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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:
Ridderschap van Holland

Periodisering:
archiefvorming: 1572-1795
oudste stuk - jongste stuk: 1572-1795

Archiefbloknummer:
3518

Omvang:
2012 inventarisnummer(s)32,20 meter

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

Soort archiefmateriaal:
Geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het 16e en 17e eeuwse handschrift is 
noodzakelijk. Het archief bevat een aantal kaarten en tekeningen.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Commissie belast met de Liquidatie van de Ridderschap en Edelen van Holland en West-Friesland, 
1795-1811
Ridderschap van Holland

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de Ridderschap en Edelen in Holland en West-Friesland bevat stukken betreffende 
de ridderschap als stand in het graafschap Holland, stukken betreffende het functioneren van de 
ridderschap in de vergadering van de Staten van Holland en stukken over de inkomsten en 
belastingen van de leden.
Het merendeel van het archief bevat stukken aangaande het beheer van de ridderschap over de 
goederen van de abdijen Rijnsbrug en Leeuwenhorst. Dit zijn vooral stukken financiële aard zoals 
inkomstenlijsten, belastingen en betreffende de aan- en verkoop van roerende en onroerende 
goederen. Daarnaast bevat het onder ander ook stukken betreffende kerkelijke en bestuurlijke 
zaken zoals lijsten van nominaties en benoemingen van functionarissen.
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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 beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële 
staat.

Een klein aantal stukken van dit archief is in een slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat 
het niet aangevraagd kan worden.

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, Ridderschap van Holland, nummer toegang 3.01.06, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Ridderschap Holland, 3.01.06, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De geschiedenis 1 van het College van de Ridderschap 2 als eerste lid van de Staten van Holland, 
doorgaans kortweg de Ridderschap genoemd, is tot op heden nog ongeschreven. Al ontbreekt dan
een monografie over de plaats en samenstelling van dit college in het Hollandse Statenbestel, 
recente studies hebben echter meer licht geworpen op de oorsprong, plaats en functie van de 
Ridderschap - en in bredere zin de adel - in de politiek-bestuurlijke constellatie van het graafschap,
later het gewest Holland 3 . Voor goed begrip dienen daarom eerst enige woorden te worden 
gewijd aan de adel in Holland in de middeleeuwen en de opkomst van de ridderschap als stand.

We behoeven daartoe niet te treden in de discussie over de herkomst van de middeleeuwse adel 
als afstammelingen van de oeradel (nobilitas, nobiles) dan wel van een ambtsadel die door middel 
van delegatie van bevoegdheden van bovenaf door de vorst zou zijn gecreëerd 4 . In dit kader is 
relevant te constateren - en wij baseren ons hier op de theorieën van J.M. van Winter 5 - dat zich in 
het aristocratiseringsproces sedert de elfde eeuw een tweeledige ontwikkeling heeft voorgedaan. 
Naast de adel als stand en juridisch bevoorrechte groep tegenover de niet-edele vrijen en onvrijen,
is in Nederland uit de stand van ministerialen en dienstlieden, de onvrijen dus, de ridderschap 
voortgekomen, "die in de twaalfde eeuw nog louter een beroepsgroep van krijgslieden vormde 
maar met een groeiend prestige" 6 .

Dit groeiend sociaal prestige maakte het ook voor vrijen en edelen aantrekkelijk de riddertitel te 
voeren, waardoor er in de dertiende eeuw zich een nieuw soort ridderschap vormde die zich 
gedroeg als echte aristocratie, dat wil zeggen als maatschappelijke bovenlaag. Deze bovenlaag 
bestond uit drie standen, te weten de stand van ministerialen, de stand van niet-edele vrijen en de 
stand van edelen. De drie standen waren sociaal niet homogeen. Door hun functie in de 
maatschappij en door schildboortigheid (dat wil zeggen het behoren tot een familie van ridders en 
knapen) vond er echter in de ridderschap een soort samensmelting plaats. Maar het onderscheid 
bleef, al vervaagden door het voeren van de riddertitel allengs de contouren tussen de standen. De
adel was een rechtsstand die haar bevoorrechte positie dankte aan geboorte en afkomst in 
samenhang met juridische, economische en militaire macht. Anderzijds was er mobiliteit van 
onderaf door verwerving van de adellijke titel, in Holland door verheffing door de graaf of door het
kopen van een adelsbrief. Het aanvankelijk onderscheid tussen de adel als stand en de ridderschap
als klasse boette aan scherpte in. Adel en ridderschap vloeiden allengs ineen, al bleven voor de 
adel geboorte en afkomst en in mindere mate de levenswijze een belangrijke rol spelen.

De tweede fase in het zoëven genoemde aristocratiseringsproces laat zich in Holland en Zeeland 
duidelijker markeren. In de vijftiger jaren van de veertiende eeuw ging graaf Willem V over tot de 
creatie van baanderheren, nadat een eerdere aanzet daartoe van graaf Willem IV in 1340-1341 was 

1 Met dank aan prof. dr. J.J. Woltjer en H.J.Ph.G. Kaajan voor hun opmerkingen en suggesties, voorts de heren 
P.J.M. de Baar en J.C. Kort voor hun kritische toets van de voorlopige, in 1982 in beperkte oplage gepubliceerde 
inventaris van dit archief. H.M. Brokken

2 Na de Opstand luidde de officiële naam het "College van de Ridderschap en de Edelen van de Staten van Holland 
en West-Friesland".

3 Te noemen zijn, in min of meer chronologische volgorde, de studies van J. Aalbers, J.M. van Winter, H.M. 
Brokken, H.F.K. van Nierop, J.W. Koopmans, A.J.C.M. Gabriëls en H. Kokken. Recentelijk zag ook het eerste deel 
van de voor dit onderwerp belangrijke bronnenpublikatie van W. Prevenier en J.G. Smit, Bronnen voor de 
geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland vóór 1554, het licht. Voor de volledige titels zij 
verwezen naar de literatuurlijst aan het slot van deze inleiding.

4 Cf. Van Winter, Adel en aristocratie in de Middeleeuwen, i.h.b. 361-362.
5 Respectievelijk neergelegd in haar artikelen:(1) De middeldeleeuwse ridderschap als "classe sociale";(2) Adel en 

aristocratie in de Middeleeuwen;(3) Adel, ministerialiteit en ridderschap 11de-14de eeuw;(4) Aristocratisering in 
middeleeuws Nederland.

6 Van Winter, Aristocratisering, 18-19.
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verzand 7 . Graaf Willem V verleende aan enkele vooraanstaande en veelal ook meest vermogende 
edelen de titel van baanderheer. Hierdoor kwam de adel c.q. de ridderschap uit drie geledingen te 
bestaan: de baanderheren (barones), de ridders (milites) en knapen (armigeri). In feite betekende 
dit een afsluiting van de ridderschap naar onderen, door Van Winter als "de verstarring van een 
oorspronkelijk open aristocratische klasse tot een nieuwe gesloten adelstand" gekarakteriseerd 8 . 
Daarnaast raakte in Holland in de loop van de veertiende eeuw voor de edelen de term 
"welgeborenen" in zwang, geen afstammelingen van de prefeodale adel zoals Gosses meende, 
maar behorend tot een familie van ridders en knapen en soms als boerse edelen voortlevend 9. Ze 
werden als leden van de adelstand beschouwd, maar treden sedert het midden van de veertiende 
eeuw als standsgroepering nauwelijks naar voren. Een nader onderzoek zal aan het licht moeten 
brengen waar "die waelgeboren luyden" zich in de late middeleeuwen in Holland onderscheidden 
van de "ridderscip"10.

Deze tweede fase in de ontwikkeling van adel en ridderschap is nauw verweven met de opkomst 
van de standenvertegenwoordiging in Holland en Zeeland. De graaf was gewoon te regeren met 
zijn grafelijke raad, het commune consilium, bij welk overleg incidenteel afgevaardigden van (de) 
steden werden betrokken. Na het vertrek van keizerin Margareta werden bij het aantreden van 
Willem de Verbeider in het najaar van 1346 in Holland betrok de grafelijke raad vervolgens 
regelmatig stedelijke vertegenwoordigers bij het overleg 11 . Het uitbreken van de partijstrijd tussen
Kabeljauwen en Hoeken in 1350 heeft op de evolutie van de representatieve organen in Holland en
Zeeland zonder twijfel een katalytisch effect gehad 12 . In de jaren 1352-1353 begonnen de grafelijke 
raad en de afgevaardigden van (de) steden - als de raad van steden - elkaar op dagvaarten 
(vergaderingen) te ontmoeten, waar onder leiding van de landsheer 's lands bestuurszaken werden
behartigd. De grafelijke raad versmalde in samenstelling tot overwegend leden van de adel, in de 
bronnen nu en en dan aangeduid met de militia of het consilium dominorum. Door het overwicht 
van de militia in de grafelijke raad kon vervolgens dit hoogste orgaan als instrument dienen voor 
de ridderschap als stand 13 . De term ridderschap werd toen nog slechts incidenteel gebruikt als 
aanduiding voor de adel als collectief. Pas tijdens het tweede decennium van de vijftiende eeuw 
kwam de term ridderschap in zwang als verzamelnaam voor de baanderheren, ridders en knapen14.
De eerste omschrijving van de ridderschap als zodanig treffen we aan bij de regeling van de 
erfopvolging van graaf Willem VI in augustus 1416 15 . Het is echter een vermelding in een 
verhalende bron. Oorkondelijk treedt "de ridderscap van Hollant ende van Zeelant" voor de eerste 
maal naar voren bij de Zoen van Woudrichem van 13 februari 1419 tussen hertog Jan IV van 
Brabant en Jan van Beieren 16 . In de jaren 1425-1430 raakte onder Bourgondische invloed ook de 
term "state" in gebruik voor de vertegenwoordiging van adel en steden 17 . Kenmerkend voor de 
evolutie van de standenvertegenwoordiging in Holland is voorts dat de representatie er beperkt 
bleef tot adel en stedelijke burgerij, en de geestelijkheid zich geen plaats wist te verwerven als 
eerste lid van de Staten 18 .

7 Brokken, De creatie van baanderheren, passim; idem, Het ontstaan, 120-121; Van Winter, Adel, ministerialiteit en 
ridderschap, 143.

8 Van Winter, Aristocratisering, 20.
9 Van Winter, Adel en aristocratie, 361; idem, Adel, ministerialiteit en ridderschap, 136 en 139-142; idem, 

Aristocratisering, 28-29.
10 Zie bijvoorbeeld Prevenier-Smit, Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten,I, nr. 1014: "... dat hij die 

wailgeboren luyden van Rijnlant dagen soude bij minen here te comen, ende an allen den ridderscip in Rijnlant 
roerende..." [1423 mei 4-7]. Zie verder het lemma "welgeborenen" bij Prevenier-Smit, I, eerste stuk, 286.

11 Brokken, Het ontstaan, 137 e.v.
12 Brokken, Het ontstaan, 143-159. Van Winter, Aristocratisering, 30 uit hierover haar scepsis, zonder evenwel op 

bronnenmateriaal gebaseerde tegenargumenten aan te dragen. Zie overigens voor de door haar eveneens in 
twijfel getrokken termen van partij en factie het recent verschenen artikel van A.J. Brand, Twistende Leidenaars.

13 Brokken, Het ontstaan, 157-158.
14 Hardenberg, Het ontstaan van de Staten van Holland, 115.
15 Prevenier-Smit, Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, I, 487.
16 Prevenier-Smit, ibidem, nr. 903.
17 Van Riemsdijk, Tresorie en kanselarij, 331-343; Jansma, Raad en Rekenkamer, 52,59 en 144; Prevenier-Smit, 

Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten, I, nr. 1204, 716.
18 Brokken, Het ontstaan, 158-159; Kokken, Steden en Staten, 27-29.
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In de vijftiende eeuw zijn de Staten van Holland zowel op last van de landsheer - onder meer met 
betrekking tot de inwilliging van de beden -als zelfstandig in bijzondere vergaderingen 
bijeengekomen. Het is hier evenwel niet de plaats op deze ontwikkeling uitvoerig in te gaan 19 . 
Eerst in de loop van de vijftiende eeuw zijn de Staten van Holland een eigen archief gaan vormen. 
Hierin werden de stukken bewaard die bestemd waren voor adel en steden van Holland. Het 
college van de Ridderschap heeft vóór 1572 geen eigen archief gevormd 20 .

Leden

LEDEN
De omvang van het college van de Ridderschap gedurende de vijftiende en de eerste helft van de 
zestiende eeuw staat niet precies vast. Vermoedelijk bedroeg het aantal tussen de tien en twintig; 
na 1572 beliep dit aantal tussen de vier en twaalf 21 . Kokken komt op basis van de presentielijsten 
in het register van dagvaarten dat werd bijgehouden door de landsadvocaat mr. Aert van der Goes,
voor de periode 1525-1529 op een zelfde aantal van ca. vier tot twaalf leden. Dit aantal lijkt 
opmerkelijk laag in verhouding tot de omvang van de gehele ridderschap: voor de inhuldiging van 
Maximiliaan werden in maart 1478 in totaal 98 leden van de ridderschap opgeroepen 22 . Daarnaast
stond tot in het laatste kwart van de vijftiende eeuw het aantal ter dagvaart beschreven steden 
evenmin vast. Dit aantal varieerde van twee tot 39 steden, waarbij in de periode 1477-1494 in 30 %
van de gevallen meer dan 20 steden zijn opgeroepen 23 . De hoogste frekwentie in oproepen voor 
dagvaarten bereikten toch in deze periode de zes hoofdsteden (in volgorde van frekwentie): 
Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda en Dordrecht, een tendentie die in de eerste helft van 
de zestiende eeuw werd versterkt. De zes hoofdsteden traden toen naar voren als de 
stemhebbende steden, terwijl de kleine steden en het platteland vanaf 1522 geacht werden door 
de Ridderschap te worden vertegenwoordigd 24 .

Het mag niet onwaarschijnlijk heten dat het college van de Ridderschap in de vaststelling en 
afbakening van zijn omvang en bevoegdheid een tegenwicht tegen deze tendentie van 
stemhebbende steden heeft willen vormen. Het college van de Ridderschap vulde zichzelf aan 
door middel van coöptatie, dat wil zeggen dat men zelf nieuwe leden koos uit de in Holland 
woonachtige of gegoede adel, al is niet bekend wanneer men tot coöptatie is overgegaan. In 1565 
beriep de Ridderschap zich tegenover de stadhouder op het recht van coöptatie, met het argument
dit recht allang te hebben gehad, hetgeen door de stadhouder werd ontkend 25 . Nadien is het 
recht van coöptatie van de Ridderschap, voorzover bekend, niet meer aangevochten 26 .

Inzake de verkiezing van nieuwe leden zijn betrekkelijk weinig richtlijnen of reglementen 
voorhanden. Het oudste, in het onderhavige archief overgeleverde reglement voor de beschrijving 
en aanneming van leden werd op 23 december 1666 opgesteld en bij resolutie van 29 mei 1669 
door de Ridderschap aangenomen 27 . Dit reglement dat waarschijnlijk op ouder gewoonte stoelt, 
geeft de volgende bepalingen. Na het overlijden van een lid volgt de oudste zoon zijn vader op in 
het college door middel van beschrijving en aanneming. Deze zoon moet tenminste vijfentwintig 
jaar oud zijn of binnenkort deze leeftijd hebben bereikt. Indien er geen mannelijke descendenten 
zijn, volgt de broer van de overledene op; dit recht van opvolging is echter in zoverre beperkt dat 
niet twee broers tegelijkertijd zitting in het college mogen hebben. Bij vacatie kunnen ook andere 
Hollandse edelen of zonen van reeds lang overleden leden, die omtrent twintig jaar of ouder zijn, 

19 Zie hiervoor het proefschrift van Kokken, Steden en Staten.
20 Meilink, Archieven van de Staten van Holland, 14; Brokken, De archieven van de Staten van Holland, passim.
21 Dit valt af te leiden uit de presentielijsten die in margine van de resoluties in de resolutieregisters zijn 

ingeschreven (zie inv. nrs. 4-15); cf. Koopmans, De Staten van Holland, 22.
22 Kokken, Steden en Staten, 31.
23 Kokken, Steden en Staten, 124.
24 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 178 en 307; Koopmans, De Staten van Holland, 18-38; Kokken, Steden en 

Staten, 124-125.
25 Meilink, Het archief van de Ridderschap, 84; Koopmans, De Staten van Holland, 19.
26 Cf. Van Nierop, Van ridders tot regenten, 224.
27 Inv.nr. 2; vergelijk over dit reglement: Fruin-Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen, 234.
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bij meerderheid van stemmen worden aangenomen en beschreven. Buitenlandse edelen - "niet 
sijnde van Hollandtsche familien" - kunnen alleen met eenparigheid van stemmen van alle leden 
van het college worden toegelaten. Voor alle leden geldt de regel dat zij in het bezit moeten zijn 
van een hoge heerlijkheid of ambachtsheerlijkheid in Holland of West-Friesland, die in leen wordt 
gehouden van de Staten van Holland. Anderzijds volstaat voor de toelating ook het bezit van een 
adellijk goed, op grond waarvan eertijds de bezitter als lid is aangenomen. Deze laatste bepalingen
staan als volgt geformuleerd: "namentlijck dat niemandt in de ordre mach werden geadmitteert 
ten sij hij besitte eenige hooge heerlijckheijt ofte ten minste eenige ambachtsheerlijckheijt binnen 
den lande van Hollant ende Westvrieslandt gelegen ende van niemandt anders dan van de 
hoochgemelte heeren Staten van denselven lande immediatelijck te leen gehouden wordende; 
ofte oock wel eenich adelijck stamhuijsch oft heerlijck goedt, wt welckers hooftde de besitter van 
dien in der tijdt beschreven is geweest, alwaere soodaenich stamhuysch oft heerlijck goedt oock 
maer een achterleen". Op grond van deze toch betrekkelijk ruim gestelde regels zou men zowel 
door geboorte als door bezit tot het college van de Ridderschap toegelaten hebben kunnen 
worden. In werkelijkheid werkten echter deze toelatingscriteria een eng adellijk nepotisme in de 
hand 28 .

Allengs groeide de Ridderschap uit tot een gesloten college, welks lidmaatschap begeerd was en 
waarin deshalve ruimte ontstond voor factiestrijd en factieuze tegenstellingen29. De tendentie tot 
de vorming van een gesloten college werd nog versterkt door het huwelijkspatroon, daar de 
Hollandse edelen vrijwel uitsluitend binnen hun stand huwden30. Daarenboven werd het aantal 
leden van de Ridderschap bewust beperkt gehouden om de daaraan verbonden voordelen uit 
ambten en emolumenten deelachtig te blijven31. De in dit archief overgeleverde ledenlijsten laten 
de beperkte samenstelling van het college zien. De leden behoorden voornamelijk tot de 
aanzienlijkste adelsgeslachten van Holland als Brederode, Wassenaar, Duivenvoorde, Egmond, 
Mathenesse, Van den Boetzelaar en Van der Mijle; daarnaast traden slechts enkele buitenlandse 
edelen toe zoals Maximiliaan van Bourgondië als heer van Beveren (1549), de graaf van Aremberg 
als heer van Naaldwijk (1562), Robert Dudley, graaf van Leicester (1586), en Daniel de Hartaing, 
heer van Marquette, te zamen met François van Aerssen, heer van Sommelsdijk, in 161932. Het 
exclusieve karakter van de Ridderschap bleef bestendigd, ondanks onder meer een poging van 
raadpensionaris Johan de Witt in 1655 het ledental van het college te vermeerderen33, tot het einde
van de Republiek. Zo zijn er in de periode 1747-1795 in totaal 31 edelen in de Hollandse ridderschap
beschreven die afkomstig waren uit negen families34.

Binnen het college van de Ridderschap genoot de eerste edele een zekere voorrang. Dit recht van 
préséance kwam eerst toe aan de heer van Brederode, vervolgens in de jaren 1637-1650 aan de 
prinsen van Oranje en nadien beurtelings aan één der edelen en de Oranjes. De eerste edele kon 
invloed doen gelden op de bezetting van de door de Ridderschap te vergeven ambten en de 
aanname van nieuwe leden van het college; hij kon tevens aanspraak maken op het 
voorzitterschap bij afwezigheid van de landsadvocaat, maar politieke voorrechten konden aan de 
status van eerste edele toch nauwelijks worden ontleend behalve dan het hierna te noemen 
voorzitterschap van het college van Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier 35 .

28 Fruin-Colenbrander, 233; Van Nierop, Van ridders tot regenten, 221.
29 Aalbers, Factieuze tegenstellingen , passim.
30 Van Nierop, "Het Quaede Regiment", 435; idem, Van ridders tot regenten, 63 e.v.
31 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 184-185, 221.
32 Inv.nrs. 73 en 74; Fruin-Colenbrander, 233; zie voor deze samenstelling van het college: Van Nierop, Van ridders 

tot regenten, 220-224.
33 Kernkamp, Brieven van Johan de Witt, I, 300.
34 Gabriëls, De heren als dienaren, 18.
35 Meilink, Het archief van de Ridderschap, 86; zie hierna inv.nrs. 118-122.
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Stemverhouding in de Staten van Holland

STEMVERHOUDING IN DE STATEN VAN HOLLAND
Als bezitters van ambachtsheerlijkheden vertegenwoordigden de leden van het college van de 
Ridderschap in eerste aanleg de plattelandsadel in de Staten van Holland en in bredere zin het 
gehele platteland van Holland. Behalve het platteland vertegenwoordigde de Ridderschap, in ieder
geval sedert 1522, ook de kleine steden in de Staten, een pretentie die in 1543 werd versterkt toen 
de landvoogdes weigerde de afgevaardigden van de kleine steden te betrekken bij de 
onderhandelingen over de bede 36 . Na 1572 bleef de bevoegdheid van de Ridderschap in de 
praktijk beperkt tot de vertegenwoordiging van het platteland, van heerlijkheden in het bezit van 
particuliere personen en van de edelen als ambachtsheren zelf; het recht van de adel om zelf in de 
Statenvergaderingen te verschijnen is als zodanig nooit door de steden betwist 37 .

Het aantal stemhebbende steden in de Staten werd na de Opstand gebracht op achttien. De 
Ridderschap bleef echter het recht behouden op de dagvaart als eerste haar mening naar voren te 
brengen en behield daardoor de eerste stem 38 . Naast de achttien stemhebbende steden beschikte
de Ridderschap over één stem, een negentiende dus van het aan- tal uit te brengen stemmen. In 
de Statenvergaderingen werd bij meerderheid van stemmen beslist, maar zaken van oorlog en 
vrede, verandering van regering en bijdrage in de belasting waren van overstemming uitgesloten. 
De Ridderschap lijkt door deze stemverhouding in de Staten in een ondergeschikte positie te 
hebben verkeerd tegenover de steden. Van Nierop heeft omstandig beschreven, dat de leden van 
de Ridderschap in het aan steden rijke gewest Holland echter veel meer invloed hadden dan deze 
ene stem doet veronderstellen 39 . De Ridderschap mocht als eerste haar stem uitbrengen, in ieder 
geval in later stadium bij monde van de landsadvocaat (raadpensionaris) als haar pensionaris, die 
tevens de vergadering van de Staten voorzat. Hierdoor kon het stemgedrag van de steden worden 
beïnvloed. Voorts was de eerste of oudste edele van de Ridderschap voorzitter van de 
Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier, het college dat in 1581 werd ingesteld om het 
dagelijks bestuur voor de Staten in het Zuiderkwartier uit te oefenen 40. De Gecommitteerde Raden
maakten de beschrijving op voor de Statenvergaderingen en bepaalden in feite over welke punten 
er gedelibereerd zou worden. In tegenstelling tot de gedeputeerden van de steden, die in dit 
bestuursorgaan om de drie jaar van plaats wisselden, was het voorzitterschap van het college van 
Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier, dat door de Ridderschap werd uitgeoefend, 
permanent en werd bovendien deze functie door de betrokken edelman voor het leven bekleed 41 . 
Verder maakte een lid van de Ridderschap permanent deel uit van de gedeputeerden van Holland 
ter vergadering van de Staten-Generaal. Daarnaast bezaten de leden van de Ridderschap veelal 
talrijke familierelaties met adellijke geslachten in andere provincies van de Republiek. Door middel
van deze intergewestelijke betrekkingen konden zij dus eveneens hun invloed aanwenden ter 
generaliteit 42 . Voorts waren er tal van verbindingen tussen de adel en de stedelijke elites of het 
regentenpatriciaat, niet alleen door huwelijk maar ook doordat edelen, in de stad woonachtig, 
zitting kregen in stadsbesturen 43 . Hoe belangwekkend ook, het is hier niet de plaats om nader in 
te gaan op de onderzoeksresultaten van de veelal recente elite-studies 44 .

36 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 178, i.h.b. noot 151.
37 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 218.
38 Zie voor de ontwikkelingen voor en na de Opstand: Van Nierop, Van ridders tot regenten, 178-185, 215-224; 

Koopmans, De Staten van Holland, 18-46 en 180 e.v.
39 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 218 e.v.; de these van Van Nierop is aangevochten door Vermij, De Staten 

van Holland en de adel in de periode voor de opstand, en Noordam, Elites in de luwte.
40 Cf. Koopmans, De Staten van Holland, 186 e.v.
41 Gabriëls, " De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvrieslant", 

528-539, i.h.b. 538.
42 Aalbers, Factieuze tegenstellingen, 412-414.
43 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 52, 155, 170-171; Koopmans, De Staten van Holland, 20. Zie voor de 

middeleeuwen: F.J.W. van Kan, Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420, 
(Hilversum 1988), en Brand, Twistende Leidenaars, passim.

44 Een goed overzicht hiervan geeft: Gabriëls, Het onderzoek naar het stedelijk regentenpatricaat tijdens de 
Republiek. Een histo- riografische schets.
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De leden van de Ridderschap hebben tevens vele ambten bekleed in het staatsbestel van de 
Republiek. Zij vervulden diplomatieke missies en ambassades; zij hebben niet alleen functies 
uitgeoefend in de Generaliteitscolleges, het bestuur van de VOC en in het leger, maar ook in het 
Hof van Holland en andere organen van bestuur die ressorteerden onder de Staten van Holland 45 ,
in hoogheemraadschappen en dijkbesturen en zo meer. Maar in de tweede helft van de 
zeventiende en in de achttiende eeuw dankte de Ridderschap toch vooral haar invloed en 
zeggenschap in de Staten van Holland aan haar pensionaris, de raadpensionaris; deze was echter 
zelf geen edele, maar typisch iemand uit het stedelijk patriciaat.

De raadpensionaris als pensionaris van de Ridderschap

DE RAADPENSIONARIS ALS PENSIONARIS VAN DE RIDDERSCHAP
Het is merkwaardig, maar over het functioneren van de landsadvocaat - sedert 1620 de 
raadpensionaris geheten - als pensionaris van de Ridderschap zijn ons pas vaste gegevens uit de 
zeventiende eeuw overgeverd. Dit kan als betrekkelijk laat worden beschouwd, gezien de instelling
van het ambt van landsadvocaat in 1480. Kokken en Koopmans hebben nieuw licht geworpen op 
de vroegste geschiedenis van de landsadvocatuur 46 . De instelling van het ambt van landsadvocaat
staat in het sequeel van het groot-privilege van maart 1477. Al in oktober 1477 bespraken de Staten
de mogelijkheid "een notabelen man te setten in Den Hage" om de privileges van de steden te 
beschermen en de punten van de dagvaarten te beschrijven en te verantwoorden, maar het 
duurde tot het voorjaar van 1480 totdat mr. Barthout van Assendelft door de Staten werd 
aangenomen als "pensionaris van tgemeen lant" 47 . Het is niet waarschijnlijk dat het ambt van 
stedelijk pensionaris hiervoor model heeft gestaan zoals Meilink meende 48 . Ofschoon instructies 
of commissiebrieven voor de vroegste periode ontbreken, valt uit het voorhanden 
bronnenmateriaal met betrekking tot de taakuitoefening door de eerste landsadvocaten wel af te 
leiden dat de Staten in deze persoon een juridisch raadsman, woordvoerder en secretaris hebben 
gezocht. Behalve taken op juridisch terrein, in het bijzonder terzake van inbreuken op de verkregen
privileges, kreeg de landsadvocaat tevens het beschrijven en bijwonen van de dagvaarten en het 
bijhouden van het register van landszaken als taken toebedeeld 49. In het aanstellingsbesluit van 16
mei 1525 voor mr. Aert van der Goes werd bovendien geëist dat de nieuwe landsadvocaat in Den 
Haag zou resideren en naast zijn functie geen ander ambt zou bekleden50 . Nergens blijkt dat de 
landsadvocaat tevens als pensionaris van de Ridderschap fungeerde. Integendeel, sedert begin 
1486 tot uiterlijk in 1490 trad er afzonderlijk een advocaat van de ridderschap en de kleine steden 
op. Nadien verdween deze functionaris van het toneel en was er daarenboven geen speciale relatie
van de landsadvocaat met de ridderschap 51 . Dit beeld komt ook naar voren uit latere instructies.

In de instructies voor de landsadvocaten c.q. raadpensionarissen is zijn hoedanigheid van 
pensionaris van de Ridderschap tot 1672 niet expressis verbis beschreven. De betrekking tussen de 
landsadvocaat en het college van de Ridderschap zijn in deze instructies niet anders dan vaag en 
impliciet omschreven. In de instructie van 26 april 1555 voor Jacob van den Eynde - de oudst 
bewaard gebleven instructie - is in artikel VI de bepaling opgenomen, dat hij tenminste twee 
dagen voor de dagvaart van de Staten aan "eenige Edelen naast bij der hant of in den Haghe 
resideerende" bekend moest maken wat er op deze dagvaart aan de orde zou komen. In de 
opvolgende instructies is deze bepaling steeds overgenomen, zij het dat het aantal dagen, waarop 
dit diende te geschieden, daarin varieert van een tot acht 52 . In de praktijk kwam dit neer op het 

45 Cf. Brokken, Het bestuur van Holland voor 1795, passim.
46 Kokken, Steden en Staten, 71-90; Koopmans, De Staten van Holland, 94-100 en 202-214.
47 Kokken, Steden en Staten, 71-73.
48 Meilink, Archieven van de Staten van Holland, 2-6; cf. Kokken, Steden en Staten, 72, noot 88.
49 Kokken, Steden en Staten, 87.
50 Kokken, Steden en Staten, 75-76.
51 Kokken, Steden en Staten, 80-82 en 87-88; Koopmans, De Staten van Holland, 94 ging er nog van uit dat de 

landsadvocaat meestal te- vens pensionaris van de Ridderschap was, "de enige combinatie [van functies] die 
mogelijk werd geacht".

52 Greve, Het ambt en de instructie van den raadpensionaris, 371-373; Meilink, Archieven van de Staten van Holland,
4-6; zie verder voor de ontwikkeling van het ambt van raadpenionaris: Antheunissen, De Raadpensionaris van 
Holland, 306-339 en Koopmans, De Sta- ten van Holland, 94-100 en 202-214.
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toezenden van de beschrijving voor de dagvaart. Deze gegevens zeggen evenwel niets over zijn 
mogelijke taak als pensionaris van de Ridderschap. Op basis van deze instructies blijkt de 
landsadvocaat (radpensionaris) de centrale persoon te zijn geweest bij de voorbereiding van de 
vergaderingen, die alleen ook tijdig de Ridderschap op de hoogte moest stellen. Het wijst er echter
niet op, dat hij betrokken was bij de besluitneming in of een functie had bij het college van de 
Ridderschap.

De beschrijvingen voor de dagvaarten vormen overigens de ruggengraat van de resolutieregisters 
van de Ridderschap die van 1640 af resteren in het onderhavige archief 53 . De beschrijving diende 
dus als agenda voor de vergadering, aan de hand waarvan besluiten werden genomen. Evenals de 
Staten vergaderde het college van de Ridderschap vier maal per jaar.

Uit vorenstaande gegevens valt slechts een indirecte betrokkenheid van de raadpensionaris bij de 
besluitvorming van de Ridderschap af te leiden. Toch moeten de werkzaamheden die de 
landsadvocaat gewoon was te verrichten voor de Ridderschap, teruggaan op een eerdere 
gewoonte. Uit notities van de landsadvocaat Aert van der Goes uit 1532 blijkt dat hij tevens voor de
edelen werkzaam is geweest 54 . Dit behoeft evenwel niet meer te betekenen dan dat hij door de 
Ridderschap voor enkele werkzaamheden is ingehuurd. Sporadisch zijn namelijk de aanwijzingen 
over de directe relatie tussen de landsadvocaat en het college van de Ridderschap. Zo verzocht de 
Ridderschap bij brief van 12 november 1608 Johan van Oldenbarnevelt om assistentie bij het 
bestuur over de goederen van de abdijen Rijnsburg en Leeuwenhorst, met de volgende woorden: 
" ... den heere Van Oldenbarnevelt, advocaat van dezelfve landen, dat Zijne E. believe in alle 
vergaderingen en deliberatiën bij Haere E.E. in saecken van de voors. abdijen ende aencleven van 
dyen voortaen te houden, present te zijn ende Haere E.E. aldaer met zijne directie ende goede rade
te adsisteren" 55 .

Het duurde evenwel nog geruime tijd voordat de Ridderschap met voorstellen tot formalisatie van 
haar betrekkingen met de raadpensionaris kwam. Na het aftreden van Jacob Cats stelde de 
Ridderschap op 19 juni 1651 in de Staten voor om de nieuw te benoemen raadpensionaris de 
bevoegdheid te verlenen om " ... (als de advisen van alle de Leden sullen zijn gehoordt) met alle 
redenen en bewijzen mogen de advisen van de Heeren Edelen doen valideren" 56 . Vervolgens 
kwam de Ridderschap op 23 september 1651 met het voorstel om in de nieuwe instructie voor de 
raadpensionaris de bepaling op te nemen, dat hij in het vervolg de resolutie van de Edelen als 
advies (stem) in de Staten zou uitbrengen 57 . Op 26 september 1651 werd dit voorstel opnieuw in 
de Statenvergadering gedaan; er werd echter besloten deze bevoegdheid niet in de instructie op te
nemen, maar deze vast te leggen in een afzonderlijke akte 58 . Vermoedelijk is hier verder geen 
actie op genomen. Pas na het overlijden van Johan de Witt verklaarde Gaspar Fagel, die op 20 
augustus 1672 met eenparigheid van stemmen als raadpensionaris was gekozen, in de 
Statenvergadering van 25 augustus 1672, dat "de gemelte Heeren van de Ridderschap en Edelen 
goedt gevonden hadden hem RaedtPensionaris, in conformité van voorige ghewoonte, mede te 
employeren als Pensionaris van de Ridderschap en Edelen, in saecken de Ordre concernerende, 
soo als de Steden Leden van haer Edele Groot Mo. Vergaderinge, den dienst van de Heeren hare 
Pensionarissen en Ministers, gewoon zijn te gebruycken " 59 . Deze verklaring werd door de Staten 
voor kennisgeving aangenomen. In het vervolg is bij de benoeming van nieuwe 
raadpensionarissen steeds op deze wijze door de oudste Edele in de Statenvergadering 
meegedeeld, dat de nieuwe raadpensionaris was aangezocht als pensionaris van de Ridderschap 
te fungeren 60 .

53 Cf. inv.nrs. 4-15.
54 Greve, Het ambt, 371; Koopmans, De Staten van Holland, 94.
55 Meilink, Het archief van de Ridderschap, 88; Veenendaal, Johan van Oldenbarnevelt, 260, nr. 193.
56 Resoluties Staten van Holland, 19 juni 1651.
57 Resoluties Staten van Holland, 23 september 1651.
58 Resoluties Staten van Holland, 26 september 1651.
59 Resoluties Staten van Holland, 25 augustus 1672; Greve, Het ambt, 371-372.
60 Zie voor de data van de desbetreffende resoluties van de Staten van Holland: Greve, Het ambt, 372, noot 1.
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Het is evenwel opvallend dat zowel in het archief van het college van de Ridderschap als in de 
archieven van de raadpensionarissen zelf zo weinig stukken zijn overgeleverd met betrekking tot 
het functioneren van de raadpensionaris voor dan wel als pensionaris van de Ridderschap.

Op grond van vorenstaande gegevens lijkt het dan ook verantwoord te concluderen dat de 
landsadvocaat (raadpensionaris) - anders dan tot nu toe in de literatuur werd aangenomen - tot 
1672 in formele zin geen pensionaris van de Ridderschap is geweest. Hij heeft allicht niet meer dan 
nu en dan, op verzoek en vermoedelijk tegen betaling, diensten voor de Ridderschap verricht. Als 
cruciale factor daarbij kan gelden dat het college van de Ridderschap tot aan de Opstand niet over 
eigen middelen beschikte. Toen na 1572 de Ridderschap hierover wel de beschiking had -en ook 
hierna te noemen eigen personeel in dienst nam - en daarenboven het ambt van landsadvocaat 
door toedoen van Johan van Oldenbarnevelts grootse proporties had gekregen, is zij vermoedelijk 
de voordelen gaan inzien van het hebben van een eigen pensionaris in de persoon van de 
landsadvocaat/raadpensionaris. Eerst met de benoeming van Gaspar Fagel in augustus 1672 kon 
dit worden bewerkstelligd. De zinsnede "In conformité van voorige gewoonte" bij zijn aanstelling 
zou dan niet meer inhouden dan een verwijzing naar eerdere incidentele diensten die de 
raadpensionaris gewoon was te verrichten voor de Ridderschap.

Het beheer van de goederen van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst door de Ridderschap

HET BEHEER VAN DE GOEDEREN VAN DE ABDIJEN VAN RIJNSBURG EN LEEUWENHORST DOOR 
DE RIDDERSCHAP
Van Nierop heeft opnieuw getracht de vraag te beantwoorden in hoeverre de Hollandse edelen 
materieel geprofiteerd hebben van de onteigening van kerkelijke goederen na de reformatie 61 . Is 
zijn antwoord op deze vraag genuanceerd ontkennend, in die zin dat de Hollandse kerkgoederen 
werden bestemd voor het onderhoud van de publieke kerk en niet als beloning voor de 
aanhangers van de Opstand werden aangewend, uitzondering daarop vormden de 
vicariegoederen, waarbij de edelen zich onttrokken aan de regeling van de Staten, en het beheer 
van de goederen van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst dat in handen kwam van de 
Ridderschap. Kernpunt in deze ontwikkeling was de weigering van de edelen gevolg te geven aan 
de resolutie van 5 september 1578, waarbij de Staten als compromis besloten dat één derdedeel 
van de benificiën en vicariegoederen zou worden bestemd voor het onderhoud van predikanten, 
terwijl twee derdedeel ter beschikking zou blijven van de collator voor vrome doeleinden (ad pios 
usus). De edelen hadden als verweer dat veel van deze bezittingen van adellijke herkomst waren 
en als fundatie moest blijven dienen voor het onderhoud van een familielid, ook nu als gevolg

van de reformatie het onderscheid tussen geestelijken en leken was opgehouden te bestaan; een 
standpunt overigens dat nog tot in het midden van de zeventiende eeuw werd ingenomen 62 . 
Direct gewin behaalde de Ridderschap evenwel met het beheer van de goederen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst.

In 1571 en 1572 waren de abdis en de nonnen van de abdij Leeuwenhorst uit vrees voor het 
dreigend oorlogsgeweld uitgeweken naar de stad Leiden, waar ze onderdak kregen in het St. 
Michielsklooster. Voor hun levensonderhoud bleven deze kloosterlingen aangewezen op de 
inkomsten uit de goederen van hun voormalige abdij, die evenwel tegelijk met de overige 
kloostergoederen door de Staten van Holland waren geconfisqueerd. De goederen van de abdij 
Leeuwenhorst werden in 1574 onder beheer gesteld van Adriaan Mourijnsz. als rentmeester, die 
aan de nonnen een alimentatie heeft uitbetaald. De rekeningen van de rentmeester van 
Leeuwenhorst werden aanvankelijk sedert 1575 afgehoord door gecommitteerden van de Staten, 
sedert 1580 door een door de Staten aangewezen superintendent 63 .

61 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 130-142.
62 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 134-135.
63 Wijntjes, Het klooster Leeuwenhorst, 77-78; zie voor de confiscatie van de kerkelijke goederen: Van Beeck 

Calkoen, Onderzoek naar den rechtstoestand der Geestelijke en Kerkelijke goederen.
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Ook de abdis en de nonnen van de abdij van Rijnsburg hebben hun klooster verlaten en weken uit; 
de abdij zelf werd in 1574 verwoest 64 . In 1572 heeft tevens de rentmeester van de abdij van 
Rijnsburg de vlucht genomen. Zijn opvolger, Dirk Gerritsz. van Kessel, is door Willem van Oranje 
benoemd. In later stadium werd ook voor de abdij van Rijnsburg een superintendent aangesteld
65 . Door de oorlogshandelingen waren de inkomsten uit de goederen van de abdij inmiddels sterk 
teruggelopen, zodat de conventualen geldelijke middelen ontbeerden. De rekesten die door de 
conventualen en de rentmeester bij de Staten van Holland zijn ingediend om land te mogen 
verkopen, getuigen hiervan.

De Ridderschap stelde gedurende deze periode herhaaldelijk pogingen in het werk bij zowel de 
Staten van Holland als bij Willem van Oranje om de goederen van de abdijen van Rijnsburg, 
Leeuwenhorst, Koningsveld en Loosduinen te mogen behouden voor de verzorging van adellijke 
jonkvrouwen. Hoewel de prins uiteindelijk hierop gunstig adviseerde, gingen toch de Staten niet 
met het voorstel akkoord. Daarop gaf Willem van Oranje op 26 augustus 1582 de opdracht de 
verkoop van goederen van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst te staken 66 . In deze 
beschikking staan de argumenten op grond waarvan de Ridderschap meende aanspraak te kunnen
maken op de abdijgoederen, overeenkomstig aan het vorenstaande verweer terzake van de 
benificiën en vicariegoederen, aldus weergegeven: daar de abdijen gesticht waren door de graven 
en gravinnen van Holland tot opname van adellijke jonkvrouwen, waaraan bovendien de edelen 
nog goederen geschonken hadden om te voorzien in het onderhoud van de adellijke 
conventualen, beschouwden de edelen de geestelijke goederen min of meer als hun familiebezit 
dat moest blijven dienen voor de verzorging van adellijke dames.

Het duurde evenwel tot 1586 voordat de Staten de goederen van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst geheel aan de Ridderschap lieten 67 . Ook na 1572 bleven abdissen nominaal aan het 
hoofd van de beide abdijen fungeren. De Ridderschap heeft tot in de zeventiende eeuw nieuwe 
abdissen benoemd.

Lijst van namen van de abdissen van de abdijen Rijnsburg en Leeuwenhorst na 1572

LIJST VAN NAMEN VAN DE ABDISSEN VAN DE ABDIJEN RIJNSBURG EN LEEUWENHORST NA 1572
Abdij van Rijnsburg

ABDIJ VAN RIJNSBURG

1569-1603 Stephana van Rossum

1607-1611 Barbara van Oyenbrugge

1607-1614 Anna van Berchem senior

1614-1620 Anna van Berchem junior
Abdij van Leeuwenhorst

ABDIJ VAN LEEUWENHORST

1554-1574 Johanna van der Does

1595-1611 Johanna van Nassau

1611-1634 Susanna van Etten

 

64 Hüffer, Bronnen Rijnsburg, Eerste deel: 1e stuk, XI.
65 Cf. inv.nrs. 357 en 361.
66 Inv.nr. 315; Hüffer, Bronnen Rijnsburg, I, reg.nr. 1411.
67 Pogingen in 1586-1587 door de Ridderschap ondernomen om ook de abdijen Loosduinen en Koningsveld in bezit 

te krijgen, zijn mislukt; zie voorts inv.nr. 151, fol. 2vo, resolutie d.d. 28 december 1586.



20 Ridderschap Holland 3.01.06

In 1620 werd besloten voor Rijnsburg geen nieuwe abdis meer te benoemen en voor 
Leeuwenhorst werd eenzelfde besluit in 1634 van kracht 68 . Het samenwonen van de conventualen
raakte in onbruik, zodat tenslotte alleen het vergeven van prebenden door het college van de 
Ridderschap nog herinnerde aan de tijd van vóór 1572.

Het beheer van deze kloostergoederen betekende voor de Ridderschap een blijvend gewin: de 
twee oudste leden, respectievelijk als abt van Rijnsburg en Leeuwenhorst, ontvingen jaarlijks 2000 
gulden uit de abdijgoederen, de vier volgende leden kregen jaarlijks als superintendenten ieder 
500 gulden 69 .

De rentmeesters

DE RENTMEESTERS
Aanvankelijk werd, zoals gezegd, het rentmeesterschap opgedragen aan Dirk Gerritsz. van Kessel 
en Adriaan Mourijnsz., personen van buiten de Ridderschap, voor respectievelijk de abdijgoederen 
van Rijnsburg en Leeuwenhorst. Op het eind van de zestiende eeuw werd het rentmeesterschap 
van de abdij van Rijnsburg door één der edelen overgenomen en hetzelfde gebeurde voor 
Leeuwenhorst in 1624 70 . Vervolgens werd bepaald dat het oudste lid van de Ridderschap in het 
vervolg rentmeester van de abdij van Rijnsburg zou zijn en het naast oudste lid rentmeester van 
Leeuwenhorst. Deze rentmeesters werden voor het leven benoemd en bij overlijden van één der 
rentmeesters schoof ieder lid een plaats op. Tot 1795 zijn deze ambten in handen van edelen 
gebleven. De eigenlijke werkzaamheden werden echter voornamelijk door de commiezen van de

abdijen verricht.

Het college van de Ridderschap heeft in 1573 regels opgesteld voor het rentmeesterschap van 
Rijnsburg. De rentmeester diende de renten, cijnzen en andere inkomsten van de abdij te innen, 
daarvan jaarlijks rekening op te maken en voorts "te voldoen die distributie van de aelmoesse 
ende alimentatien van den presenten conventualen naerluyden qualiteit". Tevens moest de 
rentmeester een ambtseed afleggen en een borg stellen 71 . Een opvolgende instructie voor dit 
rentmeesterschap verschilt nauwelijks van inhoud 72 . In 1640 werd een uitvoeriger instructie voor 
het rentmeesterschap van Rijnsburg opgesteld. Nu werd de rentmeester verplicht dagelijks de 
inkomsten en uitgaven te boeken. Zijn jaarrekening moest hij veertien dagen voor de elfde 
november (St. Maarten) in handen van de gecommitteerden stellen. De rentmeester mocht zelf 
geen verandering aanbrengen in de volgorde van inkomsten en uitgaven in zijn rekening. Hij was 
verantwoordelijk voor het verhuren of verpachten van goederen en de uitbetaling van prebenden, 
pensioenen en alimentatie. Werkzaamheden die meer dan vijftig gulden zouden kosten, mocht hij 
alleen dan laten uitvoeren nadat toestemming van de Ridderschap was verkregen. Tenslotte 
diende hij te zorgen voor de handhaving van de privileges en rechten van de abdij 73 .

De instructies voor de rentmeesters van de abdij van Rijnsburg zijn tot 1795 niet meer ingrijpend 
gewijzigd. Van het rentmeesterschap van de abdij van Leeuwenhorst zijn geen afzonderlijke 
instructies overgeleverd. Aangenomen mag worden dat de instructies voor de rentmeesters van 
Leeuwenhorst niet of nauwelijks hebben verschild van die voor Rijnsburg.

De superintendenten van de abdijen

DE SUPERINTENDENTEN VAN DE ABDIJEN
De superintendentie over de goederen van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst dateert uit 
de periode waarin de Staten van Holland zelf nog het bewind daarover voerden. Jacob (Jan) van 
der Does was sedert 1572 superintendent voor Leeuwenhorst en in 1580 werd Jacob van 

68 Hüffer, De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 268; zie voorts inv.nr. 1504, resolutie d.d. 2 oktober 1620.
69 Van Nierop, Van ridders tot regenten, 141.
70 Inv. nrs. 659 en 1536.
71 Inv.nr. 1509.
72 Inv.nr. 164, fol. 29ro-vo.
73 Inv.nr. 166, fol. 6ro-11vo; zie ook inv.nr. 894.
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Wijngaarden als superintendent voor Rijnsburg aangesteld 74 . In 1587 volgde de aanstelling van 
Jacob van Wijngaarden als superintendent van beide abdijen 75 . De superintendent werd ook wel 
gecommitteerde of directeur genoemd.

In 1609 werd er een reglement opgesteld voor het beheer van de abdijgoederen, dat ook 
belangrijke bepalingen bevatte voor het functioneren van de superintendent 76 . Er is overigens 
geen instructie voor de superintendenten in het onderhavige archief overgeleverd. Het reglement 
van 1609 stelde voor de superintendenten het volgende vast: ieder jaar dienden er twee leden van 
de Ridderschap benoemd te worden tot superintendent. Zij moesten de rentmeester assisteren bij 
het beheer van de abdijgoederen, terwijl zonder het advies van de betrokken superintendent geen 
processen gevoerd mochten worden. De oudste van deze twee gecommitteerden diende ieder 
jaar, nadat de rekening was gesloten, af te treden. De gecommitteerden behoorden advies en 
rapport uit te brengen naar aanleiding van de ingediende rekesten om toewijzing van prebenden. 
De rentmeesters en de secretaris mochten zaken die tijdens een vergadering ter tafel kwamen, ter 
afhandeling overdragen aan de gecommitteerden, die in de volgende vergadering verslag van hun 
bevindingen moesten uitbrengen. De gecommitteerden dienden toe te zien op de inschrijving van 
de resoluties door de secretaris; van deze resoluties zouden zij een dubbel ontvangen. Uit dit 
reglement blijkt dat de functie van rentmeester en superintendent niet strikt gescheiden waren. Er 
was zelfs een overlapping in hun werkzaamheden met die van de hierna te bespreken commies.

In 1649 werd besloten de twee superintendenten telkens voor twee jaar aan te stellen. Na twee 
jaar zouden er twee nieuwe superintendenten worden benoemd, terwijl één van de aftredende 
superintendenten nog een jaar zonder tractement in functie diende te blijven ter assistentie van de
beide opvolgers 77 . In 1651 kwam er op deze regeling een aanvulling. Er werd toen besloten 
voortaan naar oudergewoonte de oudste van de beide superintendenten te laten aftreden en het 
oudst daarop volgende lid in zijn plaats te benoemen 78 . In 1660 besloot het college van de 
Ridderschap om vier superintendenten aan te stellen en wel voor iedere abdij twee. Bij resolutie 
van 12 februari 1663 werden vervolgens de functies van superintendent gereserveerd voor de vier 
oudste leden van de Ridderschap, waarbij het ambt van raad en rentmeester-generaal aan de 
alleroudste zou toekomen. Tevens diende ieder jaar een superintendent van de abdij van Rijnsburg
van functie te wisselen met een collega-superintendent van de abdij van Leeuwenhorst 79 . Deze 
maatregel was vermoedelijk bedoeld om corruptie tegen te gaan en de continuïteit in het bestuur 
te waarborgen.

De secretaris van de Ridderschap

DE SECRETARIS VAN DE RIDDERSCHAP
In 1586 besloot het college van de Ridderschap een secretaris aan te stellen. Het werd mr. Salomon
Lenaertsz. van der Wuert. Zijn akte van aanstelling geeft in feite slechts één taak: ten einde van alle
voorvallende zaecken d'abdien van Rijnsburg, Leeuwenhorst, Loosduynen ende Coninxvelt 
aengaende ... guet register ende notulen te houden 80 . Voor de opvolgende secretarissen is geen 
nadere omschrijving van deze functie opgemaakt. In 1649 werd de functie van secretaris 
opgeheven en de notulering aan de commies opgedragen 81 .

74 Inv.nrs. 609-611; Resoluties Staten van Holland d.d. 15 mei 1575; Van Beeck Calkoen, Onderzoek naar den 
rechtstoestand der Geestelijke en Kerkelijke goederen, 229-230.

75 Inv.nr. 164, fol. 10 vo, resolutie d.d. 14 november 1587. Jacob van Wijngaarden werd door de Ridderschap betaald, 
hetgeen overi- gens niet uit de rekening blijkt.

76 Inv.nr. 164, fol. 64ro-66vo, resolutie d.d. 17-19 november 1609.
77 Inv.nr. 166, fol. 42ro-42vo, resolutie d.d. 26-29 mei 1649.
78 Inv.nr. 166, fol. 65ro-65vo, resolutie d.d. 23-24 mei 1651.
79 Inv.nr. 166, resolutie d.d. 23 januari 1660, en inv.nr. 154, resolutie d.d. 12 februari 1663.
80 Inv.nr. 164, resolutie d.d. 30 december 1586.
81 Inv.nr. 166, resolutie d.d. 31 mei 1649.
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De commiezen van de abdij

DE COMMIEZEN VAN DE ABDIJ
Aanvankelijk was de commies niet meer dan een klerk die schrijfwerk verrichtte. Vermoedelijk was 
dit een gevolg van het feit dat de eerste rentmeesters van de abdijen geen edelen waren en zij 
daadwerkelijk hun functie hebben uitgeoefend. Hierin kwam verandering toen het 
rentmeesterschap van Rijnsburg en van Leeuwenhorst door leden van de Ridderschap werd 
uitgeoefend. Van dat moment af namen de werkzaamheden van de commies aanmerkelijk toe. 
Sedert het midden van de zeventiende eeuw kreeg de commies een centrale functie. In 1649 werd 
immers het ambt van secretaris opgeheven. De toenmalige commies van Leeuwenhorst, Willem 
Havius, kreeg tot taak de registers te bewaren en de resoluties met betrekking tot het beheer van 
de goederen van de beide abdijen op te maken. Hij kreeg ook het gehele archief van de beide 
abdijen onder zijn beheer. Na het overlijden van Willem Havius werden de taken van de commies 
van Leeuwenhorst beperkt tot het voeren van de abdijadministratie.

In het algemeen fungeerde de commies als tussenpersoon tussen de Ridderschap en de pachters 
en bestuurders van de landerijen en heerlijkheden van de abdijen. In de achttiende eeuw bereidde 
de commies de vergaderingen voor door middel van het opstellen van de agenda, de zogeheten 
memorie van de agenda. In 1737 werden de functies van de commiezen van de abdijen 
samengevoegd tot één functie van commies van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst of 
commies van de Ridderschap.

De eerste concrete aanwijzingen over de taken van de commiezen zijn te vinden in de resoluties 
van de Ridderschap. De eerste instructie voor deze functionarissen in dit archief dateert van 1685. 
Deze instructie verschilt in essentie niet veel van een latere uit 1760 82 . Na 1795 bleef het ambt van 
commies van de beide abdijen gehandhaafd. De toenmalige commies, Daniel Jacob Heeneman, 
kreeg toen de opdracht de abdijzaken af te wikkelen in de functie van waarnemer van het kantoor 
der Domeinen in Holland.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
In de jaren 1572 en 1573 werden als gevolg van de Opstand de archivalia van de abdij Rijnsburg 
overgebracht naar Leiden 83 . Van deze stukken werd er daar tussen 8 en 25 oktober 1573 op last 
van de Ridderschap een inventaris opgemaakt door Mouwerijnsz. en Pieter Oom Pietersz. Uit deze 
inventaris blijkt dat er nadien stukken verloren zijn gegaan, al zijn er van enkele van deze stukken 
afschriften bewaard gebleven 84 .

Van de archivalia van de abdij Leeuwenhorst zijn er uit deze periode geen gegevens voorhanden. 
De resolutie van de Staten van Holland van 29 maart 1575 vermeldt alleen dat de rentmeester van 
Leeuwenhorst binnen veertien dagen rekening en verantwoording moest afleggen en tevens een 
inventaris moest overleggen van hetgeen de abdis van Leeuwenhorst had meegenomen bij het 
verlaten van de abdij. Vermoedelijk had deze resolutie alleen betrekking op de roerende goederen 
van de abdij. In 1603 werd er ingevolge een besluit van november 1602 wederom een inventaris 
van het archief van de abdij van Rijnsburg opgemaakt 85 . Eerst in 1609 komt het archief van 
Leeuwenhorst ter sprake. In een resolutie om nogmaals een inventaris van het archief van 
Rijnsburg te laten maken wordt tevens melding gemaakt van Leeuwenhorst:" ... omme d'selve 
daer nae ordentlijck geregistreert te werden als van Leeuwenhorst gedaen is" 86 . Er was dus al een 
inventaris van de archivalia van Leeuwenhorst; deze is echter in het archief niet aangetroffen.

82 Inv.nrs. 17, 84, 335, 339 en 340.
83 Hüffer, Bronnen Rijnsburg, XXIII.
84 Ibidem, XXII-XXIII.
85 Inv.nrs. 164, fol. 39ro, resolutie d.d. 14 november 1602 en 1789.
86 Inv.nr. 164, fol. 67vo, resolutie d.d. 4 november 1609.
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Op 22 februari 1640 besloot het college van de Ridderschap tot de aanleg van twee registers om 
daarin alle resoluties en akten met betrekking tot de beide abdijen op te nemen. De ondertekening
van het geregistreerde diende door tenminste twee leden van de Ridderschap en de secretaris te 
geschieden 87 .

Vermoedelijk hebben zowel de archivalia van Rijnsburg als die van Leeuwenhorst lange tijd op het 
Huys te Rijnsburg berust 88 . Althans in 1644 bevond het Rijnsburgse gedeelte zich daar 89 . In 1651 
werd het besluit herhaald om alle archivalia naar deze plaats te laten overbrengen. De raad en 
rentmeester-generaal en de superintendenten werd opgedragen de stukken te inventariseren en 
"in 't Heeren Huys tot Rhijnsburch een bequaeme plaetse te despicieren alwaer deselve sullen 
opgeslooten ende bewaert blijven". De archieven werden in een kist geborgen en deze werd 
afgesloten. Eén sleutel ging naar de rentmeester, de andere naar de oudste superintendent. In 
1656 bleek de bewuste kist bij Karel (Oem) van Wijngaerden, heer van Benthuizen, te staan. De kist
werd naar de oudste superintendent overgebracht, opdat enkele stukken van financiële aard 
konden worden bijgevoegd 90 .

Wat betreft de inhoud van het archief is er in 1657 het volgende genoteerd:" ... ontrent achtien 
dosen groot ende cleyn, in 't meerendeel van welcke diversche franchijne besegelde brieven van 
privilegien ende giften van de graven van Holland ... ende eygendoms brieven van lande ende 
pachten met een niewe chaerte van de thienden derselver abdie gemeen met Endegeest ende in 
de casseverscheyden boucken, reeckeninge, blaffarden ende coppels met quitantien ende 
behouften van geslooten reeckening, alsmede eenige particuliere chaertgens van landen in 
diversche bondelkens samengebonden; ... eenige stucken van inventarissen ende registers 
geschreven bij de handen van wijlen den advocaet mr. Cornelis de Cocq ende den secretaris Jacob 
van Tethrode ende een inventaris van de selve boecken ende papieren ... geschreven bij de hant 
van de commys Havius" 91 .

In 1660 sloten de superintendenten van de abdijen een huurcontract met de commies Willem 
Havius voor een kamer in zijn woning op de Vijverberg in Den Haag voor de bewaring van de 
archieven 92 . Dit contract is ook met de latere leden van de familie Havius gehandhaafd. Tevens 
zijn er pogingen in het werk gesteld het archief aan te vullen. Zo werd in 1674 na de dood van 
raadpensionaris Johan de Witt een onderzoek ingesteld naar de papieren die onder hem hadden 
berust, zonder veel resultaat evenwel 93 . Op deze wijze zijn in de loop van de tijd vele 
archiefstukken, die in het bezit van raadpensionarissen, rentmeesters, superintendenten of andere
leden van de Ridderschap waren geweest, in beheer gekomen bij de familie Havius en nadien de 
commiezen Heeneman 94 .

In 1795 bleef Daniel Jacob Heeneman als laatste commies fungeren tot aan de opheffing van de 
Ridderschap. Hij was echter niet meer in dienst van de Ridderschap, maar van het Comité van 
Algemeen Welzijn der Provisionele Representanten van het volk van Holland. In 1797 werd het 
Provinciaal Comité van Holland belast met de liquidatie van de administratie en de goederen die 
het college van de Ridderschap hadden toebehoord. Dit college bracht in de vergadering van het 
Provinciaal Bestuur van Holland van 13 maart 1797 verslag uit over de kerkelijke goederen. Hierbij 
werden alleen de rechtsopvolgers van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst genoemd 95 . In 
1802 wees het Departementaal Bestuur van Holland het archief van het voormalig college van de 
Ridderschap toe aan Hendrik van Wijn, de nieuw benoemde landsarchivaris. Het archief bleef 

87 Inv.nr. 166, fol. 2ro-2vo, resolutie d.d. 22 februari 1640.
88 Hüffer, Bronnen Rijnsburg, XXIII.
89 Inv.nr. 166, fol. 30ro-30vo, resolutie d.d. 25 februari 1644.
90 Ibidem.
91 Inv.nr. 166, fol. 123ro-123vo, resolutie d.d. 3 mei 1657.
92 Ibidem, fol. 138vo, resolutie d.d. 20 januari 1660.
93 Inv.nr. 167, fol. 122ro-122vo, resolutie d.d. 4 februari 1674.
94 Inv.nr. 523.
95 Rijksarchief in Zuid-Holland, Archief van het Provinciaal Bestuur, 1796-1798, inv. nrs. 112-115.
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echter waar het was, te weten in het huis van de commies Daniel Jacob Heeneman. Ook een 
verzoek van Van Wijn in 1810 tot overbrenging van de charters had geen gevolg. Evenmin effect 
had het rapport van Hendrik van Wijn aan de prefect van de Monden van de Maas van 31 
december 1811 waarin hij verzocht om hereniging van de archivalia van Rijnsburg en Leeuwenhorst
met die van de Staat.

Eerst in 1816 is het archief van de Ridderschap overgebracht naar het Rijksarchief. Het archief was 
niet compleet. Uit een lijst die in 1824 door Van Wijn's medewerker J.A. Zwaan werd opgemaakt, 
blijkt dat een deel van het archief na de dood van Daniel Jacob Heeneman bij diens zoon was 
terechtgekomen 96 .

De rechtstitel is (nog) onbekend

96 Inv.nr. 419.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De eerste afdeling in dit archief bevat de stukken die betrekking hebben op het functioneren van 
het college van de Ridderschap als eerste lid van de Staten van Holland. Voor goed begrip zij 
vermeld dat de serie resoluties (inv.nrs. 4-15) hierin ook betrekking heeft op 
abdijaangelegenheden. De tweede serie resoluties (inv.nrs. 151-155) is opgenomen in de rubriek 
met betrekking tot het gezamenlijk beheer, daar deze resoluties uitsluitend het beheer van de 
abdijgoederen betreffen. Het meest volledig zijn in dit archief de archivalia van de abdij van 
Rijnsburg voorhanden.

Achter het archief van de Ridderschap zijn nog een aantal archivalia gevoegd die de neerslag 
vormen van de liquidatie van de goederen waarover de Ridderschap het beheer heeft gehad. De 
uitvoering hiervan was in handen van de commies Daniel Jacob Heeneman. Het betreft rekeningen
daterend uit een periode die al ver voor het tijdstip van de liquidatie ligt, maar de datum van 
afhoring geeft aan dat deze rekeningen onderdeel van de administratie tot opheffing van het 
college van de Ridderschap hebben gevormd.

De laatste afdeling uit deze inventaris bevat een aantal stukken waarvan het verband met het 
archief niet gebleken is. Het zijn voornamelijk rekesten. Meilink nam aan dat deze stukken tot het 
archief hebben behoord, hetgeen ten dele juist bleek 97 . Voor het overige zijn er stukken bij dit 
archief bewaard gebleven, die hier vermoedelijk als gevolg van uitoefening van nevenfuncties zijn 
terecht gekoemn. Dirk Gerritsz. van Kessel was namelijk tevens als rentmeester in dienst van de 
Rekenkamer ter Auditie; mogelijk ook heeft hij als persoonlijk adviseur van Willem van Oranje 
adviezen op deze rekesten uitgebracht. Op voorhand is evenwel nog niet duidelijk waar deze 
stukken beter op hun plaats zouden zijn.

Aanwijzingen voor de gebruiker

AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER
De belangrijkste informatie over de werkzaamheden van het college van de Ridderschap vindt 
men allereerst in de resoluties (inv.nrs. 4-15). Deze zijn tot 1768 nader toegankelijk gemaakt door 
indices op onderwerpen, persoons- en plaatsnamen met verwijzing naar de data van de 
resolutieregisters. Wel zijn de personen veelal op naam van hun heerlijkheid ingedeeld. Voorin elke
index bevindt zich, conform het model in de gedrukte indices op de resolutieboeken van de Staten 
van Holland, een tafel der respecten (inv. nrs. 26-30) 98 . Voor de periode 1767-1782 zijn bovendien 
bijlagen op de resoluties bewaard gebleven (inv. nrs. 31-33). Aangezien de Ridderschap een lid was 
van de Staten van Holland kan men hier niet mee volstaan, maar is raadpleging van de (gedrukte) 
resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland eveneens vereist 99 .

Daar na de Opstand in 1572 het beheer van de geconfisqueerde goederen van de abdijen van 
Rijnsburg en Leeuwenhorst één van de belangrijkste taken van de Ridderschap werd, vormen de 
stukken hierover het grootste deel van het archief. Hiervan werden aparte registers van resoluties 
bijgehouden, terwijl de "memories van de agenda" daar voor een deel een welkome aanvulling op 

97 Meilink, Het archief van de Ridderschap van Holland, 94.
98 00.Inv.nr. 26 werd op 21 mei 1767 weer teruggevonden. In deze index wordt alleen verwezen naar de paginering 

in de resolutieregisters. Inv.nr. 27 bestaat uit twee indices, te weten een index op het resolutieregister van 1640-
1647 (identiek aan inv.nr. 26) en een index op de resoluties van 1653-1659, 1689-1720 en van 1727-1745 (inv.nrs. 5-
9). Inv.nr. 28 bestaat ook uit twee indices, n.l. een index op de resolutieregisters van 1653-1745 (identiek aan 
tweede index in inv.nr. 27) en een index op de resolutieregisters van 1746-1753 (inv.nr. 10). De inv.nrs. 29 en 30 
beperken zich tot het resolutieregister van 1754 - 1762 (inv.nr. 11) en dat van 1763-1768 (inv.nr. 12).

99 01.Rijksarchief in Zuid-Holland, Archief van de Staten van Holland en West-Friesland, 1572-1795 (3.01.04), inv.nrs. 
10-280. Zie voor de indices: inv.nrs. 281- 298. Voor de handgeschreven net- en minuutresoluties, gedrukte en net 
secrete resoluties, onder welke ingevoegde inv. nrs. zie men: W.E. Meiboom, Inventaris van het archief van de 
Staten van Holland en West-Friesland, 1572-1795, 's-Gravenhage 1991, 14-38.
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vormen (inv.nrs. 164-168 en inv.nrs. 176-210). Daarnaast vormt de financiële administratie van de 
abdijgoederen een wezenlijk onderdeel van dit archief (inv.nrs. 365-495, 586-746, 1371-1646 en 
1817-1845). Voor de rest bestaat de inventaris vooral uit veel losse stukken, die rubriekmatig zijn 
onderverdeeld.

Tot de goederen van de abdij Rijnsburg behoorden de heerlijkheid Akkersdijk en Vrouwenrecht, de 
heerlijkheid Boskoop en de heerlijkheid Rijnsburg. In de inventaris zijn de stukken daarover verder 
onderverdeeld dan uit de inhoudsopgave valt op te maken. Men treft hier in aan onder andere 
redelijk volledige series betreffende benoemingen van burgemeesters, kerkmeesters en 
weesmannen van Boskoop en van burgemeesters, schepenen, kerk-, gilde- en armmeesters, 
weesmannen en welgeboren mannen van Rijnsburg en Boskoop (inv.nrs. 1017-1066 en 1124-1155) 
en andere bestuurlijke functionarissen. Verder het nodige over benoemingen van predikanten, 
kosters en schoolmeesters te Boskoop en Rijnsburg (inv.nrs. 1085-1094 en inv.nrs. 1223-1232). 
Bijzondere aandacht verdient wel vanwege het bijzondere aspect, dat het toen in de samenleving 
had, de rubriek van het arm- en proveniershuis van Rijnsburg (inv.nrs. 1233-1242).

Om de namen van de abdijzusters van Rijnsburg te achterhalen kan men gebruik maken van de in 
1760 opgestelde lijst van proven (bijgewerkt tot 1789), waarin de geboortedata van de 
abdijzusters, de namen van hun ouders, de edelen die hen hebben genomineerd en de datum van 
confirmatie worden vermeld. De prove verviel door overlijden dan wel door huwelijk, wat in beide 
gevallen is aangetekend. Bij huwelijk werd de naam van de man genoemd. In de laatste kolom 
vindt men de naam van de abdijzuster, die de bewuste prove nadien genoot (inv.nr. 510). Zie ook 
inv.nr. 505 met namen van de in de tweede helft van de 17e eeuw bij beide abdijen benoemde 
zusters. In inv.nr. 509 zijn de namen te vinden van de abdijzusters van Rijnsburg en Leeuwenhorst, 
die in de periode 1766-1788 afhankelijk van hun leeftijd een wisselende prove genoten.

Een interessante bron is inv.nr. 485 met gegevens over de beursstudenten van de Leidse 
universiteit. Tenslotte zij hier nog geattendeerd op de archivalia, die zich in dit archief bevinden 
inzake de vooral financiële gevolgen van de Tachtigjarige oorlog voor de pachters van de 
abdijgoederen en de inwoners van Holland (bijv. inv.nrs. 1103, 1277-1297, 1305, 1313-1316, 1327, 
1849-1856, 1859).

Naast de in de inventaris beschreven kaartboeken, die in de bijlage nader zijn uitgewerkt, zij ook 
nog verwezen naar de bij de Adfdeling Kaarten en Tekeningen van het Algemeen Rijksarchief 
berustende Collectie Hingman. Hierin bevinden zich in elk geval nog vier kaarten met betrekking 
tot de abdijgoederen 100 . Een aantal, dat wellicht valt uit te breiden, wanneer men het 
kaartenmateriaal van de in deze gebieden gelegen plaatsen systematisch doorneemt. Daarnaast 
zal men bij de kaartenafdelingen van de hiervoor genoemde gemeentearchieven zeker nog meer 
materiaal kunnen vinden.

Hoewel dit niet expliciet in de titel van de inventaris tot uitdrukking komt, bevindt zich in deze 
inventaris ook het archief van de commissie, die belast was met de liquidatie van het beheer van 
de abdijgoederen, die de Ridderschap en edelen tot de komst van de Fransen hadden beheerd 
(inv.nrs. 1817-1845).

100 02.Algemeen Rijksarchief, Collectie Hingman, inv.nrs. 2308-2310 en inv.nr. 4176. Inv.nr. 2310 is identiek aan Archief
van de Ridderschap en edelen van Holland en West-Friesland, 1572-1795, inv.nr. 1178.
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Bij een breed opgezet onderzoek kan het in een aantal gevallen nodig zijn om ook meer te weten 
over de periode, dat de abdijgoederen nog niet onder het beheer van het college van de 
Ridderschap ressorteerden. Daarvoor raadplege men de archieven van de abdij van Leeuwenhorst 
en van de abdij van Rijnsburg 101 . In dit verband kan de handgeschreven studie van Cornelis van 
Alkemade over de jaren 1262-1618 ook nog goede diensten bewijzen 102 .

Voor de periode na 1572 moet evenmin worden verzuimd hier de gemeentearchieven van Leiden, 
's-Gravenhage en Delft bij te betrekken. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de notariële 
archieven, waarin zich akten inzake de abdijgoederen bevinden. Verder raadplege men vanwege 
de band, die het Hollandse adellijke geslacht Van Wassenaer-Obdam met de Ridderschap had, ook 
het Huisarchief Twickel. In deze inventaris wordt geregeld naar dit archief verwezen. Het bevindt 
zich momenteel op het kasteel Twickel in het Overijsselse Delden 103 . Tenslotte kan nog worden 
gewezen op het archief van Willem, graaf van Bentinck, in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag
104 . Daarin bevinden zich namelijk stukken met betrekking tot zijn lidmaatschap van de 
Ridderschap van Holland in het algemeen en het beheer van de geestelijke goederen door dit 
college in het bijzonder.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Eerste bewerking

EERSTE BEWERKING
Na de overbrenging van de archieven naar het Rijksarchief in 1816 zijn alle archieven van de 
kloosters gelegen in de provincie Zuid-Holland, bijeengevoegd en geïnventariseerd als Geestelijke 
Goederen Holland. In de registers treft men nog de stroken van deze inventarisatie aan. Later is dit 
archieffonds weer opgeheven en zijn de desbetreffende archieven afzonderlijk geïnventariseerd. In
dit kader heeft P.A. Meilink het archief van het College van de Ridderschap beschreven; deze 
inventaris verscheen in 1925 in de Verslagen omtrent 's-Rijks Oude Archieven.

Verantwoording van de inventarisatie

VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE
In 1978 werd besloten tot herinventarisatie van het archief van het College van de Ridderschap in 
het kader van het project "Inventarisatie van de archieven van de Staten van Holland en West-
Friesland na 1572 en van de landsadvocaten en raadpensionarissen". Tevens gaf een supplement 
op het archief van de Ridderschap hiertoe aanleiding. Als resultaat van deze herinventarisatie 
verscheen in 1981 een voorlopige inventaris in beperkte oplage.

Van een oude orde viel geen spoor in het archief te bekennen, vermoedelijk ook als gevolg van het 
feit dat er geen eigentijdse indeling of inventarisatie van het archief van de Ridderschap is 
geweest. In de in het archief voorhanden lijsten of oude inventarissen staan de stukken in 
willekeurige volgorde beschreven.

In tegenstelling tot het indelingsschema van Meilink die van het administratieve handelen van de 
betrokken functionaris uitging, is in deze inventaris een duidelijke splitsing aangebracht tussen het
goederenbeheer van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst, waarvan de administratieve 

101 03.Plaatsingslijst van het Archief van de abdij Leeuwenhorst, (1200) 1261-1571 (3.18.17.01). J. Bruggeman, 
Inventaris van het archief der adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133-1574, in: Inventarissen van Rijks- en 
Andere Archieven, IV (1931), 162-255 (3.18.20).

102 04.Collectie van C. van Alkemade en P. van der Schelling, 13e-18e eeuw, inv.nrs. 5-7. Voorheen RAZH, 
Handschriften nrs. 646-648, waar Wijntjes, Het klooster Leeuwenhorst, 73 noot 13 nog naar verwijst. Zie voor 
verdere historische gegevens dit artikel.

103 05.Zie noot 97.
104 06.Koninklijk Huisarchief, Archief van Willem, graaf van Bentinck, heer van Rhoon en Pendrecht (1704-1774). Zie 

voor zijn lidmaatschap van de Ridderschap ook: Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, heer van 
Rhoon, uitgegeven door C. Gerretson en P. Geyl (Werken Nederlands Historisch Genootschap, Derde serie no. 86),
3 dln., 's-Gravenhage 1976.
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neerslag het merendeel van dit archief omvat. Het lag daarom voor de hand dit gezichtspunt te 
laten prevaleren in de inventarisatie. Deze indeling stemt overeen met de vorm van bestuur en 
beheer, waar er voor iedere abdij afzonderlijke functionarissen werkzaam waren. De stukken die 
betrekking hebben op het beheer van de abdijgoederen ge-zamenlijk zijn evenals die van de 
commiezen die sedert 1737 voor de ad-ministratie van beide abdijen hebben gefungeerd, in een 
afzonderlijke rubriek ondergebracht. In kopnoten zijn kruisverwijzingen naar de onderscheiden 
rubrieken en stukken opgenomen.

Hiaten in het archief van het College van de Ridderschap konden worden aangevuld met stukken 
die zich in adelsarchieven bevinden. Met name in het Huisarchief Twickel bevinden zich stukken 
die betrekking hebben op het goederenbeheer van de beide abdijen. Deze stukken zijn hier onder 
blanco nummers opgevoerd 105 . Ook zijn hier enkele stukken opgenomen uit archieven van de 
landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt 106 .

105 Het betreft de inv.nrs. 47-51, 139-143, 229, 230, 268-279 in de voorlopige inventaris van het huisarchief Twickel 
van de hand van mw. Fl. Koorn, toen dit archief nog tijdelijk voor inventarisatie was ondergebracht bij het 
Rijksarchief in Overijssel. Thans berust dit archief weer in het Huis Twickel in Delden, waar de archivaris mw. A.J. 
Brunt-Bolusset de laatste hand legt aan de definitieve inventaris van dit belangrijke huisarchief. Het is echter op 
dit moment nog niet mogelijk te verwijzen naar definitieve inventarisnummers van dit archief.

106 Inv.nrs. 163, 169, 171, 873, 890, 895, 1357.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Overzicht van geraadpleegde bronnen

OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN
Gebruikte afkortingen:

AGN: (nieuwe) Algemene Geschiedenis der Nederlanden

BMGN: Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden

BVGO: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en 
oudheidkunde

Holland: Holland, regionaal-historisch tijdschrift

NAB: Nederlands Archievenblad. Tijdschrift van de 
vereniging van archivarissen in Nederland

TVG: Tijdschrift voor Geschiedenis

VROA: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven

AALBERS,J.: 'Factieuze tegenstellingen binnen het college van de ridderschap van Holland na de 
vrede van Utrecht', in: BMGN, 93 (1978), 412-445.ANTHEUNISSEN, W.: 'De Raadpensionaris van 
Holland. Eene staatsrechtelijke-historische schets', in: Tijdschrift voor Geschiedenis, land- en 
volkenkunde, 34 (1919), 306-339.BEECK CALKOEN, J.F. VAN: Onderzoek naar den rechtstoestand der 
Geestelijke en Kerkelijke goederen in Holland na de Reformatie, (Amsterdam 1910).BRAND, A.J.: 'Twistende
Leidenaars. Verkenningen naar het voorkomen van clan en kerngezin, partij en factie aan de hand 
van drie oproeren in een Hollandse stad in de 15de eeuw', in: Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in 
laat-middeleeuws Holland, onder redactie van J.W. MARSILJE, (Hilversum 1990), 82-105.Brieven van 
Johan de Wit, eerste deel: 1650-1657 (1658), bewerkt door R. Fruin, uitgeg. door G.W. Kernkamp, 
(Amsterdam 1906).BROKKEN, H.M.: 'De creatie van baanderheren door de graven Willem IV en 
Willem V', in: Holland, (1979)BROKKEN, H.M.: Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, 
(Zutphen 1982).BROKKEN, H.M.: 'De archieven van de Staten van Holland', in: NAB, 90 (1986), 179-
193.BROKKEN, H.M.: 'Het bestuur van Holland voor 1795', in: 150 Jaar Noord-Holland en Zuid-Holland. 
Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, ('s-Gravenhage 
1990), 13-25.Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg, bewerkt door M. HÜFFER, (RGP, Kleine 
serie 31 en 32, 's-Gravenhage 1951).Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden 
van Holland vóór 1544. Deel I, 1276-1433, 1e stuk (Inleiding, lijsten en indices) en 2e stuk (Teksten), 
uitgegeven door W. PREVENIER en J.G. SMIT, (RGP, Grote serie nrs. 201 en 202, 's-Gravenhage 1987 
en 1991).FOCKEMA ANDREAE, S.J.: De Nederlandse staat onder de Republiek, (Amsterdam 1962, 2e 
druk).FRUIN, R., Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitgeg. door H.T.
COLENBRANDER, ('s-Gravenhage 1922, 2e druk; reprint ingeleid door I. Schöffer, ('s-Gravenhage 
1980).GABRIELS, A.J.C.M.: 'De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van 
Holland en Westvriesland, 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', 
in: TvG, 94 (1981), 528-539.GABRIELS, A.J.C.M.: 'Het onderzoek naar het stedelijk regentenpatriciaat
tijdens de Republiek. Een historiografische schets', in: NAB, 91 (1987), 201-219.GABRIELS, A.J.C.M.: 
De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achtiende 
eeuw, ('s-Gravenhage 1990; Hollandse Historische Reeks, dl. 14).GREVE, H.E.: 'Het ambt en de 
instructies van den raadpensionaris', in: BVGO, vierde reeks, 2(1902), 367-390.HARDENBERG, H.: 
'Het ontstaan van de Staten van Holland', in: Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag. Historische 
opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage, 
('s-Gravenhage 1975), 104-120.HÜFFER, M.: De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133-1574, 
(Nijmegen-Utrecht 1922). JANSE, A.: Ridderschap In Holland. Portret van een adellijke elite in de late 



30 Ridderschap Holland 3.01.06

Middeleeuwen, (Hilversum 2001).JANSMA, T.S.: Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog 
Philips van Bourgondië, (Utrecht 1932; Bijdragen v.h. Instituut voor Middeleeuwsche geschiedenis der
Rijksuniversiteit te Utrecht, XVIII)Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid 
en zijn familie, deel II: 1602-1613, uitgegeven door A.J. Veenendaal, (RGP. grote serie nr. 108, 's-
Gravenhage 1962).KOKKEN, H.: Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Hol- land onder 
Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan (1477-1494), ('s-Gravenhage 1991; 
Hollandse Historische Reeks, dl. 16).KOOPMANS, J.W.: De Staten van Holland en de Opstand. De 
ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588, ('s-Gravenhage 1990; Hollandse 
Historische Reeks, dl.13).MEILINK, P.A.: Archieven van de Staten van Holland en de hen opgevolgde 
gewestelijke besturen, Eerste Deel: Archieven van de Staten van Holland voor 1572, ('s-Gravenhage 
1929).MEILINK, P.A.: 'Het archief van de Ridderschap van Holland', in: VROA, 48 (1925), 84-
168.NIEROP, H.F.K. VAN: '"Het Quade Regiment". De Hollandse edelen als ambachtsheren', 1490-
1650, in: TvG, 93 (1980), 433-444.NIEROP, H.F.K. VAN: Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de 
zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw, (z.p. 1984; Hollandse Historische Reeks, dl. 
1).NOORDAM, D.J.: 'Elites in de luwte. Vijf studies over adel en patriciaat in Holland', in: Holland, 19 
(1987), 162-175.RIEMSDIJK, Th. VAN: De tresorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het 
Henegouwsche en Beyersche Huis, ('s-Gravenhage 1908).VERMIJ, R.H.: 'De Staten van Holland en de 
adel in de periode voor de opstand', in: Holland, 18 (1986), 215-225. WIJNTJES, Th.M.: 'Het klooster 
Leeuwenhorst', in: Holland, 14 (1982), 71-88.WINTER, J.M. VAN: 'De middeleeuwse ridderschap als 
"classe sociale"', in: TvG, 84 (1971), 262-275.WINTER, J.M. VAN: 'Adel en aristocratie in de 
Middeleeuwen', in: TvG, 93 (1980), 357-376.WINTER, J.M. VAN: 'Adel, ministerialiteit en ridderschap 
11de-14de eeuw', in: AGN (Haarlem 1982), 123-147.WINTER, J.M. VAN: 'Aristocratisering in 
middeleeuws Nederland', in: Bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden, onder 
redactie van J. AALBERS en M. PRAK, (Amsterdam 1987), 17-31.



3.01.06 Ridderschap Holland 31

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

I. HET ARCHIEF VAN DE RIDDERSCHAP EN EDELEN VAN HOLLAND EN WEST-FRIESLAND, 1572-1795

I. HET ARCHIEF VAN DE RIDDERSCHAP EN EDELEN VAN HOLLAND EN WEST-
FRIESLAND, 1572-1795

A. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

A. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
(1). Reglementen

(1). REGLEMENTEN

1 Reglement betreffende de afvaardiging van gecommitteerden van de Ridderschap 
in de vergadering van de Staten van Holland en West-Friesland, 2 december 1643, 
afschrift
(eind 17e eeuw) 1 katern

2 Reglement op de aanneming van nieuwe leden in de Ridderschap, 29 mei 1669, met
afschriften
(18e eeuw) 9 stukken
In negenvoud.
De originele reglementen zijn op perkament geschreven.
Zie tevens inv.nr. 69-86.

3 Reglement opgesteld in de vergadering van de Ridderschap d.d. 12 en 14 april 1707 
betreffende de rouwprocedure in geval van overlijden van een der leden van de 
Ridderschap of hun familieleden, (begin 18e eeuw). Concept, met afschriften
(18e eeuw) 3 stukken
In drievoud

(2). Resoluties

(2). RESOLUTIES

4I-15 Registers van resoluties van de Ridderschap, 1640-1789; met bijlagen, 1746-1789.
14 delen

De jaren 1648-1652, 1660-1688, 1721-1726 en 1790-179 ontbreken. Over deze jaren behalve de 
periode 1790-1795 zijn er wel indices aanwezig. Zie inv.nrs. 26-30.
Voor de jaren 1790-1794 de inv.nrs. 192-196.
Vanaf inv.nr. 10 zijn er bijlagen tussen de resoluties ingebonden. Voor de overige bijlagen zie inv.nrs. 
19, 24, 25, 31-60.
Voor de indices op de resoluties zie inv.nrs. 26-30. Vanaf inv.nr. 5 zijn er alfabetische indices 
bijgevoegd.
Inv.nrs. 5 en 5 zijn in tweevoud.
Inv.nrs. 10 en 12-15 zijn gedeeltelijk gedrukt.
4I 7 februari 1640 - 28 november 1647

deel 1
4II 7 februari 1640 - 28 november 1647

deel 2
5 19 maart 1653 - 1 december 1659
6 19 april 1689 - 18 december 1699
7 6 januari 1700 - 15 maart 1720
8 6 januari 1727 - 14 november 1736
9 6 december 1736 - 30 december 1745
10 22 januari 1746 - 7 december 1753
11 8 januari 1754 - 3 december 1762
12 2 februari 1763 - 22 november 1768
13 10 januari 1769 - 27 december 1782
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14 28 januari 1783 - 17 december 1785
15 18 januari 1785 - 28 december 1789

16 Concept-resolutie van de Ridderschap betreffende de grafplaatsen in de kerk van 
Rijnsburg
3 juni 1639 1 stuk

17 Uittreksel uit de resoluties van de Ridderschap van 1643-1645, 1651-1678, 1681 en 
1702,
(17e en begin 18e eeuw) 3 katernen en 1 stuk

18 Klad-resoluties van de Ridderschap, 1661-1674; met bijlage, 21 april 1676. Klad.
4 stukken

19 Minuut-resoluties van de Ridderschap, 5 januari 1701 - 23 december 1716; met 
bijlagen, 1701-1706

1 band
Deze resoluties werden pas in 1858 ingebonden.
Zie tevens inv.nr. 7.

20 Klad-resoluties van de Ridderschap, 5 februari 1717 - 3 mei 1720; met bijlagen, 
(begin 18e eeuw).

1 omslag

21 Concept-resoluties van de Ridderschap,
25 februari 1718 - 15 maart 1720 1 omslag

22 Minuut-resoluties van de Ridderschap,
11, 14 en 15 augustus 1724 1 katern

23 Klad en concept-resoluties van de Ridderschap, 13 en 15 augustus 1726; met bijlage, 
13 augustus 1726, afschrift[1726]

2 stukken
Op het stuk van de resoluties d.d. 13 en 15 augustus staat tevens de bijlage vermeld.

24 Minuutresoluties van de Ridderschap, 6 augustus 1727 - 14 november 1736; met 
bijlagen, 1727-1736.

1 pak
Zie tevens inv.nr. 8

25 Minuut-resoluties van de Ridderschap, 6 december 1736 - 16 december 1745; met 
bijlagen, 1736-1745.

1 pak
Zie tevens inv.nr. 9.

(3). Indices

(3). INDICES

26-30 Indices op de resoluties over de jaren 1640-1768 van de Ridderschap,
(17e en 18e eeuw) 2 banden en 3 omslagen
Voor de indices over 1769-1789 zie inv.nrs. 13-15.
Zie tevens inv.nr. 82.
26 1640-1647
27 1640-1745, 1 band
28 1653-1753, 1 band
29 1754-1762
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30 1763-1768
(4). Bijlagen

(4). BIJLAGEN

31-33 Bijlagen tot de resoluties van de Ridderschap,
1767, 1769-1782 3 banden
Gedeeltelijk gedrukt.
Zie tevens inv.nrs. 10-15 en 34-60.
31 10 januari 1769 - 28 juni 1774
32 28 september 1774 - 18 juli 1777

De eerste bijlage is gedateerd op 31 maart 1767.
33 10 oktober 1777 - 22 november 1782

(5). Ingekomen en minuten van uitgaande stukken

(5). INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN

34-59 Missiven ingekomen bij de Ridderschap. Met bijlagen.
1653-1745 102 stukken
Fragmentarisch.
Zie tevens de bijlagen bij de resoluties, inv.nrs. 10-15, 31-33 en 60.
34 1653; met bijlage, 1653, 4 stukken
35 1654; met bijlagen, 1654, 8 stukken
36 1655; met bijlage, 1655., 5 stukken

Zie tevens inv.nr. 121.
37 1656 en [1656]., 4 stukken
38 1657, 1 stuk
39 1658, 8 stukken
40 1660, 6 stukken
41 1661, 2 stukken
42 1662; met bijlage, 1662., 5 stukken
43 1663, 5 stukken
44 1666, 4 stukken
45 1669, 2 stukken
46 1671, 6 stukken
47 1672, 1 stuk
48 1674, 1 stuk
49 1676, 2 stukken
50 1679; met bijlage, 1679., 2 stukken
51 1737, met bijlage, 1737., 2 stukken

De bijlage is gedrukt.
52 1738, 1 stuk

Gedrukt.
53 1739, 3 stukken

Gedeeltelijk gedrukt.
54 1740, 5 stukken
55 1741; met bijlage, 1741., 7 stukken
56 1742, 8 stukken
57 1743, 2 stukken
58 1744, 4 stukken
59 1745, 4 stukken

60 Minuten van uitgaande missiven van de Ridderschap,
1621, 1651-1656 en 1669 10 stukken
Fragmentarisch.
Zie tevens inv.nrs. 10-15 en 31-59.
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B. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

B. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
(1). RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN

(1). RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN

61 Akte van authorisatie, waarbij prins Willem van Oranje het college van de 
Ridderschap machtigt om recht te doen in alle voorkomende zaken na advies van 
het Hof van Holland, 30 oktober 1574, afschrift,
(17e eeuw) 1 stuk

62 Stukken betreffende het recht van de Ridderschap om het platteland te 
vertegenwoordigen in de vergadering van de Staten van Holland en West-Friesland,
1627 en 1637, afschriften,
1643 en 17e eeuw 2 stukken

63 Memorie betreffende het recht van benoeming door de Ridderschap van de baljuw 
van Kennemerland, (eind 17e eeuw); met retroacta, 1291 en 1651, afschriften, (17e 
eeuw); met bijlage
(17e eeuw) 2 katernen en 1 stuk

64 Stukken betreffende het recht van de Ridderschap om twee plaatsen te bezetten in 
het Hof van Holland, (eind 17e - begin 18e eeuw), afschriften, (eind 17e - begin 18e 
eeuw); met retroacta, 1291, 1644-1649 en 1651, afschriften
(17e eeuw) 3 katernen en 1 stuk

65 Uittreksel uit de resolutie van de Staten van Holland en West- Friesland d.d. 13 
december 1662 betreffende het recht van de Ridderschap om één van hun leden als 
curator aan de universiteit van Leiden te benoemen, [1662]; met als bijlage een lijst 
van benoemde curatoren over de periode 1605-1642,
[1662] 2 stukken

66 Aantekeningen over de periode 1447-1685 betreffende het recht van de 
Ridderschap om een plaats te bezetten in de Rekenkamer,
(eind 17e - begin 18e eeuw) 1 stuk

67 Uittreksel uit de resolutie van de Ridderschap d.d. 31 maart 1767 betreffende het 
recht van superintendentie van de Ridderschap over de zeedijken in West-Friesland 
en het Noorderkwartier,
[1775] 1 stuk
In vijfvoud.

68 Stukken betreffende rechten van de Ridderschap verkregen in de jaren 1672, 1679 
en 1769, afschriften
(eind 18e eeuw) 3 stukken

(2). AANNEMING VAN LEDEN

(2). AANNEMING VAN LEDEN

69 Uittreksel uit de resolutie van de Ridderschap d.d. 5 juni 1653 betreffende het 
voorstel tot aanneming van de zonen van de leden ingeval deze komen te 
overlijden, (17e en 18e eeuw); met bijlage, 23 februari 1654, afschrift,
(17e en 18e eeuw) 1 omslag
Het uittreksel in vijfvoud
De bijlage in zesvoud
Van beiden is één exemplaar gedrukt
Zie tevens inv.nrs. 2, 71-73 en 75.
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70 Missive van Louise Christine van Brederode aan de Ridderschap betreffende de 
aanneming van haar zoon Christoph Frederik, burggraaf van Dohna, 5 september 
1656; met retroacta, 1579-1620, afschriften
[1656] 4 stukken
De missive is in het Frans.

71 Stukken betreffende het vaststellen van een reglement op de aanneming van 
nieuwe leden in de Ridderschap,
1666 8 stukken
Zie tevens inv.nrs. 2, 69, 72, 73 en 75.

72 Memorie van Gijsbert van Matenesse betreffende het reglement op de aanneming 
van nieuwe leden in de Ridderschap, 30 oktober 1669; met bijlage, 23 december 
1666 en 17 en 29 mei 1669, afschriften,
1669 7 stukken
Zie tevens inv.nrs. 2, 69, 71, 73 en 75.

73 Stukken betreffende de bezwaren van Gijsbert van Matenesse en Jacob van 
Wassenaer tegen de aanneming van (Steven van der Does) op basis van het 
reglement op de aanneming van 1666, 17 mei - 28 september 1669 en [1672], 
gedeeltelijk in afschrift, [1669]; met retroacta, 1618-1667, afschriften,
1669 1 omslag
Zie tevens inv.nrs. 2, 69, 71, 72 en 75.

74 Uittreksels uit de resoluties van de Raad van State, de Staten en de Ridderschap van
1593-1689 betreffende de aanneming van leden
(17e eeuw) 1 band
Zie tevens inv.nrs. 87-111.

75 Uittreksel uit de resolutie van de Ridderschap d.d. 29 mei 1699 betreffende een 
verandering in het reglement op de aanneming van de Ridderschap
(18e eeuw) 1 stuk
Zie tevens inv.nrs. 2, 69 en 71-73.

76 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 15 
mei en 31 augustus 1715 inzake bezwaren tegen het zitting nemen van Aernout Joost
van Keppel in de Staten en in de Ridderschap vanwege zijn lidmaatschap van het 
Hogerhuis in Groot-Brittannië,
1715 3 stukken
Gedrukt.

77 Stukken betreffende de toelating van Willem Vincent van Hompesch in de 
Ridderschap, 1727 en 1728, gedeeltelijk in afschrift, [1728]; met retroacta, 15e, 16e 
eeuw en 1619-1707, afschriften, (begin 18e eeuw)

1 pak

78 Aantekeningen betreffende de aanneming van diverse edelen in de vergadering van
10 januari 1742 van de Ridderschap,
[1742] 1 stuk

79 Stukken betreffende de aanneming van de erfstadhouder volgens de resoluties van 
de Ridderschap, d.d. 10 februari en 26 oktober 1751 als eerste lid van dit college
(18e eeuw) 2 stukken
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80 Lijsten van namen van edelen, die van 1544-1766 als lid van de Ridderschap 
aangenomen zijn,
(eind 17e - begin 18e eeuw) 3 stukken

81 Memorie betreffende de aanneming van edelen over de periode 1727-1766 in de 
Ridderschap
(18e eeuw) 1 stuk
In tweevoud.

82 Missive van Adriaan van der Mieden aan Vincent Gustaaf van Hompesch 
betreffende de aanneming van vier personen in de Ridderschap, 31 oktober 1766, 
afschrift, [1776]; met bijlage, 31 oktober 1766, afschrift,
[1776] 2 stukken

83 Missive van (Willem Hendrik van Wassenaer) aan de stadhouder betreffende zijn 
aanneming in de Ridderschap, afschrift
(18e eeuw) 1 stuk

84 Uittreksels uit de resoluties van de Ridderschap van 1689-1772 voornamelijk 
betrekking hebbend op de aanneming van nieuwe leden en de vervulling van 
ambten, (18e eeuw); met bijlagen, 1619-1763, gedeeltelijk in afschrift
(18e eeuw) 1 band

Met klappers over de jaren:
– 1640-1647
– 1653-1659
– 1689-1720
– 1727-1762

Zie tevens inv.nrs. 26-30

85 Uittreksel uit de resolutie van de Ridderschap d.d. 14 januari 1772 betreffende de 
aanneming van drie leden, (18e eeuw), met bijlage, april 1784, afschrift
(18e eeuw) 2 stukken

86 Stukken betreffende de aanneming van nieuwe leden in de Ridderschap,9 januari, 
13 en 14 februari 1794, gedeeltelijk in afschrift. Met klad en minuut
[1794] 1 katern en2 stukken

(3). AMBTEN

(3). AMBTEN
Zie tevens inv.nr. 74.

87 Uittreksel uit de resolutie van de Staten van Holland en West- Friesland d.d. 21 
december 1596 betreffende de vervulling van het schoutambt van Monnickendam 
en het baljuwen dijkgraafschap van Waterland
(17e eeuw) 1 stuk

88 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 18 en 
21 februari 1603 betreffende de benoeming van een gecommitteerde tot het 
afhoren van de generaliteitsrekeningen
(17e eeuw) 1 stuk

89 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 28 en 
30 juli 1605 betreffende de benoeming van een drost van Gorinchem en de landen 
van Arkel
(17e eeuw) 1 stuk
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90 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West- Friesland van 7-18 
december 1620 betreffende de vervulling van de diverse ambten te Haarlem
(17e eeuw) 4 stukken

91 Uittreksel uit de resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 22 
januari 1622 betreffende de benoeming van een gedeputeerde ter Generaliteit
(17e eeuw) 1 stuk

92 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 1576, 
1583, 1593 en 1622 betreffende de vervulling van het baljuwschap van Brielle en het 
land van Voorne
(17e eeuw) 6 stukken

93 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West- Friesland van 1604, 
1619, 1622, 1625, 1627 en 1628 betreffende de benoeming van gecommitteerden in 
de Staten-Generaal
(17e eeuw) 6 stukken

94 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 1609, 
1619, 1622-1624, 1626, 1627, 1629, 1635 en 1639 betreffende de benoeming van een 
gecommitteerde in de Raad van State
(17e eeuw) 1 omslag

95 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 1624, 
1640 en 1643 betreffende de vervulling van het ambt van curator van de universiteit
van Leiden
(17e eeuw) 3 stukken

96 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West- Friesland van 1604, 
1620, 1626 en 1643 betreffende de vervulling van de schoutambten van Dordrecht 
en Haarlem
(17e eeuw) 7 stukken

97 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 28 
november 1581 - 24 maart 1644 betreffende de vervulling van het ambt van 
ontvanger van de gemene middelen in diverse steden van baljuwschappen
(17e eeuw) 1 omslag

98 Lijst van edelen, die vanwege de Ridderschap zitting hebben gehad in diverse 
colleges binnen Holland over de periode 1626-1645
(17e eeuw) 1 stuk

99 Uittreksel uit de resolutie van de Staten van Holland en West- Friesland d.d. 21 april 
1648 betreffende de benoeming van een raadsheer in het Hof van Holland
(17e eeuw) 1 stuk

100 Uittreksel uit de resolutie van de Ridderschap d.d. 12 december 1656 waarbij de 
Ridderschap besluit de benoeming van Johan de Witt te bevorderen als stadhouder 
en registermeester van de lenen en grootzegelbewaarder van Holland en West-
Friesland
(17e eeuw) 1 stuk

101 Uittreksel uit de resolutie van de Staten van Zeeland d.d. 20 september 1631 



38 Ridderschap Holland 3.01.06

betreffende de opheffing van de regel, dat alleen ingeborenen van een provincie 
pensionaris van diezelfde provincie mogen worden, (17e eeuw); met bijlage, 1585-
1658, afschrift
(17e eeuw) 1 stuk

102 Stukken betreffende de leden van de Ridderschap, die over de periode 1582-1660 
zitting hebben gehad in het Hof van Holland, [1582-1660], afschriften, (17e eeuw)

1 omslag

103 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 8 
december 1650 en 18 februari 1660 betreffende de benoeming van een magistraat, 
30 september 1669 en (17e eeuw)

4 stukken

104 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 1620, 
1624, 1630, 1641, 1643 en 1662 betreffende de vervulling van een functie in de 
Generaliteitsrekenkamer, (17e eeuw); met bijlage
(17e eeuw) 7 stukken

105 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 1650, 
1660 en 1665 en uittreksels uit de resoluties van de Ridderschap d.d. 14 juni en 18 
juli 1660 betreffende het ambt van houtvester en jagermeester van Holland en 
West-Friesland
(17e eeuw) 5 stukken

106 Missive van de Ridderschap aan Diederik Pauw, hoogheemraad van Delfland, om 
(Willem van Wassenaer) heer van Ruyven te recommanderen voor de functie van 
heemraad van Delfland, klad,
20 juli 1669 1 stuk

107 Stukken betreffende de vervulling van het baljuw- en dijkgraafschap van Rijnland, 
23 september en 9 oktober 1669 en 4 maart 1670; met bijlage, 2 juli 1588, afschrift
(17e eeuw) 4 stukken

108 Memorie betreffende leden van de Ridderschap, die in het midden van de 17e eeuw 
gecommitterd waren in diverse colleges,
(november) 1670 1 stuk

109 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 14 
oktober 1722 - 3 april 1723 betreffende de aanstelling van een president van de 
Hoge Raad van Holland en Zeeland
(18e eeuw) 1 katern

110 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 31 mei
1582 - 23 januari 1660, 1670, 1718, 1724 en 1725 betreffende de eis van de 
Ridderschap om buiten het presidentschap nog twee functies binnen het college 
van het Hof van Holland te bezetten
(17e eeuw) 1 pak
De resoluties van 1724 en 1725 zijn gedrukt.

111 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Frieslandd.d. 22 
maart en 14 april 1731 betreffende de comparitie van Johan Groot, pensionaris van 
Hoorn, in de vergadering van de Staten in de kwaliteit van ontvanger van het "last- 
en veilgeld" van de Generaliteit
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(18e eeuw) 3 stukken
Gedrukt.

(4). DE RIDDERSCHAP IN DE VERGADERING VAN DE STATEN VAN HOLLAND

(4). DE RIDDERSCHAP IN DE VERGADERING VAN DE STATEN VAN HOLLAND

112 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 1544-
1669 en 1716 (18e eeuw); met bijlagen, 1711, afschriften
(18e eeuw) 1 band
Met indices.

113 Akte waarbij afgevaardigden van de Staten van Holland en West-Friesland 
gemachtigd worden om de troonafstand van Karel V bij te wonen, 7 oktober 1555, 
afschrift,
(17e eeuw) 1 stuk

114 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 19 
februari 1578, 4 en 6 maart 1579 betreffende het patronaatsrecht,
(eind 16e - begin 17e eeuw) 3 stukken

115 Memorie van de (Ridderschap) betreffende de toelating van 's-Gravenhage in de 
vergadering van de Staten van Holland en West-Friesland,
[1600] 1 stuk

116 Uittreksels uit de buitengewone besluiten van de edelen en andere 
gecommitteerden uit de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 17 juni en 4 juli 
1652 betreffende de verpondingen, de burgerwacht en instructies voor de 
ambassadeurs naar Zweden en Denemarken,
(17e eeuw) 1 stuk

117 Stuk houdende een advies van de Ridderschap uitgebracht in de vergadering van de
Staten van Holland en West-Friesland van 29 oktober 1728 betreffende het nemen 
van besluiten door het Statencollege,
1728 1 stuk
Gedrukt.

118 Stukken ingekomen van de Staten van Holland om advies inzake geschillen van de 
Republiek met Spanje over het inbeslagnemen van schepen van de West-Indische 
Compagnie en de de vaart op West- Indië,
1737 september 14 - 1745 mei 22 1 pak
Gedeeltelijk in het Frans.

119 Stukken ingekomen van de Staten van Holland om advies inzake verschillende 
militaire aangelegenheden, 1737 oktober 11 - 1743 juli 30; concepten, afschriften en 
gedrukt.

1 pak

120 Aantekeningen van vergaderingen van de Staten van Holland d.d. 20 juli, 16 
augustus en 15 oktober 1737 inzake het door de Raden en Generaalmeesters van de 
Munt aan de Staten-Generaal d.d. 15 augustus 1636 uitgebrachte rapport 
betreffende het tegengaan van het inbrengen van "kwade" stuivers, 1737 ; origineel 
en gedrukt.

3 stukken

121 Memorie voor de Staten van Holland inzake het betalen van het collateraal van de 
kerken in Holland, gedrukt,
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[december] 1737 1 stuk

122 Stukken betreffende de vergaderingen van de Staten van Holland d.d. 18 december 
1737, 12 februari, 16 april, 13 mei, 20 augustus, 20 september en 16 oktober 1738, 
waarbij de Ridderschap en Gecommitteerden van de grote steden als adviseurs 
optraden, inzake het verlenen van brieven van naturalisatie (ad honores) naar 
aanleiding van een propositie van de Ridderschap d.d. 18 december 1737 
betreffende het verklaren van bepaalde kinderen tot geboren Hollanders, 1729, 1733
en 1737 - 1738; originelen, afschriften en gedrukt.

1 omslag
Hierin de minuut-notulen van de vergadering van de Ridderschap d.d. 21 januari 1733.

123 Stukken betreffende de vergaderingen van de Staten van Holland d.d. 13,14 en 20 
januari 1741, waarbij de Ridderschap en de Gecommitteerden tot de zaken van 
justitie als adviseurs optraden, inzake een geschil over de jurisdictie tussen de Hoge 
Raad van Holland en Zeeland en de de Academische Vierschaar van Leiden inzake 
het door Jacob Jan Cosson, secretaris van Zoeterwoude, bij eerstgenoemd college 
ingediende verzoek om provisie van justitie, originelen en (authentieke) afschriften,
1741 1 omslag

124 Rapport van Arnoldus de Sterke en Cornelis van Schellingerhout, vrijheren van 
Esselickerwoude, voor de Staten van Holland, inzake hun recht van collatie en het 
verzoek om het daarover met de classis van Leiden en Neder-Rijnland d.d. 27 
februari 1741 gesloten akte van donatie en acceptatie over het beroepen van een 
predikant in Woubrugge te willen goedkeuren, gedrukt,
1741 1 katern

125 Stukken betreffende de resolutie van de Staten van Holland d.d. 14 januari 1739 
inzake een rekest van Willem Maurits, graaf van Nassau, om betaling van een 
renten van 10.600 gulden voor een in 1609 ten gunste van een smaldeel met de 
Republiek aangegane lening, 1609, 1732, 1738; originelen, afschriften en gedrukt.

1 omslag

126 Stukken betreffende de resolutie van de Staten van Holland d.d. 30 november 1740,
waarbij de Ridderschap, de Gecommitteerden tot de zaken van de financiën en de 
Gecommitteerde Raden van het Noorder- en van het Zuiderkwartier als adviseurs 
optraden, inzake de financiering van het onderhoud van het eiland Emmeloord, 
originelen en afschrift,
1740 4 stukken

127 Stukken betreffende de vergaderingen van de Staten van Holland d.d. 20 december 
1741 en 27 februari 1742, waarbij de Ridderschap en de Gecommitteerden tot de 
buitenlandse zaken als adviseurs optraden, inzake het verzoek van Abraham van 
Hoey, extra-ordinarisambassadeur van de Republiek in Frankrijk, om zijn rappel 
commissoriaal, 1741 en 1742; originelen en afschriften; originelen en afschriften.

5 stukken

128 Stukken betreffende de vergaderingen van de Staten van Holland d.d. 20 december 
1741, 6 januari en 5 april 1742, waarbij de Ridderschap en de Gecommitteerden tot 
de buitenlandse zaken als adviseurs optraden, inzake een rekest van Marinus van 
Lansberge, resident van de Republiek bij de Keurvorst in Keulen, om hem een 
vermeerdering van zijn tractement te willen verlenen, 1741 en 1742; (authentieke) 
afschriften.

6 stukken
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129 Stukken betreffende de vergaderingen van de Staten van Holland d.d. 15, 16 april en
4 juni 1744, waarbij de Ridderschap en de Gecommitteerden van Holland ter 
Staten-Generaal als adviseurs optraden, inzake het tegengaan van de publicatie van
staatsdo-cumenten van buitenlandse vorsten in Hollandse kranten, originelen en 
afschriften,
1744 1 omslag

130 Stukken betreffende de vergaderingen van de Staten van Holland d.d.3 en 5 mei 
1746, waarbij de Ridderschap en de gecommitteerden van Holland ter Staten-
Generaal als adviseurs optraden, inzake het verbeteren van een al eerder door de 
Staten van Friesland met de Staten-Generaal aangegane negotiatie en het verzoek 
om een nieuwe te mogen aangaan, origineel en afschriften,
1746 3 stukken

(5). VERHOUDING TOT HET HUIS BREDERODE

(5). VERHOUDING TOT HET HUIS BREDERODE

131 Memorie van Wolphert van Brederode betreffende zijn recht tot voorrang in de 
Ridderschap,
8 mei 1674 1 katern
Zie tevens archief van Wassenaar van Rosande, inv.nr. 28 VIII h 45.

132 Stukken betreffende het proces voor de Hoge Raad van Holland en Zeeland tussen 
Wolphert van Brederode en de Ridderschap betreffende de eis tot voorrang in de 
Ridderschap van voornoemde Van Brederode,
1678 en 1679 1 pak

133 Stukken betreffende de boedel van Wolphert van Brederode, 1660-1678, 
afschriften,
[1679] 1 pak

134 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 1581, 
1582, 1606, 1620, 1640, 1653, 1655 en 1657 betreffende de vrijstelling van imposten 
voor de heren Van Brederode,
(17e eeuw) 8 stukken

135 Stukken betreffende het voeren van de graventitel door de heer Van Brederode, 
1535-1678, afschriften,
(17e eeuw) 9 stukken
Zie tevens inv.nr. 36.

(6). FINANCIEN

(6). FINANCIEN
a). Inkomsten der leden

A). INKOMSTEN DER LEDEN

136 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 25 
december 1578 betreffende de vacatiegelden van de gedeputeerden der steden,
1578 1 stuk

137 Uittreksels uit de resoluties van de Ridderschap d.d. 21 en 30 januari 1637 
betreffende de comparitiegelden voor de leden en een jaarlijkse uitkering aan deze 
leden,
(17e eeuw) 2 stukken
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138 Lijsten betreffende diverse betalingen aan diverse personen over de periode 1694-
1696,
[1694-1696] 3 stukken

139 Stukken betreffende de inkomsten van ambten vervuld door de leden van de 
Ridderschap, ± 1660-1787, voor het merendeel in afschrift,
(tweede helft 18e eeuw) 1 omslag

140 Uittreksel uit de resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 5 juli 
1749 betreffende de inkomsten uit alle ambtelijke functies,
1749.

1 stuk
Gedrukt.

b). Belastingen

B). BELASTINGEN

141 Ordonnatie van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende de 
verpondingen, 1 augustus 1658, afschrift,
(18e eeuw) 1 stuk

142 Uittreksel uit de resoluties van de Ridderschap d.d. 19 december 1679 betreffende 
de vrijdom van belasting van het Kleine Zegel voor de leden van de Ridderschap,
(17e eeuw) 1 stuk

143 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland tot teruggave van de ordinaris
en extra-ordinaris verponding en het Rijnlands morgengeld aan de schout en 
ambachtsbewaarders van Alkemade, 30 april 1772, authentiek afschrift, 7 januari 
1773; met bijlage[1773]

1 katern en 1 stuk
(7). MILITIE

(7). MILITIE

144 Stuk houdende een advies van de Ridderschap betreffende vermindering van de 
troepen, minuut,
[1650] 1 stuk

145 Memorie van de Ridderschap betreffende de tractementsvermindering van de 
cavalerie-officieren en het voetvolk, 9 oktober 1660; met bijlagen, 1652-1656, 
afschriften,
[1660] 9 stukken

146 Aantekeningen uit de resolutie van de Staten van Holland en West-Frieslandd.d. 19 
september 1668 betreffende de compagnieën,
(18e eeuw) 1 stuk

(8). VERDRAGEN MET HET BUITENLAND

(8). VERDRAGEN MET HET BUITENLAND

147 Uittreksel uit de secrete resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 
12 september 1711 betreffende een defensief verdrag tussen Groot-Brittannië, het 
kanton Bern en de Verenigde Nederlanden, 1711; met bijlagen, 24 oktober 1711 en 
[1711], afschriften,
[1711] 3 stukken
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Gedrukt.
Bijlagen in het Frans.

148 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland d.d.
27 december 1712 betreffende een voorstel tot een defensief verdrag met het 
kanton Graubünden, 1712, met bijlagen, 23 december 1712 en [1712], afschriften,
[1712] 4 stukken
Gedrukt.
Bijlagen gedeeltelijk in het Frans.

149 Secrete missiven van de Staten-Generaal aan de Staten van Holland en West-
Friesland betreffende de Vrede van Utrecht en voorbereiding voor het 
Barrièretractaat, 31 januari 1713 en 3 juli 1714, afschriften,
[1713 en 1714] 3 stukken
Gedrukt.
De missive d.d. 31 januari 1713 is in tweevoud.

(9). OVERIGE BEMOEIINGEN

(9). OVERIGE BEMOEIINGEN

150 Resoluties van de Staten-Generaal betreffende de West-Indische Compagnie, 16 
april 1638 - 31 december 1647, afschriften,
[1648] 1 deel
Vermeld in opgave van (Mathias) Havius, commies van de abdij van (Rijnsburg/Leeuwenhorst), 
inv.nr. 523.

151 Rekest van Claes Commers van der Marck, pachter van de zoutimpost te Delft, aan 
de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het te gebruiken zout voor 
het inzouten van zalm, [1658]; met bijlage, 1658, afschriften
(17e eeuw) 2 stukken

152 Stukken betreffende het voorstel van de (Staten van Holland en West-Friesland) tot
samenvoeging van het (Hof van Holland en het Hof van Vianen), 21 november 1662,
27 februari, 2 mei en 10 juli 1663, afschriften
(17e eeuw) 4 stukken

153 Uittreksel uit de resolutie van de Ridderschap d.d. 9 april 1666 betreffende het 
verzoek van Amalia van Solms om onderwijs te verkrijgen voor haar zoon,
(17e eeuw) 1 stuk
Niet raadpleegbaar

154 Rekest van de dorpen en ambachten van Kennemerland aan de Ridderschap om de 
waagprivileges te mogen behouden,
(17e eeuw) 1 stuk

155 Missive van de Ridderschap aan Vincent Willem van Hompesch, lid van de 
Ridderschap, betreffende de benoeming van Willem Carel Hendrik Friso, prins van 
Oranje, tot stadhouder van Holland en West-Friesland en zijn benoeming tot 
erfstadhouder, 1 mei en 7 oktober 1747; met bijlagen, april en oktober 1747. 
Gedeeltelijk in klad.

5 stukken
De bijlagen zijn gedeeltelijk gedrukt.

156 Convocatie voor een vergadering van de Ridderschap op 28 maart 1776,
[1776] 1 stuk
Gedrukt.
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157 Uittreksel uit de resolutie van de Ridderschapd.d. 20 november 1661 betreffende de
procedure voor de geodkeuring van bepaalde besluiten door het voltallige college,
(18e eeuw) 1 stuk

(10). GESCHIEDENIS

(10). GESCHIEDENIS

158 Aantekeningen uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 
1565-1715 betreffende de Ridderschap,
(begin 18e eeuw) 1 stuk

159 Aantekeningen betreffende de bewaring van de resolutieregisters van de 
Ridderschap, 1772,
(18e eeuw) 1 stuk

160 Aantekeningen van (Gijsbert Heeneman) betreffende de geschiedenis van de 
Ridderschap,
(18e eeuw) 1 katern

161 Stuk houdende een historisch overzicht van de aanneming van de edelen in de 
Staten en in de Ridderschap,
(18e eeuw) 1 katern en1 stuk

(11). BEHEER DER GOEDEREN VAN DE ABDIJEN RIJNSBURG EN LEEUWENHORST

(11). BEHEER DER GOEDEREN VAN DE ABDIJEN RIJNSBURG EN LEEUWENHORST
a). Gezamenlijk beheer

A). GEZAMENLIJK BEHEER
Zie voor de abdijen afzonderlijk inv.nrs. 527-789 (Leeuwenhorst) en inv.nrs. 790-1814 (Rijnsburg).

1). Stukken van algemene aard

1). Stukken van algemene aard
(a). Cartularium

(a). Cartularium

162 Cartularium van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst over de periode 26 
augustus 1582 - 9 september 1614, opgesteld door Salomon (Lenaertsz.) van der 
Wuert, secretaris van de beide abdijen,
(17e eeuw) 1 katern
Gedeeltelijk gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 688, nr. 1411 (Zie tevens inv.nr. 315), p. 702, nrs. 1436 en 
1437,p. 706-707, nrs. 1445 en 1446 en p. 709, nr. 1449.

(b). Reglementen

(b). Reglementen

163 Reglement op de administratie der uitkeringen van proven van de abdijen Rijnsburg
en Leeuwenhorst, (eind 16e eeuw) met authentiek afschrift, 18 december 1607 Met 
concept.

1 stuk
Zie tevens inv.nrs. 503-514 en 766-779 (proven van de abdij van Leeuwenhorst) en inv.nrs. 1746-1761 
(proven van de abdij van Rijnsburg).

(c). Resoluties

(c). Resoluties

164-168, ---
Registers van resoluties, akten en missiven van de Ridderschap en de 
superintendenten van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst. Met bijlagen.
1586-1758 4 delen, 1 katern en 4 stukken
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Gedeeltelijk gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 688 e.v., de nrs. 1411, 1426, 1430, 1433-1437, 1445-1447 
en 1449.
Zie tevens de inv.nrs. 4-15.
164 30 december 1586 - 9 september 1614; met bijlagen, [1612], 2 stukken
--- 1614-1630

Berust in het Rijksarchief in Gelderland in het heerlijkheidsarchief Roosendael, 
voorlopig inv.nr.856.

165 14 en 15 februari 1625, 1 katern
166 7 december 1639 - 16 oktober 1662
167 1 mei 1658 - 31 mei 1689; met bijlage, (17e eeuw), 1 stuk
168 3 mei 1720 - 28 september 1758; met bijlage, (18e eeuw), 1 stuk

Zie tevens inv.nr. 161.

169 Concept-resolutie van de Ridderschap betreffende de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst,
4 november 1609 1 stuk

170 Uittreksels uit de resoluties van de Ridderschap van 1609-1611, 1613-1615, 1619, 
1621, 1623, 1639, 1640, 1649, 1651, 1656 en 1600 betreffende de abdijen van 
Rijnsburg en Leeuwenhorst,
(17e eeuw) 3 stukken
Uittreksels van 1609-1611, 1613, 1619, 1621 en 1623 berusten in het huisarchief Twickel.

171 Minuut-resoluties van de Ridderschap betreffende de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst, 10 september 1614 Met klad; met bijlage, 8 maart 1607, afschrift, 23 
september 1614

3 stukken

172 Klad-resolutie (van de Ridderschap) betreffende de rekening van 1632 van de 
abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
(17e eeuw) 1 stuk

--- Uittreksel uit de resoluties van de Ridderschap van 1663 betreffende de procedure 
bij het toekennen van proven van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
[1663]
Berust in het huisarchief Twickel.

173 Uittreksel uit een resolutie van de Ridderschap d.d. 20 januari 1660 betreffende de 
benoeming van leden in het rentmeesterambt van Rijnsburg en/of Leeuwenhorst,
(18e eeuw) 1 stuk

174 Uittreksels uit de resoluties van de Ridderschap van 4 januari 1760 - 13 maart 1764 
betreffende de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
(18e eeuw) 1 katern

175 Uittreksels uit de resoluties van de Ridderschap van 1 april 1784 - 7 juli 1789 
betreffende de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst, (18e eeuw); met "memories
van de agenda", 1 april 1784 - 20 juli 1792 en bijlagen, 29 oktober 1794 - 29 oktober 
1792, afschriften, (18e eeuw)

1 deel
Zie tevens inv.nr. 168.
Zie bij inv.nrs. 176-210.

(d). "Memories van de agenda"

(d). "Memories van de agenda"

176-210 "Memories van de agenda" van de vergaderingen van de Ridderschap betreffende 
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het beheer van de goederen van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst, 1760-
1794. Gedeeltelijk in concept en minuut, gedeeltelijk in afschrift, [1760-1794]; met 
bijlagen, 1760-1794, gedeeltelijk in afschrift, [1760-1794].
[1760-1794] 10 katernen, 14 omslagen en 141 stukken
Deze memories geven een inzicht in hetgeen voorgevallen is bij het beheer van de abdijgoederen. 
De inhoud van de memories werd samengesteld door de commies van beide abdijen en acht dagen 
voor de vergaderingen (maart, juli, september en november) aan de rentmeesters overgeleverd. 
Naar aanleiding van deze memories werden beslissingen genomen. Vervolgens werden zij 
goedgekeurd en door de pensionaris van de Ridderschap ondertekend.
176 1760, afschriften, [1760]; met bijlagen, 1760, gedeeltelijk in afschrift, 

1760.
177 1761, afschriften, [1761]; met bijlagen, 1761, afschriften, (1761), 3 

katernen en 7 stukken
178 1762, afschriften, [1762]; met bijlagen, 1762, afschriften, 1762.
179 1763, afschriften, [1763]; met bijlagen, 1761 en 1763, gedeeltelijk in 

afschrift, 1761 en (1763).
180 1764, afschriften, [1764]; met bijlagen, 1764, afschriften, (1764)., 10 

stukken
181 1765, afschriften, [1765]; met bijlage, 1765.

Minuut.
182 1766; met bijlagen, 1766., 4 stukken
183 1767, gedeeltelijk in afschrift, [1767]; met bijlagen, 1767, gedeeltelijk 

in afschrift, [1767].
184 1768, gedeeltelijk in afschrift, [1768]; met bijlagen, 1768, gedeeltelijk 

in afschrift, [1768].
185 1769, gedeeltelijk in afschrift, [1769]; met bijlagen, 1769, afschriften, 

[1769], 10 stukken
186 1770, gedeeltelijk in afschrift[1770], 5 stukken
187 1771, gedeeltelijk in afschrift, [1771]; met bijlagen, 1771, 

afschriften[1771], 8 stukken
188 1772, gedeeltelijk in afschrift, [1772]; met bijlagen, 1772, 

afschriften[1772]
189 1773, gedeeltelijk in afschrift, [1773]; met bijlagen, 1773, gedeeltelijk in

afschrift, [1773].
190 1774, gedeeltelijk in afschrift, [1774]; met bijlagen, 1774, 

afschriften[1774], 10 stukken
191 1775, gedeeltelijk in afschrift, [1775]; met bijlagen, 1775, gedeeltelijk 

in afschrift, [1775]., 9 stukken
192 1776, gedeeltelijk in afschrift, [1776]; met bijlage, 1776, afschrift[1776],

6 stukken
193 1777, gedeeltelijk in afschrift[1777], 6 stukken
194 1778, gedeeltelijk in afschrift, [1778]; met bijlage, 1778., 5 katernen en

2 stukken
195 1779, gedeeltelijk in afschrift, [1779]; met bijlagen, 1779.
196 1780, gedeeltelijk in afschrift, [1780]; met bijlagen, 1780, gedeeltelijk 

in afschrift, [1780].
197 1781, gedeeltelijk in afschrift[1781], 5 stukken
198 1782, gedeeltelijk in afschrift, [1782]; met bijlagen, 1782. Concepten 

en afschrift, [1782]., 8 stukken
199 1783, gedeeltelijk in afschrift[1783], 9 stukken
200 1784, gedeeltelijk in afschrift, [1784]; met bijlage, 1784., 1 katern en 5 

stukken
201 1785, gedeeltelijk in afschrift, [1785]; met bijlagen, 1785, gedeeltelijk 

in afschrift, [1785].
Zie tevens inv.nr. 291.
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202 1786, gedeeltelijk in afschrift, [1786]; met bijlagen, 1786, gedeeltelijk 
in afschrift, [1786].

203 1787; met bijlagen, 1787, gedeeltelijk in afschrift[1787], 1 katern en 9 
stukken

204 1788, gedeeltelijk in afschrift, [1788]; met bijlagen, 1788, gedeeltelijk 
in afschrift, [1788].

205 1789, gedeeltelijk in afschrift, [1789]; met bijlagen, 1789, gedeeltelijk 
in afschrift, [1789]., 10 stukken

206 1790, gedeeltelijk in afschrift, [1790]; met bijlagen, 1790., 4 stukken
207 1791, gedeeltelijk in afschrift, [1791]; met bijlagen, 1791, gedeeltelijk in

afschrift[1791]
208 1792; met bijlagen, 1792, gedeeltelijk in afschrift[1792], 9 stukken
209 1793, 3 stukken
210 1794, gedeeltelijk in afschrift., 2 stukken

(e). Ingekomen en minuten van uitgaande stukken

(e). Ingekomen en minuten van uitgaande stukken

211-326 Missiven ingekomen bij Gijsbert Heeneman en vanaf 1784 bij Hendrik Phillipus 
Heeneman, commiezen van de beide abdijen tot het beheer van de goederen,
1760-1789 17 omslagen en 211 stukken
Zie tevens resolutie 1 april 1784, inv.nr. 14.
Zie ook inv.nrs. 1186-1197.
211 François Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk, 28 maart 1789; met 

bijlage, 27 maart 1789., 2 stukken
212 G. van Asten, 28 november 1764, 1 stuk
213 D. Balguerie, 22 oktober 1776, 1 stuk
214 (F.P.D.) Bas, 2 augustus 1774, 1 stuk

215-216 Theodorus van der Bell, predikant te Rijnsburg, 1760-1779
2 omslagen

215 1760-1769
216 1770-1779

217 Willem Bentinck, 1763, 1764 en 1770; met bijlagen, [1764], 4 stukken
Gedeeltelijk in het Frans.

218 W.W. van Berckel, 1768 en 1788, 4 stukken
219 Gerardus van der Bergh, 15 december 1772, 1 stuk
220 (Jan Christiaan) van de Blocquerie, 9 september 1773, 1 stuk
221 Jacob van der Blok, 28 februari 1777, 1 stuk
222 Jan Boers, baljuw van Rijnsburg, 1761-1763., 1 omslag

Zie tevens inv.nr. 237.
223 Pieter Boers, 6 maart 1761, 1 stuk
224 (Carel Vincent) van den Boetzelaer, (eind 18e eeuw)., 1 stuk
225 Dirk van den Boetzelaer, 1774, 1778 en 1790, met bijlage, (eind 18e 

eeuw)., 6 stukken
226 (Jacob Philip) van den Boetzelaer, 1771-1776 en (eind 18e eeuw)., 9 

stukken
Gedeeltelijk in het Frans.

227 N(icolaas) van den Boetzelaer, 8 november 1785, 1 stuk
228 Jan van den Broeck, 23 maart 1763, 1 stuk
229 P.J.E. van Burmania, 3 en 5 juni 1771., 2 stukken

In het Frans.
230 A(lexander) van Byland, 1787., 1 stuk

In het Frans.
231 Johan Samuel Cassa, 17751778 en 1779, 3 stukken
232 J.A. Chais, 3 juni 1763, 1 stuk
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233 Gualtherus Justinus Cloppenburg, 1774 en 1778, 2 stukken
234 (Pieter) Coster, 25 mei 1772, 1 stuk
235 E(lisabeth) Dallens-Koesen, 2 november 1777, 1 stuk
236 Wigbold Jan Theodoor van der Does, 1775, 1778, 1779 en 1785., 9 

stukken
237 Pieter van Dokkum, 1762 en 1763, 5 stukken

Zie tevens inv.nrs 223.
238 (J.S.) Drijfhout, 1772, 1775, 1777, 1782 en (eind 18e eeuw)., 8 stukken
239 Aernout Joost van der Duyn, 1768, 1774, 1778, 1783 en 1785; met 

bijlagen, 1762 en 1767, 1 omslag
240 E(lisabeth) van der Feltz-Sprakel, 17731774 en 1776, 3 stukken
241 (J.W.), weduwe van (G. Franken), 19 oktober 1770. 1770, 1 stuk
242 (F.J.) Gallé4 januari 1772, 1 stuk
243 (P.) Gallé10 mei 1777, 1 stuk
244 Jan Gerster, bode te Boskoop1774 en 1776, met bijlage, (1776), 3 

stukken
245 Albertus van Ginhoven, bode van de abdij van Leeuwenhorst in 

Rijnland, 1779, 1783, 1784, 1788, (1789) en 1790; met bijlagen, (18e 
eeuw), 1 omslag

246-247 Dirk van Ginhoven, bode van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst in Rijnland, 1760 - 1778

2 omslagen
246 1760-1769
247 1770-1779

248 Zacharias van Ginhoven, 1777 en 1778, 2 stukken
249 A(drianus) van der Graaff, 1768 en 1770, 3 stukken
250 (Bertrand Philips Sigismund Albrecht) van Gronsfeld, 1766-1772 en 

(eind 18e eeuw), 1 omslag
Gedeeltelijk in het Frans.

251 Gravin douairière van Gronsveld, geboren Bentheim, 1776 en 1772, 2 
stukken

252 Mathijs van Heel, 20 februari 1765, 1 stuk
Zie tevens inv.nr. 979.

253 Jacob Heemskerk, schipper, 5 mei [1778], 1 stuk
254 Hendrik Philipus Heeneman, 27 augustus 1789, met bijlagen, [1789]., 

3 stukken
255 P.L. Heer, 12 juni 1763, 1 stuk
256 P.A.C. van Heiden, 12 mei 1778, 1 stuk
257 S. van Heiden van Reinestein, 1 november 1775, 1 stuk
258 (Vincent Gustaaf) van Hompesch, 1774 en (18e eeuw)., 2 stukken

In het Frans.
259 Paulus Hoyer van Brakel, 1772, 1774, 1775 en 1778, 1 omslag
260 L. van der Kaa, 19 februari 1763, 1 stuk
261 (B. Kerer), 29 oktober 1760, 1 stuk
262 Jacob Kerkhooven, 1768, 1769, 1771 en 1779, 7 stukken
263 Albertus Kleynenburg, procureur, 5 en 12 januari 1772; met 

retroactum, 1771, afschrift[1771], 3 stukken
264 Dirk Kinkenberg, 15 januari 1776, 1 stuk
265 A(driaan) Kluit, 1777 en 1778, 2 stukken

266-267 Simon van Leeuwen, schout en secretaris te Boskoop, 1761-1779, 
1781, 1785 en 1791.

2 omslagen
266 1761-1769
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267 1770-1779, 1781, 1785 en 1789.
268 Adriaan van der Lely, 14 januari 1777, 1 stuk
269 Jacob van der Lely, 11 december 1763, 1 stuk
270 N. van Leyden, schout en secretaris te Hillegom, 1763, 1766, 1775., 6 

stukken
271 Thomas van Lidt de Jeude, thesaurier te Delft, 14 november 1766, 1 

stuk
272 Jan van Lijken, 16 juli 1763, 1 stuk
273 (Johan) Meerman, 1784; met bijlage, 1784, 3 stukken
274 G. van der Meersch, 15 juni 1777, 1 stuk
275 (Johannes) Meindenhagen, bode (te Noordwijk), 28 februari 1767, 1 

stuk
276 Petrus Mejan, baljuw van Rijnsburg, 1764-1779, 1785; 1786, 1788 en 

[1788]., 1 omslag
277 Molenmeesters van de Noordpolder te Delfgauw, 18 juni 1764, 1 stuk
278 (Martinus) van Nievelt, 1771 en 1772, 1 omslag
279 N.N., [1766], 1771, 1776, 1782 en (18e eeuw)., 5 stukken
280 P. de Noy, 1773., 2 stukken
281 (Johan Gerard) van Oldenbarnevelt alias Witte Tullingh, 7 en 8 mei 

1778., 2 stukken
282 Willem V, prins van Oranje, 12 juli 1777, 1 stuk
283 N. Overgauw, 28 januari 1762, 1 stuk
284 (M.) Patijn, weduwe van Jan Heldewier, 30 juni 1769, 1 stuk
285 A. Penning, 19 december 1768, 1 stuk
286 J. Pilander, 10 mei 1776, 1 stuk
287 P(ieter) Pompe van Slingeland, 3 februari en 8 juni 1772., 2 stukken
288 Willem van der Pot, 23 september 1762, 1 stuk

289-290 Johannes Arnoldus Prijn, schout en secretaris te Akkersdijk, 1761-
1776

2 omslagen
Zie tevens inv.nr. 974.
289 1760-1769
290 1770-1776

291 Samuel Prijn, schout te Akkersdijk, 1776-1779, 1785 en 1789., 1 
omslag
Zie tevens inv.nr. 201.

292 H.J.A. Pijnger, 22 december 1790, 1 stuk
293 B. Ravesteyn, 1766, 1767 en 1770, 7 stukken
294 Hendrik Ravesteyn, schout te Rijswijk, 1761, 1762, 1765, 1768, 1769, 

1776 en 1785, 1 omslag
295 Joh. Remmers en zn., 30 mei 1771, 1 stuk
296 Jacobus Roering, 15 mei 1771, 1 stuk
297 J. van Romond, dijkgraaf van Drechterland, 24 mei 1772, 1 stuk
298 C. Roodbeen, 4 maart 1778, 1 stuk
299 A. van Ruyven, 1771 en (eind 18e eeuw)., 8 stukken
300 Huybert van der Sande, 27 februari 1767, 1 stuk
301 H. Sandijk, 15 februari 1778, 1 stuk
302 (Isaac) van Schinne, schout en secretaris te Rijnsburg, 1788-1790., 5 

stukken
303 (J.S.) Schulten, 28 juni 1768 en 11 mei 1771, 2 stukken
304 J. van der Snoek, 1 en 5 december 1762., 2 stukken
305 P. Soetbrood, 29 november 1767; met bijlage, [1767]., 2 stukken
306 N.C. de Stoppelaar, 4 maart 1772, 1 stuk
307 P.G. Timmermans, 7 mei 1778, 1 stuk
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308 Hadriaan van Toll, 20 februari 1777, 1 stuk
309 Henricus van Toll, 17 april 1767, 1 stuk
310 Hendrik van Uffele, (eind 18e eeuw), 1 stuk
311 (J.) Valckenaer, 21 september 1773 en [1773], 2 stukken
312 Klaas Veenendaal jr., schout te Boskoop, 1761-1764, 10 stukken
313 J. Visser, 30 januari 1778, 1 stuk

Zie tevens inv.nrs. 524 en 1806.
314 W.L. van Warmelen, 23 juni 1779, 1 stuk
315 A(nna) A(rnoudina) van Wassenaer geboren Van den Boetzelaer, 1763

en (eind 18e eeuw)., 2 stukken
In het Frans.

316 G.L. van Wassenaer, 18 oktober 1774, 1 stuk
In het Frans.

317 J(ohan) J(oseph) A(nthonie) van Wassenaer, 9 oktober 1774, 1 stuk
In het Frans.

318 Willem Frederik Hendrik van Wassenaer, 19 maart 1779, 1 stuk
319 N.N. van Wassenaer, 12 september 1760 en (midden 18e eeuw)., 2 

stukken
320 N.N. van Wassenaer van Katwijk, (eind 18e eeuw), 1 stuk
321 N.N. van Wassenaer-Starrenburg, (18e eeuw), 1 stuk
322 Hendrik Weber, bode van de abdij van Rijnsburg in Rijnland, 1778 en 

1779, 4 stukken
323 Pieter van Wilgen, ouderling, 23 mei 1777, 1 stuk
324 A. Woltgraft, 24 april 1778, 1 stuk
325 I.R. Woltgraft., 1 stuk
326 A. van Wijck, 10 januari 1772, 2 stukken

327 Uitgaande missive van Gijsbert Heeneman, commies van de Ridderschap, 1761, 
1767, 1770, 1773, 1779, 1783-1785 en 1789. Minuten en concepten

1 omslag
2). Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2). Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
(a). Rechten en bevoegdheden

(a). Rechten en bevoegdheden

328 Akte waarbij Willem van Oranje toezegt de verkoop van de goederen van de abdijen
van Rijnsburg, Leeuwenhorst, Koningsveld en Loosduinen te zullen stoppen, 26 
augustus 1582, afschrift,
(eind 16e -begin 17e eeuw) 1 stuk
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 688, nr. 1411. Zie tevens inv.nr. 162.

329 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland voor de Ridderschap om met 
parate executie alle goederen en inkomsten van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst te vorderen, 21 november 1672, afschriften,
(17e eeuw) 1 stuk
In tweevoud.

(b). Personeel van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst

(b). Personeel van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst
1 Algemeen

1 Algemeen

330 Register van de uitbetaling van de tractementen door de Ridderschap aan de raad 
en rentmeester-generaal, eerste en tweede superintendent van de abdijen van 
Rijnsburg en Leeuwenhorst, de raadpensionaris, de curator van de Leidse 
universiteit en de gedeputeerden ter Admiraliteit op de Maze en die te Amsterdam,
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1760-1794 1 deel
2 Raad en rentmeester-generaal en superintendent

2 Raad en rentmeester-generaal en superintendent

331 Memorie waarin een opgave over de periode 1751-1754 wordt gegeven van de 
dienstdoende raad en rentmeester-generaal en superintendenten van de abdijen 
van Rijnsburg en Leeuwenhorst, [1756], afschrift
(18e eeuw) 1 stuk

332 Uittreksels uit de resoluties van de Ridderschap van 1761, 1767, 1772, 1778 en 1780 
betreffende de aanstelling van superintendenten van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst,
(eind 18e eeuw) 6 stukken

333 Uittreksels uit de resoluties van de Ridderschap d.d. 4 november 1774 en 20 juni 
1781 betreffende de aanstelling van de raad en rentmeesters-generaal en de 
superintendenten van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst, (eind 18e eeuw); 
met lijst van benoemden over 1761-1785,
(18e eeuw) 4 stukken
Het uittreksel d.d. 20 juni 1781 is in tweevoud.

3 Commies

3 Commies

334 Uittreksels uit de resoluties van de Ridderschap van 1676, 1681, 1690, 1697, 1700, 
1702, 1704, 1710, 1716, 1737, 1739, 1745, 1749 en 1752 betreffende het ambt van 
commies der beide abdijen en hun administraties,
(midden 18e eeuw) 1 katern

335 Instructie d.d. 9 februari 1685 voor de commies van de beide abdijen, [1760] 
Gedeeltelijk concept.

3 stukken
Gedeeltelijk gedrukt.

336 Uittreksels uit de resoluties van de Ridderschap d.d. 3 mei 1720 en 2 januari 1737 
betreffende de benoeming van Hendrik Bosch als commies van de abdijen van 
Rijnsburg en Leeuwenhorst,
(18e eeuw) 2 stukken

337 Akte van authorisatie door de raad en rentmeester-generaal en su-perintendenten 
van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst voor Hendrik Bosch, commies van 
de abdijen van Rijnsburg en Leeuwen-horst, om een inventaris te maken van 
archivalia van de abdij van Leeuwenhorst in verband met het overlijden van de 
commies Mathias Havius,
6 juli 1737 1 stuk

338 Akten van authorisatie door de raad en rentmeesters-generaal van de abdijen van 
Rijnsburg en Leeuwenhorst voor Gijsbert Heeneman, commies van de abdijen van 
Rijnsburg en Leeuwenhorst, om de administratie en de financiële afwikkeling van 
de zaken van de over-leden commies Hendrik Bosch over te nemen,
25 en 27 december 1759 2 stukken

339 Memorie betreffende de wijzigingen in de instructie d.d. 9 februari 1685 van de 
commies van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
1760 1 katern
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340 Akte van aanstelling door de Ridderschap van Gijsbert Heeneman, commies van de 
abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst, 10 juni 1760, afschrift, [1760].

1 stuk

341 Rekest van Gijsbert Heeneman, commies van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst, om goedkeuring van een overgeleverde akte van borgtocht volgens 
artikel 30 van zijn instructie, [1760], met gunstig appointement, [1760]; met de akte 
van borgtocht, 23 juni 1760, met afschrift
[1760] 3 stukken

342 Lijst van de te betalen ambtsgelden door Gijsbert Heeneman vanwege zijn functie 
als commies van de beide abdijen,
[1760] 1 stuk

343 Memorie van Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen, be-treffende de 
betaling van de 100ste penning vanwege het ambt van commies van de beide 
abdijen, [1763/1764]; met bijlagen, 1763

7 stukken

344 Uittreksel uit de resolutie van de Ridderschap van 4 juli 1794 betreffende de 
benoeming op 5 juni van Daniel Jacob Heeneman als commies van de beide 
abdijen, afschrift,
1794 1 stuk

4 Commies-fiscaal

4 Commies-fiscaal

345 Uittreksel uit de resolutie van de Ridderschap d.d. 19 september 1739 betreffende 
de aanstelling van François van Limborch als commies-fiscaal van de Ridderschap 
tot het nazien der financiën van de abdijen
(18e eeuw) 1 stuk
In tweevoud.

5 Secretaris

5 Secretaris

346 Rekest van Salomon Lenaertsz. van der Wuert, secretaris van de abdijen van 
Rijnsburg en Leeuwenhorst, aan de Ridderschap om een salarisverhoging, (eind 16e 
- begin 17e eeuw); met bijlage, 30 december 1585, afschrift,
(eind 16e - begin 17e eeuw) 2 stukken

347 Uittreksel uit de resolutie van de Ridderschap d.d. 9 december 1627 betreffende het 
tractement van Jacob van Tethrode sr., secretaris van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst,
(17e eeuw) 1 stuk
In tweevoud.

6 Bode

6 Bode

348-351 Stukken betreffende de benoeming van boden van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst in Rijnland. Gedeeltelijk in afschrift (18e eeuw).
1705, 1741 en 1778 11 stukken
348 Jacobus van Ginhoven als bode van de beide abdijen, 1705, 

afschriften (18e eeuw), 2 stukken
349 Dirk van Ginhoven als bode van de beide abdijen, 1741., 5 stukken
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350 Albertus van Ginhoven als bode van de abdij van Leeuwenhorst, 
1778., 3 stukken

351 Hendrik Weber als bode van de abdij van Rijnsburg, 1778, afschrift 
(18e eeuw), 1 stuk
Niet raadpleegbaar

352-356 Stukken betreffende de benoeming van boden van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst in Westland en Delfland, gedeeltelijk in afschrift (18e eeuw). Met 
bijlagen, gedeeltelijk in afschrift.
1740, 1762, 1778, 1789 en 1791 16 stukken
352 Hendrik Horsman, 1740, afschriften, (18e eeuw), 4 stukken
353 Arnoldus van Ruyven in naam van Hendrik Horsman als 

plaatsvervangende bode, [1762], afschriften, (18e eeuw); met bijlage, 
[1762]., 3 stukken

354 Hans Joachim Andreas Pijnger, 1778, gedeeltelijk in afschrift, (18e 
eeuw), 3 stukken

355 Frederik van Ruyven, 1789., 2 stukken
356 Bernardus van Ruyven, 1791, gedeeltelijk in afschrift, [1791]; met 

bijlagen, 1791, gedeeltelijk in afschrift, [1791]., 4 stukken
(c). Eigendommen

(c). Eigendommen
1 Vervreemding

1 Vervreemding

357 Memorie van Johan van Duvenvoorde aan Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester 
van de abdij van Rijnsburg, om de verkoop van de goederen van de abdijen van 
Rijnsburg en Leeuwenhorst tegen te gaan, 6 januari 1576, afschrift,
(eind 16e eeuw) 1 stuk

358 Rekest van de conventualen van de abdijen van Rijnsburg en Leeu-wenhorst aan 
prins Willem van Oranje betreffende de stopzetting van de verkoop van land van de
beide abdijen, [1576-1577] Met klad

2 stukken

359 Aantekeningen betreffende een openbare verkoop van de roerende goederen van 
de weduwe van Cornelis van den Bos, 1764; met bijlage,
(18e eeuw) 2 stukken

360 Memories betreffende de verkoop van diverse landerijen behorende aan de abdijen
van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
(18e eeuw) 2 stukken

2 Landscheiding en landmeting

2 Landscheiding en landmeting

361 Akten waarbij Dirck Gerritsz. van Kessel en Adriaan Mourijnsz., rentmeesters van 
respectievelijk de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst enerzijds, en het St. Joris-
en St. Catharinagast-huis anderzijds, een landscheiding van land, gelegen te 
Monster overeenkomen,
9 december 1598 2 stukken

3 Onderhoud en vernieuwing

3 Onderhoud en vernieuwing

362 Memories betreffende de landerijen behorend aan de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst, die voor nieuwe aanplant in aanmerking komen, 1762 en (18e eeuw);
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met bijlagen,
(18e eeuw) 5 stukken

4 Overige bemoeiingen

4 Overige bemoeiingen

--- Memorie aan de Ridderschap betreffende de goederen van de abdijen van 
Rijnsburg en Leeuwenhorst, (begin 17e eeuw), afschrift,
(begin 17e eeuw)
Berust in het huisarchief Twickel.

363 Stukken betreffende de verkoop van hooigras staande op niet verpachte landerijen 
van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
23 juni 1762 2 stukken

364 Stukken betreffende de veenlanden behorend aan de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst, gelegen te Akkersdijk, Kethel, Schieveen en Wateringen, (18e eeuw); 
met bijlage,
(18e eeuw) 4 stukken

(d). Financiën

(d). Financiën
1 Algemeen

1 Algemeen

365-385 Leggers van de erf- en vrouwepachten, opstallen, los- en erf renten, recognities, 
obligaties, houtverkopingen, rantsoen-, visserij-, waag-, kaas-, hofstede-, hoender-
en comparitiegelden van goederen van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
1759 - 1804 6 delen,4 pakken, 13 omslagen en 99 stukken
Voor de inventaris zie inv.nr. 525.
Op de leggers zijn klappers, zie inv.nrs. 411-413.
Zie tevens de inv.nrs. 496-501 (verpachtingen van de beide abdijen), inv.nrs. 747-762 (verpachtingen 
van Leeuwenhorst) en inv.nrs. 1397-1505 en 1647-1718 (verpachtingen van Rijnsburg).
365 Legger van de goederen van de abdij van Rijnsburg, gelegen in 

Rijnland, 1759 - 1773; met voorin een index op de namen van de 
pachters., 1 deel
De tijdvakken bestrijken in de meeste gevallen een kortere periode.
De indeling is als volgt:

– Rijnsburg.
– Hazerswoude.
– Noordwijk.
– Zoeterwoude.
– Sassenheim.
– Stompwijk.
– Voorhout.
– Voorschoten.
– Oegstgeest.
– Veur.
– Hillegom.
– Valkenburg.
– Koudekerke.
– Katwijk.
– Warmond.
– Zuid-Vrouwevenne.
– Alkemade.
– Wassenaar.
– Noord-Vrouwevenne
– Aarlanderveen.

366 Idem, 1759 - 1796., 1 pak
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De indeling binnen het pak is dezelfde als van de legger. Het loopt echter over een 
groter, maar niet altijd gelijk tijdvak.
Bij Rijnsburg missiven van Hendrik Weber als bijlagen, 1787 en 1789.
Bij Hazerswoude een bijlage op fol. 305, [1786].
Bij Stompwijk een bijlage op fol. 322, (eind 18e eeuw).

367 Legger van de goederen van de abdij van Rijnsburg, gelegen in 
Westland en Delfland, 1759 - 1781; met voorin een index op de 
namen van de pachters, 1 deel
De tijdvakken bestrijken in de meeste gevallen een kortere periode.
De indeling is als volgt:

– Akkersdijk.
– Schipluiden.
– Kethel.
– Haagambacht.
– Vlaardingen.
– Rijswijk.
– Naaldwijk.
– 's-Gravenzande.
– De Lier.
– Monster.
– Maasland.
– Wateringen.
– Dorpambacht.

368 Idem, 1759 - 1796., 1 pak
De indeling binnen het pak is dezelfde als van de legger. Het loopt echter over een 
groter, maar niet altijd gelijk tijdvak.

369 Legger van de goederen van de abdij van Leeuwenhorst, gelegen in 
Rijnland, 1759 - 1768; met voorin een index op de namen van de 
pachters., 1 deel
De tijdvakken bestrijken in de meeste gevallen een kortere periode.
De indeling is als volgt:

– Lisse.
– Oegstgeest.
– Voorhout.
– Valkenburg.
– Noordwijk.
– Katwijk.
– Noordwijkerhout.
– Wassenaar.
– Langeveld.
– Voorschoten.
– Sassemheim.
– Koudekerk.
– Warmond.
– Zoeterwoude.
– Alkemade.

370 Idem, 1759 - 1796., 1 pak.
De indeling binnen het pak is dezelfde als van de legger. Het loopt echter over een 
groter, maar niet altijd gelijk tijdvak.
Bij Noordwijkerhout als bijlage missiven van A. van Ginhoven aan Gijsbert 
Heeneman, commies van de Ridderschap, 30 november, 8 december 1788.
Bij Warmond als bijlage een missive van H. van Dijk aan Gijsbert Heeneman, 
commies van de Ridderschap, 12 februari 1789.

371 Legger van de goederen van de abdij van Leeuwenhorst, gelegen in 
Westland en Delfland, 1759-1782; met voorin een index op de namen
van de pachters, 1 deel
De tijdvakken bestrijken in de meeste gevallen een kortere periode.
De indeling is als volgt:

– Wateringen.
– 's-Gravenzande.
– Naaldwijk.
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– De Lier.
– Monster.
– Maasland.
– Poeldijk.
– Hoenderland (Honterland).
– Haagambacht.
– Dorpambacht.
– Rijswijk.
– Vlaardingen.

372 Idem, 1759 - 1796; met voorin een index op de namen van de 
pachters, 1 deel

373 Leggers van de goederen van de abdij van Rijnsburg, gelegen in 
Rijnsburg, Rijnland, Westland en Delfland en van de abdij van 
Leeuwenhorst, gelegen in Rijnland, Westland en Delfland en van 
losrenten en obligaties van beide abdijen, van de tienden van de 
abdij van Rijnsburg en van financiële handelingen van de beide 
abdijen, 1759 -1770; met een bijlage, 30 maart 1768, 1 deel en 1 stuk
Zie voor de nadere specificatie de inv.nrs. 374-382.

374 Legger van de goederen van de abdij van Rijnsburg, gelegen in 
Rijnsburg, 1759 - 1804; met voorin een register en achterin een 
index., 1 pak
In de meeste gevallen beperken de opgaven zich tot het tijdvak 1759 met enkele 
toevoegingen van latere tijd.

375 Leggers van goederen van de abdij van Rijnsburg, gelegen in Rijn-
land, 1759 - 1799; met achterin indices, 3 omslagen
De opgaven over Boskoop enkel over 1759.
De indeling is als volgt:

– Rijnsburg
– Sassenheim.
– Leiden/Leiderdorp. Warmond.
– Wassenaar.
– Zoeterwoude.
– Katwijk.
– De Kaag.
– Oegstgeest.
– Lisse.
– Voorschoten.
– Oegstgeest.
– Koudekerk.
– Boskoop.
– Voorhout.

376 Legger van de goederen van de abdij van Rijnsburg, gelegen in 
Westland en Delfland; 1759 - 1790; met achterin een index., 1 omslag
De indeling is als volgt:

– Kethel.
– Delft.
– Tedingerbroek.
– Haagambacht.
– 's-Gravenzande.
– Vrouwenrecht.

377 Legger van de goederen van de abdij van Leeuwenhorst, gelegen in 
Rijnland, 1759 - 1791; met achterin een index, 1 omslag.
De indeling is als volgt:

– Lisse.
– Rijnsburg.
– Hillegom.
– Sassenheim.
– Noordwijkerhout.
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– Warmond.
– Noordwijk en Langeveld. Katwijk aan de Rijn.
– Noordwijk.
– Noordwijkerhout.
– Voorhout.

378 Legger van de goederen van de abdij van Leeuwenhorst, gelegen in 
Westland en Delfland, 1759 - 1791; met achterin een index., 1 omslag.
De indeling is als volgt:

– Eik en Duinen.
– Wateringen.
– Maasland.
– Dorpambacht.

379-380 Leggers van de losrenten en obligaties van de abdijen van Rijns burg 
en Leeuwenhorst 1759-1787

2 omslagen
379 Rijnsburg.
380 Leeuwenhorst.

381 Legger van de tienden van de abdij van Rijnsburg, 1759-1790., 1 
omslag

382 Legger van de overboekingen, houtverkopingen, recognitien, vis-
serij-, waag-, kaas-, rantsoen- en comparitiegelden van de abdijen 
van Rijnsburg en Leeuwenhorst, 1759-1790; met uittreksel uit de 
resolutie van het provinciaal comité van Holland, d.d. 3 november 
1796 betreffende het verlenen van het recht van waag te Boskoop 
aan (D.J.) Heeneman, commies van de abdij van Rijnsburg, (18e 
eeuw), 1 omslag

383-385 Indices op de eigennamen voorkomend in de leggers op de 
goederen van de abdij van Rijnsburg, gelegen in Rijnland, Westland 
en Delfland en van de abdij van Leeuwenhorst, gelegen in Rijnland, 
opgesteld door Gijsbert Heeneman, commies van de Ridderschap 
1760

3 omslagen
Deze corresponderen met de indices voorin de inv.nrs. 365, 367 en 369.
2 Voor de index op fol. 826-886 zie inv.nr. 400.
383 Fol. 1-395.
384 Fol. 426-541.
385 Fol. 566-802.

386-390 Rekeningen van de commies van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst van de 
inkomsten, 1758-1761 en uitgaven, 1759-1762; met bijlage,
[1760]. 6 delen en 1 stuk
386 Inkomsten, 1758. Uitgaven, 1759, afgehoord 3 september 1761 en 19 

juli 1763.
In tweevoud.

387 Inkomsten, 1759. Uitgaven, 1760, afgehoord 19 juli 1763
388 Nadere rekening van de inkomsten, 1759. Uitgaven, 1760, afgehoord 

september 1761; met bijlage, [1760]., 1 stuk
389 Inkomsten, 1760. Uitgaven, 1761, afgehoord 19 juli 1763.
390 Inkomsten, 1761. Uitgaven, 1762, afgehoord 14 maart 1768.

391-495 Bijlagen bij de rekeningen van de commies van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst, van de "eerste - vijftiende uitgaaff", 1762-1791; met bijlage, 1793, 
afschrift, (einde 18e eeuw).
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1 pak, 65 omslagen en 269 stukken
De "eerste en tweede uitgaaff" betreffen de betaalde verpondingen en morgengeld van de beide 
abdijen.
De "derde en vierde uitgaaff" betreffen de kortingen voor molengelden en andere lasten van de 
gebruikers van landerijen van de beide abdijen. Hiervan zijn geen stukken aanwezig.
De "vijfde en sesde uitgaaff" betreffen de "leverantien, timmeragien, reparatien en arbeydersloonen 
gedaan aan huyzen en wooningen" van de beide abdijen.
De "sevende uitgaaff" betreft proven van de abdij van Leeuwenhorst "geeigend tot een vicarië.
De "achtste uitgaaff en negende uitgaaff" betreffende proven van de beide abdijen.
De "tiende uitgaaff" betreft het verlenen van beurzen aan de universiteit van Leiden door de 
Ridderschap.
De "elfde uitgaaff" betreft opstallen ten laste van de abdij van Rijnsburg.
De "twaalfde uitgaaff" betreft erpachten ten laste van de abdij van Leeuwenhorst.
De "dertiende uitgaaff" betreft "interessen van genegotieerde capitalen vervallende primo may". 
Hiervan zijn geen stukken aanwezig.
De "veertiende uitgaaff" betreft de ordinaris tractementen en wedden van de beide abdijen.
De "vijftiende uitgaaff" betreft tractementen aan de Ridderschap en aan de leden van de commissies
van de Ridderschap verleend.
391 "Eerste uitgaaff", 1788-1791; met uittreksel uit de resolutie van 

Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-
Friesland d.d. 11 januari 1793 betreffende de inning van de 100ste en 
200ste penning op de inkomsten van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst over de jaren 1781-1788, (eind 18e eeuw), 1 stuk

392 "Tweede uitgaaff", 1788.

393-396 "Vijfde uitgaaff", 1762, 1770, 1780 en 1788
4 omslagen.

393 1762
394 1770
395 1780
396 1788

397-400 "Sesde uitgaaff", 1762, 1770, 1780 en 1788
4 omslagen.

397 1762
398 1770
399 1780
400 1788

401 "Sevende uitgaaff", 1762-1788., 1 omslag
Het jaar 1787 ontbreekt.

402-429 "Achtste uitgaaff", 1761-1788
28 omslagen

402 1761
403 1762
404 1763
405 1764
406 1765
407 1766
408 1767
409 1768
410 1769
411 1770
412 1771
424 1783
425 1784
426 1785
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413 1772
414 1773

Niet raadpleegbaar
415 1774
416 1775
417 1776
418 1777
419 1778
420 1779
421 1780
422 1781
423 1782
427 1786
428 1787
429 1788

430-457 "Negende uitgaaff", 1761-1788
18 omslagen en 96 stukken

430 1761
431 1762
432 1763
433 1764
434 1765
435 1766
436 1767
437 1768
438 1769
439 1770
440 1771
441 1772
442 1773., 10 stukken
443 1774., 10 stukken
444 1775, 10 stukken
445 1776
446 1777
447 1778
448 1779
449 1780, 9 stukken
450 1781, 9 stukken
451 1782
452 1783, 10 stukken
453 1784, 10 stukken
454 1785, 10 stukken
455 1786, 9 stukken
456 1787
457 1788

458-484 "Tiende uitgaaff", 1762-1788
4 omslagen en 156 stukken

458 1762, 8 stukken
459 1763, 8 stukken
460 1764
461 1765
462 1766, 7 stukken
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463 1767, 4 stukken
464 1768, 8 stukken
465 1769, 6 stukken
466 1770, 9 stukken
467 1771, 8 stukken
468 1772, 8 stukken
469 1773, 8 stukken
470 1774, 4 stukken
471 1775, 6 stukken
472 1776
473 1777, 9 stukken
474 1778, 9 stukken
475 1779, 10 stukken
476 1780
477 1781, 8 stukken
478 1782., 10 stukken
479 1783, 4 stukken
480 1784, 4 stukken
481 1785, 6 stukken
482 1786., 10 stukken
483 1787, 6 stukken
484 1788, 2 stukken

485 Stukken betreffende het verlenen van beurzen ten behoeve van 
studenten van de universiteit van Leiden door de Ridderschap, 1757-
1796, gedeeltelijk in afschrift, (18e eeuw); met retroacta, 1592-1686, 
afschriften, (18e eeuw), 1 pak
Deze archivalia behoren bij inv.nrs. 458-484.

486-488 "Elfde uitgaaff", 1773, 1780 en 1788
9 stukken

486 1773, 2 stukken
487 1780, 4 stukken
488 1788, 3 stukken

489 "Twaalfde uitgaaff"1780 en 1788, 4 stukken

490-491 "Veertiende uitgaaff" 1780 en 1788
2 omslagen

490 1780
491 1788

492-493 "Vijftiende uitgaaff" 1780 en 1788
2 omslagen

492 1780
493 1788

494 Bijlagen behorend tot de "extra ordinaris uitgaaff", 1788, 3 stukken
495 Bijlagen bij de inkomsten van de rekening van de commies van de 

beide abdijen, 1788, 1 omslag
2 Verpachtingen

2 Verpachtingen
Zie tevens inv.nrs. 365-385.

--- Stukken betreffende de verpachting van land van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst,
1620
Berust in het huisarchief Twickel.
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496 Akte waarbij Adriaan Mourijnsz., rentmeester van de abdij van Leeuwenhorst, land 
gelegen te Voorhout verpacht aan Egger Gijs-bertsz.
8 maart 1577 1 stuk

497 Uittreksels uit de resoluties van de Ridderschap d.d. 19 novem-ber 1745 en 20 april 
1746 betreffende de kwijtschelding van de verpondings- en pachtgelden over 1744 
door de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst, [1745-1746]; met bijlagen, 22 
december 1745 en [1745-1746]

6 stukken
Het uittreksel d.d. 19 november 1745 is in tweevoud.

498 Stukken betreffende de verpachting van landen van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst, 1761, 1762, 1764, 1769, 1771, 1775, 1777, 1784, 1788 en (18e eeuw)

1 omslag
Gedeeltelijk gedrukt.

499 Memorie van N.N. aan (P.) Coster betreffende de betaling van de pacht door diverse 
personen van de goederen van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
18 oktober 1672 1 stuk

500 Stukken betreffende de verpachting van onroerende goederen van de abdijen van 
Rijnsburg en Leeuwenhorst en de betaling van de pacht door diverse personen,
(eind 18e eeuw) 10 stukken

3 Renten

3 Renten

501 Stukken betreffende het verlenen van een jaarrente aan diverse conventualen van 
de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
(eind 18e eeuw) 3 stukken

4 Proven

4 Proven
Zie tevens inv.nrs. 163 en 766-779 (proven van de abdij van Leeuwenhorst) en 1722-1761 (proven van 
de abdij van Rijnsburg).

502 Missive van Maurits, graaf van Nassau, aan de Ridderschap betreffende een prove 
voor Johanna Duyts, 11 november 1600; met bijlage, [1600].
[1600] 2 stukken

503 Missive van Johan van Oldenbarnevelt aan de Ridderschap betreffende een prove 
voor de dochter van Guido van Meerkerken,
13 november 1600 1 stuk

504 Uittreksel uit de resolutie van de Ridderschap d.d. 22 januari 1611 betreffende de 
proven van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
(17e eeuw) 1 stuk

505 Lijsten van vergeven proven van 1640-1696 door de prinsen van Oranje aan de 
jonkvrouwen van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
(eind 18e eeuw) 1 stuk
In tweevoud.

506 Uittreksel uit de resoluties van de Ridderschap d.d. 12 februari 1663 betreffende het 
vergeven van proven door de edelen bij toerbeurt,
(17e eeuw) 1 stuk
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In drievoud.
Zie tevens inv.nrs. 510, 512 en 1743.

507 Uittreksel uit de resoluties van de Ridderschap d.d. 21 april 1676 voornamelijk 
betreffende de proven van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
(17e eeuw)
Dit uittreksel is geschreven achter de resolutie d.d. februari 1681 van inv.nr. 507.

507 Uittreksel uit de resoluties van de Ridderschap d.d. 3 februari 1681 betreffende de 
uitkering van proven aan de erfgenamen van de overleden jonkvrouwen,
(17e en 18e eeuw) 1 stuk
In tweevoud.

508 Uittreksels uit de resoluties van de Ridderschap d.d. 4 augustus 1724 en 4 en 30 
augustus 1730 betreffende de gereduceerde betaling van proven van de abdij van 
Rijnsburg en het reduceren van Rijnsburg en Leeuwenhorst; met bijlagen, [18e 
eeuw].
(18e eeuw) 5 stukken

509 Memories betreffende de betaling van de proven aan de jonkvrouwen van de 
abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
1759-1788 8 stukken

510 Register van staten van proven over 1760 van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst, (18e eeuw); met memorie betreffende de beschrijving en comparitie 
der edelen in de Ridderschap over de periode 1727-1787, (18e eeuw) en uittreksel uit
de resolutie van de Ridderschap d.d. 12 februari 1663 betreffende de vergeving van 
proven bij toerbeurt([18e eeuw),
(18e eeuw) 1 deel
Zie inv.nrs. 506, 512 en 1743.

511 Staat van betalingen aan de Ridderschap en aan de jonkvrouwen van de abdijen 
van Rijnsburg en Leeuwenhorst ingevolge hun resolutie d.d. 10 juni 1760,
[1760] 1 stuk

512 Stukken betreffende de edelen, die in 1765 per toerbeurt de proven van de abdijen 
van Rijnsburg en Leeuwenhorst toekenden aan de jonkvrouwen, 1766 en 1775,
(eind 18e eeuw) 2 stukken
Het stuk van 1766 is in tweevoud.
Zie tevens inv.nrs. 506, 510 en 1743.

513 Memorie van (Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen,) betreffende de 
proven van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst, klad,
28 maart 1776 1 stuk

514 Memories betreffende de proven van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
1782-1787 9 stukken

5 Belastingen

5 Belastingen

515 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 5 
maart 1689 en 16 maart 1690 betreffende de 100ste penning van de goederen van 
de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst,
(18e eeuw) 2 stukken
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516 Stukken betreffende de inning van de verpondingen van de landen van de abdijen 
van Rijnsburg en Leeuwenhorst, 1757, 1762, 1764 en (18e eeuw), gedeeltelijk in 
afschrift, (18e eeuw); met bijlagen1764

1 omslag
Gedeeltelijk gedrukt.

6 Schulden

6 Schulden

517 Akte van schuldbekentenis voor schout en schepenen van Rijns-burg van Jan van 
Duyker aan Jacob van Ginhoven, bode van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst in Rijnland, wegens een lening van 500 gulden,
31 december 1733 1 charter

518 Stuk houdende een overzicht van de te beëindigen schulden van de Ridderschap 
door de verkoop van land (van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst), z.j., 
afschrift, (18e eeuw)

1 stuk
7 Overige financiële zaken

7 Overige financiële zaken

519 Uittreksel uit de resoluties van de Ridderschap d.d. 19 november 1745 betreffende 
de financiën van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst, (18e eeuw); met 
bijlagen (18e eeuw)
(18e eeuw) 3 stukken
Het uittreksel is in tweevoud.

520 Stukken betreffende de slechte financiële positie van de abdij-en van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst,
1760, [1760], 1784 en [1784] 1 pak

521 Memories betreffende de door de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst aan het 
Hoogheemraadschap van Delfland voor de vervening van hun landerijen te betalen 
leges,
1769 en [1769] 2 stukken

522 Memorie van N.N. voor (Dirk van) Ginhoven, bode van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst, betreffende de inkomsten uit de goederen van de beide abdijen,
(midden 18e eeuw) 1 stuk

(e). Geschiedenis en archief

(e). Geschiedenis en archief

523 Memorie houdende een opgave van resoluties, rekeningen en charters van de 
Ridderschap en de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst, die onder het beheer 
van de commies (Mathias) Havius zijn gesteld,
(eind 17e eeuw) 1 stuk

524 Missiven van A(driaan) Kluit aan Gijsbert Heeneman, commies van de beide 
abdijen, betreffende de inventarisatie van de charters van de abdijen van Rijnsburg 
en Leeuwenhorst,
1777-1779 1 omslag
Zie tevens de inv.nrs. 313, 785-789 en 1803-1816.

525 Inventaris van de leggers van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst van de 
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inkomsten uit de landerijen, huizen en tienden, gelegen in Rijnland, Westland en 
Delfland,
(18e eeuw) 1 stuk
De folionummers van de leggers lopen van 1-1354.
Voor de leggers zie inv.nrs. 365-485.

526 Memorie van Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen, betreffende de 
bodenambten van de abdijen,
september 1789 1 stuk.

b). Beheer der goederen van de abdij Leeuwenhorst

B). BEHEER DER GOEDEREN VAN DE ABDIJ LEEUWENHORST
Zie tevens de inv.nrs. 162-526.

1). Eigendommen

1). Eigendommen
(a). Verwerving

(a). Verwerving

527.1-527.2 Akte van transport door middel van ruiling voor schout en schepenen van 
Noordwijk van percelen land gelegen in Noordwijk, Noordwijkerhout en Offem 
door Adriaan Mourijnsz., rentmeester van de abdij van Leeuwenhorst, aan Jan van 
Treslong, 21 september 1581; met retroacte 19 augustus 1581

2 charters [getransfigeerd]
527.1 1581 september 21
527.2 1581 augustus 19

528 Akte van transport door middel van ruiling voor schout en schepenen van Lisse van 
landerijen, gelegen te Lisse "in de Westgeest", tussen Johan van Matenesse 
Nicolaesz., ambachtsheer van Lisse, en de abdij van Leeuwenhorst,
15 februari 1597 1 charter

529 Akte van transport door middel van ruiling voor schout en schepenen van Lisse van 
landerijen, gelegen te Lisse, tussen Pieter Jansz. Toucxsten en de abdij van 
Leeuwenhorst,
28 april 1597 1 charter

530 Akte van transport voor schout en schepenen van Lisse van landerijen, gelegen te 
Lisse, door Lijsbeth Cornelisdr. c.s. aan de abdij van Leeuwenhorst,
28 april 1597 1 charter

531 Akte van transport voor de Staten van Holland en West Friesland van een losrente 
door de Staten aan de abdij van Leeuwenhorst,
2 mei 1600 1 charter

532 Akte van transport door middel van ruiling voor schout en schepenen van Voorhout
van landerijen, gelegen in Voorhout, tussen Adriaan Mourijnsz., rentmeester van de
abdij van Leeuwenhorst, en Wijnbrand Thadeus Capiteyns,
4 juni 1605 1 charter

533 Akte van transport door middel van ruiling voor schout en schepenen van Voorhout
van twee percelen land, gelegen te Voorhout, tussen Adriaan Mourijnsz., 
rentmeester van de abdij van Leeuwenhorst, en Dirck Dircxz. van der Leth c.s., 
kerkmeesters van Voorhout,
10 maart 1611 1 charter
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534 Akte van transport door middel van ruiling voor schout en schepenen van 
Noordwijk van landerijen, gelegen te Noordwijk, tussen Nicolaas van der 
Bronkhorst en Adriaan Mourijnsz., rentmeester van de abdij van Leeuwenhorst,
14 november 1611 1 charter

535 Akte van transport voor schout en schepenen van Voorhout van een perceel land, 
gelegen te Voorhout, door Claes Adriaensz. c.s., Heilige Geestmeesters van 
Noordwijkerhout aan Adriaan Mourijnsz., rentmeester van de abdij van 
Leeuwenhorst,
11 december 1614 1 charter

536.1-536.3 Akte van transport voor schout en schepenen van Noordwijkerhout van twee 
percelen land, gelegen in Noordwijkerhout, door Andries van Bronkhorst aan de 
Ridderschap ten behoeve van de abdij van Leeuwenhorst, 30 september 1618; met 
retroacta, 21 mei 1615 en 12 januari 1617

3 charters [getransfigeerd]
536.1 1618 september 30
536.2 1615 mei 21
536.3 1617 januari 12

537.1-537.2 Akte van transport door middel van ruiling voor schout en schepenen van 
Oegstgeest en Valkenburg van landerijen, gelegen in de voornoemde plaatsen, 
tussen Jacob van Wassenaer, raad en rentmeester-generaal van de abdij van 
Leeuwenhorst, en Adriaen Quyrijnss. (Quyeringsz.) van Paddenpoel c.s., 
huiszittenmeesters te Leiden, 17 februari 1631; met retroactum, 1 december 1626

2 charters
537.1 1631 februari 17
537.2 1626 december 1

538.1-538.3 Stukken betreffende het transport van landerijen, gelegen te Oegstgeest, door de 
erfgenamen van Catharina Jansdr. aan de abdij van Leeuwenhorst,
17 april 1647 en 23 oktober 1649 3 charters
538.1 Sententie van willig decreet van het Hof van Holland 1647 april 10
538.2 1647 april 17
538.3 1649 oktober 23

539-539.1 Akte van transport voor schout en schepenen van de beide Noordwijken van een 
perceel land, gelegen te Noordwijk, door Pieter Gerritsz. van der Mij namens Sweer 
Dirckz. aan de abdij van Leeuwenhorst, 16 mei 1650; met bijlage, 16 mei 1650

1 charter en 1 stuk
539.1 Akte van transport,1650 mei 16
539 Bijlage,1650 mei 16

540 Akte van transport door middel van ruiling voor schout en schepenen van 
Wateringen en Monster van landerijen, gelegen in de voornoemde plaatsen, tussen 
Willem Havius, commies van de abdij van Leeuwenhorst, en Cornelis Borsman, 
procureur van de Hoge Raad van Holland en Zeeland, 4 juli 1650; met geïnsereerde 
akte van authorisatie 15 januari 1650

1 charter

541-541.6 Akte van transport door middel van ruiling voor schout en schepenen van 
Noordwijk van landerijen, gelegen te Noordwijk, tussen Daniel Symonsz. en de 
abdij van Leeuwenhorst, 17 augustus 1652; met retroacta, 1635, 1637, 1651-1653 en 
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(begin 17e eeuw)
4 charters (getransfigeerd), 2 charters en 9 stukken

541.1 1652 augustus 17
541.2 1635 februari 21
541.3 1635 februari 21
541.4 1637 oktober 4
541.5 1651 mei 23
541.6 1651 mei 13
541 Overige stukken

542-542.2 Akte van transport voor schout en schepenen van Lisse van een perceel land, 
gelegen aan de banwetering te Lisse, door Peter Claesz. van 't Nest aan de abdij van 
Leeuwenhorst, 5 januari 1653; met bijlage, 1653; met retroacta, 9 januari en 31 juli 
1652

2 charters [getransfigeerd] en 3 stukken
542.1 1653 januari 5
542.2 1652 januari 9
542 Overige stukken

543-543.3 Akte van transport voor schout en schepenen van Sassenheim van een perceel land,
gelegen te Sassenheim, door Cornelis Roosenburch aan de abdij van Leeuwenhorst,
11 april 1654; met retroacta, 6 maart 1636 en 4 en 7 december 1652

2 charters [getransfigeerd], 1 charter en 3 stukken
543.1 1654 april 11
543.2 1652 december 4
543.3 1652 december 7
543 Overige stukken

544 Akte van transport voor schout en schepenen van Dorp (ambacht) van een perceel 
land, gelegen onder het ambacht van Dorp, door Henricus Winckel namens Jacob 
van Wassenaer c.s. aan de abdij van Leeuwenhorst, 6 april 1656; met geïnsereerde 
akte van authorisatie 20 maart 1656

1 charter

545.1-545.2 Akte van transport door middel van ruiling voor schout en schepenen van 
Rijnsburg, Noordwijk, Oegstgeest en Lisse van landerijen, gelegen in voornoemde 
plaatsen, tussen Willem Havius, commies van de abdij van Leeuwenhorst, en 
Bartholomeus Pety, namens Albert van Wassenaer, 3 juni 1656; met retroacta 19 juni
1655

2 charters
545.1 1656 juni 3
545.2 1655 juni 19

546.1-546.4 Akte van transport door middel van ruiling voor schout en schepenen van Lisse van 
landerijen, gelegen te Lisse, tussen Nanningh Nanningsz. en Willem Havius, 
commies van de abdij van Leeuwenhorst, 25 augustus 1658; met geïnsereerde akte 
van authorisatie, 30 april 1657; met retroacta, 25 april 1642, 17 oktober 1646 en 25 
augustus 1658

4 charters [getransfigeerd]
546.1 1658 augustus 25
546.2 1658 augustus 25
546.3 1646 oktober 17
546.4 1642 april 25
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547.1-547.2 Akte van transport door middel van ruiling voor schout en schepenen van Lisse van 
landerijen, gelegen nabij de "Trijnenlaen" te Lisse, tussen Willem Havius, commies 
van de abdij van Leeuwenhorst, en Adriaan van der Laen, rentmeester van het 
Hoogheemraadschap Rijnland, 25 augustus 1658; met geïnsereerde akte van 
authorisatie, 30 april 1657; met bijlage25 augustus 1658

2 charters [getransfigeerd]
547.1 1658 augustus 25
547.2 1658 augustus 25

548.1-548.3 Akte van transport voor schout en schepenen van Naaldwijk van landerijen, gelegen
te Naaldwijk, door Cornelis en Dirck Gerritsz. van Teylingen aan de abdij van 
Leeuwenhorst, 2 juni 1659; met retroactum, 23 februari 1649

3 charters [getransfigeerd]
548.1 1659 juni 2
548.2 1649 februari 23
548.3 1649 februari 23

549.1-549.4 Akte van transport voor schout en schepenen van Noordwijkerhout van percelen 
land, gelegen in Noordwijkerhout, door Jacob Jeroensz. c.s. aan Willem Havius, 
commies van de abdij van Leeuwenhorst, 15 februari 1663; met retroacta, 16 
februari 1586, 14 november 1596 en 5 juni 1613

4 charters [getransfigeerd]
549.1 1663 februari 15
549.2 1586 februari 16
549.3 1596 november 14
549.4 1613 juni 5

550 Akte van transport voor schout en schepenen van Voorhout van een perceel land, 
gelegen te Voorhout, door Willem Havius, rentmeester namens Adam Schellart van 
Obbendorff, aan de abdij van Leeuwenhorst,
15 februari 1663 1 charter

551.1-551.5 Akte voor schout en schepenen van Noordwijkerhout, waarbij Jeroen Jacobss. van 
Sprockenburch twee percelen land in onderpand geeft aan de abdij van 
Leeuwenhorst wegens onduidelijkheid over de aflossing van een cijns van een 
perceel land, vermeld in een transportakte d.d. 7 juni 1661, 10 juli 1667; met 
retroacta, 23 januari 1603, 19 mei 1609, 15 augustus 1611, 8 april 1620 en 18 mei 1661

3 charters en 1 stuk [getransfigeerd], 2 charters en 1 stuk
551.1 1667 juli 10
551.2 1661 juni 7
551.3 1609 mei 19
551.4 Stuk, 1620 april 8
551.5 1611 augustus 15, 1661 mei 18

552.1-552.4 Akte van transport voor schout en schepenen van Noordwijk van een huis en erf, 
gelegen op de Hoge Weide te Noordwijk voorheen behorend tot de heerlijkheid 
Offem, door Jan Cornelisz. Bouman, alias Brederode, alias de Kock, aan de abdij van
Leeuwenhorst, 12 augustus 1667; met retroacta, 9 mei 1631, 20 april 1638 en 9 juni 
1640

4 charters [getransfigeerd]
552.1 1667 augustus 12
552.2 1631 mei 9
552.3 1638 april 20
552.4 1640 juni 9
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553-553.3 Akte van transport voor schout en schepenen van Noordwijk en Noordwijkerhout 
van een perceel land, gelegen in de voornoem-de plaatsen, door Jan Jeroensz. 
Bronsgeest aan de abdij van Leeuwenhorst, 19 juni 1682; met retroacta, 25 mei 
1588, afschrift 1590, 16 november 1662 en 6 juni 1663

3 charters en 2 stukken
553.1 1682 juni 19
553.2 1662 november 16
553.3 1663 juni 6
553 1588 mei 25

554 Akte van transport voor schout en schepenen van Voorhout van een perceel land, 
gelegen te Voorhout, door Gerrit Jansz. Turkenburg c.s. aan Gijsbert Heeneman, 
commies van de abdij van Leeuwenhorst,
30 december 1708 1 charter

555 Akte van transport voor schout en schepenen van Warmond van een huis en erf, 
gelegen in de "Jan Korsen of Troostenpolder" te Warmond, door de executeurs-
testamentair van Huyg van Beyeren aan de abdij van Leeuwenhorst,
5 april 1768 1 charter

(b). Belening

(b). Belening

556-557 Akten van belening door de Staten van Holland en West- Friesland met de helft van 
zestig morgen land, gelegen bij het huis Teylingen te Voorhout,
1737 en 1754 2 charters
556 Belening van Adam Adriaan van der Duyn, raad en rent- meester-

generaal van de abdij van Leeuwenhorst, 4 december 1737
557 Belening van Vincent Willem van Hompesch, raad en rentmeester-

generaal van de abdij van Leeuwenhorst, 6 september 1754
(c). Vervreemding

(c). Vervreemding

558.1-558.3 Akte van transport voor schout en schepenen van Noordwijkerhout van een perceel
land, gelegen te Noordwijkerhout, door Adriaan Mourijnsz., rentmeester van de 
abdij van Leeuwenhorst, aan het weeshuis van Noordwijkerhout, 12 februari 1617; 
met retroacta, 24 mei 1601 en 24 september 1615

3 charters [getransfigeerd]
558.1 1617 februari 12
558.2 1601 mei 24
558.3 1615 september 24

559 Akte van transport voor schout en schepenen van Noordwijkerhout van een perceel
land te Noordwijkerhout door Willem Jansz. van Schoterbosch, commies van de 
abdij van Leeuwenhorst, aan Adriaan Mourijnsz.,
30 september 1618 1 charter

560 Stukken betreffende de verkoop van de roerende goederen van Frans Gerritsz. van 
den Berg, wonend in een huis van de abdij van Leeuwenhorst te Noordwijkerhout,
1784-1785 1 omslag

561 Missive van (Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdij- en,) aan W.W. van 
Berckel, betreffende een onderhandse verkoop van landerijen, gelegen te 
Noordwijk, behorend aan abdij van Leeuwenhorst, klad,
11 juli 1788 1 stuk
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(d). Landscheiding en landmeting

(d). Landscheiding en landmeting
Voor een gedetailleerde beschrijving van alle hierna volgende kaartboeken, zie bijlage I.

--- Kaartboeken van de landen, gelegen in Rijnland, Delfland en Schieland, behorend 
tot de eigendommen van de abdij van Leeuwenhorst, gemaakt door Jan Pietersz. 
Dou,
1625 2 delen
--- Rijnland.

Voorheen bekend als inv.nr. 562 . Aan te vragen als 4.VTH inv.nr. P.
--- Delfland en Schieland.

Voorheen bekend als inv.nr. 563 . Aan te vragen als 4.VTH inv.nr. Q.

--- Kaartboek van de landen, gelegen in Rijnland, behorend tot de eigendommen de 
abdij van Leeuwenhorst, gemaakt door Jan Jansz. Dou,
1660 1 deel
Voorheen bekend als inv.nr. 564 . Aan te vragen als 4.VTH inv.nr. R.

565-566 Lijsten van de in kaart gebrachte landerijen, gelegen in Rijnland, Westland, Delfland
en Schieland, behorend tot de eigendommen van de abdij van Leeuwenhorst,
[1760] 2 omslagen
De folionummers verwijzen naar inv.nrs. 562-563.
565 Westland, Delfland en Schieland.
566 Rijnland.

(e). Onderhoud en vernieuwing

(e). Onderhoud en vernieuwing

--- Stukken betreffende de verbouwing van een "woninge in 't Uuythoff", behorend 
aan de abdij van Leeuwenhorst,
1620
Berust in het huisarchief Twickel.

567 Memorie van (Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen,) betreffende de 
opbouw van een afgebrande molen in de Swetterpolder, behorend aan de abdij van
Leeuwenhorst, [1772]; met bijlagen, (eind 18e eeuw)

3 stukken

568 Lijst van reparaties, die aan de goederen van de abdij van Leeuwenhorst verricht 
moeten worden, [1781]; met bijlage 9 juni 1781

2 stukken

569 Memories betreffende het droogmalen van de "Cooypolder" te Warmond, 
eigendom van de abdij van Leeuwenhorst, in verband met de vogelkooi aldaar, 5 
april 1783 en (eind 18e eeuw); met bijlage, 28 december 1672, afschrift [1783]

3 stukken

570 Memorie betreffende het rooien van het elzenbos bij de woning, genaamd de 
"Rentmeesterskamer", behorend aan de abdij van Leeuwenhorst en verhuurd aan 
Cornelis Hendrikz. van Hoorn,
1789 1 stuk
Zie tevens inv.nrs. 245, 571, 573 en 784.

571 Rapport van de superintendenten van de abdij van Leeuwenhorst betreffende de 
afbraak van een woning genaamd de "Rentmeesterskamer",
(eind 18e eeuw) 1 stuk
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Zie tevens inv.nrs. 245, 570, 573 en 784.

572 Memorie van eigenaars van een gedeelte van de Heereweg, gele-gen in de 
heerlijkheid Sassenheim, voor de dijkgraaf en hoog-heemraden van Rijnland 
betreffende de aanleg van een nieuwe straatweg van 's-Gravenhage naar Haarlem, 
(18e eeuw), afschrift, (18e eeuw)
(eind 18e eeuw) 1 stuk

573 Memorie betreffende de beplanting van landerijen, behorend bij de woningen 
genaamd het "Oude Bouwhuys" en de "Rentmeesterskamer" van de abdij van 
Leeuwenhorst, (18e eeuw); met bijlage, (eind 18e eeuw)

2 stukken
Zie tevens inv.nrs. 245, 570, 571 en 784.

574 Memorie betreffende herstelwerkzaamheden aan gebouwen van de abdij van 
Leeuwenhorst,
(18e eeuw) 1 stuk

(f). Roerende goederen

(f). Roerende goederen

--- Aantekeningen betreffende aangekochte goederen ten behoeve van de 
gecommitteerden en raad en rentmeester-generaal van de abdij van Leeuwenhorst,
[1649]
Berust in het huisarchief Twickel.

575 Lijsten van tuingereedschap, behorend aan de abdij van Leeuwenhorst,
1727, 1730 en 1781 4 stukken
Het stuk van 1781 is in tweevoud.

576 Aantekeningen betreffende het bestaan van een inventaris van aangekochte 
meubelen in 1742 voor de abdij van Leeuwenhorst op last van (Aernout Joost van 
der Duyn) door Hendrik Bosch, commies van de beide abdijen,
[1742] 1 stuk

577 Lijst van roerende goederen zich bevindend in de abdij van Leeuwenhorst door 
(Jacob Philip) van den Boetzelaer overgedragen aan (Aernout Joost) van der Duyn,
[1775] 1 stuk

578 Missiven van H. Andewey aan Gijsbert Heeneman betreffende de meubelen en het 
hout, behorend aan de abdij van Leeuwenhorst,
6 en 11 juni 1781 2 stukken

579 Missive van Albertus van Ginhoven aan (Gijsbert Heeneman) betreffende 
verdwenen meubelen uit het huis van Leeuwenhorst,
10 juni 1781 1 stuk

580 Lijst van roerende goederen aanwezig in het "Heerenhuis" op Leeuwenhorst,
juni 1781 1 stuk
In viervoud.

581 Bestek en begroting van Klaas Ouwehand voor een kozijn van een gebouw van de 
abdij van Leeuwenhorst,
(eind 18e eeuw) 1 stuk

582 Lijst van de bomen, die bij de abdij van Leeuwenhorst staan,
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(eind 18e eeuw) 1 stuk

583 Lijst van roerende goederen aanwezig op de abdij van Leeuwen-horst, behorend 
aan degene, die de functie van raad en rentmeester-generaal uitoefent,
(eind 18e eeuw) 1 stuk

(g). Overige bemoeiingen

(g). Overige bemoeiingen

584 Missive van N.N. Slijchtenhorst aan Adriaan Mourijnsz.,rentmeester van de abdij 
van Leeuwenhorst, betreffende een proces tussen Adriaan Huyman en de abdij van 
Rijnsburg,
3 juli 1603 1 stuk

585 Stukken betreffende de verkoop van hooigras, staande op de niet verpachte 
landerijen van de abdij van Leeuwenhorst,
8 juni 1762 2 stukken

2). Financiën

2). Financiën
(a). Leggers en staten

(a). Leggers en staten

586-593 Staten van inkomsten van 1738-1745 en uitgaven van 1739-1746 van de abdij van 
Leeuwenhorst, opgemaakt door de commies van de abdij van Leeuwenhorst,
1738-1746 8 delen
586 Inkomsten, 1738, uitgaven,1739
587 Inkomsten, 1739, uitgaven,1740
588 Inkomsten, 1740, uitgaven,1741

Ontbreekt
589 Inkomsten, 1741, uitgaven,1745

Ontbreekt
590 Inkomsten, 1742, uitgaven,1743

Ontbreekt
591 Inkomsten, 1743, uitgaven,1744
592 Inkomsten, 1744, uitgaven,1745
593 Inkomsten, 1745, uitgaven,1746

594 Manuaal van de inkomsten uit de pacht, erfrenten, erfpacht en de losrenten van de 
goederen van de abdij van Leeuwenhorst
1579 1 deel

595 Register van inkomsten uit de verpachting van land van de abdij van Leeuwenhorst,
[1600]-1614 en 1620 1 deel
Met index.

596 Legger van de inkomsten uit de pacht, tienden en renten van de abdij van 
Leeuwenhorst, 1607-1609 en de uitgaven, 1608

1 deel

597-602 Leggers van de inkomsten uit de erfpachten, los- en erfrenten, tienden en 
landpachten van de goederen van de abdij van Leeuwenhorst, gelegen in Rijnland, 
Westland en Delfland
1735-1741 6 delen
- Het jaar 1737 ontbreekt.
- Met klappers.
597 1735
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598 1736
599 1738
600 1739
601 1740
602 1741

603-608 Leggers van de inkomsten uit de verpachting van land van de abdij van 
Leeuwenhorst, gelegen in Rijnland, Westland en Delfland
1747-1752 6 delen
603 1747
604 1748
605 1749
606 1750
607 1751
608 1752

(b). Rekeningen van de raad en rentmeester-generaal van de abdij van Leeuwenhorst, 1571-1759

(b). Rekeningen van de raad en rentmeester-generaal van de abdij van Leeuwenhorst, 
1571-1759
- De jaren 1623-1626, 1631-1636, 1638, 1639, 1648, 1655, 1702, 1703, 1705-1707, 1709, 1711, 1714-1715, 
1719, 1724, 1727, 1732 en 1734-1756 ontbreken.
- Het rekeningjaar van de abdij van Leeuwenhorst liep van (januari-december).

609-656 Rekeningen van Adriaan Mourijnsz., rentmeester van de abdij van Leeuwenhorst, 
1571-1618; met rendantsexemplaar 1571-1618; met bijlagen, 1572-1574, [1584], 1586, 
1588, 1590, 1601-1607, 1611, 1612 en 1616-1619.84 delen en 65 stukken
609 1571; met rendantsexemplaar, afgehoord 2 november 1579
610 1572; met rendantsexemplaar, 12 november 1579; met bijlagen, 1572, 

5 stukken
Niet raadpleegbaar

611 1573; met rendantsexemplaar, afgehoord 1 maart 1580; met bijlagen, 
1573., 3 stukken
Niet raadpleegbaar

612 1574; met rendantsexemplaar, afgehoord 24 januari 1581; met 
bijlagen, 1574., 1 stuk
Niet raadpleegbaar

613 1575; met rendantsexemplaar, afgehoord 1 maart 1585.
Niet raadpleegbaar

614 1576; met rendantsexemplaar, afgehoord 25 maart 1582.
Niet raadpleegbaar

615 1577; met rendantsexemplaar, afgehoord 11 mei 1586
616 1578; met rendantsexemplaar, afgehoord 11 mei 1586

Niet raadpleegbaar
617 1579; met rendantsexemplaar, afgehoord 11 mei 1586

Niet raadpleegbaar
618 1580; met rendantsexemplaar, afgehoord 11 mei 1586
619 1581; met rendantsexemplaar, afgehoord 11 mei 1586
620 1582; met rendantsexemplaar, afgehoord 11 mei 1586
621 1583, afgehoord11 mei 1586

Niet raadpleegbaar
622 1584; met rendantsexemplaar, afgehoord 11 mei 1586; met bijlage, 

[1584], 1 stuk
Van het rendantsexemplaar ontbreekt
het laatste gedeelte.

623 1585; met rendantsexemplaar, afgehoord 15 november 1586.
624 1586, afgehoord 12 november 1587; met bijlagen, 1586., 2 stukken
625 1587; met rendantsexemplaar, afgehoord 11 november 1588; met 
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bijlage, 1588., 1 stuk
626 1588; met rendantsexemplaar, afgehoord 21 november 1589.
627 1589; met rendantsexemplaar, afgehoord 13 november 1590; met 

bijlagen, 1590., 2 stukken
628 1590; met rendantsexemplaar, afgehoord 20 november 1591.
629 1591; met rendantsexemplaar, afgehoord 11 november 1592.

Niet raadpleegbaar
630 1592; met rendantsexemplaar, afgehoord 11 november 1593.

Niet raadpleegbaar
631 1593; afgehoord 11 november 1594.

Niet raadpleegbaar
Alleen het rendantsexemplaar.

632 1594; met rendantsexemplaar, afgehoord 15 november 1595.
Niet raadpleegbaar

633 1595; met rendantsexemplaar, afgehoord 13 november 1596.
Niet raadpleegbaar

634 1596; met rendantsexemplaar, afgehoord 12 november 1597.
Niet raadpleegbaar

635 1597, afgehoord 12 november 1598.
Niet raadpleegbaar

636 1598; met rendantsexemplaar, afgehoord 11 november 1599.
Niet raadpleegbaar

637 1599; met rendantsexemplaar, afgehoord 15 november 1600.
Niet raadpleegbaar

638 1600, afgehoord 1601; met bijlagen, 1601 en 1602., 7 stukken
Niet raadpleegbaar
Alleen het rendantsexemplaar.

639 1601, afgehoord 13 november 1602; met bijlage, 1601., 1 stuk
Niet raadpleegbaar
Alleen het rendantsexemplaar.

640 1602, afgehoord 26 november 1603; met bijlagen, 1603., 7 stukken
Niet raadpleegbaar
Alleen het rendantsexemplaar.

641 1603, afgehoord 18 november 1604.
Niet raadpleegbaar

642 1604, afgehoord 6 december 1606; met bijlagen, 1604., 4 stukken
Niet raadpleegbaar

643 1605, afgehoord 6 december 1606; met bijlagen, 1605. en 1606., 6 
stukken
Niet raadpleegbaar

644 1606, afgehoord 28 november 1607; met bijlagen, 1607., 12 stukken
Niet raadpleegbaar

645 1607; met rendantsexemplaar, afgehoord 12 november 1608.
646 1608, afgehoord 18 november 1609.

Alleen het rendantsexemplaar.
647 1609; met rendantsexemplaar, afgehoord 15 december 1610.
648 1610; met rendantsexemplaar, afgehoord 11 januari 1612.

Niet raadpleegbaar
649 1611; met rendantsexemplaar, afgehoord 16 januari 1613; met 

bijlagen, 1611 en 1612., 4 stukken
Niet raadpleegbaar

650 1612; met rendantsexemplaar, afgehoord 22 januari 1615.
651 1613; met rendantsexemplaar, afgehoord 22 januari 1615.
652 1614; met rendantsexemplaar, afgehoord 27 januari 1616.
653 1615; met rendantsexemplaar, afgehoord 29 december 1616; met 

bijlagen, 1616., 1 stuk
654 1616; met rendantsexemplaar, afgehoord 28 december 1617; met 

bijlagen, 1617 en 1618, 3 stukken
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655 1617; met rendantsexemplaar, afgehoord 20 februari 1619; met 
bijlage, 1618., 1 stuk
Niet raadpleegbaar

656 1618; met rendantsexemplaar, afgehoord 13 november 1619; met 
bijlagen, 1619., 2 stukken
Niet raadpleegbaar

657-660 Rekeningen van Willem Jansz. van Schoterbosch, rentmeester van de abdij van 
Leeuwenhorst, 1619-1622; met rendantsexemplaren, 1621-1622; met bijlage (17e 
eeuw)
1619-1622, 17e eeuw 6 delen en 1 stuk
De jaren 1623 en 1624 ontbreken.
657 1619, afgehoord 30 december 1620

Niet raadpleegbaar
658 1620, afgehoord 17 november 1621.

Niet raadpleegbaar
659 1621; met rendantsexemplaar, afgehoord 15 februari 1623.

Niet raadpleegbaar
660 1622; met rendantsexemplaar, afgehoord 28 februari 1624; met 

bijlage (17e eeuw), 1 stuk
Niet raadpleegbaar

661-666 Rekeningen van Jacob van Wassenaer, raad en rentmeestergeneraal van de 
inkomsten van de abdij van Leeuwenhorst, en van Willem Jansz. van Schoterbosch, 
substituut-rentmeester van de uitgaven van de abdij
1627-1637 6 delen
De jaren 1625, 1626, 1631-1635 en 1638 ontbreken.
661 1627, afgehoord 17 februari 1632.

Niet raadpleegbaar
662 1628, afgehoord 18 februari 1632.

Niet raadpleegbaar
663 1629, afgehoord 1635.

Niet raadpleegbaar
664 1630, afgehoord 1635.
665 1636, afgehoord z.d.
666 1637, afgehoord z.d.

Niet raadpleegbaar

667-678 Rekeningen van Johan van Matenesse, raad en rentmeestergeneraal van de 
inkomsten van de abdij van Leeuwenhorst, en van Willem Jansz. van Schoterbosch, 
substituut-rentmeester (tot 1648), en de commies Willem Havius van de uitgaven 
van de abdij, 1640-1652.12 delen
De jaren 1639 en 1648 ontbreken.
De inv.nrs. 675-678 zijn door de commies Willem Havius namens de minderjarige kinderen van 
Johan van Matenesse overgeleverd.
667 1640, afgehoord 10 april 1643.

Niet raadpleegbaar
668 1641, afgehoord 24 februari 1644.

Niet raadpleegbaar
669 1642, afgehoord 31 mei 1649.

Niet raadpleegbaar
670 1643, afgehoord 31 mei 1649.

Niet raadpleegbaar
671 1644, afgehoord 31 mei 1649.
672 1645, afgehoord 31 mei 1649.
673 1646, afgehoord 31 mei 1649.
674 1647, afgehoord 23 mei 1651.

Niet raadpleegbaar
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675 1649, afgehoord 26 januari 1656.
Niet raadpleegbaar

676 1650, afgehoord 27 januari 1656.
677 1651, afgehoord 27 januari 1656.

Niet raadpleegbaar
678 1652, afgehoord 28 januari 1656.

679-683 Rekeningen van Jacob van Wassenaer, raad en rentmeestergeneraal van de 
inkomsten van de abdij van Leeuwenhorst, en van Willem Havius, commies van de 
uitgaven van de abdij
1653-1658 5 delen
Het jaar 1655 ontbreekt.
679 1653, afgehoord 24 april 1657.
680 1654, afgehoord 24 april 1657.
681 1656, afgehoord 17 januari 1660.
682 1657, afgehoord 17 januari 1660.
683 1658, afgehoord 19 januari 1661.

684-689 Rekeningen van Wigbold van der Does, raad en rentmeestergeneraal van de 
inkomsten van de abdij van Leeuwenhorst, en van Willem Havius, commies van de 
uitgaven van de abdij
1659-1664 6 delen
684 1659, afgehoord 12 april 1662.
685 1660, afgehoord 14 februari 1667.
686 1661, afgehoord 14 februari 1667.
687 1662, afgehoord 14 februari 1667.
688 1663, afgehoord 17 mei 1669.
689 1664, afgehoord 17 mei 1669.

690-693 Rekeningen van Arend van Wassenaer, raad en rentmeestergeneraal van de 
inkomsten van de abdij van Leeuwenhorst, en van Willem Havius, commies van de 
uitgaven van de abdij
1665-1668 4 delen
690 1665, afgehoord z.d.
691 1666, afgehoord z.d.
692 1667, afgehoord z.d.
693 1668, afgehoord z.d.

694-706 Rekeningen van Philips Jacob van den Boetzelaer, raad en rentmeester-generaal 
van de inkomsten van de abdij van Leeuwenhorst, en van Willem Havius, commies 
van de uitgaven van de abdij, 1669-1681.13 delen
694 1669, afgehoord februari 1680.
695 1670, afgehoord februari 1680.
696 1671, afgehoord februari 1680.
697 1672, afgehoord februari 1680.
698 1673, afgehoord 14 oktober 1693.
699 1674, afgehoord 14 oktober 1693.
700 1675, afgehoord 14 oktober 1693.
701 1676, afgehoord 14 oktober 1693.
702 1677, afgehoord 14 oktober 1693.
703 1678, afgehoord 14 oktober 1693.
704 1679, afgehoord 14 oktober 1693.
705 1680, afgehoord 14 oktober 1693.
706 1681, afgehoord 14 oktober 1693.
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Deze rekening - op naam van de volgende rentmeester - is nog door Philips Jacob 
van den Boetzelaer opgesteld.

707-712 Rekeningen van Jacob van Wassenaer, raad en rentmeestergeneraal van de 
inkomsten van de abdij van Leeuwenhorst, en van Willem Havius tot 1683 en Johan 
Fridel Muller vanaf 1684 commies van de uitgaven van de abdij, 1682-1687; met 
bijlagen, 1686 en 1687

6 delen en 3 stukken
707 1682, afgehoord 14 oktober 1693.
708 1683, afgehoord 14 oktober 1693.
709 1684, afgehoord 3 februari 1695.
710 1685, afgehoord 3 februari 1695.
711 1686, afgehoord 3 februari 1695; met bijlage, 1686., 1 deel en 1 stuk
712 1687, afgehoord 3 februari 1695; met bijlagen, 1687., 1 deel en 2 

stukken

713 Rekening van Jacob van Wassenaer en Philip Soete de Laake (Laecke), raad en 
rentmeester-generaal van de abdij van Leeuwenhorst en Diderick Havius, commies,
1688, afgehoord 19 april 1695; met bijlage, 1688

1 deel en 1 stuk

714 Rekening van Philips Soete de Laake en Steven van der Does, raad en rentmeester-
generaal van de inkomsten van de abdij van Leeuwenhorst, en Diderick Havius, 
commies van de uitgaven van de abdij, 1689, afgehoord 19 april 1695; met bijlagen, 
1689/1690.

1 deel en 3 stukken

715-720 Rekeningen van Steven van der Does, raad en rentmeestergeneraal, en van Diderick
Havius, commies van de abdij van Leeuwenhorst, 1690-1695; met bijlagen, 1691-
1695.

6 delen en 6 stukken
715 1690, afgehoord 19 april 1695.
716 1691, afgehoord z.d.; met bijlage, 1691., 1 stuk
717 1692, afgehoord z.d.; met bijlagen, 1692 en 1693., 2 stukken
718 1693, afgehoord 16 januari 1702; met bijlage, 1693, 1 stuk
719 1694, afgehoord 16 januari 1702; met bijlage, 1694, 1 stuk
720 1695, afgehoord 16 januari 1702; met bijlage, 1695, 1 stuk

721-731 Rekeningen van Frederick van Reede, raad en rentmeestergeneraal, en van Mathias 
Havius, commies van de abdij van Leeuwenhorst, 1696-1713; met bijlage, 1700.

11 delen en 1 stuk
De jaren 1702, 1703, 1705-1707, 1709, 1711, 1714 en 1715 ontbreken.
721 1696, afgehoord 2 februari 1703.
722 1697, afgehoord 2 februari 1703.
723 1698, afgehoord 2 februari 1703.
724 1699, afgehoord 2 mei 1704.
725 1700, afgehoord 6 februari 1705; met bijlage, 1700, 1 stuk
726 1701, afgehoord 5 februari 1706.
727 1704, afgehoord 7 februari 1710.
728 1708, afgehoord 2 februari 1714.
729 1710, afgehoord 6 mei 1716.
730 1712, afgehoord z.d.
731 1713, afgehoord 3 november 1719.

732-734 Rekeningen van Willem van Wassenaer, raad en rentmeestergeneraal, en van 
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Mathias Havius, commies van de abdij van Leeuwenhorst
1716-1718 3 delen
Het jaar 1719 ontbreekt.
732 1716, afgehoord 7 november 1721.
733 1717, afgehoord 20 juli 1724.
734 1718, afgehoord 15 november 1741.

735-738 Rekeningen van Wigbold van der Does, raad en rentmeestergeneraal, en van 
Mathias Havius, commies van de abdij van Leeuwenhorst
1720-1723 4 delen
Het jaar 1724 ontbreekt.
735 1720, afgehoord 15 november 1741.
736 1721, afgehoord 15 november 1741.
737 1722, afgehoord 15 november 1741.
738 1723, afgehoord 15 november 1741.

739-740 Rekeningen van Jacob Godefroy van den Boetzelaer, raad en rentmeester-generaal, 
en van Mathias Havius, commies van de abdij van Leeuwenhorst
1725-1726 2 delen
Het jaar 1727 ontbreekt.
739 1725, afgehoord 15 november 1741.
740 1726, afgehoord 15 november 1741.

741-745 Rekening van Johan Hendrik van Wassenaer, raad en rentmeester-generaal, en van 
Mathias Havius, commies van de abdij van Leeuwenhorst, 1728-1733 en "Staat en 
verantwoording van de emolumenten" van de raad en rentmeester-generaal, 1736-
1744; met bijlagen, 1737-1744.

5 delen
- Van de rekening ontbreekt het jaar 1732.
- De "Staat en verantwoording van de emolumenten"
over 1736-1744 berust in het huisarchief Twickel.
741 1728, afgehoord 15 november 1741.
742 1729, afgehoord 15 november 1741.
743 1730, afgehoord 15 november 1741.
744 1731, afgehoord 19 november 1745.
745 1733, afgehoord 15 november 1741.

746 Rekening van Willem Vincent van Hompesch, raad en rentmeester-generaal, en 
Hendrik Bosch, commies van de abdij van Leeuwenhorst, 1757-1759

1 deel
- Vanaf 31 december 1757 tot het overlijden van Hendrik Bosch in 1759 is de rekening opgesteld door 
Dirck Roeff, notaris, als executeur van de boedel van de commies.
- De rekening is niet afgehoord.

(c). Verpachtingen

(c). Verpachtingen
Zie tevens de inv.nrs. 365-385 en 496-500.

747 Akte van verpachting van Adriaan Mourijnsz., rentmeester van de abdij Rijnsburg, 
van 6 morgen broekland, 4 1/2 morgen teelland en 13 hont broekland in Voorhout 
aan Egger Gijsbertsz. aldaar
8 maart 1577 1 stuk.

--- "Staat en verantwoording van de emolumenten".
--- 1736, gekwiteerd 11 april en 20 juni 17
--- 1737, afgehoord 23 januari 1739; met bijlagen, 1737.
--- 1738, afgehoord augustus 1740; met bijlagen, 1738 en 1739.
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--- 1739, afgehoord 2 oktober 1741; met bijlagen, 1739-1741.
--- 1740, afgehoord 27 januari 1742; met bijlagen, 1740 en 1741.
--- 1741, afgehoord 27 april 1743; met bijlagen, 1741 en 1742.
--- 1742, afgehoord 5 februari 1744; met bijlagen, 1742 en 1743.
--- 1743, afgehoord 25 december 1752; met bijlagen, 1743, 1747-1750.
--- 1744, afgehoord 9 april 1754; met bijlagen 1744 en 1752.

--- Akte voor schout en schepenen van 's-Gravenhage waarbij Adriaan Mourijnsz., raad
en rentmeester-generaal van de abdij van Leeuwenhorst, een perceel land, gelegen 
te Eik en Duinen, in erfpacht geeft aan Diderick van Santen
5 december 1616
Berust in het huisarchief Twickel.

--- Stuk houdende een opgave van de inkomsten uit de verpachte landerijen behorend 
aan de abdij van Leeuwenhorst[1619]
Berust in het huisarchief Twickel.

--- Lijst van land behorend aan de abdij van Leeuwenhorst, die in 1620 verpacht 
waren[1620]
Berust in het huisarchief Twickel.

--- Missive van Jacob van Tethrode aan Jacob van Wassenaer, raad en rentmeester-
generaal van de abdij van Leeuwenhorst, be- treffende de openbare verpachting 
van landerijen behorend aan de abdij van (Leeuwenhorst)
1 december 1620
Berust in het huisarchief Twickel.

748 Akte van overeenkomst tussen Leentje Dircxdr. c.s., erfgename van haar broer Joost
Dircxss. enerzijds, en Simon Meesz. te Voorhout, Mees Meesz. te Lisse en Ysbrand 
Klaasz. te Voorhout anderzijds, wegens de verkoop van alle roerende goederen be- 
horende bij de hofstede van Joost Dircxss. en de verhuur van het land, 2 mei 1616. 
Met een aantekening van het verzoek van Cornelis Simonsz. over de verhuur [1645]

2 stukken

749 Akte waarbij Jacob van Wassenaer, raad en rentmeester-gene- raal van de abdij van
Leeuwenhorst, een perceel land, gelegen te Warmond, in erfpacht geeft aan 
Cornelis Jan Coppen, 24 juli 1628, met akte van bevestiging van de 
gecommitteerden van de Ridderschap
21 februari 1629 1 stuk

750 Akte voor schout en schepenen van Warmond waarbij Jacob van Tethrode, 
secretaris van de abdij van Leeuwenhorst een per- ceel land, gelegen te Warmond, 
in erfpacht geeft aan Jacob van Wassenaer, 29 juni 1634, afschrift
(18e eeuw) 1 stuk

--- Memorie van Guislain van der Laen aan (Jacob van Wassenaer), raad en 
rentmeester-generaal van de abdij van Leeuwenhorst, betreffende land gelegen te 
Voorhout, (begin 17e eeuw).
Berust in het huisarchief Twickel.

--- Lijsten van verpachte landen van de abdij van Leeuwenhorst, 1650-1652, 1655-1657.
Berust in het huisarchief Twickel.

751 Akte van transport voor schout en schepenen van Noordwijkerhout van land. 
gelegen in de voornoemde plaats, belast met een erfpacht van de abdij van 
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Leeuwenhorst, door Cornelis Symonsz. Oostdam c.s. aan Pieter Symonsz. Oostdam
22 mei 1725 1 charter

752 Akte van transport voor schout en schepenen van Voorhout van twee percelen land,
gelegen te Voorhout, beide deels belend door landerijen van de abdij van 
Leeuwenhorst, door Elisabeth Meesen van der Voord aan Pieter Gerritse 
Turkenburg
13 januari 1746 1 charter

753 Stukken betreffende de redenen waarom pachters hun pacht niet kunnen voldoen 
aan de abdij van Leeuwenhorst, [na 1758].

2 stukken

754 Stukken betreffende voorwaarden voor de verpachting van tien-den van de abdij 
van Leeuwenhorst, 1759, 1760, 1772, 1773, 1775-1777 en 1779-1788

1 omslag

755 Stukken betreffende de verpachting van de landerijen van de abdij van 
Leeuwenhorst, 1760, 1762, 1777, 1784, 1788 en 1790-1792

1 omslag
Gedeeltelijk gedrukt.

756 Rekest van G.V. Velden namens Job de Winter aan de Ridder- schap betreffende de 
kwijtschelding van de pacht over 1761 van land behorend aan de abdij van 
Leeuwenhorst
(18e eeuw) 1 stuk

757 Aantekeningen betreffende de verpachting van vijf morgen land, gelegen te 
(Noordwijk), aan Cornelis Zwaeneveld door de abdij van Leeuwenhorst
[1770] 1 stuk

758 Memorie betreffende de betaling van de landpachten van land van de abdij van 
Leeuwenhorst
[1778] 1 stuk

759 Memorie betreffende de door de abdij van Leeuwenhorst aan W.W. van Berckel 
verpachte landerijen
[1788] 1 stuk
Zie tevens inv.nrs. 218 en 802.

760 Akte voor schout en schepenen van Warmond waarbij (Gijsbert) Heeneman, 
commies van de beide abdijen een perceel land, ge- legen in de "Kooijpolder" te 
Warmond, behorend aan de abdij Leeuwenhorst in erfpacht geeft aan Hans 
Joachim Andreas Pijn- ger c.s.
1 juni 1791 1 charter

761.1-761.2 Akten voor schout en schepenen van Voorhout waarbij Hendrik Phillippus 
Heeneman, commies van de beide abdijen, landerijen gelegen in de Bergendaalse 
polder te Voorhout, behorend aan de abdij van Leeuwenhorst in erfpacht geeft aan 
Elisabeth Koesen
24 november 1792 2 charters
761.1 1792 november 24
761.2 Duplicaat 1792 november 24

762 Memorie voor Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen, betreffende de 
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rectificatie van fouten gemaakt bij de ver- pachting van goederen van de abdij van 
Leeuwenhorst
(eind 18e eeuw) 1 stuk

(d). Renten

(d). Renten

763 Attestatie van burgemeesters, schout en schepenen van Utrecht betreffende het in 
leven zijn van Willem Jansz., controlleur van de tollen te Wijk bij Duurstede
16 oktober 1579 1 charter
Willem Jansz. trok een rente uit de kloostergoederen.

764 Akte voor schout en schepenen van Noordwijkerhout waarbij Adriaan Mourijnsz., 
rentmeester van de abdij van Leeuwen- horst, bekent een jaarlijkse losrente 
schuldig te zijn aan Margryete Cornelisdr.
18 mei 1595 1 charter

765 Akte waarbij Adriaan Mourijnsz., rentmeester van de abdij van Leeuwenhorst, en 
Johan van Matenesse, gecommitteerden van de abdij, enerzijds en Jan Pouwelsz. 
anderzijds verklaren, dat laatstgenoemde alsnog de achterstallige rente over een 
per- ceel land zal betalen
4 december 1597 1 stuk

(e). Proven

(e). Proven
Zie tevens inv.nrs. 163, 502-514.

766 Rekesten van Willem van Bronkhorst en Elizabeth van Bomgard respectievelijk 
Wilhelmina Slooten en Aldegonda Mulart aan de Ridderschap om proven van de 
abdij van Leeuwenhorst, z.j. Met een bijlage, z.j

3 stukken

767 Missive van Johan van Oldenbarnevelt aan de Ridderschap be- treffende de 
toekenning van een vrijgekomen prove van de ab- dij van Leeuwenhorst aan 
Reynout van Brederode en zijn tien kinderen
10 november 1602 1 stuk

768 Missive van Johan van Oestrum aan de Ridderschap betreffende een prove van de 
abdij van Leeuwenhorst voor Petronella van Oestrum
10 maart 1604 1 stuk

769 Staat van proven van de abdij van Leeuwenhorst, 1760.
1 katern

770-777 Akten van collatie en confirmatie der proven van de abdij van Leeuwenhorst, 1764, 
1766, 1774, 1775, 1777, 1778, 1782 en 1785, deel in afschrift, 1764, 1774, 1777; met 
retroacta, 1778 en 1780, gedeeltelijk in afschrift, [1778].23 stukken
770 1764, met afschrift, 1764., 4 stukken
771 1766, 2 stukken
772 1774, afschrift, 1774.
773 1775, 2 stukken
774 1777, met afschrift, 1777., 4 stukken
775 1778, 2 stukken
776 1782; met retroacta, 1778 en 1780, gedeeltelijk in afschrift[1778], 6 

stukken
777 1785, 2 stukken
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778 Lijsten van de met een prove gedoteerde jonkvrouwen van de abdij van 
Leeuwenhorst
[1780] 4 stukken

779 Stukken betreffende de toekenning van een prove van de abdij van Leeuwenhorst 
aan Josina Maria van Wassenaer, 1781, gedeeltelijk in afschrift
1781 4 stukken

(f). Belastingen

(f). Belastingen

--- Rekest van pachters van de abdij van Leeuwenhorst aan Jacob van Wassenaer om 
niet te hoeven meebetalen aan de omslag van Noordwijkerhout, (17e eeuw); met 
bijlage
(17e eeuw)
Berust in het huisarchief Twickel.

780 Lijsten van de landerijen van de abdij van Leeuwenhorst, die begroot zijn op het 
kohier van de verpondingen
(begin 18e eeuw) 1 stuk
In tweevoud.

781 Lijsten van landerijen van de abdij van Leeuwenhorst, die vrij zijn van 
verpondingen, 1760, afschriften
[1760] 5 stukken

782 Missiven van W. Dingemans, secretaris van 's-Gravenhage en Zandambacht, aan 
Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen betreffende de ordinaris-
verponding van landerijen behorend aan de abdij van Leeuwenhorst, 1784; met 
bijlagen
[1784] 5 stukken

(g). Overige financiële zaken

(g). Overige financiële zaken

783 Lijst van betalingen, opgesteld door Adriaan Mourijnsz., rentmeester van de abdij 
van Leeuwenhorst, (eind 16e - begin 17e eeuw)

1 stuk

--- Memories van (Hendrik Bosch, commies van de abdij van Leeuwenhorst,) 
betreffende de financiële toestand van de abdij
1737 en 1742
Berust in het huisarchief Twickel.

784 Uittreksel uit een legger van de landerijen van de abdij van Leeuwenhorst 
betreffende de landerijen behorend bij de woning genaamd de 
"Rentmeesterskamer"
(eind 18e eeuw) 1 stuk
- In tweevoud.
- Zie tevens inv.nrs. 245, 570, 571 en 573.

3). Geschiedenis en archief

3). Geschiedenis en archief
Voor een historisch overzicht van de abdij van Leeuwenhorst over de jaren 1262-1618 zie Collectie 
van Alkemade van der Schelling inv.nrs. 5-7.

--- Inventaris opgemaakt door Hendrik Bosch, commies van de abdij van 
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Leeuwenhorst, van de administratie nagelaten door zijn voorganger Mathias 
Havius, (begin 18e eeuw).
Berust in het huisarchief Twickel.

785 Inventaris van de archieven van de abdij van Leeuwenhorst over de periode 1262-
1682
(18e eeuw) 1 omslag
Zie tevens inv.nrs. 313 en 524.

786 Inventaris van de pauselijke bullen van de abdij van Leeuwen- horst over de 
periode 1224-1515
(18e eeuw) 1 stuk

787 Stukken betreffende de inventarisatie van het archief van de abdij van 
Leeuwenhorst over de periode 1245-1515, afschriften
(18e eeuw) 1 omslag
Zie inv.nr. 788.

788 Inventaris van de grafelijke oorkonden van de abdij van Leeuwenhorst over de 
periode 1273-1500
(18e eeuw) 1 omslag
Zie inv.nr. 787.

789 Aantekeningen betreffende de geschiedenis van de abdij van Leeuwenhorst
(18e eeuw) 1 omslag

c). Beheer der goederen van de abdij Rijnsburg

C). BEHEER DER GOEDEREN VAN DE ABDIJ RIJNSBURG
Zie tevens de inv.nrs. 162-526.

1). Stukken van algemene aard

1). Stukken van algemene aard

790-802 Missiven, ingekomen bij Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, augustus 1595 
- 29 maart 1603 en (eind 16e eeuw).

13 stukken
790 Amelis van Amstel van Mijnden 8 november 1591
791 C. Alphen, 1586.
792 (L. van) Bentinck29 oktober 1602
793 Jeronymus van Borre24 februari 1587
794 Willem de Cocq23 december 1586
795 Johan G. Peterss. van Doorn, augustus en november 1585.
796 (J.H. van der Ducker)9 maart 1592
797 Krijn Jansz., schout van Akkersdijk3 december 1594
798 Johan van Matenesse c.s.5 februari 1598
799 Beatrijs van Merode, 28 mei (eind 16e eeuw).
800 Maurits, graaf van Nassau7 november 1589
801 Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland29 maart 1603
802 (F.) van Schagen c.s.11 juli 1599

803 Missive van Jan Dominicuss. Bosboom aan Willem Havius, commies van de abdij 
van Rijnsburg
15 september 1640 1 stuk
Zie tevens inv.nr. 1708.

804-805 Stukken ingekomen bij Hendrik Bosch, commies van de abdij van Rijnsburg, 1755 en
(begin 18e eeuw).
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2 stukken
804 W.W. van Berckel, secretaris van Rotterdam 25 juni 1755
805 Johan Fridel Muller, oud-commies van de abdij van Rijnsburg, (begin 

18e eeuw).
2). Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2). Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
(a). Rechten en bevoegdheden

(a). Rechten en bevoegdheden

806-811 Rekesten van de abdis en de jonkvrouwen van de abdij van Rijnsburg aan diverse 
personen, 1573-[1577].

8 stukken
806 Rekest van de jonkvrouwen van de abdij van Rijnsburg aan de 

commissarissen van de Rekenkamer te Delft betreffende de 
verhoging van hun alimentatie, [ca. 1573]., 1 stuk
Zie tevens inv.nrs. 1723-1761.

807 Rekest van vrouwe Adriana van Egmond van Merestein, priorin van 
Rijnsburg aan Willem van Oranje om namens de abdis van Rijnsburg 
te Utrecht aan te vangen met het herstel van het beheer en de 
inkomsten van de abdij van Rijnsburg, [ca. 1573], met gunstig 
appointement van Wil-lem van Oranje en de Staten van Holland en 
West-Fries- land, 21 en 23 februari 1573, authentieke afschriften 27 
september 1575, 1 stuk
- In tweevoud.
- Zie tevens inv.nrs. 810 en 811.

808 Rekest van de jonkvrouwen van de abdij van Rijnsburg aan Willem 
van Oranje betreffende de teruggave van landerij-en gelegen bij 
Delft [1575], 1 stuk

809 Rekest van Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, aan Willem 
van Oranje betreffende de verhoging van haar ali-mentatie, [1576-
1577], 1 stuk
Zie tevens inv.nrs. 1723-1761.

810 Rekest van Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, aan Willem 
van Oranje betreffende het herstel van alle oude rechten 
voortkomend uit de eigendommen van de abdij van Rijnsburg, 
[1576-1577], 1 stuk
Zie tevens inv.nrs. 807 en 811.

811 Rekesten van Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, en de 
Ridderschap aan Willem van Oranje betreffende het herstel van de 
hoge, middelbare en lage jurisdictie van Rijnsburg [1577], 2 stukken
- Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 686, noot 1 bij nr. 1407.
- Zie tevens inv.nrs. 807 en 810.

812 Akte waarbij Gerijt Verhoef c.s. verklaren de laan, die zal worden aangelegd door 
het land van de abdij van Rijnsburg en het klooster Sint Agatha te Delft, niet zonder 
toestemming van beide kloosters als overpad van hun land te gebruiken, 28 mei 
1584, authentiek afschrift
23 augustus 1584 1 stuk
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 400, nr. 970.

813 Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland toestemming geven aan 
Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, om tol te heffen op de weg genaamd 
"Costverloren" bij Leidschendam
18 november 1593 1 charter
- Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 699, nr. 1432.
- Zie tevens inv.nr. 1463.
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814 Akte waarbij de abdij van Rijnsburg en het St. Catharinagast-huis te Leiden 
overeenkomen, dat zij beiden gebruik mogen ma-ken van het overpad tussen hun 
landerijen gelegen te Zoeter- woude
28 oktober 1595 1 stuk

815 Akte waarbij Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, en de Ridderschap 
overeenkomen, dat eerstgenoemde geen abdijgoede- ren zal verkopen zonder 
toestemming van de Ridderschap
14 november 1600 1 stuk
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 703-704,
nr. 1439.

816 Akte waarbij de vroedschap van Leiden aan Stephana van Ros- sum, abdis van 
Rijnsburg, persoonlijk vrijstelling van wijn- en bieraccijns verleent 22 oktober 1601

1 stuk
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 705, nr. 1441.

817 Notariële akte waarbij Leonard Speckman namens Johannes Schrader verklaart, dat
de abdij van Rijnsburg het recht van in- en uitvaart van een sloot, gelegen achter 
Rustenburg bin-nen de heerlijkheid Oegstgeest, zal behouden, 1 oktober 1757

1 stuk
(b). Uitoefening van rechten en bevoegdheden

(b). Uitoefening van rechten en bevoegdheden
1. Openbare orde

1. Openbare orde

818 Akte waarbij de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit op de Maze verklaren, dat 
zij gevangenen van de baljuw van Rijnsburg hebben overgenomen, 25 juni 1594, 
met authentiek afschrift
28 juni 1594 2 stukken

819 Ordonnaties van de baljuw en welgeboren mannen van Rijnsburg betreffende de 
vlasbewerking, 1609 en 1613, waarvan het stuk van 1613 een authentiek afschrift is
21 december 1613 2 stukken

820 Ordonnatie van (Anna van Berchem), vrouwe van Rijnsburg, en de 
gecommitteerden van de Ridderschap betreffende het weren van landlopers uit de 
heerlijkheid Rijnsburg, 6 november 1619, afschrift
(17e eeuw) 1 stuk

821 Verbaal van Albrecht van Schagen, raad en rentmeester-gene- raal van de abdij van 
Rijnsburg, c.s. van het verhoor van de gemonsterde ingezetenen van Rijnsburg, die 
hun verplichtingen in dezen niet zijn nagekomen
10 september 1629 1 stuk

822 Stukken betreffende de arrestatie van Hendrik Hoogwoning en Jan Buit, die hebben
meegedaan aan de Orangistische beweging
1785 1 katern en 5 stukken
Gedeeltelijk gedrukt.

823 Stukken betreffende het voornemen van (Isaac) van Schinne, baljuw van Rijnsburg, 
om een geseling op het herenhuis te Rijnsburg te doen plaatsvinden
1789 6 stukken
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2. Leenzaken

2. Leenzaken

824 Akte van verpanding van Johannes van Rinsburg met een perceel land, gelegen te 
Nieuw Schiedam, door Aleydis, zuster van Willem II, 11 september 1264, authentiek 
afschrift, 23 augus-tus 1584

1 stuk
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 36, nr. 58.

825 Staat van lenen van de abdij van Rijnsburg over 1552-1788, [1760]-1788; met 
bijlagen, 1776, 1780 en 1790, afschriften, 1776, 1780 en 1790

1 omslag

--- Register van de lenen van Rijnsburg, gehouden door Jan Kemp, stadhouder en klerk
vanwege de abdis Elburch van Langeraeck, 1553-1765.
Zie inv.nr. 700 van het archief van de abdij van Rijnsburg, toegang 3.18.20 (VROA 1931, p. 162-255).

826 Memorie betreffende een leen van vier morgen land, gelegen te Rijswijk, en een 
huis genaamd "Dat Dal" en tegenwoordig geheten "Duynsigt" over de jaren 1559-
1736
(18e eeuw) 2 stukken
- Zie de inv.nrs. 829-830 en 848.
- In tweevoud.

827 Akte waarbij Jacob Vincentsz. zijn neef Rutgert van Ilem, advokaat te Utrecht, 
machtigt om de lenen te verheffen, die hij verkregen heeft door overlijden van 
Cornelis van Mirop, domproost en aartsdiaken te Utrecht, 8 juli 1573, afschrift
(eind 16e eeuw) 1 stuk
Zie RGP, kleine serie 31, p. 675, noot 2 bij
nr. 1392.

828-832 Akten van belening door de raad en rentmeester-generaal van de abdij van 
Rijnsburg, met vier morgen land gelegen bij een huis, vroeger genaamd "Dat Dal" 
en nu geheten "Duynsigt", in de Noordpolder te Rijswijk, 1574, 1709, 1736 en 1772, 
afschrift, [1772]; met akten van transport van 2/3 deel van het voornoemde huis, 12 
juni 1716 en 28 maart 1736; met bijlage, 1610, afschrift, (17e eeuw)

6 charters en 3 stukken
Zie tevens inv.nrs. 826 en 848.
828 Belening van Maria Stalpairts Adriaensdr. 23 januari 1574

- Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 677,
nr. 1394.
- Zie tevens M. Hüffer, De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133-1574, p.256.

829 Belening van Christiaen Perquin (Perkin) namens Helena Debora 
Coopmans 23 oktober 1709

830 Belening van Gerard van Rijck namens Willem Boon, notaris te 
Rotterdam, belast met de boedelscheiding van Helena Debora 
Coopmans 15 maart 1736

831-831.3 Belening van Gerardus van Putten, 4 april 1736, met akten van 
transport van 2/3 deel van het huis "Duynsigt" te Rijswijk door 
Debora Everdina Coopmans en Johan Sebel, curator van de boedel 
van Christiaen Perquin (Perkin) aan Gerardus van Putten, 12 juni 1716 
en 28 maart 1736; met bijlage, 1610, afschrift (17e eeuw)
831.1 1736 maart 28
831.2 1736 april 4
831.3 1716 juni 12
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831 Bijlage, afschrift, 1610
832 Belening van Cornelis van der Kun, 5 november 1772, afschrift[1772]

833 Uittreksel uit een legger van de abdij van Rijnsburg betref- fende beleningen in 
Maasland, Kethel en Papswoude
(eind 16e eeuw) 1 stuk

834-837 Akten van belening door de Staten van Holland en West-Friesland met dertien 
morgen en twee hond land gelegen tussen Rijnsburg en Oegstgeest tussen de Vliet 
en de Zandlaan, 1617, 1648, 1710 en 1734; met retroactum, 1617.

4 charters en 1 stuk

834-834.1 Belening van Cornelis van der Mijle, 16 juni 1617; met retroacte, 11 
april 1617.
834.1 1617 juni 16
834 Retroacte, 1617 april 11

835 Belening van Jacob van Wassenaer, raad en rentmeester-generaal 
van de abdij van Rijnsburg 7 februari 1648
Zie tevens inv.nr. 840.

836 Belening van Wigbold van der Does 29 januari 1710
837 Belening van Vincent Willem van Hompesch namens Hendrik Bosch, 

commies van de abdij van Rijnsburg 1 juli 1734

838-839 Akten van belening door de raad en rentmeester-generaal van de abdij van 
Rijnsburg met een tuin en erf, gelegen te Rijns-burg
1651 en 1757 2 charters
838 Belening van Claes Jansz. van Oudevlieth 17 maart 1651
839 Belening van Aert Brammer 15 november 1757

840 Akte van ontheffing van de Staten van Holland en West-Friesland voor Jacob van 
Wassenaer, raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, wegens de 
tijdsoverschrijding voor leenverheffing
11 augustus 1661 1 charter
Zie tevens inv.nr. 835.

841.1-841.2 Akte van belening van Wybrant Jacobsz. met een perceel land, genaamd "Den Cuyl" 
gelegen bij Den Hoorn op Texel, door de raad en rentmeester-generaal van de abdij 
van Rijnsburg, 19 oktober 1669; met bijlage, 8 mei 1670, afschrift
16 mei 1670 1 charter en 1 stuk [aaneengehecht]
Zie tevens inv.nr. 850.
841.1 1669 oktober 19
841.2 1670 mei 16

842 Aantekeningen uit een leenregister van de abdij van Rijnsburg betreffende 
leenbezitters in de 16e en 17e eeuw
(17e eeuw) 2 stukken

843-850 Stukken betreffende diverse lenen van de abdij van Rijnsburg,
1705-1780, gedeeltelijk in afschrift, 1728 en (18e eeuw). Gedeeltelijk in concept.3 
omslagen en 22 stukken
843 Achttien morgen land te Aarlanderveen, 1753, 1754, 1767 en 1776-

1778, gedeeltelijk in afschrift (18e eeuw), 1 omslag
844 Huizen in de Crauwelsteeg te Leiden, 1727, 1728, 1733, 1740 en 1769, 

gedeeltelijk in afschrift, 1728 en (18e eeuw), 1 omslag
845 Raaphorsttienden onder Monster, 1705, 1732, 1754, 1766 en 1767, 
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gedeeltelijk in afschrift (18e eeuw), 9 stukken
846 Een morgen land te Oegstgeest, 1740.
847 Twee morgen land te Oegstgeest1743 en 1744, 3 stukken

Gedeeltelijk in concept.
848 Vier morgen land onder Rijswijk behorend bij het huis genaamd 

"Duynsigt"1736 en 1772, 7 stukken
Gedeeltelijk in concept.
Zie tevens inv.nrs. 826 en 828-832.

849 Acht hond land onder Warmond, 1762.
850 Texel, 1708, 1709, 1719, 1754, 1755, 1763, 1775, 1776 en 1780, 1 omslag

Zie tevens inv.nr. 841.

851-854 Stukken betreffende diverse lenen van de abdij van Rijnsburg, gelegen te Rijnsburg, 
1727-1782, gedeeltelijk in afschrift,
(18e eeuw) 2 omslagen en 8 stukken
851 Een huis in de Koestraat te Rijnsburg1727 en 1782, 2 stukken
852 Twee tuinen bij de Oude Vliet te Rijnsburg, 1743, 1747, 1756, 1757 en 

1765, gedeeltelijk in afschrift (18e eeuw), 1 omslag
853 Een huis achter de Kloostergracht te Rijnsburg, 1737, 1739 en 1742, 

gedeeltelijk in afschrift, 1743, 6 stukken
854 De Torenboomgaard te Rijnsburg, 1731, 1733 en 1739, gedeeltelijk in 

afschrift (18e eeuw), 1 omslag
Zie tevens inv.nrs. 855-858.

855-858 Akten van belening door de raad en rentmeester-generaal van de abdij van 
Rijnsburg met een huis, schuur en boomgaard, genaamd de Torenboomgaard, 
gelegen te Rijnsburg, 1727, 1739, 1767 en 1788

4 charters
Zie tevens inv.nr. 854.
855 Belening van Jan Frederiksz. de Ruyter15 november 1727
856 Belening van Jan Boers, secretaris van Rijnsburg3 juni 1739
857 Belening van Petrus Mejan, baljuw en secretaris van Rijnsburg28 

oktober 1767
858 Belening van Albertus van Ginhoven, bode van de abdij van 

Leeuwenhorst te Rijnland 29 maart 1788

859.1-859.2 Akten van belening van Dirk Simonsz. Overvoorden met land, gelegen te Rijnsburg, 
door de raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg
15 mei 1734 2 charters
859.1 Akte van belening1734 mei 15
859.2 Akte van belening, duplicaat1734 mei 15

860 Akte van belening van Dirk Simonsz. 't Hofflant met een morgen land, gelegen te 
Oegstgeest in de "Lubbertkamp", door de raad en rentmeester-generaal van de 
abdij van Rijnsburg
24 mei 1740 1 charter

861 Akte van belening van Jan Boers namens Dirk Dedel met een huis en erf, gelegen in 
het dorpsvierendeel te Rijnsburg, door de raad en rentmeester-generaal van de 
abdij van Rijnsburg
18 juni 1744 1 charter

862-863 Akten van belening door de raad en rentmeester-generaal van de abdij van 
Rijnsburg, met een morgen land, gelegen te Oegstgeest
1744 en 1782 2 charters
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862 Belening van Aucke van den Berg 18 juni 1744
863 Belening van Johan Hendrik Tuypel1 mei 1782

864 Akte van belening van Huybregt Visser met een huis en erf, gelegen op de 
Hogewoerd te Leiden, door de raad en rentmeester-generaal van de abdij van 
Rijnsburg
21 maart 1746 1 charter

865-866 Akten van belening door de raad en rentmeester-generaal van de abdij van 
Rijnsburg met twee tuinen en erven, gelegen te Rijnsburg
1757 en 1767 2 charters
865 Belening van Zacharias van Ginhoven namens Wijnand Meurs 15 

november 1757
866 Belening van Jan Heuler 28 oktober 1767

867 Akte van belening van Antje Rex met een perceel land, gelegen in de 
"Swanenburger polder" te Warmond, door de raad en rentmeester-generaal van de 
abdij van Rijnsburg
28 oktober 1767 1 charter

868 Memorie voor Willem Bentinck, raad en rentmeester-generaal van de abdij van 
Rijnsburg, als stadhouder van de lenen van de voornoemde abdij betreffende de 
bevoegdheden van de voornoemde functie, (tussen 1753-1774).

1 stuk

869 Stukken betreffende diverse lenen in de 16e-18e eeuw te Leiden en Leiderdorp
(18e eeuw) 3 stukken

870 Aantekeningen betreffende lenen van de abdij van Rijnsburg, die verlopen zouden 
zijn
(18e eeuw) 1 stuk

871 Lijsten van lenen van de abdij van Rijnsburg uit het begin van de 18e eeuw
(18e eeuw) 2 stukken

3. Geschillen

3. Geschillen

897 Aantekening over het proces tussen Claes Henricsx. van 't Holl c.s. en Dirck Gerritsz. 
van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, [oktober 1585]

1 stuk

898 Sententie van de Hoge Raad van Holland en Zeeland in het proces tussen Stephana 
van Rossum, abdis van Rijnsburg, c.s. en Catharina van Heemskerck over de 
vergoeding van kost en inwoning en dokterskosten gemaakt ten behoeve van 
Hendrik van der Does en zijn zoon
10 september 1592 1 charter

899 Missive van Jan van der Riviere aan Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de 
abdij van Rijnsburg, betreffende een proces tussen Jan Maerts en Stephana van 
Rossum, abdis van Rijnsburg, enerzijds en Baerent Tydincx van Oesterhaven 
anderzijds
7 november 1598 1 stuk

900 Aantekening opgemaakt door Dirck Pauw, rentmeester van de heer van Warmond, 
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van de proceskosten in het geschil tussen de abdij van Rijnsburg en de bestuurders 
van Leiden, (eind 16e - begin 17e eeuw)

1 stuk

901 Stuk betreffende het proces voor de Hoge Raad van Holland en Zeeland tussen 
Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, en Jan Corneliss. Cortwil c.s. over de 
eigendom van een perceel land, gelegen te Zoeterwoude
27 september 1600 1 stuk
Zie tevens inv.nr. 919.

902 Sententie van het Hof van Holland in het proces tussen Cornelis van Alphen en 
Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, over de 
verpachting van 61/2 morgen land genaamd "Den Haversack", gelegen buiten de 
Rijnsburgerpoort te Leiden
31 juli 1602 1 charter

903 Sententie van de Hoge Raad van Holland en Zeeland in het proces tussen Pieter en 
Willem Claesz. enerzijds en de abdij van Rijnsburg anderzijds over de eigendom van 
land, gelegen te Monster
10 november 1602 1 charter

904 Stukken betreffende het geschil tussen Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, 
c.s. en de stad Leiden over de zogenaamde warmoestienden van kool, peen, ajuin, 
wortelen, erwten, bonen etc., 1602-1604, deels in afschrift
1602-1604 1 pak

905 Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland tussen Maria van Utrecht,
weduwe van Johan van Oldenbarnevelt, en Albrecht van Schagen, raad en 
rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, over de achterstallige betaling 
van rente uit verkocht land, gelegen in De Lier, 1626-1628; met retroacta, 1579-1624,
deel in afschrift, [1579-1624]

1 omslag
Zie inv.nr. 906.

906-906.3 Sententie van het Hof van Holland in het proces tussen Albrecht van Schagen, raad 
en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, en Gerrit Janss. Romenburch, 
bode in De Lier over land, gelegen ten noorden van De Lier, gepacht door 
laatstgenoemde en voorheen behorend aan Johan van Oldenbarnevelt, 4 juli 1628; 
met retroacta
1615 3 charters en 1 stuk
Zie inv.nr. 905.
906.1 1628 juli 4
906.2 1615 augustus 15
906.3 1615 november 11
906 Stuk

907 Interpositie van onwillig decreet in een proces voor het Hof van Holland tussen de 
voogden van de kinderen van Lijsbeth Florisdr. en Jan Jans. van Warmondt enerzijds
en Albrecht van Schagen, raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, 
anderzijds over de verkoop van een huis, gelegen aan de Vliet te Rijnsburg
23 februari 1629 1 stuk

908 Stukken betreffende het proces voor het gerecht te Oegstgeest tussen Garbrant 
Pietersz. van Veen c.s. enerzijds en Cornelis Pietersz. de Jonge, herbergier anderzijds
over geuite dreigementen in verband met het gebruik van land, gelegen te 
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Oegstgeest, 1629-1630, gedeeltelijk authentieke afschriften
1629-1630 6 stukken

909 Interpositie van willig decreet in een proces voor het Hof van Holland tussen de 
weduwe en erfgenamen van Cornelis Pouwels van der Houff en Albrecht van 
Schagen, raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, over goederen, 
gelegen te Monster
30 juli 1631 1 stuk

910 Missiven van Andries de Cocq, advokaat van de abdij van Rijnsburg, en Cornelis 
Rosa, secretaris van het Hof van Holland, aan Albrecht van Schagen, raad en 
rentmeester-generaal van de abdij van Rijns-burg, inzake een geschil over een 
gemeenschappelijke kavel van Jan Stickel van der Gaffel en de abdij van Rijnsburg, 
12 en 29 mei 1632

2 stukken

911 Stuk houdende een rechtskundig advies van Pieter van Dorp betreffende een 
geschil van de kinderen van twee overleden zusters van wijlen Cornelis Symonsz. 't 
Hofflandt met hun oom Dirk Symonsz. 't Hoffland op drie nagelaten lenen 
aanspraak kunnen doen, 1740.

1 stuk
Niet raadpleegbaar

(c). Personeel van de abdij van Rijnsburg

(c). Personeel van de abdij van Rijnsburg
1. Raad en rentmeester-generaal

1. Raad en rentmeester-generaal

872 Missive van Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, aan de Ridderschap 
betreffende de goedkeuring van het rekest van Dirck Gerritsz. van Kessel, 
rentmeester van voornoemde abdij, aan de Ridderschap om zijn functie te 
behouden, 8 maart 1586, met apostille van het Hof van Holland, 10 maart 1586, 
authentiek afschrift, 22 maart 1586

1 stuk
Zie tevens inv.nrs. 874, 880, 882-885 en 1536.

873 Akte van aanstelling door Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, van (Gerard) 
van Poelgeest als raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, 11 
november 1599, afschrift, (eind 16e - begin 17e eeuw)

2 stukken

874 Uittreksel uit de resoluties van de Ridderschap d.d. [11 november 1599] betreffende 
het ontslag van Dirck Gerritsz. van Kessel en de opvolging van Gerard van Poelgeest
als raad en rentmeester van de abdij van Rijnsburg
26 november 1599 1 stuk
- Zie RGP, kleine serie 31, p. 702, noot onder nr. 1437.
- Zie ook inv.nrs. 872, 880, 882-885 en 1536.

--- Model van een akte van aanstelling en een model van een instructie voor de raad 
en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg[1640]
Berust in het huisarchief Twickel.

875 Akte waarbij Willem van Matenesse verklaart het rentmeesterschap van de abdij 
van Rijnsburg te zullen waarnemen, (begin 17e eeuw).

1 stuk
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876 Instructie voor Jacob van Wassenaer als raad en rentmeestergeneraal van de abdij 
van Rijnsburg voor de periode 1640-1643, afschrift
(18e eeuw) 1 stuk
Zie tevens inv.nr. 166, fol. 6-12v.

878 Rekest van Dirck Gerritsz. van Kessel aan Willem van Oranje betreffende de 
verlening van een behoorlijke commissie voor de functie van rentmeester van de 
abdij van Rijnsburg, [1573]. Klad.

1 stuk
Zie tevens inv.nr. 1509.

879 Stukken betreffende de financiële administratie van Dirck Gerritsz. van Kessel, 
rentmeester van de abdij van Rijnsburg, 1576-1588.

9 stukken

880 Stukken betreffende de schorsing van Dirck Gerritsz. van Kessel als rentmeester van
de abdij van Rijnsburg
1579 3 stukken
Zie tevens inv.nrs. 872, 874, 882-885 en 1536.

881 Aantekening betreffende de inkomsten van de rentmeester van de abdij van 
Rijnsburg van 1580
[1580] 1 stuk

882 Akte waarbij Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, c.s. bevelen dat Dirck 
Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, binnen een maand zijn
rekening moet afsluiten en zijn inkomsten moet overdragen
30 november 1585 1 stuk
Zie tevens inv.nrs. 872, 874, 880, 883, 885 en 1536.

883 Onderhandse akte waarbij Stephana van Rossum, adbis van Rijnsburg, c.s. en Dirck 
Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, verklaren dat zij twee 
pandbrieven nemen ten laste van de abdij van Rijnsburg en dat de rentmeester de 
stukken over het rekeningjaar 1585 zal overleggen
28 januari 1586 1 stuk
Zie tevens inv.nrs. 872, 874, 880, 882, 885 en 1536.

884 Rekest van Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, aan 
Robert Dudley, graaf van Leicester, over de continuatie van het rentmeestersambt 
van de voornoemde abdij, (1586). Concept

1 stuk

885 Notariële akte waarbij Karel Bentinck c.s. zich borg stellen voor Dirck Gerritsz. van 
Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg
3 januari 1596 1 stuk
Zie tevens inv.nrs. 872, 874, 880, 882 en 1536.

886 Akte voor schout, burgemeesters, schepenen en regeerders van Leiden, waarbij 
Adriaan Mourijnsz., rentmeester van de abdij van Leeuwenhorst, c.s. verklaren dat 
Jacob van Wijngaarden en Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van 
Rijnsburg, een weddenschap zijn aangegaan over het jaar waarin hij met van Kessel 
te Haarlem was geweest, 29 januari 1596, authentiek afschrift
31 januari 1596 1 stuk
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887 Memorie betreffende in de periode 1596-1598 door Dirck Gerritsz. van Kessel, 
gewezen rentmeester van de abdij van Rijnsburg, bij het maken van een kaartboek 
bij de landmetingen gemaakte fouten
(eind 16e eeuw) 1 stuk

888 Memorie van Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, 
betreffende de overdracht van zijn administratie aan (Karel Bentinck)
(eind 16e eeuw) 1 stuk

889 Stukken betreffende bestuurlijke en administratieve maatregelen, voorgesteld door
Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, aan de Staten 
van Holland
(eind 16e eeuw) 2 stukken

890 Stukken betreffende het geschil tussen de abdij van Rijnsburg en Dirck Gerritsz. van 
Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, over een rekening
(eind 16e eeuw) 1 omslag

891 Missive van Salomon Lenaertsz. van der Wuert, notaris, aan Gerard van Poelgeest, 
raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, betreffende de boedel 
van de overleden Dirck Gerritsz. van Kessel
22 juli 1603 1 stuk

892 Akte van décharge door de gecommitteerden van de Ridderschap van de raad en 
rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg en de overdracht van zijn 
administratie over de periode 1622-1628, (begin 17e eeuw). Minuut

1 stuk

893 Stukken betreffende de emolumenten van de raad en rentmeester-generaal van de 
abdij van Rijnsburg ten tijde van Hendrik Bosch, commies van de voornoemde abdij
1760 5 stukken

2. Superintendent

2. Superintendent

877 Akte waarbij leden van de Ridderschap voorwaarden vaststellen voor het salaris 
van het superintendentschap van de abdij van Rijnsburg, uitgeoefend door Jacob 
van Wijngaarden, 14 november 1587, afschrift, (eind 16e - begin 17e eeuw)

1 stuk
Zie inv.nr. 892.

894 Akte waarbij Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, protesteert tegen de 
functie "superintendent van de abdij van Rijnsburg", gevoerd door Jacob van 
Wijngaarden, [1585]. Concept; met bijlage
[1585] 2 stukken
- Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 690-691, nr. 1415.
- Zie inv.nr. 877.

895 Missive van Jan van Tethrode aan Johan van Duvenvoorde, superintendent van de 
abdij van Rijnsburg, betreffende het nazien van de rekeningen van (Gerard) van 
Poelgeest, raad en rentmeester-generaal, 14 april 1615; met bijlagen
1615 4 stukken
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3. Commies

3. Commies

896 Stukken betreffende de liquidatie van de administratie van Huich Jacopsz., 
commies (van de abdij van Rijnsburg), 1603.

3 stukken
(d). Eigendommen

(d). Eigendommen
1. Verwerving

1. Verwerving
a. Onroerende goederen

a. Onroerende goederen

912 Akte van transport voor de schout te Monster van een morgen land, gelegen te 
Monster, door Jan Clackenburch aan Aernd Boelensone ten behoeve van de 
wijnrente van de abdij van Rijnsburg, 17 maart 1361, authentiek afschrift
16 september 1584 1 stuk
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 143, nr. 344.

913 Akte van transport voor de schout en buurlieden van Schie in
's-Gravenambacht van een perceel land, gelegen in "Aernt Hugen-zoenzate", door 
Dirck Aleydesoen aan Sofia van Drongelen, 18 juni 1368, authentiek afschrift, 16 
september 1594; met akte van transport van een perceel land, gelegen onder 
Monster, door B(eatrix), abdis van Loosduinen, aan de abdij van Rijnsburg, 19 
augustus 1279, authentiek afschrift, 16 september 1594.1 stuk
- De namen van de abdissen van Loosduinen staan vermeld in de collectie Handschriften van het 
Rijksarchief in Zuid-Holland, inv.nr. 111.
- Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 42, nr. 74 en p. 157, nr. 382.

914 Akte van transport voor schepenen van Monster van land, gelegen te Monster in 
"den grooten camp", door Ghijse van Cattenbrouck aan Dirck Robbrecht ten 
behoeve van de wijnrente van de abdij van Rijnsburg, 16 januari 1370, authentiek 
afschrift, 16 september
1594 1 stuk
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 164, nr. 402.

915 Onderhandse akte van transport van een perceel land, gelegen te Monster door de 
ministra van het Sint Agatha Klooster te Delft aan Elizabeth van Matenesse, abdis 
van Rijnsburg, 20 juni 1476, authentiek afschrift
23 augustus 1584 1 stuk
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 374, nr. 919.

916 Akte waarbij Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, de aankoop van vier 
morgen land, gelegen te Overschie bekrachtigt
19 augustus 1587 1 stuk
Niet raadpleegbaar
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 696, nr. 1423.

917.1-917.2 Akte voor schout en schepenen van 's-Gravenhage waarbij zij een onderhandse 
transportakte d.d 30 oktober 1601 van een perceel land, gelegen in de 
"Westencamp" te 's-Gravenhage, door Joost van Leeuwen, rentmeester van de 
abdij van Loosduinen, aan Gerard van Poelgeest, raad en rentmeester-generaal van 
de abdij van Rijnsburg, bekrachtigen, 17 november 1601; met retroakte, 30 oktober 
1601.

2 charters [getransfigeerd]
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917.1 1601 november 30
917.2 1601 oktober 30

918-918.4 Akten van transport voor schout en schepenen van Kethel van land, gelegen te 
Kethel, door Nicolaes Bronckhorst, deurwaarder van het Hof van Holland, namens 
Jan Tielmanss. van der Block aan Gerard van Poelgeest, raad en rentmeester-
generaal van de abdij van Rijns-burg, 31 maart 1606; met retroacta, 14 juli 1578, 28 
november 1579, 17 maart 1606; met bijlage, 23 februari 1607

3 charters [getransfigeerd], 1 charter en 1 stuk
918.1 1606 maart 31
918.2 1578 juli 14
918.3 1579 november 28
918.4 1606 maart 17
918 Bijlage, 1607 februari 23

919 Akte van transport voor schout en schepenen van Zoeterwoude van een perceel 
land, gelegen te Zoeterwoude, door Jan Cornelisz. Cortwil aan Gerard van 
Poelgeest, raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg
5 mei 1607 1 charter
Zie tevens inv.nr. 901.

920.1-920.3 Akte van transport voor schout en schepenen van Alkemade van tweederde deel 
van een perceel land, gelegen te Alkemade door Jeroen Claesz. aan de abdij van 
Rijnsburg, 3 mei 1625; met retroacta, 17 augustus 1618 en 18 maart 1624

2 charters [getransfigeerd] en 1 stuk [aangehecht]
920.1 1625 mei 3
920.2 1618 augustus 17
920.3 1624 maart 18

921 Akte van transport voor schout en schepenen van Oegstgeest van een perceel land, 
gelegen aan de "Leyerwech" te Oegstgeest, door de kinderen van Coen Wouters. 
van der Zijp en Reympgen Lourisdr. aan de abdij van Rijnsburg
28 oktober 1627 1 charter

922.1-922.2 Akte van transport voor schout en schepenen van Sassenheim van vier percelen 
land, gelegen te Sassenheim, door Jacob Verboom c.s., gecommitteerden van de 
Staten van Holland en West-Friesland, aan de abdij van Rijnsburg, 1 juni 1629; met 
retroakte, 31 maart 1629

2 charters [getransfigeerd]
922.1 1629 juni 1
922.2 1629 maart 31

923.1-923.3 Akte van transport voor schout en schepenen van Oegstgeest van de helft van een 
perceel land, gelegen te Oegstgeest, door Symon Claesz. Colijn aan de abdij van 
Rijnsburg, 29 december 1629; met retroacta, 25 januari 1589, 12 december 1594 en 
20 december 1619.

3 charters [getransfigeerd]
923.1 1629 december 29
923.2 1589 januari 25
923.3 1594 december 12, 1619 december 20

924 Akte van transport voor schout en schepenen van Oegstgeest van een perceel land, 
gelegen te Oegstgeest, door Pieter Ghijsbertsz. van de Codde c.s. aan Albracht van 
Schagen, raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg
10 maart 1635 1 charter
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925.1-925.3 Akte van transport voor schout en schepenen van Oegstgeest van de helft van twee 
percelen land, gelegen aan de Vinkeweg in Oegstgeest, door Gerrit Adrien 
Grootland van der Burch aan de abdij van Rijnsburg, 1 april 1635; met retroacta, 10 
september 1540 en 14 oktober 1589

2 charters [getransfigeerd] en 1 charter [aangehecht]
925.1 1635 april 1
925.2 1540 september 10
925.3 1589 oktober 14

926.1-926.2 Akten van transport voor schout en schepenen van Sassenheim van 2 percelen land,
gelegen tussen Sassenheim en Voorhout, door Adam Schellart van Obbendorff aan 
Jacob van Wassenaer, raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg
29 december 1657 2 charters
926.1 Transportakte 4 morgen 268 roeden weiland, 1657
926.2 Transportakte 1 morgen land, 15 roden weiland, 1657

927.1-927.4 Akten van transport voor schout en schepenen van Valkenburg van land, gelegen te 
Valkenburg, door Claertgen Meeus c.s. aan de abdij van Rijnsburg, 19 juni 1663; met 
retroacta, april 1641 en 28 maart 1651.

2 charters [getransfigeerd] en 2 charters
927.1 1663 juni 19
927.2 1651 maart 28
927.3 1651 maart 28
927.4 1641 april 12

928 Akte van transport voor schout en schepenen van Oegstgeest en Poelgeest van 
land, gelegen achter de kerk van Oegstgeest, door Dieuwer Claesdr. aan de abdij 
van Rijnsburg
9 februari 1664 1 charter

929 Akte van transport voor schout en schepenen van Voorschoten van land, gelegen te 
Voorschoten, door Rochus van Molenschot c.s., executeurs-testamentair van 
Willem van Rosendael, aan de abdij van Rijnsburg
28 februari 1671 1 charter

930 Akte van transport voor schout en schepenen van Oegstgeest van een perceel land, 
gelegen aan de zandweg te Oegstgeest, door Jacob Dircxz. Keth aan de abdij van 
Rijnsburg
26 juni 1675 1 charter

931 Akte voor schout en schepenen van Oegstgeest waarbij de abdij van Rijnsburg het 
vruchtgebruik verkrijgt van land, gelegen te Oegstgeest, behorend aan Christina de 
Vries
20 juli 1678 1 charter

932 Lijst van landerijen aangekocht door (Albrecht van Schagen, raad en rentmeester-
generaal van de abdij van Rijnsburg)
(17e eeuw) 1 stuk

933.1-933.2 Akte van transport voor schout en schepenen van Monster van een perceel land, 
gelegen te Monster in de Oostmade-polder, door Cornelis Dammisse van der Voort 
aan de abdij van Rijnsburg, 5 november 1737; met retroacte
12 februari 1695 2 charters
933.1 1737 november 5
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933.2 1695 februari 12

934 Akte van transport voor schout en schepenen van Kethel van een perceel land, 
gelegen in de Noord-Kethelpolder, door Arij Jansz. Suyderent aan Gijsbert 
Heeneman, commies van de beide abdijen, ten behoeve van de abdij van Rijnsburg
20 augustus 1784 1 charter

935 Stukken betreffende de aankoop van een gedeelte van de heerlijkheid Oegstgeest 
door de Ridderschap voor de abdij van Rijnsburg in 1611, 1617 en 1650, afschriften
(18e eeuw) 6 stukken

b. Roerende goederen

b. Roerende goederen

936 Akte van transport van alle roerende goederen van Jan Zegers. van Outshoorn door 
hemzelf aan de abdij van Rijnsburg wegens schulden, 2 mei 1679, authentiek 
afschrift
2 juli 1682 1 katern

2. Vervreemding

2. Vervreemding
a. Onroerende goederen

a. Onroerende goederen

937 Akte van transport voor het hof van Holland van twee huizen, gele-gen in de 
Breestraat en Mandenmakerssteeg te Leiden, door Dirck Gerritsz. van Kessel, 
rentmeester van de abdij van Rijnsburg aan Jacob van Wijngaarden, Gerard van 
Poelgeest en Willem Pouwelsz.
16 mei 1586 1 charter

938 Onderhandse akten van transport van een losrente door de abdij van Rijnsburg aan 
de Heilige Geestmeesters te Leiden op naam van Symon Gerijtss., 3 november 1589 
en 17 januari 1590.

2 stukken
Niet raadpleegbaar

939 Akte waarbij schout en ambachtsbewaarders van Stompwijk de korentienden, 
gelegen te Stompwijk, toebehorend aan de abdij van Rijnsburg, afkopen
12 februari 1605 1 charter

940 Lijst van de pachters, die de korentienden hebben afgekocht van land, gelegen te 
Stompwijk, toebehorend aan de abdij van Rijnsburg
(begin 17e eeuw) 1 stuk

941-941.1 Stukken betreffende de verkoop van een huis en een perceel land, gelegen te 
Stompwijk, door de Ridderschap aan Gerard (Gerrit) van Duynen, 14 februari en 23 
september 1661.

1 charter en 1 stuk
941.1 1661 februari 14
941 1661 september 23

942 Akte waarbij Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen, verklaart een 
perceel land, gelegen te Wateringen, verkocht te hebben aan Bastiaan van den 
Arent, 12 januari 1760; met bijlagen

3 stukken
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943 Akte waarbij Leendert Denick verklaart een morgen land, gelegen te Maasland, 
gekocht te hebben van Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen
25 maart 1761 1 stuk

944 Aantekeningen betreffende de verkoop van land behorend aan de abdij van 
Rijnsburg, gelegen te Veur
(18e eeuw) 1 stuk

945 Aantekeningen betreffende de verkoop van land, gelegen te (Kethel), behorend aan
de (abdij van Rijnsburg)
(18e eeuw) 1 stuk

b. Roerende goederen

b. Roerende goederen

946 Missive van (Johan) van Wassenaer aan Albrecht van Schagen, raad en rentmeester-
generaal van de abdij van Rijnsburg, betreffende de verkoop van het linnengoed 
van de abdij van Rijnsburg
18 december 1624 1 stuk

3. Landscheiding en landmeting

3. Landscheiding en landmeting
Voor een gedetailleerde beschrijving van alle hierna volgende kaartboeken, zie bijlage I.

--- Kaartboek van de landen, gelegen in Rijnland en Delfland, behorend tot de 
goederen van de abdij van Rijnsburg, gemaakt door Symon Aerntsz. van Buningen, 
1596-1598; met concept-kaarten, (eind 16e eeuw)

1 deel en 1 pak
Voorheen bekend als inv.nr. 947 . Aan te vragen als 4.VTH inv.nr. L1 en 4.VTH inv.nr. L2.

948 Klapper op de namen van de pachters, voorkomend in het kaartboek van Symon 
Aerntsz. van Buningen van 1596 tot en met 1598, 1598.

3 delen
Op een der perkamenten omslagen bevindt zich muziekschrift met Latijnse tekst.

949 Lijst van opgemeten percelen land, gelegen te Oegstgeest en Raffersmade
(eind 16e eeuw) 1 stuk

950 Akte waarbij Pieter Bruinssn., landmeter, een verklaring geeft van de opmeting van 
land te Sassenheim
1602 1 stuk

951 Akte waarbij P.A. (de) Bruijn, landmeter van Rijnland, een verklaring geeft 
betreffende de opmeting van land, gelegen in de Lage Mors te Oegstgeest, 
behorend aan de abdij van Rijnsburg
1 mei 1607 1 stuk

952 Onderhandse akte van een landscheiding van een perceel land, gelegen te 
Voorhout, tussen Willem van Matenesse, raad en rentmeester-generaal van de 
abdij van Rijnsburg, en Jan Jansz. van der Vecht, rentmeester, van jonkheer Johan 
Inge Nieulandt, 10 mei
1616 1 stuk

953.1-953.2 Akte voor schout en schepenen van Voorschoten van een landscheiding van land, 
gelegen te Voorschoten, tussen Adriaen Quyrijnss. Paddenpoel en de abdij van 
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Rijnsburg enerzijds en Ancxem Jansz. anderzijds, 5 augustus 1625; met als bijlage 
een kaart van voornoemd gebied, gemaakt door landmeter Jan Pietersz. Dou.
28 juli 1625 1 charter met 1 kaart [getransfigeerd]
953.1 Charter, 1625 augustus 5
953.2 Kaart, 1625 juli 28

954.1-954.2 Akte voor schout en schepenen van Koudekerke waarbij Albert van Schagen, raad 
en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, enerzijds en de kinderen van 
de jonge Dirck Dircxz. anderzijds verklaren zich aan de bepalingen te houden, 
opgenomen in de akte van landscheiding d.d. 11 april 1626 tussen voornoemde 
partijen van land, gelegen te Koudekerk, 11 december 1626; met als bijlage een 
kaart van het gebied, gemaakt door landmeter Jan Pietersz. Dou.
10 december 1626 1 charter met 1 kaart [aaneengehecht]
De akte d.d. 11 april 1626 is in deze akte geïnsereerd.
954.1 Charter, 1626 december 11
954.2 Kaart, 1626 december 10

955 Uittreksel uit een akte d.d. 31 mei 1544, waarbij Jacob Sluyter, landmeter van 
Rijnland, verklaart de landen te Warmond te hebben opgemeten in opdracht van de
hoogheemraden van Rijnland, 23 juli 1599, authentiek afschrift, 3 mei 1631; met een 
memorie van Jan Pieterss. Dou betreffende de landerijen in Warmond, (begin 17e 
eeuw)

2 stukken

--- Kaartboek van de landen, gelegen in Rijnland, behorend tot de goederen van de 
abdij van Rijnsburg, gemaakt door Jan Pietersz. Dou c.s., 1635 en eind 17e eeuw

1 deel
Voorheen bekend als inv.nr. 956 . Aan te vragen als 4.VTH inv.nr. M.

957 Akte waarbij G. de (Scaghenss.) verklaart de informatie voor een kaart van landen 
(te Rijnsburg) aan de heer (Johan) van Schagen en Cornelisz. Jets te hebben 
overgegeven
17 april 1659 1 stuk

958 Stukken betreffende het verzoek van Gerard van Poelgeest, raad en rentmeester-
generaal van de abdij van Rijnsburg, aan het St. Jorisgasthuis te Delft ter verkrijging 
van een juiste opgave van de afmetingen van de percelen land, gelegen aan de 
Zwartendijk, (begin 17e eeuw)

3 stukken

959 Stukken betreffende de opmetingen door Pieter Bruinsse (Bruin), landmeter van 
Rijnland, van percelen land in de ban van Sassenheim, behorend aan de abdij van 
Rijnsburg en verpacht aan Maerten Dircxss. c.s., (begin 17e eeuw)

3 stukken

--- Kaartboeken van de landen, gelegen in Rijnland, Delfland en Schieland behorend 
tot de goederen van de abdij van Rijnsburg, gemaakt door Jan Pietersz. Dou c.s., 17e
eeuw

2 delen
--- Rijnland.

Voorheen bekend als inv.nr. 960 . Aan te vragen als 4.VTH inv.nr. O.
--- Delfland en Schieland.

Voorheen bekend als inv.nr. 961 . Aan te vragen als 4.VTH inv.nr. N.

962 Verbaal van (Jan Pieterss. Dou) betreffende de landen, gelegen in Rijnland, 
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behorend aan de abdij van Rijnsburg, die over water te bereiken zijn en die 
landerijen, die daarvoor geschikt gemaakt kunnen worden
(begin 17e eeuw) 1 stuk

963 Verbaal van Jan Pieterss. Dou betreffende land in Zoetermeer, Voorschoten, 
Katrwijk, Delfland, Akkersdijk en Warmond behorend aan de abdij van Rijnsburg, 
(begin 17e eeuw)

1 katern

964 Akte van taxatie en meting door Hermanus Velleman en Pieter Burgerhout, 
schepenen van de ban van Stompwijk, geassisteerd door de veenluiden Maarten 
Simonsz. van Nierop en Matthijs Jansz. van Rhijn, uitgevoerd in opdracht van 
Gijsbert Heeneman, commies van de abdij van Rijnsburg, van een stuk land, dat ten
behoeve van de ringdijk van de inpoldering in het Oosteinde van Stompwijk 
gebruikt zal moeten worden, 7 mei 1768. Met een akte van van een nadere meting 
met kaart van Klaas Vis, landmeter van Rijnland, als bijlage, juni 1768

2 stukken

965-966 Lijsten van de in kaart gebrachte landen, gelegen in Rijnland, Westland en Delfland, 
behorend tot de goederen van de abdij van Rijnsburg, (18e eeuw)

2 omslagen
965 Westland en Delfland.
966 Rijnland.

4. Onderhoud en vernieuwing

4. Onderhoud en vernieuwing

967 Stukken betreffende het onderhoud van de "Leyderwech" door de ingelanden van 
Rijnland, 17 april 1627 en [1627]

2 stukken
Ontbreekt

968 Aantekeningen betreffende de herstelwerkzaamheden aan landerijen in de polder 
Rietveld onder Hazerswoude, behorend aan de abdij van Rijnsburg
(begin 17e eeuw) 1 stuk
Ontbreekt
Zie inv.nr. 1709.

969 Bestek van de afbraak en opbouw van de sluisbruggen over de Pastoorswetering te 
Oegstgeest
(18e eeuw) 1 stuk
Gedrukt.

970 Begroting van het herstel van een brug over de "wateringe"
(18e eeuw) 1 stuk

(e). Heerlijkheden

(e). Heerlijkheden
1. De heerlijkheid Akkersdijk en Vrouwenrecht

1. De heerlijkheid Akkersdijk en Vrouwenrecht
Rechten en bevoegdheden

Rechten en bevoegdheden

971 Stukken betreffende de uitoefening van de hoge, middelbare en lage jurisdictie van 
Akkersdijk en Vrouwenrecht door de Ridderschap als eigenares van de goederen 
van de abdij van Rijnsburg, 1389, 1591, 1632, 1648, 1760, 1766, 1774, 1775, 
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gedeeltelijk in afschrift, (17e en 18e eeuw).
1 omslag

Geschillen

Geschillen

973 Dictum van de sententie voor het Hof van Holland in het proces tussen Stephana 
van Rossum, abdis van Rijnsburg, en Willem van Dorp, dijkgraaf van Delfland, over 
de heffing van schattingen op landerijen te Akkersdijk
9 maart 1592 1 stuk

974 Stukken betreffende een geschil tussen de heerlijkheid Akkersdijk en Vrouwenrecht 
enerzijds en Berkel anderzijds ter verkrijging van een vrije doorvaart voor de 
ingezetenen van de heerlijkheid door de ophaalbrug aan de Zwetheul, [1758]; met 
retroacta, 1471, 1550 en 1616, afschriften
(18e eeuw) 7 stukken
Zie tevens de inv.nrs. 289-290.

975 Stuk betreffende een geschil tussen de ingelanden van de Zuid-en Noordpolder 
onder Delfgauw en de bestuurders van Berkel en Roden-rijs over het onderhoud 
van de "Laanheul" en de "Kromme Heul", 1769.

1 stuk
Gedrukt.

976 Stukken betreffende een geschil tussen de abdij van Rijnsburg en de Maria 
Pannevis, weduwe van Leendert van der Graaff, over de eigendom van land, 
gelegen te Akkersdijk, 1769 en (18e eeuw), gedeeltelijk in afschrift, 1769.

5 stukken
Zie tevens de inv.nrs. 249, 1002 en 1005.

977 Stukken betreffende de beschuldiging door de schepenen van Akkersdijk en 
Vrouwenrecht tegen Simon van Sleyden, schout, secretaris en bode van Akkersdijk 
en Vrouwenrecht, inzake zijn malafide praktijken in de uitoefening van zijn functies,
(midden 18e eeuw).

2 stukken
Personeel

Personeel

972 Lijsten van nominaties voor 1778 en 1781 van schepenen en gezworenen van de 
heerlijkheid Akkersdijk en Vrouwenrecht, 1777 en 1780, gedeeltelijk in afschrift, 
(eind 18e eeuw); met bijlagen, 1777 en 1780, gedeeltelijk in afschrift
(eind 18e eeuw) 9 stukken

Eigendommen

Eigendommen
a. Verwerving en vervreemding

a. Verwerving en vervreemding

978-978.1 Akte van transport voor schout en schepenen van Akkersdijk van land, gelegen te 
Akkersdijk, door Melchior Wijntgens, muntmeester van Zeeland, namens zijn vrouw
Geertruydt Thyelmans van der Block aan Gerard van Poelgeest, raad en 
rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, 7 juli 1605; met bijlage[1605]

1 charter en 1 stuk
978.1 Akte van transprot, 1605 juli 7
978 Bijlage, [1605]
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979 Aantekening betreffende de verkoop van twee percelen land, gelegen aan de 
Akkersdijkse weg, door de abdij van Rijnsburg aan Mathijs van Heel
5 maart 1764 1 stuk
Zie inv.nr. 252.

b. Landscheiding en landmeting

b. Landscheiding en landmeting

980 Lijst (opgemaakt door Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van 
Rijnsburg) van opgemeten land, gelegen te Akkersdijk
(eind 16e eeuw) 1 katern

981 Stukken betreffende de opgemeten landen, gelegen te Akkersdijk, behorend aan de
abdij van Rijnsburg, 1628.

1 katern en 1 stuk

982 Schets van diverse percelen land met hun afmetingen, gelegen bij de Akkersdijkse 
kade en de Swetkade
1746 1 stuk

c. Onderhoud en vernieuwing

c. Onderhoud en vernieuwing

983 Stukken betreffende de aanleg van een nieuwe verlaat in de polder van Schieveen, 
1753-1755 en 1761.

1 omslag

984 Memories van de schout en schepenen van Akkersdijk en Vrouwenrecht en Gijsbert 
Heeneman, commies van de beide abdijen, naar aanleiding van het verzoek van de 
bestuurders van Berkel inzake de drooglegging met twee molens van een gedeelte 
van de heerlijkheid, 1764 en 1771; met begeleidende missiven van Johannes 
Arnoldus Prijn, schout en secretaris van Akkersdijk, 1771.

3 stukken

985 Stukken betreffende het onderhoud en de versterking van de Zwet-kade onder de 
heerlijkheid Akkersdijk en Vrouwenrecht, 1772; met retroacte, 1616, authentiek 
afschrift[1772]

1 katern en 3 stukken

986 Memorie van Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen, aan Wigbold 
Johan Theodoor van der Does, eerste superintendent van de abdij van Rijnsburg, 
betreffende de verhoging van de kaden van de polder Vrouwevenne, behorend aan 
de abdij van Rijnsburg, 19 maart 1779; met bijlage[1779]

2 stukken

987 Onderhandse akte waarbij de regenten en ingezetenen van Akkers-dijk en Gijsbert 
Heeneman, commies van de abdij van Rijnsburg, verklaren dat Cornelis Rodenburg 
op de plaats van een oude schuur op de molenwerf een bouwhuis met 
karnschuurtje mag plaatsen, 9 juni en 1 juli 1784.

1 stuk
d. Overige bemoeiingen

d. Overige bemoeiingen

988 Akte waarbij Pieter Cornelisz., schout van Akkersdijk en Vrouwenrecht, c.s. 
verklaren dat Quijrijn Janss. van Dijck een vergoe-ding zou betalen aan Jan 
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Hendericxs. van der Kerckhooff, als hij meegaat naar de abdis van Rijnsburg om 
land weer in pacht terug te ontvangen
14 februari 1585 1 stuk

989 Lijst van het aantal verkochte en niet verkochte percelen land van de abdij van 
Rijnsburg, gelegen te Akkersdijk[1770]

1 stuk

990 Stukken betreffende een openbare verkoop van veenland, gelegen in de polder van 
Akkersdijk en Vrouwenrecht, 1771; met bijlage[1771]

2 stukken
Eén stuk gedrukt en in drievoud.

991 Stukken betreffende het verzoek van Ignatius Johan van Hees, secretaris van de 
Raad van State, om in de sloten binnen de heerlijkheid Akkersdijk te mogen vissen, 
1775.

5 stukken

992 Memories van Samuel Prijn, schout te Akkersdijk, aan (Gijsbert Heeneman, 
commies van de beide abdijen,) betreffende veenland, gelegen onder Kethel en 
Akkersdijk, van de abdij van Rijnsburg, dat in 1785 verkocht moet worden, 1784 en 
[1784-1785]; met bijlage
(eind 18e eeuw) 4 stukken

993 Missive van Samuel Prijn, schout te Akkersdijk, aan Hendrik Philippus Heeneman, 
commies van de beide abdijen, betreffende het uitsel van een afspraak
15 april 1785 1 stuk

994 Memorie betreffende acht percelen veenland, gelegen te Akkersdijk en 
Vrouwenrecht, die verkocht zullen worden, (eind 18e eeuw); met een kaart van de 
percelen
(eind 18e eeuw) 2 stukken
De memorie is in tweevoud.

Financiën

Financiën
a. Verpachtingen

a. Verpachtingen

995 Lijst van pachters te Akkersdijk, die meer land van de abdij van Rijnsburg hebben 
gepacht dan zij hebben opgegeven
(begin 17e eeuw) 1 stuk

996 Uittreksel uit de rollen van verpachtingen van 1722 en 1737 betreffende de 
verpachting aan Leendert de Graeff van land, gelegen te Akkersdijk, behorend aan 
de abdij van Rijnsburg
(18e eeuw) 1 stuk
Zie inv.nrs. 968, 1002 en 1005.

b. Belastingen

b. Belastingen

997 Lijst van morgentalen onder het ambacht van Akkersdijk, Delfgauw en De Schie, 
ressorterend onder Vrouwenrecht, 1625.

1 stuk
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998 Stukken betreffende de verschillen in de inning van de ordinaris en de extra 
ordinaris verponding en in de sluisgelden te Akkersdijk, tussen hetgeen Simon van 
der Sleijden teveel inde in vergelijk met T. van Woeringen en het 
Hoogheemraadschap van Delfland
[1750] 2 stukken

999 Lijst van personen, die als verveenders verpondingen en molengeld betalen over 
land, gelegen in de ring van Akkersdijk
(18e eeuw) 1 stuk

1000 Uittreksels uit de registers van de slagturven en veenderijen van Akkersdijk en 
Vrouwenrecht van 1769-1774
(eind 18e eeuw) 6 stukken

1001 Kwitantie van Petrus Mejan, baljuw van Rijnsburg, aan Samuel Prijn, secretaris en 
schout van Akkersdijk, betreffende zijn aandeel uit de verpondingen van de 
Akkersdijksepolder over de jaren 1779-1784 wegens havergeld, augustus 1785.

1 stuk

1002 Aantekening betreffende de verponding en het molengeld van land, gelegen te 
Akkersdijk, in gezamenlijk eigendom van de Maria Pannevis, weduwe van Leendert 
van der Graaff, baron d'Overschie, en de abdij van Rijnsburg
(18e eeuw) 1 stuk
Zie inv.nrs. 976, 996 en 1005.

c. Tienden

c. Tienden

1003 Uittreksel uit het transportregister van Akkersdijk d.d. 16 oktober 1597 betreffende 
een gift van Noord- en Zuidbloktienden voor zover deze onder Vrouwerecht 
ressorteren van Philips Lantschot aan Johan van Oldenbarnevelt, (begin 17e eeuw).

1 stuk
d. Overige financiële bemoeiingen

d. Overige financiële bemoeiingen

1004 Missive van Lodewijk de Ruw, schout te Rijnsburg, aan Gerrijt Gerrijtss., schout te 
Akkersdijk, betreffende de sommatie aan de pachters binnen de juridisdictie van 
Akkersdijk om hun pacht aan de abdij van Rijnsburg te betalen, 8 maart [1572-1573].

1 stuk

1005 Memories van Johannes Arnoldus Prijn, schout van Akkersdijk, betreffende de op 
20 en 27 december 1758 voor de verkoop van land, gelegen te Akkersdijk en 
Vrouwenrecht gemaakte kosten, 1759.

2 stukken
Zie inv.nrs. 249, 976 en 1002.

1006 Memorie betreffende de nog te innen gelden van de verkoop van land, gelegen te 
Sassenheim en Akkersdijk en Vrouwenrecht[1759]

1 stuk

1007 Kwitantie van Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen, voor Johannes 
Arnoldus Prijn, schout en secretaris van Akkersdijk, betreffende onkosten van de 
verkoop van veenland, gelegen te Akkersdijk
11 november 1760 1 stuk
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1008 Kwitantie van Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen, voor Johannes 
Arnoldus Prijn, schout en secretaris van Akkersdijk, betreffende de opbrengst van 
de verkoop van goederen in 1759
28 september 1761 1 stuk
Zie inv.nr. 1009.

1009 Aantekening betreffende de door Gijsbert Heeneman, commies van de beide 
abdijen, aan de Ridderschap over te dragen gelden uit de verkoop van land onder 
Akkersdijk
19 april 1762 1 stuk
Zie inv.nr. 1008.

Geschiedenis en archief

Geschiedenis en archief

1010 Akte van authorisatie door Albrecht van Schagen, raad en rent-meester-generaal 
van de abdij van Rijnsberg, c.s. namens de Ridderschap voor Andries Schieveen, 
secretaris van de heerlijkheid Akkersdijk etc., tot het maken van een inventaris van 
de papieren van de overleden Jan Govertss. Bacx, secretaris, 7 september 1625, 
authentiek afschrift, 19 november 1625; met inventaris, 14 november 1625, 
authentiek afschrift, 22 november 1625.

1 katern en 1 stuk
2. De heerlijkheid Boskoop

2. De heerlijkheid Boskoop
Rechten en bevoegdheden

Rechten en bevoegdheden

1011 Uittreksel uit de resoluties van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland 
en West-Friesland d.d. 30 maart 1768 betreffende het recht van waag voor de 
Ridderschap als heer van Boskoop, [1768]; met retroacte, 1631, afschriften
(17e eeuw) 2 stukken
Retroacte in tweevoud.

1012 Stukken betreffende de rechtsgeldigheid van een door de Ridderschap 
goedgekeurde keur op de brandschouw zonder goedkeuring van het Hof van 
Holland, 1783; met als bijlage de goedkeuring van de weeskeuren van de 
heerlijkheid Boskoop door het Hof van Holland, 1611 en 1615, afschrift
(18e eeuw) 1 katern en 5 stukken
Zie inv.nr. 1013.

1013 Ordonnantie van de (Ridderschap als heer van Boskoop) betreffende de 
brandschouw, 1760.

1 katern
- In tweevoud.
- Een exemplaar is gedrukt.
- Zie inv.nr. 1012.

Geschillen

Geschillen

1078 Mandement van de Hoge Raad van Holland en Zeeland in een proces tussen de 
schout en ambachtsbewaarders van Boskoop en de Ridderschap, als 
superintendenten over de goederen van de abdij van Rijnsburg, enerzijds en de 
pachters van de grafelijkheids en Wassenaarse tollen anderzijds betreffende de 
vrijdom van voornoemde tollen, 28 augustus 1618, authentiek afschrift
19 maart 1619 1 stuk



3.01.06 Ridderschap Holland 105

1079 Stukken betreffende een geschil tussen de Ridderschap, als heer van Boskoop, en 
het Hoogheemraadschap Rijnland over de schouw van wateren en wegen binnen 
de jurisdictie van Boskoop, 1775, gedeeltelijk in afschrift, (eind 18e eeuw); met 
retroacta, 1748 en 1758, afschriften[1775]

1 omslag

1080 Stukken betreffende een geschil tussen Rijnsburg en Boskoop over de betaling van 
een declaratie, ingediend door advocaat Carolus Boers, 1784-1785.

9 stukken
Zie inv.nr. 1114.

Personeel

Personeel
a. Schout en secretaris

a. Schout en secretaris

1014 Missive van Gherijt Bouwensz., schout van Boskoop, aan Dirck Ger-ritsz. van Kessel,
rentmeester van de abdij van Rijnsburg, betreffende de aanstelling van Bouwen 
Gherijtsz. als schout van Boskoop
26 maart 1585 1 stuk

1015 Akte van aanstelling door Johan van Loenresloot, baljuw van Rijnsburg etc., van 
Bouwen Gerijtsz. als schout te Boskoop, 14 oktober 1589, met op de rugzijde 
aantekening van de eedsverklaring, 17 oktober 1589
14 en 17 oktober 1589 1 charter

1016 Akte van aanstelling door Aernout Joost van Keppel, raad en rentmeester-generaal 
van de abdij van Rijnsburg, van Charles Voijer als schout en secretaris van Boskoop
23 januari 1718 1 charter

b. Schoolmeester, koster, voorlezer, voorzanger en doodgraver

b. Schoolmeester, koster, voorlezer, voorzanger en doodgraver
Zie inv.nrs. 1091-1094.

c. Burgemeesters, schepenen, kerkmeesters en weesmannen

c. Burgemeesters, schepenen, kerkmeesters en weesmannen

1017-1033 Lijsten van benoemingen van burgemeesters, schepenen, kerkmeesters en 
weesmannen te Boskoop voor de jaren 1759-1790 door de raad en rentmeester-
generaal van de abdij van Rijnsburg, 1758-1789, afschriften, [1758-1789].

18 stukken
- Met hiaten.
- In 1787 vond er geen electie plaats voor 1788 in verband met het overlijden van de raad en 
rentmeester-generaal.
- Zie tevens inv.nrs. 1122-1155.
1017 1758
1018 1760
1019 1761
1020 1762
1021 1763
1022 1764
1023 1766
1024 1767
1025 1768
1026 1770
1027 1772
1028 1773
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1029 1774. Het betreft de benoemingen voor de jaren 1775-1777
1030 1777

Het betreft de benoemingen voor de jaren
1778 en 1779.
2 stukken.

1031 1779
1032 1780-1783. Het betreft de benoeming voor de jaren 1781- 1784.
1033 1784-1789. Het betreft de benoeming voor de jaren 1785-1790.

1034-1066 Lijsten van nominaties van burgemeesters, schepenen, kerkmeesters en 
weesmannen te Boskoop voor de jaren 1761-1794 door Simon van Leeuwen, schout 
te Boskoop voor de raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, 1760-
1793, gedeeltelijl in afschrift, [1760-1793]; met de bijlagen, 1786 en 1788.

57 stukken
- In 1787 vond er geen electie plaats voor 1788 in verband met het overlijden van de raad en 
rentmeester-generaal.
- Zie tevens inv.nrs. 1124-1155.
1034 1760, met afschrift, 1760.

In tweevoud.
1035 1761, met afschrift, 1761.

In tweevoud.
1036 1762, met afschrift, 1762., 2 stukken
1037 1763, afschrift[1763]
1038 1764, afschrift[1764]
1039 1765, afschrift[1765]
1040 1766, met afschrift[1766]

In drievoud.
1041 1767, met afschrift[1767], 2 stukken
1042 1768, afschrift[1768]
1043 1769, afschrift[1769]
1044 1770, afschrift[1770]
1045 1771, afschrift[1771]
1046 1772, met afschrift[1772], 2 stukken
1047 1773, afschrift[1773]
1048 1774, afschrift[1774]
1049 1775
1050 1776, afschrift[1776]
1051 1777, met afschrift[1777], 3 stukken
1052 1778, met afschrift[1778], 2 stukken
1053 1779, met afschrift[1779], 2 stukken
1054 1780, met afschrift[1780], 2 stukken
1055 1781, afschrift[1781]
1056 1782, met afschrift[1782], 2 stukken
1057 1783, afschrift[1783]
1058 1784, met afschrift[1784], 2 stukken
1059 1785, met afschrift[1785], 2 stukken
1060 1786, afschrift, [1786]; met bijlage1786, 2 stukken
1061 1788, met afschrift, [1788]; met bijlagen, 1788, 6 stukken
1062 1789, met afschrift[1789], 2 stukken
1063 1790, met afschrift[1790], 2 stukken
1064 1791, met afschrift[1791], 2 stukken
1065 1792, afschrift[1792]
1066 1793, afschrift[1793]



3.01.06 Ridderschap Holland 107

d. Chirurgijn

d. Chirurgijn

1067-1069 Stukken betreffende de vervulling van het chirurgijnsambt te Boskoop, 1760, 1770 
en 1780, gedeeltelijk in afschrift, 1760 en [1770 en 1780].

8 stukken
1067 Jan Soumain, 1760, gedeeltelijk in afschrift, 1760., 3 stukken
1068 Jan van Gun, 1770, afschrift[1770], 3 stukken
1069 Arnoldus Kurvers, 1780, gedeeltelijk in afschrift[1780], 2 stukken

e. Bode en waagmeester

e. Bode en waagmeester

1070-1073 Stukken betreffende de vervulling van het bode- en waagmeestersambtvan 
Boskoop, 1714, 1762, 1769, 1783 en (18e eeuw), gedeeltelijk in afschrift
(18e eeuw) 10 stukken
1070 Jacobus van Dijk, 1714, afschrift (18e eeuw)
1071 Godlieb Fienckel, 1762, gedeeltelijk in afschrift[1762], 5 stukken
1072 Jilles Marijt, 1769, afschrift[1769]
1073 Jan Gerster, 1783 en (18e eeuw)., 3 stukken

f. Vroedvrouw

f. Vroedvrouw

1074-1075 Stukken betreffende de aanstelling van vroedvrouwen te Boskoop, 1750 en 1763, 
gedeeltelijk in afschrift
(18e eeuw) 8 stukken
1074 Cornelia van der Schol, 1750., 2 stukken
1075 Machteld van Tol 1753 en 1763, 6 stukken

g. Marktschipper

g. Marktschipper

1076 Stukken betreffende de aanstelling van diverse personen als marktschipper van 
Boskoop varend op Amsterdam, Leiden, Gouda, Rotterdam, Haarlem en Utrecht, 
1709 en 1765, 1768, 1775, 1781, 1787, 1792, 1793 en z.j., gedeeltelijk in afschrift
(18e eeuw) 1 omslag

h. Pluimgraaf

h. Pluimgraaf

1077 Akte van aanstelling door Jacob van Wassenaer, raad en rentmeester-generaal van 
de abdij van Rijnsburg, van Abraham van Dijck tot pluimgraaf te Boskoop, 31 juli 
1702. Concept; met aantekening betreffende de vervulling van dezelfde functie d.d. 
20 mei 1714 door Jacob van Ginhoven, (begin 18e eeuw).

1 stuk

--- Akte van aanstelling door Jacob van Wassenaer, raad en rentmeester-generaal van 
de abdij van Rijnsburg, van Jacob van Ginhoven tot pluimgraaf te Boskoop, 1714.
Berust in het huisarchief Twickel.

Handel en scheepvaart

Handel en scheepvaart

1081-1082 Stukken betreffende het vervoer van aardbeien door marktschippers van Boskoop 
naar Amsterdam en Rotterdam, 1754-1756, 1760, 1768 en 1782-1784, gedeeltelijk in 
afschrift
(18e eeuw) 22 stukken
1081 Amsterdam 1754-1756 en 1760, gedeeltelijk in afschrift (18e eeuw), 10
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stukken
1082 Rotterdam 1768 en 1782-1784, gedeeltelijk in afschrift (18e eeuw), 12 

stukken

1083 Stukken betreffende het rekest van Cornelis Benschop, markt- schipper van 
Boskoop op Amsterdam, Leiden en Gouda om maatre-gelen te nemen tegen 
Bastiaan van der Monden, die zich uitgeeft voor marktschipper op Gouda, 1791, 
gedeeltelijk in afschrift, [1791]; met retroacte, 1772, authentiek afschrift, 1791.

4 stukken
Kerkelijke zaken

Kerkelijke zaken
a. Kerkgebouw

a. Kerkgebouw

--- Rekening van de kerk, pastorie en school te Boskoop, 1 januari -31 december 1737, 
afgekeurd 14 augustus 1738, authentiek afschrift
29 december 1738
Berust in het huisarchief Twickel.

1084 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe kerk te Boskoop, 1779-1790, 
gedeeltelijk in afschrift
(eind 18e eeuw) 1 pak
Gedeeltelijk gedrukt.

b. Predikant

b. Predikant

1085-1089 Stukken betreffende de vervulling van predikantsvacatures te Boskoop, 1612, 1747, 
1767, 1777, 1789-1791, gedeeltelijk in (gelijktijdig) afschrift; met retroacta, 1619, 1637 
en 1681, 1702, 1748 en 1749, afschriften
(18e eeuw) 1 katern, 2 omslagen en 15 stukken
1085 Petrus Engelraven, 1612, met authentieke afschriften, 1612 en 

afschrift, 1612., 1 katern en 6 stukken
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 709, nr. 1450.

1086 Gijsbertus Webster, 1747 en 1748, gedeeltelijk in (gelijktijdig) 
afschrift; met retroacta, 1619, 1637, 1681 en 1702, afschriften, (18e 
eeuw), 1 omslag

1087 Hadrianus van Toll, 1767, afschriften[1767]met retroacta, 1748 en 
1749, afschriften,
(18e eeuw).
7 stukken

1088 Willem Cats van Smallenburg, 1777, met afschrift[1777], 2 stukken
1089 Ferdinand Everaars, 1789-1791, gedeeltelijk in afschrift, [1789-1790]., 

1 omslag

1090 Missive van Klaas Mesman aan Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen, 
betreffende klachten over vermeende gebrekkige Oranjegezindheid van ds. 
Ferdinand Everaars
1 april 1791 1 stuk

c. Schoolmeester, koster, voorlezer, voorzanger en doodgraver

c. Schoolmeester, koster, voorlezer, voorzanger en doodgraver
: Deze functionaris werd aangesteld door het gerecht en de kerkeraad.

1091 Stukken betreffende de vervulling van het schoolmeester- en kosterambt van 
Boskoop en de aanstelling van Hendrik Schoorel, 1767 en 1768, gedeeltelijk in 
afschrift, 1767.
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1 omslag

1092 Lijst van de nominatie voor het schoolmeester- en kosterambt te Boskoop
9 december 1778 1 stuk

1093 Reglement voor de vervulling van het ambt van koster, schoolmeester, voorlezer, 
voorzanger en doodgraver te Boskoop, 14 december 1778. Concept.

1 stuk

1094 Stukken betreffende het ontslag van schoolmeester Bernardus Felix en de 
aanstelling van Adam van Beckum, 1787-1790.

1 omslag
Zie ook inv.nr. 1089.

d. Armenzorg

d. Armenzorg
: Deze taak werd uitgeoefend door de schout, de predi kant, diakenen en armmeesters.

1095 Rekest van de beheerders van de armengoederen te Boskoop aan de Staten van 
Holland en West-Friesland betreffende het verlenen van akten van indemniteit aan 
personen, waarvan de akten door de brand van 25 september 1753 verloren zijn 
gegaan, (midden 18e eeuw).

1 stuk

1096 Rekesten van de beheerders van de armengoederen te Boskoop aan Willem 
Bentinck, raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, betreffende de 
oprichting van een arm- of weeshuis te Boskoop, [1760-1761], met gunstig 
appointement, [1760-1761], gedeeltelijk in afschrift, [1760-1761]; met bijlagen, [1760-
1761], gedeeltelijk in afschrift, [1760-1761].

1 omslag
Eigendommen

Eigendommen

1097 Stukken betreffende de vernieuwing van de Hoge Brug over de Gouwe te Boskoop
(eind 18e eeuw) 9 stukken

1098 Rekest van de bestuurders van "Laech" Boskoop aan de abdis van Rijnsburg 
betreffende het weken van hennep in hun wetering in de polder van "Laech" 
Boskoop, 1559, met gunstig appointement, 14 augustus 1559, authentieke 
afschriften
12 augustus 1609 1 stuk
- In tweevoud
- Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 622, nr. 1297.

--- Stukken betreffende het beheer van de goederen van de heerlijkheid Boskoop, 
1598, 1632, 1736-1738 en 1740, gedeeltelijk in afschrift, (begin 18e eeuw).
Berust in het huisarchief van Twickel.

1099 Akte waarbij Cornelis Aelbertsz., klapperman te Boskoop, een verklaring aflegt over 
het stelen van een schuit door drie personen
29 augustus 1627 1 stuk

1100 Aantekeningen betreffende de voorlopige besluiten van de (Ridderschap) 
betreffende de rekesten van de ambachtsbewaarders, de armmeesters van 
Boskoop en de ambachtsvrouwe van De Lier
10 juni 1633 1 stuk
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Financiën

Financiën
a. Rekeningen

a. Rekeningen

--- "Bruggerekening" van uitbetaalde salarissen van de heerlijkheid Boskoop,1 april 
1737 - 31 maart 1738, afgehoord 14 augustus 1738, authentiek afschrift
30 december 1738
Berust in het huisarchief Twickel.

--- "Kerfrekening" van betaalde belastingen binnen de heerlijkheid Boskoop,1 april 1737
- 31 maart 1738, afgehoord 14 augustus 1738, authentiek afschrift
31 december 1738
Berust in het huisarchief Twickel.

b Verpachtingen

b Verpachtingen

1101 Lijst van nog te betalen pachten van land, gelegen te Boskoop, behorend aan de 
abdij van Rijnsburg, over de periode april 1625 -maart 1627[1627]

1 stuk

1102 Lijst van de geïnde halfjaarlijkse pacht van inmiddels gestorven pachters van land, 
gelegen te Boskoop, (begin 17e eeuw).

1 stuk
c. Overige financiële bemoeiingen

c. Overige financiële bemoeiingen

1103 Rekest van de schout van Boskoop en Middelburg aan Willem van Oranje en de 
Raden nevens Zijne Excellentie om vergoeding per morgen land wegens de 
inundering van de landerijen rondom Leiden, [december] 1574.

1 stuk

1104 Stukken betreffende het maalloon van Dirck Andriess., molenaar te Boskoop, 1633, 
gedeeltelijk authentieke afschriften, 1633; met retroactum, 1566, authentiek 
afschrift, 1631.

1 omslag

1105 Rekest van de bestuurders van Boskoop aan de raad en rentmeester-generaal van 
de abdij van Rijnsburg om goedkeuring van een keur op de "inkomsten en 
Geregtigheeden der kerk van Boskoop", [1754]; met als bijlage de keur, 1754.

2 stukken

1106 Stukken betreffende het bezwaarschrift van enkele ingezetenen van Boskoop over 
de toegenomen lasten met name vanwege de verhoging der salarissen van de 
schout, secretaris e.a., 1761-1763; met retroacta, 1748/1749 - 1752/1753, authentieke 
afschriften, 1761.

1 omslag

1107 Rekest van de schout en regenten van Boskoop aan Aernout Joost van der Duyn, 
raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, om de lasten van de 
kosten van het onderhoud van het koster- en schoolhuis in het vervolg tot last van 
het ambacht te brengen, [1781-1782]; met gunstig appointement, 25 februari 1782, 
afschrift
(eind 18e eeuw) 1 stuk
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Documentatie

Documentatie

1108 Akte van belening door Philips, graaf van Holland, van Willem, heer van Egmond, 
met de goederen van Jan van Egmond, zijn vader, 6 augustus 1451, authentiek 
afschrift uit het leenregister "Principium", 8 oktober 1622, authentiek afschrift.

1 stuk

1109 Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland toestemming geven voor de 
verkoop van tachtig morgen land van Adriaen van Nes, inwoner van Schoonhoven, 
gelegen te Boskoop, leenroerig aan de abdij van Egmond, 5 februari 1592, 
authentiek afschrift
23 september 1610 1 stuk

3. De heerlijkheid Rijnsburg

3. De heerlijkheid Rijnsburg
Rechten en bevoegdheden

Rechten en bevoegdheden

1110 Akte waarbij Floris V, graaf van Holland, aan de bewoners van Rijnsburg vrijdom 
van de tol te Moordrecht verleent, 31 augustus 1273, authentieke afschriften, 18 
maart 1631 en 18 oktober 1632.

2 stukken
Gedrukt in RGP, kleine serie, 31, p. 37, nr. 62.

1111 Akte van (de Staten van Holland en West-Friesland) waarbij aan Stephana van 
Rossum, abdis van Rijnsburg, wordt toegestaan het bestuur van de heerlijkheid 
Rijnsburg weer te aanvaarden, [1584]. (Minuut/afschrift)

1 stuk
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 691, nr.1416.

1112 Akte waarbij Gerard van Poelgeest, raad en rentmeester-generaal van de abdij van 
Rijnsburg, c.s. en Maria de Melun namens Lamorael van Ligne de bepaling van de 
grenzen en de jurisdictie van de heerlijkheden Rijnsburg en Oegstgeest 
overeenkomen
6 augustus 1611 1 charter

1113 Akte waarbij Catharina Berk een recht van sevituut verleent aan de abdij van 
Rijnsburg, waardoor er na haar dood een betimmering kan worden aangebracht 
tegen de zuidgevel van haar huis, gelegen op het Hof te Rijnsburg
3 juli 1638 1 charter

1114 Akte van overeenkomst tussen schout en schepenen van Rijnsburg en Boskoop 
enerzijds en schout en schepenen van Akkersdijk anderzijds betreffende de betaling
van de "criminele onkosten" binnen het baljuwschap van Rijnsburg, Boskoop en 
Akkersdijk
16 juli 1760 1 stuk

Geschillen

Geschillen

1169 Akte voor Gooswijn die Wilde, president van de Grote Raad (van Mechelen), waarbij
(Margaretha van Oestende), abdis van Rijnsburg, afdracht verlangt van de aan 
Gerrit van Santen, schout van Rijnsburg, betaalde boeten, 7 maart 1445, afschrift, 
(begin 17e eeuw)

1 katern
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1170 Mandement penaal door het Hof van Holland, verleend tegen Dirck Gerritsz. van 
Kessel als rentmeester van de abdij van Rijnsburg op verzoek van Cornelis van 
Alphen, advocaat van Cornelis Cornelisn. Santman, inzake de pacht van een perceel 
land, gelegen te Rijnsburg genaamd "Den Haversack", 22 maart 1593, authentiek 
afschrift
27 maart 1593 1 stuk

1171 Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland tussen de Heilige 
Geestmeesters van Rijnsburg namens de armendienaars van de Mennonieten te 
Schagen enerzijds en de Heilige Geestmeesters van Schagen anderzijds over de 
nalatenschap van Cor- nelis Cornelisz. Cleijnenburch, begin 17e eeuw, gedeeltelijk in
afschrift, 1624-1629 en 1633, gedeeltelijk klad en concept.

1 omslag

1172-1177 Stukken betreffende het proces voor de Hoge Raad van Holland en Zeeland tussen 
het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Ridderschap, als heren van de 
heerlijkheid Rijnsburg, betreffende de uitoefening van het heemrecht, 1770-1774.

1 deel en 5 pakken
- Zie tevens het archief Wassenaer van Rosande, inv.nr. 28 VIII h 47.
- Zie tevens kaart van de heerlijkheid Rijnsburg, collectie Hingman nr. 2310.
1172 Inventaris van de processtukken, 17 mei 1774, 1 deel
1173 Processtukken C 2 - J 2.
1174 Processtukken J 3 - O 19.
1175 Processtukken O 20 - U 31.
1176 Processtukken U 32 - Z.
1177 Processtukken AA 1 - CC 4.

1178-1185 Stukken betreffende het proces voor de Hoge Raad van Holland en Zeeland tussen 
de Ridderschap als heren van Rijnsburg en het Hoogheemraadschap van Rijnland 
betreffende de uitoefening van het heemrecht, 1770-1779

5 pakken, 2 omslagen en 1 stuk
1178 Processtukken A - IJ IJ; met een kaart van Rijnland en een van de 

heerlijkheid van Rijnsburg, 1 pak

1179-1184 Overige processtukken, 1770-1774.
3 pakken, 2 omslagen en 1 stuk

Deze stukken konden helaas niet meer volgens de normale procesgang geordend 
worden.
1179 1770, 1 omslag
1180 1771, 1 pak
1181 1772, 1 omslag
1182 1773, 1 stuk
1183 1774, 1 pak
1184 [1770-1774]., 1 pak

1185 Advertissement van rechten 29 maart 1782, 1 pak

1186-1195 Missiven van diverse personen aan de Ridderschap betreffende een proces tussen 
de Ridderschap en het Hoogheemraadschap van Rijnland over de uitoefening van 
het heemrecht, 1770-1788; met bijlagen, 1771 en 1772 en (1770-1772 en eind 18e 
eeuw).

26 stukken
Zie tevens inv.nrs. 211-326.
1186 F. Beeldmaker, 3 en 8 oktober 1772; met bijlage[1772], 3 stukken
1187 Joh. Brouwer c.s., advocaten, 21, 22 en 24 november 1771 en 7 april 
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1772, 5 stukken
1188 Johan Samuel Cassa, 9 oktober,28 november 1771 en 10 september 

1772, 3 stukken
1195 Ary van Delft en Crijn Westerbeek, 5 november 1770; met bijlage, 

[1770]
1189 W. van den Doev(en), december 1771.
1190 P.C. Haagen, december 1771.
1191 J.A. Holthuysen, advocaat, maart 1771.
1192 (S.) B. Hoogwerf, 29 maart 1788; met bijlage, 5 maart 1772; afschrift, 

2 stukken
1193 Petrus Mejan, baljuw en schout te Rijnsburg, 27 februar,17,19 maart 

1771 en 5 januari 1772; met bijlagen, 1771 en 1772, 7 stukken
1194 Cornelis Swalmius 27 juni 1771
1195 Crijn Westerbeek en Ary van Delft, 5 november 1770; met bijlage, 

november 1770, 2 stukken
Zie tevens inv.nrs. 1157 en 1270.

1196 Stukken betreffende een overeenkomst tussen de Ridderschap en het 
Hoogheemraadschap van Rijnland over de grenzen en de jurisdictie van Rijnsburg 
en Oegstgeest in verband met de uitoefening van het heemrecht
1785 3 stukken

1197 Missiven van E.B. ten Dale aan Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen, 
betreffende een geschil tussen Petrus Mejan, baljuw te Rijnsburg, en de 
burgemeesters te Rijnsburg, 30 mei en 8 juni 1789; met bijlage

3 stukken
Zie tevens inv.nrs. 211, 215-216, 245, 276 en 302.

1198 Stukken betreffende een geschil tussen de baljuw en schout van Rijnsburg en het 
Hoogheemraadschap van Rijnland over de publikatie van keuren van Rijnland 
binnen de jurisdictie van de heerlijkheid Rijnsburg
1790 en 1791 6 stukken

Personeel

Personeel
a. Baljuw, schout en secretaris

a. Baljuw, schout en secretaris

1115 Rekest van Dirck Gerritsz. van Kessel aan Willem van Oranje om de functies van 
baljuw en schout van Rijnsburg wegens vertrek van Heyndrick van Brouckhoven te 
mogen aanvaarden, 1577, met gunstig appointement
6 april 1577 1 stuk

1116 Akte waarbij Diderick van der Does, baljuw en schout te Rijnsburg en Boskoop, en 
Cornelis Lieffrinck overeenkomen dat de laatstgenoemde als substituut-baljuw en 
schout van Rijnsburg zal fungeren, 15 juli 1626; met als bijlagen de rekeningen van 
voornoemde personen over 1627 en 1630, [1627 en 1630].

2 katernen en 1 stuk

1117 Rekest van het gerecht van Rijnsburg aan de Ridderschap om aanstelling van 
Cornelis Dierixss. Schuerman als baljuw van Rijnsburg, afschrift
(begin 17e eeuw) 1 stuk

1118 Stukken betreffende de aanstelling van Frederik van der Does, Jan Boers, Petrus 
Mejan en Pieter Willem Boers als baljuw, schout en secretaris van Rijnsburg, 
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Boskoop, Vrouwevenne en Akkersdijk, 1714-1785, gedeeltelijk in afschrift, [1785]. 
Gedeeltelijk in concept

1 omslag

1119 Akte waarbij Carolus Boers, baljuw en schout van de beide Katwijken en 't Zand, 
zich borg stelt voor zijn zoon Jan Boers, secretaris te Rijnsburg
3 november 1733 1 stuk

1120 Akte van aanstelling door de Ridderschap van Ph. Hoepeling als waarnemend 
secretaris van Rijnsburg, juni 1785. Concepten.

2 stukken

1121 Rekesten van Petrus Mejan aan de Ridderschap om van zijn functies als substituut-
baljuw en schout van Rijnsburg, Boskoop, Vrouwevenne en Akkersdijk en secretaris 
van Rijnsburg en Vrouwevenne ontheven te mogen worden
[1787] 2 stukken
Zie tevens inv.nrs. 236, 239, 266-267, 276 en
289-290.

1122 Memories van (Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen) betreffende het 
baljuw- en schoutambt van Rijnsburg over de periode van 1687-[1787]
[1790] 4 stukken
Eén stuk in concept en als afschrift in tweevoud.

b. Bode en secretaris

b. Bode en secretaris

1123 Stukken betreffende de continuatie van Gerrit van Veen in de functie van secretaris 
en bode te Rijnsburg, 1588-1594.

4 stukken
c. Burgemeesters, schepenen, kerk-, gilde- en armmeesters, weesmannen en welgeboren mannen

c. Burgemeesters, schepenen, kerk-, gilde- en armmeesters, weesmannen en 
welgeboren mannen

1124-1155 Lijsten van nominaties van burgemeesters, schepenen, kerkgilde- en armmeesters, 
weesmannen en welgeboren mannen van Rijnsburg en Boskoop voor de jaren 1761-
1794 benoemd door (de Ridderschap) 1760-1793, gedeeltelijk in afschrift, [1784]. 
Gedeeltelijk in concept, met bijlagen, 1760, 1761, [1772], 1777, 1779, 1788-1791 en 
1793, gedeeltelijk in afschrift, [1777]. Gedeeltelijk in concept.66 stukken
- Zie inv.nrs. 1017-1064.
- De jaren 1780 en 1786 ontbreken.
1124 1760; met bijlagen, 1760., 4 stukken
1125 1761; met bijlage, 1761., 3 stukken
1126 1762
1127 1763
1128 1764, 2 stukken
1129 1765
1130 1766
1131 1767
1132 1768
1133 1769
1134 1770
1135 1771. Met concept., 2 stukken
1136 1772; met bijlage[1772], 2 stukken
1137 1773, 2 stukken
1138 1774, 2 stukken
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1139 1775, 2 stukken
1140 1776, 2 stukken
1141 1777; met bijlage, 1777, gedeeltelijk in 4 stukken afschrift[1777]
1142 1778, 2 stukken
1143 1779; met bijlagen, 1779., 5 stukken
1144 1781, 2 stukken
1145 1782, 2 stukken
1146 1783
1147 1784, afschrift[1784]
1148 1785; met bijlage, 1785., 3 stukken
1149 1787
1150 1788; met bijlage, 1788., 2 stukken
1151 1789; met bijlage, 1789., 3 stukken
1152 1790; met bijlagen, 1790. Met concept., 4 stukken
1153 1791; met bijlagen, 1791., 5 stukken
1154 1792
1155 1793; met bijlage, 1793., 2 stukken

d. Vroedvrouw

d. Vroedvrouw

1156 Resolutie van de Ridderschap betreffende de verhoging van het tractement van 
Sara Mergel als vroedvrouw te Rijnsburg, 10 maart 1775. Concept

1 stuk
e. Chirurgijn

e. Chirurgijn

1157 Stukken betreffende de aanstelling van Jasper Silvanus als chirurgijn te Rijnsburg, 2 
en 3 december 1779

2 stukken

1158 Stukken betreffende de aanstelling van Govert van den Berg als meester-chirurgijn 
te Rijnsburg, december 1780

3 stukken
Gedeeltelijk in tweevoud.

f. Marktschipper

f. Marktschipper

1159-1161 Stukken betreffende de aanstelling van marktschippers van Rijnsburg naar Leiden, 
1743, 1778 en 1786.

7 stukken
1159 Cornelis Keijser 8 maart 1743
1160 Jacob Brussee, september 1778., 2 stukken
1161 Pieter Keijser, februari 1786., 4 stukken

1162 Stukken betreffende de aanstelling van Cornelis van den Vijver als marktschipper 
van Rijnsburg op Haarlem, Amsterdam en West-Zaandam, 1778, gedeeltelijk in 
afschrift
[1778] 4 stukken

g. Notaris

g. Notaris

1163 Rekest van Petrus Mejan, substituut-baljuw, schout en secretaris te Rijnsburg aan 
Willem Bentinck, raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, om het 
ambt van notaris binnen de heerlijkheid Rijnsburg te mogen aanvaarden, [1764], 
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met gunstig appointement
7 februari 1764 2 stukken

h. Cipier

h. Cipier

1164 Akte van aanstelling van Zacharias van Ginhoven als cipier van de gevangenis te 
Rijnsburg, 1741, afschriften[1741]

1 stuk
In drievoud.

1165 Instructie voor de cipier van het gevangenhuis te Rijnsburg
(midden 18e eeuw) 1 stuk

i. Gerechtsbode en nachtwaker

i. Gerechtsbode en nachtwaker

1166 Stukken betreffende de aanstelling van Albertus van Ginhoven als gerechtsbode en 
nachtwaker te Rijnsburg d.d. 22 april 1779 in de plaats van zijn vader Zacharias van 
Ginhoven, 1779.

6 stukken
j. Dienaar van justitie

j. Dienaar van justitie

1167 Stukken betreffende de sollicitaties op de vacature van wijlen Cornelis Nagtegaal, 
"diender" der justitie te Rijnsburg, 2 februari, 2 en 4 maart 1778

3 stukken
Eén stuk in tweevoud.

k. Overige functies

k. Overige functies

1168 Memorie betreffende het vergeven van kleine ambten in de periode 1716-1759
(midden 18e eeuw) 1 stuk

Kerkelijke zaken

Kerkelijke zaken
a. Kerkgebouw

a. Kerkgebouw

1199 Rekeningen en kwitanties betreffende de herbouw van de kerk en toren van 
Rijnsburg, 1572-1584; met als bijlage een tekening van diverse modellen en van de 
afbeeldingen op de kerkramen
(16e eeuw) 1 omslag

1200 Rekest van de ingezetenen van Rijnsburg aan de Staten van Holland en West-
Friesland om restitutie van geld door Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de 
abdij van Rijnsburg, aan de kerkmeester van Rijnsburg in verband met reparaties 
aan de kerk, [1578]. Minuut

1 stuk

1201 Akte voor de schout van de ambachten Oegstgeest en Sassenheim waarbij Symon 
Ghijsbertss. c.s., kerkmeesters te Rijnsburg, verklaren een rente te zullen betalen 
over het door Jacob Willemss. Schoemaker ten behoeve van reparaties aan de kerk 
van Rijnsburg geleende bedrag
30 mei 1586 1 charter
Gecancelleerd.
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b. Sacristie, pastorie en het Nippenaltaar

b. Sacristie, pastorie en het Nippenaltaar

1202 Missive van Danckert Fransz. aan Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de 
abdij van Rijnsburg, betreffende land behorend aan de pastorie van Rijnsburg, 20 
september 1587 en 22 april 1590

2 stukken

1203 Rekest van Heynrick van Vernenburch van der Does aan de Raad van Financiën 
nevens Zijne Excellencie om kwijtschelding van drie ponden Vlaams, die hij ten 
behoeve van het Nippenaltaar op zijn huis te Rijnsburg moest betalen
[1575] 1 stuk

1204 Legger van de landen, renten en opstallen van de sacristie van de kerk van 
Rijnsburg, 1572-1580; met inliggend in folio III van het jaar 1576/1577 een 
onderhandse akte waarbij Maria van Poelgeest en Simon Gijsbertss. verklaren, dat 
laatstgenoemde diverse percelen land, waarvan er één genoemd wordt 
"Volckencamp" of "Callemeer", gelegen in Oegstgeest, gepacht heeft, 6 januari 1569

1 deel en 1 stuk

1205 Rekening opgemaakt door Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van 
Rijnsburg, van de sacristie, pastorie en het Nippenaltaar te Rijnsburg
1572-1585 1 band

1206-1214 Rekeningen opgemaakt door Barent Gerritsz. de Ruw, koster van de sacristie, de 
pastorie en het Nippenaltaar van de kerk van Rijnsburg namens de raad en 
rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, [1578], 1585 en 1587-1597.

1 katern en 9 stukken
1206 [1578]
1207 1585

In tweevoud.
1208 1587-1591, 1 katern
1209 1592
1210 1593
1211 1594
1212 1595
1213 1596
1214 1597, 2 stukken

1215 Memorie van (Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg) 
betreffende de inkomsten uit de goederen van de sacristie, pastorie en het 
Nippenaltaar te Rijnsburg over de jaren 1582-1596
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1216 Memorie van (Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg) 
voor Barent Gerritsz. de Ruw, koster, betreffende de inkomsten over 1585 uit de 
goederen van de sacristie, pastorie en het Nippenaltaar te Rijnsburg[1585]

1 stuk

1217 Legger van landen huispachten en renten van de kerk van Rijnsburg
10 juni 1588 1 katern

1218 Stukken betreffende de inkomsten uit de goederen van de sacris tie, pastorie en het
Nippenaltaar te Rijnsburg, die verloren gewaand waren, (eind 16e eeuw)
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2 stukken

1219 Stukken betreffende de restanten van de inkomsten uit de goederen van de 
sacristie, pastorie en het Nippenaltaar te Rijnsburg, (eind 16e eeuw); met bijlagen
(eind 16e eeuw) 3 katernen en 3 stukken

1220 Aantekening betreffende het land, toebehorend aan de sacristie en het 
Nippenaltaar te Rijnsburg gepacht door Dirck Gerritss.
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1221 Memorie betreffende de landerijen, toebehorend aan de (sacristie en het 
Nippenaltaar te Rijnsburg) gepacht door Jan Ysbrants
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1222 Legger van het hofstedegeld, de hofstedehoenderen, opstallen en erfpacht van 
goederen van de abdij van Rijnsburg de sacristie, pastorie en het Nippenaltaar te 
Rijnsburg, 1682.

1 deel
Niet raadpleegbaar

c. Predikant

c. Predikant

1223-1225 Stukken betreffende het beroepen van predikanten te Rijnsburg, 1587, [1587], 1627 
en begin 17e eeuw, 1722

9 stukken
1223 Guillaume de Haze, 1587 en [1587]., 2 stukken
1224 Theophilius Copius, 1627 en begin 17e eeuw, 5 stukken
1225 Wilhelmus Kas, 1722., 2 stukken

d. Schoolmeester, koster, voorlezer, aanspreker en doodgraver

d. Schoolmeester, koster, voorlezer, aanspreker en doodgraver

1226 Stukken betreffende de vervulling van het schoolmeesterambt en de aanstelling 
van Pieter de Hase als schoolmeester te Rijnsburg
1601 1 katern en 2 stukken
- Eén katern en één stuk in tweevoud.
- Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 705, nr. 1442.

1227 Reglement, waarbij het tarief van de koster voor het luiden bij overlijden van 
ingezetenen van Rijnsburg door de kerkmeesters wordt vastgesteld
11 juni 1604 1 stuk
Een gedeelte van het stuk is verloren gegaan.

1228 Rekest van Jan Lalain, schoolmeester te Rijnsburg, aan de abdis van Rijnsburg om 
ten behoeve van de school een terrein grenzend aan het scholencomplex in gebruik
te mogen nemen
(begin 17e eeuw) 1 stuk

1229 Stukken betreffende de aanstelling van Jan Buijt als schoolmeester, koster en 
voorzanger te Rijnsburg in de vacature van Pieter de Ruijter en de verplichtingen 
van eerstgenoemde aan laatstgenoemde tot diens dood, 1760, gedeeltelijk in 
concept.

3 stukken

1230 Stukken betreffende de overschrijding van de door Jan Buijt te innen schoolgelden, 
na het overlijden van Pieter de Ruijter
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1765 3 stukken

1162 Stukken betreffende de aanstelling van Pieter de Maze als "aanspreker of nodiger 
ter begrafenisse" te Rijnsburg, 1778.

1231 Onderhandse akte waarbij de kerkeraad een verklaring aflegt van goed gedrag ten 
behoeve van Bartholomeus van der Jagt als koster en schoolmeester te Rijnsburg
2 augustus 1785 1 stuk

1232 Instructie voor de koster, schoolmeester en voorzanger van Rijnsburg, (18e eeuw), 
afschrift
(18e eeuw) 1 katern

e. Het arm- en proveniershuis

e. Het arm- en proveniershuis
Sinds 1692 zijn deze twee huizen onder een regentencollege geplaatst namelijk de regenten van de 
gilde-, arm- en diakoniearmmeesters van de kerk.

Bestuur

1233 Reglement van het armhuis te Rijnsburg, 1687.
1 stuk

Gedrukt.

1234 Rekest van de predikant, gilde- en diakoniearmmeesters van Rijnsburg aan Willem 
Bentinck, raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg om een nieuwe 
rentmeester van het arm- en proveniershuis aan te stellen, 1763, met apostille, 31 
augustus 1763, afschrift
[1763] 1 stuk

1235 Stukken betreffende de aanstelling van Johan van Roon als armmeester van het 
armhuis te Rijnsburg, 1766, gedeeltelijk in afschrift, [1766]. Gedeeltelijk in concept

4 stukken

1236 Stukken betreffende de continuatie van de armmeesters van het armhuis te 
Rijnsburg in hun huidige bestuursfunctie
1778-1779 3 stukken

1237 Missive van N.N. aan de regenten van de gecombineerde gilde- en diaconiearmen 
inzake de aanstelling van de echtgenoten Willem de Meij en Jannetje van Driel als 
binnenvader en binnenmoeder in het armhuis te Rijnsburg, 9 november 1789. 
Concept en afschrift

1 stuk

Financiën

1238 Stukken betreffende de financiële administratie van de armen van Rijnsburg, 1753-
1781, gedeeltelijk in afschrift, (eind 18e eeuw). Gedeeltelijk in concept

1 omslag

1239 Lijst van de inkomsten uit renten, obligaties en onroerende goederen ten behoeve 
van de armen van Rijnsburg
(18e eeuw) 1 stuk
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Overige bemoeiingen met het beheer der goederen

1240 Akte voor schout en schepenen van Rijnsburg waarbij de predikant, gilde- en 
diakoniearmmeesters van Rijnsburg kost en inwoning in het proveniershuis te 
Rijnsburg overeenkomen met Pieter Schrieck, 17 mei 1762. Concept; met een 
marginale aantekening
20 juli 1762 1 stuk

1241 Missive van Pieter Keyser aan (Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen) 
betreffende nieuwe kleding voor de kinderen van het armhuis van Rijnsburg
5 januari 1778 1 stuk

1242 Lijsten van proveniers, wonend in het proveniershuis te Rijnsburg, (midden-eind 
18e eeuw)

3 stukken
f. Overige kerkelijke zaken

f. Overige kerkelijke zaken

1243 Stukken betreffende het conflict tussen Robertus Watson, kerkmeester, en Dirk 
Koning, diaken, betreffende een leeg wijnvat bij de Avondmaalsviering met Pasen, 
1766, gedeeltelijk in afschrift, (eind 18e eeuw)

4 stukken

1244 Akten van schuldbekentenis voor schout en schepenen van Rijnsburg en 
Vrouwevenne van Isaac van Schinne c.s., kerkmeesters van de kerk van Rijnsburg, 
aan de Ridderschap inzake een som geld, 18 en 20 februari 1790

2 stukken
Eigendommen

Eigendommen
a. Verwerving

a. Verwerving

1245-1245.1 Akte van verpanding aan Pieter Henricxsz. van Wassenaer met 61/2 morgen land, 
gelegen te Oegstgeest, door Dirck Gerritsz. van Kessel, 10 februari 1581; met akte 
van schuldbekentenis van Karel Bentinck aan de abdij van Rijnsburg, 7 november 
1581, afschrift, 14 juni 1595

1 charter en 1 katern
- De akte d.d. 1 maart 1575 is in de akte van 1581 geïnsereerd.
- Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 678, nr. 1396.
1245.1 Charter
1245 Katern

1246.1-1246.2
Akte van transport voor schout en schepenen van het ambachten Oegstgeest en 
Sassenheim van een huis en erf te Rijnsburg door Dirck Gerritsz. van Kessel, 
rentmeester van de abdij van Rijnsburg, aan Jan Pieters en van de aflossing van een 
schuldbrief, 20 augustus 1587; met een retroacte
17 januari 1586 2 charters [getransfigeerd]
1246.1 1587 augustus 20
1246.2 1586 januari 17

1247 Notariële akte van transport door middel van ruiling van land, gelegen te Rijnsburg, 
tussen Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg c.s., en Lodewijk de Ruw, Heilige 
Geestmeester te (Rijnsburg) c.s.
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7 april 1590 1 stuk

1248-1248.9 Akte van transport voor schout en schepenen van Rijnsburg van een huis en erf, 
gelegen bij de Kerkbrug te Rijnsburg, door Albrecht van Schagen aan de 
Ridderschap, 23 november 1632; met retroacta, 1580-1630.

4 charters (getransfigeerd), 2 charters en 1 katern (aaneengehecht), 6 charters en 3 
stukken (getransfigeerd en aangehecht) en 1 omslag
1248.1 1627 juni 11
1248.2 1623 mei 5
1248.3 1588 juli 24
1248.4 1580 december 9
1248.5 1627 oktober 15
1248.6 1621 oktober 4
1248.7 1621 juli 23
1248.8 1632 november 23
1248.9 1603 april 16
1248.10 1612 juni 8
1248.11 1621 juli 23
1248.12 1621 juli 23
1248.13 1627 november 27
1248.14 1619 sepember 24
1248.15 1628 februari 17
1248.16 1630 juni 22
1248 Overige stukken

1249.1-1249.2
Akte van transport voor schout en schepenen van Rijnsburg van een perceel land, 
gelegen aan de Brouwerssteeg te Rijnsburg, door Cornelis Anthonisz. van 
Buitenvest c.s. aan de abdij van Rijnsburg, 1 juni 1663; met retroakte
1 maart 1658 2 charters [getransfigeerd]
1249.1 1663 juni 1
1249.2 1658 maart 1

1250 Akte van transport voor schout en schepenen van Rijnsburg van 5/6 deel van de 
tienden van het Kloosterschuurblok, gelegen op de grens tussen de heerlijkheden 
Rijnsburg en Noordwijk, door Herman van der Meer, rentmeester van de 
universiteit van Leiden, aan de abdij van Rijnsburg
31 mei 1664 1 charter
Zie inv.nr. 1251.

1251-1251.1 Stukken betreffende het transport voor schout en schepenen van Rijnsburg van 1/6 
deel van de tienden van het Kloosterschuurblok, gelegen op de grens tussen 
heerlijkheden Rijnsburg en Noordwijk, door Johan van Noort, secretaris van de 
beide Noordwijken, namens Wigbold van der Does aan de abdij van Rijnsburg, 24 
februari 1651; afschrift, 1670 en 4 juli 1667.

1 charter en 1 stuk
Zie inv.nr. 1250.
1251.1 Charter
1251 Stuk

1252 Akte van transport voor schout en schepenen van Rijnsburg van land, gelegen in 
Elsgeest onder Rijnsburg, door de regenten van het St. Catharinagasthuis te Leiden 
aan de abdij van Rijnsburg
8 mei 1674 1 charter
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1253 Akte van transport voor schout en schepenen van Rijnsburg van land, gelegen te 
Rijnsburg, door Willem Laurensz. van Nierop namens de regenten van het St. 
Catharinagasthuis te Leiden aan de abdij van Rijnsburg
1 augustus 1675 1 charter

1254 Akte van transport voor schout en schepenen van Rijnsburg van een huis en erf, 
gelegen te Rijnsburg aan de Vliet, door Johannis Moerkerken aan Hendrik Bosch, 
commies van de beide abdijen
24 januari 1738 1 charter

b. Vervreemding

b. Vervreemding

1255 Uittreksel uit de resolutie van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland
en West-Friesland d.d. 14 augustus 1618 betreffende de verkoop van een huis, 
gelegen te Rijnsburg bij de Oude Vliet, behorend aan de abdij van Rijnsburg, 
afschrift
29 oktober 1618 1 stuk

1256 Akte van transport voor schout en schepenen van Rijnsburg van een huis en erf, 
gelegen in het "Griecken Vierendeel" van Rijnsburg, door Willem van Matenesse, 
raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, aan Jan Dircxz. Vooruyt, 
26 juli 1618, authentiek afschrift
21 december 1619 1 stuk

1257 Akte van transport van een jaarlijkse lijfrente op zijn nakomelingen en erfgenamen 
door Diderick van der Does, baljuw en schout te Rijnsburg, aan Maritgen Huygendr.,
inwoonster van Leiden, met zijn huis en erf in de heerlijkheid Rijnsburg en al zijn 
bezittingen als onderpand
30 juli 1626 1 charter
Gecancelleerd.

c. Landscheiding en landmeting

c. Landscheiding en landmeting

1258 Memorie betreffende een landscheiding tussen de heerlijkheden Rijnsburg en 
Noordwijk
(eind 18e eeuw) 1 stuk
Niet raadpleegbaar

d. Onderhoud en vernieuwing

d. Onderhoud en vernieuwing

1259 Rekest van Johan de Lalaing aan de Ridderschap, als heren van Rijnsburg, om de 
Oude Vliet binnen de heerlijkheid te mogen verbreden, 1640, met gunstig 
appointement, 9 juli 1640.

1 stuk

1260 Onderhandse akte waarbij Willem Cornelisse van der Plas en (Jacob van Wassenaer)
verklaren, dat zij de dam, grenzend aan het land van de abdij van Rijnsburg, gelegen
"opden Haversack bij 't pest huyse" onder Oegstgeest, in stand te zullen houden en 
palen in de sloot te zullen slaan zodat niemand de doorvaart gebruiken kan
31 januari 1652 1 stuk

1261 Stukken betreffende het onderhoud van de Vliet, 12 juli 1683 en 25 juni 1686
2 stukken
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1262 Akte waarbij Jacob van Wassenaer, raad en rentmeester-generaal van de abdij van 
Rijnsburg, toestemming verleent tot de bouw van een stenen brug over Vliet bij de 
"Corte Steeg" te Rijnsburg
10 maart 1691 1 stuk

1263 Akte waarbij het Hoogheemraadschap van Rijnland toestemming verleent aan het 
gerecht van Rijnsburg om de Vliet in verband met het uitdiepen tijdelijk te mogen 
afdammen en het schot tijdelijk langs de kaden van de weg van Rijnsburg naar 
Oegstgeest te laten liggen
26 september 1733 1 stuk

1264 Stukken betreffende de bestrating van wegen binnen het dorp Rijnsburg, 1 
september en 12 oktober 1746, (authentiek) afschriften

2 katernen

1265 Stukken betreffende de herstelwerkzaamheden van Dirk van der Quaak aan de 
"Grote Saal" van het huis van de Ridderschap te Rijnsburg, 15 februari 1779 en [1779]

2 stukken

1266 Memorie van Gerrit Dedel, timmerman, c.s. voor Aernout Joost van der Duyn, raad 
en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, betreffende het zijn recht als 
laagstingeschrevene op de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan twee 
bruggen, aan de "Regtkamer" en aan het huis van de weduwe van Pieter Swaan 
binnen het dorp Rijnsburg
7 augustus 1783 3 stukken

1267 Memorie betreffende de werkzaamheden voor de bouw van twee sluisdeuren en de
aanpassing van de bruggen bij de "Snuyfmolen" te (Rijnsburg)
(eind 18e eeuw) 1 stuk

e. Overige bemoeiingen

e. Overige bemoeiingen

1268 Gunstig appointement van de hoogheemraden van Rijnland op een rekest van 
Jacob van Heemskerk om op zijn land langs de Rijsburgerdijk bomen te mogen 
planten, 20 maart 1728, afschrift
(eind 18e eeuw) 1 stuk

1269 Akten waarbij Gerrit van Rijn de Oude en Pieter van der Spek voor schout en 
schepenen van Rijnsburg een verklaring afleggen over het uit- en overpad van een 
perceel land, gelegen te Rijnsburg tussen de "Cortewaart" en "Rijnweyden", 
behorend aan de abdij van Rijnsburg, 24 maart en 9 april 1732

2 stukken

1270 Stuk houdende een verklaring voor Dirk van Ginhoven, bode van de abdijen van 
Rijnsburg en Leeuwenhorst in Rijnland, van Jan van Delft en Claes van Alphen 
betreffende het niet omhakken van een bebost perceel land, gelegen tussen de 
Voorhouter- en Elsgeesterweg, behorend aan de abdij van Rijnsburg
11 mei 1745 1 stuk

1271 Stukken betreffende het verzoek van Adrianus van Ginhoven en Cornelis 
Oudshoorn, bakkers te Rijnsburg, om voortaan maar twee in plaats van drie 
bakkerijen in Rijnsburg toe te willen laten, 10, 19 en 29 december 1760

3 stukken
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1272 Stukken betreffende de bestrijding van een besmettelijke veeziekte, 1769, 
gedeeltelijk in afschrift, 1768 en 1769, gedeeltelijk in concept

1 omslag
Gedeeltelijk in druk.

1273 Memorie betreffende een verzoek om binnen binnen de heerlijkheid van Rijnsburg 
een afgepaald jachtgebied aan te leggen, (18e eeuw). Concept

1 stuk
Financiën

Financiën
a. Rekeningen

a. Rekeningen

1274 Rekeningen van Lodewijk Gerritsz. de Ruw, schout van Rijnsburg, voor de abdij van 
Rijnsburg, 1571/1572, 1572/1573, 1588/1589 en 1590/1591

4 stukken

1275 Bijlagen bij de rekeningen van Lodewijk Gerritsz. de Ruw, schout van Rijnsburg, 
voor de abdij van Rijnsburg, 1586, 1587 en 1589

2 liassen
De rekeningen zelf ontbreken.

1276 Rekeningen van Cornelis Lieffrinck, substituut-baljuw en schout van Rijnsburg, voor
de raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, [1627], 1630-1632; met 
bijlagen, 1630-1631.10 stukken

b. Verpachtingen

b. Verpachtingen

1277 Rekest van Margriete Jorisdr., weduwe van Jan Jansz. Broeck de Oude te Akkersdijk, 
pachtster van de abdij van Rijnsburg, aan de Raad van Financiën nevens Zijne 
Excellencie te Delft om kwijtschelding van de pacht van 22 morgen land, gelegen te 
Akkersdijk, 1574, met gunstig appointement, 29 april 1574

1 stuk

1278 Rekest van Aeltgen, weduwe van Joost Cornelisz., pachtster van de abdij van 
Rijnsburg, aan de Raad van Financiën om kwijtschelding van 2 jaar pacht van 7 
morgen land, gelegen te Polanen in het ambacht Monster, 1574; met gunstig 
appointement, 4 juni 1574

1 stuk

1279 Rekest van Nyesgen Claesdr., weduwe van Cornelis Jacobss. te Monster, pachtster 
van de abdij van Rijnsburg, aan de Raad van Financiën om kwijtschelding van twee 
jaar pacht van land, [1574], met gunstig appointement
20 oktober 1574 1 stuk

1280 Rekest van de ambachtsbewaarders en inwoners van Rijnsburg, Valkenburg, 
Oegstgeest, Warmond en Sassenheim aan de Staten van Holland en West-Friesland
om kwijtschelding of vermindering van achterstallige pachten van de laatste drie 
jaren aan de abdij van Rijnsburg, 1574, met gunstig appointement, 14 januari 1575; 
authentiek afschrift
[1575] 1 stuk

1281 Rekest van Weyntge Jacobsdr., weduwe van Michiel Geretss. te Hazerswoude, 
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pachtster van de abdij van Rijnsburg, aan de Raad van Financiën nevens Zijne 
Excellencie om kwijtschelding van pacht van tien morgen land van de abdij van 
Rijnsburg, gelegen te Hazerswoude, 1575, met gunstig appointement, 20 april 1575.

1 stuk

1282 Verbaal van Jeronimus van Borre, raad-ordinaris van het Hof van Holland, inzake 
zijn bemoeienissen met rekesten van ingezetenen van Rijnsburg om kwijtschelding 
of beëindiging van de pachten van de landerijen van de abdij van Rijnsburg, 1575-
1576, afschrift, 30 november 1588

1 deel
Zie voor gelijkluidend origineel, inv.nr. 1653.

1283 Rekest van Adriaen Maertenss. te Zoeterwoude aan N.N. om kwijtschelding van 
pacht van twee morgen land van de abdij van Rijnsburg
[1575] 1 stuk

1284 Rekest van Adriaen Willemss. te Wateringen, pachter van de abdij van Rijnsburg, 
aan de commissarissen van de goederen van de abdij van Rijnsburg om 
kwijtschelding van pacht van land
[1575] 1 stuk

1285 Rekest van Jacob Corneliss. van der Bergh te Rijnsburg, pachter van de abdij van 
Rijnsburg, aan de Staten van Holland en West-Friesland om kwijtschelding van 
pacht van drie hoptuintjes
[1575] 1 stuk

1286 Aantekeningen betreffende de roerende en onroerende goederen van de weduwe 
van Cornelis Claes Clinckenberch bij de Cloosterschuur in het ambacht van 
Rijnsburg, die in 1573 en 1574 door het oorlogsgeweld verloren zijn gegaan[1575]

1 stuk

1287 Aantekeningen betreffende de roerende en onroerende goederen van Adriaen 
Janss. te Voorschoten, gedeeltelijk in pacht van de abdij van Rijnsburg, die in 1573 
en 1574 door het oorlogsgeweld verloren zijn gegaan
[1575] 1 stuk

1288 Rekest van Cytgen Anssems aan N.N. om kwijtschelding van drie jaar pacht van land
van de abdij van Rijnsburg[1575]

1 stuk

1289 Rekest van Thonis Lauriss. en Bouwen Dirckssz. aan N.N. om kwijtschelding van 
drie jaar pacht van vier morgen land van de abdij van Rijnsburg, gelegen in de Kaag
[1575] 1 stuk

1290 Rekest van Mariken Ariaensdr., weduwe van Pieter Louriss. te Akkersdijk, aan de 
Staten van Holland en West-Friesland om kwijtschelding van pacht van 21 morgen 
land van de abdij van Rijnsburg aldaar
[1575] 1 stuk

1291 Rekest van Aeltgen Cornelisdr., weduwe van Heyman Ariaensz. te (Naaldwijk), 
pachtster van proevelands aldaar, aan de commissarissen van de Staten van 
Holland en West-Friesland om kwijtschelding van landpacht, 1576, met gunstig 
appointement, 31 oktober 1576; met bijlage, 17 juni 1576

2 stukken
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1292 Rekest van Elysabeth Aemsdr., weduwe van Aelwijn Dircxz. te Stompwijk, pachtster 
van de abdij van Rijnsburg, aan Jeronimus van Borre, raad ordinaris en commissaris 
van de Staten van Holland en West-Friesland, om kwijtschelding van de erfpacht 
van zeventien morgen land te Stompwijk
[1576] 1 stuk

1293 Rekest van Pieter Claesz. te Oegstgeest, pachter van de abdij van Rijnsburg, aan 
Jeronimus van Borre, raad ordinaris en commissaris van de Staten van Holland en 
West-Friesland, om kwijtschelding van landpacht van land
[1576] 1 stuk

1294 Rekest van Philips Jansz. te Naaldwijk aan de commissarissen van de Staten van 
Holland en West-Friesland om kwijtschelding van pacht van land, behorend aan de 
abdij van Rijnsburg, 1577, met gunstig apointement, 16 februari 1577

1 stuk

1295 Rekest van Thonis Meesz. te Oegstgeest, aan de gecommitteerden van de Staten 
van Holland en West-Friesland om kwijtschelding van een jaar pacht van land van 
de abdij van Rijnsburg, gelegen bij de Poelbrugge te Oegstgeest, [1577]; met gunstig 
appointement, 25 april 1577; met retroacte, 21 april 1577

2 stukken

1296 Rekest van de weduwe van Cornelis Cornelisz. te Warmond aan de commissarissen 
van de Staten van Holland en West-Friesland om kwijtschelding van pacht van land 
van de abdij van Rijnsburg, gelegen te Sassenheim, 1579; met bijlage, 9 augustus 
1579

2 stukken

1297 Rekest van de weduwe Adriaentgen Claesdr. aan N.N., om kwijtschelding van pacht 
van vier morgen land van de abdij van Rijnsburg, gelegen in Overschie, 1579; met 
bijlage, 13 december 1579

2 stukken

1298 Akte voor Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, waarbij Jacob van 
Wijngaarden, superintendent, c.s. land, gelegen te Rijnsburg, in erfpacht geeft aan 
Lodewijk Gerritsz. de Ruw, schout te Rijnsburg
14 juni 1595 1 charter
Zie RGP, kleine serie, p. 704 noot 1 bij nr. 1440.

1299 Akte voor schout en schepenen van Rijnsburg, waarbij Willem van Matenesse, raad 
en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, een erf, gelegen te Rijnsburg, 
in erfpacht geeft aan Jan Pietersz. van Maldegem
6 juli 1618 1 charter

1300 Akte voor schout en schepenen van Rijnsburg, waarbij Willem van Matenesse, raad 
en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, een huis en erf, gelegen in 
Rijnsburg, in erfpacht geeft aan Willem Huygensz. van Veen
30 april 1619 1 charter

1301 Akte voor schout en schepenen van Rijnsburg, waarbij Hendrik Bosch, commies van
de abdij van Rijnsburg, een perceel land, gelegen te Rijnsburg, in erfpacht geeft aan 
Jacobus van Ginhoven
18 oktober 1725 1 charter
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1302 Akte voor schout en schepenen van Rijnsburg, waarbij Hendrik Bosch, commies van
de abdij van Rijnsburg, een perceel land, gelegen te Rijnsburg, in erfpacht geeft aan 
Frederik Hendrik van Wassenaer
16 december 1757 1 charter

1303 Akte van transport voor schout en schepenen van Rijnsburg van twee tuinen, 
gelegen aan de Oude Vliet achter de kerk van Rijnsburg, belast met een jaarlijkse 
pacht aan de gilde armen van Rijnsburg en een hofstedegeld en opstalbelasting aan
de abdij van Rijnsburg, door Petrus Mejan als executeur-testamentair van Wijnand 
Meurs aan Jan Heuler
11 november 1765 1 charter

1304.1 Akte voor schout en schepenen van Rijnsburg, waarbij Hendrik Phillipus Heeneman,
commies van de beide abdijen, een perceel land, gelegen te Rijnsburg, in erfpacht 
geeft aan Willem Frederik Hendrik van Wassenaer.
12 april 1793 1 charter

1304 Akte van authorisatie voor Hendrik Phillipus Heeneman door de Ridderschap om de
erfpachtbrief voor Willem Frederik Hendrik van Wassenaar voor schout en schepen 
van Rijnsburg te passeren, afschrift.
2 oktober 1792 1 stuk
Behoort bij inv.nr. 1304.1.

c. Belastingen

c. Belastingen

1294 Rekesten van de buren en ingezetenen van Rijnsburg aan [de Staten van Holland en 
West-Friesland] om kwijtschelding van imposten over 1573 wegens ondervonden 
oorlogsschade[1574]

1305 Rekest van de buren en ingezetenen van Rijnsburg aan [de Staten van Holland en 
West-Friesland] om kwijtschelding van de 100ste penning over 1576 wegens 
ondervonden oorlogsschade
[1577] 1 stuk

1306 Kohier van de "twiede drie" verpondingen van de landerijen, huizen, tienden en 
andere goederen binnen het ambacht van Rijnsburg
1583 en 1584 1 katern

1307 Kohier van de verpondingen van de landerijen, huizen en tienden, gelegen in de 
ambacht en heerlijkheid Rijnsburg en Vrouwevenne, over 1628, 15 september 1628

1 deel

1308 Rekest van Cornelis Lieffrinck, substituut-baljuw en schout te Rijnsburg, aan de 
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland om hem cas 
van reformatie te willen verlenen in het tegen Nicolaes van Lodestein wegens 
weigering van betaling van de dertigste penning voor de schepenen van Leiden 
aangespannen proces, 1627; met gunstig appointement,
7 oktober 1627 1 stuk

1309 Rekest van Cornelis Lieffrinck, substituut-baljuw en schout te Rijnsburg, aan de 
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland om hem cas 
van reformatie te willen verlenen in het tegen Anthonis Joriss. Leckervet en 
Hendrick van Tweenhuijsen wegens weigering van betaling van de veertigste 
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penning voor de schepenen van Leiden aangespannen processen, 1629; met gunstig
appointementen, 28 augustus en 1 september 1629, met een bijlage
7 juli 1629 3 stukken

1310 Stukken betreffende de betaling van het morgengeld door de ambachtsbewaarders
van Rijnsburg aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, 1670, 1690, 1724 en 1763, 
gedrukt

4 stukken

1311 Lijst van "pieuse" gebouwen of gestichten te Rijnsburg, die volgens de resolutie van 
de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 15 januari 1737 vrijgesteld zijn van 
verpondingen
[1737] 1 stuk

d. Overige financiële zaken

d. Overige financiële zaken

1312 Rekest van de Lijsbet, Anna en Weijntgen, dochters van wijlen Thijs Claess., aan de 
commissarissen van de rekening in Holland om uitbetaling van loon voor het 
schoonmaken van de paden rondom de abdij van Rijnsburg, 1572; met in dorso een 
kwitantie
18 oktober 1572 1 stuk

1313 Rekest van Cornelis Dircxz. Ket te Rijnsburg aan de commissarissen van de rekening
te Delft om beëindiging van de huur van een woning genaamd " 't Cloosterschuyr", 
1573 ; met bijlagen, [1573], 5 en 6 juni 1573

1 katern en 3 stukken

1314 Rekest van burgemeesters en schepenen van Leiden aan Willem van Oranje en de 
Raad nevens Zijne Excellencie om hun 3.000 gulden te verlenen ten behoeve van de
armen, 1574, met gunstig appointement van de Rekenkamer van Holland en van 
Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, 12 en 18 mei 1574

1 stuk

1315 Stukken betreffende adviezen, uitgebracht door Dirck Gerritsz. van Kessel, 
rentmeester van de abdij van Rijnsburg, naar aanleiding van rekesten van een 
abdis, kapelaans, (voormalige) abdijzusters en een advocaat van de abdij alsmede 
van pachters en arbeiders, 1574 - 1586.

1 omslag
Gedeeltelijk beschadigd.

1316 Rekest van het St. Catharinagasthuis te Leiden aan de Raad van Financiën nevens 
Zijne Excellencie om leverantie van rogge door de abdij van Rijnsburg, [1576], met 
gunstig appointement van de Staten van Holland en West-Friesland
24 december 1576 1 stuk
Gedeeltelijk in tweevoud.

1317 Rekest van Lodewijk Gerritsz. de Ruw, oud-schout van Rijnsburg, aan de Raad 
nevens Zijne Excellentie om opheffing van het nadelig saldo van de abdij van 
Rijnsburg door Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, 
1577, met gunstig appointement, 15 maart 1577

1 stuk

1318 Rekest van de ingezetenen van Rijnsburg aan de Staten van Holland en West-
Friesland om de restitutie van geld uitgegeven voor het onderhoud van het 
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ruitervolk van het leger, [1577], met gunstige adviezen, 23 en 25 januari 1577 en 
apostille, waarin een specificatie van de som gevraagd wordt, 11 maart 1577, 
authentiek afschrift
20 maart 1577 1 stuk

1319 Rekest van de ingezetenen van Rijnsburg aan de Staten van Holland en West-
Friesland om een vergoeding van de door de oorlog ontstane brandschade, [1577]; 
concept

1 stuk

1320 Rekesten van de molenmeesters en collecteurs van de nieuwe molengelden van de 
Noord-Kethelpolder aan de Staten van Holland en West-Friesland om betaling van 
het molengeld door Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van 
Rijnsburg
1578 1 stuk

1321 Declaratie ingediend door Hendrik Justus van Oldenbarneveldt alias Witte Tullingh, 
advocaat bij Govert van der Linden, burgemeester te Rijnsburg
[1781] 1 stuk

1322 Missive van Ph. Hoepeling, waarnemend secretaris te Rijnsburg, aan Gijsbert 
Heeneman, commies van de beide abdijen, betreffende het nazien en afsluiten van 
de rekeningen van Petrus Mejan, gewezen baljuw van Rijnsburg
29 juli 1785 1 stuk

1323 Rekeningen en kwitanties betreffende het herstel van het baljuwshuis te Rijnsburg
1786 en 1787 1 omslag

1324 Stukken betreffende de afhandeling van de financiële administratie van Petrus 
Mejan, gewezen baljuw en secretaris van Rijnsburg, 1786 en 1788-1789

1 omslag
Geschiedenis en archief

Geschiedenis en archief

1325 Aantekeningen betreffende diverse tienden binnen de heerlijkheid Rijnsburg en 
Oegstgeest behorend aan de abdij van Rijnsburg
1727 2 stukken

1326 Inventarissen van archivalia van de secretaris van Rijnsburg, overgedragen door A.E.
Morsburger, weduwe van Hendrik Straatman, secretaris te Rijnsburg, 1733 en 1764; 
met bijlage, 1764.

3 stukken
Documentatie

Documentatie

1327 Akte waarbij Arnt von Bocholt verklaart dat jonkvrouw Johanna van Lennep, 
abdijzuster van Rijnsburg, op 23 juni 1572 wegens de oorlog in zijn huis in Waldtneill
vertoefde, 28 oktober
1575 1 stuk
In het Duits.
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(f). Overige goederen van de abdij van Rijnsburg, gelegen in Voorhout

(f). Overige goederen van de abdij van Rijnsburg, gelegen in Voorhout
1. Kerkelijke zaken

1. Kerkelijke zaken
a. Kerkgebouw.

a. Kerkgebouw.

1328 Uittreksel uit het register "willige condemnatien of verbaalen etc. ...." van 
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende 
het geschil tussen de ingelanden van Voorhout en de kerkmeesters en schout van 
Voorhout over de reparaties aan de kerk, 2 maart 1731, authentiek afschrift
[1731] 1 stuk

1329 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 18 
november 1758 en 11 januari 1759 betreffende een advies van de Gecommitteerde 
Raden op rekesten van schout, burgemeesters en kerkmeesters van Voorhout en 
van de classis van Leiden en Neder-Rijnland om maatregelen te nemen tot herstel 
en opbouw van de kerk van Voorhout
1758 3 stukken
Gedeeltelijk gedrukt.

1330 Missive van F(rançois) van Limborch, advocaat-fiscaal, aan Hendrik Bosch, commies
van de beide abdijen, betreffende een advies op de resolutie van de Staten van 
Holland en West-Friesland d.d. 18 november 1758 inzake het herstel van de kerk van
Voorhout, 24 april 1759; origineel en afschrift

1 stuk
Afschrift in drievoud.

1331 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 20 
september 1766 en van de Ridderschap d.d. 19 november 1766 betreffende het 
verstrekken van een medegift uit de geestelijke goederen voor en de financiering 
van de opbouw van de kerk, de pastorie en het schoolhuis van Voorhout, [1766]; 
met bijlagen, 5 februari, 23 juni 1764, 18 en 20 september

3 stukken
Niet raadpleegbaar
De bijlagen zijn gedeeltelijk gedrukt.

1332 Memories van Gijsbert Heeneman, commies van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst, voor de Ridderschap betreffende de financiering van het herstel van 
de kerk, de pastorie en het schoolhuis van Voorhout in het bijzonder en van de 
kerkelijke schulden in het algemeen, november 1766 en maart 1767. Concept; met 
als bijlage een lijst van de lidmaten van de kerk van Voorhout, [1767]

1 katern en 4 stukken
Eén bijlage in drievoud.

1333 Stukken betreffende de geschillen tussen de Ridderschap en de ingelanden van 
Voorhout betreffende hun bezwaren tegen het bijdragen aan de opbouw en het 
herstel van de kerk van Voorhout en aan de kerkelijke schulden in het algemeen, 
[1767]. Gedeeltelijk in klad en concept

1 omslag
Eén bijlage in tweevoud.

b. Kerkelijke financiën.

b. Kerkelijke financiën.

1334 Borderel van de lasten van de kerk van Voorhout over de jaren [1732-1757], afschrift



3.01.06 Ridderschap Holland 131

[1760] 1 stuk
In vijfvoud.

1335-1337 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van de kerk te Voorhout, 1756-1758. 
Afschriften.
[1760] 3 katernen
Het rekenjaar liep van 1 mei - 30 april.
1335 1756, afgehoord, z.d.
1336 1757, afgehoord, z.d.
1337 1758, afgehoord 7 april 1759

2. Eigendommen

2. Eigendommen

1338 Lijst van eigenaars met 15 of meer morgen land te Voorhout, (begin 18e eeuw)
2 stukken

1339 Memorie van Hendrik Bosch, commies van de beide abdijen, betreffende het 
verzoek van jonkvrouwe N.N. Goes om inzage van documenten betreffende de 
belangrijkste ingelanden onder het ambacht van Voorhout
19 september 1742 1 stuk
In tweevoud.

3. Financiën

3. Financiën

1340 Stukken betreffende onbetaalde schulden van het dorp Voorhout over 1735-1758, 
vermeld in de dorpsrekeningen[1758]

1 katern en 1 stuk

1341 Rekening van de ordinaris, extraordinaris en extraordinaris halve verpondingen van
Voorhout, 1757-1758, afschriften, (midden 18e eeuw), afgehoord 7 april 1759

3 stukken

1342 Stukken betreffende de ordinaris verpondingen over de periode 1762-1765 van 
Voorhout
1763-1766 6 stukken

(g). Goederen van de abdij van Rijnsburg gelegen in Zeeland

(g). Goederen van de abdij van Rijnsburg gelegen in Zeeland

1343 Rekest van Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, aan 
de Staten van Zeeland om de op Walcheren gelegen goederen, toebehorend aan de 
abdij van Rijnsburg te behouden, met een marginale aantekening, 16 juli 1574. Klad,
concept en minuut

1 stuk

1344 Rekest van Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, aan 
de Staten van Zeeland om vrijwaring van de belastingen, geheven op de inkomsten 
uit de in Zeeland gelegen goederen van de abdij van Rijnsburg, met gunstig 
appointement
24 oktober 1576 1 stuk

1345 Stukken betreffende de eigendommen van de abdij van Rijnsburg, gelegen op 
Walcheren, 1578, 1586, 1587 en [1587], gedeeltelijk in afschrift, (eind 16e eeuw)

5 stukken
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1346 Rekest van Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, aan 
de Staten van Zeeland om de inkomsten uit de op Walcheren gelegen goederen 
voor de jonkvrouwen van de abdij van Rijnsburg te mogen gebruiken, afschrift
(eind 16e eeuw) 1 stuk

(h). Overige bemoeiingen met het beheer van de goederen

(h). Overige bemoeiingen met het beheer van de goederen

1347 Aantekeningen betreffende stuifland, gelegen in het Westland over de periode 
1533-1555 en 1595

2 stukken

1348 Aantekeningen betreffende de door Claes Arijentss. alias Claes Floor en zijn 
nakomelingen van de abdij van Rijnsburg gehuurde landerijen, gelegen te Kethel, 
1535-1555, afschrift
(16e eeuw) 1 stuk
Niet raadpleegbaar

1349 Inventaris van de roerende goederen van de abdij van Rijnsburg, 11 oktober 1553, 
afschrift, (18e eeuw)

1 stuk
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, pp. 606-608, nr. 1263.

1350 Memorie betreffende percelen land nabij de Schie, die door Jan Proot worden 
gebruikt
(midden 16e eeuw) 1 stuk

1351 Uittreksel uit een register van betalingen van de 40ste penning door Vroutnetgen 
Pietersdr. en haar erfgenamen op opstallen, gelegen in Delfland over de periode 
1557-1566, authentiek afschrift
8 september 1597 1 stuk

1352 Stuk houdende een advies van G. Joosten inzake een rekest van Claes Gijsbrechtss. 
van Dorp over vermeende goederen van wijlen Jacob Starck, vicaris van de abdij 
van Egmond en pastoor van Noordwijk
1 april 1575 1 stuk

1353 Stuk houdende een opgave van de inkomsten van Symon Willemsz., inwoner van 
Rijnsburg
[1577] 1 stuk

1354 Akte voor schout en schepenen van Rijnsburg waarbij Jan Pieterss. c.s. een 
verklaring afleggen over de door Jacob Huygenss. op 10 februari 1579 tegen Dirck 
Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, geuite beledigingen
11 februari 1579 1 stuk

1355 Akte waarbij de klerk van Willem de Cocq, advocaat van de abdij van Rijnsburg, een 
verklaring aflegt van hetgeen op verzoek van Stephana van Rossum, abdis van 
Rijnsburg, is gegrosseerd in een een akkoord met Dirick van Kessel als rentmeester 
van de abdij van Rijnsburg en in een akkoord met twee inwoners van Leiden over 
de verhuur van kleiaarde voor een steenbakkerij, 8 oktober 1586

1 stuk

1356 Rekest van Jan Claesz. van Alphen aan de Staten van Holland en West-Friesland om 
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teruggave van twaalf morgen land, gelegen te Noordwijk, Pijnacker en Berkel door 
het St. Catharina convent, 1591, met gunstig appointement, 27 juni 1591, authentiek 
afschrift
30 juni 1591 1 stuk

1357 Rekest van Lijsbeth van der Wolf, weduwe van Willem van Dorp, kolonel en baljuw 
en dijkgraaf van Delfland, aan de Staten van Holland en West-Friesland om slechts 
in afwezigheid van de Ridderschap te willen beslissen over het niet toekennen van 
een akte van revisie door de Hoge Raad van Holland op een rekest van Stephana 
van Rossum, abdis van Rijnsburg, betreffende het teruggeven van tot de abdij 
behorend land aan de rekwestrante, [na 1592]

1 stuk

1358 Memorie betreffende nog te verrichten bestuurshandelingen inzake het 
goederenbeheer van de abdij van Rijnsburg
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1359 Rekest van Jan van Eck, rentmeester van het Heilige Geestgilde te Rijnsburg, aan 
Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg deken en gildemeesters en bestuurders 
van het Heilige Geestgilde, om hem in de vacature van wijlen Gerrit Geyerss. als 
rentmeester van het gilde te benoemen
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1360 Aantekeningen betreffende de eigenaars van landerijen, gelegen te (Poeldijk en 
Naaldwijk) van de abdij van Rijnsburg
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1361 Uittreksel uit de akte van condities en voorwaarden waarop land, gelegen binnen 
en buiten de stad Delft, door de abdij van Rijnsburg op 26 december 1599 en 
volgende dagen is verkocht, [1599], authentiek afschrift
30 maart 1601 1 stuk

1362 Akte waarbij Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, verklaart dat jonkvrouw 
Maria van Duvenvoorde hoewel in naam abdis nooit haar gelofte heeft afgelegd, 
maar is getrouwd, 10 juni 1600. Minuut; met bijlage
[1600] 2 stukken
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 702-703, nr. 1438.

1363 Akte van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland 
waarbij Reynout van Brederode, president van de Hoge Raad van Holland en 
Zeeland, c.s., als erfgenamen en echt-genoten van de dochters van Johan van 
Oldenbarnevelt, de beschikking zullen krijgen over de landerijen en inkomsten, die 
voorheen aan Van Oldenbarnevelt toebehoorden, 14 februari 1628, authentiek 
afschrift
7 april 1628 1 stuk

1364-1364.2 Stukken betreffende de nalatenschap van Jan Gerritsz. van Compostelle en de 
boedelscheiding tussen zijn vrouw Magdalena Reyersdr. en de weesmeesters van 
Rijnsburg namens zijn dochter Geertruyt Jansdr. van Compostelle wonende te 
Rijnsburg, 3 juli, 14 oktober, 5 en 18 december 1628 en 6 februari 1629.

2 charters en 4 stukken
1364.1 Charter, 1628 juli 3
1364.2 Charter, 1628 december 5
1364 Overige stukken
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1365 Gunstig appointement van Johan van Wassenaer, houtvester van Holland en West-
Friesland, op een rekest van Jacob van Wassenaer om een vogelkooi te mogen 
aanleggen op een gebied van twee morgen land, dat hij in erfpacht heeft van de 
Ridderschap, 13 augustus 1629, afschrift
(18e eeuw) 1 stuk

1366 Lijst van vermiste goederen van de abdij van Rijnsburg, opgespoord door wijlen 
Albrecht van Schagen, raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, 
(begin 17e eeuw).

1 stuk

1367 Memorie van Jacob de Jonghe voor N.N. betreffende een belening door Dirck, heer 
van Wassenaar, van Sophie Jans Muysdr. in 1366 met een stuk land, gelegen ten 
noorden van de kapel te Poeldijk, behorend aan van de abdij van Rijnsburg
(begin 17e eeuw) 1 stuk

1368 Lijst van namen van de erfgenamen van Claes Gerritsz., wonende in Maasland, 
Maaslandsluis, Rotterdam, Akkersdijk en Schiebroek
(begin 17e eeuw) 1 stuk

--- Stukken betreffende het beheer van de abdijgoederen van de Ridderschap
1738 en 1744
Berust in het huisarchief Twickel.

1369 Memorie van (Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen,) betreffende de 
voorwaarden die de Ridderschap moet stellen aan de medewerking van het 
droogmalen van een polder, gelegen onder Zoeterwoude, Stompwijk en 
Zoetermeer, behorend aan de abdij van Rijnsburg, [1766]; met bijlage
[1766] 2 stukken

1370 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland voor de schouten en 
ambachtsbezwaarders van Zoetermeer, Stompwijk en Wilsveen tot droogmaking 
van hun polders
24 januari 1767 1 katern

Financiën

Financiën
a. Algemeen

a. Algemeen

1371-1396 Staten van inkomsten, 1719-1745 en uitgaven, 1720-1746 van de abdij van Rijnsburg,
opgemaakt door de commies van de abdij van Rijnsburg, 1719-1745.

26 delen
De memorie over 1743 ontbreekt.
1371 Inkomsten, 1719. Uitgaven, 1720
1372 Inkomsten, 1720. Uitgaven, 1721
1373 Inkomsten, 1721. Uitgaven, 1722
1374 Inkomsten, 1722. Uitgaven, 1723
1375 Inkomsten, 1723. Uitgaven, 1724
1376 Inkomsten, 1724. Uitgaven, 1725
1377 Inkomsten, 1725. Uitgaven, 1726
1378 Inkomsten, 1726. Uitgaven, 1727
1379 Inkomsten, 1727. Uitgaven, 1728
1380 Inkomsten, 1728. Uitgaven, 1729
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1381 Inkomsten, 1729. Uitgaven, 1730
1382 Inkomsten, 1730. Uitgaven, 1731
1383 Inkomsten, 1731. Uitgaven, 1732
1384 Inkomsten, 1732. Uitgaven, 1733
1385 Inkomsten, 1733. Uitgaven, 1734
1386 Inkomsten, 1734. Uitgaven, 1735

Niet raadpleegbaar
1387 Inkomsten, 1735. Uitgaven, 1736
1388 Inkomsten, 1736. Uitgaven, 1737
1389 Inkomsten, 1737. Uitgaven, 1738
1390 Inkomsten, 1738. Uitgaven, 1739
1391 Inkomsten, 1739. Uitgaven, 1740
1392 Inkomsten, 1740. Uitgaven, 1741
1393 Inkomsten, 1741. Uitgaven, 1742
1394 Inkomsten, 1742. Uitgaven, 1743
1395 Inkomsten, 1744. Uitgaven, 1745
1396 Inkomsten, 1745. Uitgaven, 1746

1397-1403 Leggers van de pachten, opstallen en renten van goederen van de abdij van 
Rijnsburg, gelegen in Rijnland, Westland en Delfland, 1575, 1576, 1579, 1580 en 
1582-1584; met bijlagen, 1579, 1582 en 1584.

7 delen en 10 stukken
Bij het jaar 1583 bevindt zich een klapper voor de leggers van beide abdijen. Zie inv.nrs. 365-385, 
496-500 en 1647-1718.
1397 1575
1398 1576
1399 1579; met bijlagen, 1579., 3 stukken

De perkamenten omslag is beschreven
met muzieknoten.

1400 1580
De perkamenten omslag is beschreven
met muzieknoten.

1401 1582; met bijlagen, 1582., 3 stukken
1402 1583
1403 1584; met bijlagen, 1584., 4 stukken

1404 Legger van het hofstedegeld, opstallen, erfpachten en renten van goederen van de 
abdij van Rijnsburg, 1604-1617; met bijlagen, 1606, 1610 en 1615

1 deel en 4 stukken
Op de omslag van het deel staat een gedeelte van een uitspraak van het (Hof van Holland) in het 
proces tussen Claes (van) Gadeffer te Egmond en N.N. betreffende de verkoop van land [september 
1561].

1405 Legger van de erfpachten, opstallen, renten, hofstedegeld en hofstedehoenderen 
van goederen van de abdij van Rijnsburg, 1685.

1 deel

1406-1407 Leggers van de tiendpachten, land- en erfpachten en losrenten van goederen van 
de abdij van Rijnsburg, gelegen in Rijnland, Westland en Delfland, opgemaakt door 
Philips Jacob van den Boetzelaar
1687 2 delen
Met klappers.
1406 Rijnland.
1407 Westland en Delfland.

1408-1430 Leggers van de tiend- en landpachten van de goederen van de abdij van Rijnsburg, 
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gelegen in Rijnland, opgemaakt door de commies van de abdij namens de raad en 
rentmeester-generaal, 1719-1741.23 delen
Met klappers.
1408 1719
1409 1720
1410 1721
1411 1722
1412 1723
1413 1724
1414 1725
1415 1726
1416 1727
1417 1728
1418 1729
1419 1730
1420 1731
1421 1732
1422 1733
1423 1734
1424 1735
1425 1736
1426 1737
1427 1738
1428 1739
1429 1740
1430 1741

1431-1453 Leggers van de opstallen en landpachten van de goederen van de abdij Rijnsburg, 
gelegen in Westland en Delfland, opgemaakt door de commies van de abdij 
namens de raad en rentmeester-generaal, 1719-1741.23 delen
- Met klappers.
- De klappers over de jaren 1727, 1731-1734, 1736 en 1737 ontbreken.
1431 1719
1432 1720
1433 1721
1434 1722
1435 1723
1436 1724
1443 1731
1444 1732
1445 1733
1446 1734
1447 1735
1448 1736
1437 1725
1438 1726
1439 1727
1440 1728
1441 1729
1442 1730
1449 1737
1450 1738
1451 1739
1452 1740
1453 1741
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1454 Legger van de erfpachten, opstallen, renten, hofstedegeld en hofstedehoenderen 
van goederen van de abdij van Rijnsburg, opgemaakt door de commies van de abdij
1742 1 deel

1455 Legger van de erfpachten, opstallen, hofstedegeld en van goederen van de abdij 
van Rijnsburg, gelegen in Rijnland, 1743.

1 deel

1456-1462 Leggers van de pachten van land van de abdij van Rijnsburg, gelegen in Rijnland, 
Westland en Delfland, 1747-1752 en 1758.

7 delen
1456 1747
1457 1748
1458 1749
1459 1750
1460 1751
1461 1752
1462 1758

Met klapper.

1463 Akten van verpachting van land van de abdij van Rijnsburg, 1583, 1593, 1595, 1652 
en 1782

7 stukken
Zie tevens inv.nr. 813.

1464 Register van de inkomsten uit de pacht van land van de abdij van Rijnsburg over 
1593 en 1594, (1594)

1 katern

1465 Register van achterstallige betalingen van de pacht over tienden en landerijen van 
de abdij van Rijnsburg over 1576-1578); met bijlagen
(eind 16e eeuw) 1 katern en 3 stukken

1466-1472 Register van de inkomsten uit de verpachting van land van de abdij van Rijnsburg, 
1660, 1672, 1677, 1719, 1723, 1724 en 1739.

7 delen
De jaren 1719, 1723 en 1724 hebben indices.
1466 1660
1467 1672
1468 1677
1469 1719
1470 1723
1471 1724
1472 1739

1473 Staat van achterstallige betalingen over 1771-1778 van de pachten van land van de 
abdij van Rijnsburg, gelegen in Rijnland, 1 oktober 1778

1 deel

1474-1505 Registers van de verpachting van de tienden van de abdij van Rijnsburg, 1753-1788.
28 katernen en 4 stukken

De jaren 1754, 1755, 1758 en 1766 ontbreken.
1474 1753, 1 stuk
1475 1756
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1476 1757, 1 stuk
1480 1762
1481 1763
1482 1764, 1 stuk
1483 1765, 1 stuk
1484 1767
1485 1768
1486 1769
1487 1770
1488 1771
1489 1772
1490 1773
1491 1774
1492 1775
1477 1759, 1 stuk.
1478 1760
1479 1761
1493 1776
1494 1777
1495 1778
1496 1779
1497 1780
1498 1781
1499 1782
1500 1783
1501 1784
1502 1785
1503 1786

Niet raadpleegbaar
1504 1787

Niet raadpleegbaar
1505 1788

Niet raadpleegbaar

1506-1646 Rekeningen van de raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, 1572-
1731; met rendantsexemplaren, 1572-1598, 1600/1601, 1684-1688 en 1719-1723; met 
bijlagen, 1584-1588, 1595-1598, (eind 16e eeuw), 1600, 1612-1615, 1617-1618, (1679-
1680), 1684-1689, (1690-1692), 1694, 1699-1700, (1700-1701), (1705-1708), (1720) en 
1724.158 delen, 1 katern, 2 omslagen en 134 stukken
- De jaren 1617/1619, 1651/1652, 1654/1656 ontbreken.
- Indien aanwezig zijn de bijlagen bij de rekeningen gevoegd.
- De jaren 1572-1578 zijn tevens opgenomen in het archief van de Rekenkamer ter Auditie, inv.nrs. 
4554-4560.
- Het rekeningjaar van de abdij van Rijnsburg liep van 1 november - 31 oktober.
1506 Rekening van Splinter van Hargen, rentmeester-generaal van de 

abdij van Rijnsburg, en van Karel Bentinck, zijn gecommitteerde, 
curator en voogd over zijn erfgenamen, van de inkomsten van 
1572/1573 en 1573/1574 en de uitgaven van 1572/ 1576 november 8; 
met bijlage, (eind 16e eeuw), afgehoord 4 augustus 1581, 1 deel en 1 
stuk
De eed en commissie voorin de rekening zijn in RGP, kleine serie 31, p. 610 en 611, 
nrs. 1268 en 1269.

1507 Rekening van Karel Bentinck, gecommitteerde curator van Splinter 
van Hargen, rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg 1572, 1 
deel

1508 Rekening van Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij 
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van Rijnsburg, van verstrekte gelden over 1571-1573 op last van prins 
Willem van Oranje (eind 16e eeuw), 1 katern
Niet raadpleegbaar
Gedrukt in Bijdragen van Mededeelingen van het Historisch Genootschap XLVII, p. 
332.

1509-1535 Rekeningen van Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij 
van Rijnsburg, 1579-1598; met rendantsexemplaren, 1572-1578; met 
bijlagen, 1584-1586, 1588, 1595-1598 en (16e eeuw).

36 delen en 12 stukken
- Het rekeningjaar liep van 1572-1579 van 23 februari -22 februari. Vanaf 1580 liep 
het rekeningjaar van 1 november -31 oktober.
- Voor de jaren 1572-1578 zie tevens het archief van de Rekenkamer ter Auditie, 
inv.nrs. 4554-4560.
- Uit de periode 1572-1578 zijn alleen de rendantsexemplaren aanwezig.
1509 Inkomsten, 1572. Uitgaven, 1573/1574, afgehoord; met

bijlage, 17 februari 1573, afschrift, 21 november 1575 
(eind 16e eeuw)., 1 stuk
Niet raadpleegbaar
- Zie tevens inv.nr. 885.
- Alleen het rendantsexemplaar.

1510 Inkomsten, 1573. Uitgaven, 1574/1575, afgehoord 4 
november 1579.
Niet raadpleegbaar
Alleen het rendantsexemplaar.

1511 Inkomsten, 1574. Uitgaven, 1575/1576, afgehoord 4 
november 1579.
Niet raadpleegbaar
Alleen het rendantsexemplaar.

1512 Inkomsten, 1575. Uitgaven, 1576/1577.
- Het laatste gedeelte van de rekening ontbreekt.
- Alleen het rendantsexemplaar.

1513 Inkomsten, 1576. Uitgaven, 1577/1578, afgehoord 4 
november 1579.
Alleen het rendantsexemplaar.

1514 Inkomsten, 1577. Uitgaven, 1578/1579, afgehoord 4 
november 1579.
- De eerste 38 pagina's ontbreken.
- Alleen het rendantsexemplaar.

1515 Inkomsten, 1578. Uitgaven, 1579/1580, afgehoord 4 
november 1579.
Alleen het rendantsexemplaar.

1516 Inkomsten, 1579. Uitgaven, 1579/1580, afgehoord 3 
oktober 1585.

1517 Inkomsten, 1580. Uitgaven, 1580/1581; met 
rendantsexemplaar, afgehoord 27 augustus 1585.
Van het rendantsexemplaar ontbreken de eerste 122 pagina's.

1518 Inkomsten, 1581. Uitgaven, 1581/1582, afgehoord 30 
augustus 1585.
Niet raadpleegbaar

1519 Inkomsten, 1582. Uitgaven, 1582/1583; met 
rendantsexemplaar, afgehoord 27 september 1585.
Niet raadpleegbaar
Van rendantsexemplaar ontbreekt het laatste gedeelte.

1520 Inkomsten, 1583. Uitgaven, 1583/1584, afgehoord 2 
oktober 1585.
Niet raadpleegbaar

1521 Inkomsten, 1584. Uitgaven, 1584/1585; met 
rendantsexemplaar, afgehoord 5 oktober 1585; met 
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bijlagen, 1584-1586., 4 stukken
Niet raadpleegbaar
Van het rendantsexemplaar ontbreken de eerste 71 pagina's.

1522 Inkomsten, 1585. Uitgaven, 1585/1586, afgehoord 11 
november 1586.
Niet raadpleegbaar
Deze rekening is volgens een akte van overeenkomst d.d. 6 
oktober 1585 tussen D.G. van Kessel en zijn borgen opgesteld 
door Cornelis van Alphen, advocaat.

1523 Inkomsten, 1586. Uitgaven, 1586/1587; met 
rendantsexemplaar, afgehoord 10 november 1587.
Niet raadpleegbaar

1524 Inkomsten, 1587. Uitgaven, 1587/1588, afgehoord 12 
november 1588; met bijlagen, 1588., 3 stukken

1525 Inkomsten, 1588. Uitgaven, 1588/1589, afgehoord 21 
november 1589.
Niet raadpleegbaar

1526 Inkomsten 1589. Uitgaven, 1589/1590, afgehoord 13 
november 1591.
Niet raadpleegbaar

1527 Inkomsten, 1590. Uitgaven, 1590/1591, afgehoord 19 
november 1591.

1528 Inkomsten, 1591. Uitgaven, 1591/1592, afgehoord 10 
november 1592.

1529 Inkomsten, 1592. Uitgaven, 1592/1593, afgehoord 10 
november 1593.

1530 Inkomsten, 1593. Uitgaven, 1593/1594; met 
rendantsexemplaar, afgehoord 8 november 1594.

1531 Inkomsten, 1594. Uitgaven, 1594/1595; met 
rendantsexemplaar, afgehoord 14 november 1595; 
met bijlage, 1595., 1 stuk
Het rendantsexemplaar is een fragment waarvan de folio's niet 
op volgorde liggen.

1532 Inkomsten, 1595. Uitgaven, 1595/1596; met 
rendantsexemplaar, afgehoord 12 november 1596; 
met bijlage, 1596., 1 stuk

1533 Inkomsten, 1596. Uitgaven, 1596/1597; met 
rendantsexemplaar, afgehoord 11 november 1597; 
met bijlagen, 1597 en 1598., 2 stukken

1534 Inkomsten, 1597. Uitgaven, 1597/1598; met 
rendantsexemplaar, afgehoord 11 november 1597.

1535 Inkomsten, 1598. Uitgaven, 1598/1599, afgehoord 11 
november 1599.

1536-1550 Rekeningen van Gerard van Poelgeest, raad en rentmeester-generaal
van de abdij van Rijnsburg, 1599-1613; met rendantsexemplaar, 
1600/1601; met bijlagen, 1600, 1612-1615.

15 delen en 20 stukken
1536 Inkomsten, 1599. Uitgaven, 1599/1600, afgehoord 15 

november 1600; met borderel, 1600., 1 stuk
- De benoeming van G. van Poelgeest geregistreerd voorin dit 
deel is gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 702, nr. 1437.
- Zie tevens inv.nrs. 872, 874, 880, 882-885.

1537 Inkomsten, 1600. Uitgaven, 1600/1601; met 
rendantsexemplaar afgehoord 14 november 1601

1538 Inkomsten, 1601. Uitgaven, 1601/1602, afgehoord 13 
november 1602.
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1539 Inkomsten, 1602. Uitgaven, 1602/1603, afgehoord 25 
november 1603.

1540 Inkomsten, 1603. Uitgaven, 1603/1604, afgehoord 18 
november 1604.

1541 Inkomsten, 1604. Uitgaven, 1604/1605, afgehoord 24 
november 1605.
Niet raadpleegbaar

1542 Inkomsten, 1605. Uitgaven, 1605/1606, afgehoord 7 
december 1606.

1543 Inkomsten, 1606. Uitgaven, 1606/1607, afgehoord 29 
november 1607.

1544 Inkomsten, 1607. Uitgaven, 1607-1608, afgehoord 12 
november 1608.

1545 Inkomsten, 1608. Uitgaven, 1608/1609, afgehoord 18 
november 1609.

1546 Inkomsten, 1609. Uitgaven, 1609/1610, afgehoord 16 
december 1610.

1547 Inkomsten, 1610. Uitgaven, 1610/1611, afgehoord 12 
januari 1612.

1548 Inkomsten, 1611. Uitgaven, 1611/1612, afgehoord 15 
januari 1613; met bijlagen, 1612-1614., 12 stukken

1549 Inkomsten, 1612. Uitgaven, 1612/1613, afgehoord 20 
januari 1615.

1550 Inkomsten, 1613. Uitgaven 1613/1614, afgehoord 21 
januari 1615; met bijlagen, 1614 en 1615., 7 stukken

1551-1556 Rekeningen van Willem van Matenesse, raad en rentmeester-
generaal van de abdij van Rijnsburg, 1614-1621; met bijlagen, 1614, 
1615, 1617 en 1618

6 delen en 14 stukken
De jaren 1617/1618 en 1618/1619 ontbreken.
1551 Inkomsten, 1614. Uitgaven, 1614/1615, afgehoord 26 

januari 1616; met bijlagen, 1614 en 1615., 8 stukken
1552 Inkomsten, 1615. Uitgaven, 1615/1616, afgehoord 28 

december 1616.
1553 Inkomsten, 1616. Uitgaven, 1616/1617, afgehoord 27 

december 1617; met bijlagen, 1617 en 1618., 6 stukken
1554 Inkomsten, 1619. Uitgaven, 1619/1620, afgehoord 29 

december 1620.
1555 Inkomsten, 1620. Uitgaven, 1620/1621, afgehoord 16 

november 1621.
1556 Inkomsten, 1621. Uitgaven, 1621/1622, afgehoord 14 

februari 1623.

1557-1573 Rekeningen van Jacob van Wassenaer, raad en rentmeester-generaal
van de abdij van Rijnsburg, 1639-1658.

17 delen
De rekeningen over 1651/1652, 1654/1655 en 1655/1656 ontbreken.
1557 Inkomsten, 1639. Uitgaven, 1639/1640, afgehoord 10 

april 1643.
1558 Inkomsten, 1640. Uitgaven, 1640/1641, afgehoord 10 

april 1643.
1559 Inkomsten, 1641. Uitgaven, 1641/1642, afgehoord 23 

februari 1644.
1560 Inkomsten, 1642. Uitgaven, 1642/1643, afgehoord 31 
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mei 1649.
1561 Inkomsten, 1643. Uitgaven, 1643/1644, afgehoord 31 

mei 1649.
1562 Inkomsten 1644. Uitgaven, 1644/1645, afgehoord 31 

mei 1649.
Ontbreekt

1563 Inkomsten, 1645. Uitgaven, 1645/1646, afgehoord 31 
mei 1649.

1564 Inkomsten, 1646. Uitgaven, 1646/1647, afgehoord 31 
mei 1649.
Niet raadpleegbaar

1565 Inkomsten, 1647. Uitgaven, 1647/1648, afgehoord 23 
mei 1651.

1566 Inkomsten, 1648. Uitgaven, 1648/1649, afgehoord 23 
mei 1651.

1567 Inkomsten, 1649. Uitgaven, 1649/1650, afgehoord 25 
januari 1656.

1568 Inkomsten, 1650. Uitgaven, 1650/1651, afgehoord 26 
januari 1656.

1569 Inkomsten, 1652. Uitgaven, 1652/1653, afgehoord 26 
januari 1656.

1570 Inkomsten, 1653. Uitgaven, 1653/1654, afgehoord 6 
december 1657.

1571 Inkomsten, 1656. Uitgaven, 1656/1657, afgehoord 20 
januari 1660.

1572 Inkomsten, 1657. Uitgaven, 1657/1658, afgehoord 20 
januari 1660.

1573 Inkomsten, 1658. Uitgaven, 1658/1659, afgehoord 29 
januari 1661.
Deze rekening werd door (Jacob) van Wassenaer, zoon van 
bovengenoemde rentmeester, namens de erfgenamen 
ingediend.

1574-1579 Rekeningen van Jacob van Wassenaer, raad en rentmeester-generaal
van de abdij van Rijnsburg, 1659-1664.

6 delen
1574 Inkomsten, 1659. Uitgaven, 1659/1660, afgehoord 12 

april 1662.
1575 Inkomsten, 1660. Uitgaven, 1660/1661, afgehoord 14 

februari 1667.
1576 Inkomsten, 1661. Uitgaven, 1661/1662, afgehoord 14 

februari 1667.
1577 Inkomsten, 1662. Uitgaven 1662/1663, afgehoord 14 

februari 1667.
1578 Inkomsten, 1663. Uitgaven, 1663/1664, afgehoord 17 

mei 1669.
1579 Inkomsten, 1664. Uitgaven, 1664/1665, afgehoord 17 

mei 1669.
Deze rekening werd ingediend door Jacob van Wassenaer, zoon 
van bovengenoemde raad en rentmeester-generaal.

1580-1583 Rekeningen van Wigbold van der Does, raad en rentmeester-
generaal van de abdij van Rijnsburg, 1665-1668.

4 delen
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De rekeningen zijn voor de afhoring d.d. 30 november 1679 voor de tweede maal 
ingediend door Steven van der Does zijn zoon. De data van de eerste overdrachten
zijn niet bekend.
1580 Inkomsten, 1665. Uitgaven, 1665/1666, afgehoord 30 

november 1679.
1581 Inkomsten, 1666. Uitgaven, 1666/1667, afgehoord 1 

december 1679.
1582 Inkomsten, 1667. Uitgaven, 1667/1668, afgehoord 8 

december 1679.
1583 Inkomsten, 1668. Uitgaven, 1668/1669, afgehoord 8 

december 1679.

1584-1595 Rekeningen van Arend van Wassenaer, raad en rentmeester-
generaal van de abdij van Rijnsburg, 1669-1680; met bijlagen, (1679 
en 1680). 12 delen en 2 stukken
1584 Inkomsten, 1669. Uitgaven, 1669/1670, afgehoord 8 

december 1679.
1585 Inkomsten, 1670. Uitgaven, 1670/1671, afgehoord 9 

december 1679.
1586 Inkomsten, 1671. Uitgaven, 1671/1672, afgehoord 9 

december 1679.
1587 Inkomsten, 1672. Uitgaven, 1672/1673, afgehoord 9 

december 1679.
1588 Inkomsten, 1673. Uitgaven, 1673/1674, afgehoord 14 

oktober 1693.
1589 Inkomsten, 1674. Uitgaven, 1674/1675, afgehoord 14 

oktober 1693.
1590 Inkomsten, 1675. Uitgaven, 1675/1676, afgehoord 14 

oktober 1693.
1591 Inkomsten, 1676. Uitgaven, 1676/1677, afgehoord 14 

oktober 1693.
1592 Inkomsten, 1677. Uitgaven, 1677/1678, afgehoord 14 

oktober 1693.
1593 Inkomsten, 1678. Uitgaven, 1678/1679, afgehoord 14 

oktober 1693; met bijlage (1679)., 1 stuk
1594 Inkomsten, 1679. Uitgaven, 1679/1680, afgehoord 14 

oktober 1693; met bijlage, (1680)., 1 stuk
1595 Inkomsten, 1680. Uitgaven, 1680/1681, afgehoord 14 

oktober 1693.

1596-1602 Rekeningen van Philips Jacob van den Boetzelaer, raad en 
rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, 1681-1687; met 
rendantsexemplaren, 1684-1687; met bijlagen, 1684-1688.

11 delen, 1 omslag en 66 stukken
De inv.nrs. 1599-1602 zijn niet afgehoord.
1596 Inkomsten, 1681. Uitgaven, 1681/1682, afgehoord 14 

oktober 1693.
1597 Inkomsten, 1682. Uitgaven, 1682/1683, afgehoord 14 

oktober 1693.
1598 Inkomsten, 1683. Uitgaven, 1683/1684, afgehoord 14 

oktober 1693.
1599 Inkomsten, 1684. Uitgaven, 1684/1685; met 

rendantsexemplaar; met bijlagen, 1684 en 1685., 3 
stukken

1600 Inkomsten, 1685. Uitgaven, 1685/1686; met 
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rendantsexemplaar; met bijlagen, 1685 en 1686., 20 
stukken

1601 Inkomsten, 1686. Uitgaven, 1686/1687; met 
rendantsexemplaar; met bijlagen, 1686 en 1687., 43 
stukken

1602 Inkomsten, 1687. Uitgaven, 1687/1688; met 
rendantsexemplaar; met bijlagen, 1687 en 1688., 1 
omslag.

1603 Rekening van Johan Fridel Muller, commies van de abdij van 
Rijnsburg, van het restant van de inkomsten, 1684-1687 en het 
restant van de uitgaven, 1680 en 1682-1688 van de gewezen 
commies Mathias Havius, afgehoord, 28 april 1697, 1 deel
Het betreft de inkomsten en uitgaven die door de commies namens de raad en 
rentmeester-generaal werden gedaan.

1604-1630 Rekeningen van Jacob van Wassenaer, raad en rentmeester-generaal
van de abdij van Rijnsburg, 1688-1714; met bijlagen, 1688-1689, 
(1690-1692), 1694, 1699-1700, (1700-1701) en (1705-1708).

27 delen, 1 omslag en 16 delen
1604 Inkomsten, 1688. Uitgaven, 1688/1689, afgehoord 

z.d.; met bijlagen, 1688 en 1689., 1 omslag
1605 Inkomsten, 1689. Uitgaven, 1689/1690, afgehoord 19 

mei 1700; met bijlagen, 1689., 3 stukken
1606 Inkomsten, 1690. Uitgaven, 1690/1691, afgehoord 19 

mei 1700; met bijlage, (1690)., 1 stuk
1607 Inkomsten, 1691. Uitgaven, 1691/1692, afgehoord 19 

mei 1700; met bijlage, (1691)., 2 stukken
1608 Inkomsten, 1692. Uitgaven, 1692/1693, afgehoord 16 

januari 1702; met bijlage, (1692)., 1 stuk
1609 Inkomsten, 1693. Uitgaven, 1693/1694, afgehoord 16 

januari 1702; met bijlagen, 1694., 2 stukken
1610 Inkomsten, 1694. Uitgaven, 1694/1695, afgehoord 2 

februari 1703.
1611 Inkomsten, 1695. Uitgaven, 1695/1696, afgehoord 2 

februari 1703.
1612 Inkomsten, 1696. Uitgaven, 1696/1697, afgehoord 2 

februari 1703.
1613 Inkomsten, 1697. Uitgaven, 1697/1698, afgehoord 2 

februari 1703.
1614 Inkomsten, 1698. Uitgaven, 1698/1699, afgehoord 2 

mei 1704.
1615 Inkomsten, 1699. Uitgaven, 1699/1700, afgehoord 2 

mei 1704; met bijlagen, 1699 en 1700., 3 stukken
1616 Inkomsten, 1700. Uitgaven, 1700/1701, afgehoord 6 

februari 1705; met bijlagen, (1700-1701)., 1 stuk
1617 Inkomsten, 1701. Uitgaven, 1701/1702, afgehoord z.d.
1618 Inkomsten, 1702. Uitgaven, 1702/1703, afgehoord 4 

februari 1707.
1619 Inkomsten, 1703. Uitgaven, 1703/1704, afgehoord 2 

augustus 1708.
1620 Inkomsten, 1704. Uitgaven, 1704/1705, afgehoord 7 

februari 1710.
1621 Inkomsten, 1705. Uitgaven, 1705/1706, afgehoord 2 

februari 1714; met bijlage, (1705-1706)., 1 stuk
1622 Inkomsten, 1706. Uitgaven, 1706/1707, afgehoord 2 
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februari 1714; met bijlage, (1706/1707)., 1 stuk
1623 Inkomsten, 1707. Uitgaven, 1707/1708, afgehoord 2 

februari 1714; met bijlage, (1707-1708)., 1 stuk
1624 Inkomsten, 1708. Uitgaven, 1708/1709, afgehoord 6 

mei 1716.
1625 Inkomsten, 1709. Uitgaven, 1709/1710, afgehoord 20 

november 1716.
1626 Inkomsten, 1710. Uitgaven, 1710/1711, afgehoord 4 

februari 1717.
1627 Inkomsten, 1711. Uitgaven, 1711/1712, afgehoord z.d.
1628 Inkomsten, 1712. Uitgaven, 1712/1713, afgehoord z.d.
1629 Inkomsten, 1713. Uitgaven, 1713/1714, afgehoord z.d.
1630 Inkomsten, 1714. Uitgaven, 1714/1715, afgehoord z.d.

1631 Rekening van Frederick van Reede, raad en rentmeester-generaal 
van de abdij van Rijnsburg, van de inkomsten, 1715 en uitgaven, 
1715/1716, afgehoord z.d, 1 deel

1632-1634 Rekeningen van Aernout Joost van Keppel, raad en 
rentmeestergeneraal van de abdij van Rijnsburg, 1716-1718; met 
bijlage, 1724.

3 delen en 1 stuk
1632 Inkomsten, 1716. Uitgaven, 1716/1717, afgehoord z.d.
1633 Inkomsten, 1717. Uitgaven, 1717/1718, afgehoord z.d.
1634 Inkomsten, 1718. Uitgaven, 1718/1719, afgehoord z.d.; 

met bijlage, 1724., 1 deel

1635-1639 Rekeningen van Willem (Lodewijk) van Wassenaer, raad en 
rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, 1719-1723; met 
rendantsexemplaren, 1719-1724; met bijlagen, (1720).

11 delen en 2 stukken
De rekeningen zijn niet afgehoord.
1635 Inkomsten, 1719. Uitgaven, 1719/1720; met 

rendantsexemplaar; met bijlagen, (1720)., 3 delen en 2
stukken
Het inkomstengedeelte van het rendantsexemplaar is in 
tweevoud.

1636 Inkomsten, 1720. Uitgaven, 1720/1721; met 
rendantsexemplaar.

1637 Inkomsten, 1721. Uitgaven, 1721/1722; met 
rendantsexemplaar.

1638 Inkomsten, 1722. Uitgaven, 1722/1723; met 
rendantsexemplaar.

1639 Inkomsten, 1723. Uitgaven, 1723/1724; met 
rendantsexemplaar.

1640 Rekening van Wigbold van der Does, raad en rentmeester-generaal 
van de abdij van Rijnsburg, van de inkomsten, 1724 en de uitgaven, 
1724/1725; met rendantsexemplaar, 1724/1725, 2 delen
De rekening is niet afgehoord.

1641-1642 Rekeningen van Charles Philips van Dorp, raad en 
rentmeestergeneraal van de abdij van Rijnsburg, 1725-1726.

2 delen
De rekeningen zijn niet afgehoord.
1641 Inkomsten, 1725. Uitgaven, 1725/1726.
1642 Inkomsten, 1726. Uitgaven, 1726/1727.



146 Ridderschap Holland 3.01.06

1643-1646 Rekeningen van Jacob Godefroy van den Boetzelaer, raad en 
rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, 1727-1730.

44 delen
De rekeningen zijn niet afgehoord.
1643 Inkomsten, 1727. Uitgaven, 1727/1728.
1644 Inkomsten, 1728. Uitgaven, 1728/1729.
1645 Inkomsten, 1729. Uitgaven, 1729/1730.
1646 Inkomsten, 1730. Uitgaven, 1730/1731.

b. Bijzonder

b. Bijzonder
1. Verpachtingen

1. Verpachtingen
Zie tevens de inv.nrs. 365-385, 497-500, 1397-1505.

1647 Akte van Elburch van Langerack, abdis van Rijnsburg, en Splinter van Hargen, 
rentmeester van de voornoemde abdij, waarbij diverse percelen land, gelegen in 
Kethel, verpacht worden aan Ysbrant Janss., 25 april 1560, authentiek afschrift
22 augustus 1600 1 stuk
- Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 626-627, nr. 1308.
- Zie tevens inv.nr. 1652.

1648 Lijst van pachters, die in het Westland gelegen land van de abdij van Rijnsburg 
gepacht hebben, [1570]; met een bijlage, (eind 16e eeuw)

2 stukken
Zie tevens inv.nr. 1680.

1649 Rekest van Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, aan 
de commissarissen van de rekening in Holland en de Raden nevens Zijne Excellencie
om betaling van niet ontvangen pachten wegens de bezetting door Spanjaarden, 
[1573]. Concept.

1 stuk

1650 Aantekening betreffende de pacht over 1573 en 1574 van een perceel land nabij 
Leiden, gepacht door Gerrit Dirckss. van de abdij van Rijnsburg
[1575] 1 stuk

1651 Aantekening betreffende drie morgen land, gelegen onder de paardemolen te 
Voorschoten, door Jan Lourijsz. gepacht van de abdij van Rijnsburg
[1575] 1 stuk

1652 Stukken betreffende de landerijen, gelegen in Kethel, door Jan Ysbrants gepacht 
van de abdij van Rijnsburg[1575]

3 stukken
Zie tevens inv.nr. 1647.

1653 Verbaal van Jeronimus van Borre, raad-ordinaris van het Hof van Holland, van zijn 
bemoeienissen met de rekesten van de ingezetenen van Rijnsburg om 
kwijtschelding of beëindiging van de pachten van land van de abdij van Rijnsburg, 
1575-1576

1 deel
Zie gelijkluidend afschrift, inv.nr. 1282.

1654 Onderhandse akte waarbij Cornelis Dircxss. Ket verklaart, dat hij de pacht over 1572 
heeft voldaan en voor de jaren 1573 en 1574 kwijtschelding van de pachtsom heeft 
verkregen
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10 november 1576 1 stuk

1655-1665 Lijsten van de verpachtingen van goederen van de abdij van Rijnsburg door Dirck 
Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij, 1582-1598 en (eind 16e eeuw)

1 katern en 17 stukken
Incompleet.
1655 1582
1656 1583, 1 katern
1657 1584
1658 1585
1659 1591, 2 stukken
1660 1592, 2 stukken
1661 1593, 3 stukken
1662 1594, 2 stukken
1663 1597, 2 stukken
1664 1598
1665 (eind 16e eeuw)., 2 stukken

1666 Aantekening betreffende de verpachtingen van diverse percelen land, gelegen te 
Monster, behorend aan de (abdij van Rijnsburg), authentiek afschrift
22 maart 1585 1 stuk

1667 Rekening van uit pachten en goederen verkregen inkomsten en door Dirck Gerritsz. 
van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, gedane uitgaven over het jaar 
1585

1 katern

1668 Aantekening betreffende de landerijen o.a. in Oegstgeest in gebruik bij N.N. 
behorend aan de abdij van Rijnsburg over 1575-1581
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1669-1669.2 Akten waarbij Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, c.s. diverse percelen 
land, gelegen te Oegstgeest, verpacht aan Cornelis Claes Lambrechtsz. van Swijeten
en Dirck Jansz. c.s., 19 en 22 september 1586; met bijlage, 27 oktober 1586, 
authentiek afschrift, 23 mei 1588

2 charters en 1 stuk
1669.1 1586 september 19
1669.2 1586 september 22
1669 Bijlage

1670 Aantekening betreffende in de jaren 1572-1589 aan de inwoners van de "Vennen" 
verpacht land
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1671 Memorie aan (Jacob) van Wijngaarden betreffende de verpachting gedaan d.d. 27 
februari 1593
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1672-1672.2 Akte voor schout en schepenen van Nieuweveen, waarbij Dirck Gerritsz. van Kessel, 
rentmeester van de abdij van Rijnsburg, een perceel land, gelegen te Nieuweveen, 
in erfpacht geeft aan Jan Dircxss. Cock, 15 juni 1593, met afschrift, (17e eeuw); met 
retroacta, 15 september 1461, 23 april, 4 en 24 mei en 14 juni 1593 en (1593), 
gedeeltelijk in afschrift, (16e en 17e eeuw).

2 charters en 5 stukken
De akte d.d. 15 september 1461 is gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 344, nr. 851.
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1672.1 Charter en aangehecht stuk,1593 april 23 en 24
1672.2 Charter, 1593 juni 15
1672 Overige stukken

1673 Stukken betreffende een verpacht perceel land, gelegen in Kethel, over 1532-1594, 
(eind 16e eeuw), afschriften
(eind 16e eeuw) 2 stukken

1674 Akte voor schout en schepenen van Vlaardingerambacht, waarbij Lenert Maertsz., 
schepen van voornoemde ambacht, verklaart dat vier perce-len land, gelegen in 
Kethel, o.a. genaamd "Huygen Hoff, Drye Mergen en de Snerck", door een zoon van 
Maretgen Gerritsdr. worden gepacht
18 juli 1594 1 stuk

1675 Onderhandse akte waarbij Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van 
Rijnsburg, een opgave geeft van de pacht, verschuldigd door Claes van Alphen, te 
betalen door de erfgenamen van Arent Hendricxss. van Veen
[1595] 1 stuk

1676 Aantekeningen uit de rekeningen van de rentmeesters van de abdij van Rijnsburg 
over 1532, 1545, 1547, 1553, 1586, 1595 en 1596 betreffende de betaling van de 
landpacht, (begin 17e eeuw).

1 stuk

1677 Rekest van Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, aan 
Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, c.s. om verlaging van de pacht van 
diverse landerijen, 1596; met gunstig appointement, 14 november 1596, afschrift
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1678 Akte voor schout en schepenen van Warmond, waarbij de abdij van Rijnsburg een 
huis, gelegen in de westhoek van Warmond, in erfpacht geeft aan Cornelis 
Cornelisz.
16 augustus 1599 1 charter

1679 Lijst van de (door de pachters) betaalde pachten van (land van de abdij van 
Rijnsburg) in het Westland en Valkenburg over 1599
[1599] 1 stuk

1680 Lijst van land in Wateringen, Naaldwijk, 's-Gravenzande en Monster in gebruik bij 
(Karel) Bentinck
(eind 16e eeuw) 1 stuk
Zie tevens inv.nr. 1648.

1681 Aantekening betreffende de pacht door Pouwels van Alkemade van diverse 
opstallen van de abdij van Rijnsburg in De Lier, Viechoven en Tedingerbroek
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1682 Stukken betreffende de pachters van goederen van de abdij van Rijnsburg in 
Rijnsburg, Noordwijk, Oegstgeest, Voorschoten, Warmond, Hazerswoude, 
Zoeterwoude, Valkenburg, de Vennen, Koudekerk en Wassenaar, (eind 16e eeuw)

2 stukken

1683 Stukken betreffende de verpachting van land in o.a. Warmond, Lei-den, Katwijk en 
Wateringen, behorend aan de abdij van Rijnsburg, (eind 16e eeuw)
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2 stukken

1684 Memorie van Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, 
aan (Albrecht) van Schagen betreffende een opgave van landerijen in Wateringen, 
Kethel, Leiden, Rijnsburg, Oegstgeest, Valkenburg, Voorschoten, Monster, 
Wateringen, Kethel, Maasland, Akkersdijk en 's-Gravenzande, behorend aan de 
Ridderschap, als heer van Rijnsburg, die zij afstaan aan (Jacob) van Wijngaarden, 
(eind 16e eeuw)

1 katern

1685 Lijst van verpachte landen van de abdij van Rijnsburg, het St. Jorisgasthuis en de 
Heilige Geestmeesters te Delft, (eind 16e eeuw), afschrift, (eind 16e - begin 17e 
eeuw)

1 stuk

1686 Memorie betreffende de kopiëring van een erfpachtbrief van de abdis van Rijnsburg
voor Jan van Santen c.s. d.d. 7 oktober 1380 inzake de pacht van diverse percelen 
land, gelegen in de Oost in de heerlijkheid Nieuweveen, (eind 16e eeuw). Met een 
bijlage, 1380; authentiek afschrift, (eind 16e eeuw)

2 stukken
- Bijlage gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 90, nr. 194 en p. 197, nr. 499.
- Zie hiervoor ook p. 344, nr. 851.

1687 Stukken betreffende verpachting van land, behorend aan de abdij van Rijnsburg, 
over 1532-1540, 1548-1552, 1572-1598 en 1602, afschriften (16e en 17e eeuw)

3 stukken

1688 Akte waarbij Gerard van Poelgeest, raad en rentmeester-generaal van de abdij van 
Rijnsburg, een perceel land gelegen te Oegstgeest, verpacht aan Dirck Gerritsz. van 
Kessel, november 1602, afschrift
1603 1 stuk

1689 Onderhandse akte voor Gerard van Poelgeest, raad en rentmeester-generaal van de
abdij van Rijnsburg, waarbij Cornelis de Bye, rentmeester van Karel Bentinck, een 
perceel land, gelegen in Mons-ter en Wateringen verpacht aan Doe Pieterss., 2 
december 1605, authentiek afschrift
2 juli 1609 1 stuk

1690 Aantekening betreffende achterstallige pacht van Louwerens Symonsz. voor een 
perceel land
[1608] 1 stuk

1691 Stukken betreffende de afkoop van de jaarlijkse erfpacht van land, gelegen te 
Nieuweveen, behorend aan de abdij van Rijnsburg door Joachim Cornelisz. van Vliet
c.s., 19 november 1609, met bijlage, 16 augustus 1531, authentiek afschrift
9 november 1609 3 stukken

1692 Akte voor schout en schepenen van Valkenburg en de beide Katwijken, waarbij 
Gerard van Poelgeest, raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, 
een perceel land, gelegen te Katwijk a/d Rijn, in erfpacht geeft aan Marijtgen 
Cornelisdr. c.s.
13 november 1610 1 charter

1693.1-1693.2
Stukken betreffende de verpachting van een vrije doorvaart door de sloot komende
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uit de Caswetering, gegeven door Gerard van Poelgeest, raad en rentmeester-
generaal van de abdij van Rijnsburg, aan Vranck van Thoorenvliet, 5 februari en 8 
april 1611.

1 charter en 1 stuk
1693.1 Stuk, 1611 februari 5
1693.2 Charter, 1611 april 8

--- Memorie voor de gecommitteerden van de abdij van Rijnsburg betreffende de in 
1619 verpachte landen, gelegen in Rijnland, Westland en Delfland, (1619-1620)

1 katern
Berust in het huisarchief Twickel.

--- Lijst van de in 1620 verpachte landerijen van de abdij van (Rijnsburg)
1620 1 stuk
Berust in het huisarchief Twickel.

1694.1-1694.2
Akte voor schout en schepenen van Oegstgeest waarbij Albrecht van Schagen, raad 
en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, een perceel land, gelegen op 
de Hoge Morsch te Oegstgeest, in erfpacht geeft aan Job Willemsz., 24 oktober 
1624; met als bijlage een kaart van het voornoemd gebied
22 mei 1624 1 charter en 1 kaart (getransfigeerd)
1694.1 Charter, 1624 oktober 24
1694.2 Kaart

1695.1-1695.2
Akte voor schout en schepenen van Oegstgeest waarbij Albrecht van Schagen, raad 
en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, land, gelegen op de "Hoge 
Morsch" te Oegstgeest, in erfpacht geeft aan Jan Evertsz., 24 oktober 1624, met als 
bijlage een kaart van het voornoemd gebied
22 mei 1624 1 charter en 1 kaart (getransfigeerd)
1695.1 Charter, 1624 oktober 24
1695.2 Kaart, 1624 mei 22

1696 Akte voor de baljuw van Voorschoten waarbij Albrecht van Schagen, raad en 
rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, en Dirck Jansz. de betaling van 
achterstallige pacht overeenkomen
2 juli 1625 1 stuk

1697.1-1697.2
Akte voor schout en schepenen van Oegstgeest waarbij Jacob Tethrode, secretaris 
van de abdij van Rijnsburg, land, gelegen te Oegstgeest, in erfpacht geeft aan Jan 
Ysnoutsz. van der Nesse, 6 september 1625; met als bijlage een kaart van het 
perceel
5 september 1625 1 charter en 1 kaart (aaneengehecht)
1697.1 Charter, 1625 september 6
1697.2 Kaart, 1625 september 5

--- Legger van verpachte landen gelegen in Rijnland, Westland en Delfland van de abdij
van Rijnsburg, (1e kwart 17e eeuw).

1 katern
Berust in het huisarchief Twickel.

1698 Akte voor schout en schepenen van Hazerswoude waarbij Jacob van Tethrode, 
secretaris van de abdij van Rijnsburg, land, gelegen te Hazerswoude, in erfpacht 
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geeft aan Albrecht Cleywech
26 januari 1626 1 charter

1699 Akte voor schout en schepenen van De Lier waarbij de abdij van Rijnsburg een 
perceel land, gelegen in De Lier, in erfpacht geeft aan Pieter Claesz.
28 september 1626 1 charter

1700 Akte voor schout en schepenen van De Lier waarbij de abdij van Rijnsburg een 
perceel land, gelegen in De Lier, in erfpacht geeft aan Willem Huybrechts
28 september 1626 1 charter

1701 Onderhandse akten waarbij Albrecht van Schagen, raad en rentmeester-generaal 
van de abdij van Rijnsburg, verklaart dat Johan van Wassenaer, houtvester van 
Holland en West-Friesland de canon van een erfpacht van landerijen, gelegen te 
Koudekerk, heeft voldaan, 16 en 17 juli 1627. concepten

1 stuk
Afgeschreven op één stuk.

1702 Akte voor schout en schepenen van Rijnsburg waarbij Pieter Pietersz. van Alphen 
c.s. zich borg stellen voor Dirck Dircxz. van Egmondt inzake de achterstallige pacht 
van een perceel land van de abdij van Rijnsburg
12 mei 1628 1 charter

1703.1-1703.2
Akte voor schout en schepenen van Oegstgeest waarbij Jacob van Tethrode, 
secretaris van de abdij van Rijnsburg een perceel land, gelegen buiten de Hoge 
Morschdijk te Oegstgeest, in erfpacht geeft aan Pieter Sijmonsz. Cortwil, 16 maart 
1630; met als bijlage een kaart
10 september 1627 1 charter en 1 kaart (getransfigeerd)
1703.1 Charter, 1630 maart 16
1703.2 Kaart, 1627 september 10

1704 Missive van N. Nieupoort aan Albrecht van Schagen, raad en rentmeester-generaal 
van de abdij van Rijnsburg betreffende de pacht van land door Joost Vrancken in 
Kethel, 7 april 1630; met bijlage, (begin 17e eeuw)

2 stukken

1705 Akte voor schout en schepenen van De Lier waarbij de abdij van Rijnsburg een 
perceel land, gelegen in De Lier, in erfpacht geeft aan Pieter Claesz. Verhouck
2 februari 1633 1 charter

1706.1-1706.2
Akte voor schout en schepenen van Warmond waarbij Jacob van Tethrode, 
secretaris van de abdij van Rijnsburg, een perceel land, gelegen te Warmond, in 
erfpacht geeft aan Cornelis van Dorp, 29 april 1634; met als retroacte een kaart voor
voornoemd gebied
9 november 1628 1 charter en 1 kaart (getransfigeerd)
1706.1 Charter, 1628 april 29
1706.2 Kaart, 1628 november 9

1707 Akte waarbij A(ndries) de Cocq en Adrianus Sneewins verklaren dat van 15 morgen 
land 41/2 morgen land te Nieuweveen worden afgezonderd, die vrij van erfpacht 
zullen zijn
17 september 1640 1 stuk
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1708 Aantekeningen betreffende land, gelegen te Nieuweveen, behorend aan de abdij 
van Rijnsburg en verpacht aan diverse personen, [1640]

2 stukken
Zie tevens inv.nr. 803.

1709 Stukken betreffende diverse percelen land, gelegen in de polder Rietveld bij 
Hazerswoude, behorend aan de abdij van Rijnsburg, in erfpacht bij Charles Looten, 
[1641], gedeeltelijk in afschrift[1641]

6 stukken
Zie inv.nr. 968.

--- Lijst van pachters van goederen van de abdij van Rijnsburg, (begin 17e eeuw).
Berust in het huisarchief Twickel.

--- Memorie van (Jacob van Tethrode) betreffende de verpachting van land van de 
abdij van Rijnsburg, (begin 17e eeuw).
Berust in het huisarchief Twickel.

1710 Stukken betreffende de verpachting van een perceel land, gelegen te Monster, aan 
Claes Pieterss. van Dijck met een overzicht van de pachters in het ambacht Monster
(17e eeuw) 2 stukken

1711 Akte voor schout en schepenen van Oegstgeest waarbij Hendrik Bosch, commies 
van de abdij van Rijnsburg, land, gelegen te Oegstgeest, in erfpacht geeft aan Jacob 
van Ginhoven
31 augustus 1725 1 charter

1712 Akte van authorisatie door Frederik Hendrik van Wassenaer c.s. voor Gijsbert 
Heeneman, commies van de beide abdijen, tot de verpachting van land, behorend 
aan de abdij van Rijnsburg dat in 1759 niet verpacht was
7 februari 1760 1 stuk

1713 Stukken betreffende de verpachting van land van de abdij van Rijnsburg [1760]-1792
1 omslag

1714 Rekest van Hendrik Holierhoek aan de Ridderschap om restitutie van betaalde 
landpacht door de abdij van Rijnsburg[1762]

1 stuk

1715 Memorie aan (Arnoldus) van Ruyven betreffende de achterstallige landpachten van 
land van de abdij van Rijnsburg, (eind 18e eeuw); met bijlagen, 1779

6 stukken

1716 Memorie betreffende de verpachting van land van de abdij van Rijnsburg voor 1784,
[1783]; met bijlagen, 1783

3 stukken

1717 Akte voor schout en schepenen van Rijnsburg waarbij Hendrik Philip-pus 
Heeneman, commies van de beide abdijen, een gedeelte van de visserij in de Vliet 
in erfpacht geeft aan Willem Frederik Hendrik van Wassenaer
18 juni 1791 1 charter

1718 Aantekening betreffende de redenen waarom de pachters hun pacht niet kunnen 
betalen aan de abdij van Rijnsburg
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(eind 18e eeuw) 1 stuk
Niet raadpleegbaar

2. Renten

2. Renten

1719 Akte waarbij Beatrix van Reymerswaal, abdis van Rijnsburg c.s. oorkonden dat zij 
een rente hebben verkocht aan Coen Jansz. en Zijmon Jacopsz., pachters, 1 april 
1528, authentiek afschrift
14 juni 1573 1 stuk
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 520-521, nr. 1120.

1720 Akte waarbij Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, en Karel Bentinck een 
overeenkomst sluiten over de te betalen rente van gepacht land
12 januari 1590 1 stuk

1721 Akte voor schout en schepenen van Valkenburg waarbij Jacob van Wijngaarden, 
raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijns-burg, een jaarlijkse losrente 
toezegt aan Dirck Jans
2 augustus 1597 1 charter

3. Proven

3. Proven
Zie tevens de inv.nrs. 163, 502-514, 806 en 809.

1722 Notariële akte d.d. 18 oktober 1536 waarbij Cornelis de Capella het reglement op de 
proven van de abdis en de conventualen van de abdij van Rijnsburg vastlegt, 
authentiek afschrift, 27 mei 1569, afschrift
(18e eeuw) 1 stuk
- Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 547, nr. 1172.
- In tweevoud.

1723 Stukken betreffende de goedkeuring van de Staten van Holland en West-Friesland 
voor betaling van proven aan de jonkvrouwen van de abdij van Rijnsburg, 1575, 
(1575, 1578, 1580 en 1581); met bijlage, (1581)

8 stukken
De bijlage is in drievoud.

1724 Akte van authorisatie door Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg voor Karel 
Bentinck om namens haar de alimentatie aan te nemen van de Staten van Holland 
en West-Friesland volgens een besluit van 4 april 1577, 4 juni 1577, gelijktijdig 
afschrift.

1 stuk
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 683, nr. 1405.

1725 Memorie betreffende de inkomsten in de periode 1572-1583 van de jonkvrouwen 
van de abdij van Rijnsburg
(eind 16e eeuw) 1 katern

1726 Akte waarbij Willem van Oranje toestemt in de verhoging van de jaarlijkse proven 
van de jonkvrouwen van de abdij van (Rijnsburg), 10 januari [1584]

1 stuk
- Het is niet bekend welke abdij hier is bedoeld.
- Vermeld in RGP, kleine serie, p. 689, nr. 1413, noot 1.
- In dorso: "Memorye voor mij ende dat van de vermarderinghe van de joffrouwen".

1727 Akte waarbij Willem van Oranje naar aanleiding van een verzoek van Stephana van 
Rossum, abdis van Rijnsburg, zijn toestemming geeft tot betaling van de 
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alimentaties aan de overgebleven jonkvrouwen van de abdij
27 april 1584 1 charter
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 689, nr. 1413.

1728 Missive van Adriaan van (Egmont) aan Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, 
betreffende een prove voor zijn nicht
1 november 1585 1 stuk

1729 Rekesten van Floris Tserclaes aan de Ridderschap om toekenning van een prove van
de abdij van Rijnsburg voor zijn dochter Josijna
[1585] 2 stukken

1730 Missive aan Jeronimus van Borre, raad ordinaris van het Hof van Holland, 
betreffende jonkvrouwe Josijna (Tserclaes) en Dirck Gerritsz. van Kessel, 
rentmeester van de abdij van Rijnsburg
10 mei 1586 1 stuk

1731 Missive van Maurits, graaf van Nassau, aan Stephana van Rossum, abdis van 
Rijnsburg, betreffende een prove van Maria van Poelgeest
12 februari 1588 1 stuk

1732 Rekest van Arend van Duvenvoorde aan de Ridderschap om toekenning van een 
prove van de abdij van Rijnsburg aan de dochter van zijn zuster, Geertruit van 
Thuijl[1588]

1 stuk

1733 Rekest van de jonkvrouwen van de abdij van Rijnsburg aan de Ridderschap om 
verhoging van hun proven, [1589], met ongunstig appointement
22 november 1589 1 stuk

1734 Rekesten van Amelis van Amstel van Mijnden aan Stephana van Rossum, abdis van 
Rijnsburg, om proven voor zijn dochters, 1590-1591, gedeeltelijk in afschrift, (eind 
16e eeuw); met bijlagen, 1591, gedeeltelijk authentiek afschrift
9 november 1592 3 stukken

1735 Akte waarbij Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, Catharina van Zuylen van 
Nyevelt toestemming geeft de administratie van de betaling van de alimentatie aan
Maria van Bloys van Treslong ook in het vervolg te blijven voeren, 15 februari 1593; 
met een akte waarbij Margryete en Catharina van Zuylen van Nyevelt een 
machtiging verlenen aan Pieter van der Moellen[1593]

2 stukken
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 698-699.

1736 Missive van Johan van Schagen aan Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, 
betreffende een prove voor (Ethiana) van Schagen
24 mei 1593 1 stuk

1737 Missive van Wolphert van Brederode aan Stephana van Rossum, abdis van 
Rijnsburg, betreffende proven voor zijn familieleden, 8 oktober 1594, 14 maart en 8 
november 1598.

3 stukken

1738 Missive van Maria de Brimeu, prinses van Chimay, aan Stephana van Rossum, abdis 
van Rijnsburg, betreffende de toekenning van proven voor twee van haar kinderen
6 november 1600 1 stuk
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In het Frans.

1739 Missive van Jan van der Does aan Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, 
betreffende een prove voor zijn dochter
14 november 1600 1 stuk

1740 Stukken betreffende de toekenning van een prove van de abdij van Rijnsburg aan 
een dochter van Hester van den Boetzelaer, 1600-
1602 7 stukken

1741 Missive van Johan van Duvenvoorde aan Stephana van Rossum, abdis van 
Rijnsburg, betreffende een gedeelde prove voor één van zijn dochters en voor een 
dochter van Johan van Gendt, (begin 17e eeuw).

1 stuk

1742 Rekesten en missive van Johan van Gendt aan Stephana van Rossum, abdis van 
Rijnsburg, om nogmaals aan te dringen op de toekenning van een prove van de 
abdij van Rijnsburg aan één van zijn dochters, (begin 17e eeuw).

2 stukken
Rekest in tweevoud.

--- Missive van Mathias Havius aan Jacob van Wassenaer, raad en rent-meester-
generaal van de abdij van Rijnsburg, betreffende een prove, 1712.
Berust in het huisarchief Twickel.

1743 Staten van de eerste comparitie van de in 1760 zittende leden der Ridderschap, die 
proven van de abdijen van Rijnsburg en van Leeuwenhorst, 1760.

2 katernen
- Zie tevens inv.nrs. 506, 510 en 512.
- Gedeeltelijk in tweevoud.

1744-1759 Akten van collatie en confirmatie van de proven van de abdij van Rijnsburg, 1760-
1789, gedeeltelijk in afschrift, 1763, 1765, 1766, 1769, 1778, 1787 en 1789. Gedeeltelijk
in concept.53 stukken
Incompleet.
1744 1760, 2 stukken
1745 1762, afschriften 26 juni 1763, 2 stukken
1746 1765, gelijktijdige afschriften en afschriften, 6 maart 1766, 6 stukken
1747 1766, 2 stukken
1748 1768, gelijktijdige afschriften., 2 stukken
1749 1769, gelijktijdige afschriften., 2 stukken
1750 1775, 4 stukken
1751 1777, 2 stukken
1752 1778, gelijktijdige afschriften., 4 stukken
1753 1779, 2 stukken
1754 1781. Gedeeltelijk in concept., 3 stukken
1755 1782, 5 stukken
1756 1783, 5 stukken
1757 1785, 4 stukken
1758 1787, gedeeltelijk in gelijktijdig afschrift, 4 stukken
1759 1789, gedeeltelijk in gelijktijdig afschrift, 3 stukken

1760 Memories betreffende de proven van de abdij van Rijnsburg, (1780). Klad en 
concepten.

5 stukken
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1761 Lijsten van jonkvrouwen van de abdij van Rijnsburg, die een prove ontvangen, 
(1780)-1781.

4 stukken
Niet raadpleegbaar

4. Presentiegelden

4. Presentiegelden

1762 Memorie betreffende de presentiegelden van de vrouwen van de abdij van 
Rijnsburg op kerkelijke feestdagen
(eind 16e eeuw) 1 stuk

5. Belastingen

5. Belastingen

1763 Aantekening betreffende de 10e penning te Monster over 1553, afschrift
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1764 Uittreksel uit het cijnsboek van Rijswijk over de jaren 1578, 1583 en 1584, 
betreffende diverse percelen land, behorend aan de abdij van Rijnsburg
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1765 Uittreksel uit het "Tweede register van de vercopinge, verponding ende belastinge 
van de geestelicke ende waerlicke geconfisqueerde goederen in Hollant" over 1581-
1582
(eind 16e eeuw) 1 katern

1766 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 1-20 
december 1603 betreffende een belastingheffing op de jaarrenten en de lijfrenten
[1603] 1 stuk
Gedrukt.

1767 Lijsten van landerijen van de abdij van Rijnsburg, die vrij zijn van verpondingen, 
1760, afschrift, (1760).

7 stukken
Twee stukken in tweevoud.

1768 Lijsten van de betalingen van morgentalen van de abdij van Rijns-burg in de vorm 
van extra Rijnlands morgengeld of sluisgeld bij te dragen
(18e eeuw) 2 stukken
Niet raadpleegbaar
Beiden in tweevoud.

6. Tienden

6. Tienden

--- Memorie betreffende de tienden van de abdij van Rijnsburg, (begin 18e eeuw).
Berust in het huisarchief Twickel.

7. Hoender- en kapoengelden

7. Hoender- en kapoengelden

1769 Lijsten van de inkomsten over de jaren 1596, 1597, 1603-1607 en 1622 uit de heffing 
van het hoender- en kapoengeld door de abdij van Rijnsburg, (eind 16e - begin 17e 
eeuw).

1 katern en 5 stukken
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8. Vicarieën

8. Vicarieën

1770 Stukken betreffende de vicarie van het "Breden Choor" te Rijnsburg, 27 december 
1561, authentiek afschrift, 1571, 8 januari 1618, afschrift, [17e eeuw] en 
1624.3stuukken
Het stuk 1618 is gedrukt in RGP, kleine serie 31,
p. 710, nr. 1452.

1771 Missiven van Albrecht van Schagen, raad en rentmeester-generaal van de abdij van 
Rijnsburg, en Anthonis van Flory betreffende een vicarie voor Dirck van Flory, 15 
september 1631 (minuut) en 14 januari 1632; met akte waarbij de Ridderschap een 
vicarie verleent aan Cornelis en Dirck de Cocq en Dirck van Flory, (begin 17e eeuw).

3 stukken

1772 Akte van authorisatie door Albrecht van Schagen, raad en rentmeester-generaal 
van de abdij van Rijnsburg, voor Andries de Cocq, advocaat van de abdij, tot de 
verkoop en verkaveling van land, gelegen bij (Kwintsheul) in het ambacht Monster, 
behorend tot de goederen van de vicarie van het "Breeden Choor"
2 juni 1632 1 stuk

1773 Stuk houdende een opgave van pachters van land, behorend tot de vicarie van het 
"Groten of Breden Choor" met een opgave van de vroegere en huidige bezitters van 
de voornoemde vicarie, februari 1632

1 stuk
9. Schulden

9. Schulden

1774 Akte van schuldbekentenis door de schepenen van Monster voor acht pond van Jan 
die Mues aan de abdij van Rijnsburg, 26 juli 1299, authentiek afschrift
23 augustus 1584 1 stuk
Niet raadpleegbaar
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 54, nr. 103.

1775 Onderhandse akte van authorisatie door Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van
de abdij van Rijnsburg, voor deurwaarder Cornelis Huygenss. om een schuld te 
innen bij Jan Dirckxz. Ballemaecker
15 oktober 1580 1 stuk

1776 Stukken betreffende de aflossing van een schuld van Hendrik Franss., 1589, 
gedeeltelijk in afschrift
[1589] 4 stukken

1777 Onderhandse akte waarbij Jacob Wiggerts. bekent een som van 3060 pond schuldig
te zijn aan Karel Bentinck
12 december 1598 1 stuk

1778 Aantekening betreffende de omslag, die een aantal inwoners van de Vennen 
wegens aan hen verleende hulp nog moeten betalen, (eind 16e eeuw), afschrift
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1779 Akte van schuldbekentenis van Johan van Wassenaer c.s. aan Johanna van 
Duveland voor 350 gulden, terug te betalen door middel van een jaarlijkse losrente, 
5 januari 1628, afschrift
(begin 17e eeuw) 1 stuk
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1779 Akte van schuldbekentenis van Johan van Wassenaer c.s. aan Adriaan van Sel voor 
3400 gulden
5 januari 1628 1 stuk

1780 Stukken betreffende een schuldbekentenis van Isabella Jacoba Elisabeth van 
Wassenaer-Starrenburg in verband met haar prove van de abdij van Rijnsburg
1789 3 stukken

1781 Memorie van N.N. aan Gijsbert Heeneman, commies van de beide abdijen, 
betreffende de schulden van Huyg van der Goes en de weduwe Hensbroek
(eind 18e eeuw) 1 stuk

10. Overige financiële bemoeiingen

10. Overige financiële bemoeiingen

1782 Kwitanties van Gerijt Gerrits., schout van Akkersdijk, Joos van Schawijck, baljuw van
Rijnsburg, Adriaen van Egmont, priorin van de abdij van Rijnsburg, Jan van Eck, 
Jacob Huygenss., Gerrit van Veen, gaarder te Rijnsburg, Lodewijk de Rouw, 
rentmeester van de abdij van Rijnsburg, en Symon Symonsz. voor de betaling van 
pachtgelden, verpondingen en leverantie van klederen, 1572-1588.

1 omslag

1783 Missive van Margareta van Berchem aan Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van
de abdij van Rijnsburg, betreffende de toegezonden paarden en een nog te betalen 
schuld, 4 augustus 1580, met authentiek afschrift, 29 augustus [1580]

2 stukken
Gedrukt in RGP, kleine serie 31, p. 687, nr. 1410.

1784 Kwitanties van diverse instanties en personen voor Stephana van Rossum, abdis 
van Rijnsburg
1583-1600 1 omslag

1785 Rekeningen en kwitanties van Cornelis Cornelisz., Pieter Dirxsz. en Pieter 
Huybertsz., molenmeesters van de Clinckenbergherpolder
1594-1597 1 omslag

1786 Onderhandse akte waarbij Pieter Huybertsz. en Cornelis Cornelisz., molenmeesters 
van de Clinckenbergherpolder, verklaren dat zij de post van 27 stuivers op de 
rekening zullen verantwoorden
18 maart 1596 1 stuk

1787 Memorie betreffende de posten die Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de 
abdij van Rijnsburg, niet in zijn rekeningen vermeldt en die posten, die te hoog 
berekend zijn over de jaren 1572-1598, (eind 16e eeuw)

1 katern

1788 Rekest van Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij van Rijnsburg, aan 
Stephana van Rossum, abdis van Rijnsburg, om vergoeding voor het achterhalen 
van verduisterde percelen land, (eind 16e eeuw); met advies van de abdis aan de 
Ridderschap, (eind 16e eeuw), afschrift
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1789 Staat van hetgeen (Dirck Gerritsz. van Kessel) schuldig is aan de abdij van Rijnsburg
(eind 16e eeuw) 1 stuk
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1790 Rekening
(eind 16e eeuw) 2 stukken
Niet raadpleegbaar
Fragmenten.

1791 Aantekeningen uit een rekening van (Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de 
abdij van Rijnsburg)
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1792 Rekening van onkosten en vacaties terug te betalen aan Gerard van Poelgeest, raad 
en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, over het rekenkundig jaar 
1604/1605, [1605]

1 katern

1793 Rekening van de posten, die de erfgenamen van (Gerard) van Poelgeest, raad en 
rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg, moeten betalen over de jaren 
1606-1613, [1613]

1 katern

1794 Onderhandse akte voor (Willem) van Matenesse, raad en rentmees-ter-generaal 
van de abdij van Rijnsburg, waarbij Steven van der Does c.s., gecommitteerden van 
de Ridderschap, verklaren dat zij een som geld uit handen van de oud-raad en 
rentmeester-generaal Gerard van Poelgeest hebben ontvangen
20 maart 1615 1 stuk

1795 Uittreksels uit de resoluties van de Ridderschap d.d. 15 en 16 januari 1613 en 13 juni 
1636 betreffende de financiën van de abdij van Rijnsburg
(begin 17e eeuw) 1 katern en 1 stuk

1796 Uittreksel uit de resoluties van de Ridderschap d.d. 21 januari 1642 betreffende een 
toelage voor Theodora van Wassenaer, weduwe van Albrecht van Schagen
(17e eeuw) 1 stuk

1797 Lijst van goederen aangekocht en schulden afbetaald door Albrecht van Schagen, 
raad en rentmeester-generaal van de abdij van Rijnsburg
(begin 17e eeuw) 1 stuk

1798 Stukken betreffende de kostenspecificaties van het verheffen van lenen, (17e en 18e 
eeuw)

1 omslag

1799 Memorie van Hendrick Bosch, commies van de abdijgoederen van Rijnsburg, voor 
de Staten van Holland en West-Friesland, opgesteld voor het afhoren van zijn 
rekening, betreffende de door hem uitgevoerde bezuinigingen, mei 1736

1 katern

1800 Stukken betreffende de verkoop van de roerende en onroerende goederen van Jan 
van Duyker en de aflossing van zijn schulden
1764 en 1765 1 omslag

1801 Rekening van de kosten van een leenverheffing van een perceel land te Oegstgeest 
door Johan Hendrik Tuypel, [1781], met ondergeschreven kwitantie
1782 1 stuk
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1802 Lijst van erfpachten, renten, hofstede- en hoendergelden
(18e eeuw) 1 stuk

Geschiedenis en archief

Geschiedenis en archief

1803 Inventaris van het archief van de abdij van Rijnsburg, 12e - 16e eeuw, 25 oktober 
1573; met bijlage inliggend tussen fol. 90 verso en fol. 91, (16e eeuw)

1 deel en 1 stuk

1804 Inventaris van het archief van de abdij van Rijnsburg, 14e - begin 17e eeuw 
opgesteld naar aanleiding van het slechte beheer van de administratie door wijlen 
Dirck Gerritsz. van Kessel, rentmeester van de abdij, begin augustus 1603

1 deel

1805 Aantekeningen betreffende de berging van archivalia van de abdij van Rijnsburg
(17e eeuw) 1 stuk

1806 Lijst van afschriften van de pauselijke bullen over de jaren 1139-1562 van de abdij 
van Rijnsburg
(18e eeuw) 1 omslag
Zie tevens inv.nrs. 313 en 524.

1807 Stukken houdende afschriften van grafelijke oorkonden over de jaren 1199-1264 
van de abdij van Rijnsburg
(18e eeuw) 1 omslag

1808 Lijst van afschriften van grafelijke oorkonden over de jaren 1199-1553 van de abdij 
van Rijnsburg
(18e eeuw) 1 omslag

1809 Stukken houdende afschriften van pauselijke bullen over de jaren 1217-1562 van de 
abdij van Rijnsburg
(18e eeuw) 1 pak

1810 Lijst van de archivalia van de abdij van Rijnsburg over de jaren 1233-1689
(18e eeuw) 1 band

1811 Stukken houdende afschriften van oorkonden over de jaren 1246-1263 van de abdij 
van Rijnsburg
(18e eeuw) 4 stukken

1812 Stukken houdende afschriften van grafelijke oorkonden over de jaren 1304-1395 
van de abdij van Rijnsburg
(18e eeuw) 1 pak

1813 Stukken houdende afschriften van oorkonden over de jaren 1306-1378 van de abdij 
van Rijnsburg
(18e eeuw) 1 omslag

1814 Stukken houdende afschriften van grafelijke oorkonden over de jaren 1426-1500 
van de abdij van Rijnsburg
(18e eeuw) 1 pak
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1815 Stukken betreffende de inventarisatie van de oorkonden van de abdij van Rijnsburg 
over de periode 1213-1501 door A.G. Drijfhout
1773 en 1777 1 omslag

1816 Lijst van leenakten van de Van Wassenaers en een inventaris van de door Gijsbert 
Heeneman, kommies van de Ridderschap van Holland, aan professor A. Kluit 
uitgeleende akten en documenten over de periode van de 14e - 17e eeuw, 
afschriften
(18e eeuw) 1 omslag
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II. HET ARCHIEF VAN DE COMMIES BELAST MET DE LIQUIDATIE VAN DE RIDDERSCHAP EN EDELEN VAN HOLLAND EN WEST-FRIESLAND, (1789), 1795-1811

II. HET ARCHIEF VAN DE COMMIES BELAST MET DE LIQUIDATIE VAN DE 
RIDDERSCHAP EN EDELEN VAN HOLLAND EN WEST-FRIESLAND, (1789), 1795-1811

1817-1825 Rekeningen van Daniel Jacob Heeneman, commies van de beide abdijen, van de 
restant-inkomsten en uitgaven van de goederen van de abdijen van Rijnsburg en 
Leeuwenhorst, 1789-1806.

6 delen, 2 banden en 1 stuk
De jaren 1796-1799 en 1801 ontbreken.
1817 1789-1791, afgehoord 16 maart 1797., 1 band
1818 1792, afgehoord 16 maart 1797.
1819 1792-1796, 1 stuk
1820 1793, afgehoord 16 maart 1797.
1821 1794, afgehoord 21 maart 1797.
1822 1795, afgehoord 21 maart 1797
1823 1800, afgehoord 16 juni 1802.
1824 1802-1805, afgehoord 11 oktober 1811., 1 band
1825 1806, afgehoord 11 oktober 1811.

1826-1828 Rekeningen van Daniel Jacob Heeneman van verkochte nationale domeingoederen,
die voorheen aan de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst behoorden, 1801-1805;
met bijlagen, 1801-1803 en 1805.

3 delen en 3 stukken
1826 1801-1803, afgehoord 31 mei 1811; met bijlage, 1801-1803., 1 stuk
1827 1804, afgehoord 31 mei 1811.
1828 1805, afgehoord 28 juni 1811; met bijlagen, 1805, 2 stukken

1829 Stukken betreffende de verpachting van de landerijen van de abdijen van Rijnsburg 
en Leeuwenhorst
1799 4 stukken

1830-1839 Registers van condities van verkoop van landerijen, gelegen in Rijnland en Delfland,
behorend aan de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst, 1801-1805.17 delen
Gedrukt.
1830 1801

In tweevoud.
1831 1801

In tweevoud.
1832 Rijnland, 1802.

Het tweede deel is aanwezig vanaf p. 137.
1833 Rijnland, 1803.
1834 Delfland, 1804.
1835 Rijnland, 1804. In tweevoud.
1836 Delfland, 1805. In tweevoud.
1837 Delfland, 1805.
1838 Rijnland, 1805. In tweevoud.
1839 Rijnland, 1805. In tweevoud.

1840 Register van de inkomsten uit de verpachting van de tienden van de abdij van 
Rijnsburg
1802 1 katern

1841 Akte van transport van land, gelegen te Oegstgeest, door Daniel Jacob Heeneman, 
commies van de beide abdijen, aan Pieter van Roon, 1803; met bijlagen
1803-1806 1 omslag
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1842-1843 Stukken betreffende de taxaties voor de verkoop van landerijen van de abdijen van 
Rijnsburg en Leeuwenhorst, gelegen in Rijnland en Delfland
1805 2 omslagen
1842 Rijnland, 1805.
1843 Delfland, 1805.

1844 Rekening van Daniel Jacob Heeneman, commies van de beide abdijen, van de 
uitgelote obligaties over de jaren 1797-1801, (begin 19e eeuw); met bijlagen, 1805 en
1808

1 omslag

1845 Legger van het kantoor der domeinen van de goederen van de abdijen van 
Rijnsburg en Leeuwenhorst, (begin 19e eeuw).

4 katernen en 5 stukken
Met klapper.
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III. PERSOONLIJKE STUKKEN VAN ADRIAAN MOURIJNSZ., RENTMEESTER VAN DE ABDIJ VAN LEEUWENHORST

III. PERSOONLIJKE STUKKEN VAN ADRIAAN MOURIJNSZ., RENTMEESTER VAN 
DE ABDIJ VAN LEEUWENHORST

1846 Akte van machtiging door Amelis van Amstel van Mijnden, erfgenaam van Frederik 
van Duvenvoorde, van Adriaan Mourijnsz. c.s. tot vestiging van een rente voor de 
erven van Cornelis van Lier
30 december 1588 1 charter
Gecancelleerd.

1847 Akte voor schout en schepenen van 's-Gravenhage waarbij Pouwels van Assendelft 
c.s., als erfgenamen van Jacob van Zuylen van Nyevelt, verklaren een som geld van 
Adriaen Mouritsz., rentmeester van de abdij van Leeuwenhorst, te hebben 
ontvangen
7 maart 1590 1 charter
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IV. STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET DUIDELIJK IS

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

1848 Akte waarbij Karel V verklaart dat hij diverse losrenten heeft verkocht aan Aerent 
Cornelisz. c.s. in Holland ter verlichting van de financiële last in verband met de 
oorlog tegen Frankrijk, 8 oktober 1553; authentiek afschrift
19 oktober 1585 1 katern

1849 Rekest van Jan Dircxz. aan het stadsbestuur te Leiden om opheffing van de 
inkwartiering van soldaten in zijn huis
[1572] 2 stukken

1850 Rekest van Jacob Thomess., brouwer te Leiden, aan Willem van Oranje om vrijlating
uit de gevangenis, [1572-1573], met ongunstig appointement
16 februari 1573 1 stuk

1851 Rekest van Claes Janss. Brandt aan Willem van Oranje om vrijlating uit de 
gevangenis, [1573]; met ongunstig appointement
17 februari 1573 1 stuk

1852 Instructie van Willem van Oranje voor de edelen en de gedeputeerden van de zes 
steden in de Staten van Holland voor het ontzet van Leiden
10 augustus 1574 1 stuk
Incompleet.

1853 Rekest van Henrick van Brouckhoven aan de Raad van Financiën nevens Zijne 
Excellencie om aangesteld te mogen worden als baljuw van Wassenaar, [1574]

1 stuk
Zie tevens inv.nr. 1857.

1853 Rekest van Franchois van Lanscroon aan de Raad van Financiën nevens Zijne 
Excellencie om vrijwillig ontslag als baljuw van Wassenaar
[1574]

1854 Rekest van Geertruyt Cornelisdr. en Jan Beeren te Leiden aan de Rekenkamer van 
Holland om kwijtschelding van pacht van de visserij van de heer van Wassenaer
[1574] 1 stuk

1855 Rekest van Boudewijn Symonsz., schout van Aarlanderveen, aan de Raad nevens 
Zijne Excellentie om opheffing van zijn onterechte gevangenhouding wegens 
collaboratie met de vijand, [1574-1577].

1 stuk

1856 Rekest van de bestuurders van Leiden aan de Staten van Holland en West-Friesland 
om opheffing van de zware lasten voor de burgers vanwege de inkwartiering van 
soldaten [1575], met een gunstig advies
10 mei 1576 1 stuk

1857 Stukken betreffende de pogingen van Jacob de Jonge, voormalig rentmeester van 
de goederen van Wassenaar, om in strijd met de Pacificatie van Gent Hendrick van 
Brouckhoven als baljuw en schout van Wassenaar door Andries van Wassenaaer en 
de door eerstgenoemde aangestelde schouten in de rond Leiden gelegen elf 
schoutambten door anderen te laten vervangen
1576-1577 1 omslag
Zie tevens inv.nr. 1853.
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1858 Rekest van Jacob Ysbrantsz. van Delft te Leiden aan de Staten van Holland en West-
Friesland om gecontinueerd te mogen worden in de functie van schout van de 
ambachten Sassenheim en Oegstgeest, [1576]; met bijlage, 19 januari 1577

2 stukken

1859 Rekest van Jacob Claesz. Colf aan de gecommitteerden ter financiën van de Staten 
van Holland en West-Friesland om kwijtschelding van pacht van zes morgen land, 
gelegen te Oegstgeest, behorend aan het kapittel van Hogelande te Leiden, [1576-
1577]; met bijlage, 5 februari 1577

2 stukken

1860 Akte van transport voor schout en schepenen van Rijnsburg van een verbrand huis 
en erf, gelegen in het dorpsvierendeel van Rijnsburg, door Aechte Dircxsdr. c.s. aan 
Pieter Dircxss., waarbij is bepaald dat de abdij van Rijnsburg en de Heilige Geest te 
Rijnsburg elk jaarlijks een vast bedrag ontvangen
2 februari 1579 1 charter

1861 Stuk houdende voorwaarden van Volcgen Michielsdr., oud mater van het klooster 
St. Catharina en St. Barbara te Noordwijk, voor de verpachting van land aan Jacob 
van Wijngaarden
[1580] 1 stuk

1862 Rekest van Hubert van Malsen aan Willem van Oranje om behoud van zijn land, 
gelegen in de Meijerij van 's-Hertogenbosch, [1584], met beschikking van Willem 
van Oranje, dat het rekest doorgestuurd zal worden aan de Staten van Brabant
19 februari 1584 1 stuk

1863 Akte van transport voor schout en schepenen te Leiden van een erf en tuin, gelegen 
in Rijnsburg, door de erfgenamen van Vranck Jansz. en Maritgen Jansdr. aan 
Willemsz. van Dobben
9 november 1585 1 stuk

1864 Onderhandse akte waarbij Pier Lambillon van Namen een partij blauwe stenen aan 
Everardus van Lodensteyn, havenmeester binnen Delft verkoopt
6 juni 1587 1 stuk

1865 Stukken betreffende een proces voor het Hof van Holland tussen de schepenen van 
Nieuwenhoorn en Nieuwe Gote enerzijds en Dirck van Duvenvoorde, baljuw van 
Brielle en het land van Voorne, anderzijds over de benoeming van 
overheidsfunctionarissen in de voornoemde gerechten
1588 1 lias

1866-1866.1 Stukken betreffende een proces voor het Hof van Holland tussen Louris Meess. en 
Sijtgen Jansdr. enerzijds en Hendrick Franss. anderzijds over de som geld uit een 
erfenis, 1 juni en 14 augustus 1589

1 charter en 1 stuk
1866.1 Charter, 1589 juni 1
1866 Stuk, 1589 augustus 14

1867 Mandement van het Hof van Holland in het proces tussen Ael Jansdr. enerzijds en 
Pouwel Matheeusz. anderzijds over een schadevergoeding voor het delven van een 
sloot naast het land van Ael Jansdr. te Waddinxveen
1 augustus 1589 1 charter
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1868 Uittreksel uit een akte van transport d.d. 22 februari 1594 van twee woningen en 
land, gelegen in de ambachten van Zoeterwoude en van Voorschoten, ten noorden 
belend door land van de abdij van Rijnsburg, door Pieter Cornelisz.,predikant, aan 
Jacob Corneliss. van Berckel en zijn zuster, authentiek afschrift
29 september 1601 1 stuk

1869 Rekening van onkosten ingeleverd door Philips Pauw in een proces voor het Hof 
van Holland tussen voornoemde Pauw en Pieter Sanguyn, deurwaarders, over hun 
salarissen
25 november 1594 1 stuk

1870 Akte van transport voor schout en schepenen te Rijnsburg, Oegstgeest en Voorhout 
van een met lasten van de abdij van Rijnsburg bezwaarde woning en een 
bijbehorend perceel huurland van deze abdij alsmede enkele aan abdijlanden 
grenzende percelen in voornoemde plaatsen, door Aernt Gijsbertss. aan Symon 
Claesz. Colijn
12 december 1594 1 charter

1871-1871.3 Stukken betreffende een proces voor de Raad van Brabant en "den vorster" van 
Princenhage "in den lande van Breda" tussen Jan Joriss. van der Burch, waard van 
het "Gulden Aecker" te Delft, en Wijnand Michault te Breda over onbetaalde 
rekeningen voor eten en drinken in voornoemde herberg, 17 mei, 15 augustus; met 
bijlage, 4 en 11 oktober 1596

1 lias en 3 stukken (aaneengehecht)
1871.1 1596 mei 17
1871.2 1596 augustus 15
1871.3 1596 mei 17
1871 Lias, 1596 oktober

1872 Akte van aanstelling door de Staten van Holland en West-Friesland van Egbert 
Heyndrixsz. Proost als notaris te Haarlem
23 december 1598 1 charter

1873 Rekest van Christiana Jansdr. aan het stadsbestuur te Leiden om advies over de 
ontrouw van haar man Gherwer Jansz. en om van hem te mogen scheiden
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1874 Rekest van Huych van Alckemade aan Willem van Oranje om hem octrooi te 
verlenen om dertig morgen land in de Bijlmer bij Abcoude te mogen verkopen, 
vervreemden of bezwaren
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1875 Rekest van de "Boomgaert- en warmoesluyden" te Leiden aan het stadsbestuur van
Leiden om binnen vastgestelde grenzen rondom de stad te mogen planten en 
zaaien en om daarin enkele rieten hutten te mogen bouwen
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1876 Aantekeningen over een proces tussen Lodewijck de Knibberech, baljuw van 
Voshol, en Jan Gijsberecht Claess. uit Aarlanderveen
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1877 Memorie voor N.N. Bom betreffende de sommen geld, betaald aan het St. 
Jorisgasthuis te Delft
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(eind 16e eeuw) 1 stuk

1878 Uittreksel uit het transportregister van Nieuweveen betreffende verschillende 
verkopen van een huis met landerijen in zijn geheel of in gedeelten, (eind 16e 
eeuw); afschrift
6 april 1593 1 stuk

1879 Akte voor schout en schepenen van Esselijkerwoude waarbij Michalina Almaras aan 
Maritgen Jacobsdr. of haar erfgenamen een jaarlijkse losrente toezegt
6 november 1604 1 charter

1880.1-1880.3
Stukken betreffende een proces voor het Hof van Holland tussen Lijsbeth Pietersdr. 
van Huedonck enerzijds en Dirck Dirck Sijmon Oomsz. anderzijds over een som 
geld, 17 juni 1605; met bijlage, 18 juni 1605

1 charter en 2 stukken (aaneengehecht)
1880.1 Stuk, 1605 juni 17
1880.2 Charter, 1605 juni 17
1880.3 Stuk, 1605 juni 18

1881-1881.1 Stukken betreffende de verpachting van een perceel buitendijks gelegen land in 
Kethel door Cornelis van Duyst van Voorhoudt aan Adriaen Steven Huysmans en 
Henrick Cornelis Henricxsn. te Ginniken, 28 juli en 22 augustus 1606

1 charter en 1 stuk
1881 Stuk, 1606 augustus 22
1881.1 Charter, 1606 juli 28

1882 Akte van transport voor schepenen van Delft van de helft van een "cooltuyn", 
gelegen bij de Oostpoort te Delft, door de Raden van het weeshuis te Delft aan 
Jacob Alewijnsz.
16 januari 1624 1 charter

1883 Akte van transport voor schout en schepenen van Oegstgeest van vier morgen land,
gelegen te Oegstgeest, ten oosten en westen belend door land van de abdij van 
Rijnsburg, door Reyer Jacobsz., poorter te Leiden, aan Dirck Cornelisz. te 
Oegstgeest, 28 oktober 1595, authentiek afschrift
23 augustus 1628 1 stuk

1884.1-1884.5
Akte van transport voor schepenen van Valkenburg van land, gelegen te Katwijk a/d
Rijn, ten zuiden belend door land van de abdij van Rijnsburg, door Jasper Pleunen 
Verhouff aan Isbrant Simonsz. van Duyndam, 8 juli 1631; met retroacta, 12 
december 1592, 21 januari 1593, 20 mei 1610 en 16 februari 1627

5 charters [getransfigeerd]
1884.1 1631 juli 8
1884.2 1592 december 12
1884.3 1593 januari 21
1884.4 1610 mei 20
1884.5 1627 februari 16

1885 Akte voor schepenen van Oegstgeest waarbij Claes Crijnen Cortswager een 
verklaring geeft over aan zijn land belendende en tot de abdij van Rijnsburg 
behorende percelen, welk land hij aan Gerrit Hendricxz. van der Plas heeft verkocht
15 mei 1632 1 stuk
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1886 Uittreksel uit de resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 22 
januari 1622 betreffende de benoeming van de gecommitteerden van de edelen en 
van Delft ter vergadering van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland
en West-Friesland, (17e eeuw); afschrift

1 stuk

1887 Mandement van het Hof van Holland voor een deurwaarder om op verzoek van 
Trijntje Dircxdr., weduwe van Freeck Jans. Vijl, haar zwager Reyer Jans. te 
dagvaarden in appel van een vonnis van de schepenen van Enkhuizen betreffende 
het inleveren van een inventaris van de nagelaten goederen van haar man
6 juni 1668 1 charter

1888 Uittreksel uit een missive van G. Hooye(n), advocaat-fiscaal, aan (G. v. G. te Gouda) 
d.d. 16 juni 1768 betreffende het uitslaan van zout door grossiers buiten het district 
waar zij geadmitteerd zijn
16 juni 1768 1 stuk
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Bijlagen

B I J L A G E N
Beschrijving van kaartboeken behorende tot het archief van de Ridderschap van Holland en West-Friesland door K. Zandvliet

BESCHRIJVING VAN KAARTBOEKEN BEHORENDE TOT HET ARCHIEF VAN DE RIDDERSCHAP VAN
HOLLAND EN WEST-FRIESLAND DOOR K. ZANDVLIET
De schaal van de hieronder beschreven kaarboeken is in Rijnlandse roeden; 1 Rijnl. R. is ± 3,767 m. 
De betalingen van de landmeters zijn in de annotatie vermeld, voor zover de rekeningen in het 
archief aanwezig zijn en met uitsluiting van de betalingen voor bijwerkingen.

1. Rijnland en Delfland, kaartboek van de landerijen der Abdij van Rijnsburg. (inv.nr. 947).

Chaertbouck van alle de landen Competerende de Abdije van Rhijnsburch ... Symon Aerntsz. van 
Buningen, 1596-1598 - versch. schalen - formaat band: 33 × 47 cm - MS - perkament - kaartboek 
met titelblad, 68 kaarten en een repertorium op persoonsnamen, (inv.nr. 948). Overzicht van de 
kaarten:

folio 2-11 Rijnsburg

folio 11-13 Noordwijk

folio 13-14 Voorhout

folio 15-27 Oegstgeest

folio 27-33 Sassenheim

folio 33-34 Warmond

folio 35 Alkemade

folio 36-37 De Vennep

folio 37-38 Koudekerke en de Lage Waard

folio 39-40 Hazerswoude

folio 40-41 Zoeterwoude

folio 41-42 Voorschoten

folio 43 Wassenaar

folio 43 Voorschoten

folio 44-45 Valkenburg

folio 46 Katwijk en Hillegom

folio 47-48 's-Gravezande

folio 48-52 Monster

folio 53 Haagambacht

folio 54-55 Monsterambacht

folio 55-56 Wateringen

folio 56-57 Dorpambacht

folio 57-58 Vlaardingen

folio 59-61 De Ketel

folio 62-64 Maasland

folio 64-68 Akkersdijk
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folio 68 Rijswijk

Van Buningen ontving in totaal 800 gulden voor zijn kaartwerk, zie de rekeningen onder inv.nrs. 
1517-1519, resp. folio 58, 58vo en 56vo.

Het kaartboek is geborgen bij de kaartenafdeling: VTH-L.

2. Rijnland, kaartboek van de landerijen der Abdij van Rijnsburg. (inv.nr. 956). Zonder titel, Jan 
Pietersz. Dou, 1626, 1627, 1635, Jan (Johannes) Jansz. Dou, 1648, 1668, Jand de Smet, 1686, 1687, 
François de Roos, 1695, 1698, Klaas Vis, 1771-versch. schalen - formaat band: 44 × 67 cm - MS - 
perkament - kaartboek met opdracht, inhoudsopgave en 61 kaarten waarvan 10 overzichtskaarten:

folio 1 Rijnsburg en Noordwijk

folio 13 Sassenheim en Voorhout

folio 20 Oegstgeest

folio 33 Hillegom en Vennep

folio 34 Koudekerke en Hazerswoude

folio 38 Zoeterwoude en Stompwijk

folio 44 Voorschoten

folio 48 Valkenburg en Katwijk

folio 53 Warmond en Alkemade

folio 59 Leiderdorp

De deelkaarten in dit kaarboek zijn van J.P. Dou, bijgewerkt door de latere landmeters, terwijl de 
overzichtskaarten van de hand van J.J. Dou zijn. Deze laatste ontving hiervoor in 1648 448 pond en
8 schellingen, zie inv.nr. 1565, folio 124vo, deze betaling betreft ook het kaartboek beschreven 
onder nr. 3.

Het kaartboek is geborgen bij de kaartenafdeling: VTH-M.

3. Delfland en Schieland, kaartboek van de landerijen der Abdij van Rijnsburg. (inv.nr. 961). Zonder 
titel, Jan Pietersz. Dou, 1629, 1635, Jan Jansz. Dou, 1637, 1648, Jan de Smet, 1684, 1687, François de 
Roos, 1698 - versch. schalen - formaat band: 44 × 60 cm - MS - perkament - kaartboek met 
inhoudsopgave, opdracht en 46 kaarten waarvan 7 overzichtskaarten:

folio 1 Akkersdijk

folio 5 De Ketel

folio 10 Vlaardingen

folio 13 Schipluiden

folio 19 Rijswijk

folio 22 's-Gravesande

folio 25 Monster, Poeldijk, Naaldwijk, Honselerdijk en 
Wateringen.

De deelkaarten in dit kaarboek zijn van J.P. Dou, bijgewerkt door latere landmeters, terwijl de 
overzichtskaarten van de hand van J.J. Dou zijn. Zie voor de betaling van de laatste onder nr. 2.

Het kaartboek is geborgen bij de kaartenafdeling: VTH-N.
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4. Rijnland, kaartboek van de landerijen der Abdij van Rijnsburg. (inv.nr. 960). Zonder titel, Jan 
Pietersz. Dou, 1635, kopie door Jan. Jansz. Dou, 1662, bijgewerkt 1680, Jan de Smet, 1683, 1684, 
1687, 1688, Francois de Roos, 1695, 1698 - versch. schalen - formaat band: 27 × 31 - MS - 
perkament - kaartboek met opdracht, inhoudsopgave en 61 kaarten waarvan 12 overzichtskaarten:
Zie voor de foliëring van de overzichtskaarten nr. 2, met uitzondering van:

folio 47 Veur

folio 61 Wassenaar

Folio 2 ontbreekt. Dit kaartboek is een verkleinde kopie door J.J. Dou naar dat van J.P. Dou van 
1635, zie nr. 2. J.J. Dou ontving in 1662 510 pond voor zijn werk, zie inv.nr. 1575. folio 156vo

Het kaartboek is geborgen bij de kaartenafdeling: VTH-O.

5. Rijnland, kaartboek van de landerijen van de Abdij van Leeuwenhorst. (vml. inv.nr. 562 gewijzigd
in 4.VTH P). Zonder titel, Jan Pietrsz. Dou, 1621, 1625, Jan Jansz. Dou, 1680, Jan de Smet, 1687, 
François de Roos, 1692 - versch. schalen - formaat band: 31 × 47 cm - MS- perkament - kaartboek 
met opdracht en 117 kaarten, waarvan 11 overzichtskaarten:

folio 24d Lisse

folio 26 Voorhout

folio 52 Noordwijk

folio 73 Noordwijkerhout

folio 106 Sassenheim en Warmond

folio 119 Warmond en Alkemade

folio 125 Alkemade, Jacobswoude en Leiderdorp

folio 138 Oegstgeest

folio 148 Valkenburg en Katwijk

folio 158 Wassenaar en Voorschoten

folio 170 Koudekerke

folio 174 Zoeterwoude

Folio 1 t/m 5 ontbreken.

J.P. Dou stelde in 1625 dit kaartboek samen, een deel van zijn betaling, 200 pond, is te vinden in 
inv.nr. 660, folio 70vo.

Het kaartboek is geborgen bij de kaartenafdeling: VTH-P.

6. Delfland en Schieland, kaartboek van de landerijen der Abdij van Leeuwenhorst. (inv.nr. 563). 
Zonder titel, Jan Pietersz. Dou, 1623, 1626, 1627, 1629, 1631, Jan de Smet, 1687, 1691-versch. schalen
- formaat band: 32 × 47 cm - MS - perkament - kaartboek met opdracht, inhoudsopgave en 48 
kaarten, waarvan 6 overzichtskaarten:

folio 1 Wateringen

folio 23 Monster, Poeldijk en Loosduinen

folio 45 's-Gravesande, Monster en Naaldwijk

folio 49 De Lier en 't Hoenderland
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folio 59 Maasland

folio 69 Vlaardingen

Folio 5 ontbreekt.

Een concept van folio 7 bevindt zich in het Gemeentearchief Noordwijk, inv.nr. 1410, blad 1. Het 
kaartboek is in 1631 door J.P. Dou samengesteld.

Het kaartboek is geborgen bij de kaartenafdeling: VTH-Q.

7. Rijnland, kaartboek van de landerijen der Abdij van Leeuwenhorst. (inv. nr. 564). Zonder titel, Jan
Pietersz. Dou, 1625, kopie door Jan Jansz. Dou, 1660, bijgewerkt Jan de Smet, 1687, François de 
Roos, 1694 - versch. schalen - formaat band: 24 × 32 cm - MS - perkament - kaartboek met 
inhoudsopgave, opdracht en 109 kaarten, waarvan 14 overzichtskaarten:

folio 3 Lisse

folio 23 Vennep

folio 25 Voorhout

folio 51 Noordwijk

folio 73 Noordwijkerhout

folio 105 Sassenheim

folio 121B Warmond en Alkemade

folio 125 Alkemade en Leiderdorp

folio 137 Oegstgeest

folio 147 Valkenburg en Katwijk

folio 157B Wassenaar en Voorschoten

folio 169 Koudekerke

folio 173 Zoeterwoude

Dit kaartboek is een verkleinde kopie door J.J. Dou naar dat van J.P. Dou van 1625, zie nr. 5. J.J. Dou 
ontving in 1660 240 pond voor zijn werk, zie inv.nr. 685, folio 123.

Het kaartboek is geborgen bij de kaartenafdeling: VTH-R.I
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