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Korte inhoud: [...]
Bij het Nationaal Archief berust een archief Van Vredenburch (toegang 3.20.61.01; J.K.
Bondam en P.A. Meilink, Inventaris van het archief van de verzameling stukken afkomstig
van Jhr. Dr. C.G.W.F. van Vredenburch (typoscript NA)). Het supplement van dit archief
(toegang 3.20.61.02) bevat stukken betreffende de familie Van Vredenburch. De stukken in
het 'Leeuw-archief' sluiten hier goed bij aan. Het supplement maakt melding van een brief
van 16 maart 1926, waarbij de toenmalige Algemene Rijksarchivaris namens W.C.A. baron
van Vredenburch het eigenlijke familiearchief aan het KNGGW heeft aangeboden, met dien
verstande, dat toen ook bepaalde stukken bestemd zijn voor het Algemeen Rijksarchief en
het Rijksarchief in de provincie Zeeland.
Het familiearchief Van Vredenburch bevat met name bescheiden van een
uitgestorven tak (A) van de familie: (gen. Xa) Mr. Adriaan van Vredenburch (1739-1781) x
Wilhelmina Diderica Twent (147-1820), hun zoon (gen. XIa) Mr. Ewout baron van
Vredenburch (1779-1861) x Julia barones van Zuylen van Nyevelt (1783-1864) en hun zoon
(gen. XIIa) Mr. Adrien Guillaume baron van Vredenburch (1809-1866) x Carolina Maria
barones van Lynden (1824-1901). Zie Nederland's Adelsboek 46 (1953), p. 201-203. Ook
bevat het archief veel materiaal betreffende de heerlijkheid Charlois.
Familienamen in collectie: Van Vredenburch, Twent (van Rosenburg), Hoogwerff,
Fran(c)ken, Pompe van Meerdervoort, Marcus, Van Lijnden van Sandenburg, Van Lijnden van
Lunenburg, Van der Dussen, Van Zuijlen van Nijevelt, Van der Graaf, d'Acquet

Omvang: 9 dozen (0.75m)
Doos 1
1A (1 omslag)
De laatste huurcedullen lopende van 1800-1839 van 12 morgen lands onder Schipluiden
idem voor 3 morgen, 287 roeden lands onder Schipluiden
1A. (1 omslag)
Papieren nalatende de boedel van het overlijden van Willemina Diderica Twent op 23
maart 1820. In den ouderdom van 72 jaar en ruim 4 maanden en begraven te
Schravenzande.
Bevat de volgende stukken :
-

testament Willemina Diderica Twent, wed. van wijlen de heer Adriaan van
Vredenburch dd.1 april 1820. (zegel notaris Van Hasselt)
afschrift staat van scheiding van de nalatenschap van Willemina Diderica Twent dd.
24 januari 1821.
Afschrift van de inventaris van wijlen Willemina Diderica Twent dd. 4 april 1820.
Rekening van de boedel van wijlen Willemina Diderica Twent dd. 2 januari 1821
Tweede exemplaar afschrift van de inventaris van wijlen Willemina Diderica Twent
dd. 4 april 1820.
Akte van scheiding van de nalatenschap tussen de kinderen van wijlen Willemina
Diderica Twent dd. (niet gedateerd).
Staat van scheiding van de nalatenschap van Willemina Diderica Twent dd 24 januari
1821.
Testament van Willemina Diderica Twent (ongedateerd)
Rekening des boedels nagelaten door Willemina Diderica Twent. 24 januari 1821.
Copie acte van executeurschap van Willemina Diderica Twent. Dd. 30 december
1806.
Schuldbekentenis van Willemina Diderica Twent aan haar dochter inde nalatenschap
van haar vader 1 juni 1800.

Doos 2
1B. (1 omslag) Annotaties betreffende de grondheerlijkheid Charlois.
Bevat de volgende stukken:
-

Verdeling van aandelen in de grondheerlijkheid Charlois 1 november 1856
Staat van ontvangsten van het aandeel van Baron Van Vredenburch 1856, 1864, 1870
(diverse stukken)
Chronologie van het aandeel Van Vredenburch in de periode 1647-1864

1B. (1 omslag) Papieren betreffende de polder Steenenmuur of nieuwe Dooijemanswaard
onder de gemeenten Werkendam en Dussen.
Bevat de volgende stukken:

-

Openbare vrijwillige verkoping van de gronden 1 juni 1864
Idem, affiche
Staat van ontvangsten en uitgaven van de polder de Steenenmuur of nieuwe
Dooijemanswaard , 1850Inventaris van stukken betreffende de polder de Steenenmuur 1803-1851,
opgemaakt september 1861.
Diverse staten van verantwoording betreffende de polder.

1B (1 omslag) Liquidatien met de heer L.C.C. Kolff van Oosterwijk betreffende de tienden
onder Oudenhoorn vanaf 1860
Bevat:
-

37 liquidatien.

Doos 3
2A. (1 omslag) Rekeningen executeur nalatenschap van Nicolaas Twent en Agatha Hoogwerff
Bevat de volgende stukken:
-

1. Staat van boedel van Agatha Hoogwerff ed. Twent
2. Staat en massa van de boedel van Nicolaas Twent
3. Rekening wegens den boedel van Nicolaas Twent d.d. 1766

Doos 4
2B .(1 omslag) Rekeningen executeur nalatenschap van Nicolaas Twent en Agatha Hoogwerff
Bevat de volgende stukken:
-

-

4.Staat en massa des boedels en goederen nagelaten door de heer Nicolaas Twent en
gebleven in het gemeen en scheiding daarvan
5. Staat en massa van vaste goederen effecten en gelden van wijlen vrouw Alida
Willemina van der Graaf doch door wijlen de heer D’Acquet haar ed. man tot zijn
dood in vruchtgebruik bezeten.
6 Staat schiftinge, scheidingen en deelingen van den boedel en goederen nagelaten
door den heer Van der Dussen van Zouteveen, 18 april 1781.
7. Rekening gedaan ten behoeve van W.D. Twent door. K.F. Twent 18 juli 1760.

Doos 5
3.(1 omslag)
Bevat de volgende stukken:
-

Memorie van A. van Vredenburch 1768-1779
Huwelijksboekje E. van vredenburch en J baronesse van Zuylen van Nyevelt 19e
herfstmaand 1808
Extract van het testament van de heer Twent van Raaphorst en Rosenburg
Brief aan de heer Rethaan Macaré wethouder te Middelburg 2 september 1838.
Blad praktische en theoretisch rekenboek voor meisjes en ook voor jongens

-

-

-

-

100e en 200e penning van de OIC 1786, 1788, 90-94 (10 stuks).
Gelukwensen ter gelegenheid van mijn 25 jarig ambtsjubileum van gouverneur van
Zeeland 10 augustus 1851. (ingevouwen Middelburgse Courant van 12 augustus
1851, 14 augustus 1851, 16 augustus 1851 )
Tweede rekening van Jacob van Vredenburch wegens zodanige goederen als de
nagelatene kinderen van wijlen de heer Adriaan van Vredenburch zijn opgekomen uit
de boedel van wijlen de heer Ewoud van Vredenburch, dd. 10 juni 1805.
(correspondance roulant) Ingevouwen: Omslag over extraits des incriptions
historique et biographiques des souverains, des chefs et members des maisons
princières, des utres maisons noble et des anciennes familles.
Dokumenten als bewindvoerder van de O.I. compagnie van W. A. van Vredenburch
benevens recissen van ambtsgelden 1773.
Akte van verkoop ter afbraak van het grote huisop het buitenverblijf de kleine
Griffioen 21 december 1846.
Minuut van het verkoopcontract van de griffioen aan mevrouw Pons 4 juli 1853.
Oude papieren (ca 1650- 1825) raakende mijn land gelegen onder Watering groot
volgens de staat van scheiding van de boedel van mijn waarde moeder 6 mei .
Verhuur aan wed. Peter van de Ende.\Scheiding van de boedel van tante Twent van
Raaphorst.
kwitanties van de heffing op de bezittingen,1797, oktober 1803, december 1805
(zegel stad delft)

Doos 6
4A. (2 omslagen) Financiële stukken betreffende de nalatenschap van Adriaan Twent van
Raaphorst
Bevat :
-

Epithalame sur le mariage de monsieur de Vredenburg avec mademoiselle Van der
Dussen, door Benjamin Gibert, 1783.

Stukken bij overleden leden van de familie van Lijnden:
-

Woorden bij het graf van de hoogwelgeboren vrouwe E. M. baronesse van Lijnden
van Sandenburg, geb. van Persijn 22 maart 1865,door D. A. van der Made, predikant.
Woorden gesproken bij het graf van Jonkvrouwe A.U.E. van Lijnden van Lunenburg,
28 november 1851 door S.G. Jorissen
Toespraak bij het graf van den Hoogwelgeboren heer Jan Hendrik baron van Lijnden
van Lunenburg, overl. 10 januari 1854
Rouwbrief Gijsbert Carel Cornelis Jan baron van Lijnden van Sandenburg 3 augustus
1850.

Bevat tevens:
-

Bordereau de rectification Pieter comte Twent van Rosenburg, ongedateerd.

-

Schuldbekentenis Cornelis Gerritse Outshoorn aan Adriaan Pieter Twent voor 18.000
gulden wegens verkoop van een woning

Doos 7
4B. (2 omslagen) boedelstukken.
Bevat:
-

-

-

-

8. staat en massa der deelbare goederen en effecten mitsgaders contante penningen
de boedels van den heer N.F. Twent, mitsgaders schifting, scheiding en deling en
Willemina Catharina Marcus, wed. van mr. Johan Pompe van Meerdervoort volgens
liquidatie door de heer Kluppel en Soetbrood gedaan april 1791.
9. liquidatie en vereffening van de heren Kluppel en Soetbrood als executeurs van de
boedel van vrouwe W.G. Marcus laatst wed. van Pompe van Meerdervoort en
bevorens wed. van de heer F. Twent van wiens laatst genoemde boedel welgemelde
vrouwe in het vruchtgebruik gebleven is en waar van dit de liquidatie is. 30 april
1791.
10. Staat van inventaris van Adriaan van Vredenburch, staat van inventaris van
Willemina Diderica Twent alsmede huwelijkse voorwaarden tussen die beiden.
11. Afschift der scheiding des boedels van wijlen mevrouw de weduwe Francken.
12. kopie van het testament van mevrouw Hoogwerff wed. van de heer Hendrik
Franken, 9 februari 1782.
13. extract testamentaire dispositie tussen de heer Nicolaas François Twent en
vrouwe Willemina Catharina Marcus.
14. Extract testamentaire dispositie van Vrouwe Willemina Catharina Marcus wed.
van de heer Johan Pompe van Meerdervoort.
15. Extract staat en massa des boedels van Agatha Hoogwerff wed. van de heer
Willem Twent met de dood ontruimd en nagelaten op 13 april 1774.
16. extract dispositie van Jonkvrouw Maria Adriana van der Goes, 17 september
1786.
17. staat van goederen uit de boedel van vrouwe Johanna Hoogwerff wed. van de
heer Hendrik Franken door de heer Twent van Roosenburg in fideicommis beseten en
scheiding dezer goederen. Ook testament van mijn broeder Twent van Rosenburg,
18. afschift van de testamentaire dispositie van de heer Twent van Rozenburg, 11 juli
1816.
19 brieven wegens Engelse wissels
25. stukken betreffen de nalatenschap van E. baron van Vredenburch en van zijn
weduwe J. barones van Zuijlen van Nijevelt.1864 en 1861.

Doos 8
5 (2 omslagen) A. G. van Vredenburch
Bevat:

-

-

stukken betreffende de loopbaan van A.G. van Vredenburch ter gelegenheid van
pensionering (diverse benoemings- en ontslagbesluiten).
Officiele stukken betreffende maatschappelijk loopbaan van E. van Vredenburch.
1803-1853
Diverse correspondentie van A.G. van Vredenburch, waaronder sollicitaitiebrieven,
lijst van dissertaties.
Taxatie der inboedel van de heer Van Vredenburch.
Diverse inventarislijsten.
Stukken betreffend het familiegraf van de familie Van Vredenburch te ’s Gravenzande
(O.a. rouwbrief Ewoud baron van Vredenburch 12 juni 1861, Nota’s begrafeniskosten
Ewoud Adriaan van Vredenburch geboren 25 juni 1863, overleden 9 februari 1865,
begraven 11 februari 1865, nota’s begrafeniskosten van Adrien Guillaume van
Vredenburch geb. Amsterdam 6 juli 1809, overleden Utrecht 14 februari 1866,
begraven 17 februari 1866.
Stukken te consulteren personen bij sterfgevallen van mij of de mijne familie van
Vredenburch en familie van Zuijlen van Nijevelt
Diverse brieven rouwbeklag
Diverse stukken betreffende de vrijmetselarij. Meesterdiploma van de nederlands
vrijmetselarij voor Adriaan Guillaume van Vredenburch, Naamlijst van bestuurders
van de vrijmetselaarsloge Le Philiantrope in Middelburg, vertaling van de maconiek
latijnse oorkonde getekend te Keulen 1535, schootsvel.

Doos 9
6.(geen omslagen, diverse stukken)
Papieren betreffende de grondheerlijkheid Charlois
Bevat:
-

-

Overdracht aan de heer Gerard van Vredenburch 11 juli 1750, brief gedateerd 13
april 1753.
Aandelen in de grondheerlijkheid, stad Rotterdam, Van der linden, de Lange. Van
Vredenburch, Prins, Voorburch, meerman, Goeree, Verzijde, Ouwendijk, Adriaen d.
Overschie, Van der Hoogh, Ravestein, Philipp Bateels, mevroouw Bierges, baron
Quarré, mevrouw Mareez, Schalcken Jan Kleine.
Cavelcedulle van Robbenoort de plompaart en het Cannemelksland gedaan bij de
grondheren van Charlois op de laatste oktober van 1581.akte gedateerd 18 mei 1660
Oprope tot vergadering verdeling van Charlois 18 september 1752
Grondcavelinge van de Hillepolder gedaan bij de grondheren van Charlois 3 augustus
1529, bevat namen
Borderel rekening grondheerlijkheid Charlois, 1649.
Verzoek tot waardering portie van Cornelis Verschoor 18 maart 1719

-

-

-

-

Oproep voor de rekening 16 mei 1729
Oproep tot het verschijnen op de vergadering voor het opmaken van de rekening 4
juni 1724.
Missive van de heer De Lange dijkgraaf van Charlois wegens het verkopen van enige
aarde ofte rietsooden uijt een rietveld aan de stad Rotterdam 23 april 1716.
Brief over de reparatie van een sluisvan Cornelis Verschoor aan Adriaan van
Vredenburch, 1 augustus 1722.
Concept-instructie voor de secretaris van het college van dijkgraaf en de hoge
heemraden van Charlois, alsmede brieven hierover aan dijkgraaf Prins.
Verzoek van Bastiaan Eenhoorn om tot binnenheemraad van Charlois te worden
aangesteld, 22 juni 1726.
Verzoek van Jan de Roos , bode van cateendrecht om begunstigd te worden binnen
het Heemraadschap van Charlois, 24 december 1740.
Verzoek van Arij Swaal wonende onder het jurisdictie van Charlois om te worden
aangesteld tot binnenhoogheemraad van Charlois en de annexe Polders, in de plaats
van Arij Commijs, 6 januari 1741.
Brief Cornelis Schalken over uitbetaling gelden voor verhoging van de dijken 2
augustus 1723.
Brieven van Adriaan Prins 1723-1726.
Diverse brieven van A. Prins over sluizen in Charlois 1732-1741.
Verkoop delen grond Charlois 1704-1725.
Brief Verschoor aan Adriaan van Vredenburch (zegel Verschoor) 1719.
Afrekening Charlois voor Adriaen van Vredenburch 1724.
Brieven Prins aan Van Vredenburch 1739-1750
Feitenreconstructie Charlois Matthias de Hartog.
Brieven betreffende de verdeling van opbrengst Charlois 1710- 1715.
Dankbrief Isaac Froman over een verkregen betrekking, Schiedam 17 april 1785.
Rekening Charlois Jacob Verschoor 1686.
Brieven 29 maart 1785 betreft rentmeesterschap.
Papieren op de 13 juni 1736 overgeleverd door Cornelis Schalken aan de dijkgraaf en
hoogheemraad van Charlois. De papieren zijn doorgstuurd aan de heer dijkgraaf Prins
op 2 mei 1741.
Overzicht van de uitgaven aan de respectievelijke rentmeesters van Charlois.
(Jacob Verschoor 1669- 1689, Willem Verschoor 1690- 1697, Johannes Schalken
1698- 1712, Cornelis Verschoor 1713-1721, Cornelis Schalken 1722-1735.
Borderel van de rekening van de grondheerlijkheid Charlois gedaan juli 1797.
Borderel op de rekening van Charlois over het jaar 1784.
Borderel op de rekening wegens gedane reparatien over het jaar 1795.
Borderel op de rekening van de ordinaire hooge over het jaar 1795, dd 23 april 1796.
borderelen dienende tot de rekening van de grondheerlijkheid Charlois over de jaren
1751-1759.

-

borderellen van rekening van Charlois over de jaren 1714-1749.
rekening Charlois periode 1695-1711.

Diverse stukken:
-

Charter met zegel rector et senatus veteranorum dd mei 1827.
Collegium lid 1832.
Toelating college van advocaten 1832.
Aanwijzing Gerard van Vredenburch als erfgenaam van Catharina van Vredenburch
wed. Van der Dussen 21 juli 1777.
Diverse eigendomsbewijzen betreffen gronden in Schipluiden.
Grond overdracht aan Jacob van der Dussen 8 april 1763.

