Arent van Slichtenhort's Gelderse geschiedenis, met een aantekening 
over een Van Aerssen.
1529 2 stukken
Dit uittreksel is waarschijnlijk gemaakt door Cornelis van Aerssen, heer van Voshol.

244 Namen der heren van de Ridderschap die in 1666 beschreven werden, getrokken uit
Aitzema's 'Zaken van Staat en oorlog'.

1 stuk

245 Resolutie (besluit) van de Staten van Holland, dat naturalisatie iemand niet 
kwalificeert tot enige adellijke preëminentiën (bevoorrechte positie) waardigheden 
enz., afschrift.
1670 1 stuk

246 Traduction du vidimus flamand en françois pour messire Maurice le Leu de Wilhem, 
seigneur de Waelryck etc., touchant la vérification généalogie et de sa descendance 
noble.
1712 1 gedrukte brochure

247 Artikel uit de Amsterdamse Courant, getiteld 'Hoe de ridderorden in Frankrijk 
geïnstalleerd worden'.

2 stukken

248 Aanmerkingen op de adellijke afkomst van de familie Van Aerssen, tevens 
strekkende tot wederlegging van het zogenaamde 'Verbaal van De Witt', een libel, 
dat in 1690 verscheen onder de titel: 'Verbaal, gehouden by den heer Andries de 
With, raadpensionaris van Dordreght, ontrent hetgeene voorgevallen is in de 
Ridderschap in het beschryven van de heeren van Marquette en van Sommelsdijk 
op den 17 Januari 1619' met bijbehorende stukken. De aanmerkingen zijn opgesteld 
in 1758.

1 omslag

249 Stukken rakende de ridderschap, genummerd 1-20, met een lijst daarvan van de 
hand van Cornelis van Aerssen, heer van Voshol (XXII).
[ca. 1758] 1 omslag

250 Missive en rekwest (verzoekschrift) van Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, 
heer van Voshol, aan de hertog van Brunswijk, om zijn ondersteuning van het 
rekwest (verzoekschrift) aan prins Willem V, waarbij hij verzoekt in de Ridderschap 
van Holland opgenomen te worden. (1178). Met als bijlage extract uit het register 
der resoluties (besluiten) van de heren van de Ridderschap van Overijssel, gedrukt.
1755 2 stukken
Zie hierbij de briefwisseling over deze kwestie tussen Albrecht Nicolaes en zijn neef François Cornelis
van Aerssen van Sommelsdijk onder nr. 194.
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251 Advies in de zaak van de heer Jan Hendrik van der Wijck tot Hoevelaer, begerende 
verschreven te worden in de Ridderschap van Overijssel, gedrukt.
1786 1 omslag

252 Memorie instructief tot de bewijzen van de alouden adel van het geslacht Van 
Aerssen, met de preuves, gebruikt door Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, 
heer van Voshol, om in de Ridderschap van Holland beschreven te worden, 
benevens een inventaris op die stukken.
1792 1 omslag
De stukken zijn gemerkt A-S. Het stuk gemerkt J ontbreekt.

253 Stukken betreffende het opnemen van Albrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, heer
van Voshol, in de Ridderschap van Holland.
1814-1824 1 omslag

254 Verbalen van het verhandelde in de Ridderschap van Holland (1ste vergadering-14e 
vergadering), gedrukt.
1815-1826 1 pak
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06. VARIA BETREFFENDE DE FAMILIE VAN AERSSEN

06. VARIA BETREFFENDE DE FAMILIE VAN AERSSEN

255 Extract uit her kerkeboek van de Grote Kerk te Breda, betreffende het sterven en 
begraven van twee leden der familie Van Aerssen in 1671 en 1683.

1 stuk

256 Plakkaat van de sociëteit van Suriname met de wapens van de Amsterdamse West-
Indische Compagnie en van Van Aerssen van Sommelsdijk, gedrukt.
1704 1 stuk

257 Brief van mevrouw C.J. Mahony (waarschijnlijk geboren Anna van Aerssen van 
Wernhout) aan een nicht, kleindochter van Cornelis van Aerssen, heer van 
Wernhout en Elisabeth Havius.
1769 1 stuk
De brief handelt over familierelaties, doch is zeer verward.

258 Brief aan de heer Sebastiaan Thierry de Bye, procureur van de Hoven van Justitie in 
Holland, van een zekere P. Van Aerssen.
1792 1 stuk
Deze P. Van Aerssen is vermoedelijk een afstammeling van Pieter van Aerssen (XX).

259 Extrai d'une lettre de M. Vreede au secrétaire de la commission royale d'histoire de 
Belgique concernant des fragments de la correspondance inédite de Juste Lipse 
avec le greffier des états généraux des Provinces Unies, Corneille d'Aerssen, 
gedrukt.
1851 1 stuk

260 Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, ambassadeur 
ordinaire de Henri IV en Hollande (année 1600), publiées par G.G. Vreede, 
professeur de droit des gens à l'Université d'Utrecht, gedrukt.
1853 1 boek

261 Catalogue d'une collection de manuscrits et lettres autographes, la plupart 
provenant de la succession de François van Aerssen, seigneur de Sommelsdijk, 
ambassadeur des Etats-généraux, et du contre-amiral François van Aerssen, dont la
vente a eu lieu chez Martinus Nijhoff, gedrukt.
1859 1 stuk
Deze catalogus is van belang, omdat aangetekend staat, door wie de verschillende stukken 
betreffende de familie Van Aerssen gekocht zijn. Zie hierbij nr. 85.
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07. AANVERWACHTE GESLACHTEN

07. AANVERWACHTE GESLACHTEN
07.1 Algemeen

07.1 ALGEMEEN

262 Genealogische tabellen en afbeeldingen der familiewapens van de volgende 
geslachten, verzameld in een band tot (ca. 1740). Adrichem, Aessewijn, Van Arnhem,
Van Baexen, Van Balveren, van Batenburg en Van Meekeren, Van den Bergh, Van 
Berkel, Van Berlo, Bette, Van Boecop, Van Boesichem en Cuylenburg, Van 
Boetzelaer, Van den Bongaert, Van Brakel, Van Brienen, Van Broekhuyzen, Van 
Bronckhorst, Van Buren, De Bije, Van Byland, Van der Capellen, De Cock van 
Delwijnen, De Cock van Nerijen, De Cock van Opijnen en Van Hemert, Deschamps, 
Van Diesbach, Van Doornick, Van Dordt, Van Eck, Van Essen, Van Flodorf, Foeyt, Van 
Friesheim, Gansneb gen. Tengnagel, Van Gent, De Ghistelle, Van Gieck, Graswinxkel,
Hack, Haak, Bax en Pijnappel, Van Hackfort, Van Haeften, Van Haersolte, Van 
Hardenbroek, Hasselaer, Van Heeckeren, Van der Hell, De Hertaing, De Herzelles, 
Van Hogendorp, Van Hompesch, Huydecoper, Van Immerzeel, Van Rouwenoord, 
Schellaert, Schenk van Nideggen, Van Scherpenzeel, Van Slingelandt, Smissaert, Van
Spaen, Speyaert, Stepraed, Steyn, Sylvius, Tengnagel, Van Thulden, Van Tienen, 
Torck, Van Tuyl, Van Uden , Van Utenhoven, Van Ittersum, Van Keppel, Van Kessel, 
Van Kuffeler, Van Laer, Van Lantscroon, Van Lawick, Van Lennep, Van Lintelo, Van 
Lockhorst, Van Liere, Van Malsen, Mascheral, Van der Meer, Van Nagel, Nassau la 
Lecq (met bijlagen), Van Oldebarnevelt, D'Oultremont, Van Paffenrode, Van 
Pallandt, Panser, Pauw (met bijlagen), Pieck, Van Raesfeldt, Ramp, Van Raugraven, 
Van Raveschot, Van Rechteren, Van Rheede, Van Ripperda, De Rode van Heeckeren, 
Van Rossem, Valckenaer, Van Vianen, De Voogd van Rijneveld, Van Voorst, Vijgh, 
Von Wartensleben, Van Weerdenburg en Van Ysendoorn, Van Welderen, Van 
Welvelde (met bijlagen), Van Westerholt, Van Wijhe, Van Wylich, Van Zallandt, 
Zoete van Lake de Villers, Van Zuylen, Van Zuylen van Nyevelt en Supplément 
d'armoires en des personnes favorisées den ouveaux titres ou armoires aux Pays 
Bas, par l'empereur Charles VI.

1 pak

263 Genealogische tabellen en losse aantekeningen betreffende de volgende 
geslachten Bette of Betten, Van Boetzelaer-Schaap, Reepmaker-Van 
Wassenaer,Pauw-Bicker-Backer enz., Van Borre, Van Borsselen, Van der Burch, DE 
Bye-Van der Hoogt-Stalpert van der Wiele enz. Van Cats, Châtillon-De Cock, Van der
Does van Noortwijck Van der Dussen, Van der Duyn, Van Foreest, Graswinckel, Van 
Berkel, Van der Meer en Pauw, Hack, Hombroeck-Van Ledeboer-Munster, Van 
Heemskerk-Pauw, Van Heemstede, Van Hodenpijl-Poelgeest, Van Hoorne, Van 
Keppel-Bentinck, Van der Lauwick (Van Lawick), Van der Meer (met bijlagen), Pauw 
en Van Nispen, Meerman-Van der Meer, Van Merwede, Van Meurs (graven), Van 
Nispen-Hooftman-Van der Meer-Zoete de Lake van Villers, Pauw-Van der Meer, 
Van Berkel-Graswinckel enz., Pieck van Zoelen-Van Aerssen, Pipenpoy, De Ridder, 
Saeckma-Van Solcama-Van Wyckel, Van Schuller, Sutton, Suyderhoef-Brasser-
Bisschop-Schryver-Verijn-Muylman-Van der Horn-Guldewagen-Buttinga-Van 
Steyn en Akersloot, Van Swieten, Sylvius, Van Teylingen-Van Foreest, Du Tour, 
Treslong, later Bloys van Treslong, De Veer-Coenen, Van Wassenaer, Van Ysselsteyn-
Van Duivenvoorde, Zoete de Lake van Villers.

1 pak

264 'Historie van adellijke geslachten.' Handschrift, bevattende de korte geschiedenis 
van de voornaamste Nederlandse geslachten, gebonden in perkamenten band.

1 deel
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08. STUKKEN BETREFFENDE DE FAMILIES DE REGNIERS EN DE RIJCKE

08. STUKKEN BETREFFENDE DE FAMILIES DE REGNIERS EN DE RIJCKE
Zie hierbij de genealogische tabel, gemerkt B. II.

08.1 Algemeen

08.1 ALGEMEEN

265 Aantekeningen betreffende de familie De Regniers, opgemaakt in het jaar
1646 3 stukken
Zie ook bij brieven aan Jacques van Aerssen, nr. 121 d en e.

08.2 Maximiliaen de Regniers (I)

08.2 MAXIMILIAEN DE REGNIERS (I)
Maximiliaen de Regniers, zoon van Jacques de Regniers en Agnes van Temseke, overleden op 24 
december 1603, kapitein in staatsdienst, commandant van Ter Neuzen, trouwde 1. anno 1583 met 
Johanna van den Bossche, dochter van Emerick van den Bossche en 2. anno 1591 met Susanna de 
Rijcke, dochter van Pieter de Rijcke en Josina Heuriblock.

266 Huwelijksvoorwaarden tussen Maximiliaen de Regniers, kapitein in Nederlandse 
dienst, commandant van Ter Neuzen, en Susanna de Rijcke, afschrift.
1591 1 stuk

267 Rekwest (verzoekschrift) van de kinderen van Maximiliaen de Regniers aan de 
Staten van Holland en West-Friesland om uitkering van een jaarlijkse rente. Met de 
beschikking daarop.
1608 1 stuk

08.3 Corneille de Regniers (II)

08.3 CORNEILLE DE REGNIERS (II)
Corneille de Regniers was een zoon van Maximiliaen de Regniers en Johanna van den Bossche.

268 Rekening, bewijs en relikwie, gedaan door Corneille de Regniers en Jacques van 
Aerssen, raad en voogd van de nagelaten kinderen van Maximiliaen de Regniers en 
zijne tweede vrouw Susanna de Rijcke. Met bijbehorende stukken.
1611-1612 5 stukken

269 Kwitantie voor Corneille de Regniers van Josina de Rijcke voor ontvangen gelden 
voor het onderhoud van hare nicht Isabeau de Regniers.
1611 1 stuk

08.4 Pieter de Rijcke (III)

08.4 PIETER DE RIJCKE (III)
Pieter de Rijcke en Josina Heuriblock waren de ouders van Susanna de Rijcke.

270 Akte van verdeling van enige goederen, nagelaten door Pieter de Rijcke en Josina 
Heuriblock, waarover door de erfgenamen geprocedeerd was.
1610 1 stuk
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09. STUKKEN BETREFFENDE DE FAMILIES VAN DER VEKEN EN HELLEMANS

09. STUKKEN BETREFFENDE DE FAMILIES VAN DER VEKEN EN HELLEMANS
Zie hierbij de genealogische tabel, gemerkt B. III.

09.1 Algemeen

09.1 ALGEMEEN

271 Genealogische aantekeningen betreffende de families Van der Veken, Hellemans, 
Quintgets en Van Surck.

1 omslag
09.2 Johan van der Veken (I)

09.2 JOHAN VAN DER VEKEN (I)
Johan van der Veken, heer van Triangel, Capellen en Nieuwerkerk, koopman te Rotterdam, geboren 
te Mechelen 1 december 1549, overleden te Rotterdam 26 augustus 1616, trouwde met Johanna 
Quintgets, overleden op 24 juni 1591, dochter van Christoffel Quintgets en zijne tweede vrouw 
Cornelia Ruts.

272 Akte van decharge voor schepenen van Antwerpen van verschillende leden van de 
familie Quintgets voor Johan van der Veken wegens zijne administratie van de 
boedel van wijlen zijn schoonzuster Maria Quintgets, gehuwd geweest met Cornelis
Aelwijns.
1584 1 charter
Dit stuk geeft verschillende bijzonderheden betreffende de familie Quintgets.

273 Zeven brieven van koning Hendrik IV en koning Lodewijk XIII aan Johan van der 
Veken betreffende de afrekening van gelden en voorschotten met de Staten-
Generaal, benevens een acquit-général (ontvangbewijs) van Lodewijk XIII en staten 
van de penningen, die sedert 1598-1610 uit Frankrijk zijn gekomen.
1595-1615 21 stukken

274 Missiven van de Staten-Generaal aan Johan van der Veken.
1603-1612 3 stukken

275 Autorisaties (volmachten) van de Staten-Generaal aan Johan van der Veken om 
gelden uit Frankrijk te mogen ontvangen voor de hulptroepen.
1611-1612 3 stukken

276 Brief van de griffier Cornelis van Aerssen aan Johan van der Veken.
1613 1 stuk

277 Kwitantie voor Johan van der Veken, waarbij de kinderen van zijn broer Hendrik, nl. 
Johan van der Veken en Cornelis van Reynegom, man van Cornelia van der Veken, 
verklaren het geld ontvangen te hebben van de verkoop van een huis te Mechelen.
1613 1 stuk

278 Brief van Louise de Coligny aan Johan van der Veken.
[ca. 1613] 2 stukken

279 Brieven van Johan van Oldenbarnevelt aan Johan van der Veken.
1615-1616 5 stukken

280 Testament en verdeling van de goederen van Johan van der Veken. Met 
bijbehorende stukken.
1614-1616 6 stukken
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09.3 Catharina van der Veken (II)

09.3 CATHARINA VAN DER VEKEN (II)
Catharina van der Veken, oudste dochter van Johan van der Veken en Johanna Quintgets, overleden 
te Antwerpen 16 oktober 1613, trouwde met Ferdinand Hellemans, schepen der stad Antwerpen, 
zoon van Ferdinand Hellemans en N.N., overleden te Antwerpen 23 augustus 1617. Het stuk 
hierachter onder nr. 281 vermeld, is waarschijnlijk van een kleindochter van beide afkomstig.

281 Huwelijksvoorwaarden tussen Nicolas du Jardin, heer van Vrijhoven en Françoise 
Hel(le)man, kleindochter van Catharina Hellemans.
1647 1 stuk
Deze Françoise is vermoedelijk een dochter van Jeronimus Hellemans, tweede zoon van Catharina 
van der Veken en Ferdinand. In de genealogie wordt deze dochter niet genoemd.

09.4 Barbara van der Veken (III)

09.4 BARBARA VAN DER VEKEN (III)
Barbara van der Veken, derde dochter van Johan van der Veken en Johanna Quintgets, overleden te 
's-Gravenhage 7 december 1620, trouwde in 1613 met jhr. Johan Baptista 't Kint van Rodenbeeck, 
overleden te Mechelen 26 juli 1625.

282 Eigenhandig door Johan Baptista 's Kint van Rodenbeeck geschreven testament van
hem en zijn vrouw Barbara van der Veken.
1615 1 stuk

283 Extracten uit de resoluties (besluiten) van de Staten-Generaal voor Baptista 't Kint, 
heer van Capellen, betreffende gelden uit Frankrijk ontvangen.
1618 2 stukken

284 Testament van Pieter 't Kint van Rodenbeeck, heer van Capellen en Nieuwerkerk, 
zoon van Johan Baptista 't Kint van Rodenbeeck en Barbara van der Veken gemaakt 
voor notaris, Vosmer te 's-Gravenhage.
1638 1 stuk

09.5 Cornelia van der Veken (IV)

09.5 CORNELIA VAN DER VEKEN (IV)
Cornelia van der Veken, vijfde dochter van Johan van der Veken en Johanna Quintgets, overleden op 
het huis te Cleyendael bij Antwerpen 11 oktober 1620, trouwde 1. in 1611 met Hendrik van Hove of 
Hovinc, heer van Heemstede bij Haarlem, overleden te 's-Gravenhage 24 november 1617 en 2. 
december 1619 met Petro Hellemans, heer van Muylkerken.

285 Huwelijksvoorwaarden tussen Hendrik van Hove of Hovinc, heer van Heemstede en
Cornelia van der Veken.
1611 1 stuk

286 Huwelijksvoorwaarden tussen Petro Hel(le)mans, heer van Muylkerken en Cornelia 
van der Veken, benevens staten en inventarissen der goederen van Cornelia van der
Veken.
1619 1 charter, 3 stukken
286 Stukken
286A Charter

287 Extract uit de huwelijksvoorwaarden tussen Carolo Hellemans en Catharina 
Quintget(s).
1613 1 stuk
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10. STUKKEN BETREFFENDE DE FAMILIES HACK EN PIERLING

10. STUKKEN BETREFFENDE DE FAMILIES HACK EN PIERLING
Zie hierbij de genealogische tabel, gemerkt B. IV.

10.1 Algemeen

10.1 ALGEMEEN

288 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Hack en afbeelding van het 
familiewapen.

4 stukken
Zie ook de stukken betreffende de heerlijkheid Hoogerheide, welke door de familie Bette overging 
op de familie Hack. In nrs. 497-502 nog verscheidene aantekeningen betreffende de familie Hack. 
Zie ook nr. 263.

10.2 Goossen Hack (I)

10.2 GOOSSEN HACK (I)
Goossen Hack, hoogschout van 's-Hertogenbosch en Grave, zoon van Marcelis Hack en N.N. van 
Beest, overleden 1496, trouwde met Agnes van der Gragt, overleden ca. 1526.

289 Akte van scheiding en deling van de goederen uit de boedel van Goossen Hack en 
Agnes van der Gragt, afschrift. (Zie reg.nr. 43.).
1526 1 stuk

10.3 Jan Hack (II)

10.3 JAN HACK (II)
Jan Hack, zoon van Goossen Hack en Agnes van der Gragt, trouwde met Agatha van den Ekart, 
overleden in 1558, dochter van Marcelis van den Ekart. In tweede huwelijk trouwde met Agatha van 
den Ekart Adriaen van Maren.

290 Akten van scheiding en deling van de goederen van Jan Hack en Agatha van den 
Ekart, afschriften. (Zie reg.nrs. 61, 62 en 64.).
1557-1558 2 stukken

10.4 Pieter Hack (III)

10.4 PIETER HACK (III)
Pieter Hack, zoon van Jan Hack en Agatha van den Ekart, overleden te Heyl of Hedel 10 december 
1556, trouwde met Elisabeth van der Elst, overleden te 's-Hertogenbosch 18 september 1602.

291 Attestatie (getuigschrift) en certificatie van schepenen te Hedel, dat Pieter Hack 
aldaar lang gewoond heeft en daar overleden is.
1576 1 charter

10.5 Jan (IV), Willem (V), Walraven (VI) en Elisabeth (VII) Hack

10.5 JAN (IV), WILLEM (V), WALRAVEN (VI) EN ELISABETH (VII) HACK
Jan Willem, Walraven en Elisabeth Hack waren kinderen van Pieter Hack en Elisabeth van der Elst.

292 Eis door Willem, Walraven en Elisabeth Hack, kinderen van Pieter Hack en Elisabeth 
van der Elst, ingesteld tegen Jacob Bax, gehuwd met hun tante Anna Hack, 
betreffende de nalatenschap van Catharina Hack. Met een verklaring van Jan Bax 
hiertoe betrekkelijk.(Zie reg.nr. 63.).
1558 2 stukken

293 Missive van Jehan Hack (vermoedelijk zoon van Pieter Hack en Elisabeth van der 
Elst) aan zekeren David Hack of Haeck te Antwerpen.
1588 2 stukken

294 Missive van Wouter Pijnappel (zoon van Jan Pijnappel en Elisabeth Hack) aan zijn 
achterneef Walraven Hack, koopman te Antwerpen.
1588 1 stuk
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295 Missive van Willem en Walraven Hack aan Nicolaes? Hack, 'generael der monoye' te
Parijs.
1588 2 stukken

296 Latijns grafdicht, gedrukt op perkament, op Nicolaes Hack.
[ca. 1591] 1 stuk

10.6 Familie Pierling (VIII)

10.6 FAMILIE PIERLING (VIII)

297 Akte betreffende de afkomst van het geslacht Pierling of Pierlinck, afgegeven door 
de magistraat (stadsbestuurder) van Worms en genealogische aantekeningen en 
kwartierstaat van Hack-Pierling.
1618 1 charter, 2 stukken

298 Missive namens burgemeesters, schepenen en raad van de stad Bergen op Zoom 
aan burgemeester Gerlach Pierlinck, afgevaardigde der stad te 's-Gravenhage.
1607 3 stukken
Zie hierbij nr. 520.
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11. DE FAMILIE VAN CUYCK VAN METEREN

11. DE FAMILIE VAN CUYCK VAN METEREN
Zie hierbij de genealogische tabel, gemerkt B. V.

11.1 Johan van Cuyck van Meteren (A)

11.1 JOHAN VAN CUYCK VAN METEREN (A)
Johan van Cuyck van Meteren, kapitein in staatsdienst, trouwde met Maria van Swieten, dochter van
Adriaen van Swieten , heer van Vermeer en Josine van Naeldwijk.

299 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Johan van Cuyk van Meteren, 
als kapitein ener compagnie. Met de aangehechte akte van instemming van prins 
Maurits.
1605 2 charters

300 Akte van insinuatie (bekend maken) vanwege jonker Johan van Meteren, kapitein in
staatsdienst, door B. Coop van Groen, notaris te 's-Gravenhage, aan de heer Loon, 
raadsheer in de Raad van Brabant en aan de griffier mr. Pieter de Gilles, waarbij Van 
Meteren wegens zijn ambt verklaart de voogdij, die hem bij testamentaire 
dispositie (beschikking) opgedragen is door de overleden echtgenote van Pieter de 
Gilles over haar kinderen, te weigeren, afschrift. 1621. Hierbij de oorspronkelijke 
akte, waarbij de kinderen en erfgenamen van Mr. Jan Gilles, pensionaris van de stad
Antwerpen, er in toestemmen, dat hun broeder Jan een legaat, hem vermaakt door 
zijn grootouders, behoudt.
1608 2 stukken

11.2 Adriaen van Cuyck van Meteren (II)

11.2 ADRIAEN VAN CUYCK VAN METEREN (II)
Adriaen van Cuyck, heer van Meteren en Kerkwijk, generaal in staatsdienst, commandeur van 
Woudrichem en Loevestein, zoon van Johan van Cuyck, heer van Meteren en Maria van Swieten, 
overleden in 1672, trouwde in 1630 met Emmerentiana van Aerssen, geboren in 1609, overleden in 
1670, dochter van Jacques van Aerssen, heer van Triangel en Maria van der Veken.

301 Commissie (opdracht) van Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland 
voor Adriean van Cuyck van Meteren als luitenant in de compagnie van zijn vader 
Johan van Cuyck van Meteren.
1627 1 stuk

302 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Adriaen van Cuyck van Meteren
als kapitein in de compagnie van zijn vader Johan van Cuyck van Meteren. Met de 
daaraan gehechte akte van instemming van Frederik Hendrik, prins van Oranje.
1629 2 charters

303 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Adriaen van Cuyck van Meteren
als sergeant-majoor der infanterie.
1643 1 charter

304 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Adriaen van Cuyck van 
Meteren, als luitenant-kolonel der gardes.
1645 1 charter

305 Commissie (opdracht) van Willem II, prins van Oranje, voor Adriaen van Cuyck van 
Meteren, als commandant van Woudrichem en Loevestein.
1650 1 stuk

306 Uitnodigingsbrief van de prinses royale: Marie, prinses douairière (vrouw met 
weduwgoed) van Oranje, aan Adriaen van Cuyck van Meteren tot de begrafenis van 
Willem II, prins van Oranje.
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1651 2 stukken

307 Commissie (opdracht) van de Staten van Holland en West-Friesland voor Adriean 
van Cuyck van Meteren als commandant van Woudrichem en Loevestein.
1651 1 charter

308 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Adriaen van Cuyck van Meteren
als kolonel der gardes.
1655 1 charter

309 Missive van de Raad van State aan Adriaen van Cuyck van Meteren, kolonel der 
gardes te Loevestein, met het bevel om met het 'tweede secours' naar Denemarken 
te vertrekken.
1658 1 stuk

310 Missive van de Staten-Generaal aan Adriaen van Cuyck van Meteren om opgave 
van de personen, die bij de landing en de slag op het eiland Funen uitgemunt 
hebben.
1660 1 stuk

311 Missive van de Staten van Holland en West-Friesland aan Adriaen van Cuyck van 
Meteren betreffende het commando over de forten bij Den Helder. Met een extract 
uit de resoluties (besluiten) van de staten en bevel aan de commandant van de 
compagnie van de heer Van Marlot.
1665 3 stukken

312 Aanschrijving van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland aan 
Adriaen van Cuyck van Meteren om met Huygens en De Witt op de vloot te gaan.
1665 1 stuk

313 Commissie (opdracht) van de Gedeputeerde Staten van Friesland en van Groningen 
en de Ommelanden voor Adriaen van Cuyck van Meteren om als generaal en chef 
op te treden tegen de troepen van de aartsbisschop van Keulen en de bisschop van 
Munster.
1665 1 stuk

314 Commissie (opdracht) van de Staten van Holland en West-Friesland voor Adriaen 
van Cuyck van Meteren om het commando op zich te nemen van de troepen in het 
Noorderkwartier.
1666 1 stuk

315 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Adriaen van Cuyck van Meteren
als hoofd en superintendant van de krijgsraad te velde in plaats van David van 
Marlot, heer van Bavois.
1668 1 charter

11.3 Balthazar van Cuyck van Meteren (III)

11.3 BALTHAZAR VAN CUYCK VAN METEREN (III)
Balthazar van Cuyck van Meteren, tweede zoon van Johan van Cuyck, heer van Meteren en Maria 
van Swieten, was luitenant-kolonel over een compagnie Luikse ruiters in Franse dienst.

316 Commissie (opdracht) van Lodewijk XIII, koning van Frankrijk, voor Balthazar van 
Cuyck van Meteren als luitenant-kolonel over een compagnie Luikse ruiters.
1637 1 charter
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317 Engels paspoort voor Balthazar van Cuyck van Meteren, afgegeven door de 
'counsell of State', afschrift.
1653 1 stuk

11.4 Johan van Cuyck van Meteren (IV)

11.4 JOHAN VAN CUYCK VAN METEREN (IV)
Johan van Cuyck van Meteren, heer van Kerkwijk, zoon van Adriaen van Cuyck, heer van Meteren en 
Emmerentiana van Aerssen, overleed in 1668.

318 Uitnodigingsbrief van de prinses royale: Marie, prinses douairière (vrouw met 
weduwgoed) van Oranje, aan Johan Cuyck van Meteren tot de begrafenis van 
Willem II, prins van Oranje.
1651 2 stukken

319 Testimonium promotionis voor Johan van Cuyck van Meteren van J.H. Dauber, 
professor van de illustre school te Breda.
1651 1 stuk

320 Promotiebul tot doctor in het kanonieke recht, verkregen aan de Universiteit te 
Oranje, door Johan van Cuyck van Meteren.
1652 1 charter

11.5 Jacob van Cuyck van Meteren (V)

11.5 JACOB VAN CUYCK VAN METEREN (V)
Jacob van Cuyck van Meteren, heer van Meteren, tweede zoon van Adriaen van Cuyck van Meteren 
en Emmerentiana van Aerssen, kolonel der infanterie, commandeur van Bergen op Zoom, overleden
in 1694, trouwde met Arnolda de Beaumont.

321 Commissie (opdracht) van Willem III, prins van Oranje, voor Jacob van Cuyck van 
Meteren, als luitenant-kolonel bij het regiment van kolonel Slangenburgh.
1677 1 stuk

322 Commissie (opdracht) van Willem III, prins van Oranje, voor Jacob van Cuyck van 
Meteren om tijdens de afwezigheid van Van Hofwegen, het commando op zich te 
nemen over Bergen op Zoom.
1681 1 stuk

323 Latijns grafschrift op Jacob van Cuyck van Meteren, laatste afstammeling van zijn 
geslacht, kolonel commandant van het regiment van de generaal Van Slangenburgh
en commandant van Bergen op Zoom.
1694 1 stuk

11.6 Adriaen Cornelis van Cuyck van Meteren (VI)

11.6 ADRIAEN CORNELIS VAN CUYCK VAN METEREN (VI)
Adriaen Cornelis van Cuyck van Meteren, derde zoon van Adriaen van Cuyck van Meteren en 
Emmerentiana van Aerssen, kapitein van de garde van Zijne Hoogheid, sneuvelde voor Maastricht.

324 Commissie (opdracht) van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-
Friesland voor Adriaen Cornelis van Cuyck van Meteren als vaandrig.
1665 1 stuk

325 Commissie (opdracht) van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-
Friesland voor Adriaen Cornelis van Cuyck van Meteren als luitenant.
1666 1 stuk

326 Stukken betreffende de benoeming van Adriaen Cornelis van Cuyck van Meteren tot
kapitein van de gewezen compagnie van zijn vader Adriaen van Cuyck van Meteren.
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1672 2 charters, 1 stuk

327 Stukken betreffende de benoeming van Adriaen Cornelis van Cuyck van Meteren tot
kapitein bij de gardes van de stadhouder Willem III.
1673 2 charters, 1 stuk

11.7 Joris van Cuyck van Meteren (VII)

11.7 JORIS VAN CUYCK VAN METEREN (VII)
Joris van Cuyck van Meteren, vierde zoon van Adriaen van Cuyck van Meteren en Emmerentiana van 
Aerssen, luitenant in staatsdienst, overleed in 1674.

328 Commissie (opdracht) van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-
Friesland voor Joris van Cuyck van Meteren als vaandrig.
1665 1 stuk

329 Commissie (opdracht) van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-
Friesland voor Joris van Cuyck van Meteren als luitenant bij de compagnie van 
Jacob Rogiers.
1667 1 stuk

330 Commissie (opdracht) van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-
Friesland voor Joris van Cuyck van Meteren als luitenant bij de compagnie van 
kapitein Sixty.
1671 1 stuk
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12. DE FAMILIES PAUW EN VAN DER MEER

12. DE FAMILIES PAUW EN VAN DER MEER
Zie hierbij de genealogische tabel, gemerkt B. VI. Zie ook: A.E.M. Ribberink: Het archief van de 
familie Pauw van Wieldrecht, 3.20.43.

12.1 Algemeen

12.1 ALGEMEEN

331 Aantekeningen betreffende het geslacht Pauw voor komende in het 
geslachtsregister van de familie Van der Schellingh, opgetekend in
1634 1 stuk
Zie hierbij ook nr. 263.

332 'Consideratiën (overwegingen) op de familie van Pauw, ternedergesteld bij de 
heeren van Heemstede, Bennebroek, Achtienhoven en Van Panhuys op den 29sten 
December 1664.' Hierbij de verklaring, dat de familie Pauw een adellijk geslacht is, 
afschrift.
1773 3 stukken

12.2 Cornelis Pauw (I)

12.2 CORNELIS PAUW (I)
Cornelis Pauw, consul te Aleppo en raad van de prins van Oranje, zoon van Reinier Pauw en Cornelia 
de Lange, trouwde met Anna Pels.

333 Aanstelling door de Staten-Generaal van Cornelis Pauw tot consul te Aleppo, 
afschrift.
1612 1 stuk

12.3 Maerten Pauw (II)

12.3 MAERTEN PAUW (II)
Mr. Maerten Pauw, zoon van Engelbrecht Pauw en Maria van Hoogenhouck, burgemeester van Delft,
bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie, van 1663 tot 1678 ontvanger-generaal van Holland 
en West-Friesland, overleden op 24 september 1680, trouwde met Elisabeth van der Meer, dochter 
van Frank van der Meer en Maria Graswinckel, overleden op huis Ockenburgh onder Loosduinen 17 
mei 1708.

334 Extract uit de resoluties (besluiten) van de Heren Veertigen der stad Delft ten 
beheove van mr. Maerten Pauw, burgemeester, bij het neerleggen van zijn ambt om
dat van ontvanger-generaal van Holland en West-Friesland te aanvaarden, waarbij 
hem vergund werd, dat zijn zonen, die buiten de stad Delft geboren werden, toch 
als 'ingeborenen' erkend zouden worden, afschrift.
1663 1 stuk

335 Akte van décharge door Maerten Pauw, als executeur van vrouwe Elisabeth Berckel, 
weduwe van de heer Jacob de Witte, heer van Haemstede, voor Joris van der 
Houve, notaris te Delft, administrateur van haar goederen.
1672 1 stuk

336 Testament (afschrift), akte van opening, staat en inventaris en verdeling van de 
goederen van vrouw Elisabeth van der Meer, weduwe mr. Maerten Pauw, 
ontvanger-generaal van Holland en West-Friesland.
1697-1709 3 stukken
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13. DE FAMILIE VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN

13. DE FAMILIE VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN
Zie hierbij de genealogische tabel, gemerkt B. VII.

13.01 Algemeen

13.01 ALGEMEEN

337 Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Van Beijeren van Schagen.
1 omslag

In de omslag bevindt zich een lijst der stukken.
13.2 Willem van Beijeren, bastaard van Holland (I)

13.2 WILLEM VAN BEIJEREN, BASTAARD VAN HOLLAND (I)
Willem van Beijeren, bastaard van Holland, geboren in 1387, overleden in 1473, zoon van Hertog 
Aelbrecht en Maria van Bronckhorst, admiraal van Holland, kastelein van Medemblik, 
opperkamerling van Philips van Bourgondië, werd begiftigd met de heerlijkheden Schagen, 
Barsingerhorn, Haringhuizen, Colhorn, Keinze en Burghorn, trouwde 1. circa 1429 met Johanna van 
Avennes van Hodenpijl, dochter van Jan van Avennes van Hodenpijl en N.N. van der Made. 2. met 
Maria van Polanen, dochter van Jan van der Ledke, heer van Polanen en Alijd van Egmond.

338 Akte van bevestiging door Jan van Beieren voor Willem Bastaard van Holland van 
de jaarlijkse rente van honderd Engelse gouden nobelen uit de sluizen en 
weteringen van Grotenbroek in Drechterland.
1420 1 charter
Zie reg.nr. 2.

339 Akte van schenking door Jan van Beieren aan Willem bastaard van Holland van de 
tienden (soort belasting) van Grotenbroek in West-Friesland.
1423 1 charter
Zie reg.nr. 3.

340 Commissies (opdracht) van Jan van Beieren en van Philips van Bourgondië voor 
Willem bastaard van Holland om te innen en te ontvangen de goederen der 
ballingen en voortvluchtigen in Kennemerland en Friesland.
1423, 1425 2 charters
Zie reg.nr. 4 en 6.

341 Akte van opdracht door Dirc Gijsbrechtszoon aan Willem bastaard van Holland van 
vier geerssen (landmaat) land, gelegen in de ban van Winkel, elke geerssen door 
Dirc Gijsbrechtszoon en zijn nakomelingen wederom in erfleen verkregen worden.
1424 1 charter
Zie reg.nr. 5.

342 Commissie (opdracht) van Philips van Bourgondië voor Willem bastaard van 
Holland als baljuw van West-Friesland.
1426 1 charter
Zie reg.nr. 7.

343 Akte, waarbij Philips van Bourgondië Willem bastaard van Holland beleent met de 
heerlijkheid Schagen.
1427 1 charter
Zie reg.nr. 9.
Zie inventaris van de heerlijkheid Schagen, door C.J. Gonnet, nr. 1, en reg.nr. 5.

344 Akte waarbij Jacoba van Beieren Willem bastaard van Holland beleent met 
goederen bij Barsingerhorn.
1430 1 charter
Zie reg.nr. 10.
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345 Vidimus van deken en kapittel van de kapel van Sinte Marie in Den Haag van een 
brief van Philips van Bourgondië, waarbij aan Willem bastaard van Holland in 1426 
gelast werd om aan de gewezen kastelein van Medemblik, Ghijsbrecht van Rietveld,
het hem verschuldigde geld uit te betalen.
1434 1 charter
Zie reg.nr. 8 en 11.

346 Commissie (opdracht) van Philips van Bourgondië voor Willem bastaard van 
Holland, heer van Schagen, als raad van Holland, Zeeland en Friesland.
1436 1 charter
Zie reg.nr. 12.

347 Commissie (opdracht) van Philips van Bourgondië voor Willem bastaard van 
Holland, heer van Schagen, als baljuw van Den Haag.
1437 1 charter
Zie reg.nr. 13.

348 Geleidebrief van Philips van Bourgondië voor Willem bastaard van Holland, heer 
van Schagen, op zijn reis naar het heilige land.
1447 1 charter
Zie reg.nr. 16.

349 Akte, waarbij Philips van Bourgondië Willem bastaard van Holland, heer van 
Schagen, beleent met het huis en slot te Schagen c.a. na deze in opdracht van hem 
ontvangen te hebben.
1452 1 charter
Zie reg.nr. 19.

350 Akte, waarbij Philips van Bourgondië Willem bastaard van Holland, heer van 
Schagen, beleent met de heerlijkheid van een polder, belendende aan Schagen, 
afschrift.
1457 1 stuk
Zie reg.nr. 20.
In het stuk wordt de naam van de polder niet genoemd. Naar alle waarschijnlijkheid is het 'de Zype'. 
Zie inventaris van de heerlijkheid Schagen, door C.J. Gonnet, nr. 4, en reg.nrs. 10 en 11.

351 Octrooi van Philips van Bourgondië voor Willem bastaard van Holland, heer van 
Schagen, om zich van zijn goederen te mogen ontdoen en aan zijn zoon Aelbrecht 
te mogen overdragen de heerlijkheid van Schagercogge en de visserijen van 
Schagercogge en Nydorpercogge.
1465 1 charter
Zie hierbij nr. 354; reg.nr. 24 en 23.

13.03 Aelbrecht van Beijeren van Schagen (II)

13.03 AELBRECHT VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (II)
Aelbrecht van Beijeren van Schagen, ridder, zoon van Willem bastaard van Holland (I) en zijn eerste 
vrouw Johanna van Avennes van Hodenpijl, overleden op 24 augustus 1480, trouwde met Adriana 
van Nyenrode, dochter van Ghijsbrecht van Nyenrode van Velsen en Geertruyt Uytenham.

352 Credentiebrief door keizer Sigismund aan de hertog van Bourgondië voor Aelbrecht 
van Beijeren van Schagen. (Vertaling, onecht). Met enige beschouwingen naar 
aanleiding van dit stuk.
1438 6 stukken
Zie reg.nr. 14.

353 Akte, waarbij Aelbrecht van Schagen belooft om uit de inkomsten van 
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Schagercogge de renten aan zijn broers en zusters te zullen betalen.
1465 1 charter
Zie reg.nr. 22.

354 Akte, waarbij Philips van Bourgondië Aelbrecht van Schagen beleent met de 
heerlijkheid Schagercogge.
[ca. 1466] 1 charter
Zie hierbij nr. 351; reg.nr. 23 en 24.

355 Schepenakte van Utrecht, waarbij Ghijsbrecht van Nyenrode van Velsen en zijn 
vrouw aan hun dochter Adryana van Nyenrode, vrouw van Aelbrecht van Schagen, 
al hun roerende goederen, kleinnoden, huisraad enz. te Utrecht overdragen.
1470 1 charter
Zie reg.nr. 26.

356 Akte, waarbij Aelbrecht van Schagen aan zijn huisvrouw een lijftocht 
(levensonderhoud) toekent van vijftig ponden groot Vlaemsch, bij de honderd 
gulden leeuwen, welke hij haar reeds toegekend heeft.
1471 1 charter
Zie inventaris van de heerlijkheid Schagen, door C.J. Gonnet, nrs. 9 en 10 en reg.nrs. 13, 18 en 26.

357 Akte van eerherstel voor Aelbrecht van Schagen door het Hof van Holland, na 
overlegging van een brief van remissie van 8 april 1478 van Maria, hertogin van 
Bourgondië en Maximiliaan, hertog van Oostenrijk.
1478 1 charter
Zie reg.nr. 28.

13.04 Johan van Beijeren van Schagen (III)

13.04 JOHAN VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (III)
Johan van Beijeren van Schagen, tweede zoon van Willem bastaard van Holland (I) en van Johanna 
van Avennes van Hodenpijl, trouwde met Ave Jansdochter van Berckenrode, volgens anderen 
Hectoria van de Maelstede. In de inventaris van de heerlijkheid van Schagen, door C.J. Gonnet, komt 
voor onder nr. 5: bekrachtiging van de douairiere (vrouw met weduwgoed), door Jan van Schagen 
gemaakt aan zijn huisvrouw Aven Jansdochter van Berckenrode. In deze verzameling zijn van hem 
geen stukken aanwezig; zie onder IX.

13.05 Antonis van Beijeren van Schagen (IV)

13.05 ANTONIS VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (IV)
Antonis van Beijeren van Schagen was een zoon van Willem bastaard van Holland (I) en van Johanna
van Avennes van Hodenpijl.

358 Akte van begiftiging door Paus Nicolaas V van Antonis van Schagen met 
kanunnikdijen van Sint Pieter en Sinte Marie te Utrecht en met andere ambten, aan 
die kerken verbonden, afschrift.
1447 1 charter, 1 stuk
Zie reg.nr. 15.

13.06 Willem van Beijeren van Schagen (V)

13.06 WILLEM VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (V)
Willem van Beijeren van Schagen, heer van Burghorn, zoon van Willem bastaard van Holland (I) en 
van Johanna van Avennes van Hodenpijl, trouwde met een dochter van Alckemade.

359 Akte van schenking door Willem bastaard van Holland, heer van Schagen, aan zijn 
jongste zoon Willem van Schagen van een eeuwigdurende jaarlijkse rente van 
honderd Philipse schilden uit de tienden (soort belasting) van de Nes, afschrift.
1450 1 stuk
Zie reg.nr. 17.
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13.07 Johanna van Beijeren van Schagen (VI)

13.07 JOHANNA VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (VI)
Johanna van Beijeren van Schagen, dochter van Willem bastaard van Holland (I) en Johanna van 
Avennes tot Hodenpijl, trouwde in 1458 met Philips Ruygrock, zoon van Jan Ruygrock en Heysloete 
Willemsdochter. Zie hierbij verslagen van 's Rijks oude archieven 1906, blz. 240.

360 Akte van bevestiging door Philips van Bourgondië van de schenking door Willem 
bastaard van Holland, heer van Schagen, gedaan van een jaarlijkse rente van 
honderd gouden overlandse Rijnse gulden uit de tienden (soort belasting) en renten
van Schagercogge aan zijn dochter Janne bij haar huwelijk met Philips Ruigrock.
1458 1 charter
Zie reg.nr. 21.

13.08 Belye, natuurlijke dochter van Willem bastaard van Holland (VII)

13.08 BELYE, NATUURLIJKE DOCHTER VAN WILLEM BASTAARD VAN HOLLAND (VII)

361 Huwelijksvoorwaarden tussen Belye, natuurlijke dochter van Willem, bastaard van 
Holland, heer van Schagen en Eerst (Aerst) Creyts, zoon van zijn zwager Geryt 
Creyts.
1459 1 charter
Zie reg.nr. 18.

13.09 Josine van Beijeren van Schagen (VIII)

13.09 JOSINE VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (VIII)
Josine van Beijeren van Schagen, vrouw van Schagen, dochter van Aelbrecht van Beijeren van 
Schagen (II) en Adriana van Nyenrode, overleden op 25 juni 1543, trouwde 1.met Wouter van 
Egmond, ridder, heer van Zegwaard, Zevenhuizen en Soetermeer, overleden in 1491 en 2. met Joost 
van Borsselen, overleden in 1524.

362 Akte van bekrachtiging door Keizer Maximiliaan van de lijftocht (levensonderhoud) 
uit de inkomsten van Schagen, Schagercogge en Nydorpercogge door jonkvrouw 
Jooste van Schagen, vrouw van Schagen, gemaakt op haar man Joost van 
Borsselen. (Zie reg.nr. 30.).
1494 1 charter
Zie reg.nr. 30.

363 Stukken betreffende de revocatie (intrekking) van een transport, in 1531 gedaan 
door Josine van Schagen, weduwe van Joost van Borsselen, van goederen, 
afkomstig van haar moeder Adriana van Nyenrode, aan Willem Turck, echtgenoot 
van Josine van Nyenrode, met voorbijgaan van haar andere erfgenamen Frans en 
Eer(n)st van Nyenrode. Met een akkoord tussen de erfgenamen over de na te laten 
goederen.
1535-1541 5 charters
Zie reg.nr. 44, 45, 46, 48 en 50.

13.10 Johan van Beijeren van Schagen (IX)

13.10 JOHAN VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (IX)
Johan van Beijeren van Schagen, zoon van Johan van Beijeren van Schagen (III) en Ave Jansdochter 
van Berckenrode, schout en burgemeester van Haarlem, geboren in 1452, overleden in 1542, 
trouwde met Catharina van Schengen, dochter van Lodewijk, heer van Schengen en Johanna van 
Reimerswaele van Lodick.

364 Akte, waarbij Johan van Schagen, heer tot Schagen, enz., Cornelis Corneliszoon 
opten Blockhuys beleent met een stuk rietland, gelegen in de ban van Oude 
Nyedorp, genaamd het Valckebosch.
1482 1 charter
Zie reg.nr. 29.
Het charter is zeer geschonden.
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365 Akte, waarbij keizer Maximiliaan, namens zijn kleinzoon Karel, aartshertog van 
Oostenrijk, prins van Spanje enz., Jan van Schagen beleent met een rente van 
tweehonderd vijftig Hollandse schilden 's jaars uit de tienden (soort belasting) van 
Schagercogge.
ca. 1511 1 charter
Zie reg.nr. 31.

366 Brieven van 'landtwinninge' van Jan van Schagen, heer tot Schagen en Burghorn, 
voor Cornelis Janszonen Pieter Heertgenszoon, poorters (burgers) van Schagen, 
wegens doodslag.
1538, 1540 2 charters
Zie reg.nr. 47 en 49.

367 Scheidsrechterlijke uitspraak betreffende de vereffening van de geschillen, gerezen 
tussen heer Claes en heer Willem van Reynswaele enerzijds en heer Lodewijk van 
Schengen, ridder, als voogd en man van juffrouw Johanna van Reymswaele, hun 
zuster, anderzijds over de goederen, door Johanna van Reymswaele aan haar man 
ten huwelijk gebracht, afschrift.
1477 1 stuk
Zie reg.nr. 27.

13.11 Gerrit van Beijeren van Schagen (X)

13.11 GERRIT VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (X)
Gerrit van Beijeren van Schagen, baljuw van Texel, zoon van Johan van Beijeren van Schagen (III) en 
Ave Jansdochter van Berckenrode, trouwde met Margaretha van Zuylen van Nyevelt.

368 Sententie (uitspraak) van het Hof van Holland inzake een geding tussen de 
executeurs van het testament van Gerrit van Schagen enerzijds en heer Gerrit van 
Reimerswaele, echtgenoot van Van Schagens zuster, anderzijds betreffende het 
verkopen van verschillende goederen uit de boedel van Gerrit van Schagen, om 
diens schulden te betalen.
1518 1 charter
Zie reg.nr. 33.

13.12 Johanna van Beijeren van Schagen (XI)

13.12 JOHANNA VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XI)
Johanna van Beijeren van Schagen, dochter van Willem van Beijeren van Schagen (V) en N.N. van 
Alckemade, geboren in 1483, overleden in 1567, trouwde 1. in 1501, met Floris van den Boeckhorst, 2. 
met Gijsbrecht van Schooten.

369 Sententie (uitspraak) van de Grote Raad te Mechelen in een geding tussen mevrouw
Janne van Schagen, weduwe van Ghijsbrecht van Schooten, enerzijds en Willem van
Schagen (XII) en diens zoon Johan (XIV) anderzijds betreffende het recht op de 
heerlijkheid Schagen en Schagercogge ca. nagelaten door mevrouw Josine van 
Schagen (VIII), weduwe van Joost van Borsselen.
1555 1 charter
Zie reg.nr. 60.

370 Akkoord tussen jonkheer Cornelis van den Boeckhorst als gemachtigde van 
jonkheer Adriaen van den Boeckhorst, enige zoon van juffrouw Johanna van 
Schagen, eerst weduwe van Floris van den Boeckhorst, daarna van Ghijsbrecht van 
Schooten, enerzijds en Goert van Reede, ridder, heer tot Zaesvelt en Amerongen, 
man en voogd van mevrouw Geertruyt van Nyenrode, benevens mevrouw 
Margaretha van Renesse, weduwe van Eernst van Nyenrode, anderzijds betreffende
een rente van honderd ponden uit de heerlijkheid Schagen, afschrift. (Zie reg.nr. 
68.).
1569 1 stuk
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Zie reg.nr. 68.
13.13 Willem van Beijeren van Schagen (XII).

13.13 WILLEM VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XII).
Willem van Beijeren van Schagen, zoon van Johan van Beijeren van Schagen (IX) en Catharina van 
Schengen, overleden op 21 december 1548, trouwde in 1543 met Elisabeth van Bronckhorst, dochter 
van Joost van Bronckhorst, heer van Bleiswijk, Werkendam enz., en van Ida Ruygrock van de Werve, 
overleden op 21 december 1592.

371 Getuigenverklaring voor burgemeesters, schepenen en raden van Haarlem ten 
verzoeke van Willem van Schagen over de vraag, welke makingen door Jan van 
Schagen aan zijn zoons gedaan waren en of deze herroepen waren.
1547 1 charter
Zie reg.nr. 54.

372 Testament en codicil (toevoegsel bij een testament) daarop van Willem van 
Schagen, heer van Schagen en Burghorn, voor notaris Johannes Cornelis Clock.
1548 2 charters
Zie reg.nr. 55 en 56.

373 Getuigenverklaring voor burgemeesters, schepenen en raad van Haarlem ten 
verzoeke van Elisabeth van Bronckhorst, weduwe van Willem van Schagen, heer 
van Schagen, als voogdesse over Johan van Schagen, met betrekking tot de 
revocatie (intrekking) van testamenten en nieuwe codicillen (toevoegsel) van 
mevrouw Josine van Schagen, weduwe van Joost van Borsselen.
1551 1 charter met 2 transfixen
Zie hierbij nr. 63 en reg.nrs. 44, 45, 46, 48 en 50, 51, 52 en 59.

374 Stukken betreffende de akkoorden, aangegaan tussen Elisabeth van Bronckhorst, 
weduwe van Willem van Schagen, als moeder en voogdes over Johan van Schagen 
en haar andere kinderen enerzijds en haar zwagers en schoonzusters anderzijds met
betrekking tot de scheiding en deling van de boedel van Johan van Schagen en 
Catharina van Schengen, hun ouders en tot die van de goederen, door hun zuster 
Johanna van Schagen, echtgenote van Joost Ruygrock van de Werve, achtergelaten.
1561 2 charters
Zie reg.nr. 65 en 66.

375 Huwelijksvoorwaarden tussen Joost Willemszoon van Bronckhorst en Ida Ruygrock,
dochter van Willem Ruygrock, ridder, heer van de Werve.
1512 1 charter
Zie reg.nr. 32.

13.14 Wilhelmina van Beijeren van Schagen (XIII)

13.14 WILHELMINA VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XIII)
Wilhelmina van Beijeren van Schagen, dochter van Gerrit van Beijeren van Schagen (X) en 
Margaretha van Zuylen van Nyevelt, trouwde o.a. met Gerrit van Zuylen van Nyevelt, heer van Heilo. 
In de genealogische aantekeningen komt deze Wilhelmina voor als dochter en enig kind van Gerrit 
van Beijeren van Schagen. In het charter wordt echter gesproken van haar broer Jan van Schagen.

376 Testament van Geryt van Zuylen en Wilhelmina van Schagen voor notaris Henricus 
Albertszoon van Haerlem.
1524 1 charter met een transfix
Zie reg.nr. 39 en 40.

13.15 Johan van Beijeren van Schagen (XIV)

13.15 JOHAN VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XIV)
Johan van Beijeren van Schagen, geboren in 1544, overleden te 's-Gravenhage 18 februari 1618, zoon 
van Willem van Beijeren van Schagen (XIII) en Elisabeth van Bronckhorst, trouwde in 1568 of 1569 
met Anna van Assendelft, geboren in 1547, overleden 12 november 1630, dochter van Diederik van 
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Assendelft, heer van Kralingen, Besoyen, Heinenoord, Land van de Wale en Brandswaarde en van 
Adriana van Nassau. Zie voor de stukken betreffende de zogenaamde kapel van Assendelft in de 
Grote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage nr. 173.

377 Akte, waarbij keizer Karel V Jan van Schagen beleent: 1. met de hoge heerlijkheid 
van Schagercogge ca. 2. met het slot Schagen ca., en 3. met de hoge heerlijkheid 
van een pas bedijkt stuk land in de Zijpe.
1550 1 charter
Zie reg.nr. 58.

378 Stukken betreffende het geding voor het Hof van Holland tussen Elisabeth van 
Bronckhorst, moeder en voogdes van Jan van Schagen, heer van Schagen, enerzijds 
en enige leden der familie van Nyenrode en de administrateurs van de goederen, 
door Frans van Nyenrode nagelaten aan Jan van der Does, heer van Noordwijk, 
anderzijds betreffende de kwestie, of de landerijen in de nabijheid van het huis te 
Schagen behoren aan de familie Van Schagen. 1563 en 1570. Met een akkoord 
tussen Jan van Schagen, heer van Schagen en Johan van der Does, heer van 
Noordwijk, betreffende de uitbetaling van rente en het afstaan van goederen bij het
huis van Schagen.
1571 3 charters
Zie reg.nr. 67, 69 en 70.

379 Akten, waarbij de Staten van Holland en West-Friesland Johan van Schagen, heer 
van Schagen enz., belenen met het pluimgraafschap van Noord-Holland en West-
Friesland tot een eeuwige erfpacht alleen van jonge grauwe en ongemerkte zwanen
en daarna ook met dat van de eilanden Texel en Wieringen enz. tot een eeuwig 
erfleen.
1601, 1606 2 charters
Zie Inventaris van de heerlijkheid Schagen door C.J. Gonnet, nr. 37.

380 Testament van Johan van Schagen en Anna van Assendelft. Met een codicil 
(toevoegsel) van 1614, afschrift.
1607 1 stuk
Zie Inventaris van de heerlijkheid Schagen, door C.J. Gonnet, nrs. 39 en 40.

13.16 Aelbrecht van Beijeren van Schagen (XV)

13.16 AELBRECHT VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XV)
Aelbrecht van Beijeren van Schagen, baljuw van Kennemerland, erfpluimgraaf van Noord-Holland 
en West-Friesland, zoon van Johan van Beijeren van Schagen (XIV) en van Anna van Assendelft, 
geboren in 1577, overleden op 6 juli 1638, trouwde in 1603 met Theodora van Wassenaer, dochter 
van Arent van Wassenaer van Duivenvoorde en van Theodora van Scherpenzeel.

381 Akten, waarbij de Staten van Holland en West-Friesland Aelbrecht van Schagen 
belenen: 1. met de hoge heerlijkheid van Schagercogge ca., 2. met het slot te 
Schagen ca., en 3. met de hoge heerlijkheid van het 'Nyeuweland', gelegen in de 
Zijpe en met het pluimgraafschap van West-Friesland en de eilanden Texel en 
Wieringen na de dood van zijn vader Johan van Schagen.
1618 1 charter met een transfix

382 Eigenhandige verklaring van Theodora van Wassenaer, douairière (vrouw met 
weduwgoed) van Schagen, dat zij afgegeven heeft aan haar zoon Johan van 
Schagen, heer van Sliedrecht en Lockhorst, de meubels en goederen van het huis te 
Schagen.
1638 1 stuk
In dit stuk spreekt zij van Johan van Schagen, wat Willem moet wezen, daar deze in 1633 gehuwd 
was met Anna van Mathenesse, vrouw van Sliedrecht en Lockhorst. Zie sub XVII.
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383 Testamentaire beschikkingen van mevrouw Theodora van Wassenaer, weduwe van 
Aelbrecht van Schagen, ten behoeve van haar kleinzoon Aelbrecht, Nicolaes van 
Schagen (XXII), afschrift.
1660 1 stuk

13.17 Diederik van Beijeren van Schagen (XVI)

13.17 DIEDERIK VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XVI)
Diederik van Beijeren van Schagen, vrijheer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, St. Hubert en 
Waddinxveen, heer tot Zijl, Zuiderwijk en de hofstad Spieringshoek, zoon van Johan van Beijeren 
van Schagen (XV) en Anna van Assendelft, overleden op 6 augustus 1658, trouwde 1. in 1607 met 
Margaretha van der Noot, dochter van Anthonis van der Noot en Margriete Drogendijck; 2. in 1633 
met Marie de Thiennes, gravin van Rumbeeck, dochter van Thomans, vrij en baanderheer van 
Heukelum en van Anna van Renesse van Elderen, overleden in 1684. Van hem zijn geen stukken 
aanwezig.

13.18 Willem van Beijeren van Schagen (XVII)

13.18 WILLEM VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XVII)
Willem van Beijeren van Schagen, zoon van Aelbrecht van Beijeren van Schagen (XVI) en van 
Theodora van Wassenaer, geboren in 1604, overleden in 1659, trouwde 1. in 1633 met Anna van 
Mathenesse, vrouw van Lockhorst en Sliedrecht, overleden in 1650, dochter van Nicolaes van 
Mathenesse, heer tot Hazerswoude en Geertruyt van Lockhorst; 2. 1650 met Anna van Loesecaet.

384 Huwelijksvoorwaarden tussen Willem van Schagen, heer van Burghorn en Anna van
Mathenesse.
1633 1 omslag
Zie ook Inventaris van de heerlijkheid Schagen, door C.J. Gonnet, nr. 118.

385 Kavelcedulle (akte) tussen Cornelis van Mathenesse, heer van Hazerswoude, Jacob 
van Wassenaer, heer van Warmond, weduwnaar van Jacqueline van Mathenesse, 
als vader en voogd over zijn twee kinderen en Willem van Schagen, heer van 
Schagen en Burghorn, als gehuwd hebbende Anna van Mathenesse, allen kinderen 
en erfgenamen van Nicolaes van Mathenesse en Geertruyt vna Lockhorst.
1638 1 stuk

386 Akte, waarbij de Staten van Holland en West-Friesland Willem van Schagen 
belenen: 1. met de hoge heerlijkheid van Schagercogge ca., 2. met het slot te 
Schagen ca. en 3. met de hoge heerlijkheid van het 'Nieuwenland', gelegen in de 
Zijpe.
1639 1 charter

387 Octrooi van het Hof van Utrecht voor Willem van Schagen, heer van Schagen en 
Anna van Mathenesse, vrouw van Schagen, om over hun goederen te mogen 
beschikken.
1645 1 charter

388 Besloten testament van Willem van Schagen en Anna van Mathenesse, afschriften.
1650 2 stukken
Zie ook Inventaris van de heerlijkheid van Schagen, door C.J. Gonnet, nrs. 122 en 123.

389 Verklaring van Jan Corneliszoon, slotenmaker te Schagen, voor notaris Jacob 
Vertest aldaar, dat hij op last van de heer van Schagen op 30 september jl. enige 
kasten en koffers op het slot te Schagen heeft moeten openbreken en 
geconstateerd heeft, dat sommige reeds opengebroken waren en dat de meeste 
leeg waren, afschrift.
1653 1 stuk

390 Vonnis van de Hoge Raad van Holland in cas van appèl van het Hof, betreffende het 
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bewaren van de heerlijkheid Schagen in de familie van Van Beijeren van Schagen. 
24 maart 1657, afschrift. Hierbij advies van het Hof van Holland aan de Staten van 
Holland op de remonstrantie van heer Willem van Schagen om de heerlijkheid in de
familie te bewaren, afschrift.
1657 dec. 1 2 stukken
De heerlijkheid van Schagen, sedert 1427 in het geslacht van Beijeren van Schagen geweest zijnde, 
werd in 1657 verkocht bij executie wegens schulden en werd gekocht door Theophilus van Catz, heer 
van Coulster. Zie Inventaris van de heerlijkheid Schagen, door C.J. Gonnet, nrs. 124 en 125.

391 Lijsten en inventarissen van familiepapieren, brieven en documenten en van 
meubels en van goederen, afkomstig van het huis te Schagen.
1658, (ca. 1672) 1 omslag
Zie hierbij Inventaris van de heerlijkheid Schagen, door C.J. Gonnet, nr. 124.

392 Gedicht, opgedragen aan Willem van Schagen, heer van Schagen enz., op het eerste
oorlogsbedrijf van zijn jongste zoon Aelbrecht Nicoales van Schagen.
1659 1 stuk

393 Staat van pretenties op mevrouw Anna van Losecaet, douairière (vrouw met 
weduwgoed) van Willem van Schagen, wegens de betalingen, door haar gedaan.
[ca. 1659] 1 stuk

13.19 Floris Carel van Beijeren van Schagen (XVIII)

13.19 FLORIS CAREL VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XVIII)
Floris Carel van Beijeren van Schagen, graaf van Warfusé, heer van Nieuw- en Oud-Goudriaan, door 
koop in 1676 heer van Schagen, sergeant-majoor van een regiment ruiterij, overleden 22 mei 1699, 
zoon van Diederik van Beijeren van Schagen (XVI) en Marie de Thiennes, trouwde in 1674 met Jacoba
Maria van Wassenaer van Warmond, vrouw van Drunen en Gansoyen, overleden op 9 augustus 1683,
dochter van Jan van Wassenaer van Warmond en van Isabella Maria van Haestrecht. Van hem zijn 
geen stukken voorhanden. Zie Inventaris van de heerlijkheid Schagen, door C.J. Gonnet, nrs. 126-133.

13.20 Maria Isabella van Beijeren van Schagen (XVIIIbis)

13.20 MARIA ISABELLA VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XVIIIBIS)
Maria Isabella van Beijeren van Schagen, gravin van Warfusé, geboren in 1677, overleden in 1732, 
dochter van Floris Carel van Beijeren van Schagen en Jacoba Maria van Wassenaer van Warmond, 
trouwde in 1707 met François Paul Emil graaf d'Oultremont en van Han, overleden in 1734. Van 
beiden zijn geen stukken aanwezig. Zie echter brieven van hen beiden aan Jacob Frederik van 
Schagen onder nr. 423 en Inventaris van de heerlijkheid van Schagen, door C.J. Gonnet, nrs. 141-148.

13.21 Anna Isabella van Beijeren van Schagen (XIX)

13.21 ANNA ISABELLA VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XIX)
Anna Isabella van Beijeren van Schagen, dochter van Diederik van Beijeren van Schagen (XVI) en 
Maria de Thiennes, overleden in 1716, trouwde met Maurits Lodewijk van Nassau, heer van La Lecq 
en Beverwaerd, generaal der cavalerie, gouverneur van Sluis, beschreven in de Hollandse 
Ridderschap, overleden in 1683. Maurits werd met zijn broers Willem en Hendrik door keizer Leopold
in de gravenstand verheven 22 april 1679. (Zie nr. 70 van deze inventaris).
Zie ook: G.M. van Aalst Het archief van de N.V. Maatschappij van Nassau la Lecq. 3.21.12.

394 Memorie van de overgeleverde papieren, waarschijnlijk betreffende de nagelaten 
goederen van wijlen Anna Isabella van Schagen, douairière (vrouw met 
weduwgoed) van Nassau-La Lecq, benevens een brief van Lodewijk Adriaen, graaf 
van Nassau-Zeyst, aan Hendrik graaf van Nassau-La Lecq, kleinzoon van Anna 
Isabella.
1729 2 stukken
Uit de brief blijkt, dat de stukken zich bevonden in handen van Isabella van Aerssen, douairière 
(vrouw met weduwgoed) van Aelbrecht Nicolaes van Schagen (XXV).

13.22 Johan François van Beijeren van Schagen (XX)

13.22 JOHAN FRANÇOIS VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XX)
Johan François van Beijeren van Schagen, vrijheer van Heenvliet en Schengen, geboren in 1634, 
overleden in 1680 of 1681, zoon van Willem van Beijeren van Schagen (XVII) en Anna van 
Mathenesse, trouwde zijn volle nicht Anna van Zevender van Kenenburgh, geboren in 1637, 
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overleden in 1716, dochter van Jacob Frederik van Zevender, heer van Kenenburgh, Maasland, 
Maaslandsluis, Schipluiden, Senderen, Putten en Stein en Beatrix van Beijeren van Schagen, 
kanonikesse te Rijnsburg.

395 Octrooien van de Staten van Utrecht en van Holland en West-Friesland voor Johan 
François van Schagen, heer van Sliedrecht, om over zijn goederen te mogen 
beschikken.
1663 2 charters

396 Akkoord tussen Johan François van Schagen, heer van Sliedrecht (XX), Aelbrecht 
Nicolaes van Schagen, heer van Lockhorst (XXII en Anna Geertruyt van Schagen 
(XXXI), kinderen van Willem van Schagen (XVII) en Anna van Mathenesse, 
betreffende de verdeling der goederen, hun toebedeeld uit de boedel van hun oom 
en tante Cornelis van Mathenesse en Anna van den Bongardt.
1664 1 stuk

397 Testament van Johan François van Schagen, vrijheer van Heenvliet, Sliedrecht en 
Schengen en van Anna van Zevender van Kenenburgh en akte van opening daarvan,
afschriften.
1672, 1681 3 stukken

398 Rekwest (verzoekschrift) van Johan François van Schagen (XX) en Anna Geertruyt 
van Schagen (XXI) aan het Hof van Holland om beslag te mogen leggen op de 
goederen van hun overleden broer Aelbrecht Nicolaas van Schagen, afschrift.
1668 1 stuk
Aelbrecht Nicolaes (XXII) was gehuwd met Allegonda van Solcama. Acht maanden na zijn dood werd 
hun zoon Aelbrecht Nicolaes geboren. Zie hierbij nrs. 418 en 419.

399 Memorie, opgesteld door Anna van Zevender van Kenenburgh, douairière (vrouw 
met weduwgoed) van Johan François van Schagen, betreffende de nalatenschap 
van hun oudste zoon Aelbrecht, raadsheer in het Hof van Holland, overleden in 
1682, oud vierentwintig jaar.
[ca. 1682] 1 stuk

400 Akkoord tussen vrouw Anna van Zevender van Kenenburgh douairière (vrouw met 
weduwgoed) van Johan François van Schagen en haar zoon Jacob Frederik enerzijds
en Floris Carel van Schagen, graaf van Warfusé, sedert 1676 heer van Schagen, 
anderzijds betreffende het armengeld voor de armen van Schagen en 
Schagercogge, afschrift.
1785 1 stuk
Zie hierbij de stukken betreffende het armengeld nr. 424. Op 21 januari 1676 kocht Floris Carel van 
Beijeren van Schagen de heerlijkheid Schagen terug van George van Catzoon. Zie Inventaris van de 
heerlijkheid Schagen, door C.J. Gonnet, nr. X.

401 Octrooien van de Staten van Holland en West-Friesland en van Utrecht voor Anna 
van Zevender van Kenenburgh, douairière (vrouw met weduwgoed) van Johan 
François van Schagen, vrijheer van Heenvliet, om over haar goederen te mogen 
beschikken.
1689 2 charters

402 Aantekeningen in de vorm van een dagboek door mevrouw Anna van Zevender van 
Kenenburgh, douairière (vrouw met weduwgoed) van Johan François van Schagen 
en haar dochter Anna over een familietwist met haar zoon en broer Jacob Frederik 
van Schagen en diens vrouw Clara van Ormea.
1691 2 stukken
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403 Akkoord tussen mevrouw Anna van Zevender van Kenenburgh, douairière (vrouw 
met weduwgoed) van Johan François van Schagen en haar twee kinderen 
betreffende de uitbetaling van hun legitieme portie, afschriften.
1691 2 stukken

404 Stukken betreffende de financiële betrekkingen tussen mevrouw Anna van 
Zevender van Kenenburgh, douairière (vrouw met weduwgoed) van Johan François 
van Schagen en haar dochter Anna van Schagen, afschriften.
1696-1697 5 stukken

405 Testament van Anna van Zevender van Kenenburgh, douairière (vrouw met 
weduwgoed) van Johan François van Schagen, vrijheer van Heenvliet, Schengen 
enz., afschriften.
1696 2 stukken

406 Gedicht, opgedragen aan Anna van Zevender van Kenenburgh, douairière (vrouw 
met weduwgoed) van Johan François van Schagen, ter gelegenheid van het 
huwelijk van haar dochter Anna van Schagen met haar volle neef Aelbrecht Nicolaes
van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan.
[ ca. 1697] 1 stuk

407 Verklaring van mevrouw Anna van Zevender van Kenenburgh, douairière (vrouw 
met weduwgoed) van Johan François van Schagen, dat zij in september 1685 met 
haar zoon Jacob Frederik een akte van kwijting heeft gepasseerd ten behoeve van 
hun rentmeester Willem Havius, wegens verantwoording van zijn administratie.
1699 1 stuk

408 Korte en provisionele staat van de goederen uit de boedel, nagelaten door 
mevrouw Anna van Zevender van Kenenburgh, douairière (vrouw met weduwgoed)
van Johan François van Schagen.
[ca. 1716] 1 stuk
Het stuk is van de hand van Aelbrecht Nicolaes van Schagen.

13.23 Anna Geertruyt van Beijeren van Schagen (XXI)

13.23 ANNA GEERTRUYT VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XXI)
Anna Geertruyt van Beijeren van Schagen, geboren 1636, overleden 1697, was een dochter van 
Willem van Beijeren van Schagen (XVII) en van Anna van Mathenesse.

409 Besloten testament van Anna Geertruyt van Schagen. Met de akte van opening van 
het testament, afschriften.
1692-1697 3 stukken

13.24 Aelbrecht Nicolaes van Beijeren van Schagen (XXII)

13.24 AELBRECHT NICOLAES VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XXII)
Aelbrecht Nicolaes van Beijeren van Schagen, heer van Lockhorst, geboren 1639, overleden in 
oktober 1666, zoon van Willem van Beijeren van Schagen en Anna van Mathenesse, trouwde in 1666 
met Allegonda van Solcama, geboren in 1645, overleden in 1738, dochter van de kapitein Van 
Solcama en Elisabeth Saeckma.

410 Rekwest (verzoekschrift) van Aelbrecht (Nicolaes) van Beijeren van Schagen aan de 
Gecommitteerde Raden der Admiraliteit van Rotterdam om een plaats als volontair 
op een oorlogsschip. Met beschikking daarop.
1658 1 stuk

411 Commissie (opdracht) van Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit van Amsterdam 
voor Aelbrecht (Nicolaes) van Schagen als adelborst.
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1659 1 stuk

412 Stukken betreffende de benoeming tot vendrig, de diensttijd en de verloven van 
Aelbrecht Nicolaes van Schagen, dienende in Denemarken onder de kolonel-
generaal Eustachius Püchler.
1659-1660 7 stukken

413 Commissie (opdracht) van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-
Friesland voor Aelbrecht Nicolaes van Schagen als vendrig in de compagnie van 
wijlen kapitein Quoyn.
1660 2 stukken

414 Stukken betreffende de benoeming van Aelbrecht Nicolaes van Schagen tot 
kapitein over een compagnie voetknechten.
1661 3 charters, 5 stukken

415 Rekwest (verzoekschrift) aan de Staten-Generaal van Aelbrecht Nicolaes van 
Schagen, kapitein in staatsdienst, om drie maanden verlof naar Frankrijk. Met 
gunstige beschikking.
1661 1 stuk

416 Vergunning van de Staten-Generaal aan Aelbrecht Nicolaes van Schagen, kapitein 
in garnizoen te Nijmegen, om als volontair mede te gaan met de expeditie van 's 
lands vloot onder luitenant-admiraal Van Wassenaer-Obdam. Hierbij het bevel aan 
kapitein Jacob Cleydijck om op zijn schip 'de Dordrecht' Aelbrecht Nicolaes van 
Schagen op te nemen.
1661 2 stukken

417 Bevelbrieven van de Staten-Generaal aan Aelbrecht Nicolaes van Schagen om zich 
met zijn troepen naar andere garnizoenen te begeven.
1665-1666 4 stukken

418 Rekwest (Verzoekschrift) van Aelbrecht Nicolaes van Schagen, Allegonda van 
Solcama en naar moeder mevrouw Elisabeth van Solcama geboren Saeckma, aan 
de predikanten te Coevorden om de huwelijksafkondigingen tussen de beide 
eersten te doen. Met een attestatie (getuigschrift) van burgemeester, schepenen en 
raad van Coevorden, dat de afkondigingen hebben plaats gehad.
1666, 1668 2 stukken
Zie hierbij nrs. 398 en 419.

419 Bevelschrift van de Raden van Holland en West-Friesland aan Allegonda van 
Solcama, douairière (vrouw met weduwgoed) van Aelbrecht Nicolaes van Schagen 
en moeder van een minderjarig kind, waarover Johan François van Schagen voogd 
is, om aan deze laatste uit te leveren een staat en inventaris van de goederen en 
papieren, welke zij onder zich heeft, afschrift.
1667 1 stuk
Zie hierbij nrs. 398 en 418.

420 Brief aan mevrouw Allegonda van Solcama, douairière (vrouw met weduwgoed) 
van Aelbrecht Nicolaes van Beijeren van Schagen, heer van Lockhorst, van Jan van 
Neves (?) uit Geertruidenberg, betreffende o.a. het in bezit nemen van een goed te 
Amersfoort.
1669 1 stuk

421 Memorie van de kosten van de begrafenis van mevrouw Allegonda van Solcama, 
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douairière (vrouw met weduwgoed) van Aelbrecht Nicolaes van Schagen. Hierbij 
lijsten, gediend hebbende om het overlijden mede te delen en een kwitantie van J. 
van Woerden, koster van de Grote en St. Jacobskerk te 's-Gravenhage.
1738 4 stukken

13.25 Jacob Frederik van Beijeren van Schagen (XXIII)

13.25 JACOB FREDERIK VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XXIII)
Jacob Frederik van Beijeren van Schagen, vrijheer van Heenvliet, zoon van Johan François van 
Beijeren van Schagen en van Anna van Zevender van Kenenburgh, geboren in 1662, overleden in 
1724, trouwde 1. in 1690 met Johanna Clara van Ormea, geboren in 1670, overleden in 1719, 2. in 1720
met Agneta Terestein van Halewijn, overleden in 1729.

422 Stukken betreffende de afstand door mevrouw Anna van Zevender van 
Kenenburgh, douairière (vrouw met weduwgoed) van Johan François van Schagen, 
van de heerlijkheid Heenvliet aan haar zoon Jacob Frederik van Schagen en 
condities en voorwaarden, waarop burgemeesters van Den Haag, executeurs 
testamentair van Jacob Frederik van Schagen, de heerlijkheid willen verkopen. Met 
bijbehorende stukken.
1670 - (ca. 1725) 1 omslag
De heerlijkheid Heenvliet werd gekocht door Johan François van Schagen in 1668 van Carel Hendrik 
van Kerkhoven, heer van Kerkhoven en baron van Wotthon.

423 Brieven van Maria Isabella van Schagen (XVIIIbis), gravin d'Oultremont en van 
François Paul Emile graaf d'Oultremont, van Warfusé en Han aan Jacob Frederik van
Schagen, heer van Heenvliet, betreffende de uitlening van familiepapieren. Hierbij 
inventarissen van de uitgeleende stukken (1711-1713) benevens een verklaring van 
graaf d'Oultremont ze ontvangen te hebben.
1723 mei 23 7 stukken
Zie hierbij onder nr. 337: Démonstration Généalogique de la très noble, tres illustre maison et famille
de Bavier de Schagen.

424 Stukken betreffende het geding over het armengeld voor de armen van Schagen en 
Schagercogge tussen Johan Frederik van Schagen, heer van Heenvliet en Aelbrecht 
Nicolaes van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan.
1722-1724 7 stukken
Zie hierbij nr. 400.

13.26 Aelbrecht Nicolaes van Beijeren van Schagen (XXV) en Anna van Beijeren van Schagen (XXIV)

13.26 AELBRECHT NICOLAES VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XXV) EN ANNA VAN BEIJEREN 
VAN SCHAGEN (XXIV)
Aelbrecht Nicolaes van Beijeren van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, zoon van 
Aelbrecht Nicolaes van Beijeren van Schagen, heer van Lockhorst en Allegonda van Solcama, 
geboren in 1667, overleden op 23 april 1727 der Ridderschap van Holland, raad en rekenmeester van 
de domeinen van Holland, eerste curator van de universiteit te Leiden, bewindhebber van de 
Oostindische Compagnie voor het Noorderkwartier, hoogheemraad van Rijnland, trouwde 1. in 1697 
met zijn volle nicht Anna van Beijeren van Schagen van Heenvliet, geboren in 1659, overleden in 
1705, dochter van Johan François van Beijeren van Schagen, heer van Heenvliet en Anna van 
Zevender van Kenenburgh; 2. in 1719 met Isabella van Aerssen van Hoogerheide, geboren in 1683, 
overleden in 1748, dochter van Cornelis van Aerssen, vrijheer van Hoogerheide en Half-Ossendrecht, 
heer van Meteren. Triangel en Voshol en Maria Pauw. Zie genealogische tabel A.IV (nrs. XXI en 
XXXIV).

425 Promotiebul als doctor in de beide rechten voor Aelbrecht Nicolaes van Schagen, 
heer van Lockhorst.
1688 1 charter

426 Commissie (opdracht) van de Staten van Holland en West-Friesland voor Aelbrecht 
Nicolaes van Schagen, heer van Lockhorst, als bewindhebber der Oost-Indische 
Compagnie. Hierbij een extract uit deze resolutie (besluit) om een uit een resolutie 
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(besluit) van de bewindhebbers der Compagnie te Hoorn.
1696-1698 1 charter, 2 stukken

427 Huwelijksvoorwaarden tussen Aelbrecht Nicolaes van Schagen, heer van Lockhorst 
en zijn volle nicht Anna van Schagen van Heenvliet. Hierbij een akkoord tussen 
Aelbrecht van Schagen en zijn moeder Allegonda van Solcama, douairière (vrouw 
met weduwgoed) Van Schagen, betreffende de huwelijksgift, afschriften.
1697 2 stukken

428 Akte van herroeping van enige testamenten door Aelbrecht Nicolaes van Schagen, 
heer van Lockhorst en zijn vrouw Anna van Schagen van Heenvliet, afschrift.
1698 1 stuk

429 Kwitanties voor Aelbrecht Nicolaes van Schagen, heer van Lockhorst enz.
1698-1717 1 omslag

430 Extract uit de verkoopvoorwaarden van de goederen onder Schagen en 
Barsingerhorn.
1699 1 stuk

431 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Aelbrecht Nicolaes van 
Schagen, heer van Lockhorst, als gecommitteerde te velde.
1705 1 charter

432 Aantekeningen, gemaakt door Aelbrecht Nicolaes van Schagen, heer van Lockhorst,
betreffende de rekeningen van de verponding (belasting op gronden en huizen) van
de Sociëteit van 's-Gravenhage.
(ca. 1705) - 1719 1 omslag

433 Stukken betreffende het transport van de heerlijkheid Oud- en Nieuw-Goudriaan, 
gedaan door François Paul Emiel graaf d'Oultremont en van Warfusé, aan Aelbrecht 
Nicolaes van Schagen, heer van Lockhorst.
1707-1728 7 stukken

434 Commissie (opdracht) van de Staten van Holland en west-Friesland voor Aelbrecht 
Nicolaes van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, als raad der domeinen.
1708 1 charter

435 Vier gedichten op Aelbrecht Nicolaes van Schagen, heer van Lockhorst, Oud- en 
nieuw-Goudriaan enz. bij zijne benoeming tot lid der Ridderschap van Holland.
1714 1 schrift, 3 stukken

436 Commissie (opdracht) van de Rekenkamer van Holland en West-Friesland voor 
Aelbrecht Nicolaes, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan enz., als hoofdingeland van
Delfland.
1716 1 stuk

437 Commissie (opdracht) van de Staten-Generaal voor Aelbrecht Nicolaes van 
Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, als meesterknaap van de 
houtvesterij in Holland.
1717 1 charter

438 Testament van Aelbrecht Nicolaes van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-
Goudriaan, afschrift.
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1717 1 stuk

439 Huwelijksvoorwaarden tussen Aelbrecht Nicolaes van Schagen, heer van Oud- en 
Nieuw-Goudriaan en Isabella van Aerssen van Hoogerheide en staten en 
inventarissen van de door beiden aangebrachte huwelijksgoederen. Hierbij een 
akkoord over meubels tussen Aelbrecht Nicolaes en zijn vrouw Isabella van Aerssen 
enerzijds en Cornelis van Aerssen, heer van Voshol en zijn vrouw Anna Albertina van
Schagen anderzijds.
1719-1724 12 stukken
Zie hierbij nr. 449.

440 Commissie (opdracht) vanwege de Ridderschap van Holland voor Aelbrecht 
Nicolaes van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, als haar 
gecommitteerde in het college van de admiraliteit op de Maas.
1720 1 stuk

441 Schuldbekentenis van Aelbrecht Nicolaes van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-
Goudriaan, voor mr. Alexander van Ederburgh en kwijting daarvan.
1722-1750 1 stuk

442 Commissie (opdracht) van de Staten van Holland en West-Friesland voor Aelbrecht 
Nicolaes van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, als curator van de 
Universiteit te Leiden. Met enige stukken betreffende het curatorschap.
1723-1728 1 charter, 4 stukken

443 Commissie (opdracht) van de Staten van Holland en West-Friesland voor Aelbrecht 
Nicolaes van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, als hoogheemraad van 
Rijnland.
1723 1 charter

444 Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Aelbrecht Nicolaes van 
Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, de laatste van zijn geslacht en akte 
van verbreking van het wapenschild. Hierbij een grafschrift op Aelbrecht Nicolaes 
van Schagen.
1727 18 stukken
De stukken zijn genummerd 1-11. Stuk nr. 9 ontbreekt.

445 Verklaring, afgelegd door W. Hoyer en J. Bloteling, betreffende het handschrift van 
Aelbrecht Nicolaes van Schagen.
1757 1 stuk

446 Memorie van inkomsten uit de heerlijkheden Schagen, Burghorn, Haringhuizen enz.
ongedateerd 2 stukken
Achterop staat: 'Memorie van 't remendement van de heerl. Scagen na aftreck van de ords. oncosten
in een ordinaris tijdt.'.

447 Kwitantie van Isabella van Aerssen, douairière (vrouw met weduwgoed) van 
Schagen en van Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, aan de raad en rentmeester 
der abdij van Rijnsburg wegens ontvangen gelden, afschrift.
1727 1 stuk

448 Akkoord tussen Allegonda van Solcama, douairière (vrouw met weduwgoed) Van 
Schagen (XXII) en Isabella van Aerssen, douairière (vrouw met weduwgoed) van 
Aelbrecht Nicolaes van Schagen (XXV) en Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, 
waarbij eerstgenoemde zal komen inwonen bij haar schoondochter tegen betaling 
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van een jaargeld, te betalen door Cornelis van Aerssen, afschrift.
1727 1 stuk

449 Staten en inventaris, akten van scheiding en deling en liquidatie van de boedel van 
Aelbrecht Nicolaes van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan. Hierbij staat 
van de effecten, welke Isabella van Aerssen, douairière (vrouw met weduwgoed) 
Van Schagen, van haar huwelijksgoed over had na het overlijden van haar man.
1727-1729 9 stukken
Zie hierbij nr. 439.

450 Schuldbekentenissen van Isabella van Aerssen, douairière (vrouw met weduwgoed) 
van Aelbrecht Nicolaes van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, afbetaald
na haar overlijden. Hierbij een memorie van de doodschulden.
1739-1751 1 omslag

451 Testament van Isabella van Aerssen, douairière (vrouw met weduwgoed) van 
Aelbrecht Nicolaes van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan en staat en 
inventaris van de door haar nagelaten goederen en stukken betreffende de 
liquidatie van de boedel.
1746-1751 1 pak

452 Lijsten, gediend hebbende, om mededeling te doen van het overlijden van Isabella 
van Aerssen, douairière (vrouw met weduwgoed) van Aelbrecht Nicolaes van 
Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan.
1748 2 stukken

13.27 Anna Albertine van Beijeren van Schagen (XXVI)

13.27 ANNA ALBERTINE VAN BEIJEREN VAN SCHAGEN (XXVI)
Anna Albertina van Beijeren van Schagen, geboren 6 mei 1699, overleden op 1 april 1762, dochter 
van Aelbrecht Nicolaes van Beijeren van Schagen, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan (XXV) en van 
Anna van Beijeren van Schagen van Heenvliet (XXXIV), trouwde op 16 april 1719 met Cornelis van 
Aerssen, heer van Hoogerheide en Voshol, geboren op 21 april 1698, overleden op 17 november 1766,
zoon van Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide enz. en Maria Pauw. De stukken betreffende 
Anna Albertina bevinden zich bij die van Van Aerssen, onder XXII.
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14. DE FAMILIES VAN MATHENESSE, VAN LOCKHORST en VAN BRONCKHORST

14. DE FAMILIES VAN MATHENESSE, VAN LOCKHORST EN VAN BRONCKHORST
Zie hierbij de genealogische tabel, gemerkt B. VIII. Zie ook: J.C. Kort Het archief van de familie van 
Matenesse en van de heerlijkheid Matenesse, 3.20,39, en J.A.M.Y. Bos-Rops Het archief van de 
familie Heereman van Zuidtwijck, 3.20.23.

14.1 Claes van Mathenesse (I)

14.1 CLAES VAN MATHENESSE (I)
Claes van Mathenesse, tweede zoon van Jan van Mathenesse en Maria van Assendelft, trouwde met 
Geertruyt Pieck tot Thienhoven, dochter van Heyndrick Pieck, heer tot Tienhoven en Hadewich van 
Goer Wolphaertsdochter.

453 Huwelijksvoorwaarden tussen Claes van Mathenesse en Geertruyt Pieck, afschrift. 
(Zie reg.nr. 53.).

14.2 Nicolaes van Mathenesse (II)

14.2 NICOLAES VAN MATHENESSE (II)
Nicolaes van Mathensse, heer van Hazerswoude, Lockhorst en Sliedrecht, overleden in 1617, zoon 
van Jan van Mathenesse, heer van Wibisma en Gerardina van Bronckhorst, achterneef van Claes van 
Mathenesse (I), trouwde met Geertruyt van Lockhorst, overleden 1630, vrouw van Teylingen, dochter
van Vincent van Lockhorst en Johanna van Schoonhoven.

454 Testament van Nicolaes van Mathenesse, heer van Hazerswoude en Sliedrecht en 
van Geertruyt van Lockhorst, afschrift.
1613 1 stuk

14.3 Cornelis van Mathenesse (III)

14.3 CORNELIS VAN MATHENESSE (III)
Cornelis van Mathenesse, heer van Hazerswoude, Lockhorst en Sliedrecht, zoon van Nicolaes van 
Mathenesse (II) en Geertruyt van Lockhorst, vrouw van Teylingen, trouwde met Anna van den 
Bongardt, vrouw van Nienrode, Breukelen en Ter Lucht, dochter van Bernt van den Bongardt en 
Maria van Lockhorst.

455 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland voor Cornelis van 
Mathenesse, heer van Hazerswoude, Lockhorst en Sliedrecht, om over zijn 
goederen te mogen beschikken, afschrift.
1635 1 stuk

456 Testament van Cornelis van Mathenesse, heer van Hazerswoude, Lockhorst en 
Sliedrecht en Anna van den Bongardt, afschrift.
1640 1 stuk

457 Testament van Anna van den Bongardt, vrouw van Nienrode, Breukelen en Ter 
Lucht, eerst weduwe van Cornelis van Mathenesse, heer van Hazerswoude, 
Lockhorst en Sliedrecht, daarna van Johan van Raesfelt, heer van Doeyewaert, Met 
akte van opening van het testament, afschrift.
1663 1 stuk

458 Staat en inventaris van de goederen, nagelaten door Cornelis van Mathenesse, heer
van Hazerswoude, Lockhorst en Sliedrecht en Anna van den Bongardt, vrouw van 
Nienrode, Breukelen en Ter Lucht, aan hun erfgenamen, hun neven en nichten: 
Johan van Wassenaer, heer van Warmond, Odilia van Wassenaer, douairière (vrouw 
met weduwgoed) Van Amstel van Loenresloot, Johan François van Schagen (XX), 
Aelbrecht Nicolaes van Schagen (XXII) en Anna Geertruyt van Schagen (XXI).
1664 1 stuk

14.4 Familie van Lockhorst

14.4 FAMILIE VAN LOCKHORST

459 Inventaris van verschillende stukken en akten betreffende de familie Van Lockhorst,
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groot achtentwintig nummers, lopende over de jaren
1233 - 1664 1 stuk
Stukken van deze familie zijn overigens niet aanwezig.

14.5 Familie Van Bronckhorst

14.5 FAMILIE VAN BRONCKHORST

460 Staat van de goederen, nagelaten door Wilhelmina van Bronckhorst, douairière 
(vrouw met weduwgoed) van Wittenhorst, vrouw van Horst, Drongelen, Gansoyen 
en de Stadt en daaronder die, welke afkomstig waren van Andries van Bronckhorst, 
heer van de Schoot en de Stadt en Wendelmoet van Boshuysen en verdeling ervan 
door haar fideicommissaire (soort erfstelling) erfgenamen Willem Vincent, baron 
van Wittenhorst, Johan van Wassenaer, heer van Warmond, Odilia van Wassenaer, 
douairière (vrouw met weduwgoed) Van Amstel van Loenesloot, Johan François van
Schagen, vrijheer van Heenvliet en Anna Geertruyt van Schagen.
1670-1677 3 stukken
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15. BEZITTINGEN

15. BEZITTINGEN
15.1. De heerlijkheid Spijk

15.1. DE HEERLIJKHEID SPIJK
De heerlijkheid is ontstaan door de vereniging van het Nedereinde van Spijk en het Overeinde van 
Spijk. Het Nedereinde behoorde tot Gelderland en werd 24 april 1611 door jonkheer Gerard van 
Renoy verkocht aan de griffier Cornelis van Aerssen; het Overeinde daarentegen behoorde tot het 
graafschap Leerdam. Op 7 oktober 1613 werd het Overeiden van Spijk door Philips Willem, prins van 
Oranje, afgestaan aan bovengenoemde Cornelis van Aerssen. Zie ook: G.M. van Aalst Het archief van
de heerlijkheid Spijk, 3.19.51, en E.D. Eijken, Het archief van de familie Van Bylandt, 1.10.14.

461 Memoriaal betreffende de heerlijkheid Spijk, van de hand van de griffier Cornelis 
van Aerssen.

1 stuk

462 Akte van cessie (afstand) door Philips Willem, prins van Oranje, van het Overeinde 
van de heerlijkheid Spijk, afschrift.
1613 1 stuk

463 Verleibrief van het Overeinde en het Nedereinde van de heerlijkheid Spijk aan 
Cornelis van Aerssen voor leenmannen van Leerdam, afschrift.
1613 2 stukken

464 Stukken betreffende een rekwest (verzoekschrift) van de griffier Cornelis van 
Aerssen aan het Hof van Holland om te doen vaststellen, dat hij zich noemt heer 
van Spijk.
1615 2 stukken

465 Sauvegarde (bescherming) voor de heerlijkheid Spijk, verleend door de 
aartshertogen Albertus en Isabella.
1621 1 stuk

466 Verleibrief van de heerlijkheid Spijk op François van Aerssen van Sommelsdijk (XIII),
afschrift.
1696 1 stuk

467 Memorie van de opbrengst van de wei- en hooilanden van de heerlijkheid Spijk.
1700-1704 1 stuk

15.2. De heerlijkheid Sommelsdijk

15.2. DE HEERLIJKHEID SOMMELSDIJK
De heerlijkheid Sommelsdijk werd in 1611 aangekocht door de gezant François van Aerssen (niet in 
1619, zoals meestal vermeld wordt). Zij bleef in zijn geslacht tot 1825, toen zij door de erven van 
mevrouw Anna Margaretha van Aerssen, douairière (vrouw met weduwgoed) Van der Duyn, 
verkocht werd. Zie ook: G.M. van Aalst, Het archief van de heerlijkheid Sommelsdijk, 3.19.49, E.D. 
Eijken, Het archief van de familie Van Bylandt, 1.10.14; Het Supplement van het archief van de familie
Van Aerssen achteraan deze inventaris, 1.10.89; in het Rijksarchief in de provincie Utrecht, C. Dekker 
Het archief van de familie Des Tombe.

468 Uitgiftebrief door mevrouw Jacob hertogin in Beieren, gravin van Holland, van de 
gorzen, genaamd Sommelsdijk, afschrift.
1418 1 stuk
Zie reg.nr. 1.

469 Akte van belening door de Staten van Holland en West-Friesland van François van 
Aerssen met de heerlijkheid Sommelsdijk, afschrift.
1611 1 stuk
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470 Akte van renuntiatie (afstand doen) van een legale hypotheek op Sommelsdijk en 
de Plaat door Françoise van Aerssen, gravin van Nassau-Ouwerkerk en haar zusters 
ten behoeve van hun broer Cornelis van Aerssen, heer van Sommelsdijk, afschrift.
1683 1 stuk

471 Resolutie (besluit) van baljuw en schepenen van Sommelsdijk om machtiging te 
verlenen aan Cornelis Eliaszoon van Wijtvliet en Leuntie Jacobs Blieck om voor 
schepenen in ondertrouw te gaan, daar de predikant steeds weigert hen in 
ondertrouw op te nemen.
1690 1 stuk

472 Missive met opdracht en lastgeving van mevrouw Margaretha du Puy Montbrun, 
douairière (vrouw met weduwgoed) Van Aerssen van Sommelsdijk, aan die van het 
polderbestuur enz. van Sommelsdijk om de nieuw aangedijkte landen onder hun 
bestuur te nemen.
1691 1 stuk

473 Stukken van mevrouw Margaretha du Puy de St. André Montbrun, douairière 
(vrouw met weduwgoed) Van Aerssen van Sommelsdijk, met betrekking tot een 
lening van dertigduizend gulden op de heerlijkheden Sommelsdijk, Ooltgensplaat 
enz. Met een lijst der stukken.
1692 1 omslag
De stukken waren blijkens de lijst gemerkt A-H. De letters P, G. en H ontbreken.

474 Verleibrief van de heerlijkheid Sommelsdijk op François van Aerssen van 
Sommelsdijk (XIII), afschrift.
1696 1 stuk

475 Staat van de kapitalen ten laste van de heerlijkheid van Sommelsdijk.
1698 3 stukken

476 Aanstelling van een nachtwaker te Sommelsdijk uit een dubbeltal door François van
Aerssen, heer van Sommelsdijk.
1699 1 stuk

477 Aanstelling van Jacob Hoogwerff tot gezworen en van Johannis Visser tot schepen 
van Sommelsdijk door Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide, als 
gevolmachtigde van François van Aerssen, heer van Sommelsdijk.
1703 1 stuk

478 Verkoopbiljet van goederen, gelegen in de heerlijkheid Sommelsdijk en ook in de 
Plaat en Bommel, gedrukt.
1716 1 stuk

479 Kaart van de heerlijkheid Sommelsdijk, getekend door Anton van Woel, naar de 
originele kaart, in 1699 gemaakt door mr. van der Daff.
1716 1 stuk

15.3. De heerlijkheid Ooltgensplaat

15.3. DE HEERLIJKHEID OOLTGENSPLAAT
Deze heerlijkheid heette vroeger Ooltgensplaat met den Bommel, gezegd St.-Adolphsland. Zij werd 
in 1612 door Jean de Croy, comte de Solre, verkocht aan de gezant François van Aerssen, heer van 
Sommelsdijk en bleef in de familie Van Aerssen tot de dood van François Cornelis van Aerssen van 
Sommelsdijk 26 december 1793, waarna zij door de erven van Anna Margaretha van Aerssen, 
douairière (vrouw met weduwgoed) Van der Duyn, verkocht werd. Zie ook nr.s 468-479. Zie ook: 
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A.A. Wolterbeek Muller, Het archief van de heerlijkheid St. Adolfsland, genaamd Ooltgensplaat en 
Den Bommel, 3.19.47; en het Supplement van het archief van de familie Van Aerssen achteraan deze 
inventaris, 1.10.89.

480 Opgave van de kosten van de aankoop van de heerlijkheid 'de Plaat' door François 
van Aerssen, heer van Sommelsdijk.
1612 1 stuk

481 Korte staat van het belood der tweederde partij van de revenues der tienden (soort 
belasting) van St.-Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat.
1682-1692 1 stuk

482 Verleibrief van de tienden (soort belasting) en gorzen (aangeslibd land) van 'de 
Plaat' op François van Aerssen van Sommelsdijk (XIII), afschrift.
1696 1 stuk

15.4. De heerlijkheid Triangel

15.4. DE HEERLIJKHEID TRIANGEL
De heerlijkheid Triangel behoorde sedert 1611 aan Johan van der Veken en kwam na zijn overlijden in 
augustus 1616 aan zijn dochter Maria van der Veken, gehuwd met Jacques van Aerssen (XVII), 
raadsheer in het Hof van Brabant. De laatste Van Aerssen, die heer van Triangel was, was Coenraad 
Aelbrecht Johannes Cornelis baron van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren in 1819, overleden op 
29 november 1838, zoon van Hendrik Adolf Ernst baron van Aerssen Beijeren van Voshol (XXVIII) en 
Cornelia Gallas.

483 Twee kaarten van de heerlijkheid van Triangel.
2 stukken

Een der kaarten is van Blaeuw.

484 Transport, gedaan door Philips Wille, prins van Oranje, van de gorzen (aangeslibd 
land) genaamd Triangel aan Johan van der Veken, voor schepenen van 
Steenbergen.
1609 1 charter, 1 stuk

485 Brief, waarbij Philips Willem, prins van Oranje, de tienden (soort belasting) van 
Triangel aan Johan van der Veken tot een heerlijk leen uitgeeft.
1661 1 charter

486 Rentebrief van tweehonderd ponden, verleend door Johan van der Veken ten 
behoeve van Philips Willem, prins van Oranje, wegens de redemptie (verlost 
worden) van het tiendrecht van Triangel.
1516 1 charter

487 Akte, waarbij stadhouder en leenmannen van het Leenhof van Breda Jacqués van 
Aerssen met de heerlijkheid Triangel na de dood van Johan van der Veken belenen.
1616 1 charter

488 Condities en voorwaarden, waarop Jacques van Aerssen zal uitgeven de tienden 
(soort belasting) van Triangel.
1655 1 stuk

489 Akte, waarbij stadhouder en leenmannen van het Leenhof van Breda Cornelis van 
Aerssen met de heerlijkheid Triangel na de dood van zijn grootvader Jacques van 
Aerssen belenen.
1661 1 charter

490 Staat van hetgeen de poldertjes, bedijkt aan de Triangel, hebben opgebracht, toen 
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zij verkocht werden aan Adriaen van Cuyck van Meteren, afschriften.
1666 2 stukken

491 Akte, waarbij het Leenhof van Breda Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, met de 
heerlijkheid Triangel na de dood van zijn vader Cornelis van Aerssen, heer van 
Hoogerheide, beleent, afschrift.
1733 1 stuk

492 Briefwisseling tussen Jan van de Leur en Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, 
over de tienden (soort belasting) van Triangel.
1752-1754 1 omslag

493 Stukken en brieven betreffende het transport, gedaan door Cornelis van Aerssen, 
heer van Voshol, aan zijn zoon Aelbrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, van de 
heerlijkheid Triangel.
1754 1 omslag

494 Akte, waarbij het Leenhof van Breda Aelbrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren met 
de heerlijkheid Triangel beleent, nadat hij deze heerlijkheid van zijn vader Cornelis 
van Aerssen, heer van Voshol, gekocht had, afschrift.
1754 1 stuk

495 Memories van de opbrengsten en verpachtscondities van de tienden (soort 
belasting) van Triangel.
1801-1810 1 omslag

496 Verkoop van de tienden (soort belasting) van Triangel door mevrouw Cornelis 
Gallas, douairière (vrouw met weduwgoed) Hendrik Adolph Ernst baron van 
Aerssen Beijeren van Voshol.
1825-1826 5 stukken
Hierbij bevindt zich een overzicht over de geschiedenis van de polder.

15.5. De heerlijkheid Hoogerheide

15.5. DE HEERLIJKHEID HOOGERHEIDE
Deze heerlijkheid behoorde aan de heren van Bergen op Zoom, daarna aan de familie 't Seraerts, 't 
Serarnts of Seraedts, gezegd Heenkensschoot (1523). Door deze familie werd zij verkocht aan 
Thomas Bette. Later kwam door erfopvolging de heerlijkheid uit de familie Bette in de familie Hack, 
tot zij door het huwelijk van Maria Hack met Johan Baptista van Aerssen (XVIII) in de familie Van 
Aerssen kwam. Zie ook: Gemeentearchief van Bergen op Zoom, W.A. van Ham De archieven van de 
Raad en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom.

497 Akkoord in het proces voor de Hoge Raad van Brabant tussen heer Jan van Bergen 
op Zoom en later zijn zoon Philippe, heer van Walhain, enerzijds en mr. Anthonis 't 
Serarnts of Seraedts genaamd Heenskensschoot, raadsheer in het Hof van Brabant, 
beleend met de heerlijkheid Hoogerheide anderzijds, over het inbreuk maken door 
Jan van Bergen op Zoom op de rechten van de heer van Hoogerheide, afschrift.
1523-1524 1 stuk
Zie reg.nr. 34, 35, 36, 37, 38, 41 en 42.

498 Huwelijksvoorwaarden tussen Peeter 's Seraerts, zoon van mr. Charles en kleinzoon 
van mr. Anthonis 't Seraerts en Katlyne van der Tommen, waarbij de heerlijkheid 
Hoogerheide aan Peeter toebedeeld wordt.
1550 1 stuk
Zie reg.nr. 57.

499 Akte betreffende het transport van de heerlijkheid Hoogerheide door Peter 't 
Seraedts aan Thomas Betten, koopman in wijnen te Antwerpen. Met bijbehorende 
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stukken.
1572-1573 4 charters, 5 stukken

500 Oorspronkelijk testament van Thomas Betten, voor schepenen van Antwerpen 
verleden, waarbij de heerlijkheid Hoogerheide o.a. komt zijn jongste dochter Maria 
Betten.
1596 1 charter

501 Stukken betreffende de afstand van de heerlijkheid Hoogerheide door Cornelis van 
Aerssen, heer van Voshol, aan zijn zoon Aelbrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren bij 
wijze van huwelijksgift en akte, waarbij stadhouder en leenmannen van Bergen op 
Zoom hem met de heerlijkheid belenen.
1750 1 charter, 2 stukken

502 Akkoord betreffende de heerlijkheid van Hoogerheide tussen Cornelis van Aerssen, 
heer van Voshol en Aelbrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, afschrift.
1755 1 stuk

15.6. De heerlijkheid Half Ossendrecht

15.6. DE HEERLIJKHEID HALF OSSENDRECHT
De heerlijkheid Half-Ossendrecht kwam door testamentaire beschikking van Thomas Bette aan zijn 
dochter Maria, wier kleindochter Maria Hack door haar huwelijk met Johan Baptista van Aerssen 
deze heerlijkheid evenals die van Hoogerheide in de familie Van Aerssen bracht. Zie hierbij de 
stukken betreffende Hoogerheide nrs. 497-502. Zie ook: Gemeentearchief van Bergen op Zoom, 
W.A. van Ham De archieven van de Raad en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom.

503 Akte, waarbij stadhouder en leenmannen van Bergen op Zoom Pieter Hack, vader 
van Maria Hack, met de heerlijkheid Half-Ossendrecht belenen na de dood van zijn 
vader Walraven Hack, afschrift.
1636 1 stuk

15.7. De heerlijkheid Meteren.

15.7. DE HEERLIJKHEID METEREN.
De heerlijkheid Meteren behoorde aan de familie Van Cuyck van Meteren. Adriaen van Cuyck van 
Meteren huwde in 1630 Emmerentiana van Aerssen, dochter van Jacques van Aerssen. Na het 
overlijden van hun kinderen, die stierven zonder nakomelingen, kwam de heerlijkheid in 1694 aan 
Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide (XXI) neef van Emmerentiana van Aerssen.

504 Akte, waarbij leenmannen van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen 
Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide, als naasten leenvolger van Jacob van 
Cuyck van Meteren met de heerlijkheid Meteren belenen.
1694 1 charter

505 Akte, waarbij leenmannen van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutphen 
Cornelis van Aerssen, heer van Voshol, met de heerlijkheid Meteren belenen na de 
dood van zijn vader Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide. Met twee bijlagen.
1729 1 charter, 2 stukken

506 Testamenten van Cornelis van Aerssen, heer van Hoogerheide, Voshol enz. en van 
Anna Albertina van Beijeren van Schagen betreffende de heerlijkheid Meteren en 
hunne overige goederen in Gelderland. Hierbij akten van approbatie (goedkeuring) 
en confirmatie (bevestiging) van deze testamenten door stadhouder en 
leenmannen van het vorstendorm Gelre en het graafschap Zutphen. Met enige 
bijbehorende stukken.
1734-1760 2 charters, 8 stukken

507 Akte, waarbij stadhouder en leenmannen van het vorstendom Gelre en het 
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graafschap Zutphen Aelbrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren belenen met de 
heerlijkheid Meteren na de dood van zijn vader Cornelis van Aerssen, heer van 
Voshol. Met een kopie van dezelfde akte.
1768 1 charter, 1 stuk

15.8. De heerlijkheid Voshol

15.8. DE HEERLIJKHEID VOSHOL
Tot de heerlijkheid Voshol behoren o.a. de dorpen Swammerdam, Lange en Korte Aer, Reeuwijk en 
Randenburg. De heerlijkheid werd in 1710 aangekocht door Cornelis van Aerssen, heer van 
Hoogerheide, ontvanger-generaal van Holland en West-Friesland (XXI) en bleef in de familie tot 
1834, toen zij door de gezamenlijke erven van Aelbrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren, heer van 
Voshol, verkocht werd. Zie voor andere stukken betreffende Voshol de aanwinsten van het 
Algemeen Rijksarchief van 1899. Zie ook: L.A.M. Giebels en J.C. Kort Het archief van de heerlijkheid 
Voshol, 3.19.57; in het Rijksarchief in de provincie Utrecht: C. Dekker Het archief van de familie Des 
Tombe.

508 Keur en ordonnantie, gemaakt door baljuw, schouten, ambachtsbewaarders en 
regeerders van het land van Voshol enz., gedrukt.
1642 1 stuk

509 Akte, waarbij de Staten van Holland en West-Friesland Cornelis van Aerssen, heer 
van Hoogerheide, belenen met de heerlijkheid Voshol, nadat Van Aerssen deze 
gekocht had van Lord William Paulet. Met een bijbehorend stuk.
1710 1 charter, 1 stuk

510 Register van de inkomsten uit de heerlijkheid Voshol, lopende van 1710-1762.
1710-1762 1 deel
Zie hierbij nr. 511

511 Losse aantekeningen van de inkomsten uit de heerlijkheid Voshol.
1737-1753 1 omslag
Zie hierbij nr. 510.

512 Instructie voor de rentmeester van Voshol.
1726 1 stuk

513 Akte van transport van een stuk veenland, gelegen in het ambacht van Korte Aer, 
aan Pieter van Vliet door Cornelis van Aerssen van Voshol en zijn vrouw Anna 
Albertina van Beijeren van Schagen.
1759 1 charter

514 Akte van de eedsaflegging door Martinus Heycoop als secretaris van de heerlijkheid 
van Voshol in handen van Aelbrecht Nicolaes van Aerssen Beijeren.
1764 1 stuk

515 Stukken betreffende de aanstellingen van regenten te Swammerdam (1770-1780), 
te Lange en Korte Aar (1770-1780) en te Reeuweijk van Randenburg (1771-1780) door
Albrecht Nicolaes van Aerssen Bijeren, als heer van Voshol.

1 pak

516 Stukken betreffende den verkoop van de heerlijkheid van Voshol.
1834 en 1835 1 omslag
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16. ZAKELIJKE BESCHEIDEN

16. ZAKELIJKE BESCHEIDEN

582 Stukken betreffende het beheer van de zeepfabriek Fabricas Borguet in Sevilla door 
de gebroeders Albrecht en François Cornelis van Aerssen Beijeren van Voshol.
1912-1926
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17. VERZAMELDE STUKKEN

17. VERZAMELDE STUKKEN

583 Lijst van Hollandse en buitenlandse schepen, gestrand na een storm.
16 april 1790.
Met aantekening "vermoedelijk Kaap de Goede Hoop.

586-587 Stukken betreffende Albrecht Nicolaas van Aerssen Beijeren van Voshol (1786-
1834).
586 Correspondentieregister van Carteret, militair brigadier in 

Groningen, met een vermelding van zijn ondergeschikte A.N. van 
Aerssen Beijeren van Voshol 1809. Met een label met aantekeningen 
van M. van Aerssen Beijeren van Voshol.Z.j. (20e eeuw)
Blijkens dit register oefende de brigadier militair gezag uit over de noordoostelijke 
provincies in Nederland en over Oost-Friesland. De correspondentie handelt over 
militaire aangelegenheden aldaar.

587 Ingekomen brief bij W.P. van Hemert tot Dingshof van zijn neef van 
Albrecht Nicolaas Van Aerssen Beijeren van Voshol, met bericht van 
de geboorte van zijn zoon Willem Frederik Ernst (1828-1914).24 
januari 1828

584 Verzamelde 18e-eeuwse stukken uit archieven betreffende de familie van Aerssen 
en de heerlijkheid Sommelsdijk, met verwijzing naar nummers van het archief Van 
Aerssen in de toegang van 1916.
Z.j. (19e eeuw)

585 Uittreksel uit het stamboek van officieren over de militaire loopbaan van Willem 
Henri van Aerssen Beijeren van Voshol (1829-1855), met geleidebrief.
1871

588 Stamboekuittreksel van Hendrik Willem Carel van Stuwe, officier in het 
Nederlandsch-Indische leger.
1874

589 Manuscript van A.A. Vorsterman van Oyen over het geslacht Van Schuler, met 
ingevoegde gedrukte bescheiden.
Z.j.

17.01 Verzamelde stukken door Marnix van Aerssen Beijeren (1937-...)

17.01 VERZAMELDE STUKKEN DOOR MARNIX VAN AERSSEN BEIJEREN (1937-...)

728 Kwitantie betreffende een betaling van losrente door Cornelis van Aerssen van 
Hogerheide (03.05) en uitgeknipte handtekeningen van Cornelis van Aerssen van 
Spijck (01.2) , en van F. van Aerssen van Sommelsdijk (02.12), met pagina’s uit 
catalogus 32 van antiquariaat A.G. van der Steur
ca. 1603-1605, 2008 1 omslag
Aangekocht in 2008 bij Antiquariaat A.G. van der Steur.

729 Kopieën van stukken betreffende vermeende voorouders van de stamvader 
Cornelis van Aerssen, heer van Spijk, adeldom, onterving van Pieter van Aerssen en 
huwelijkscontract van Veronica van Aerssen van Sommelsdijk
1832-1906 4 stukken

730 Veilingcatalogus van de collectie manuscripten en brieven afkomstig uit de 
nalatenschap van François van Aerssen (1572-1641) en François van Aerssen (1669-
1740) met losse aantekeningen
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1859 1 katern

731 Stukken betreffende de grafkelder van de familie Aerssen te Sommelsdijk
1918-2015 1 omslag
Met 9 foto's

732 Stukken betreffende de Javaanse danser Raden Mas Jodjana
1933-2005 1 omslag

733 Aantekeningen inzake de militaire loopbaan van Albrecht Nicolaas van Aerssen 
Beijeren van Voshol (03.16) en zijn zonen Willem Hendrik (1829-1855) en François 
(1832-1906)
ca. 1940 1 omslag

734 Doorslag van het artikel: “Het Haagsche Oudemannenhuis” door Carel Hansen, 
verschenen in het tijdschrift “Buiten”, jrg. 1917, pag. 328 e.v. met aantekeningen en 
brieven over de heerlijkheid Heenvliet en het Oudemannenhuis Den Haag (gesticht 
door Jacob.Frederik van Beijeren van Schagen 13.25) en de hoogheemraden 
Aalbrecht en zijn vader Cornelis van Aerssen Beijeren
1950, 1959 3 stukken

735 Correspondentie betreffende de wapenspreuk van Cornelis van Aerssen van 
Sommelsdijk (02.06) gouverneur van Suriname
1951 1 omslag

736 Briefkaartenboekje en artikelen over de Koninklijke Marine
1977-1997 en z.d. 1 omslag

737 Kranten- en tijdschriftartikelen over de Indonesische kwestie
1979-2000 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 695.

738 Krantenknipsels en tijdschriftartikel over de Sabang maatschappij en een sprookje 
over de “RET” (Rubber- en theekistenfabriek)
1996-2000 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 650.

739 Stukken betreffende het rouwbord van Cornelis van Aerssen Beijeren (03.11) in de 
Grote (Nederlands Hervormde) kerk te Kaapstad
2004 1 omslag

740 Stukken betreffende China in de tijd dat van François Cornelis van Aerssen Beijeren 
(1883-1968) daar ambassadeur was
2004-2012 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 697.

759 Reproductie en kopieën betreffende een lustrum te Utrecht in ca. 1850 waaronder 
W.F.E. van Aerssen (oom Willem) die als medespeler wordt genoemd in de 
rolverdeling
ca. 2003 3 stukken
Gekregen van Mr. Teartse Schaper

741 Afdruk van e-mailbericht van E.J. C.Kamerling met gegevens over de familie 
Aerssen
2012 1 stuk
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18. STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET DUIDELIJK IS

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

517 Brief van François, hertog van Anjou, broer van Hendrik III, koning van Frankrijk, 
aan de regering van de stad Brussel.
1581 1 stuk
Cornelis van Aerssen was toen secretaris van Brussel.

518 Huwelijksvoorwaarden tussen Reynier de Loe(c)ker uit Breda en Margriete Everts 
dochter uit Amsterdam voor notaris Johannes Pylorius te Amsterdam.
1590 1 charter

519 Privilegie van de Staten van Holland en West-Friesland, verleend aan de edelen van 
Holland, waarbij de verbeurdverklaring van goederen voor hen wordt afgeschaft.
1593 1 charter

520 Stukken betreffende de pogingen, door de baanderheren (bezitter ener geheel van 
den landsheeronafhankelijke heerlijkheid), edelen en steden van Brabant 
aangewend, om als stemhebbende provincie zitting te krijgen in de Staten-
Generaal.
1607-1608 1 omslag
Zie hierbij nr. 298.

521 Brief van iemand uit de omgeving van de koning van Denemarken tijdens de 
dertigjarige oorlog aan een staatsman in Holland.
1625 okt. 23/13 1 stuk

522 Missive aan dr. Keurbeek en Reyner Henricks, burgemeesters der stad Kampen, van 
de provisoren (geestelijke verzorgers) van het St.-Anthonius-gasthuis betreffende 
de pacht van het Kamper Kreyenbergh.
1639 1 stuk
Deze missive is o.a. ondertekend Gisbert van Arssen, welke persoon niets met de familie Van 
Aerssen te maken heeft.

523 Kopie van een brief uit Batavia, waarschijnlijk van een officier van het schip de 
Amazone, aan N.N. betreffende Indische toestanden.
1795 2 stukken in een omslag
Deze brief is belangrijk door de beschrijving van verschillende bekende personen.

524 Pamfletten, paskwillen (schimpdicht), spotdichten enz.
18e eeuw 1 pak

525 Artikelen van capitulatie, voorgesteld door de luitenant-generaal J.W. Janssens, 
gouverneur van de Kaap de Goede Hoop aan de brigadier-generaal Beresford enz., 
afschrift.
1806 1 stuk
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Bijlagen

B I J L A G E N
Regesten

REGESTEN

1. 31 maart 1418
Jacob, hertogin in Beyeren, geeft uit aan haar moeder Margriete van Bourgoignen, paltsgravin op de 
Rijn, ter bedijking een uitgors, geheten Sommelsdijk, met het land, dat daarbij behoort, gelegen 
beoosten Schelde in Zeeland.

Gegeven in Den Haag op de laatste dag in maart in het jaar van onze Heer duizend 
vierhonderd en zeventien na den loipe van onze hove.
Afschrift.

2. 15 november 1420
Johan, paltsgraaf op de Rijn, hertog in Beyeren, zoon van Henegouwen enz., bevestigt voor zijn 
bastaardbroer Willem de jaarlijkse rente van honderd Engelse gouden nobelen, welke deze trok uit de 
opbrengst van de sluizen en de weteringen van Grootebroek in Drechterlant, welke rente hem verleend 
was door Willem VI, hertog in Beyeren.

Gegeven in Den Haag op de vijftiende dag in november in het jaar van onze Heer duizend 
vierhonderd en twintig.
Met het licht geschonden zegel van de oorkonde in rode was.

3. 2 maart 1423
Johan, paltsgraaf op de Rijn, hertog in Beyeren, zoon van Henegouwen enz., begiftigt Willem bastaard 
van Holland, zijn broer, met al de tienden (soort belasting) van Grootebroek in West-Friesland.

In Den Haag op de andere dag in maart in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd 
tweeëntwintig na de loop van onze Hof van Holland.
Met het geschonden zegel van de oorkonde in rode was.

4. 2 juni 1423
Johan, paltsgraaf op de Rijn, hertog in Beyeren, zoon van Henegouwen enz., beveelt Willem, zijn 
bastaardbroer, in ontvangst te nemen de goederen der ballingen en voortvluchtigen in Kennemerland 
en Friesland.

Gegeven in Den Haag twee dagen in juni in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd 
drieëntwintig.
Met het geschonden zegel van de oorkonde in rode was.

5. 5 januari 1425
Dirc Gijsbrechts zoon draagt op aan Willem bastaard tho Holland, hertog Aelbrechts zoon, vier geersen
(landmaat) land gelegen in de ban (verbeurd verklaard) van Winkel, welke vier geersen (landmaat) hij 
wederom voor zich en zijn nakomelingen in erfleen terugontvangt.

Gegeven op de vijfde dag in januari in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd 
vijfentwintig.
Het zegel van Dirck Gijsbrechts zoon is verloren gegaan.

6. 3 november 1425
Philips, hertog van Bourgongnen enz., beveelt Willem bastaard van Holland in ontvangst te nemen de 
goederen der ballingen en voortvluchtigen in Kennemerland en Friesland.

Gegeven in onze stad van Rotterdam op de derde dag van november in het jaar van onze 
Heer duizend vierhonderd vijfentwintig.
Met het geschonden ridderzegel van de oorkonde in rode was.

7. 24 augustus 1426
Philips, hertog van Bourgongnen, draagt aan Willem bastaard van Holland het baljuwschap van 
West-Friesland op.

Gegeven tot Amsterdam op St. Bartolomeus avond in het jaar van onze Heer duizend 
vierhonderd zesentwintig.
Het zegel van de oorkonde is verloren gegaan.

8. 18 september 1426
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Philips, hertog van Bourgongnen, beveelt Willem bastaard van Holland, kastelein en baljuw van 
Medemblik, uit te betalen aan Ghijsbrecht van Rietvelt datgene, wat Philips deze schuldig is gebleven 
bij de laatste afrekening van het kasteleinschap op St. Lambrechts dag 1426 (14 april).

Gegeven tot Leiden op de achttiende dag van september in het jaar van onze Heer duizend 
vierhonderd zesentwintig.
Opgenomen in een vidimus, gegeven door deken en kapittel van Sinte Marie in Den Haag. (Zie nr. 
11.).

9. 29 juni 1427
Philips, hertog van Bourgongnen, geeft aan Willem bastaard van Hollandt, hertog Aelbrechts, zoon, de
hoge heerlijkheid van Schagen in leen, 'durende alsoo lange als wy 't regiment der landen van Hollant 
en Zeelant in onse handen hebben zullen'.

Gegeven op St. Peters en Pouwels dag apostolen in het jaar van onze Heer duizend 
vierhonderd zevenentwintig.
Met het geschonden zegel van de oorkonde in rode was.
In het archief van de heerlijkheid Schagen bevindt zich een afschrift van dit charter. Zie inventaris 
van de heerlijkheid Schagen, door C.J. Gonnet, nr. 1 en reg.nr. 5.

10. 13 december1430
Jacob, hertogin van Beyeren, oorkondt (maakt bekend), dat Mathijs Andries' zoon haar heeft 
opgedragen ten behoeve van haar bastaardoom Willem bastaard van Holland drie geersen (landmaat)
land, gelegen in de ban van Bersingerhorn, geheten 'die Geerichacker in den Coech', nog drie geersen 
(landmaat) aldaar, geheten 'die Smalevenne' en nog twee 'die grote Venne', welke goederen zij hierbij 
aan Willem en zijn nakomelingen in leen geeft.

Gegeven in Den Haag op de dertiende dag in december in het jaar van onze Heer duizend 
vierhonderd dertig.
Met het zwaar geschonden zegel van mevrouw Jacoba in rode was.

11. 13 januari 1434
Deken en kapittel van de kapel van St. Marie in Den Haag geven vidimus van een brief van Philips, 
hertog van Bourgongnen, aan Willem bastaard van Holland. (Zie reg.nr. 8.).

Gegeven op de dertiende dag van januari in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd 
vierendertig.
Met het zeer geschonden zegel van het kapittel in rode was.

12. 23 april 1436
Philips, hertog van Bourgongnen enz., neemt Willem bastaard van Holland, heer van Schagen, aan tot 
zijn raad van Holland, Zeeland en Friesland.

Gegeven in onze hof van Den Haag drieëntwintig dagen in april in het jaar van onze Heer 
duizend vierhonderd zesendertig.
Met het zeer geschonden zegel van de oorkonde in rode was.

13. 1 december 1437
Philips, hertog van Bourgongen, draagt aan Willem bastaard van Holland het baljuwschap van Den 
Haag op.

Gegeven op de eerste dag in december in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd 
zevenendertig.
Met het zeer geschonden zegel van de oorkonde in rode was.
In dorso (achterzijde) staat aangetekend, dat Willem bastaard van Holland 3 december 1437 de 
vereiste eed heeft afgelegd.

14. 2 mei 1438.
Sigismund, Roomse koning, verzoekt Philips van Bourgongnen aan jonkheer Aelbrecht van Beyeren, 
bijgenaamd Schagen, zoon van zijn neef Willem, goedgunstig gehoor te verlenen en hem te 
beschouwen als zijn afgezant, die hij ter vermeerdering van zijn vriendschap van Gerard, hertog van 
Gulick, Gelre enz., naar hem toezendt.

Gegeven te Praag in het jaar van onze Heer geboorte duizend vierhonderd achtendertig, op 
de heilige kruisavond, van onze koninkrijk van Hongarije tweeën vijftig, van Rome 
achtentwintig, van Bemen negentien en van Keizersdom zes.
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Afschrift.
"Deze brief is vals, want keizer Sigismund stierf 9 december 1437. Het opgegeven jaartal 1438 kan 
niet in 1437 gecorrigeerd worden; want de regeringsjaren als Roomse koning en koning van 
Hongarije wijzen op 1438, die van koning van Bohemen en Roomse keizer zelfs op 1439. Ook was 
Albrecht van Beijeren van Schagen toen nog een jonge knaap."

15. 14 juni 1447
Paus Nicolaus draagt de bisschop (van Traiectum) en de dekens der kerken van Sint Salvator en Sint 
Johannes te Traiectum op Antonis de Schaga in het bezit te stellen van de eerst vaceerende 
(openstaande) kanunnikdyen (kapittelheer) van Sinte Marie en Sint Petrus te Traiectum en een 
personatus of ander ambt bij die kerken, zonder dat het gebrek in zijn geboorte, als zijnde hij de zoon 
van Wilhelmus de Schaga, natuurlijke zoon van Albertus, hertog van Bavaria, hem daarbij in de zeg zal
staan.

Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo 
quadringentesimo quadragesimo septimo, decimo octavo kalendarum julii, pontificatus 
nostri anno primo.
Het zegel van paus Nicolaas is verloren gegaan.

16. 6 september 1447
Philips, hertog van Bourgoengen, verzoekt zijn raad Willem bastaard van Holland, heer te Schagen, 
onderweg naar het Heilige land overal vriendelijk en gastvrij op te nemen en te ontvangen.

Gegeven in onze stad van Brugge de zesde dag van september in het jaar van onze Heer 
duizend vierhonderd zevenenveertig.
Met het zeer geschonden ridderzegel van de oorkonde in rode was.

17. 13 juli 1450
Willem bastaard te Holland, ridder, heer van Schagen, oorkonde (maakt bekend), dat de hertog van 
Bourgoengnen, als graaf van Holland, hem verlof heeft gegeven om aan zijn zoon Willem voor zijn 
moederlijk erfdeel jaarlijks uit de tienden (soort belasting) van de nes honderd Philippus Bourgonse 
schilden te geven.

Op Sint Mergriten dag dertien dagen in juli in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd en 
vijftig.
Kopie uit de 16e eeuw.

18. 26 oktober 1450
Willem bastaard van Holland, heer tot Schagen, belooft aan Eerst (Aerst) Geryt Creyts zoon, aan wie hij
jonkvrouw Belye, zijn natuurlijke dochter, in wettig huwelijk heeft gegeven, tot huwelijksgift de som 
van tweehonderd gouden overlandse Rijnse gulden in twee termijnen en jaarlijks vijfentwintig 
Philippus Bourgonse schilden uit het schoutambacht van Schagen.

Op de zesentwintigste dag van oktober in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd en 
vijftig.
Met de zegels in groene was van:
1. Willem bastaard van Holland.
2. Jan van Noertich, schout van der Goude.
3. Dit zegel is verloren gegaan, doch moet zijn van Arst Geryt Creyts zoon.
4. Heinric van Groesbeeck.
5. Jacop van Waetselaer.

19. 30 januari 1452
Philips, hertog van Bourgoengnen, verleidt zijn raad heer Willem bastaard van Holland, zijn oom met 
het slot te Schagen en met wat er bij behoort tot een erfleen, nadat deze dat slot met de goederen aan 
Philips in eigendom opgedragen had.

Gegeven op de dertigste dag van januari in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd en 
vijftig na de loipe van ons hof.
Met het geschonden zegel van de oorkonde in rode was.

20. 2 maart 1457
Philippus, hertog van Bourgoungnen, geeft aan zijn raad en kamerheer, heer Willem van Schagen, 
ridder, de hoge heerlijkheid van een polder in leen, belendende aan de heerlijkheid Schagen.

Datum in onze stad van Breusel twee dagen in maart anno duizend vierhonderd zesenvijftig.
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Afschrift.
Zie hierbij inventaris van de heerlijkheid Schagen, door C.J. Gonnet, nr. 4 en reg.nrs. 10 en 11.

21. 13 mei 1458
Philips, hertog van Bourgoengen, bevestigt de schenking van Willem bastaard van Holland, heer van 
Schagen, als huwelijksgift voor zijn dochter Janne en Philips Jan Ruyckrocxz, haar man, van honderd 
gouden overlandse Rijnse gulden jaarlijks uit al de tienden (soort belasting), renten en goederen van 
Scagercogge.

Gegeven op de dertiende dag van mei in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd 
achtenvijftig.
Met het licht geschonden zegel van de oorkonde in rode was.

22. 11 november 1465
Aelbert van Schagen belooft zodanige jaarlijkse renten, als zijn vader aan zijn broers en zijn zusters 
gegeven heeft, uit de heerlijkheid Schagercogge te zullen uitbetalen.

In het jaar van onze Heer duizend vierhonderd vijfenzestig op Sint Martijns dag in de winter
Met het licht geschonden zegel van de oorkonde in rode was.

23. 31 januari 1466
Philippe, hertog van Bourgoingne, staat aan zijn raad en kamerheer, heer Guillaume bastaard van 
Holland, heer van Schagen, toe om zich van verschillende goederen te ontdoen, welke Philippe daarop 
aan zijn oudste zoon Aelbrecht, zijn schildknaap en schenker, in leen geven zal, nl. de heerlijkheid van 
Schagercogge en de visserijen van Schagercogge en Nydorpercogge.

Donné en notre ville de Bruxelles le derrenier jour de janvier l'an de 1465.
Met het zeer geschonden ridderzegel van de oorkonde in rode was.

24. 2 maart 1466
Philips, hertog van Bourgoengnen, oorkondt (maakt bekend), dat zijn bastaardoom, heer Willem 
bastaard van Holland, hem opgedragen heeft ten behoeve van zijn zoon Aelbrecht de hoge heerlijkheid
van Schagercogge met de visserijen van Schagercogge en Nydorpercogge, zijn huis, boomgaard en het 
land tot Schagen, welke goederen Philips hierbij aan Aelbrecht in leen geeft, terwijl Willem de lijftocht 
(levensonderhoud) er uit zal blijven genieten, doch Aelbrecht tweehonderd pond Hollands jaarlijks zal 
ontvangen voor zijn onderhoud.

Gegeven op de andere dag van maart in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd 
vijfenzestig na de loipe van ons hof.
Met het geschonden zegel van de oorkonde in rode was.

25. 7 juni 1470
Schout en schepenen van Utrecht oorkonden (maken bekend), dat Ghijsbert van Nyenrhode van Velsen 
voor zichzelf en namens Geertruyde, zijn vrouw, aan zijn dochter jonkvrouw Adryaen, vrouw van 
Aelbert van Schaghen, ridder, alle roerende goederen, kleinodiën, huisraad en ruwe have, die hij binnen 
Utrecht heeft, overdraagt.

Gegeven in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd zeventig de donderdag na St. 
Bonifatius dag.
Met het zeer geschonden stadszegel in rode was.

26. 10 februari 1471
Aelbert van Schagen, ridder, belooft, dat hij, zodra zijn vader Willem bastaard van Holland, ridder, heer 
tot Schagen, overleden zal zijn, terstond op aanmaning van Ghijsbert van Nyenroy van Velsen of van 
diens vrouw jonkvrouw Gheertruyt of op aanmaning van hun beider dochter Adriaen van Nyenroy, zijn 
echtgenote, houdster van deze brief, aan deze een lijftocht (levensonderhoud) geven zal van vijftig pond
groot Vlaams per jaar, terwijl zij daarbij behouden zal de honder gouden 'leuwen', welke hij haar 
vroeger als lijftocht (levensonderhoud) gemaakt had.

Gegeven in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd eenenzeventig de thyenden dag in 
februari.
Met een klein overblijfsel van het zegel van de oorkonde in rode was.
Zie hierbij de inventaris van de heerlijkheid Schagen, door C.J. Gonnet, nrs. 9 en 10 en reg.nrs. 13 
en 18.

27. 21 juni 1477
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"Floris bastaard van Borssele, heer van Cortkene, Jan van Reymswaele en Jan van heenvliet, ridders, 
doen op verzoek van Claes van Reymsdale en van Willem van Reymsdaele, broers, enerzijds en 
Lodowijck van Schengen, ridder, als voogd en man van Johanna van Reymsdale, zuster van de 
voornoemde broers, anderzijds, ter vereffening van geschillen met betrekking tot de goederen, die 
Lodowijck bij zijn huwelijk gekregen heeft, in tegenwoordigheid van schepenen van Remmerswaile 
uitspraak, nl. dat Claes en Willem aan hun zuster Janne jaarlijks zullen uitreiken de som van achttien 
ponden gr. Vlaams, waarvan Claes twaalf en Willem zes ponden zal betalen telkens op Bamis (1 
oktober); dat daarentegen Lodowijck van Schengen die som nooit mag vervreemden dan met 
toestemming van zijn vrouw en twee naaste familieleden."

Gedaan in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd zevenenzeventig en twintig dagen in 
juni.
Afschrift.
Op 30 januari 1599 werd het oorspronkelijke gecollationeerd door J. de Wichers(?).

28. 13 juni 1478
Het Hof van Holland verklaart na overlegging van een brief van remissie (opheffing van een verbod), 
gegeven in Den Haag 8 april jl. door (Maximiliaan) van Oostenrijck en (Maria) van Bourgoengen, met 
vernietiging van het vonnis, waarbij Ailbrecht van Schaghen, ridder, veroordeeld was tot tienduizend 
leeuwen en ter oorzaak waarvan hij gevangen zat, hersteld in zijn vorige staat en goede naam.

Aldus gedaan in Den Haag op de dertiende dag in juni in het jaar duizend vierhonderd 
achtenzeventig.
Het zegel van het Hof is verloren gegaan.

29. 3 juli 1482
Johan van Schagen, heer te Schagen, Barsingerhorn, Harinchuysen en Burchorn, geeft in leen aan 
Cornelis Corneliszoon op de Blockhuys dezelfde anderhalf geers (landmaat) rietland, gelegen in de ban 
van Oude-Nyedorp, genaamd 'Valckebosch', welke wijlen Jan Reus en diens schoonvader bij transport 
verkregen hadden van wijlen Willem Heynricx, die ze zelf in een leen ontvangen had van de heer van 
Burchorn.

Gegeven op onze slot van Schagen 3 juli anno duizend vierhonderd tweeëntachtig.
Met het geschonden zegel van de oorkonde in rode was.
Het charter is zeer geschonden.

30. 3 september 1494
Maximiliaen, Roomse koning, hertog van Bourgoingnen, oorkondt (maakt bekend), dat jonkvrouw 
Jooste, vrouw van Schagen, een lijftocht (levensonderhoud) voor haar man Joost van Borsselen heeft 
gemaakt van tweehonderd Rijnse guldens tot veertig grote Vlaams jaarlijks uit al haar goederen, 
heerlijkheden en tienden (soort belasting) van Schagen, Schagercogge en Nyderpercogge, doch, indien 
er kinderen of kleinkinderen in leven zouden zijn, dan slechts honderd Rijnse gulden.

Gegeven op de derde dag van september in het jaar van onze Heer duizend vierhonderd 
vierennegentig en de rijken van ons coninck van Romen 't negenste ende van dien van 
Ongeriën van het vierde jaar.
Met het zeer geschonden zegel van Maximiliaan als hertog van Bourgondië in rode was.

31. 28 december 1511
Maximiliaen, keizer, koning van Germaniën enz. en Karel, aartshertog van Oostenrijk enz., oorkonden 
(maken bekend), dat voor het leenhof van Holland Jan van Schagen, zoon van wijlen heer Willem 
bastaard van Holland, heer van Schagen, aan hen opgedragen heeft ten behoeve van Jan van Schagen, 
zijn oudste zoon, tweehonderd vijftig Hollandse schilden, geheten 'clinckaerts', 's jaars uit de tienden 
(soort belasting) en goederen van Schagercogge en de visserijen van Schagercogge en 
Nyendorpercogge, onder voorwaarde dat Jan van Schagen heer Willems zoon dat geldt niet uit zijn 
goederen mag innen, voordat hij zijn vaders schulden betaald zal hebben. Als dit geschied zal zijn, zo 
zullen aan Jan van Schagen Jans zoon en aan zijn erven die voornoemde schilden in leen gegeven 
worden, zoals zijn vader en voorvaderen die bezeten hebben.

Gegeven in Den Haag op de achtentwintigste dag van december in het jaar van onze Heer 
duizend vijhonderd en elf.
Met het zeer geschonden zegel van wijlen de koning van Castillen in rode was.
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32. 27 juli 1512
Willem van Bronckhorst verklaart, dat hij zijn zoon Joost van Bronckhorst bij zijn huwelijk met Yda 
Ruychrock, dochter van Willem, ridder, heer van de Werve, verschillende goederen en renten ten 
huwelijk geeft, terwijl de voornoemde juffrouw Yda eveneens talrijke goederen en renten aanbrengt en 
verder nog al hetgeen, dat haar bij het overlijden van haar ouders aangekomen is.

Geschreven op de zevenentwintigste dag van juli in het jaar van onze Heer duizend 
vijfhonderd en twaalf.
Met de geschonden zegels van Andries en Willem van Bronckhorst in rode was uit naam van Joost
van Bronckhorst. De zegels van Lodewijck van Moerkercken, riddder en Lodewijck van der Werve, 
optredende voor Yda Ruychrock, zijn verloren gegaan.
De handtekeningen van Guido van Blasevelt, ridder, en jonkheer Frans van Moerkercken, hoewel 
in de akte vermeld, ontbreken.

33. 22 december 1518
Het Hof van Holland, uitspraak doende in het geding tussen Adriaen Diericz. en Vincent van Teylingen, 
executeurs van het testament van Geerit van Scagen, eischers en Geerit van Reymerswale, ridder, uit 
naam van zijn huisvrouw N.N. van Schagen, zuster van Geerti, verweerder, waarbij de eisers met 
toestemming van Jan van Scagen d'oude, Jan van Scagen de jonge, Willen van Schagen en de vrouw 
van de gedaagde, naaste magen van de overledene, zoveel van zijn goederen willen verkopen ter 
afbetaling van diens schulden, waartegen de gedaagde (Van Reymerswale) zich verzet heeft, omdat 
jonge Jan van Schagen, Geeryt van Schagen en Willem van Schagen alle goederen van hun moeder 
juffrouw Ave van Berckenroede behouden hebben, zonder daarvan iets af te staan aan hun zuster, zijn 
vrouw en, na aftrek van de te verkopen goederen, het restant minder zou zijn dan het erfdeel van zijn 
vrouw uit de nalatenschap van haar moeder Ave van Berckenroede, verklaart eisers niet ontvankelijk in
hun eis.

Aldus gedaan in Den Haag onder het signet van justitie op de tweeëntwintigste dag in 
december in het van onze Heer duizend vijfhonderd achttien.
Met het geschonden zegel van justitie in rode was.

34. 13 augustus 1523
Jan, heer van Bergen op Zoom, ridder, constitueert in de Raad van Brabant mr. Wouter de Hertoghe, 
stadhouder der lenen van Bergen, als zijn speciale gemachtigde.

Gedaan de dertiende augustus anno duizend vijfhonderd drieëntwintig.
Ingelast in de akte d.d. 13 augustus 1523. (Zie reg.nr. 3.).

35. 13 augustus 1523.
Mr. Wouter de Hertoghe, gemachtigd door Jan, heer van Bergen op Zoom, bij de hier ingelaste akte 
d.d. 13 augustus 1523 (zie reg.nr. 35), en mr. Jan de Hertoghe, drossaard van Bergen op Zoom, enerzijds 
en mr. Anthoenis 't Serarnts genaamd Heenskenschoot, heer van Hoogerheyden, anderzijds komen 
door bemiddeling van mr. François van der Huls en Adolf van der Noot, raadsheren in de Raad van 
Brabant, overeen in hun geschil, ontstaan, doordat in 1515 voornoemde drossaard uit de gevangenis 
van Hoogenheyden drie misdadigers weggehaald had, die een moord hadden gepleegd op een 
koopman uit Antwerpen, welke personen hij heeft doen verbranden, wat een inbreuk was op het recht 
van de heer van Hoogerheyden, dat Jan de Hertoghe voornoemd of zijn gemachtigde voor de Raad van
Brabant zal verklaren onrechtmatig gehandeld te hebben en zijn verontschuldiging zal aanbieden, 
terwijl de heer van Bergen op Zoom belooft, dat zijn zoon Philippe, heer van Walhain, deze 
overeenkomst mede approberen (goedkeuren) zal.

Gedaan de dertiende augustus anno duizend vijfhonderd drieëntwintig.
Ingelast in een akte d.d. 26 augustus 1523. (Zie reg.nr. 36.).

36. 13 augustus 1523
De Raad van Brabant verleent akte van willige condemnatie (veroordelen) op de hier ingelaste 
overeenkomst tussen mr. Wouter de Hertoghe, procureur van Jan, heer van Bergen op Zoom en mr. 
Anthoeniss 't Serarnst, bijgenaamd Heenskensschoot, d.d. 13 augustus 1523. (Zie reg.nr. 35.).

Gegeven in onze stad van Brussel zesentwintig dagen in augustus in het jaar van onze Heer 
duizend vijfhonderd drieëntwintig.
Afschrift.
In dorso (achterzije) van het oorspronkelijke stuk waren een akte d.d. 2 oktober 1523 (zie reg.nr. 
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38) en een van 18 oktober 1524 (zie reg.nr. 42) geschreven, die op hetzelfde stuk achter het 
afschrift van de oorspronkelijke akte overgeschreven zijn.

37. 3 september 1523
Burgemeester, schepenen en raden van Bergen op Zoom oorkonden (maken bekend), dat Jan de 
Hertoghe, ridder en drossaard van de stad en het land van Bergen op Zoom, machtig heeft gemaakt 
meesters Wouter de Hertoghe, zijn zoon, Pieter van Waelhem, licentiaat in de rechten en Pieter van 
Voerendale en Jan van Voerendale, procureurs, allen tezamen of elk afzonderlijk, om zekere verklaring 
voor de raad van Brabant af te leggen.

Op de derde dag van september anno duizend vijfhonderd drieëntwintig (in Brussel).
Ingelast in de akte d.d. 2 oktober 1523. (Zie reg.nr. 38.).

38. 2 oktober 1523
De Raad van Brabant oorkondt (maakt bekend), dat Jan van Voerendale, als daartoe bij de hier 
ingelaste akte d.d. 3 september 1523 (zie reg.nr. 37) door Jan de Hertoghe, ridder, drossaard van Bergen 
op Zoom, gemachtigd, verklaart ter voldoening aan de akte van willige condemnatie (veroordeling) 
d.d. 1523 augustus 1526 (zie reg.nr. 36), op welke rugzijde deze geschreven was, dat hij inbreuk op de 
rechten van de heer van Hoogerheyde gemaakt heeft door misdadigers uit de gevangenis aldaar weg te
halen en dat hem dit leed doet.

Op heden twee dagen in oktober in het jaar duizend vijfhonderd drieëntwintig.
Afschrift.

39. 11 februari 1524
Geryt van Nyevelt van Zuylen en zijn echtgenote Wilhelmina van Scagen benoemen elkander tot 
erfgenaam, terwijl Wilhelmina van Scagen aan haar man in vrije eigendom geeft vijftig Rinse gulden 's 
jaars losrenten, welke haar aangekomen zijn van haar broer Jan van Scagen, benevens nog vierenvijftig
Rinsgulden jaarlijks met twee rentebrieven, waarvan de ene aangekomen is eveneens van haar broer 
en de ander van Anthonis van Nyevelt, haar schoonvader.

Acta fuerent hec in domo castri de Colster parochie de Heylerdicke anno ut supra (millesimo 
quingentesimo vicesimo quarto, die undecima mensis februarii).
Met een transfix d.d. 11 februari 1524. (Zie reg.nr. 40.).

40. 11 februari 1524
Geryt van der Laen en Jacob Gerytsz, leenmannen der grafelijkheid van Holland, oorkonden (maken 
bekend), dat Geryt van Zuylen van Nijevelt en Wilhelmina van Scagen voor hun testament verklaren de 
brief d.d. 11 februari 1524 (zie reg.nr. 39), waardoor deze gestoken is.

Op de elfde dag in februari anno vijftienhonderd vierentwintig.
Met het geschonden zegel van Jacob Gerytsz. in rode was en een overblijfsel van een zegel van 
Gerard van der Laen in groene was.

41. 12 augustus 1524
Philippe zoon de Bergen, heer de Waelhem, raad en kamerheer, benoemt Wautze de Hertoghe tot zijn 
speciale gemachtigde in de kwestie tussen zijn vader en mr. Anthonie Hankenschoit.

Faict et passé en la ville Vailledoly en Castillé le douzième jour d'Aoust l'an mil cincq cens 
vingt et quatre.
Ingelast in een akte d.d. 18 oktober 1524. (Zie reg.nr. 42.).

42. 18 oktober 1524
De Raad van Brabant oorkondt (maakt bekend), dat mr. Wouter de Hertoghe, door Philips zoon van 
Bergen, heer van Wailhain, bij de hier ingelaste akte d.d. 12 augustus 1524 (zie reg.nr. 41) daartoe 
gemachtigd, in voldoening aan de akte van vrijwillige condemnatie (veroordeling) d.d. 26 augustus 
1523 (zie reg.nr. 36) het akkoord tussen Jan, heer van Bergen op Zoom en mr. Anthoenis 't Serarnts 
genaamd Heenkenschoot, d.d. 13 augustus 1523 (zie reg.nr. 35), op welke rugzijde deze geschreven was,
approbeert (goedkeurd).

Op heden achttien dagen in de maand van oktober in het jaar duizend vijfhonderd 
vierentwintig.
Afschrift.

43. 14 juli 1526
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Willem, Goosen en Geraet Hack en in de plaats van hun broer Marcelis Hack Gossen en Gernaet, 
tezamen met de voogden van de kinderen van een andere broer Jan Hack, verdelen de nalatenschap 
van Goessen Hack en Agnes Hack (geboren Van der Graft) hun ouders, terwijl Elisabeth Hack, eveneens
erfgenamen en dochter der erflaters, bijgestaan door haar man Jan Pijnappel, zich tevreden verklaart 
met de goederen, haar bij haar huwelijk toebedeeld.

(In de raadhuiskamer in Den Bosch) in het jaar van onze Heer duizend vijfhonderd 
zesentwintig, veertiende juli.
Afschrift.

44. 12 juli 1535
Schout, burgemeesters en schepenen van Utrecht oorkonden (maken bekend), dat Marye Meynaerts, 
wonende in Den Haag en Mergriet, vrouw van Evert Petersz., deurwaarder van het Hontsbosch, 
wonende in Haarlem, getuigd hebben, dat in het jaar (15)31 de vrouw van Schagen Aernt van 
Derthuyzen voor leenmannen van Holland machtig gemaakt heeft om te transporteren aan Willem 
Turck ten behoeve van zijn vrouw Josine van Nyenroede al de goederen, welke de vrouw van Schagen 
had in het land van Utrecht en welke haar aangekomen waren van haar moeder Adriaen van 
Nyenroede, dochter van Ghijsbert van Nyenroede van Velsen, ? dat zij getuigen niet anders wisten, dan 
dat Willem Turck's vrouw de naaste erfgename was en dat zij dit transport met des te meer ijver hebben
gesolliciteerd, opdat aan Jan van Schagen dan de heerlijkheid van Schagen getransporteerd zou 
worden door Josine van Schagen, ? dat de vrouw van Schagen, toen zij later tot de ontdekking kwam, 
dat Frans en Eernst van Nyenroede haar nader verwant waren, dikwijls van plan geweest is dit 
transport te herroepen ? dat onlangs Turck nog getracht heeft om de goederen van Velsden er bij te 
verkrijgen, doch dat vrouw Josine gezegd heeft, dat deze zou komen aan Frans en Eernst van 
Nijenroede, wonende te Utrecht, dat verder nog de getuigen verklaarden, dat ten huize van Jan van 
Scagen een kist stond met kleinnoden, zilverwerk en goud, toebehorende aan de vrouw van Schagen en
nog dat Turck de zeven kronen, die voortkwamen uit de opbrengsten van Waterlant en welke niet 
getransporteerd waren, nooit zou verkrijgen.

Gegeven in het jaar van onze Heer duizend vijfhonderd vijfendertig op de twaalfde dag in juli.
Met het geschonden zegel van de stad Utrecht in rode was.

45. 26 augustus 1535
Jaspar van Treslonghe en Claes Lottynsz, leenmannen der graaflijkheid van Holland, oorkonden 
(maken bekend), dat vrouwe Josyne van Schagen, weduwe van Joost van Borsselen, ridder, verklaarde, 
dat, daar zij 'mit frauduleuse persuasie (overreding) ende bedroch' 17 juni 1531 getransporteerd had aan
Willem Turck ten behoeve van zijn vrouw Josyne van Nyenrode zekere goederen, welke zij had van haar
moeder Adriaen van Nyenrode, niet anders denkende dan dat deze Josyne van Nijenrode haar naaste 
bloedverwant was, doch nu vernomen heeft, dat Frans en Eernst van Nyenrode, haar neven, een graad 
nader verwant zijn en dus die goederen op hen hadden moeten overgaan ? zij om die reden dat 
voornoemde transport revoceert (herroept) en hierbij nu meester Jan Philipsz., Jan Ijsbrantsz. Fox en 
Cornelis Do(e)mesz. machtig maakt om namens haar die goederen te transporteren op Frans van 
Nyenrode en bovendien nog negen morgen, gelegen in de Lier onder Poeldijck.

Op de zesentwintigste dag van augustus in het jaar van onze Heer duizend vijfhonderd 
vijfendertig.
Met het geschonden stadszegel van Haarlem in groe was en de geschonden zegels van Jaspar van
Treslonghe en Claes Lottynsz. in rode was.

46. 10 augustus 1536
Burgemeesters, schepenen en raden van Haarlem oorkonden, dat Symon Bertelsmeeuwsz., 
deurwaarder bij het Hof van Utrecht, ten verzoeke van Frans van Nyenroede getuigd heeft, dat in 1531 
de vrouw van Schagen, wonende te Haarlem, aan Willem Turck ten behoeve van zijn vrouw 
getransporteerd heeft zodanige goederen, welke aan de vrouw van Schagen toebehoorden in het land 
van Utrecht, - dat diezelfde vrouw van Schagen, na vernomen te hebben, dat Frans en Ernst van 
Nyenroede haar nader verwant waren, gezegd heeft voornemens te zijn het transport te revoceren 
(herroepen), - dat zij eveneens gezegd heeft, toen zij bemerkte, dat Turck haar goederen in Velsen erbij 
wilde hebben, dat hij die niet zou krijgen, ? dat getuige voorts nog vernomen had, dat de vrouw van 
Schagen ten huize van Jan van Schagen een kist had staan, waarin zich geld, kleinnoden enz. 
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bevonden, waarvan twee inventarissen bestonden.
Op de tiende dag in augustus in het jaar van onze Heer duizend vijfhonderd zesendertig.
Met het geschonden zegel van Haarlem in groene was.

47. 13 oktober 1538
Johan, heer tot Schagen en Burchorn, scheldt aan Cornelis Janszoon, poorter (burger) van Schagen, die 
een doodslag gedaan heeft op Geryt Tadis, alle boeten en straffen kwijt en herstelt hem in zijn 
goederen, goede naam en faam.

Gegeven tot Haarlem op de dertiende dag in oktober anno duizend vijfhonderd achtendertig.
Met het licht geschonden zegel van de oorkonde in rode was.

48. 20 september 1539
Johan van Scagen, heer van Burchorn, jonkvrouwen Janne en Aechte van Scagen, zusters, van 
vaderskant, Franchoys van Nyenroede en Eerst van Nyenroede voor zich zelf en voor zijn drie zusters 
Janne, Anna en Beatrys, van moederskant de naaste bloedverwanten van de vrouw van Scaghen, 
komen omtrent de goederen welke de vrouw van Scaghen zal nalaten, het volgende overeen:

"1. doen Franchoys en Eernst van Nyenroede afstand van alle makingen en testamenten van 
25 april 1539, welke de vrouw van Scaghen gemaakt heeft voor Lambrecht Jacobz., notaris, 
terwijl de goederen zullen komen aan de Van Schagens;"
2. zullen de Van Schagens gehouden zijn om na het overlijden van de vrouw van Scaghen aan 
Franchoys en Eernst te geven de somme van twaalfhonderd Carolusgulden en rouwkleding voor 
hen en hun bedienden, met dien verstande dat hieronder niet begrepen zullen zijn de transporten
van goederen, vóór deze data door de vrouw van Scagen gedaan.
Op de twintigste dag van september anno duizend vijfhonderd negenendertig, actum tot 
Haarlem.
Het charter is ondertekend door Jane van Scaghen, Aechte van Scaghen en Eerst van Nyenrode en
bezegeld met het licht geschonden zegel van Johan van Scaghen in rode was en het gave zegel 
van Franchoys van Nyenrode in rode was.

49. 7 augustus 1540
Johan, heer tot Scagen en Burchorn, scheldt Pieter heertgens zoon, poorter (burger) tot Schagen, die 
een doodslag gedaan heeft op Pieter Gilles zoon het voornoemde delict kwijt en herstelt hem in zijn 
goederen, goede naam en faam.

Gegeven op de zevende dag in augustus anno duizend vijfhonderd veertig.
Met het licht geschonden zegel van de oorkonde in rode was.

50. 27 februari 1542
De procureur van vrouw Josyne, weduwe van Joost van Borsselen, eist voor het Hof van Holland, dat 
Johan van Schagen, heer tot Burchoern, het transport van de heerlijkheid Schagen zal herroepen van 
vrouw Josyne zal herstellen in de toestand van vóór het transport en haar zal teruggeven de leenbrief 
van de heerlijkheid en goederen van Schagen door vrouw Jakob, de stukken betreffende de visserijen 
(van Schagercogge en Nydorpercogge), een akte betreffende de kinderen van Van Borsselen, een akte 
van melis van Nynen, een koopbrief van het huis, waarin de vrouw van Schagen woont, en twee 
leenbrieven van de abt Sint Pouwels te Utrecht betreffende de tienden (soort belasting) en het lastgeld 
van Sevenhyse, welke stukken zich in een doos bij Johan van Schagen bevinden met nog andere 
stukken betreffende de heerlijkheid Schagen, waartegen de procureur van de gedaagde afschrift 
verzoekt van deze eis en veertien dagen beraad vraagt.

Gedaan in Den Haag op de zevenentwintigste februari anno duizend vijfhonderd 
tweeënveertig.
Afschrift.

51. 15 juni 1543
"Comparante (Josyne van Schagen) renuntieert (afstand doen) de revocatie (intrekking) van het 
transport, door haar gedaan aan Jan van Schagen en approbeert(goedkeuren) dat transport, terwijl zij 
de weduwe en erfgenamen van Jan van Schagen in zodanige toestand stelt, als waarin Jan van 
Schagen zich bevond vóór de revocatie (afstand doen), onder beding (op voorwaarde) dat de Van 
Schagens de proceskosten zullen betalen van het proces tussen comparante en haar neven Frans en 
Eernst van Nyenrode; zij vermaakt aan Frans en Eernst van Nyenrode al haar eigen goederen, waaruit 
zij aan haar nichten Van Schoten en Steenbeeck tweeduizend gulden legateert en legateert verder nog 
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enige sommen."
Actum in festo Viti et Modesti anno XVXLIII.
Hierdoor is een akte d.d. 23 juni 1551 (reg.nr. 59) gestoken.

52. 15 juni (15)43
Josyne, vrouw van Schagen, maakt bij haar vorige beschikkingen d.d. 15 juni 1543 (zie reg.nr. 51), 
waardoor dit stuk gestoken is, nog enige met betrekking tot haar dienstmaagd Aechte Michels dochter.

Actum vijftien juni anno drieënveertig.
Hierdoor is een akte d.d. 23 juni 1551 (reg.nr. 59) gestoken.

53. 19 oktober 1544
Claes van Mathenesse, tweede zoon van wijlen Johan van Mathenesse en Marie, heer Claes dochter 
van Assendelft en juffrouw Geertruyt, dochter van wijlen Heyndrick Biek, heer tot Thienhoven en van 
juffrouw Hadewich Wolphaerts dochter van Goer, met elkander een huwelijk zullende aangaan, 
verklaren, welke goederen zij ten huwelijk medebrengen.

Aldus gedaen tot Maryenweerden in het jaar van onze Heer duizend vijfhonderd 
vierenveertig op de negentiende dag in oktober.
Afschrift.
Afschrift van de notaris J. van der Claes d.d. 13 september 1624 van een afschrift van de notaris B. 
van Wenting d.d. 19 januari 1545.

54. 13 september 1547
Burgemeesters, schepenen en raden van Haarlem oorkonden (maken bekend), dat meester Jan 
Maertensz., doctor in de medicijnen, gedagvaard door heer Joost van Bronchorst, ridder, uit naam van 
zijn zwager Willem heer van Schagen, op negen artikelen gehoord is en getuigenis afgelegd heeft 
betreffende zekere makingen, door wijlen Jan van Schagen gedaan, waarbij deze o.a. aan zijn oudste 
zoon of diens heenvolger de heerlijkheid Schagen en de visserijen van Schagercogge en Nydorpercogge 
toebedeelt, onder beding (op voorwaarde) dat Willem voornoemd aan elk zijner broers jaarlijks moet 
uitbetalen honderd Karolus guldens.

Op de dertiende dag van september anno duizend vijfhonderd zevenenveertig.
Met het geschonden zegel van de stad Haarlem in groene was.

55. 9 november 1548
Johannes Cornelisz. Clock, notaris te Utrecht, instrumenteert, dat Willem, heer van Scagen en Burchorn,
Elisabeth van Bronckhorst, zijn vrouw, na zijn overlijden de administratie van zijn eigen en 
leengoederen opdraagt en haar benoemt tot voogdes over zijn kinderen, onder bepaling dat zij jaarlijks
ten overstaan van twee naaste bloedverwanten, een van de familie Van Schgen en een van die van Van 
Bronckhorst, tezamen met enige commissarissen, door het Hof van Holland daartoe te benoemen, 
rekening en verantwoording zal doen, en wel zolang totdat de kinderen door huwelijk of door een 
ander eerlijke staat uit de voogdij zullen geraken.

Gedaan binnen Scagen op het slot in het jaar als boven (duizend vijfhonderd achtenveertig 
op vrijdag de negende dag in november).
Zie hierbij reg.nr. 56.

56. 18 december 1548
Johannes Cornelis Clock, notaris te Utrecht, instrumenteert, dat Willem, heer van Scagen en Burchorn, 
zijn testamentaire dispositie (beschikking) d.d. 9 november 1548 aangaande de administratie van zijn 
goederen en de voogdij over zijn kinderen herroept, en bepaalt, dat zijn beschikking aangaande de 
vruchten, renten en inkomsten uit zijn nalatenschap, zoals die blijkt uit twee instrumenten van dezelfde 
datum, van waarde zal blijven.

Aldus gedaan binnen Scagen op de oosten cleynen camertgen van het slot in het jaar 
alsboven (duizend vijfhonderd achtenveertig) op dinsdag de achttiende dag van december.
Zie hierbij reg.nr. 55.

57. 16 augustus 1550
Mr. Chaerle 't Seraerts, heer Jacop 't Seraerts, ridder, Jan van Beronaige, heer tot Perck en heer Jan van 
der Tonnen(m), ridder, maken huwelijksvoorwaarden tussen Peeter 't Serairts, zoon van mr. Chaerle en 
juffrouw Katlyne van der Tonnen, dochter van Jan van der Tonnen, waarbij mr. Chaerle 't Seraerts o.a. 
belooft, dat na zijn overlijden de heerlijkheid en het huis van Hoogerheyden, welke hij van zijn vader 
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mr. Anthoni had en de pachthoeve, gelegen bij Ossendrecht, aan Peeter zullen komen.
Op heden de zestiende dag van augustus anno duizend vijfhonderd vijftig.

58. 11 december 1550
"Karel, Roomse keizer, geeft in leen aan Jan van Schagen, Willems heren van Scaghen zoon. 1. de hoge 
heerlijkheid Schagercogge c.a. en de visserijen van Schagercogge en Nyendorpercogge; 2. het huis en 
slot van Scagen met de hofstede, boomgaarden c.a. en 3. de hoge heerlijkheid van Nyeuwelande, 
gelegen in de Zype."

Gegeven den elfde in december in het jaar van onze Heer duizend vijfhonderd vijftig.
Met het zeer geschonden zegel van het Leenhof van Holland in rode was.
In dorso (achterzijde) staat aangetekend, dat de voogd van Jan van Schagen, jhr. Gijsbrecht van 
Bronchorst, heer van Bleyswijck, de vereiste eed heeft afgelegd 14 juni 1564 en de leenman zelf 17 
februari 1567.

59. 23 juni 1551
"Burgemeesters, schepenen en raden van Haarlem oorkonden (maken bekend), dat Aelbrecht van 
Treslonge, heer van Veenhuysen, oud?burgemeester van Haarlem, Willem Cornelisz. Gael, oud?
schepen, mr. Jan Maertensz., doctor in de medicijnen, Claes Claeszen, Jan Symonsz. van Valckencogge 
en Frans Maertensz., allen gedaagd ten verzoeke van Joost van den Bronchorst, ridder, uit naam van 
zijn dochter Elisabeth van den Bronchorst, weduwe van Willem heer van Schagen, als voogdes over 
Johan, heer van Schagen enz., getuigen en verklaren, dat zij in 1543 op St. Vitus en Modestus dag ten 
huize van mevrouw Josyne van Schagen tegenwoordig zijn geweest, toen ook aanwezig waren de 
notaris mr. Henrick Aelbrechtsz, priester en secretaris van de prelaat (geestelijke waardigheidsbekleder) 
van het klooster van Egmond, Frans en Eernst van Nyenrode en Aechte Michels dochter, de 
dienstmaagd; dat aldaar voorgelezen is aan mevrouw Josyne de cedulle (akte), waardoor deze akte 
getransfigeerd (veranderd) is (zie nr. 51), welke begint: 'In den eersten soe renunchieert ende gaet the 
buyten die comparante die revocatie van alsulcken transport, als zy Jan van Schagen gedaen heeft' etc. 
en welke eindigt: 'actum in festo Viti et Modesti anno XvcXLIII presentibus infrascriptis', waarop 
mevrouw Josyne verklaarde, dat dit haar uiterste wil was; dat getuigen, hierop weggegaan zijn, later 
teruggeroepen zijn, waarop een tweede cedulle (akte) voorgelezen werd, waardoor deze akte eveneens 
getransfigeerd (veranderd) is (zie nr. 52), welke begint: 'Ick Josyne, vrouwe van Schagen, aengemerckt 
mijn ouderdom etc.' en waarvan het eerste gedeelte eindigde: 'want ick dat alsoe begere', bij welke 
cedulle (akte) gevoegd zijn de volgende woorden beginnenden: 'Ende dat men 't licht van den huyse' 
etc. eindigende: 'dese drye mercken elck een onder haer name onderteykent hebben ten dage ut supra', 
welke tweede cedulle (akte) ook als uiterste wille aangerekend moet worden."

Op de drieëntwintigste dag van juli in het jaar van onze Heer duizend vijfhonderd en vijftig.
Met het zegel der stad Haarlem in groene was.

60. 20 september 1555
Kaerle, Roomse keizer enz., uitspraak doende in een geding voor de Grote Raad te Mechelen tussen 
juffrouw Janne van Schagen, weduwe van wijlen Ghijsbrecht van Schoten, die ? bewerende de naaste 
erfgename te zijn van mevrouw Josyne van Schagen, weduwe van wijlen Joost van Borselen, haar nicht,
en daarom recht te hebben op de heerlijkheid van Schagen, Schagercogge en Nydorpercogge in plaats 
van Johan van Schagen, heer van Burchoern, daarna van Willem van Schagen, gehuwd met Elisabeth 
van Bronchorst en later van hun beider zoon Johan ? in appèl gekomen was van een sententie (vonnis) 
van het Hof van Holland van 16 september 1553 en Elisabeth van Bronchorst als moeder en voogdes 
van haar kinderen en Philips van Uuytwyck als curator van de goederen van Willem van Schagen ? 
verklaart de appellante niet ontvankelijk in haar eis.

Gegeven binnen onze stad van Mechelen op de twintigste dag van september in het jaar van 
onze Heer duizend vijfhonderd vijfenvijftig, van onze keizerrijk 't XXXVIe ende van ons Rijk 
van Castilliën, beide Siciliën en de andere �t Xle
Met het troonzegel van de oorkonde in rode was.

61. 14 december 1557
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden (maken bekend), dat de rechters van die stad ten verzoeke
van Jacop Bacx Jansz., man en voogd van Anneken Hack, de cijnzen en pachten, door Goessen Hack en 
zijn vrouw Agnese alsook door juffrouw Byna van der Graft, zuster van Agnese, achtergelaten, welke 
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cijnzen en pachten door het overlijden van Jan Hack (zoon van Goessen en Agnese) overgingen op zijn 
kinderen (Anna, Catharina en Peter) deelt, terwijl ook de erfenis van Katheryne Hack (dochter van Jan 
Hack) gedeeld wordt tussen haar zuster Anna (voor wie Jacop Bacx optreedt) en de kinderen en 
weduwe van haar overleden broer Peter.

Gegeven de veertiende dag van de maand december in het jaar van onze Heer duizend 
vijfhonderd zevenenvijftig.
Afschrift.
Zie hierbij reg.nrs. 62 en 64.

62. 14 december 1557
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden (maken bekend), dat de richters van die stad ten verzoeke 
van Jacop Bacx Jansz., als man en voogd van Anneken Hack, de goederen, door haar ouders Jan Hack 
en Angatha van den Ekart nagelaten, liggende in de buurt van Alem, Maren en Lith, tussen 
voornoemde Anneken Bacx en de nakomelingen van haar broer Peter Hack verdeelt.

Gegeven de veertiende dag van de maand december in het jaar van onze Heer duizend 
vijfhonderd zevenenvijftig.
Afschrift.
Zie hierbij reg.nrs. 61 en 64.

63. 7 juni 1558
Jacob Bax verklaart voor schepenen (van 's-Hertogenbosch) bereid te zijn om Peter Hack en Elisabeth 
van der Elst hun aandeel in de nalatenschap van Cathryne Hack af te staan, zodra Peter zal hebben 
voldaan aan een niet nader vermelde clausule in het testament van Catheryne en zijn aandeel in de 
kosten van haar uitvaart enz. zal hebben betaald.

Actum VIIen juni LVIII.
Notariële afschrift.
Volgens een aantekening vóór in inv.nr. 291 zou Peter 7 juni 1558 reeds overleden zijn. Ook blijkt 
dat dit uit reg.nrs. 61, 62 en 290

64. 24 januari 1559
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden (maken bekend), dat de rechters van die stad ten verzoeke 
van Jacop Bax als man en voogd van Anneken Hack, alsook ten verzoeke van Elisabeth (van der Elst), 
vrouw en gemachtigde van Peter Hack, Annekens broer, en van Joerden van maren Adriaensz. de 
goederen, door Agatha van der Ekart, hun moeder, nagelaten, verdeelt, terwijl Jan Andriessen en 
Leonis Hermansz. namens het Hof optreden voor de crediteuren van Peter Hack.

Gegeven de vierentwintigste dag van de maand januari in het jaar van onze Heer duizend 
vijfhonderd achtenvijftig.
Afschrift
Zie hierbij reg.nrs. 61 en 62.

65. 24 april 1561
Het Hof van Holland verleent akte van willige codemnatie (vrijwillige veroordeling) op het provisioneel 
akkoord d.d. 22 april 1561 tussen Elisabeth van der Bronchorst, weduwe van wijlen Willem heer van 
Schaegen, als moeder en voogdes van Johan, tegenwoordig heer van Schaegen, en van haar andere 
kinderen, enerzijds en Christoffel Gerit, Aelbrecht en Joost van Schaegen met Joris van Treslong als man
en voogd van juffrouw Aeff van Schaegen anderzijds, betreffende de nalatenschap van Johan van 
Schaegen en Catharina van Schengen, hun ouders en daarna betreffende de goederen, nagelaten door 
hun zuster Johanna van Schagen, echtgenote van Joost van der Werve.

Gedaan in Den Haag de drieëntwintigste april anna duizend vijfhonderd eenenzestig naar 
Paesschen.

66. 28 juni 1561
Joost van Bronchorst, ridder, heer van Bleyswijck, uit naam van zijn dochter Elisabeth van Bronchorst, 
weduwe van Willem heer van Scagen, als moeder en voogdes van Johan heer van Scagen en van haar 
andere kinderen enerzijds en Christoffel, Geryt, Aelbrecht en Joost van Scagen en Jorys van Treslong als 
man en voogd van zijn vrouw Aef van Scagen anderzijds, komen tezamen overeen om de goederen en 
renen, nagelaten door hun vader Johan van Scagen, te verdelen, doch om die van hun moeder Kathryne
van Schengen, van hun zuster Janne van de Werve en die, afkomstig van hun tante Janne van Scagen, 
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echtgenoot van Philips Ruyckrock, van Willem Oom van Wyngaerden, van Belie bastaard van Scagen 
en nog enige andere goederen onverdeeld te laten.

Gedaan (tot Haarlem) op de achttiende dag in juni in het jaar van onze Heer duizend 
vijfhonderdzestig.

67. 29 juli 1563
Cornelis Suys, heer van Rijswijck, president en Arnoult Sasbout, raadsheer in het Hof van Holland, 
aangesteld als commissarissen arbitraal in een geding tussen Elisabeth van Bronchorst, moeder en 
voogdes van Jan van Schagen, enerzijds en Goirt van Reede, heer van Saesfelt, ridder, man en voogd 
van Geertruyt van Nyenrode, enige erfgenamen en leenvolgster van haar vader Ernst van Nyenrode, 
vrouw Margareta van Renes, weduwe vna Ernst van Nyenrode als boedelhoudster, mr. Henryck van 
medemblyck, advocaat in het Hof van Utrecht, Johan Vlug voor zich zelf en vervangende heer Pieter van
Vonderen, executeurs testamentair van Frans van Nyenrode en curateurs en administrateurs der 
goederen, door Frans nagelaten aan Jan van der Does, heer tot Noordwijk, anderzijds betreffende de 
kwestie of de eenentwintig geersen (landmaat) land en duin, gelegen bij het huis te Schagen, 
leengoederen of eigen goederen zijn, onder welke kwestie reeds een akkoord aangegaan was voor het 
Hof d.d. 21 oktober 1544 door bemiddeling van Gerardt, heer van Assendelft, ridder, president en 
Guillam Zeghers, heer van Wassenhoven, ridder, raadsheer in het Hof van Hollandt ? verklaren als 
plaatsvervangers van voornoemden Gerardt va Assendelft en Guillam Zeghers bij hunne sententie 
(vonnis), dat het grootste gedeelte van die goederen leengoed is en dat het overige gedeelte allodiaal 
(eigenerfd) is, docht dat dit nochtans zal blijven aan het huis van Schaghen.

Aldus gedaan de vierentwintigste juli anno duizend vijfhonderd drieënzestig.
Met de zegels van Cornelis Suys en Arnout Sashout in rode was.

68. 12 juli 1569
Cornelis Mudenus, notaris, instrumenteert, dat jhr. Cornelis van den Boeckhorst, als gemachtigde van 
jhr. Adriaen van den Boeckhorst, enige zoon en erfgenaam van juffrouw Johanna van Schaegen, 
weduwe wijlen jhr. Floris van den Boeckhorst en later van Ghijsbrecht van Schooten, enerzijds en heer 
Goert van Reede, ridder, heer tot Zaesvelt en Amerongen, voor zich zelf en als man en voogd van 
Geertruyt van Nyenrode, mitsgaders (alsmede) mevrouw Margareta van Renesse, weduwe wijlen heer 
Eernst van Nyenroyde, ridder, ter andere zijde overeengekomen zijn, dat jhr. Cornelis van den Bockhorst
het appèl, door Adriaens vader aangetekend tegen een sententie (vonnis) van het Hof van Holland ten 
voordele van de heer van Saesvelt betreffende honderd ponden 's jaars uit de heerlijkheid van Schagen, 
niet zal vervolgen, doch dat de sententie (vonnis) van het Hof van kracht zal zijn.

Actum den twaalfde juli duizend vijfhonder negenenzestig ten huize van de voers. mevrouw 
Margareta van Nyenroyde.
Afschrift.

69. 22 december 1570
Het Hof van Holland, uitspraak doende in een geding tussen Elisabeth van Bronckhorst, weduwe van 
Willem van Schaghen, moeder en voogdes van Jan heer van Schaghen, impetrant (indiener) en Goert 
van Reede, heer van Saesvelt, ridder, als man en voogd van Geertruyt van Nyenroede enig erfgenaam 
en leenvolgster van haar vader Ernst van Nyenroede, mr. Heyndrick van Medemblick, advocaat in het 
Hof van Utrecht, en Johan Vlug voor zichzelf en vervangende heer Pieter van Vonderen, executeurs 
testamentair van Frans van Nyenroede en administrateurs van de goederen, door Frans nagelaten aan 
Jan van der Does, heer van Noortwijck, gedaagden, betreffende de kwestie of zekere goederen bij het 
huis te Schaghen leengoederen zijn ? verklaart, dat deze leengoederen zijn en veroordeelt de 
gedaagden om de geoccupeerde (bezette) landen te ontruimen en om de vruchten, welke zij genoten 
hebben of nog zullen genieten, te restitueren.

Gedaan in Den Haag de tweeëntwintigste december duizend vijfhonderd zeventig.
Met het zeer geschonden zegel van het Hof van Holland in rode was.
Zie hierbij reg.nrs. 67 en 70.

70. 6 maart 1571
"Johan van der Does, heer van Noortwijck, als enige erfgenaam van Frans van Nyenrode enerzijds en 
Johan van Schaegen anderzijds, komen voor het Hof van Holland in de geschillen. 1. wegens het niet 
betalen van een rente van tweehonderd Carolusgulden door Johan van Schaegen, welke rente door 
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wijle mevrouw Josyne van Schaegen gelegateerd (testementair vermaakt) was aan Johanna van 
Schaegen, weduwe Ghijsbrecht van Schoten en daarna bij sententie (vonnis) van het Hof van Holland is
overgegaan op de erfgenamen van Frans en Ernst van Nyenrode, waarvan Johan van der Does nu 
erfgenaam is; 2. betreffende een sententie (vonnis) van het Hof van Holland d.d. 22 december 1570 over
zekere percelen leengoederen, waartegen Johan van der Does en heer Goert van Ree, ridder, heer van 
Saesvelt, als man en voogd van Geertruyt van Nyenrode, in appèl gekomen waren bij de Grote Raad 
van Mechelen, overeen: dat Jan van Schaegen aan de heer van Noortwijck stellen zal een suffisante 
(voldoende) hypotheek, terwijl Johan van der Does cederen (afstaan) zal aan de heer van Schaegen de 
helft van de wilde boomgaard tot Schaegen en de helft van het huis en erf, gelegen bezijden de 
voorpoort van het huis te Schaegen."

Aldus gedaan in Den Haag op de zesde maart anno vijftienhonderd en zeventig.
Het charter is ondertekend door Johan van Schaghen en Jan van der Does van Noortwijck.
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