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Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
Familiearchief Brederode
Periode:
1248-1723
Archiefbloknummer:
35007
Omvang:
1.00 meter; 104 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is gesteld in het Frans en in het Latijn.
Soort archiefmateriaal:
De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met
name in het oud-Hollandse klerkencursief.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Brederode, Van
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief omvat de periode (1248)-1697 en bevat stukken van persoonlijke aard zoals een rekest
aan de keizer van de heer van Brederode en diens zoon als beklaagde van hoogverraad, verder
testamenten en akten van huwelijksvoorwaarden.
Zowel van regerende als niet-regerende leden van de familie, hun echtgenoten en aangetrouwde
leden is correspondentie bewaard gebleven, waaronder brieven aan Johan van Oldebarnevelt.
Voorts treft men stukken aan van vermogensrechterlijke aard zoals eigendomsbrieven,
rentebrieven en rekeningen.
In het archief bevinden zich ook diverse inventarissen van archiefstukken, met name betreffende
de heerlijkheden Brederode, Vianen en Ameide.
Tot slot telt het archief veertien regesten uit de dertiende tot en met de zestiende eeuw, onder
meer met betrekking tot de landvoogdes Maria van Hongarije.
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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.
Andere toegang

ANDERE TOEGANG
Zie ook de collectie Royaards, toegang 3.22.09
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. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het
gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit
nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.
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, Familiearchief Brederode, nummer toegang 3.20.07,
inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Brederode, 3.20.07, inv.nr. ...
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De hieronder beschreven stukken zijn aangetroffen in het archief van het leenhof van Vianen. 1. Zij
behoorden tot het particulier archief van de familie van Brederode, die de heerlijkheid Vianen in
haar bezit had. Het laatste lid van de familie stierf in het jaar 1685, waarna Vianen door erfenis aan
het geslacht Van Dohna en vervolgens aan dat van Lippe Detmold kwam. In het jaar 1725 werd
Vianen door de Staten van Holland aangekocht. Een gedeelte der archieven van de Brederode's en
latere bezitters van Vianen bleef echter in Detmold berusten.
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De archieven werden in het jaar 1906 tijdelijk in het Algemeen Rijksarchief gedeponeerd om daar
beschreven te worden.
De rechtstitel is (nog) onbekend.
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend.

1

De stamboom der Brederode's en latere heren van Vianen bevindt zich bij de inventaris van het Leenhof van
Vianen (vroeger nr. toegang: 3.03.05. Archief bevind zich nu bij het Utrechts Archief.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De inventaris werd afgedrukt in de Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven 1909 blz. 113. 2.
Die inventaris vormt dus een aanvulling van de hieronder beschreven collectie, die uit het archief
van het leenhof van Vianen te voorschijn is gekomen.

2

Zie ook de artikelen in Oud-Holland 1908: Kunst in de Archieven van Vianen en in Oud-Holland 1914: De erfenis
van de Brederode's.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
Een deel van het archief Brederode berust in het Fürstliches Haus- und Landesarchiv te Detmold
(inventaris in: VROA 32 (1909) 113-184).
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN
ARCHIEFBESTANDDELEN
I. Stukken van persoonlijke aard

I. STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD
1

Rekest aan de keizer van de heer van Brederode en diens zoon als beklaagden van
hoogverraad, z.j. ; met afschrift van een beschikking, d.d. 1524 van de Geheime
Raad te Mechelen in deze zaak
z.j. (16de eeuw)
1 stuk
Reg. nos. 8 en 9.

1A

Attestatie van bestuurders van Vianen en Ameide van de keur, gegeven door
Walraven van Brederode aan die van Vianen,
1477.
1 charter

1B

Testament van Margaretha van Borsele, gehuwd met Walraven van Brederode,
1507.
1 stuk

2

Stukken betreffende het proces van de procureur-generaal van de keizer tegen de
heer van Brederode over diens wapen,
1532 en 1534
3 stukken
Reg. nos. 10-12.

3

Akte van uitstel voor de procureur-generaal van de Groten Raad van Mechelen in
zijn proces tegen de heer van Brederode over Vianen, 1550; met bijlagen, 1579.
[1550, 1579]
2 stukken
Reg. no. 13

4

Akte van aflegging van de eed als leenman door Lodewijk van Brederode als heer
van Havrincourt.
1557
1 stuk
Reg. no. 14

4A

Akte van schadeloosstelling door Dirk, en Reinout van Brederode en van Jan van
Arkel, bisschop van Luik, van diens borgtocht voor het huwelijk van Reinout, 1367;
afschrift, z.j.
[1367 en z.j.]
1 stuk

5

Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Walraven van Brederode, heer van
Zwammerdam, en Wilhelmina van Haaften, concept.
1578

6

1 stuk

Testament van Maria van Gavre, echtgenote van Louis baron de Barleymont, heer
van Flayon, Haultepen, Lemptenz. 1559 ; afschrift, 1586.
[1559, 1586]
1 stuk
Zij was een dochter van Wallerande, zuster van Walraven, de heer van Brederode, die in 1531 stierf.

7

Testament van Johanna van Haaften, kanonikes van de kerk van S. Waudru in
Mons; afschrift, z.j.
1587 en z.j.
1 katern en 1 stuk
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8

Codicil van Margaretha van Haaften,
1593.

9

Octrooi van de Staten van Holland voor Johan Wolfert van Brederode, heer van
Vianen, om over al zijn goed bij testament te mogen beschikken, 1620; afschrift, z.j.
[1620 en z.j.]
1 katern

10

Verklaring van Floris van Brederode, dat hij de titel van heer van Kloetinge van zijn
broer Walraven heeft ontvangen met diens vruchtgebruik, 1593.
1 stuk

11

Memorie, overlegd door Johan Wolfert, heer van Brederode, aan keizer Ferdinand
III tot rechtvaardiging van zijn verzoek om hem als graaf en Vianen als graafschap te
erkennen. z.j. (c.1650), afschrift, z.j.
[ca. 1650 en z.j.]
1 katern

1 stuk

Zie verslagen omtrent 's Rijks oude archieven 1909, blz. 160 no. 310.

12

Brief van keizer Ferdinand III aan Johan Wolfert van Brederode, waarbij deze als
graaf en Vianen als graafschap wordt erkend, z.j.; afschriften,
z.j.
4 katernen

13

Akte, waarbij keizer Ferdinand III Johan Wolfert van Brederode als graaf en Vianen
als graafschap erkent, z.j.; afschrift,
z.j.
1 katern

13A

Testament van Hendrik van Brederode, 1657; met akte van inbewaringgeving,
1657.
1 katern en 2 stukken
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II. Brieven ingekomen bij en uitgegaan van regerende leden van de familie en hun echtgenoten

II. BRIEVEN INGEKOMEN BIJ EN UITGEGAAN VAN REGERENDE LEDEN VAN DE
FAMILIE EN HUN ECHTGENOTEN
13B

Van Frederik van Egmond aan Walraven van Brederode, 1496; met afschriften, z.j.
[1496 en z.j.]
4 stukken

14

Brieven van Willem Dirksz., Maarten van der Borch en Maria N.N. aan Reinout van
Brederode,
1554-1555.
5 stukken

15

Brief van Reinout van Brederode aan Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk,
z.j.
1 stuk

16

Brieven ingekomen bij Hendrik, heer van Brederode, Vianen, Ameide enz.,
1557-1567.

17

1 pak

Brieven ingekomen bij Amilia, paltsgravin bij de Rijn, douairière van Brederode.
1570 en 1586-1587, 1588.
1 pak
Niet raadpleegbaar

18

19

Brieven ingekomen bij Pieter van Aalst (Petrus Alostanus), raad van Amalia,
paltsgravin bij de Rijn, douairière van Brederode,
1581-1588.

1 pak

Brieven ingekomen bij Johan Colterman de jonge, rentmeester van Amilia,
paltsgravin bij de Rijn, douairière van Brederode,
1586.
4 stukken
Bij een dezer brieven bevinden zich als bijlagen twee brieven, ingekomen bij Herbert Stalpaert van
der Wiele te Haarlem.

20

Brieven ingekomen bij Werner van Batenburg, hof meester van Amalia, paltsgravin
bij de Rijn, douairière van Brederode.
1586-1587.
1 omslag
Deze was tevens baljuw van Brederode, Bergen en het Hooge.

21

Brief van Willem van Oranje aan Geertruida van Bronkhorst en Batenburg, dochter
van Johanna van Brederode,
1582.
1 katern

22

Afschriften van een brief van Geertruida van Bronkhorst en Batenburg aan de graaf
van Leicester,
1586.
2 stukken

23

Brief van Walraven van Brederode aan Adolf, graaf van Nieuwenaar, Meurs en
Limpurch.
z.j. (c. 1586)
1 stuk

24

Brief van Willem Andriesz. Van Riettenburg aan Wilhelmina van Haaften, vrouw van
Walraven van Brederode,
1581.
1 stuk

14
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Brieven van Wilhelmina van Haaften, echtgenote van Walraven, heer van
Brederode, Vianen, Ameide enz. aan Johan Schellart, rentmeester van de heer van
Brederode. 1602-1603.
6 stukken
Johan Schellart was burgemeester van Woudrichem.

26

Brief van Walraven van Brederode aan zijn moeder,
1609.

1 stuk

27

Brieven ingekomen bij Walraven, heer van Brederode, Vianen, Ameide enz.,
1592-1614.

1 pak

28

Brieven ingekomen bij Walraven, heer van Brederode, Vianen, Ameide enz.,
1616-1617.
2 stukken
Deze was een neef van Walraven, bedoeld in de voorgaande nummers.

29

Brieven ingekomen bij Johan Wolfert, heervan Brederode, Vianen, Ameide enz.,
1631-1655.
1 pak

30

Brieven ingekomen bij Louise Christine gravin van Solms-Braunsfeld, douairière
van Brederode,
1666-1667.
2 stukken

31

Brief van Bernhardinus de Moor aan N.N. Dwingelo, secretaris van Wolfert, heer
van Brederode, Vianen, Ameide enz.,
1677.
1 stuk

3.20.07
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III. Brieven ingekomen bij en uitgegaan van niet-regerende leden van het geslacht, aangehuwde familieleden enz.

III. BRIEVEN INGEKOMEN BIJ EN UITGEGAAN VAN NIET-REGERENDE LEDEN VAN
HET GESLACHT, AANGEHUWDE FAMILIELEDEN ENZ.
32

Brief van Pelgrim van Loon aan Joost van Bronkhorst en Batenburg, heer te
Honnepel, echtgenoot van Johanna van Brederode,
1575.
1 katern

33

Brief ingekomen bij Johan van Haaften, heer van Haaften, Herwijnen en Hellouw,
1607.
1 stuk

34

Brief van N.N. van der Sloot aan Walraven van Haaften, heer van Haaften,
Herwijnen en Hellouw,
1607.

1 stuk

35

Brief van Hendrik van Monster aan Theodora van Haaften, douairière van Floris van
Brederode,
1609.
1 katern

36

Brief van Helena van Manderscheidt aan Hendrik van Riviere, heer van Iseren, en
zijn echtgenote Adriana van Brederode, 1609, met afschrift van het antwoord.
[1609]
1 stuk

37

Brief van Hendrik van Riviere, heer van Iseren, echtgenoot van Adriana van
Brederode, aan Johan van Oldenbarneveldt,
1617.

38

Brief van Reinout van Brederode en N.N. de Hornes aan Johan van
Oldenbarneveldt,
1616.

1 stuk

1 katern

39

Brief van Steven N.N. aan Reinout van Brederode, heer van Kloetinge en Herwijnen,
zijn broer,
1617
1 stuk

40

Brieven van aanbeveling voor Reinout van Brederode, heer van Kloetinge,
geschreven door Christoforo Suriano, resident van de republiek Venetië in Den
Haag,
1616.
5 stukken
Een dezer brieven is gericht aan Bartolomeo Cavalla, de overige zijn zonder adres.

41

Brief ingekomen bij Nicola della Porta te Como,
1617.

1 stuk

Aangetroffen in inv. no. 40; het verband blijkt niet.

42

Brief van de Staten van Holland aan Amalia van Solms, prinses-douairière van
Oranje, betreffende het overlijden van Johan Wolfert van Brederode,
1655.
1 stuk
Waarschijnlijk is deze brief doorgezonden aan de weduwe van Johan Wolfert van Brederode.
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IV. Stukken van vermogensrechtelijke aard

IV. STUKKEN VAN VERMOGENSRECHTELIJKE AARD
43

Vidimus van eigendomsbewijzen d.d. 1248, 1250, en 1268 en voor Willem van
Brederode, 1342; afschrift z.j.
[1342 en z.j.]
1 katern
Reg. nos. 1 - 5.

43A

Toewijzing door roomskoning Willem II van het land Reesveld aan Willem van
Brederode,
1250.
1 charter
Reg. no. 2.

43B

44

Akte van bevestiging door graaf Willem III van Dirk van Brederode in de
onversterfelijkheid van zijn lenen,
1339.

1 charter

Eigendomsbewijs voor Johan van Culemborg voor zijn zoons van 5 morgen, 4
morgen en nogmaals 4 morgen land in Herwijnen,
1358.
1 charter
Reg. no.6.

45

Rentebrief groot 100 Gelderse guldens jaarlijks uit het veer te Vianen voor Johan
van Vianen, afschrift,
z.j.
1 stuk
Reg. no. 7.

45A

Accoord van de executeurs-testamentair van Katharina van de Merwede, kanonikes
van St. Waudru te Bergen, met Willem van Brederode, heer van Stein, betreffende
zijn schuld van ca. 200 pond,
1446.
1 charter

45B

Akte van belening door Walraven van Brederode van Jolanthe van Lalaing, zijn
moeder, met een tiende in Zijderveld,
1485.
1 charter

45C

Akte van afstand door Anna van Neuenahr, weduwe Van Brederode, van haar recht
op Ameide aan Reinout van Brederode,
1531.
1 stuk

46

Stukken betreffende een schuldvordering van Willem Baerdesen te Amsterdam ten
laste van Gerard, heer van Assendelft,
1552-1567.
1 omslag
De zoon van deze Gerard, heer van Assendelft, nl. Nikolaas, heer van Assendelft, was gehuwd met
Wilhelmina van Haaften, die later hertrouwde met Walraven, heer van Brederode.

47

Accoord tussen Karel Bentinck enerzijds en Walraven van Brederode en Cornelis,
heer van Assendelft, anderzijds, betreffende de aflossing van een schuldvordering
van de eerstgenoemde,
1580.
1 stuk

48

Afrekening van obligaties ten laste van het sterfhuis van Hendrik, heer van
Brederode,

3.20.07
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1588 en 1593.

2 stukken

49

Rekest van Geertruida van Bronkhorst en Batenburg, vrouwe van Vianen, aan de
Staten van Holland om rekeningen over de goederen van Hendrik, heer van
Brederode, haar oom, ter inzage te mogen ontvangen; met gunstig appointement
en bijlagen,
1589.
3 stukken

50

Eigendomsbewijs voor Wilhelmina van Haaften, vrouwe van Brederode, van een
rente, groot 209 gulden jaarlijks, verzekerd op de ambachtsheerlijkheid
Heinenoord,
1597
1 stuk

51

Memorie betreffende de goederen, leenroerig aan de Staten van Utrecht, waarmee
Hendrik van Brederode, heer van Vianen enz., op 9 januari 1657 is beleend,
z.j.
1 stuk

51B

Rekening van Cornelis van Delft voor Hendrik van Brederode betreffende Vianen en
Ameide,
1561-1562.
1 katern
Ex Rekenkamer.

51C

Rekening van Cornelis van Delft van de bede bij de inhuldiging van Hendrik van
Brederode,
1561-1563.
1 katern
Ex Rekenkamer.

51A1

Rekening van David Colterman van de heerlijkheid Brederode,
1602-1603.

1 katern

Ex Rekenkamer

51A2
51D

Rekening van Rogier Bon als rentmeester van Brederode,
1666-1667.

1 katern

Rekening van Abraham Knijf voor Wolfert van Brederode betreffende Vianen,
Ameide en Noordeloos,
1664-1665.
1 deel
Ex Rekenkamer

52

Lijsten van reiskosten en andere uitgaven, gedaan door de secretaris Nieuwpoort in
dienst van de vrouwe van Brederode; met bijlagen.
1666-1667
1 omslag

53

Akte van volmacht van Florentina, gravin van Brederode, douairière van Solms,
voor Johan Goes van Absmade, voor Johan Stipel en voor haar secretaris om haar
belangen waar te nemen bij eventueel overlijden van haar zuster Hedwig Agnes van
Brederode, vrouwe van Vianen, 1684; met attestatie betreffende de echtheid der
handtekening, afschrift, z.j.
[1684 en z.j.]
1 katern

53A

Akten van volmacht door Simon Hendrik, graaf van Lippe, van Cornelis de la Porte
c.s. betreffende de nalatenschap van N.N. van Brederode,

18

Brederode

1687.
54

3.20.07
3 stukken

Akte van volmacht van Florentina, gravin van Brederode, douairière van Solms, op
haar procureur om de executie te beletten op de onroerende goederen van het huis
van Brederode,
1693.
1 stuk

3.20.07
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V. Inventarissen

V. INVENTARISSEN
55

"Inventaire de tout ce que Druet Warhel at en garde de Monseigneur Monsieur de
Brederode faicte et escripte de nouveau anno
1556."
1 katern
Deze inventaris bevat sieraden, kledingstukken, goud en zilverwerk, wapen, boeken en portretten en
is afgedrukt in "De Navorscher, 1873, p. 273.

56

Inventaris van inboedels van het huis te Batestein, van Amaliastein en het huis te
Ameide.
1567.
1 katern
In "De Navorscher", 1872 (pp. 80, 329 en 593 zijn uittreksels uit dezen inventaris afgedrukt.

57

Inventaris van rekeningen van het rentmeesterschap en baljuwschap van de
heerlijkheden Brederode, Voshol, Vianen en Ameide.
z.j.
1 katern

58

Inventaris van archiefstukken betreffende de heerlijkheden Brederode en Vianen,
gevonden in het sterfhuis van de drost van Vianen,
1565.
1 katern

59

Inventaris van archiefstukken betreffende de heerlijkheden Vianen en Ameide,
overgegeven door Amalia paltsgravin bij de Rijn, douairière van Brederode, aan
Goedthart, heer van Millendonk, Goor, Fronnenborch, Mejel enz., volgens een
contract d.d.
28 december 1571.
1 katern

60

Inventaris van archiefstukken betreffende de heerlijkheid Brederode, overgegeven
door Amalia paltsgravin bij de Rijn, douairière van Brederode, aan haar raad Pieter
van Aalst,
1575.
1 katern

61

Inventaris van archiefstukken betreffende de heerlijkheid Brederode, berust
hebbende bij Willem van Sonnenberg,
z.j.
1 katern
Hierin worden ook enkele stukken betreffende Vianen vermeld.

62

Inventaris van archiefstukken betreffende de heerlijkheden Brederode, Vianen enz.,
door Pieter van Aalst, raad van Amilia, paltsgravin bij de Rijn, douairière van
Brederode, overgegeven aan Floris Thin; in tweevoud.
z.j.
2 katernen

63

Inventaris van stukken berustend in de chartrie te Haarlem van Amilia, paltsgravin
bij de Rijn, douairière van Brederode,
1588.
1 katern

64

Inventarissen van stukken betreffende de heerlijkheden Brederode, Vianen en
Ameide, die zich in de chartrie bevinden (in Vianen),
z.j.
2 katernen

65

Inventarissen van archiefstukken betreffende de heerlijkheden Brederode en
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3 katernen

Wellicht waren dit archiefstukken, die zich op het huis Batestein bevonden.

66

Inventaris van archiefstukken betreffende de heerlijkheden Brederode, Vianen en
Ameide; bijgewerkt tot 1565
z.j.
2 katernen

67

Inventaris van archiefstukken betreffende de heerlijkheden Vianen, Ameide en
Noordeloos,
z.j.
1 stuk

68

Inventaris van archiefstukken betreffende de heerlijkheden Brederode, Vianen enz.,
berust hebbende bij Herbert Stalpaert van der Wiele en overgedragen aan Werner
van Batenburg, baljuw en houtvester van Brederode,
1618.
1 katern

69

Inventaris van archiefstukken betreffende de heerlijkheden Brederode, Vianen enz.,
z.j.
1 katern

3.20.07
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VI. VARIA
70

Vredesverdrag tussen Frans I, koning van Frankrijk, en keizer Karel V, 1526;
uittreksel, afschrift,
z.j.

1 stuk

71

Begroting van de kosten van herstel van de dijken in Holland ten gevolge van de
overstroming van 2 november 1532,
z.j.
1 stuk

72

Verordening op het bedijken van de Egmonder en Berger meren, concept.

73

Kwitantie voor de ontvanger generaal van Friesland Bauduin van Loo wegens 716
pond en 13 stuivers, aan de koning afgedragen.
1567.
1 stuk

74

Verhaal van de dood van Philips de Stoute, hertog van Bourgondië. Volgens de
kroniek van Enguerrand de Monstrelet en de Annales de Bourgogne van Guilleaume
Paradin de Cuyseaux,
1586.
3 stukken aaneengehecht

75

Eigendomsbewijs voor Johan Dwingeloo, secretaris van Vlaardingen van een
schuldvordering, groot 168 gulden en 12 stuivers; met bijlagen.
1629
2 stukken

1 stuk

In 1677 was N.N. Dwingeloo secretaris van de heer van Vianen (zie inv. no .31)

76

Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Hendrich Hofmann, kamerdienaar van
Maurits, graaf van Solms, heer van Müntzenberg enz., en Henrica Rees,
kamervrouw van Florintina, gravin van Solms, geboren gravin Brederode,
1662.
1 katern

77

Testamenten van Frederik Hendrik van Randwijk en Stephania Torck, heer en
mevrouw van Rossum, Beek, Heesselt en Gameren; afschriften,
1683-1697 en z.j.
2 katernen en 2 stukken

78

Stukken betreffende een proces gevoerd door Johan de Pottre tegen zijn broeder
Godschalk voor het Hofgerecht van Kleef en Mark in de jaren 1649 tot 1663.
1684
1 omslag

79

Testament van Reinout, heer van Brederode; uittreksel,
1584 en z.j.

1 stuk

80

Akte waarbij Maria van Bourgondië, regentes in de Nederlanden, aan Reinout, heer
van Brederode, opdracht geeft om 5 vendels knechten aan te werven; afschrift,
1536 en z.j.
1 stuk

81

Akte waarbij verklaard wordt dat in tegenwoordigheid van de executeurstestamentair en schout en schepenen een kist werd geopend met daarin het codicil
van wijlen Walraven, heer van Brederode; concept.
1615
1 stuk
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Akte waarbij Walraven, heer van Brederode, en zijn vrouw verklaren de goederen
en papieren van Margaretha Maria, gravin van Manderscheid, in goede staat te
hebben ontvangen; afschrift.
1616
1 stuk

3.20.07
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82A

Verlening door Hubert van Vianen van een recht aan die van Heikop,
1289.

1 charter

Ketner, OSU., IV, nr. 2399. Was blijkens een oude inventaris afkomstig uit het archief Brederode.

83

Brief van Johan van Muijden e.a. aan de graaf aangaande het huwelijk van de
weduwe van Bastiaan Rhee en Pieter Bakker en de handelingen van kamer van
justitie te Vianen daartoe; afschrift.
1723
1 katern

84

Brief van E. Gordon en H. van Dortmont, raden, aan de graaf aangaande het
procederen voor de kamer van justitie te Vianen in weeszaken; afschrift.
1723
1 katern

85

Stukken aangaande het recht op de grafelijke titel van de heren van Brederode,
z.j.
1 omslag

86

Akte waarbij een geschil over een rente, die beloofd was aan de vrouwe van Gistel
bij haar huwelijk met graaf van Isenburg, wordt geregeld; concept.
z.j.
1 stuk

87

Akte waarbij Simon Henrick, graaf van der Lippe, verklaart dat als schout en
schepenen een aan zijn vrouw geleende som geld niet binnen vijf jaar terugbetaald
krijgen, zij deze som mogen inhouden op het herengeld en de overhoeven, afschrift
1694.
1694
1 stuk
Uit deze akte blijkt dat J. van Dortmont secretaris was bij zijn excellentie.
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Bijlagen

BIJLAGEN
Regesten

REGESTEN
1.

1248 december 30
Willem, Roomsch koning (graaf van Holland), oorkondt, dat hij aan Willem van Brederode, ridder,
vergunning geeft om Reesveld en twee daaraan grenzende stukjes land, zogenaamde geren, te
verkopen of vervreemden als allodiaal goed en geeft hem tevens het volle jachtrecht, doch geen
tiendrecht of rechtspraak.
Datum apud Werdam anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo nono, tertio
kalendas Januarii indictione sexta.
"Gevidimeerd in de brief d.d. 1342 december 21. (zie reg. no. 5; inv. no. 43)."
Gedrukt in v.d. Bergh Oorkondenboek I, no. 483.

2.

1250 Juli 27
Willem, Roomsch koning, (graaf van Holland), oorkondt, dat hij aan Willem van Brederode een stuk
land geschonken heeft bij Reesveld, dat in het oosten begrensd wordt door de weg naar Reesveld en in
het westen raait op het land van vrouwe Machteld van Foreest, tussen de weg van Nieuwenroode en
Wilthorst, met het recht om dat land te verkopen, doch op voorwaarde, dat Willem van Brederode en
diens erfgenamen het tiendrecht van hem en zijn opvolgers in leen houden.
Datum in castris apud Bertoldeshem anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo,
sexto kalendas Augusti, indictione octava.
Inv. 43A en gevidimeerd in de brief d.d. 1342 december 21 (zie reg. no. 5, inv. no. 43).
Gedrukt in v.d. Bergh Oorkondenboek I, no. 525.

3.

1255 April 29
Willem, Roomsch koning, (graaf van Holland,) oorkondt, dat hij aan Hugo van Naeldwick vergunning
geeft om aan Willem van Brederode het ambacht Velsen met alles wat daartoe behoort, te verkopen,
zoals Hugo dat van hem in leen houdt, op voorwaarde, dat hij het recht behoudt dat van Willem van
Brederode terug te kopen binnen een jaar te rekenen van Marcus ev. (25 april).
Datum Syrise tertio kalendas Maji indictione tredecimo anno Domini millesimo ducentesimo
quinquagesimo quinto.
Gevidimeerd in de brief d.d. 1342 december 21. (zie reg. no. 5, inv. no. 43).
Gedrukt in v.d. Bergh Oorkondenboek I, no. 607

4.

1268 Februari 23
Dirk, heer van Tylinghe, oorkondt, dat hij aan Willem van Brederode verkocht heeft alle goederen
genaamd Gravenbroek, gelegen bij Voshol, met alles wat daartoe behoort, met de bepaling, dat deze
en diens opvolgers de tienden en de rechtspraak van hem in leen zullen houden, doch de grond in
zuiveren eigendom zullen bezitten. Datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo octavo
feria sexta ante dominicam Invocavit.
Gevidimeerd in de brief d.d. 1342 december 21. (zie reg. no. 5, inv. no. 43).

5.

1342 December 21
Johannes, prior van het predikherenklooster in Haarlem en Everard, prior van St. Maria op de berg
Carmel, geven vidimus van brieven d.d. 1248 december 30, 1250 juli 27, 1255 april 29 en 1268 februari
23. (zie Reg. nos. 1,2,3 en 4.)
Anno Domini millesimo trecentesimo quadringentesimo secundo in die beati Thomae
apostoli.
"Afschrift z.j. (17e eeuw); gecollationneerd door Paulus Voet. (Inv. no. 43.)"

6.

1358 April 29
Schepenen in Tiel oorkonden, dat Theodericus van Herwynen verkocht en opgedragen heeft aan heer
Johannes van Culemborg, ridder, ten behoeve van diens twee zoons Johannes en Wolphert als
allodiaal goed 5 morgen land in Herwynen, gelegen in Spaenshove tussen het land van jonkvrouw
Adelisa van Herwynen en dat van Wilhelmus Ghiselberts zoon en Theodoricus van Loven, voorts 4
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morgen gelegen tussen het land van Petrus Collart en Wadergraeft, en nog 4 morgen in Bronishove
tussen het land van Heymericus Honichoet en het huis van Matthias.
Datum anno Domini MCCC quinquagesimo octavo dominica post Marci evangeliste.
Oorspr. (Inv. np. 44). Met één geschonden schepenzegen, het andere verloren.

7.

1394 Januari 21
Hendrick, heer van Vianen, van der Goye en van Ameide, oorkondt, dat hij Johan van Vianen, zijn broer,
beleend heeft met een rente groot 100 Geldersche gulden jaarlijks, gevestigd op het veer te Vianen,
totdat hij hem ter verzekering van de bedoelde rente een stuk land zal hebben gegeven volgens
aanwijzing van twee scheidsrechters.
Gegeven int jaer ons Heeren dusent driehondert vier entnegentich op Sint-Agnietendach.
Afschrift z.j. van notaris Henricus Montfoert ab Haarlem. (Inv. no. 45.)

8.

1524 Juli 5
De Geheime Raad van Mechelen verwijst de zaak tussen de keizer en de heer van Brederode met diens
zoon, beschuldigd de Gelderschen, vijanden van de keizer, in Vianen binnengelaten te hebben en de
graaf van Buren de toegang geweigerd te hebben naar de Grote Raad en gelast, dat de heer van
Brederode gevangen zal blijven in het hotel Jacques te Mechelen en dat zijn zoon die stad niet mag
verlaten.
Afschrift z.j. (16e eeuw). (Inv. no. 1.)

9.

Z.j. (1524?)
(Walraven), heer van Brederode, en Wolphert, zijn zoon, gedaagd om in persoon voor de Geheime
Raad te Mechelen te verschijnen, verzoeken de keizer toe te staan, dat zij procureur mogen stellen en uit
hun gevangenis ontslagen worden onder belofte om op de eerste aanmaning terug te keren.
Afschrift z.j. (16e eeuw). (Inv. no. 1.)

10.

1532 Februari 20
Maria van Hongarije, landvoogdes, verklaart Reinout, heer van Brederode, diligent in het proces door
de keizer tegen hem over zijn wapen gevoerd, hoewel het jaar, dat hem de uitspraak nog tot zijn
verdediging was toegekend, verstreken is.
Fait à Bruxelles le xx jour de février lan xve trente deux.
Oorspr. (Inv. no. 2).

11.

1534 Mei 9
Maria van Hongarije, landvoogdes, maakt uit naam van de keizer de provisionele uitspraak in de zaak
tegen Reinout, heer van Brederode, tot een difinitieve, doch vergunt hem het wapen zijner voorouders,
bestaande uit een leeuw met barensteel, te voeren.
A Bruxxeles IX du mois de Mai lan quinze cent trentequatre.
Oorspr. (Inv. no. 2).

12.

1534 Mei 11
De griffier van de Raad van State te Brussel verklaart ten verzoeke van Reinout, heer van Brederode,
dat de uitspraak van de landvoogdes, uit naam van de keizer gedaan over het wapen van Brederode, in
de Raad van State afgekondigd is.
Oorspr. (Inv. no. 2).

13.

1550 Juni 13
De Grote Raad van Mechelen verleent uitstel tot 8 juli aan de procureur generaal als eiser tegen de heer
van Brederode in het proces over Vianen.
Faict à Malines le XIII de juin XV cinquante.
Oorspr. (Inv. no. 3).

14.

1557 April 14
Herry de Torvy, gouverneur en baljuw van Haverincourt, legt als gemachtigde van Lodewijk van
Brederode, heer van Haverincourt, de eed van trouw aan de leenheer, de koning van Frankrijk af.
Ainsi faict le XIII jour d'apvril XVcLVI avant Pasques.
(Inv. no. 4.)
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Door de dood van Lodewijk van Brederode in 1557, kwam Haverincourt aan zijn broeder Hendrik,
heer van Brederode.

