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Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Hoofdstuk 1: Het geslacht Van Beresteyn.

HOOFDSTUK 1: HET GESLACHT VAN BERESTEYN.
1. De generaties in Amsterdam en Delft (14e-17e eeuw).

1. DE GENERATIES IN AMSTERDAM EN DELFT (14E-17E EEUW).
Als stamvader van het geslacht Van Beresteyn geldt vermoedelijk Gijsbert Jacobszoon, die 
gevestigd was in een huis aan de huidige Warmoesstraat te Amsterdam, waar ook zijn zoon Jacob 
Gijsbertszoon (ca. 1415-1472) woonde. Deze droeg als eerste de naam Van Beresteyn: de 
etymologische herkomst van deze naam is vooralsnog onbekend, maar zij ging via Duve 
Jacobsdochter van Beresteyn (ca. 1447 - na 1523), die gehuwd was met Jan In het Hart, gezegd 
Pelser, over op haar zoon Gijsbert Janszoon van Beresteyn (1475-1557)1. Deze was koopman; het 
verging hem minder goed toen zijn doperse vrouw Anna Mulier moeilijkheden met het 
Amsterdamse gerecht kreeg. Dit verklaart misschien waarom zijn zoon Cornelis (1517-1595) niet de 
handel, maar de wetenschappen verkoos: hij was vertaler, uitgever en humanist en raakte o.m. 
persoonlijk bevriend met de dichter Coornhert. Tijdens het uitbreken van de 80-jarige oorlog 
steunde hij de Prins, maar hij bleef Rooms Katholiek.

Dit was niet het geval met zijn zoon Pauwels van Beresteyn (1548-1625). Na een korte loopbaan in 
het Prinsenleger - hij maakte het beleg van Haarlem in 1573 mee - huwde deze de 
brouwersdochter Volckera Claesdochter Knobbert; na de dood van zijn schoonvader Claes 
Adriaanszoon nam hij het beheer van diens zaken in Delft over. Als handelaar in meekrap - zijn 
huis heette De Roode Meelbael -, wijn en specerijen nam hij deel aan de Oost-Indische 
Compagnieën. Zijn welvaren vond uitdrukking in de benaming van zijn tweede huis, het huis 
Danzig op de Oude Delft, nu "De Gulden Meelbael" geheten. Hij was toen lid van de vroedschap en 
schepen geweest, bekleedde een burgemeestersfunctie en begon zijn inkomsten te beleggen in 
goederen onder Delfland, Schieland, Voorne en Putten. Toen hij stierf bleek zijn totale 
nalatenschap, inclusief tevoren gedane schenkingen, aan elk van zijn negen kinderen 
honderdduizend gulden op te leveren! Daarnaast stond dan nog de nalatenschap van zijn 
schoonmoeder Maria Duyst, dat gedeeltelijk de basis vormde van een "pieus fonds", waaruit de 
armlastige nakomelingen zouden worden ondersteund en dat ook de stedelijke armenzorg ten 
goede zou komen2 . Het fonds bestaat nog steeds en wordt thans beheerd door mr. D.A. 
Hoogenraad in Voorburg.

Pauwels had drie broers: Pieter, Gijsbert en Arend. Een kleinzoon van deze laatste, Nicolaes van 
Beresteyn (1629-1684) maakte naam als landschapschilder; hij was door een huwelijk van zijn 
zuster verzwagerd met Pieter Verbeeck (ca. 1610 - ca. 1653), wiens dierschilderingen eveneens 
kunsthistorische waarde hebben3.

De oudste zoon van Pauwels van Beresteyn, Gijsbert (1576-1641) zette na een studie aan de 
universiteit van Padua het beroep van zijn vader voort en werd bewindhebber der Oost-Indische 
Compagnie ter kamer Delft. Zijn broer, Cornelis van Beresteyn (1586-1638) was dit eveneens, maar 
ook burgemeester van Delft. Hij bezat naast de geërfde goederen in Voorne en Putten ook 
landerijen in Goeree en Overflakkee; door een huwelijk met Corvina van Hoffdijck werd hij tevens 

1 Een uitgebreide genealogie van het geslacht Van Beresteyn werd samengesteld door W.F. Del Campo Hartman, 
Den Haag 1954. Het handschrift en enkele proeven bevinden zich in de inventarisnummers 1147, 1148 en 1180.

2 Voor de geschiedenis van dit fonds zie E.A. van Beresteyn, Geschiedenis van het Pieuse Fonds Maria Duyst, 
genaamd "De Kist- Van Beresteyn" 1585-1935. Den Haag, 1935.

3 Biografieën en overzichten van hun werk zijn gepubliceerd in E.A. van Beresteyn, Genealogie van het geslacht Van 
Beresteyn, Den Haag 1941, deel II, bijlagen: Leven en werken van Claes van Beresteyn en Leven en Werken van de 
paardenschilder Pieter Verbeeck, echtgenoot van Elisabeth van Beresteyn
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heer van Middelharnis. Zijn zoon Zacharias van Beresteyn van Hoffdijck (1623-1679) vervulde 
eveneens vele functies bij de Delftse overheid: schepen, burgemeester, gecommitteerde in de 
Staten van Holland. In 1675 trekt hij zich uit al deze ambten terug4, maar enige tijd later is hij 
wederom burgemeester (1678, 1679). Zijn vrouw Agneta Deutz liet een fundatie na, waaruit het 
Deutzend Hofje aan de Prinsengracht te Amsterdam werd gesticht5.

Christiaen van Beresteyn, de oudste zoon van Gijsbert van Beresteyn en Maria Prins, vestigde zich 
na studie in Leiden en een reis naar Parijs in de Generaliteitslanden. In 's-Hertogenbosch werd hij 
o.m. eerste pensionaris en had hij zitting in de schepenbank. Tot de goederen, die hij in Brabant 
aankocht, behoort de hoge heerlijkheid van Geffen. Na zijn dood verwierf zijn vrouw Jacqueline 
Brouaert (1627-1691), met wie hij op 24 mei 1645 was gehuwd, de heerlijkheid Maurick in Vught, 
die generaties lang onder het geslacht Van Beresteyn bleef. Met Christiaen van Beresteyn vangt de 
reeks Brabantse generaties aan.

Zijn zuster Anna van Beresteyn (1618-1657) verging het minder wel. Reeds een half jaar na haar 
huwelijk op 4 december 1639 werd zij door haar man Johan van Hoogenhouck (1609-1647) 
verstoten; zij weigerde namelijk de uit dit huwelijk voortgekomen vrucht te doen verwijderen. De 
echtscheidingsprocedure die hierop volgde en voortduurde tot aan de Hoge Raad, werd door de 
dood van Van Hoogenhouck afgebroken. In 1655 hertrouwt zij met Dirk van der Dussen.

Op haar volgen drie broers: Cornelis, Paulus en Gijsbert van Beresteyn. Paulus van Beresteyn 
(1626-1667) vervulde geen functies van betekenis en leefde, blijkens de rekeningen van zijn 
nalatenschap, kennelijk van zijn kapitaal. Zijn zoon Willem van Beresteyn (1653-688) volgde een 
loopbaan bij de marine en liet het beheer van zijn uit nalatenschappen bijeengegaard vermogen 
over aan zijn oom Gijsbert en zijn notaris. Zijn huwelijk met Johanna van Gesperen (1657 - na 1722), 
gesloten in januari 1679, was ongelukkig. Zijn vrouw pleegde met haar pensionair Eustachius 
baron von Heideck herhaaldelijk aanslagen op zijn vermogen: eerst door de opstelling van een 
schijn-obligatie die Von Heideck gebruikte om beslag te leggen op Willems goederen, daarna door 
een ongemotiveerde aanklacht tegen Willem wegens kwaadwillige verlating.

Gijsbert van Beresteyn (1630-1681) vervulde in het stadhouderloze tijdperk de functie van schepen 
in Delft. Na de verzetting van de wet tijdens de machtswisseling in 1672 bleef hij enige jaren 
ambteloos, maar hij eindigde zijn leven als president van de schepenbank. Zijn zoon Paulus (1668-
1702) vertrok in 1701 naar Indië, na enige tijd in de omgeving van Delfgauw te hebben 
samengewoond met Agatha van Son (1674-1733), met wie hij vlak voor zijn afreis op 14 maart 1701 
in het huwelijk trad. Hij stief anderhalf jaar later in dienst van de V.O.C.

2. De generaties in de Generaliteitslanden (17e en 18e eeuw).

2. DE GENERATIES IN DE GENERALITEITSLANDEN (17E EN 18E EEUW).
Door de nalatenschap van zijn moeder Jacqueline de Brouaert werd Thomas van Beresteyn (1647-
1708) heer van het kasteel Maurick te Vught. Deze titel ging achtereenvolgens over op zijn 
ongehuwd gebleven zoon Maarten Cornelis (1695-1734) en diens halfbroer Christiaan Paulus (1705-
1758). Vermoedelijk is Paulus Gijsberti, de stamvader van het geslacht Gijsberti Hodenpijl een 
natuurlijke zoon van Thomas.

Maarten Cornelis van Beresteyn werd advocaat van den Rade van Brabant, Christiaan Paulus bleef 
ambteloos, maar in de archieven van de magistratuur van 's-Hertogenbosch en de Raad van 
Brabant berust op tal van plaatsen de neerslag van een rumoerig leven. Zijn eerste huwelijk met 
Elisabeth Wilhelmina van Midlum (1712-1742), gesloten op 21 februari 1729, was allesbehalve 

4 Dit blijkt uit inventarisnummer 65.
5 Documentatie over het Deutzend Hofje bevindt zich in inventarisnummer 1788. Archivalia, afkomstig van 

Zacharias van Beresteyn Hoffdijck, het geslacht Deutz en het Deutzend Hofje bevinden zich in het 
gemeentearchief in Amsterdam en zijn in 1962 geïnventariseerd door mej. drs. I.H. van Eeghen.
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gelukkig. Op 14 november 1737 wordt hij "op heterdaad betrapt" op overspel en door de Bossche 
schout Van Rechteren gevangen gezet. Hij wordt vrijgesproken, maar tevens beboet wegens 
mishandeling van zijn vrouw en zijn dienstboden; deze boete bleek echter een aanzienlijk geringer 
bedrag te zijn dan de borgtocht, die de schout hem voor zijn vrijlating had gevorderd; de 
vorderingen om terugbetaling en wederzijdse aanklachten duren voort tot zijn dood. Inmiddels 
werd een echtscheidingsprocedure aangespannen die door de dood van Elisabeth Wilhelmina van 
Midlum werd afgebroken. Bij zijn huwelijk met Catharina Wilhelmina Brühl op 11 maart 1743 in 
Goch ontstonden echter moeilijkheden over de wettiging in Nederland, omdat de afkondiging van 
het huwelijk in 's-Hertogenbosch en Vught door formalistische procedures werd vertraagd.

Zijn zoon Christiaan van Beresteyn (1744-1800) keerde weer naar Delft terug, alwaar hij door zijn 
verwanten met plaatsen in de magistratuur wordt bekleed: in 1786 is hij hoofdschout. Deze 
functies verliest hij in 1787 wegens zijn patriottische sympathieën; in 1795 wordt hij lid van het 
Committee van Financiën en ontvanger-generaal van de Unie, terwijl hij ook zitting krijgt in de 
commissie van gecommitteerden tot de zaken der Oost-Indische Compagnie. Van hem en zijn 
tweede vrouw Anna van Kuffeler (1747-1810) stamt de zogenaamde Delftse tak van het geslacht af.

Daartoe behoren zijn zoon Willem Jacob van Beresteyn (1778-1845),zijn kleinzoon Guillaume 
Jacques Jean Paul van Beresteyn (1808-1834) en zijn achterkleindochter Wilhelmina Agnes 
Wendela van Beresteyn (1835-1919).

Christiaans broer, Gijsbert van Beresteyn (1749-1810), volgde zijn vader op als heer van Maurick. Na 
een korte loopbaan op zee volgde een studie aan de universiteit van Harderwijk en een huwelijk 
met Maria Magdalena van Groenewegen (1750-1802), gesloten op 16 april 1771. Ondanks zijn 
verwantschap met dit geslacht van Delftse schouten en schepenen vestigde hij zich in 's-
Hertogenbosch, waar hij lid van de veertigraad en schepen werd. In 1795 verloor hij deze ambten. 
Hij leefde vermoedelijk in onmin met zijn oudste zoon Paulus Anne (1776-1844), die een militaire 
loopbaan prefereerde boven het bestuur van het drostambt van Boxtel en Liempde, waartoe zijn 
vader hem had voorbestemd6. De heerlijkheid Maurick ging dan ook over op zijn tweede zoon 
Jacob van Beresteyn (1778-1855), die ook het drostambt vervulde. Hij werd benoemd tot domheer 
van het kapittel van St. Pieter in Boxtel en was van 1 januari 1813 tot 31 september 1831 
burgemeester van Vught.

Zijn zoon Gijsbert (1804-1884) voorzitter van de ridderschap van Noord-Brabant en zijn kleinzoon 
Cornelis (1834-1894) waren de laatste Van Beresteyns die de titel heer van Maurick voerden; na het 
kinderloos overlijden van de laatste werd Maurick in 1894 in het openbaar verkocht. Cornelis' 
broer Jacob (1832-1898) nam de titel niet over, maar vestigde een advocatenpraktijk in 's-
Hertogenbosch.

Hugo van Beresteyn (1790-1857), de derde zoon van Gijsbert van Beresteyn, bracht zijn leven 
ambteloos door, terend op zijn erfdeel. Na enige tijd gewoond te hebben op het kasteel 
Frisselstein te Veghel vertrok hij naar Voorschoten, waar hij de buitenplaats huize Beresteyn 
bouwde. Op 29 juni 1818 was hij gehuwd met Anna de Jong van Beek en Donk (1796-1863). Aan het 
eind van zijn leven zag hij zich genoodzaakt een beroep te doen op de ondersteuning van zijn 
kinderen.

Paulus Anne en Hugo van Beresteyn werden bij Koninklijk Besluit van 1 oktober 1825, nummer 213, 
tot de adelstand verheven.

6 Voor zijn staat van dienst, zie inventarisnummer 147 en stamboeken van militairen 1795-1813, inventarisnummer 
71, pag. 4; inventarisnummer 72, pag. 20; inventarisnummer 74, pag. 40; inventarisnummer 77, pag. 9 en 31; 
inventarisnummer 79, pag. 11.
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3. Paulus Anne van Beresteyn (1824-1904).

3. PAULUS ANNE VAN BERESTEYN (1824-1904).
Op 21 juni 1824 werd Paulus Anne van Beresteyn geboren als derde zoon van de latere jonkheer 
Hugo van Beresteyn en Anna de Jong van Beek en Donk. Hij volgde zijn ouders naar Voorschoten 
en begon zijn loopbaan als ambtenaar op de provinciale griffie in Utrecht. In 1847 vertrok hij echter 
naar Nederlands-Indië, waar hij te werk werd gesteld op de Algemene Secretarie in Batavia. Hij 
volgde hiermee het voetspoor van zijn oudere broer Christiaan Johan (1823-1907), die als meester 
in de rechten diverse rechterlijke functies in de Buitenbezittingen bekleedde. Zelf bleef hij echter in 
Batavia, waar hij secretaris van de Oost-Indische Maatschappij van Administratie en Lijfrente 
werd. Hier bracht hij het tot directeur en tot medebeheerder van verscheidene andere bedrijven: 
de Oost-Indische Zee- en Brandassurantie Maatschappij, de Jache Zee- en Brandassurantie 
Maatschappij en de Nederlandsche Lloyd.

Na zijn terugkeer in Nederland had men zoveel vertrouwen in zijn credietwaardigheid, dat hij door 
de Oost-Indische Zee- en Brandassurantie Maatschappij, die in 1870 in financiële moeilijkheden 
geraakte, tot likwidateur werd aangesteld. Op nog geen 40-jarige leeftijd was hij een man in bonis 
geworden. Zijn persoonlijk kapitaal vormde de basis voor een commissiehandel in fondsen Van 
Beresteyn & Co, die in 1881 werd opgericht. Tevens kocht hij, naast het huis Oudwijk, dat hij in 
Utrecht voor zichzelf en zijn zich uitbreidende gezin had laten inrichten, de heerlijkheid Meteren bij  
Geldermalsen. Hij kon zich echter slechts negen jaar op een heerlijkheidstitel beroemen, wan in 
1892 bleek het compagnonschap van de commissiehandel op een debâcle uit te lopen. Het 
faillissement dwong hem zijn landgoed en zijn andere bezittingen te verkopen en in een huurhuis 
de rest van zijn levensdagen door te brengen.

Het voorbeeld van zijn commisshiehandel werd in 1887 door zijn oudste zoon Hugo van Beresteyn 
(1859-1924) gevolgd. Tevoren voerde deze handel in Brussel en de Verenigde Staten. Uiteindelijk 
liep ook zijn financiële loopbaan op een mislukking uit; hij eindigde zijn leven in een inrichting. Zijn 
jongere broers Anne en Johan stierven op jeugdige leeftijd.

4. Olphert Jan Benjamin van Beresteyn (1872-1919).

4. OLPHERT JAN BENJAMIN VAN BERESTEYN (1872-1919).
In tegenstelling tot zijn vader Paulus Anne en zijn broer Hugo begon de loopbaan van Olphert Jan 
Benjamin van Beresteyn minder succesvol: na het vergelijkend examen voor adelborst Derde 
Klasse bij het Koninklijk Instituut voor de Marine werd hij niet toegelaten. In 1892 vertrok hij naar 
zijn geboorteland Nederlands-Indië, vaar hij het journalistieke métier inging als buitenlands 
correspondent voor de Soerabajasche Courant. Zijn werkzaamheden leidden in 1895 tot een 
oorlogscorrespondentschap aan het Chinese front tijdens de Chinees-Japanse Oorlog; sedertdien 
bleef hij in perscommentaren pleiten voor goede Nederlands-Chinese handelsbetrekkingen. Een 
jaar later begeleidde hij de Atjeh-oorlog als verslaggever voor "De Locomotief". De relaties, die hij 
als buitenlands correspondent in Indië had opgebouwd, bewezen hun nut, toen hij ook in 
Nederland het buitenlandse nieuws in diverse kranten verzorgde. Ook was hij in de gelegenheid 
om buitenlandse bladen te voorzien van nieuws over Nederland:zo verschenen er berichten in de 
Berliner Lokalanzeiger en in Nederlands-Indische dagbladen. Hij nam stelling voor een zo 
openhartig mogelijke nieuwsgaring over het Nederlandse parlementaire gebeuren. Een 
Nederlands nieuwsbureau moest volgens hem worden opgericht, zodat door beter begrip van het 
gebeuren in Nederland bij het buitenland de Nederlandse handelsrelaties, vooral die met het Verre 
Oosten,konden worden begunstigd. Onder pseudoniemen als Driestar (in het Nieuws van den Dag 
voor Nederlandsch-Indië), De Haagsche Torenwachter (in De Middelburgsche Courant), Haagsche 
Kiekjes (in Het Nieuwsblad van het Noorden) gaf hij soms vrijmoedig commentaar op politiek en 
diplomatiek Den Haag.
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Zijn wens om een Nederlands persbureau in buitenlandse taal op te zetten kreeg in 1910 vorm 
door de oprichting van de Gazette de Hollande, waarvan hijzelf directeur en hoofdredacteur was. 
Na zijn dood ging deze Gazette over in een naamloze vennootschap, die door zijn broer Eltjo 
Allegondus werd beheerd en in 1931 werd gelikwideerd. In 1914 huwde Olphert Geertruida Adriana 
Tromp, weduwe van kolonel Gustaaf Eugenius Victor Lambert van Zuylen, tevens ondernemer in 
Nederlands-Indië. Zij was mede-oprichtster en presidente van de Vereeniging "Oost en West" en 
erepresidente van de Raad van beheer van de N.V. Boeatan. Het vijf jaar durende huwelijk bleef 
kinderloos.

5. Eltjo Allegondus van Beresteyn (1876-1948).

5. ELTJO ALLEGONDUS VAN BERESTEYN (1876-1948).
a. 1876-1911. Jeugd, studietijd en leraarschap.

A. 1876-1911. JEUGD, STUDIETIJD EN LERAARSCHAP.
De vroege jeugd van Eltjo Allegondus van Beresteyn, die op 2 april 1876 in Haarlem werd geboren, 
moet bepaald niet ongelukkig zijn geveest. Op zevenjarige leeftijd verhuisde hij met zijn vader 
Paulus Anne immers naar Geldermalsen waar hij als zoon van een landheer de gebruikelijke 
achting genoot. Na het lager onderwijs in de dorpsschool van Meteren te hebben gevolgd, slaagt 
hij in 1889 voor het toelatingsexamen van het Stedelijk Gymnasium in Utrecht. Reeds in deze tijd 
blijkt zijn belangstelling voor geschiedenis en genealogie.

Zijn laatste gymnasiumjaren worden overschaduwd door de relatieve armoede, waar in het gezin 
Van Beresteyn na het faillissement van zijn vaders commissiehandel is geraakt. Niettemin blijft hij 
een actief scholier: in 1894 geeft hij zich op voor de vrijwillige reserve en in juni 1895 treedt hij in 
dienst in Amersfoort. In hetzelfde jaar schrijft hij zich als student in de rechten in aan de 
universiteit van Utrecht, waar hij zovel een actief student als een snel studeerder blijkt te zijn: 
binnen een jaar legde hij zijn kandidaatsexamen af, tegelijkertijd was hij commandant van de 
studentenweerbaarheid en kort daarna voerde hij akties met de juridische faculteitsvereniging 
voor studiewijziging. In 1899 deed hij zijn doctoraalexamen en promoveerde hij op theses in de 
rechtsgeleerdheid, waarna hij een tveede promotie in de staatswetenschappen voorbereidde. In 
dit vak gaf hij ook les aan Hogere Burgerscholen in Amersfoort en Utrecht.

Inmiddels trad hij op 4 oktober 1900 in het huwelijk met Julia Carolina Frowein (1877-1961), de 
dochter van de tabakshandelaar Johann Wilhelm Frowein (1845-1919). Uit dit huwelijk kwamen 
twee dochters voort: Maria Melitta Selma van Beresteyn (1902-1967), die op 5 juni 1928 huwde 
met het liberale kamerlid Frederik Lodewijk Schlingemann (geboren 1900) en Paula Volckera van 
Beresteyn (geboren 1904), die o p 10 april 1928 met Horatio Albarda (1904-1965), toen lid van de 
firma Heldring en Pierson in het huwelijk trad. Deze werd waarnemend staatssecretaris van het 
ministerie van Financiën, directeur van de Nederlandsche Handelmaatschappij en president-
directeur van de K.L.M.

In de tijd dat zijn beide dochters geboren werden, was Eltjo druk bezig met zijn studie in de 
staatswetenschappen, die hij aanvulde met historisch en genealogisch speurwerk. Zijn 
medestudenten kenden hem reeds als een bezeten snuffelaar in Rietstaps en Vorsterman van 
Oyens genealogische handboeken7. Hij vond tijd om een - op enquêtes in de bedrijven gebaseerde 
- dissertatie over Arbeidsreglementen te schrijven, waarop hij in 1903 cum laude promoveerde. In 
1906 werd hij privaatdocent in de staatkundige geschiedenis van de 19e eeuw aan de universiteit 
van Utrecht. Zijn colleges over het financiële beleid van Koning Willem I baseerde hij op uitgebreid 
en grondig archiefonderzoek.

7 Dit blijkt onder andere uit een prent, die zijn medestudenten hem aanboden bij zijn eerste promotie in 1899. 
Inventarisnummer 369.
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Een dergelijke gedegenheid trad ook aan de dag, toen hij in 1903 gedwongen werd zijn 
persoonlijke belangen te verdedigen. Op grond van een beschuldiging van de student H.A. van 
Asch van Wijck in het studentenblad Sol Justitiae, als zou hij als militair in het openbaar 
geapplaudisseerd hebben voor activiteiten van spoorwegstakers, werd hij gedagvaard voor de 
Raad van Onderzoek van het Nederlands Vrijwillig Reserveleger. Weliswaar nam hij ontslag, maar 
de grondigheid van zijn bewijsvoering was niet alleen goed voor volledige rehabilitatie, doch 
stelde hem ook in staat, een vordering tot rectificatie toegewezen te krijgen8.

Zijn nevenactiviteiten richtten zich nu op pedagogisch terrein. Als secretaris van de Openbare 
Leeszaal in Utrecht nam hij het initiatief tot een inzamelingsactie voor een nieuw gebouw, dat in 
1907 geopend werd. Met de Vrijzinnig Democraat Dirk Bos richtte hij in 1908 de Centrale van 
Openbare Leeszalen en Bibliotheken op, waarvan hij in 1914 voorzitter werd. Met zijn. voorganger 
Bos kwam hij in nog nauwer contact, toen zijn werkterrein zich naar Groningen verplaatste. In 
1908 werd hij ambtenaar van de provinciale griffie aldaar, zij het slechts kort. Bij Koninklijk Besluit 
van 18 oktober 1910 werd hij benoemd tot burgemeester van Veendam.

Hiermee deed Van Beresteyn zijn intrede in de politiek.

b. 1911-1916. Burgemeester van Veendam.

B. 1911-1916. BURGEMEESTER VAN VEENDAM.
De zesjarige ambtsperiode van Van Beresteyn betekende voor Veendam een periode van 
uitbreiding. Van langgerekte veenkolonie werd het allengs meer een kom met een centrum. De 
raadzaal werd vernieuwd, evenals de Hogere Burgerschool, de U.L.O. werd gereorganiseerd, en 
uiteraard kwam er een openbare leeszaal. Door de afschaffing van de plaatselijke tollen toonde 
burgemeester Van Beresteyn zich een voorstander van vrijhandel.

Zijn werkzaamheden gingen het kader van zijn ambt ver te buiten: zo was hij zeer actief op het 
gebied van intercommunale samenwerking; vanaf 1912 was hij bestuurslid van de Vereeniging van 
Nederlandsche Gemeenten, en in dit verband ijverde hij voor gezamenlijk overleg op het gebied 
van de gezondheidszorg en de wetgeving op de woningbouw. Kennelijk zag hij dit 
samenwerkingsverband als een waarborg voor de gemeentelijke autonomie, waarvan hij zijn 
gehele politieke leven lang een groot voorstander zou blijven. Ook de infrastructurele belangen 
van Oost-Groningen wist hij te behartigen door actief deel te nemen aan de reorganisatie van de 
Eerste Groninger Tramway Maatschappij en zo de oprichter te zijn van de N.V. Stoomtram 
Oostelijk Groningen. Zijn streven was om Veendam te verbinden met Assen, Heiligerlee en 
Zuidlaren.

In 1914 werd hij door de oorlog en de crisis genoodzaakt, speciale maatregelen te treffen voor de 
beveiliging van Veendam en voor de distributie van de goederen. Hij nam het initiatief voor een 
overleg tussen Groningse burgemeesters, zodat men in staat kon zijn de toenmalige minister van 
Landbouw mr. M.W.F. Treub te adviseren over de vraag, hoe zoveel mogelijk rogge voor brood 
beschikbaar te houden met een minimum aan nadeel voor de boerenstand9. Uit deze actie kwam 
de provinciale roggecommissie voort, waarvan Van Beresteyn voorzitter werd. Met andere 
provinciale commissies op het gebied van rogge of graan vormde zij de Centrale Broodcommissie. 
Allengs werd Van Beresteyn ook voorzitter van het Consentbureau van export van aardappelmeel 
te Veendam. Hierdoor kwam hij in contact met de aardappelmeelfabrikanten en andere regionale 
producenten.

Het is duidelijk, dat hij zijn werkzaamheden ook tot de landelijke politiek zou uitbreiden. Op de 
aandrang, zich voor een district in de Veenkoloniën verkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer, 
ging hij in 1913 nog niet in. In zijn openbare redevoeringen, die met deze weigering gepaard 

8 De stukken hierover bevinden zich in inventarisnummer 1165.
9 Mr. M.W.F. Treub, Oorlogstijd, herinneringen en indrukken. Haarlem, Amsterdam 1916, pag. 103 vlgg.
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gingen, bekende hij zich sympathisant met de Vrijzinnig Democratische Bond. Samen met Dirk Bos 
en Herman Snijders was hij actief in het Centrale Vrijzinnig Kiesdistrict "De Grondwet" in Veendam, 
waarbij hij met vuur de kandidatuur van zijn partijgenoten verdedigde, totdat hij zelf in 1916 
kandidaat werd gesteld als opvolger van Bos.

Zijn uitverkiezing tot kamerlid betekende het einde van zijn korte, maar voor geheel Oost-
Groningen vruchtbare burgemeestersloopbaan.

c. 1916-1922. In de Tweede Kamer.

C. 1916-1922. IN DE TWEEDE KAMER.
Weldra nam Van Beresteyn in de Tweede Kamer een karakteristieke positie in. "De vrij kleine, wat 
ineengedrongen figuur .... (met) het breede, bleeke gelaat met het durvende piekneusje, het 
donkere kneveltje en de schrandere oogen"10 volgde binnen de fractie van de Vrijzinnig 
Democraten een eigen, pragmatisch gerichte koers. "Wat mij in 't program der vrijzinnig-
democratische partij aantrok, was dat er eigenlijk geen .... dogmatische beginselen in stonden. De 
beginselen zijn zoo geformuleerd, dat men er zonder verketterd te worden, van kan afwijken, als 
het algemeen belang dit medebrengt".11

Hij zag zijn fractiegenoten dan ook eerder als 'gelijkgezinden' dan als homogene partijgenoten.

Zijn persoonlijk optreden legde vooral een stempel op de kamerdebatten rond de door de oorlog 
noodzakelijk geworden crisismaatregelen. Hij wierp zich op voor regeringsmaatregelen onder 
rechtstreekse parlementaire controle. Toen in 1917 door de regering het wetsvoorstel tot een 
Nederlandse Uitvoermaatschappij in de vorm van een naamloze vennootschap werd ingediend, 
tekende hij fel verzet aan, omdat het privaatrechtelijke karakter van de maatschappij de 
regeringshandelingen ondoorzichtig maakte. Fel waren ook in de komende jaren zijn uitvoerig 
gedocumenteerde aanvallen op het controlebeleid van het ministerie van Landbouw ten aanzien 
van de voedseldistributie, waarbij hij bedekte toespelingen op O.W.-ers en soms openlijke 
beschuldigingen van corruptie niet schuwde. Kenmerkend was ook zijn optreden tegen de zijn 
inziens voorbarige centralisatie van de elektriciteitsvoorziening in Nederland tijdens de begroting 
van Verkeer en Waterstaat in 1921. Centrale exploitatie zou vooral de voorziening van het 
platteland en de kleine gemeenten niet ten goede komen. Omdat hij eenzelfde standpunt innam 
ten aanzien van het telefoonwezen, werd hij in hetzelfde jaar zowel voorzitter van de 
Staatscommissie inzake electriciteitsvoorzieningen in het land als van de Staatscommissie voor 
plaatselijke telefoonconcessies.

Zijn belangstelling ging ook uit naar het kunstbeleid. Als voorzitter van de Centrale voor Openbare 
Bibliotheken en Leeszalen en, sedert 1921, ook van de Maatschappij tot Bevordering van 
Toonkunst,was hij een fel tegenstander van regeringsmaatregelen, die kunstbeoefening en 
-verzameling in de weg stonden: zo wist hij de verhoging van de personele belasting op particulier 
verzamelde kunstwerken ongedaan te maken; ook ageerde hij tegen te hoge 
vermakelijkheidsbelasting bij concert- en schouwburgvoorstellingen. Reeds in de Vereeniging van 
Nederlandsche Gemeenten had hij belangstelling getoond voor de film. Bij het debat over de 
Archiefwet van 1918 sprak hij zich uit voor de inschakeling van niet-gekwalificeerde 
archiefambtenaren bij het beheer van archivalia van de burgerlijke stand. Met S. Kleerekoper 
behoorde hij tot de weinige verdedigers in de Kamer voor een gericht monumentenbeleid van 
regeringswege. Liever wenste hij bezuinigingen op het gebied van hoger onderwijs dan van de 
openbare cultuurbevordering.

10 Netschers revue 1822, nr. 3, Karakteristiek van E.A. van Beresteyn, pag. 11. Inventarisnummer 500.
11 E.A. van Beresteyn, Waarom ik de Vrijzinnig Democratische Kamerfractie verliet, Den Haag, januari 1922. Pag. 15. 

Inventarisnummer 500.
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Als voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging tegen Water, Bodemen Luchtverontreiniging 
toonde hij zich een pionier op het gebied van de milieucontrole: hoezeer ook een voorstander van 
een goede infrastructuur in het Nederlandse platteland, hij verzette er zich tegen, dat 
natuurgebieden moesten wijken voor de aanleg van wegen of spoorbanen.

Een conflict met fractieleider en partijvoorzitter H.P. Marchant maakte een einde aan zijn 
parlementaire loopbaan. Inzet was de lijstsamenstelling voor de verkiezing van 1922, waarbij Van 
Beresteyn Marchant verweet te weinig ruimte over te laten voor verkiezing door 
voorkeursstemmen12. De polemiek leidde tot openlijke vijandschap en het uittreden van Van 
Beresteyn. Samen met onder anderen de literairhistoricus J. Kalff, de natuurkundige H. Saltet en 
de latere directeur van de Koninklijke Bibliotheek P.C. Molhuysen richtte hij een comité tot de 
verkiezing van onafhankelijke kamerleden op, die een kiezerslijst in alfabetische volgorde 
indiende. Kreeg de lijst zetels, dan werden degenen afgevaardigd die de meeste voorkeurstemmen 
behaalden. Het comité bestond volgens eigen zeggen uit "afgevaardigden, los van knellend 
partijverband, uitsluitend gebonden door de overtuiging dat de Geestelijke Verheffing van een 
volk einddoel van alle politiek is"13. Het kreeg in zijn streven de steun van een comité van 
kunstenaars en van een aanbevelingscomité voor professor Saltet. Niettemin haalde de lijst van 
onafhankelijken, door tegenstanders "de lijst-Van Beresteyn" genoemd - hij stond immers 
bovenaan - de kiesdeler niet. Twee jaar na dit experiment trad Van Beresteyn toe tot de 
Vrijheidsbond.

d. 1922-1927. Ambteloos, maar niet werkeloos.

D. 1922-1927. AMBTELOOS, MAAR NIET WERKELOOS.
De in de Kamer gebleken deskundigheid op velerlei terrein maakte Van Beresteyn geschikt voor de 
verkiezing in tal van staats- en rijkscommissies. De reeds genoemde voorzitterschappen van de 
Centrale Openbare Leeszalen en Bibliotheken en van de Maatschappij tot Bevordering van 
Toonkunst vergden veel van zijn werkzaamheden. Het leeszaalwezen, dat tijdens zijn eerste 
bemoeiingen in 1907 nog kwijnend was, breidde zich in de jaren twintig tot een wijdvertakt 
instituut uit. De zorg voor de toonkunst nam toe door de oprichting van een leerstoel muziek aan 
de universiteit van Utrecht, de belangstelling van het middelbaar onderwijs voor het 
muziekonderricht en de conflicten in verband met regelingen van het muziekauteursrecht. Van 
Beresteyn ijverde bovendien voor de sociale belangen van de aan beide instellingen verbonden 
beambten: het leeszaalpersoneel en de leraren van conservatoria en muziekscholen.

Zijn ijver voor beeldende kunsten en monumentenzorg kreeg een extra cachet, toen enkele 
artistieke activiteiten werden ingepast in de viering van het 25-jarig regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1923. Hij was voorzitter van twee subcomités, die betrokken 
waren bij de aanbieding van het Nationaal Huldeblijk: dat van het persoonlijk geschenk, een album 
met door kunstenaars vervaardigde afbeeldingen van Nederlands natuur- en stedenschoon14 en 
dat van het comité voor restauratie van het koor van de Nieuwe Kerk in Delft,waarbij de 
ingebrachte gebrandschilderde ramen als publiek nationaal geschenk golden. Dit laatste 
subcomité zette zijn werkzaamheden voort tot in 1936 de laatste zes ramen werden overgedragen.

Tijdens de restauratiewerkzaamheden aan de Nieuwe Kerk maakte hij studies over de grafzerken, 
waarop de namen van tal van eigen voorvaderen en parentelen staan vermeld15. In het bijzonder 
kreeg Hugo de Groot zijn aandacht.; het geslacht Van Beresteyn is immers verwant met het 
geslacht De Groot door een huwelijk van Thomas van Beresteyn met Johanna Catharina de Groot. 

12 E.A. van Beresteyn, Waarom ik de Vrijzinnig Democratische Kamerfractie verliet, Den Haag, januari 1922. Pag. 15. 
Inventarisnummer 500.

13 Beginselverklaring van het comité voor de verkiezing van onafhankelijke kamerleden, inventarisnummer 502
14 Het tiendelig album bevindt zich in de wachtkamer van het Koninklijk Huisarchief, Noordeinde 72, Den Haag.
15 "De Nieuwe Kerk te Delft, grafmonumenten en grafzerken in 't Koor", Delft 1939; "Grafmonumenten in de Oude 

Kerk van Delft", Delft 1938.
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In 1924 organiseerde hij een tentoonstelling van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede in het 
kader van de 300-jarige verschijningsdatum van Grotius De jure bellae ac pacis. In 1929 verscheen 
van zijn hand een "Iconografie van Hugo Grotius"16. Op economisch terrein verplaatste zijn 
belangstelling zich allengs van de Groninger veenkoloniën naar zijn nieuwe woonplaats Den Haag. 
In een commissie tot verbetering van het verkeerswezen in Zuid-West Utrecht, Krimpenerwaard 
en Alblasserwaard ijverde hij voor een lokaalspoorwegverbinding. In Den Haag zelf werd hij de 
voorzitter van een woningbouwvereniging "Daal en Berg", die in 1923 een woningcomplex wist op 
te leveren in de Bloemenwijk bij de Laan van Meerdervoort. Daarnaast bemoeide hij zich intensief 
met de vereniging "Diligentia",waarbij hij bevriend raakte met de dirigent van het Residentie-
orkest, Peter van Anrooy.

Zijn belangstelling op lokaal niveau leidde uiteindelijk tot zijn kandidaatstelling als lid van de 
gemeenteraad van Den Haag namens de Vrijheidsbond. In 1927 werd hij gekozen.

e. 1927-1939. Lid van de Haagse gemeenteraad.

E. 1927-1939. LID VAN DE HAAGSE GEMEENTERAAD.
Van Beresteyns aktiviteiten in de gemeenteraad legden vooral hun stempel op het culturele beleid 
en de woningbouwpolitiek. Weldra had hij zitting in de raadscommissie voor plaatselijke werken 
en eigendommen, waarin hij moest adviseren over gemeentelijke bouwverordeningen en de 
verstrekking van bouwvergunningen. Hierbij bleek vooral de in opkomst zijnde flatbouw, waaraan 
de bouwvoorschriften moesten worden aangepast, de nodige problemen op te leveren. 
Karakteristiek was weer het verzet van Van Beresteyn, wanneer de gemeentelijke 
uitbreidingsplannen natuurgebieden bedreigden. Tevens was hij een fel tegenstander van de 
gemeentelijke erfpachtregelingen: volgens hem leidden zij tot socialisatie van de grondeigendom 
en tot opdrijving van de grondprijzen. Hij keerde zich hiermee niet alleen tegen de 
sociaaldemocraten, maar ook tegen Marchant17. Een motie tegen de invoering van de erfpacht 
leidde in 1931 tot het aftreden van de wethouders en tot het einde van de samenwerking tussen de 
Vrijheidsbond en de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij.

Via de gemeenteraad werd hij in commissies betrokken bij de oprichting van het door Berlage 
ontworpen gemeentemuseum en bij de zeer omstreden plannen tot de bouw van een nieuw 
stadhuis. Tevens werd hij gemeentelijke afgevaardigde in het bestuur van het Residentie-orkest, 
waar in 1936 onenigheden ontstonden over het personeelsbeleid en over de vervanging van de 
inmiddels gepensioneerde dirigent Van Anrooy. Door deze moeilijkheden in de openbaarheid te 
brengen slaagde Van Beresteyn er in om, zij het niet zonder een heftig - en door de gemeenteraad 
te sussen - conflict met het Dagelijks Bestuur van het orkest,hierin verbetering te Brengen18.

Voor de belangen van tal van andere instellingen trad hij, zowel binnen als buiten de raad, 
persoonlijk op: mede door zijn invloed verwierf het gemeentemuseum de collectie 
muziekinstrumenten van wijlen D.F. Lunsingh Scheurleer en werd het daardoor het grootste 
muziekmuseum in Nederland.

Zijn belangstelling voor monumentenzorg - onderstreept door zijn bestuurslidmaatschap van 
stichtingen tot beheer van het kasteel Van Sypesteyn in Loosdrecht en het slot Loevestein - 
maakte hem bij uitstek geschikt voor het voorzitterschap van de Rijkscommissie voor 
Monumentenzorg, die in 1927 werd opgericht. Hij toonde zich, blijkens zijn talloze redevoeringen 
over het kunstbeleid van de regering, echter geen voorstander van een regeringsbeleid, dat ten 

16 Uitgegeven in Den Haag, 1929.
17 Vergelijk de polemiek tussen E.A. van Beresteyn en H.P. Marchant in inventarisnummer 718: E.A. van Beresteyn, 

"Het Haagsche erfpachtstelsel", uitgegeven door de Vrijheidsbond, Den Haag, 1931 en H.P. Marchant, "Het 
vernielingswerk der liberalen", uitgegeven door de Vrijzinnig Democratische Bond, z.j.

18 Zie inventarisnummer 748-760.
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koste van de particuliere en gemeentelijke eigendom zou gaan. "Ik strijd gaarne mede ter 
verdediging onzer culturele en ideële belangen, maar ik acht van al deze de belangen van het Recht 
(c.q. het liberale eigendomsrecht) het hoogste goed".19

Inmiddels leverde ook zijn vrijetijdsbesteding hem vaste betrekkingen op. Zijn genealogische 
belangstelling strekte zich allengs verder uit dan zijn eigen geslacht. Reeds in 1905 verscheen met 
zijn medewerking het jaarboek "Het Nederlandsch Patriciaat", een pendant van het Adelsboek 
onder redactie van E.B.F.F. Wittert van Hoogland. Hij beschouwde de genealogie als een 
wetenschap en streefde ernaar, haar in alle aspecten tot systeem te maken. Zo kunnen zijn 
iniatieven tot het genealogisch repertorium, zijn cursussen voor het genootschap De 
Nederlandsche Leeuw en uiteindelijk zijn leiding over de genealogische tentoonstelling in 1933 
worden verklaard. Tevens nam hij de voltooiing van de Iconographia Batava van E. Moes ter hand. 
De verzameling portretten die daaraan ten grondslag lag, achtte hij zo waardevol, dat hij aan het 
ministerie van Onderwijs een blijvende bestemming voorstelde. Zo werd in 1932 het Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie opgericht en werd Van Beresteyn directeur van de 
iconografische afdeling, die oorspronkelijk te zijnen huize werd beheerd. Daarnaast bleef hij 
geregeld contacten onderhouden met tal van archiefbewaarplaatsen: "Hij genoot, wanneer hij het 
voortjagende leven met zijn diverse (!!) verplichtingen een tijdlang kon ontvluchten om onder te 
duiken in zijn geliefde archieven: te Kampen, Arnhem, Enkhuizen, Den Haag, Amsterdam, waar hij 
zich als kind aan huis voelde"20.

f. 1939-1948. Laatste jaren.

F. 1939-1948. LAATSTE JAREN.
In 1939 kwami een nieuwe kentering in het bestaan van Van Beresteyn door zijn benoeming als 
directeur van de N.V. "Het Vierhouter Bosch", waarbij hij de beheerder werd van 650 hectare 
bosland, afkomstig van het geslacht Frowein en sedert 1919 gedeeltelijk in het bezit van zijn vrouw. 
Deze schrijft de drift, waarmee hij zich op zijn nieuwe werkzaamheden als bosteler stortte, toe aan 
heimwee naar zijn jeugd in de natuur rond Meteren, waarvoor hij nu in de Veluwe compensatie 
vond. Met bosbaas Barten verdiepte hij zich in de technische aspecten van het beheer, terwijl hij 
tevens de initiator werd van een Nederlandsche Vereeniging van Boscheigenaren. Nu zijn streven 
tot natuurbehoud door praktijkervaring werd ondersteund, wist hij na de oorlog met succes bij 
minister en Kamer voor hun belangen op te komen.

Na de oorlog werd hij Raadadviseur van Kunsten en Wetenschappen bij het departement van 
Onderwijs, dat zich onder meer moest bezig houden met de restauratie van tijdens de oorlog 
verwoeste monument en.Andere activiteiten kregen een blijvende neerslag in stichtingen en 
bureaus. Zo werd in 1945 het Centraal Bureau voor Genealogie opgericht, een door het Rijk 
gesubsidiëerde instelling, die werkzaamheden als voor het voor uitbreiding vatbare Genealogisch 
Repertorium en het jaarboek Nederlands Patriciaat zou moeten bestendigen en tevens 
hetgenealogisch onderzoek vergemakkelijken. Daarnaast ontstond het Nederlands Iconografisch 
Bureau, dat los van het Rijksbureau van Kunsthistorische Documentatie kwam te staan.

Op weg naar een bestuursvergadering van het Centraal Bureau voor Genealogie werd Van 
Beresteyn in 1948 betrokken bij een aanrijding. Een korte tijd hierna ontstane hoofdpijn noopte 
hem, zich onder klinische behandeling te stellen. Zo overleed hij op 18 september 1948 onverwacht 
in de Rudolf Steinerkliniek in Den Haag.

Zijn nalatenschap aan boeken vermaakte hij aan het Rijk. De afwikkeling geschiedde op 20 februari 
1951, toen een enorme verzameling boeken en documentatiemateriaal, waarvan reeds gedeelten 
tijdens zijn leven al aan diverse instellingen waren afgestaan, aan het ministerie van Onderwijs, 

19 Praeadvies van Van Beresteyn voor de derde Monumentendag, geciteerd door J.C. van Beresteyn-Frowein in haar 
levensbeschrijving van Van Beresteyn, inventarisnummer 429.

20 J.C. van Beresteyn-Frowein, levensbeschrijving van Van Beresteyn. Inventarisnummer 429.
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Kunsten en Wetenschappen werd overgedragen. Verrijkt werd naast het Centraal Bureau voor 
Genealogie vooral de Rijksarchiefdienst, met name de door de oorlog getroffen rijksarchieven in 
Gelderland en Zeeland.

Hoofdstuk 2: De aanverwante geslachten.

HOOFDSTUK 2: DE AANVERWANTE GESLACHTEN.
Het geslacht Van Beresteyn was rechtstreeks verwant met belangrijke Delftse 
magistratengeslachten als Van Assendelft, Van Groenewegen, De Groot, Van der Hoeft, Van der 
Lely en Vallensis en indirect met tal van andere magistratengeslachten, waarvan het geslacht Van 
Bleiswijk (met de raadpensionaris Pieter van Bleiswijk) wel het belangrijkste is21. Daarnaast was het 
door een huwelijk van Erminia van Beresteyn (1544-1625) en Jan Claeszoon Gael (1527-1599) 
verwant met het Leidse magistratengeslacht Gael22.

Door een huwelijk van Paulus Anne van Beresteyn (1824-1908) met Eldine Allegonda Gaymans 
(1835-1915) raakte het geslacht Van Beresteyn verwant met het gelderse patriciërsgeslacht 
Gaymans, dat vooral in Arnhem een belangrijke rol heeft gespeeld23. Via het hugenotengeslacht 
Pielat van Bulderen24 was dit geslacht indirect verwant met het Leidse juristengeslacht Vromans en 
het Groningse intellectuelengeslacht Forsten25. Het is mogelijk, dat de voornamen Eltjo Allegondus 
aan dit geslacht zijn ontleend. Een naamgenoot van E.A. van Beresteyn, Eltjo Allegondus Forsten 
(1811-1843) maakte een veelbelovende, doch vroegtijdig afgebroken carrière als bioloog bij 
Nederlandse expedities in Oost-Indië.

Het geslacht Frowein, de voorouders van de echtgenote van Eltjo Allegondus van Beresteyn, stamt 
uit Lennip (Duitsland) en ontwikkelde zich in de 18e eeuw tot een geslacht van handelslieden26. In 
de Bataafse tijd vestigde Friedrich Johannes Frowein (1774-1871) zich in Nederland; zijn zoon Julius 
Frowein (1816-1877) geraakte door een huwelijk met de Nijkerkse Carolina Marcus (1817-1889) in 
het bezit van diverse landerijen bewesten de Veluwe. Dit grondbezit en het uit de handel 
afkomstige kapitaal maakten van hun erfgenaam Johann Wilhelm Frowein (1845-1919) een 
gerespecteerd man in de Arnhemse gemeenteraad. Het geslacht Frowein was verwant met het 
Duitse koopliedengeslacht Ronstorffen via de geslachten Balck en Bouricius, indirect ook met de 
patriottische burgemeester van Amsterdam, Carel Wouter Visscher (1794-1802).

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Rond 1540 vangt een familieboekje aan, waarin leden van het geslacht Van Beresteyn 
aantekeningen maakten over hun huwelijk en de uit dit huwelijk voortgekomen kinderen27. Men 
kan stellen, dat hier met de genealogische arbeid van tal van leden van het geslacht Van Beresteyn 

21 Voor de samenstelling van genealogieën van deze geslachten kan een dankbaar gebruik worden gemaakt van W. 
van der Lely, Kwartieren van de Delftse Vroedschappen, De Nederlandsche Leeuw, jrg. 1914-1916.

Archivalia, afkomstig van de Delftse geslachten Van der Hoeff en Van Assendelft, bevinden zich eveneens in het 
familiearchief Van der Lely, dat in de archiefbewaarplaats van de Hoge Raad van Adel berust en in het 
familiearchief Van Vredenburgh, dat bij de Derde Afdeling van het Algemeen Rijksarchief in bewaring is gegeven.

Ook het familiearchief van het met het Van Beresteyn verwante geslacht Teding van Berkhout berust in de 
archiefbewaarplaats van de Hoge Raad van Adel.

22 Genealogische informatie kon worden geput uit A. van der Marel, Het slot van Wateringen en zijn bewoners, deel 
III: buitenplaats van het geslacht Gael. De Navorscher, 1956, pag. 73 vlgg.

23 Genealogieën van het geslacht Gaymans bevinden zich in het Nederlands Patriciaat, jaargang 1914, pag. 136-143, 
en jaargang 1948, pag. 131-145.

24 Zie voor een genealogie E.A. van Beresteyn, genealogie van het geslacht Pielat, Pielat van Bulderen, Amsterdam, 
1900. Een van aantekeningen en documentatie voorzien exemplaar bevindt zich in inventarisnummer 1142.

25 Uitgebreide handgeschreven genealogieën van de geslachten Forsten en Vromans bevinden zich in de 
genealogische verzameling Van Beresteyn in het Centraal Bureau voor Genealogie, inventarisnummer 32.

26 Een genealogie van het geslacht Frowein bevindt zich in het Nederlandsch Patriciaat, jaargang 1935/36, pag. 151-
167.

27 Centraal Bureau voor Genealogie, genealogische verzameling Van Beresteyn, inventarisnummer 68.
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een aanvang werd gemaakt. Een eeuw later zijn reeds tal van genealogieën van dit geslacht 
samengesteld uit gegevens, verzameld over het geslacht zelf en over aanverwante geslachten28. 
Vast staat, dat de stukken betreffende het beheer van de nalatenschap van Pauwels van Beresteyn 
en Volckera Claesdochter Knobbert, waaruit immers voor een deel een blijvend fonds verd 
gevormd, van geslacht op geslacht zijn overgegaan. Zij werden aangevuld met tal van andere 
boedelpapieren, akten, processtukken en vormden zo de grondslag van een zich allengs uitdijend 
familie-archief. Dit bevees zijn waarde, toen ter verkrijging van de adelstitel in 1825 door de 
gebroeders Hugo en Paulus Anne van Beresteyn de afstamming moest worden aangetoond. Het 
familie-archief kreeg aanvullingen, toen Paulus Anne van Beresteyn jr. (1824-1908) en zijn zonen 
Olphert Jan Benjamin en Eltjo Allegondus een uitgebreide genealogische correspondentie gingen 
voeren om documentatie-materiaal te verwerven.

Eenmaal onder het beheer van Eltjo Allegondus nam het familiearchief gigantische proporties aan. 
Niet alleen werden afgedwaalde stukken opgespoord en opnieuw in het archief opgenomen, ook 
charterverzamelingen werden in veilingen opgekocht, archiefbestanddelen van aanverwante 
geslachten aangeworven en folianten en kaartenbakken vol documentatiemateriaal en 
aantekeningen bijeengegaard. Het archief werd uitgebreid met de papieren neerslag van Van 
Beresteyn eigen werkzaamheden, dat globaal zaaksgewijs werd geordend. De gehele familie 
moest erbij te pas komen, om de Handelingen van de Tweede Kamer, die voor het archief van 
belang waren, in te voegen!29

Men kan aannemen, dat tijdens de verhuizing van Van Beresteyn naar Vierhouten een gedeelte 
van het archief werd afgestoten naar openbare archiefbewaarplaatsen: het gemeentearchief van 
Delft kreeg toegangen op het notarieel archief, de gaardersregister s, doop- en trouwboeken 
e.d.,die voor het genealogisch en historisch onderzoek van Van Beresteyn van belang waren 
geweest, het Algemeen Rijksarchief een verzameling papieren betreffende zijn ambtelijke 
werkzaamheden en boeken van economisch-historische aard. Het restant werd in 1944 getroffen 
door een brand in Van Beresteyns woonhuis in Vierhouten, zodat tal van persoonlijke papieren 
verloren gingen, waaronder wellicht het leeuwendeel van de stukken betreffende de 
monumentenzorg.

Rond 1948 heeft Van Beresteyn naar een bestemming gezocht voor zijn familiearchief. Met de 
toenmalige Algemene Rijksarchivaris, jhr. dr. D.P.M. Graswinckel, werd overleg gepleegd over 
mogelijke inventarisatie en deponering in het Algemeen Rijksarchief. Noch het archiefpersoneel 
noch Van Beresteyns neef en latere executeur-testamentair mr. D.A. Hoogenraad zagen in die tijd 
echter gelegenheid om het archief te beschrijven en te beheren30. Na zijn dood werd het archief 
door zijn vrouw gedeponeerd in het Centraal Bureau voor Genealogie, waar een globale scheiding 
werd gemaakt tussen de als "genealogische verzameling" gekenmerkte documentatie (inclusief de 
stambomen) en hetgeen werkelijk als familiearchief kon worden aangemerkt. Dit laatste werd in 
september 1968 in het Algemeen Rijksarchief in bewaring gegeven in afwachting van een 
inventarisatie en een definitieve bepaling van de bestemming van de stukken31. In 1970 werd bij 
Paula Volckera van Marle, geboren Van Beresteyn, nog een verzameling stukken, afkomstig van 
haar vader E.A. van Beresteyn aangetroffen, die werden beschreven door D.J. Schoo32.

28 Centraal Bureau voor Genealogie, genealogische verzameling Van Beresteyn, in het bijzonder de 
inventarisnummers 54, 65, 78, 94.

29 Mondelinge mededeling van mevrouw P.V. van Marle-van Beresteyn tijdens haar bezoek aan het Algemeen 
Rijksarchief op 12 december 1973.

30 Mededeling van mr. D.A. Hoogenraad, executeur-testamentair over de nalatenschap van E.A. van Beresteyn.
31 Correspondentie van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 1968 D 9, 195; 1969 D 9.31.
32 D.J. Schoo, Inventaris van de zakelijke papieren van jhr. mr. E. A . van Beresteyn. Getypt. Den Haag, 1970.
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Op 30 juli 1973 kon aan de inbewaringgeefster advies worden uitgebracht over de bestemming van 
het gehele archief. Er vond een uitwisseling plaats met het Centraal Bureau voor Genealogie 
tussen aldaar aangetroffen oorspronkelijke archiefbescheiden en vier meter genealogisch 
documentatiemateriaal. Reproducties naar schilderijen van Pieter Verbeeck en Nicolaes van 
Beresteyn werden aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie geschonken. Een 
reeds voor de oorlog door Eltjo Allegondus van Beresteyn gevormde documentatieverzameling 
over Delft, die indertijd aan het gemeentearchief aldaar was afgestaan, kon door kaartenbakken 
en registers, die als toegangen konden dienen op oude gemeentearchiefbestanddelen, worden 
aangevuld. Ook papieren, afkomstig van de geslachten Van der Lely en Van Groenewegen, 
waarvan het familiearchief werd aangetroffen in de archiefbewaarplaats van de Hoge Raad van 
Adel, werden van de collectie afgezonderd, evenals een verzameling papieren, afkomstig van het 
geslacht Spieringh met de aanverwante geslachten Van Borsselen, Harlaeus, Doubleth, Vallensis, 
De Langhe en Van der Goes. Het laatste betrof een in de collectie Van Beresteyn achtergebleven 
bestanddeel van een schenking door Eltjo Allegondus van Beresteyn aan de stichting Van 
Vredenburgh; zij werd derhalve aan de Derde Afdeling van het Algemeen Rijksarchief 
overgedragen, waar het familiearchief Van Vredenburgh berust. Een verzameling afschriften van 
stukken, afkomstig van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, waarvan het verband met het 
archief niet was gebleken, werd aan de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief 
overgedragen.

Op 12 december 1973 ging mevrouw P.V. van Marle-van Beresteyn met de voorgestelde 
(bovenstaande) regelingen akkoord en tekende zij de definitieve akte van inbewaringgeving van 
de collectie Van Beresteyn33. In het najaar van 1974 volgde hierop een aanvulling op het archief van 
het Pieuse Fonds Maria Duyst, dat door mr. D.A. Hoogenraad in bewaring werd gegeven34.

De rechtstitel is (nog) onbekend

33 De correspondentie over de definitieve bestemming van de archivalia en het documentatiemateriaal is gevoerd 
door de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 1973 D 10.25/B en 1974 D 8.4.

34 Correspondentie van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief 1974 D 9.59.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Bij de inventarisatie van het archief moest worden afgeweken van de omvangrijke inventaris, die 
door Eltjo Allegondus van Beresteyn was opgesteld en na zijn dood door zijn vrouw Julia Carolina 
Frowein werd voortgezet35. Van Beresteyn zag zijn archief in de eerste plaats als "bouwstoffen voor 
de familiegeschiedenis", die dienen te worden aangevuld door "afschriften, regesten, foto's en 
copieën uit vreemde archiefbestanddelen, zelfs met schilderijen, penningen en 
gebruiksvoorwerpen". Zijn familiearchief moest dus een lopend archief zijn, waarvan elk 
bestanddeel door de eeuwen heen naar believen voor uitbreiding vatbaar was36. Daarbij kwam, 
dat de plaatsing van de stukken niet dwingend door de inventaris werd voorgeschreven, maar 
geschiedde op formele criteria: onderscheid werd gemaakt tussen dissertaties en brochures, foto's 
(iconografie, topografie en wapenkunde) en volgens de genealogie geordende papieren37.

De door Van Beresteyn toegepaste ordening treft men aan in tal van familiearchieven die door 
hem voor zijn genealogisch onderzoek zijn geraadpleegd en voorheen nog ontoegankelijker 
waren. Zijn handschrift is op de ruggen van diverse portefeuilles in de archiefbewaarplaats van de 
Hoge Raad van Adel gemakkelijk te herkennen38. Binnen de portefeuilles, waarop globaal de naam 
van het geslacht staat vermeld met de eventuele aanverwante geslachten, treft men de omslagen 
aan van op persoon geordende stukken. Veelal vergen deze omslagen nadere ontledingen: niet 
zelden treft men in "boedelpapieren" van overleden personen stukken aan, die de rechtstreekse 
weerslag zijn van tijdens hun leven verrichte rechtshandelingen: akten van huwelijkse 
voorwaarden, van transport, e.d. Hierdoor zijn de oorspronkelijke archiefbestanddelen 
grotendeels behouden gebleven: zakelijke gedeelten blijven van persoonlijke gedeelten 
gescheiden.

De inventarisatiewerkzaamheden bestonden daarom slechts uit het onderscheiden van werkelijke 
archiefbestanddelen van naderhand verzameld documentatie- en studiemateriaal39

Hierbij is aangenomen, dat papieren, afkomstig van families, waarvan de directe of indirecte 
verwantschap met het geslacht Van Beresteyn aantoonbaar was, op natuurlijke wijze in het archief 
terecht waren gekomen. Stukken, afkomstig van geslachten als Behrend, Forsten of Vromans 
werden derhalve als bestanddeel van het archief beschouwd, omdat zij via de geslachten Frowein 
en Gaymans in het archief zijn gekomen. Archivalia van de geslachten Schuurman en Van Tuttel, 
waarvan duidelijk uit correspondentie van Eltjo Allegondus van Beresteyn blijkt, dat zij voor 

35 Inventarisnummers 1769-1771.
36 Aldus blijkt uit een concept van een voordracht van E.A. van Beresteyn over "Familiearchieven" voor het 

genootschap De Nederlandsche Leeuw op 5 mei 1923. Inventarisnummer 1120.
37 Een nadere omschrijving van deze indeling bevindt zich in de inleiding van de inventaris van D.J. Schoo (zie noot 

32) en gedeeltelijk in een door mevrouw J.C. van Beresteyn-Frowein samengestelde lijst van het zgn. 
"genealogische gedeelte", correspondentie van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief 1969 D 9.31.

38 Vergelijk de omschrijving van de stukken, afkomstig van het geslacht Van der Lely, aangetroffen in het archief 
van de Hoge Raad van Adel, beschreven in enkele bijlagen van de correspondentie van de Tweede Afdeling van 
het Algemeen Rijksarchief, 1973 D 10.25.

39 Met de voorgestelde indeling vervalt de afdeling Algemeen, waarin gewoonlijk genealogieën, 
bijbelaantekeningen, heraldische aantekeningen, portrettenverzamelingen en andere meestal achteraf 
gevormde verzamelingen of opgemaakte stukken worden opgenomen. Een afdeling Algemeen is slechts van 
toepassing op gelijktijdig opgemaakte registers van meerdere leden van een geslacht (zoals het in noot 27 
beschreven familieboekje) of op banden met stukken van meerdere personen tegelijk (zoals aangetroffen in de 
collectie Van der Lely). De argumentatie van R. Wartena hiertegen in het Nederlands Archievenblad, jaargang 
1975, pag. 396, noot, is niet ter zake doende: genealogica die dienden als bewijsstukken in rechte (bv. bij 
opneming in de adelstand) kunnen dienen als bijlage van de te verrichten rechtshandeling en dáár worden 
beschreven.
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parentelenonderzoek zijn verzameld40,worden daarentegen tot de verzamelde papieren gerekend. 
Een afzonderlijk onderhoofdstuk moest echter worden gewijd aan een tweetal archiefgedeelten, 
waarvan het verband niet definitief kan worden vastgesteld: de stukken afkomstig van het 
geslacht Van Bleiswijk, dat op liefst zeven manieren indirect met het geslacht Van Beresteyn 
verwant is, en enkele zakelijke papieren van drie met Van Beresteyn verwante geslachten: Van 
Nederveen, Van der Heul en Van Lodensteyn.

Per geslacht (of, waar nodig, per affiliatie van geslachten) is het archiefbestanddeel zo nodig 
ingedeeld in een persoonlijk en zakelijk gedeelte, zodat het verband tussen de geslachten en de 
onder hen berustende bezittingen behouden blijft. Tot het zakelijk gedeelte werden in de regel 
geen tijdelijk door één persoon voor eigen gebruik bezeten woonhuizen met daarbij behorende 
tuingronden gerekend, tenzij hieraan bijzondere heerlijke rechten verbonden waren. Dit 
onderscheid bewees zijn waarde, toen bij de inventarisator de vraag ontstond, hoe de voor 
burgemeester Eltjo Allegondus van Beresteyn persoonlijk gebouwde ambtswoning in Veendam te 
klasseren41.

Tot het zakelijk gedeelte werden ook overdraagbare ambten met zakelijke rechten gerekend als 
het drostambt van Boxtel en Liempde42. Hierdoor kon de invoering van een zgn. "ambtelijk 
gedeelte" als derde onderverdeling achterwege blijven: door het steeds willekeuriger wordende 
onderscheid tussen ambtelijke en niet-ambtelijke functies die door de diverse leden van het 
geslacht Van Beresteyn sedert de Bataafse tijd naast elkaar werden bekleed, zou een dergelijke 
indeling slechts verwarring scheppen43.

Het persoonlijk gedeelte van elk archiefbestanddeel beschrijft het lid van het geslacht, met onder 
een apart hoofd zijn eventuele echtgenote, en - indien niet voorkomend in het geslacht van een 
andere hoofdindeling - de aangetrouwde echtgenoot. Zo wordt ook Frederik Lodewijk Rambonnet 
(1804-1880), de tweede echtgenoot van Alida Vitringa, die eerst gehuwd was met Gijsbertus 
Wilhelmus Gaymans (1810-1840) en zijn zoon Nicolaas Samuel Rambonnet (1846-1921) als 
halfbroer van Jan Lambertus Gaymans (1842-1896) onder het geslacht Gaymans beschreven.

De stukken,afkomstig van één persoon, zijn zo nodig onderverdeeld in de rubrieken persoonlijk 
leven en openbaar leven, analoog aan de hoofdindeling van enkele moderne persoonscollecties. 
Zij was in dit geval noodzakelijk, omdat de traditionele indeling: particulier-functies bepaalde 
openbare activiteiten als bijvoorbeeld partijlidmaatschappen of journalistieke werkzaamheden 
buitensloot. Hierdoor vervallen op formele gronden ontstane rubrieken als "publicaties en 
redevoeringen" en krijgt ook het incidenteel openbaar optreden van echtgenotes (in dit geval van 
Julia Carolina Frowein) extra accent. Buiten deze indeling valt de briefwisseling die van algemene 
aard wordt geacht en de stukken betreffende persoonlijke bezittingen (financiële administratie, 
woonhuizen) die niet onder het zakelijke gedeelte van het familie-archief vallen.

De overweldigende hoeveelheid stukken, die de neerslag waren van Eltjo Allegondus van 
Beresteyns werkzaam leven, noopte de inventarisator tot schematisering van zijn activiteiten in 
rubrieken. De door Van Beresteyn zelf naar onderwerp geordende dossiers werden in het kader 
van zijn activiteiten geplaatst; zo nodig werd de interne orde van omvangrijke dossiers verfijnd en 
door beschrijving nader geanalyseerd.

40 Zie inventarisnummer 1767.
41 Vergelijk inventarisnummer 672.
42 Vergelijk inventarisnummers 1205-1212, rubriek I B 1, pag. 152.
43 Vergelijk de verantwoording van drs. B. Woelderink van zijn Inventaris van het archief van het Huis ten Donck, 

Gemeentearchief Rotterdam, 1968, pag. XV. In zijn geval is de invoering van een ambtelijk gedeelte als de 
neerslag van overheidswerkzaamheden binnen een familiearchief zeer goed te verdedigen.
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Het archief van het Pieuse Fonds Maria Duyst of "De Kist van Beresteyn" is in principe beschreven 
tot 1948, het sterfjaar van de voorlaatste beheerder E.A. van Beresteyn.

Aan de inventaris zijn een regestenlijst en stambomen van de geslachten Van Beresteyn, Gael, 
Gaymans, Pielat van Bulderen, Vromans, Forsten, Frowein en Van Bleiswijk toegevoegd. De 
inventaris van het archief van het geslacht Desmanet de Biesmes door H. Coppejans Desmedt44 
leverde het voorbeeld op voor een overzicht van de affiliaties van de in de collectie Van Beresteyn 
aangetroffen geslachten. Het nader toegankelijk maken door indicering leidde tot een index op 
vóórnamen, een index op geslachtsnamen en een index op zaken. De index op voornamen 
refereert in hoofdzaak naar stukken vóór 1700; wanneer in (voornamelijk oostnederlandse) akten 
nà 1700 namen voorkwamen, waarvan onduidelijk was of het geslachtsnamen dan wel 
patronymen zijn, zijn de voornamen eveneens hierin opgenomen. Persoonsnamen, die niet 
refereren naar individuen of geslachten maar naar zaken (zoals de firma Van Beresteyn & Co, het 
Deutzend Hofje, Heldring en Pierson N.V.) zijn in de zakenindex opgenomen .

De inventaris werd in 1975 voltooid door drs. J.A.A. Bervoets, chartermeester van de Tweede 
Afdeling van het Algemeen Rijksarchief.

Aanvullingen op het familiearchief Van Beresteyn

AANVULLINGEN OP HET FAMILIEARCHIEF VAN BERESTEYN
Na het verschijnen van de Inventaris van de papieren, afkomstig van leden van het geslacht Van 
Beresteyn en aanverwante geslachten in 1977 45 volgde de acquisitie van een tweetal aanvullingen, 
die door verschillende archiefbeherende instellingen oorspronkelijk waren beschouwd als 
bestanddelen van hun eigen archief. Nog in hetzelfde jaar droegen de directeuren van de n.v. "Het 
Vierhouter Bosch" de door Eltjo Allegondus van Beresteyn (1876-1948) gevormde en achtergelaten 
archivalia over 46, waarin hij zowel stukken betreffende de onderneming zelf als stukken 
betreffende zijn persoonlijke interventies inzake het natuurbeheer door de overheid bewaarde. 
Toen in het voorjaar van 1978 de pas opgeheven Nederlandsche Commissie voor Ikonographische 
Documentatie zijn archivalia aan het Algemeen Rijksarchief overdroeg 47, bleken ook daar 
bestanddelen aanwezig te zijn, die van Eltjo Allegondus van Beresteyn persoonlijk afkomstig 
waren en ook betrekking hadden op activiteiten op genealogisch en iconografisch terrein in 
andere verenigingen.

De ontdekking van een charterverzameling, die onderling verband vertoonde in een familiearchief 
Van Alphen, leidde tot de noodzaak van de beschrijving van enige bescheiden, afkomstig van 
leden van het geslacht Gael, dat indirect met het geslacht Van Alphen verwant is. De stukken 
blijven onder beheer van de Derde Afdeling van het Algemeen Rijksarchief; in afwachting van de 
inventarisering van het familiearchief zijn de stukken Gael voorlopig in een aanhangsel bij deze 
inventaris beschreven. Vlak voor het ter perse gaan van deze inventaris kwamen uit de nagelaten 
papieren van H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius, oud-provinciaal archiefinspecteur in Zuid-Holland 
archivalia, afkomstig van Johan Gael (geboren 1745) te voorschijn. Zij werden alsnog in deze 
inventaris opgenomen.

De twee hierboven vermelde aanvullingen zijn in deze inventaris opgenomen als deel 2 (voorheen 
toegang 2.21.019) en deel 3 (voorheen toegang 2.21.184). De voormalige toegangen 2.21.019 en 
2.21.184 zijn in augustus 2010 samengevoegd met toegang 2.21.018 en als één geheel verworden 
tot toegang 2.21.018.

44 H. Coppejans-Desmedt, Inventaris van het archief van de familie Desmanet-de Biesmes en van de aanverwante 
geslachten. Rijksarchief Gent, z.j., pag. 18-19.

45 Over de vernissage van deze inventaris, zie correspondentie van de Tweede Afdeling, 1977 D 8.65.
46 Correspondentie van de Tweede Afdeling, 1977 D 9.241.
47 Correspondentie van de Tweede Afdeling, 1978 D 8.19 en D 9.10.
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Errata

ERRATA
De noodzaak tot de uitgave van een supplement-inventaris geeft de samensteller tevens 
aanleiding op de talrijke opmerkingen, die van ontvangers van de inventaris Van Beresteyn 
werden ontvangen, in te gaan. Van verschillende kanten werd de inventarisator attent gemaakt op 
begane vergissingen, hetgeen aanleiding werd tot de samenstelling van een lijst van errata en een 
herziening van de regestenlijst door E.R. Ooijevaar, adjunct-archivist A van de Tweede Afdeling van 
het Algemeen Rijksarchief.

De errata zijn verbeterd in deel 2 en 3 van het familiearchief.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

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

1. Eerste deel

1. EERSTE DEEL
I. Het geslacht Van Beresteyn.

I. HET GESLACHT VAN BERESTEYN.
A. Persoonlijk gedeelte.

A. PERSOONLIJK GEDEELTE.
1. Cornelis van Beresteyn (1517-1595).

1. CORNELIS VAN BERESTEYN (1517-1595).
Cornelis van Beresteyn was gehuwd met Catharina van Oudtschooten. (zie verder Inleiding, pag.1)

1 Onderhandse akte, houdende boedelscheiding van zijn nalatenschap.
1 februari 1597 1 stuk
Zie regestenlijst nr. 39. Met aantekeningen van Eltjo Anne van Beresteyn. Z.j. (20e eeuw)

2. Pauwels van Beresteyn (1548-1625) en Volckera Claesdochter Knobbert (1554-1634).

2. PAUWELS VAN BERESTEYN (1548-1625) EN VOLCKERA CLAESDOCHTER KNOBBERT  
(1554-1634).
Voor Pauwels, zoon van Cornelis van Beresteyn en Catharina van Oudtschooten, zie Inleiding pag.1 
vlgg.

a. Pauwels van Beresteyn.

a. Pauwels van Beresteyn.

2 Ingekomen schuldbekentenis van Gilles de Haen, rood- of couleurverver voor de 
levering van meekrap, afgelegd voor schepenen van Delft.
15 Maart 1599 1 charter
Zie regestenlijst nr. 47

3 Aandelen van Van Beresteyn in de V.O.C., met ingekomen rekening van de kamer 
van Amsterdam over zijn aandelen aldaar.
1606-1626 1 omslag

4 Onderhandse akte, houdende vrijwaring van Van Beresteyn door Otto de May en 
Pieter Willemszoon van der Hoeff van een borgtocht, gesteld door Van Beresteyn 
ter ontlasting van Johan Aertszoon van Hoornbeek van diens borgstelling voor het 
gerecht van 's-Hertogenbosch.
3 juli 1615 1 stuk

5 Sententies van schepenen en vierschaar te Amsterdam inzake een vordering van 
Van Beresteyn op Hans van den Hoey, diamantslijper aldaar.
1606-1626 1 lias

6 Sententie van het Hof van Holland inzake een vordering van Van Beresteyn op 
Adriaan IJsbrandszoon, koopman te Amsterdam en vertegenwoordiger van de 
V.O.C.
25 mei 1612 1 stuk

7 Ingekomen schuldbekentenissen, met aantekeningen van Van Beresteyn over de 
aflossing.
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1614-1624 1 omslag

8 Akte, houdende regelingen van de alimentatie van de kinderen van wijlen Jacob 
Mattheüszoon Buys uit diens nalatenschap door zijn weduwe, 19 mei 1617. Afschrift 
door Vreeland, regent van de weeskamer te Delft, met bijgevoegde verklaring van 
de weduwe, houdende vrijwaring van Van Beresteyn van de borgstelling.
19 mei 1617 1 stuk

9 Ingekomen kwitanties voor betaalde belastingen.
1618-1629 1 omslag

10 Ingekomen kwitanties bij Van Beresteyn en zijn nabestaanden voor betaalde 
facturen.
1613-1634 1 omslag

11 Mutuele testamenten van Pauwels van Beresteyn en Volckera Claesdochter 
Knobbert, afgelegd voor Jacob Dassegny, notaris te Delft.
1623 1 charter en 1 stuk

12 Onderhands contract tussen Pauwels van Beresteyn en Dirk van der Dussen over de 
verdeling van inkomsten uit een vordering van Tielman Wouterszoon van den Burg 
ten laste van een huis in Delft uit de nalatenschap van Geertje Dirxdochter.
19 maart 1624 1 stuk

13 Stukken betreffende zijn nalatenschap.
1625 1 omslag

14 Nagekomen onderhandse akten betreffende een in onderpand gegeven wissel op 
Jan de Wael door Elysabeth Jansdochter, weduwe van Adriaen van der Chijs, aan 
Pauwels van Beresteyn.
1628, 1639 2 stukken

15 Nagekomen facturen van Johan van Rijn, procureur van het Hof van Holland, voor 
proceskosten, gemaakt door Van Beresteyn wegens vorderingen van een borgtocht 
op Willem Brasser.
1635, 1639 2 stukken

16 Ingekomen kwitanties bij zijn erfgenamen van Gerrit Jacob Boeckholt en Arent van 
der Graeff voor de vervaardiging van een glas in de kerk van Hillegersberg met het 
wapen van Van Beresteyn.
November 1656 1 stuk

17 Ingekomen correspondentie bij zijn nabestaanden over het onderhoud van zijn 
grafsteen in de Nieuwe Kerk in Delft.
1865, 1882 en z.j. 1 omslag

b. Volckera Claesdochter Knobbert.

b. Volckera Claesdochter Knobbert.

18-27 Rekeningen over het beheer van haar nalatenschap door Jacob Briell.
1627-1639
18 Eerste rekening, 10 september 1627, 1 deel
19 Bijlagen bij inventarisnummer 18, 1626-1627, 1 pak, geliasseerd 
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geweest
20 Tweede rekening, 21 november 1630, 1 deel
21 Bijlagen bij inventarisnummer 20., 1 verbroken lias
22 Derde rekening, 28 oktober 1633, 1 deel
23 Bijlagen bij inventarisnummer 22, 1630-1633, 1 verbroken lias
24 Vierde rekening, 13 december 1634, 1 deel
25 Bijlagen bij inventarisnummer 24, 1633-1634, 1 pak, geliasseerd 

geweest
26 Vijfde rekening, 26 oktober 1639, 1 deel
27 Bijlagen bij inventarisnummer 25, 1634-1639, 1 pak, geliasseerd 

geweest

28 Inventaris van haar nalatenschap.
11 november 1638 1 deel

3. Gijsbert van Beresteyn (1576-1641) en Maria Prins (1587-1667).

3. GIJSBERT VAN BERESTEYN (1576-1641) EN MARIA PRINS (1587-1667).
Gijsbert, de oudste zoon van Pauwels van Beresteyn en Volckera Claesdochter Knobbert, huwde op 
12 november 1606 Maria Prins. Zie verder Inleiding, pag. 2

a. Gijsbert van Beresteyn.

a. Gijsbert van Beresteyn.

29 Inschrijvingsbewijs aan de universiteit van Padua.
13 januari 1600 1 stuk
Met fotostaat. Z.j. (20e eeuw)

30 Onderhandse akte van huwelijkse voorwaarden tussen Gijsbert van Beresteyn en 
Maria Prins, gesloten in het bijzijn van wederzijdse familieleden.
28 oktober 1606 1 charter
Met fotostaat. Z.j. (20e eeuw)

31 Mutueel testament van Gijsbert van Beresteyn en Maria Prins, afgelegd voor Jacob 
Dassegny, notaris in Delft.
1624 1 charter

32 "Memorie van de geboorte van onze kinderen", door Van Beresteyn.
1630 1 stuk

33 Ingekomen brief van zijn neef Paulus Arendszoon van Beresteyn en van zijn 
schoolgaande zoon Christiaan van Beresteyn.
1631 en z.j. 2 stukken

34 Onderhandse overeenkomst tussen zijn nabestaanden over de verdeling van zijn 
nalatenschap.
18 december 1673 1 stuk

b. Maria Prins.

b. Maria Prins.

35 Testament, afgelegd voor Abraham van der Velde, notaris in Delft.
19 augustus 1667 1 stuk

36 Lijsten van getuigen bij haar begrafenis.
1667 1 omslag
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37 Inventarissen van haar nalatenschap.
December 1667 2 katernen

4. Margaretha Duyst van Beresteyn (1581-1635) en Adriaan van Berckhout (1572-1620).

4. MARGARETHA DUYST VAN BERESTEYN (1581-1635) EN ADRIAAN VAN BERCKHOUT  
(1572-1620).
Margaretha Duyst was de tweede dochter van Pauwels van Beresteyn en Volckera Claesdochter 
Knobbert. Op 25 mei 1604 huwde zij mr. Adriaan van Berckhout, de stamvader van het geslacht 
Teding van Berkhout

a. Margaretha Duyst van Beresteyn.

a. Margaretha Duyst van Beresteyn.

38 Lijst van getuigen bij haar begrafenis.
1635 1 stuk

b. Adriaan van Berckhout.

b. Adriaan van Berckhout.

39 Lijst van getuigen bij zijn begrafenis.
1620 1 stuk

5. Margaretha van Beresteyn (1583-1639) en Adriaan Bogaert (1580-1619).

5. MARGARETHA VAN BERESTEYN (1583-1639) EN ADRIAAN BOGAERT (1580-1619).
Margaretha van Beresteyn was de derde dochter van Pauwels van Beresteyn en Volbkera 
Claesdochter Knobbert. Op 7 september 1604 huwde zij Adriaan Bogaert, advocaat in Delft

40 Lijst van getuigen bij de begrafenis van Adriaan Bogaert.
Augustus 1619 1 stuk

6. Ermgarda van Beresteyn (geboren 1584).

6. ERMGARDA VAN BERESTEYN (GEBOREN 1584).
Ermgarda was een dochter van Gijsbert van Beresteyn (broeder van Pauwels van Bersteyn, 1553-
1616) en Dirkje Pietersdochter Raet

41 Ingekomen aanslagbiljet van de gecommitteerde raden van Holland en 
Westfriesland voor de dubbelduizendste penning, gekwiteerd.
1622 1 stuk

7. Magdalena van Beresteyn (1585-1615).

7. MAGDALENA VAN BERESTEYN (1585-1615).
Magdalena was de vierde dochter van Pauwels van Beresteyn en Volckera Claesdochter Knobbert. 
Zij huwde op 23 mei 1606 met Jacob van der Graeff

42 Stukken betreffende haar nalatenschap.
1633-1636 1 omslag

8. Cornelis van Beresteyn (1586-1638).

8. CORNELIS VAN BERESTEYN (1586-1638).
Over Cornelis, de tweede zoon van Pauwels van Beresteyn en Volckera Claesdochter Knobbert, zie 
Inleiding, pag. 2

43 Onderhandse akte van huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis van Beresteyn en 
Corvina van Hoffdijck, gesloten ten overstaan van familieleden, met bijlagen.
24 september 1619 1 charter en 3 stukken

44 Mutueel testament van Cornelis van Beresteyn en Corvina van Hoffdijck, afgelegd 
voor Jacob Dassegny, notaris te Delft.
8 mei 1621 1 charter
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45 Lijst van getuigen bij. zijn begrafenis.
Augustus 1638 1 stuk

46 Inventaris van zijn nagelaten effecten, opgemaakt door Corvina van Hoffdijck, 
Theodorus Vallensis en Agatha van Beresteyn.
z.j. 1 stuk

47 Akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Geertruyt Erminia van Hoorne 
ten overstaan van Jacob Temming, notaris in Delft.
20 februari 1631 1 stuk
In deze nalatenschap hadden ook de nakomelingen van Cornelis van Beresteyn deel

9. Cecilia van Beresteyn (1589-1661) en Cornelis Briell (1582-1625).

9. CECILIA VAN BERESTEYN (1589-1661) EN CORNELIS BRIELL (1582-1625).
Cecilia, de vijfde dochter van Pauwels van Beresteyn en Volckera Claesdochter Khobbert,huwde op 9 
februari 1614 Cornelis Corneliszoon Briell,schepen, raad en burgemeester in Brielle. Zij hertrouwt na 
diens dood op 1 mei 1625 met Pieter de Witte, heer van Haamstede en Burgh (1588-1653)

48 Ingekomen kwitanties bij Cornelis Briell van zijn schoonzuster Margaretha 
Berckhout, geboren Van Beresteyn, en van zijn schoonmoeder Volckera 
Claesdochter Knobbert.
1626, 1634 2 stukken

49 Inventaris van de nalatenschap van Cornelis Briell, toekomend aan Cecilia van 
Beresteyn, opgemaakt ten overstaan van Francoys Brouy, notaris in Delft.
2 september 1627 1 band

10. Magdalena van Beresteyn (1589-I628).

10. MAGDALENA VAN BERESTEYN (1589-I628).
Magdalena is een dochter van Pieter van Beresteyn (broer van Pauwels van Beresteyn, 1550-1602) en 
Elisabeth van. den Gruythuys (gestorven l6l5?).Zij huwde op 31 mei 1626 met Hendrik Andrieszoon, 
stadstimmerman in Kampen

50 Mutueel testament van Hendrik Andrieszoon en Magdalena van Beresteyn, 
afgelegd voor schepenen in Kampen.
16 december 1627 1 stuk

11. Dirk van Beresteyn (1594-1625).

11. DIRK VAN BERESTEYN (1594-1625).
Dirk, de derde zoon van Pauwels van Beresteyn en Volckera Claesdochter Knobbert, huwde op 3 juli 
1616 Elisabeth Berckel (1599-1666)

51 Onderhandse akte van huwelijkse voorwaarden tussen Dirk van Beresteyn en 
Elisabeth Berckel ten overstaan van familieleden, Afschrift.
29 mei 1616. z.j. 1 stuk

52 Lijst van getuigen bij zijn begrafenis.
September 1625 1 stuk

12. Aernout van Beresteyn (1595-1652) en Maria van der Graeff (1600-1656).

12. AERNOUT VAN BERESTEYN (1595-1652) EN MARIA VAN DER GRAEFF (1600-1656).
Aernout, vierde zoon van Pauwels van Beresteyn en Volckera Claesdochter Knobbert, huwde op 2 
juni 1619 Maria van der Graeff
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a. Aernout van Beresteyn.

a. Aernout van Beresteyn.

53 Stukken betreffende de verrekening van een schuld van Paulus de Greve.
1623-1626 1 omslag

b. Maria van der Graeff.

b. Maria van der Graeff.

54 Ingekomen factuur van Jan Willemszoon.
1 februari 1626 1 stuk

55 Testament, afgelegd voor Willem de Lagny, notaris in Delft, Afschrift, met bijlagen.
26 september 1653. 1657 1 omslag

13. Christiaan van Beresteyn (1616-1680).

13. CHRISTIAAN VAN BERESTEYN (1616-1680).
Over Christiaan, zoon van Gijsbert van Beresteyn en Maria Prins en over diens echtgenote Jacqueline 
Brouaert, zie Inleiding pag.2

56 Beschikking van de Staten-Generaal der Nederlanden op het verzoek van Christiaan 
van Beresteyn, burgemeester van 's-Hertogenbosch, houdende terugzending van 
enige stukken betreffende een proces tussen de magistratuur van deze stad en de 
Staten-Generaal.
20 december 1657 1 stuk

57 Lijst van getuigen bij zijn begrafenis.
23 juni 1680 1 stuk

14. Anna van Beresteyn (1618-1657).

14. ANNA VAN BERESTEYN (1618-1657).
Over Anna, dochter van Gijsbert van Beresteyn en Maria Prins en gehuwd met Johan Hogenhouck, 
zie Inleiding, pag.2. vlgg.

58 Onderhandse akten van huwelijkse voorwaarden tussen Johan Hogenhouck en 
Anna van Beresteyn, gesloten ten overstaan van familieleden.
11 november 1639 2 charters

59 Testament, afgelegd voor W.D. Langui, notaris in Delft.
21 september 1640 1 stuk

60 Stukken betreffende het echtscheidingsproces tussen Johan Hogenhouck en Anna 
van Beresteyn.
1640-1644 1 omslag

15. Cornelis van Beresteyn (1620-1671).

15. CORNELIS VAN BERESTEYN (1620-1671).
Cornelis, tweede zoon van Gijsbert van Beresteyn en Maria Prins, koopman en lakenbereider, stierf 
ongehuwd. Een beschuldiging, als zou hij bij Maria Dircxdochter een natuurlijk kind hebben 
nagelaten, kon niet worden bewezen

61 Akte, houdende de overdracht van inkomsten uit de handel van Brazilië door Jan 
Claeszoon Schouw aan Van Beresteyn ter inlossing van zijn schuld, ten overstaan 
van Nicolaes Vijgenblad, notaris in Delft.
16 maart 1655 1 stuk
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62 Lijst van getuigen bij zijn begrafenis.
December 1671 1 stuk

63 Akte, houdende boedelscheiding van zijn nalatenschap ten overstaan van A. van 
den Velde, notaris in Delft.
13 januari 1675 1 stuk

16. Nicolaes van Beresteyn (ca. 1620-1684).

16. NICOLAES VAN BERESTEYN (CA. 1620-1684).
De schilder Nicolaes is een kleinzoon van Arent van Beresteyn (broer van Pauwels van Beresteyn, 
1556-1612) en Emerentia van Zuyren (gestorven oktober 1624). Vergelijk Inleiding pag. 6, noot 3

64 Ingekomen kwitanties van Maria en Anna Gerrits.
1655-1656 3 stukken

17. Zacharias van Beresteyn Hoffdijck (1623-1679).

17. ZACHARIAS VAN BERESTEYN HOFFDIJCK (1623-1679).
Over Zacharias, zoon van Cornelis van Beresteyn en Corvina van Hoffdijck, en heer van Middelharnis 
en Oostmoer, zie Inleiding pag. 2

65 Afschrift van een brief van Van Beresteyn aan de Raden van Delft, houdende zijn 
ontslagaanzegging als burgerneester aldaar.
30 september 1675. z.j. 1 stuk
Met transcriptie door E.A. van Beresteyn. 20e eeuw

66 Stukken betreffende zijn nalatenschap.
1691-1692 1 omslag

18. Volckera van Beresteyn (1624-1653).

18. VOLCKERA VAN BERESTEYN (1624-1653).
Volckera, dochter van Aernout van Beresteyn en Maria van der Graeff, huwde op 19 november 1642 
Salomon van Schoonhoven, ruwaard, baljuw en opperdijkgraaf in Putten

67 Gedichten op haar overlijden door I. Steenwijk, predikant te Geervliet. Gedrukt.
Augustus 1653 2 stukken

19. Paulus van Beresteyn (1626-1667).

19. PAULUS VAN BERESTEYN (1626-1667).
Paulus, derde zoon van Gijsbert van Beresteyn en Maria Prins, huwde op 2 augustus 1651 Johanna 
Swanevelt. Zie verder Inleiding, pag. 3

68 Contract tussen Van Beresteyn en zijn familieleden inzake de bestemming van zijn 
goederen bij de sluiting van de huwelijkse voorwaarden met Johanna Swanevelt, 
gesloten voor Gerrit van der Wel, notaris in Delft.
25 juli 1651 1 stuk

69 Mutuele testamenten van Paulus van Beresteyn en Johanna Swanevelt, met 
wijzigingen, 1652-1667. Afschriften door A. van der Velde, notaris in Delft.
25 augustus 1668 1 katern

70 Lijst van getuigen bij zijn begrafenis.
1667 1 stuk

71 Stukken betreffende zijn nalatenschap.
1668-1673 1 omslag
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20. Cornelis van Beresteyn, heer van Middelharnis (1629-1716).

20. CORNELIS VAN BERESTEYN, HEER VAN MIDDELHARNIS (1629-1716).
Cornelis, zoon van Cornelis van Beresteyn en Corvina van Hoffdijck, leefde ambteloos in de 
verblijfplaats Ypenburg (het huidige vliegveld bij Den Haag)

72 Akte, houdende toestemming om te mogen beschikken over de door Zacharias van 
Beresteyn nagelaten goederen, verleend door de Staten van Holland en 
Westfriesland.
17 maart 1679 1 charter

73 Testamenten. 1714-1716. Gelijktijdige authentieke afschriften.
4 stukken

74-76 Inventarissen van zijn nalatenschap, met stukken betreffende de boedelscheiding.
1716-1725 3 banden
74 Retroacta, 1668-1716
75 1716-1717
76 1718-1725

21. Gijsbert van Beresteyn (1630-1681) en Cornelia van der Hoeff (1629-1699).

21. GIJSBERT VAN BERESTEYN (1630-1681) EN CORNELIA VAN DER HOEFF (1629-1699).
Gijsbert, de vierde zoon van Gijsbert van Beresteyn en Maria Prins, huwde op 12 januari 1667 
Cornelia van der Hoeff. Zie verder Inleiding, pag.3

a. Gijsbert van Beresteyn.

a. Gijsbert van Beresteyn.
1. persoonlijk leven.

1. persoonlijk leven.

77 Stellingen over het mandaat, geschreven ter verkrijging van de doctorstitel in de 
rechten aan de univérsiteit in Leiden.
3 april 1653 1 deeltje

78 Doctorsbul.
3 april 1653 1 charter

79 Onderhandse akte, houdende de vrijwaring van Van Beresteyn door het fraterhuis 
van de stad Delft voor alle schade door molest tegen de betaling van een zeker 
bedrag.
24 september 1671 1 stuk

80 Ingekomen brief van Jan van Wieringen over het geslacht Van Oudtschooten.
14 oktober 1675 1 stuk

81 Lijst van getuigen bij zijn overlijden.
September 1681 1 stuk

82 Inventaris van zijn nalatenschap, opgemaakt door A.J. van Assendelft, met 
onderhandse akten van boedelscheiding.
1694, 1697 1 katern

83 Kwitantie van de ontvanger van de St. Jorisdoelen voor 100 gulden uit zijn 
nalatenschap.
16 mei 1697 1 stuk
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2. openbaar leven.

2. openbaar leven.

84 Akten, houdende zijn aanstelling tot hoofdman en luitenant der schutterij in Delft 
door burgemeesters en regeerders aldaar.
1662 2 stukken

85 Akte, houdende zijn aanstelling tot ontvanger van de 200e penning der stad Delft, 
door burgemeesters en regeerders aldaar.
31 december 1667 1 charter

86 Akte, houdende zijn aanstelling tot "crebbemeester" van de "crebbe" 
(vondelingentehuis?) voor de Poppesteeg in Delft, door burgemeesters en 
regeerders aldaar.
20 november 1670 1 stuk

b. Cornelia van der Hoeff.

b. Cornelia van der Hoeff.

87 Ingekomen factuur van Abraham van de Velde, rentmeester van de boedel van 
Adriaan Dirkzoon Mollick, houdende vermelding van haar schulden aan de 
overledene.
21 augustus 1693 1 stuk

88 Lijst van getuigen bij haar begrafenis.
Januari, februari 1699 1 stuk

22. Willem van Beresteyn (1653-1688).

22. WILLEM VAN BERESTEYN (1653-1688).
Over Willem, zoon van Paulus van Beresteyn en Johanna Swanevelt, zie Inleiding, pag.3

89 Onderhandse overeenkomst tussen Van Beresteyn en zijn voogden inzake de 
toekenning van een jaargeld van 100 gulden voor zijn onderhoud, met rekeningen 
van de tevoren aan hém verrichte betalingen over de jaren 1669-1677.
Juni 1677 1 omslag

90 Beschikking van het gerecht van Delft op een verzoek van Van Beresteyn om een 
uitspraak, waardoor zijn oom en voogd Cornelis van Beresteyn wordt verplicht, zijn 
moeder en hemzelf te onderhouden met gelden uit de nalatenschap van Maria 
Prins, met afschrift.
26 maart 1677 2 stukken

91 Onderhandse akte van huwelijkse voorwaarden tussen Willem van Beresteyn en 
Johanna Margaretha van Gesperen.
17 januari 1679 1 stuk

92 Sententie van het gerecht en burgemeester en schepenen van Wageningen, 
houdende bevel aan Eustachius von Heydeck tot teruggave van een aan hem 
overhandigde schijn-obligatie door Van Beresteyn.
30 november 1687 1 stuk
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23. Anna van Beresteyn (1657-1694).

23. ANNA VAN BERESTEYN (1657-1694).
Anna, dochter van Paulus van Beresteyn en Johanna Swanevelt, was op 1 april 1679 gehuwd met 
Johan Suermondt (gest. 1681), burgemeester en raad van Wageningen en op 18 november 1682 met 
Dirk de Ruyter (1644/45-1706), burgemeester, secretaris en schepen van Wageningen

93 Akte, houdende décharge van Gijsbert van Beresteyn als voogd over zijn nicht Anna 
van Beresteyn door haar echtgenoot Johan Suermondt ten overstaan van Abraham 
van der Velde, notaris in Delft.
11 juni 1671 1 stuk

94 Beschikking van schepenen van de stad Delft op een verzoek van Anna van 
Beresteyn om een jaargeld van 200 gulden uit haar erfdeel.
22 oktober 1677 1 stuk

24. Johanna van Beresteyn (1657-1718) en Frederik Godert van Dorp (1659-1689).

24. JOHANNA VAN BERESTEYN (1657-1718) EN FREDERIK GODERT VAN DORP (1659-1689).
Johanna, dochter van Christiaan van Beresteyn en Jacqueline Brouaert, huwde op 23 januari 1686 
Frederik Godert van Dorp, en op 17 november 1699 Jan van Goor, majoor van de dragonders

95 Lijst van getuigen bij het sluiten van de doodkist van Frederik Godert van Dorp.
14 november 1689 1 stuk

25. Maria van Beresteyn (1663-1677).

25. MARIA VAN BERESTEYN (1663-1677).
Maria, dochter van Paulus van Beresteyn en Johanna Swanevelt, stierf voor het bereiken der 
huwbare leeftijd

96 Testament, afgelegd voor W. van Ruyven, notaris in Delft.
20 april 1677 1 stuk

97 Rekeningen over haar nalatenschap.
16 september 1677 en z.j. 2 stukken

26. Paulus van Beresteyn (1668-1702).

26. PAULUS VAN BERESTEYN (1668-1702).
Over Paulus, zoon van Gijsbert van Beresteyn en Cornelia van der Hoeff, zie Inleiding, pag.3

98 Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland, houdende opheffing van het 
fideïcommis over een losrentebrief van het gewest Holland uit de nalatenschap van 
Sophia Vrancken en Cornelia van der Hoeff ten behoeve van Paulus van Beresteyn 
in verband met diens vertrek als employé van de V.O.C. naar Indië.
10 maart 1700 1 charter

99 Onderhandse verklaring van Paulus van Beresteyn, houdende toestemming aan zijn 
zuster Maria Magdalena van Beresteyn om zo nodig aan de Staten van Holland en 
Westfriesland opheffing van het fideïcommis over de aan haar door Sophia 
Vrancken en Cornelia van der Hoeff nagelaten losrentebrieven te vragen.
7 maart 1701 1 stuk

100 Lijst van Getuigen bij zijn sterfbed in Batavia.
September 1702 1 stuk

27. Maarten Cornelis van Beresteyn (1695-1734).

27. MAARTEN CORNELIS VAN BERESTEYN (1695-1734).
Over Maarten Cornelis, zoon van Thomas van Beresteyn en Dina Cornelia Tromp, zie Inleiding, pag.4
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101 Eigendomsbewijs van een losrentebrief ten laste van de stad Delft uit de 
nalatenschap van Joris Dirckszoon Groenewegen, overgedragen door erfgenamen 
ten overstaan van schepenen in Delft, met eigendomsbewijzen van Magdalena 
Claesdochter en Joris Dirckszoon Groenewegen.
1665-1708 3 charters in 1 transfix

102 Akte, houdende toekenning van venia aetatis door de Raden van Brabant.
23 maart 1718 1 charter

103 Ingekomen rekest van het kuipersgilde en de brouwers der stad 's-Hertogenbosch 
gericht aan de magistratuur, om nadere reglementering met betrekking tot de 
inhoudsmaten der vaten en om de aanstelling van herijkmeesters. Gedrukt.
1732 1 stuk

104 Akte, houdende de decharge van Christiaan Paulus van Beresteyn als executeur-
testamentair van de nalatenschap van zijn oom Maarten Cornelis van Beresteyn 
door schepenen van 's-Hertogenbosch.
7 februari 1735 1 stuk

105-106 Inventarissen van erfdelen uit zijn nalatenschap, opgemaakt door L.W.J. van 
Beusekom, notaris te Delft.
4 september 1760 2 delen
105 Ten behoeve van Gijsbert van Beresteyn.
106 Ten behoeve van zijn schoondochter Catharina Wilhelmina Brühl, 

douairière Christiaan Paulus van Beresteyn.
28. Christiaan Paulus van Beresteyn (1705-1758) en Catharina Wilhelmina Brühl (1723-1794).

28. CHRISTIAAN PAULUS VAN BERESTEYN (1705-1758) EN CATHARINA WILHELMINA  
BRÜHL (1723-1794).
Over Christiaan Paulus, zoon van Thomas van Beresteyn en Dina Cornelia Tromp, zie Inleiding, pag.4

a. Christiaan Paulus van Beresteyn.

a. Christiaan Paulus van Beresteyn.

107 Akte, houdende de toekenning van venia aetatis door de raad van de leenhof van 
Brabant.
30 juli 1726 1 charter

108-111 Stukken betreffende een aanklacht tegen Van Beresteyn wegens geweldpleging en 
overspel door de magistratuur van 's-Hertogenbosch en de daarop gevoerde 
processen.
1737-1756
108 Stukken betreffende de aanwijzing en het ontslag van curatoren 

over zijn goederen tijdens zijn gevangenzetting door de schout van 
's-Hertogenbosch, November 1737-maart 1738, 1 omslag

109 Sententie van schepenen van 's-Hertogenbosch, houdende 
vrijspraak van het tenlastegelegde, met voorstukken, 1738-1740, 1 
pak
Met transcripties van E.A. van Beresteyn. Z.j. (20e eeuw)

110 Contract tussen Van Beresteyn en R.B.G. van Rechteren, schout te 's-
Hertogenbosch inzake door Van Beresteyn terug te vorderen gelden, 
betaald ter verkrijging van zijn vrijlating, gesloten voor Abraham 
Cortebrant, notaris te 's-Hertogenbosch. 6 januari 1745- Afschrift, 
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met nadere aantekeningen, z.j., 3 stukken
111 Sententie van de Raad van Brabant houdende veroordeling van Van 

Beresteyn wegens indiening van voor het gerecht beledigende 
rekesten, met notulen van een der raadszittingen, 1753, 1756, 2 
stukken

112 Ingekomen stukken bij zijn neef Adriaan Prins,beheerder van zijn goederen en 
voogd over zijn kinderen.
1737-1753 1 pak

113-118 Stukken betreffende zijn echtscheiding met Elisabeth Wilhelmina van Midlum en 
zijn tweede huwelijk met Catharina Wilhelmina Brühl.
1738-1754
113 Stukken betreffende zijn aanvraag tot echtscheiding, maart 1738 en 

z.j., 1 katern en 2 liassen
114 Akte, houdende de verklaring van non-projuditie op de 

nalatenschap van. Elisabeth Wilhelmina van Midlum door Van 
Beresteyn, mede-getuige bij haar begrafenis, ten overstaan van 
Willem de Raeff, notaris te 's-Hertogenbosch, 15 augustus 1742, 1 
stuk

115 Resolutie van de Raad van Brabant, houdende de bekrachtiging van 
een overeenkomst tussen Van Beresteyn en zijn gewezen 
schoonvader Gerard van Midlum over het beheer van het erfdeel van 
de uit zijn ontbonden huwelijk voortgekomen kinderen, 26 
september 1742, 1 charter

116 Stukken betreffende een appèl van Van Beresteyn bij de Raad van 
Brabant tegen de weigering van schepenen van 's-Hertogenbosch 
van de afkondiging van zijn huwelijk met Catharina Wilhelmina 
Brühl, Maart 1743, 1 omslag

117 Resolutie van de Raad van Brabant, houdende toewijzing van 
Adriaan Prins als voogd over de kinderen uit het ontbonden huwelijk 
met Elisabeth Wilhelmina van Midlum, 1744, 1 charter

118 Rekest van Van Beresteyn aan Anna van Hannover, prinses-
gouvernante van de Nederlanden, om wettiging van zijn huwelijk 
met Catharina Wilhelmina Brühl, gesloten op 11 maart 1743 in Goch, 
en van de uit dit huwelijk voortgekomen kinderen. Afschrift, met 
bijlagen, 25 november 1754, 1 lias

119 Ingekomen kwitantie van H. Mamers voor betaald kostgeld ten behoeve van zijn 
zoon Paulus Cornelis van Beresteyn.
5 april 1743 1 stuk

120 Briefwisseling met Jacob van der Lely over de verdeling van de nalatenschap van 
Alida Bisschop, geboren De Groot, met bijlagen.
1752-1754 1 omslag

121 Testamenten.
1756, 1758 3 stukken

122 Stukken betreffende zijn nalatenschap.
1758-1763 1 omslag
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b. Catharina Wilhelmina Brühl.

b. Catharina Wilhelmina Brühl.

123 Ingekomen kwitantie van G. van Hoorn voor betaald kostgeld ten behoeve van haar 
zoons Gijsbertus en Hugo van Beresteyn.
7 mei 1761 1 stuk

124 Ingekomen schuldbekentenis van Antonie Gornelis den Brok, Rut van Deutekom en 
Hendrik van Vugt afgelegd voor schepenen van de dorpsdingbank van Berchem.
10 mei 1786 1 stuk

29. Christiaan van Beresteyn (1744-1800).

29. CHRISTIAAN VAN BERESTEYN (1744-1800).
Over Christiaan, zoon van Christiaan Paulus van Beresteyn en Elisabeth Wilhelmina Brühl, zie 
Inleiding, pag. 4

125 Doctorsbul, uitgereikt door de universiteit van Leiden bij zijn promotie in de 
rechtswetenschap.
2 april 1765 1 charter

126 Onderhandse volmacht van Wilhelm Rotger Mallinckrott en Christoph Mallinckrott 
aan Van Beresteyn om hem te vertegenwoordigen bij de verdeling van de 
nalatenschap van Pieter Pittenius, met afschrift van een overeenkomst van diens 
erfgenamen inzake een vordering op de boedel van Fridrik Hermen van Gangelt.
1718. 30 april 1776 en z.j. 2 stukken

127 Instructie voor de havenmeester in Delfshaven, met formulier van eed, opgesteld 
20 november 1662. Afschriften.
z.j. (ca. 1780) 2 katernen

128 "Toejuiching aan ... Christiaan van Beresteyn op deszelfs aanstelling tot 
hoofdofficier der stad Delft ...", door W.B. Gedrukt.
6 december 1786 1 stuk

129 "Rapport van de gecommitteerden tot de zaak van de Oostindische Compagnie aan 
de Provisionele Repraesentanten van het Volk van Holland".Gedrukt.
15 juni 1795 1 deel
Dit rapport was mede-ondertekend door Van Beresteyn

30. Gijsbert van Beresteyn (1749-1810) en Maria Magdalena van Groenewegen (1750-1802).

30. GIJSBERT VAN BERESTEYN (1749-1810) EN MARIA MAGDALENA VAN GROENEWEGEN  
(1750-1802).
Over Gijsbert, zoon van Christiaan Paulus van Beresteyn en Elisabeth Wilhelmina Brühl, zie Inleiding, 
pag.4. vlgg.

a. Gijsbert van Beresteyn.

a. Gijsbert van Beresteyn.

130, 131 Reisjournalen, bijgehouden door Van Beresteyn, luitenant op de oorlogssnauw 
Zephir onder bevel van A. Loopuyt.
1767, 1769 2 delen
130 deel 1.
131 deel 2.

132 Akte, houdende zijn aanstelling als postmeester door schepenen van 's-
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Hertogenbosch.
11 november 1782 1 charter

133 Ingekomen schuldbekentenissen.
1786-1803 1 omslag

134 Instructies van P.H. van Galen, procureur-generaal te 's-Hertogenbosch aan de 
"ingebieder" aldaar, bij gelegenheid van de dagvaarding van Laurens van der 
Straaten en Adriaan van der Meer inzake een vordering van Van Beresteyn, met 
exploiten.
Augustus 1747 1 omslag

135 Testamenten, met codicillen.
1797-1808 1 omslag

136 Duplikaat-kwitanties aan C.W. van Boetselaer, ontvanger-generaal, voor betaling 
van renten op door Van Beresteyn uitgeleend kapitaal.
Juli-december 1809 1 omslag

137 Proces-verbaal, houdende de weigering van Joseph den Doop tot uitreiking van de 
sleutel van de grafkelder van Van Beresteyn op gerechtelijke vordering, opgemaakt 
door Lambert Ophoff, vorster te Vught en kerkmeester van de St. Pieter aldaar.
5 juni 1805 1 stuk

138 Aandelen van Van Beresteyn in het fonds tot exploitatie van de sociëteit Amicitia te 
's-Hertogeribosch.
1809 2 stukken

139 Onderhandse inventaris van zijn nagelaten goederen, opgemaakt door zijn 
erfgenamen.
10 augustus 1810 1 deel

140 Stukken betreffende de afwikkeling van zijn nalatenschap.
1810-1817 1 omslag

b. Maria Magdalena van Groenwegen.

b. Maria Magdalena van Groenwegen.

141 Kwitantie van Maria Magdalena van Groenewegen aan haar medeerfgenamen voor 
de restitutie van het tekort bij de toedeling van de sieraden uit de nalatenschap van 
Aemilia Cornelia van der Lely.
9 mei 1796 1 stuk

142 Ingekomen brief van Cornelis van Oudendijk aan Adriaan van Groenewegen, 
houdende een beschrijving van het wapen van Van Groenewegen, 10 november 
1688. Afschrift door Maria Magdalena van Groenewegen, met wapentekeningen.
z.j. 3 stukken

31. Hugo van Beresteyn (1753-1765).

31. HUGO VAN BERESTEYN (1753-1765).
De jong gestorven Hugo was de derde zoon van Christiaan Paulus van Beresteyn en Elisabeth 
Wilhelmina Brühl

143 Factuur, houdende taxatie van zijn nalatenschap voor de 10e en 20e penning ten 
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laste van zijn erfgenamen, gekwitteerd door D.R. Wijkerhold Bisdom.
1766 1 katern
Met aantekeningen over de verwerving van dit stuk door E.A. van Beresteyn. 20e eeuw

32. Paulus Anne van Beresteyn (1776-1844).

32. PAULUS ANNE VAN BERESTEYN (1776-1844).
Over Pauls Anne, zoon van Gijsbert van Beresteyn en Maria Magdalena van Groenewegen, zie 
Inleiding, pag.5

144 Akte, houdende zijn aanstelling tot sous-luitenant in het tweede bataljon jagers 
door het Committé tot algemene zaken van het bondgenootschap te lande.
23 juli 1795 1 charter

145 Akte, houdende zijn benoeming tot 1e luitenant bij het eerste bataljon jagers door 
het Uitvoerend Bewind.
14 augustus 1799 1 charter

146 Akte, houdende zijn aanstelling tot kapitein van de garde lichte infanterie door de 
raadpensionaris.
24 januari 1806 1 charter

147 Decreet van koning Lodewijk Napoleon van 1 juli 1806, houdende zijn benoeming 
tot kapitein. Afschrift, met staat van dienst.
1806 1 charter

148 Reglementen en circulaires, ingekomen bij Van Beresteyn, grootmeester van de 
Koninklijke Orde der Unie.
1807-1812 1 omslag

149 Diploma van grootmeesterschap van de Koninklijke Orde der Unie.
31 augustus 1809 1 charter

150 Volmacht aan Pieter Willem van den Boogaart tot het beheer van zijn goederen, 
verleend ten overstaan van J.V. Koetsveld, notaris te Delft, Afschrift.
5 mei 1810. 13 december 1811 1 stuk

151 Ingekomen missive van de secretaris van de Hooge Raad van Adel, houdende het 
verzoek aan Van Beresteyn om toezending van de bescheiden, vereist voor de 
inschrijving in het adelsregister, met bijlage.
11 oktober 1825 2 stukken

33. Jacob van Beresteyn (1778-1855).

33. JACOB VAN BERESTEYN (1778-1855).
Voor Jacob, zoon van Gijsbert van Beresteyn en Maria Magdalena van Groenewegen, zie Inleiding, 
pag.5

152 Akte, houdende zijn benoeming tot schout civiel van het schoutambt van Boxtel 
door het departementaal bestuur van Brabant.
29 maart 1803 1 charter

153 Diploma van lidmaatschap van de ridderschap van Noord-Brabant.
1 juni 1848 1 charter
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34. Willem Jacob van Beresteyn (1778-1845).

34. WILLEM JACOB VAN BERESTEYN (1778-1845).
Willem Jacob, zoon van Christiaan van Beresteyn en Anna van Kuffeler, was secretaris van het Hof 
van Holland 1807. Op 24 juli 1804 huwde hij Agneta Wendela Bicker (1782-1842)

154 Beschikking van schepenen en raad van Zierikzee, houdende toekenning van het 
poorterrecht van de stad aan Van Beresteyn.
31 oktober 1785 1 stuk

155 Ontgroeningsbul, uitgereikt door de Leidse studentensenaat Intro Ubique.
9 november 1799 1 charter

156 Doctorsbul, uitgereikt bij zijn promotie in de rechten aan de universiteit in Leiden.
12 juni 1802 1 charter

35. Hugo van Beresteyn (1790-1857) en Anna de Jong van Beek en Donk (1796-1863).

35. HUGO VAN BERESTEYN (1790-1857) EN ANNA DE JONG VAN BEEK EN DONK (1796-
1863).
Over Hugo, zoon van Gijsbert van Beresteyn en Maria Magdalena van Groenewegen, zie Inleiding, 
pag.5

a. Hugo van Beresteyn.

a. Hugo van Beresteyn.

157 Ingekomen factuur voor kosten, gemaakt voor zijn zoon Paulus Anne van Beresteyn 
in de kostschool van de heer Van den Bogaerd, afkomstig van J.G. Merkus.
4 november 1819 1 stuk

158 Ingekomen brieven van zijn zoon Paulus Anne van Beresteyn.
1847-1857 1 pak

159 Wapentekening van de geslachten Van Beresteyn en De Jong van Beek en Donk, 
vermoedelijk gemaakt ter herinnering aan zijn huwelijk door Jos Weingartner.
z.j. 1 stuk

160 Onderhandse akte, houdende de boedelverdeling van zijn nalatenschap.
15 december 1857 1 stuk

b. Anna de Jong van Beek en Donk.

b. Anna de Jong van Beek en Donk.

161 Ingekomen brieven van haar zoon Paulus Anne van Beresteyn.
1858-1863 1 stuk

162 Naamplaat, afkomstig van haar doodkist op de begraafplaats Jaffa te Delft.
1863 1 stuk

36. Gijsbert van Beresteyn (1804-1884) en Catharina Christina de Jong van Rodenburg (1802-1858).

36. GIJSBERT VAN BERESTEYN (1804-1884) EN CATHARINA CHRISTINA DE JONG VAN  
RODENBURG (1802-1858).
Over Gijsbert, zoon van Jacob van Beresteyn en Catharina Christina le Sueur, zie Inleiding, pag.5

a. Gijsbert van Beresteyn.

a. Gijsbert van Beresteyn.

163 Diploma van lidmaatschap van de ridderschap van Noord-Brabant.
1 juli 1848 1 charter
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164 Ingekomen tekening, behorende bij een muts, hem aangeboden bij zijn verjaardag.
1 april 1851 1 stuk

165 Diploma van lidmaatschap van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-
Hertogenbosch.
17 oktober 1861 1 charter

166 Extract van zijn geboorte-akte.
1864 1 stuk

167 Overlijdensakte, opgemaakt te Vught.
26 januari 1884 1 stuk

b. Catharina Christina de Jong van Rodenburg.

b. Catharina Christina de Jong van Rodenburg.

168 Gedicht, haar aangeboden bij haar verjaardag door haar vader Cornelius de Jong 
van Rodenburg.
9 september 1824 1 stuk

169 Ingekomen brieven van haar vader Cornelius de Jong van Rodenburg en haar 
broeder of schoonbroeder N.N.
1834, 1836 2 stukken

170 Ingekomen verjaarsgedicht door de pastoor van Vught.
z.j. 1 stuk

171 Recepten voor visgerechten.
z.j. 1 stuk

172 Overlijdensakte, opgemaakt te Vught.
14 Juni 1858 1 stuk

37. Guillaume Jacques Jean Paul van Beresteyn (1808-1834).

37. GUILLAUME JACQUES JEAN PAUL VAN BERESTEYN (1808-1834).
Guillaume Jacques Jean Paul, zoon van Willem Jacob van Beresteyn en Agneta Wendela Bicker, werd 
in 1825 tot de adelstand verheven. Op 9 augustus 1834 huwde hij Christina Helena Geertruida 
Wilhelmina barones Thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg (1815-1888)

173 Dissertatie over het recht van boedelweigering op grond van het Gallisch recht, 
geschreven ter verkrijging van de doctorstitel in de rechten aan de universiteit in 
Leiden.
6 april 1832 1 deel

174 Doctorsbul.
6 april 1832 1 charter

38. Christiaan Johan van Beresteyn (1823-1907).

38. CHRISTIAAN JOHAN VAN BERESTEYN (1823-1907).
Christiaan Johan, de oudste zoon van Hugo van Beresteyn en Anna de Jong van Beek en Donk, 
huwde 6 juli 1860 Jeanne Marie Henriette Conrad, verwant met het geslacht van 
waterstaatsingenieurs. Zie verder Inleiding, pag. 6

175 Dissertatie over de rechtsmacht van de schepenen van 's-Hertogenbosch, 
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geschreven ter verkrijging van de doctorstitel in de rechten aan de universiteit van 
Utrecht.
17 december 1845 1 deel
Van deze dissertatie zijn twee exemplaren aanwezig

176 Onderhandse akte, houdende borgstelling van de Javasche bank voor kosten, 
betaald door het Nederlands-Indische gouvernement voor de overtocht van Van 
Beresteyn op verlof naar Nederland.
5 januari 1859 1 stuk

177 Advertentie, houdende de afkondiging van de openbare verkoop van zijn in 
Nederlands-Indië nagelaten roerende goederen.
Februari 1877

39. Paulus Anne van Beresteyn (1824-1908) en Eldine Allegonda Gaymans (1835-1915).

39. PAULUS ANNE VAN BERESTEYN (1824-1908) EN ELDINE ALLEGONDA GAYMANS (1835-
1915).
Over Paulus Anne, zoon van Hugo van Beresteyn en Anna de Jong van Beek en Donk, zie Inleiding, 
pag. 5-6

a. Paulus Anne van Beresteyn.

a. Paulus Anne van Beresteyn.
1). algemeen.

1). algemeen.

178 Ingekomen brieven van zijn vader Hugo van Beresteyn.
1843-1859 1 pak
De toestand van het papier laat intensieve raadpleging van deze stukken niet toe

179 Ingekomen brieven van zijn zuster Anna van Beresteyn, 10 oktober 1895, zijn zoon 
Olphert Jan Benjamin van Beresteyn, 1892, 1899; C.J.A. Brullenger, 30 november 
1847; H.A.J. Diemont, 26 november 1875; C.W. Vaillant, 30 april 1892.
1847-1899 1 omslag

180 Ingekomen brieven van zijn moeder Anna de Jong van Beek en Donk.
1849-1864 1 pak

181 Briefwisseling met zijn broer Christiaan Johan van Beresteyn.
1851-1858 1 band

182 Dagboekaantekeningen en autobiografische notities.
1855-1884 4 deeltjes

183 Ingekomen brieven van zijn oom Jacob Vaillant.
1858-1862, 1873 1 omslag

184 Briefwisseling met diverse personen.
1859-1864 1 band
Met tafel. De namen zijn opgenomen in de index

185 Register van uitgaande brieven aan diverse personen.
1893-1894 1 deel
Met tafel. De namen zijn opgenomen in de index
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2). persoonlijk leven.

2). persoonlijk leven.

186 Personalia: geboorte-akte, bewijzen van lidmaatschappen van 
kerkgenootschappen, lotingsoproep voor de militie.
1824-1900 1 omslag

187 Aquarellen van zijn hand.
1836-1872 en z.j. 1 omslag

188 Portretten van Van Beresteyn en zijn vrouw. Tekeningen en silhouetten.
1845, 1878, 1889 1 omslag

189 Stukken betreffende zijn overtocht naar Nederlands-Indië.
1847 1 omslag

190 Dagboek bijgehouden tijdens zijn reis naar Nederlands-Indië, met aquarellen.
1847-1848 1 omslag

191 Album, houdende aquarellen van zijn hand.
1847-1870 en z.j. 1 deel

192 Testamenten, met codicillen.
1851-1904 1 omslag

193 Stukken betreffende zijn huwelijk met Eldine Allegonda Gaymans, met retroacta.
1847. 1858-1866 1 omslag

194 Ingekomen brieven van zijn broer Jacob van Beresteyn, houdende mededeling van 
de dood van zijn moeder Anna de Jong van Beek en Donk.
September 1863 3 stukken

195 Stukken betreffende zijn terugkeer naar Nederland.
1864 1 omslag

196 Ingekomen verjaardagsgedicht van zijn vrouw Eldine Allegonda Gaymans.
1 oktober 1868 1 stuk

197 Stukken betreffende het onderhoud van zijn zoons.
1872-1895 1 omslag
Ontbreekt

198 Menukaarten van diners, gehouden ter gelegenheid van zijn 40-en 50-jarige 
bruiloft.
1888, 1898 4 stukken

199 Olieverfstudies van zijn hand.
z.j. 1 pak

200 Visitekaartjes.
z.j. 1 omslag
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201 Stukken betreffende zijn overlijden en begrafenis.
1908 1 omslag

202 Naamplaat, afkomstig van zijn doodkist op de begraafplaats Jaffa te Delft.
1908 1 stuk

3). bezittingen.

3). bezittingen.
a). financiën.

a). financiën.

203-209 Kasboeken, houdende aantekeningen van het beheer van zijn huishouden.
1834-1884
203 1834, 1840, 1848-1850, 1 omslag
204 1851-1854, 4 deeltjes
205 1855-1857, 1 deel
206 juli 1858-mei 1863, 1 deel
207 juni 1863-maart 1864, 1 deel
208 1863-1866, 1 omslag
209 1873-1884, 1 deel

210 Ingekomen rekening over de uitgaven, voor hem gedaan door zijn vader Hugo van 
Beresteyn tijdens zijn verblijf in Nederlands-Indië en over de daarvoor 
overgezonden gelden.
1847-1857 1 katern

211-214 Journalen, houdende aantekeningen van het beheer van zijn financiën.
1857-1891 1 delen
211 December 1857-1863
212 1864-1879
213 Januari-juli 1881; 1889-1891
214 1883-1887

215-216 Grootboeken betreffende zijn financieel bezit.
1858-1880 2 delen
215 1858-1864
216 1864-1880

217 Stukken betreffende door hem afgesloten verzekeringen.
1863-1915 1 omslag

218 Leggers van zijn effectenbezit.
1867-1872 1 deel

219 Ingekomen aanslagbiljetten van de personele belasting.
1891-1912 1 omslag

b). overige bezittingen.

b). overige bezittingen.

220 Stukken betreffende de bouw en de inrichting van zijn woning te Batavia en zijn 
persoonlijk onderhoud, met foto's van zijn woning te Batavia.
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1851-1858 1 omslag

221 Briefwisseling met diverse instanties over het onderhoud van het familiegraf op de 
begraafplaats Jaffa in Delft.
1875-1905 1 omslag

222 Onderhandse huurakten van een stuk tuingrond in het Kenaupark te Haarlem, met 
plattegronden en afbeeldingen van zijn woonhuis aan dit park.
1877-1878 en z.j. 1 omslag

223 Plattegrond en afbeeldingen van zijn huis, genaamd Oudwijck te Utrecht.
z.j. (ca. 1880-1890) 1 omslag

224 Onderhandse huurakte van een huis aan de Ramstraat Noord te Utrecht.
30 januari 1892 1 omslag

225 Stukken betreffende zijn nalatenschap, met retroacta betreffende de boedel.
1858-1900. 1904-1908 1 omslag

4). openbaar leven.

4). openbaar leven.
a). administrateur en liquidateur bij de Oost-Indische Maatschappij van Administratie en Lijfrente, 1847-1870

a). administrateur en liquidateur bij de Oost-Indische Maatschappij van 
Administratie en Lijfrente, 1847-1870

226 Briefwisseling vanuit Batavia met zijn werkgevers in Amsterdam.
1847-1862 1 omslag

227 Briefwisseling met collega's en met andere bedrijven.
1847-1870 1 omslag

Het betreft: Van Dolder, 1862, 1864
M.P. Ketelaar, z.j.
P. Landsberg, z.j.
J.A. Matthes, 25 november 1893
J. ter Meulen jz, 1847-1862
Wederlandsche Handelmaatschappij, 6 november 1847
C.M.C. Obreen, 30 mei 1862
A. Schaap, 1864, 1870
J.J. Sluiter, 1847
J.E. Tuynman, 25 maart 1864
Wattendorf, 25 maart 1864
G. Weynschenk, 21 maart 1864
J.C. Zimmerman, 1857 en
N.N.

228 Stukken betreffende zijn optreden als likwidateur van het bedrijf.
1865-1870 1 pak

229 Ingekomen en nagekomen verslagen van Nederlandse-Indische ondernemingen. 
Gedrukt.
1865-1879 1 pak
Met tafel op de bedrijven

230 Nagekomen circulaires van diverse ondernemingen.
1879-1883 1 omslag
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b). directeur van de commissiehandel Van Beresteyn en Co.1881-1891

b). directeur van de commissiehandel Van Beresteyn en Co.1881-1891

231 Stukken betreffende de oprichting van een vennootschap met J. W. van Hoytema 
ter uitoefening van een commissiehandel in fondsen.
1881 1 omslag

232 Grootboek van de vennootschap.
1891 1 deel

233 Klapper op de hoofden van het grootboek.
1891 1 deeltje

234 Stukken betreffende de likwidatie van de vennootschap en de daaruit 
voortvloeiende financiële consequenties voor de deelnemers.
1891-1900 1 omslag

c). overige activiteiten.

c). overige activiteiten.

235 Getuigschrift van tevredenheid, uitgereikt door de gouverneur van Utrecht aan Van 
Beresteyn bij diens ontslag als ambtenaar op de provinciale griffie.
22 januari 1846 1 stuk

236 Kasboek, houdende aantekeningen van zijn financiële handelingen als agent van de 
Nederlandsch-Indische Handelsbank.
1870-1873 1 deeltje

237 Ingekomen brieven van het consistorie van de Waalse Kerk te Utrecht, houdende 
zijn benoeming tot lid van de kerkeraad.
1897, 1900 2 stukken

b. Eldine Allegonda Gaymans.

b. Eldine Allegonda Gaymans.

238 Bloemtekeningen, vervaardigd op de Institution Evangelique te Parijs.
1852-1853 3 stukken

239 Ingekomen brieven van haar schoonzuster Christina Wilhelmina van Beresteyn, z.j.; 
A. Greiner, 10 oktober 1895; H. Grevers, 5 februari 1884; Anna de Jong van Beek en 
Donk.
oktober 1858 en z.j. 1858-1895 en z.j. 1 omslag

240 Huishoudboekje.
1862 1 deeltje

241 Zakagenda's, houdende aantekeningen van haar dagelijkse verrichtingen.
1867-1915 1 pak

242 Toasten, uitgebracht door Paulus Anne van Beresteyn bij gelegenheid van haar 
verjaardagen.
1886-1908 1 katern
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243 Ingekomen kwitantie van de muziekschool van de Maatschappij tot Bevordering 
der Toonkunst te Utrecht voor betaalde lesgelden.
15 oktober 1898 1 stuk

244 Uitnodigingen, menukaarten en zegewensen bij de viering van haar 80e verjaardag. 
Gedrukt.
Februari 1915 4 stukken

245 Fotografische portretten van Eldine Allegonda Gaymans.
z.j. 1 omslag

246 Biografische aantekeningen over haar man, vervaardigd voor haar kinderen.
z.j. 2 stukken

247 Stukken betreffende haar overlijden.
1915 1 omslag

40. Christina Wilhelmina van Beresteyn (1827-1888).

40. CHRISTINA WILHELMINA VAN BERESTEYN (1827-1888).
Christina Wilhelmina is een ongehuwde dochter van Hugo van Beresteyn en Anna de Jong van Beek 
en Donk

248 Ingekomen brieven van haar broer Paulus Anne van Beresteyn.
1848-1858 1 omslag

41. Jacob van Beresteyn (1832-1898).

41. JACOB VAN BERESTEYN (1832-1898).
Jacob, zoon van Gijsbert van Beresteyn en Catharina Christina de Jong van Rodenburg, was advocaat 
in 's-Hertogenbosch. Hij was gehuwd op 22 november 1884 met Elisabeth Maria Anna Bramina van 
Hogenhouck Tulleken

249 "Open brief van Jhr. J. van Beresteyn aan Mev. Henriëtte Justine Louise Rigail 
Certon" inzake een proces wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving van haar 
kind. Gedrukt.
1876 2 katernen

250 Open brief aan de inwoners van Vught, houdende oproep tot steun aan het 
gemeentebestuur tegen de oppositie van L. Frankamp. Gedrukt.
14 november 1887 1 stuk

42. Wilhelmina Agnes Wendela van Beresteyn (1835-1919).

42. WILHELMINA AGNES WENDELA VAN BERESTEYN (1835-1919).
Wilhelmina Agnes Wendela, dochter van Guillaume Jacques Jean Paul van Beresteyn en Christina 
Helena Geertruida Wilhelmina, barones thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg, huwde op 3 
november 1858 met Victor Dittlinger (1825-1903)

251 Verklaring van de Waalse Kerk te Zwolle, houdende haar aanbeveling voor het 
lidmaatschap van de Waalse gemeente te 's-Hertogenbosch.
23 januari 1853 1 stuk

43. Anna Cornelia Madelaine Christine van Beresteyn (1837-1895).

43. ANNA CORNELIA MADELAINE CHRISTINE VAN BERESTEYN (1837-1895).
Anna Cornelia Madelaine Christine is een ongehuwde dochter van Hugo van Beresteyn en Anna de 
Jong van Beek en Donk

252 Ingekomen brieven van haar broer Paulus Anne van Beresteyn.
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1847-1860 1 omslag
44. Hugo Johan Paulus Anne van Beresteyn (1859-1924).

44. HUGO JOHAN PAULUS ANNE VAN BERESTEYN (1859-1924).
Hugo Johan Paulus Anne, zoon van Paulus Anne van Beresteyn en Eldine Allegonda Gaymans, was 
op 9 februari 1888 gehuwd met Elisabeth Wilhelmina Rahusen. Zie verder over hem Inleiding, pag. 7

253 Doopbewijs, uitgegeven door de Evangelische gemeente van Batavia.
8 juli 1860 1 stuk

254 Volmacht van Van Beresteyn aan zijn vader Paulus Anne van Beresteyn tot het 
beheer van zijn goederen in Nederland, verleden voor Chr.J.G. de Booy, notaris in 
Haarlem.
4 augustus1882 1 stuk

255 Verzekeringspolissen, afgesloten voor zijn reis naar de Verenigde Staten.
12 augustus 1882 2 stukken

256 Aankondiging van zijn huwelijk met Elisabeth Wilhelmina Rahusen, met invitaties 
en kostenbegroting.
Januari 1888 1 omslag

257 Circulaires van de firma Jas, Van Beresteyn en Co. en de firma H. van Beresteyn, 
commissiehandel in fondsen. Gedrukt.
1887-1891 5 stukken

258 Ingekomen brieven van zijn vader Paulus Anne van Beresteyn en zijn neef J.O. de 
Jong van Beek en Donk.
1893, 1897 2 stukken

259 Overlijdensbericht. Gedrukt.
4 juli 1924 1 stuk

45. Paulus Anne van Beresteyn (1861-1881).

45. PAULUS ANNE VAN BERESTEYN (1861-1881).
De jong gestorven Paulus Anne was de tweede zoon van Paulus Anne van Beresteyn en Eldine 
Allegonda Gaymans

260 Personalia: geboorte-, doop- en vaccinatiebewijs, paspoort.
1861-1875 1 omslag

261 Rapporten van Van Beresteyn, leerling aan de Hogere Burgerschool en het 
Gymnasium in Haarlem, met einddiploma.
1874-1880 1 omslag

262 Stukken betreffende zijn plaatsvervanging in de nationale militie.
1878-1879 1 omslag

263 Stukken betreffende Van Beresteyn, student in de rechten in Leiden.
1880-1881 1 omslag

264 Overlijdensbericht, uitgegaan van de abactis collegii van het Leidsch 
Studentencorps.
22 oktober 1881 1 stuk
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265 Naamplaat, afkomstig van zijn doodkist op de begraafplaats Jaffa in Delft.
1881 1 stuk

46. Johan van Beresteyn (1863-1896).

46. JOHAN VAN BERESTEYN (1863-1896).
De jong gestorven Johan van Beresteyn was de derde zoon van Paulus Anne van Beresteyn en Eldine 
Allegonda Gaymans

266 Personalia: geboortebewijs, oproep van loting voor de militie, e.d.
1863-1884 1 omslag

267 Stukken betreffende zijn opleiding in het internaat in Noordwijk-Binnen.
1874 en z.j. 1 omslag

268 Fotografische portretten van Van Beresteyn.
z.j. 2 stukken

269 Diploma, uitgereikt bij zijn aanneming als meester in de orde van vrijmetselaren in 
de loge Hiram Abiff in het Oosten van Den Haag.
18 februari 1894 1 charter

270 Missive van de minister van Buitenlandse Zaken aan Johans broer Eltjo Anne van 
Beresteyn, houdende mededelingen over zijn nalatenschap in Curaçao, met 
bijlagen.
September 1897 3 stukken

47. Olphert Jan Benjamin van Beresteyn (1872-1919) en Geertruida Adriana Tromp, weduwe van Zuylen (1863-1951.).

47. OLPHERT JAN BENJAMIN VAN BERESTEYN (1872-1919) EN GEERTRUIDA ADRIANA  
TROMP, WEDUWE VAN ZUYLEN (1863-1951.).
Over de journalist Olphert Jan Benjamin, de vierde zoon van Paulus Anne van Beresteyn, zie 
Inleiding, pag. 7-8

a. Olphert Jan Benjamin van Beresteyn.

a. Olphert Jan Benjamin van Beresteyn.
1). persoonlijk leven.

1). persoonlijk leven.

271 Personalia: geboortebewijs, trouwakte, e.d.
1872-1914 1 omslag

272 Stukken betreffende zijn deelname aan het vergelijkend examen voor adelborst 3e 
klasse bij het Koninklijk Instituut van de Marine.
1887 1 omslag

273 Diploma van het commandeurschap van de Ordre Royal van Cambodja.
29 februari 1896 1 stuk

274 Paspoort en bewijs van Nederlandérschap.
1897, 1916 2 stukken

275 Adresboekje, bijgehouden tijdens een reis naar Parijs.
z.j. 1 deeltje

276 Ingekomen brieven van zijn vrouw Geertruida Adriana Tromp.
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z.j. 4 stukken

277-278 Kladvertalingen van Georg Brandes' Ferdinand Lasalle uit het Deens.
z.j. 2 delen
277 Bestanddeel 1
278 Bestanddeel 2

279 Getekende en fotografische portretten van Van Beresteyn en zijn vrouw.
z.j. 1 omslag

280 Overlijdensberichten.
1919 1 omslag

2). journalistieke activiteiten.

2). journalistieke activiteiten.
a). voor Nederlands-Indische bladen.

a). voor Nederlands-Indische bladen.
(1). in Nederlands-Indië, 1893-1897.

(1). in Nederlands-Indië, 1893-1897.

281 Artikelen van Van Beresteyn in de Soerabaja'sche Courant over Franse 
aangelegenheden.
1893 4 stukken

282 Soerabaja'sche Courant van 5 juni 1895, houdende het overlijdensbericht van zijn 
werkgever H.E. Eyssell.
1895 1 stuk

283-289 Stukken betreffende zijn reis als oorlogscorrespondent naar China tijdens de 
Chinees-Japanse Oorlog.
1895
283 Ingekomen Engelse en Chinese kranteartikelen, Mei 1894-augustus 

1895, 1 omslag
284 Ingekomen anoniem verslag van het Chinees-Japanse conflict tot en 

met 1894, z.j., 1 omslag
285 Concepten van rapporten en artikelen, met kladaantekeningen, 

Januari-maart 1895, 1 omslag
286 Artikelen in "De Locomotief". Gedrukt, April-mei 1895, 1 omslag
287 Ingekomen brieven van D. Lees (?) te Yokohama, genummerd en van 

aantekeningen voorzien door Van Beresteyn, Oktober 1895-januari 
1896, 1 omslag

288 Ingekomen strategische overzichtskaarten en sterktestaten in het 
Japans en het Chinees, z.j., 1 omslag

289 Reissouvenirs. Gedrukt, getekend, z.j., 3 stukken

290-292 Stukken betreffende zijn optreden als oorlogscorrespondent tijdens de Atjeh-
oorlog.
1896
290 Marsorder aan de troepen voor de operaties tegen de VI Moekims 

op 4 en 5 juni 1896. Gehectografeerd, met anonieme aantekeningen 
in de marge., 1 stuk

291 Concepten van artikelen over de Atjeh-oorlog, met aantekeningen, 
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1896, 1 omslag
292 Exemplaren van "De Locomotief", houdende artikelen over de Atjeh-

oorlog, Maart-juli 1896, 1 pak

293 Tekst van een interview met L.P. Michiels van Verduynen.
1896 1 stuk

294 Artikelen over diverse onderwerpen, met concepten.
1897 1 deel

295 Artikelen over diverse onderwerpen.
1896-1897 1 deel
Met index. Vanaf pagina 169 van commentaar voorzien

(2). vanuit Nederland. 1898-1910

(2). vanuit Nederland. 1898-1910

296 Tijdschriftartikelen en brochures over Nederlands-Indië en Japan, verzameld door 
Van Beresteyn.
1901 en z.j. 1 omslag
Met tafel

297 Artikelen in "De Locomotief", "De Javabode" en "De Padanger" over China.
1900-1901 1 omslag

298 Ingekomen reacties in diverse Indische dagbladen op publikaties van Van 
Beresteyn.
1905-1908 1 omslag

299-302 "Residentiebrieven", gepubliceerd onder het pseudoniem Driestar in "Het Nieuws 
van den Dag voor Nederlandsch-Indië".
1907-1910 3 delen en 1 omslag
299 23 september 1907-28 april 1908
300 1 mei 1908-7 april 1909
301 13 april 1909-10 mei 1910
302 10 mei-1 augustus 1910, 1 omslag

303 Concept van een schets "Een huwelijksaanzoek fin de siècle".
z.j. 1 omslag

304 Kaart van Nederlands-Indië door F.J. Ensinck. Gedrukt.
1847 1 stuk

b). voor Nederlandse bladen.

b). voor Nederlandse bladen.
(1). algemeen.

(1). algemeen.

305-307 Dagboeken, bijgehouden tijdens zijn correspondentiereizen.
1896-1898 3 delen
305 4 mei 1896-18 november 1897
306 30 november 1897-16 mei 1898
307 16 mei 1898-september 1898
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308 Ingekomen brieven en telegrammen van journalisten en dagbladredacteurs.
1900-1912 1 omslag

Van: K. van As, 29 september 1911
W. Bingham, 30 september 1900
J. Boersma, 1905, 1909
Folckersma, 3 april 1909
J. Hazewinkel Jzn, 1905
Haagsche Journalistenvereeniging, 27 februari 1909
G. Holdert, 9 november 1908
C.W. Lambrechtsen, 30 augustus 1900
D. van Moonen (?), 30 mei 1908
J.L. van de Pauwert, 1903-1910
De Ruysch, 9 juni 1908
Staalman, 4 juni 1912
H.U. Vegter, z.j.
A. Voogd, 18 februari 1908
E. de Wilde, 29 februari 1908
K. Wijbrands, 9 september 1908
N. van Zuylen Tromp, 1906 en z.j. en N.N.

309 "De taak van een kleine staat", tekst van een rede van prof. J. de Louter bij de 
opening van de cursus in de staatsWetenschap aan de Universiteit van Utrecht, 2 
oktober 1900, met aantekeningen van Van Beresteyn. Gedrukt, geschreven.
1900 1 omslag

310 Ingekomen artikelen over diverse onderwerpen in diverse kranten en tijdschriften.
1901-1907 1 omslag

(2). buitenlandse aangelegenheden.

(2). buitenlandse aangelegenheden.

311 Kranteartikelen in diverse Nederlandse bladen over Nederlands-chinese 
betrekkingen, met documentatie.
1898-1902 1 omslag

312 Kranteartikelen over Nederlandse handelsrelaties met het buitenland.
1898-1901 1 omslag

313 Artikelen van Van Beresteyn, particulier correspondent in Berlijn, in het Algemeen 
Handelsblad.
Oktober 1897, december 1898 1 omslag

314 Stukken betreffende zijn correspondentschap tijdens de Eerste Vredesconferentie 
in Den Haag voor het Algemeen Handelsblad.
Mei-juli 1899 1 omslag

315-318 Stukken betreffende zijn berichtgeving over de Boerenoorlog.
1899-1901
315 Ingekomen brieven bij Van Beresteyn, speciaal correspondent bij de 

Utrechtsche Courant in Londen, 1899-1900, 1 omslag
316 Artikelen over de Boerenoorlog in het Utrechtsch Provinciaal en 

Stedelijk Dagblad, door Van Beresteyn, correspondent te Londen, 
1899-1900, 1 deel
Aehterin dit deel artikelen over de geprojecteerde Nederlandse "bootdienst Java-
China-Japan
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317 Ingekomen stukken van buitenlandse persbureaus betreffende de 
nieuwsgaring over de Boerenoorlog, met Engelse kranteartikelen en 
een kaart van Transvaal, 1901-1902, 1 omslag

318 Ingekomen buitenlandse kranteartikelen over de Boerenoorlog, 
1901-1903, 1 deel
Achterin aantekeningen over "de betrekkingen tussen Engeland en China"

319 "Maandelijksche revue van brochures en van tijdschriften en dagbladartikelen" door 
Van Beresteyn in het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië.
1900, 1902 1 katern en 1 band

320 "Nederlandsch Indië bij de algemene verkiezingen van 1901", door Van Beresteyn. 
Overdruk uit De Indische Gids.
Mei 1901 1 deeltje

321 Stukken betreffende zijn optreden als parlementair correspondent in Den Haag 
voor de Berliner Lokalanzeiger.
1901-1902 1 omslag

322 Stukken betreffende zijn correspondentschap tijdens de Tweede Vredesconferentie 
in Den Haag voor Het Nieuws van den Dag.
1907 1 omslag

323 Aantekeningen van Van Beresteyn over de geschiedenis van de Nederlands-Chinese 
betrekkingen, bestemd voor artikelen over China.
z.j. 1 pak

(3). binnenlandse aangelegenheden.

(3). binnenlandse aangelegenheden.

324 Artikelen in Vanavond, orgaan van de Amsterdamse Stadsschouwburg, nummers 1-
25.
7 januari-4 februari 1899 1 omslag

325-327 Artikelen in de Middelburgsche Courant, met ingekomen reacties van diverse 
dagbladen.
1901-1911
325 Commentaren onder de titel "Van den Haagschen Toren" en onder 

het pseudoniem De Haagsche Torenwachter, 1901-1911, 1 pak
326 Parlementaire overzichten, 1901-1911, 1 omslag
327 Artikelen over diverse onderwerpen, 1901-1910, 1 omslag

328 Ingekomen anoniem ingezonden stuk over de spoorwegstaking. Getypt.
1903 1 stuk

329 Artikelen over Maarten Harperts zoon Tromp in De Avondpost, door B.
1903 3 stukken
Vermoedelijk geschreven door Van Beresteyn

330 Ingekomen stukken van de Nederlandsche Journalistenkring.
1903-1905 1 omslag

331 Commentaren, gepubliceerd onder de titel "Haagsche Kiekjes" in het Nieuwsblad 
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van het Noorden, met reacties van diverse dagbladen.
1904-1908 1 omslag

332 Commentaren over het regeringsbeleid ten aanzien van Nederlandsch Indië in De 
Avondpost, door Van Beresteyn.
1904, 1907 3 stukken

333 Artikelenserie van Van Beresteyn in Het Vaderland over de verkiezingsstrijd in het 
district Brielle.
Januari-februari 1905 1 omslag

334 Nota's van Van Beresteyn aan het kamerlid W.Th.C. van Doorn over de 
wenselijkheid van een Nederlands persbureau en een buitenlandstalig 
informatieblad. Afschriften, met bijlagen. Gedrukt, getypt.
9 december 1905 en z.j. 1 omslag

335 Stukken betreffende de oprichting van een Schevenings dagblad in de Duitse, 
Franse en Engelse taal.
Juni-augustus 1906 1 omslag

336 Polemieken van diverse journalisten naar aanleiding van artikelen van Van 
Beresteyn over de politie in Den Haag. Gedrukt.
1907-1908 1 omslag

337 Stukken betreffende een nota van Van Beresteyn aan de minister van Koloniën over 
de oprichting van een goevernementele Nederlands-Indische persdienst.
1907-1910 1 omslag

338 Artikel van Van Beresteyn in "Mededelingen van de Nederlandschen 
Journalistenkring" over de houding van parlement en regering tegenover 
journalisten tijdens begrotingsdebatten, met concept en ingekomen reacties.
December 1908 1 omslag

339 Nota's van Van Beresteyn over de wenselijkheid van de oprichting van een Haags 
persbureau en van een algemeen Haags dagblad.
z.j. 2 stukken

c). voor de Gazette de Hollande.

c). voor de Gazette de Hollande.

340 Aantekeningen van Van Beresteyn over de oprichting van de Gazette.
z.j. (ca. 1910) 2 stukken

341 Druk- en lay-outproeven van het eerste nummer.
Juni 1910 1 omslag

342 Concepten van uitgaande brieven aan inzenders van kopij met tafel van te 
publiceren artikelen en adreslijst.
1910-1912 en z..j. 1 omslag

343 Exemplaren van de Gazette de Hollande.
1910-1916 1 omslag
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344 Affiche, houdende aankondiging van de verschijning van de Gazette.
4 juni 1911 1 stuk

345 Ingekomen sollicitatiebrieven van A. Veenstra en anonimus naar een betrekking 
van administrateur van de Gazette.
29 september 1911 2 stukken

346 Aantekeningen van Van Beresteyn over de financiering van het blad, met 
correspondentie aan diverse ministers over subsidie-aanvragen.
1911-1912 1 omslag

347 Officieuze nummers van de Gazette, gewijd aan het huwelijk van M. Liezenborg, 
redacteur.
28 mei 1912 4 stukken

348 Stukken betreffende een conflict tussen de Gazette en la Revue de Hollande naar 
aanleiding van wederzijdse betichtingen van Duitse sympathieën.
Mei-juli 1916 1 omslag

349 "La Gazette de Hollande", Frans satyrisch weekblad, uitgegeven door "de redacteurs 
van La Revue de Poche", nrs. 1-27.
18 augustus-21 december 1867 1 band

350 "La Gazette de Hollande, organe des interêts Francais à l'Exposition d'Amsterdam".
juni-september 1883

b. Geertruida Adriana Tromp, weduwe van Zuylen.

b. Geertruida Adriana Tromp, weduwe van Zuylen.

351 Portret van Geertruida Adriana van Beresteyn-Tromp, Houtgravure door Chr.le 
Beau.
1916 1 stuk

352 Krante- en tijdschriftartikelen over haar werkzaamheid in de Vereeniging Oost en 
West.
1924-1928 1 omslag

353 Stukken betreffende de viering van haar 75e en 80e verjaardag.
1938, 1943 1 omslag

354 Fotografische portretten van Geertruida Adriana Tromp.
z.j. 1 omslag

355 Akte, houdende de boedelbeschrijving van de onder curatele verkerende Geertruida 
Adriana Tromp ten overstaan van Wilhelm Johan Tromp en Dirk Abraham 
Hoogenraad door Jan Cornelis Jacobus Waldorp, notaris te 's-Gravenhage, met 
inventarissen van het meubilair.
20 mei 1950 en z.j. 1 omslag

356 Stukken betreffende haar overlijden.
November 1951 1 omslag
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48. Petronella Cornelia van.Beresteyn , (1872-1918).

48. PETRONELLA CORNELIA VAN.BERESTEYN , (1872-1918).
Petronella Cornelia, dochter van Christiaan Johan van Beresteyn en Jeanne Marie Judith Conrad, 
stierf ongehuwd

357 Geboorte-akten, opgemaakt in Depok, Afschriften.
19 oktober 1872. 1876-1879 3 stukken

358 Akte van bekwaamheid voor het Lager Onderwijs, met bewijs van goed gedrag, 
afgegeven door de burgemeester van 's-Gravenhage.
Januari, maart 1898 2 stukken

359 Testamenten, afgelegd voor B.L. Loeff, notaris .in Scheveningen.
1908, 1910 2 stukken

360 Onderhandse overeenkomst tussen Petronella Cornelia van Beresteyn, Willem 
Hendrik de Graaff en Philippus Hendrikus Jacobus Gerard van Manen inzake een 
borgtocht voor een lening van Paul Johan van Beresteyn.
Juli 1911 1 stuk

361 Stukken betreffende haar nalatenschap.
1919 en z.j. 1 omslag

49. Eltjo Allegondus van Beresteyn (1876-1948) en Julia Carolina Frowein (1877-1961).

49. ELTJO ALLEGONDUS VAN BERESTEYN (1876-1948) EN JULIA CAROLINA FROWEIN (1877-
1961).
Voor Eltjo Allegondus, de jongste zoon van Paulus Anne van Beresteyn en Eldine Allegonda 
Gaymans, zie Inleiding, pag. 8-18

a. Eltjo Allegondus van Beresteyn.

a. Eltjo Allegondus van Beresteyn.
1). persoonlijk leven.

1). persoonlijk leven.
a). jeugd en studietijd.

a). jeugd en studietijd.

362 Foto's, genomen tijdens zijn jeugd.
1880-1894 1 omslag

363 Stukken betreffende zijn lagere-schoolopleiding.
1886-1888 1 omslag

364 Stukken betreffende zijn opleiding op het stedelijk gymnasium te Utrecht.
1888-1894 1 omslag

365 Foto's, genomen tijdens zijn scholieren- en studententijd en tijdens reünieën.
1894-1926 1 omslag

366 Stukken "betreffende zijn studietijd aan de universiteit van Utrecht.
1895-1899 1 omslag

367 Adres van Van Beresteyn en S.E.J.M. van Lier, praeses en abactis van de Juridische 
Faculteitsvereniging aan de Koningin om splitsing van het doctoraalexamen 
rechten. Gedrukt.
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Juni 1899 1 stuk

368 Stellingen van Van Beresteyn, verdedigd bij zijn promotie in de 
rechtswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Gedrukt.
13 september 1899 1 deeltje

369 Doctorsbul,'met promotieprent.
13 december 1899 3 stukken

370-375 Stukken betreffende zijn promotie in de staatswetenschappen aan de universiteit 
van Utrecht.
1901-1903
370 Correspondentie, gevoerd naar aanleiding van een door hem 

gevoerde enquête over de arbeidersreglementering in de bedrijven, 
met aantekeningen, 1901-1902, 1 omslag

371 Enquêtevragen met ingekomen formulieren van de bedrijven en de 
arbeidersverenigingen, 1902-1903, 1 pak

372 "Arbeidsreglementen", proefschrift door Van Beresteyn. Gedrukt, 
1903, 1 deel

373 Manuscript van het proefschrift, z.j., 1 pak
374 Stellingen, verdedigd bij zijn promotie. Gedrukt, met concept, 15 mei 

1903, 1 omslag
375 Doctorsbul, 14 mei 1903, 1 stuk

376 Afbeelding van zijn geboortehuis in het Kenaupark te Haarlem. Getekend.
1920 1 stuk

377 Ingekomen stukken bij de reünist Van Beresteyn.
1927, 1935 1 omslag

b). huwelijk en huisgezin.

b). huwelijk en huisgezin.

378 Stukken betreffende zijn huwelijk met Julia Carolina Frowein.
September-oktober 1900 1 omslag

379 Receptieboek van zijn bruiloft, van zijn zilveren bruiloft en van zijn 70e verjaardag.
1900-1946 1 deel

380 Foto's van Van Beresteyn, genomen tijdens huiselijke festiviteiten.
1900-1944 en z.j. 1 omslag

381 Stukken betreffende bezwaren van Van Beresteyn tegen de aanslag in de personele 
belasting op de bij hem in dienst zijnde dienstboden.
November 1904-mei 1905 1 omslag

382 Ingekomen gedichten van zijn kinderen.
1911, 1912 en z.j. 1 omslag

383 Programma van de viering van zijn koperen bruiloft, met lofdicht door zijn moeder 
Eldine Allegonda Gaymans.
4 april 1913
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384 Tekst van een redevoering, uitgesproken tijdens het diner ter gelegenheid van de 21 
e verjaardag van zijn dochter Maria Melitta Selma van Beresteyn.
19 januari 1923 1 stuk

385 Ingekomen brieven van zijn vrouw Julia Carolina Frowein.
1923-1926 1 omslag

386 Stukken betreffende vakantiereizen in het buitenland.
1923-1936 1 omslag

387 Foto's van zijn zilveren bruiloft, met spijskaart en ingekomen gedicht.
4 oktober 1925 1 omslag

388 Stukken betreffende zijn bemoeienis met de dissertatie van zijn schoonzoon 
Horatio Albarda over "Economische Boycott, een onderzoek naar de 
onrechtmatigheid van de opwekking tot boycott".
1931-1934 1 deel en 1 katern

389 Kranteartikelen over zijn 60e en 65e verjaardag.
1936, 1941 1 omslag

390 Stukken betreffende de viering van zijn 40-jarig huwelijk.
Oktober 1940 1 omslag

c). relaties met familieleden.

c). relaties met familieleden.

391-404 Ingekomen stukken van en over familieleden.
1899-1947
391 Ingekomen berichten van leden van het geslacht Albarda, 1936-1941, 

1 omslag
392 Ingekomen publicaties van zijn schoonzoon Horatio Albarda, 1929-

1941, 1 omslag
393 Ingekomen brieven van zijn neef W.H. Avelingh, 1929-1948, 1 omslag

394-399 Ingekomen stukken van leden van het geslacht Van Beresteyn.
7 omslagen

394 A.J. van Beresteyn, Chr. J. van Beresteyn, 1937-1945. 
Eldine Allegonda van Beresteyn, 1936

395 Hugo Willem Johan van Beresteyn, 1911-1941 en z.j.
396 Henri Martin van Beresteyn, 1939-1945. Leon van 

Beresteyn, 1940
397 Paula Anna van Beresteyn, 1908-1936
398 Paulus Anne van Beresteyn en Eldine Allegonde 

Gaymans, 1906-1908
399 Suzette Amelia van Beresteyn, 1923

400 Ingekomen stukken van leden van het geslacht Frowein, 1897-1940, 
1 pak

401 Ingekomen stellingen van promovendi, leden van het geslacht 
Frowein, 1899-1913, 1 pak

402 Ingekomen stukken van leden van het geslacht Hoogenraad, 1929-
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1947, 1 omslag
403 Ingekomen brieven van zijn neef C. Just de la Paissières, 1943, 2 

stukken
404 Ingekomen stukken van zijn oom J.G. Vogel, 1899-1911, 1 omslag

405 Ingekomen berichten bij Van Beresteyn over de lotgevallen van het landgoed 
Meteren na de verkoop door Paulus Anne van Beresteyn in 1892.
1907-1944 1 omslag

406-411 Stukken betreffende zijn voogdij over de kinderen van zijn neef Paul Johan van 
Beresteyn en diens gescheiden vrouw Anna Antonia Pieper.
1914-1936 6 omslagen
406 Stukken betreffende de regeling van de voogdij, 1914-1930
407 Briefwisseling met Anna Antonia Pieper over haar alimentatie en 

over de opvoeding van haar kinderen, 1917-1925
408 Briefwisseling met en over Paula Anna van Beresteyn, 1919-1930
409 Briefwisseling met en over Henri Martin van Beresteyn, 1927-1936
410 Briefwisseling met en over Leon van Beresteyn, 1923-1932
411 Foto's van Henri Martin van Beresteyn, 1921-1932

412 Briefwisseling over het beheer van het familiegraf op de begraafplaats Jaffa te 
Delft.
1915-1942 1 omslag

413 Ingekomen brieven van diverse advocaten en van de geneesheerdirecteur van de 
Willem-Arntszhoeve te Zeist inzake de belangenbehartiging van Van Beresteyns 
broer Hugo.
1919-1920 4 stukken

414 Ingekomen foto 's van familieleden, opgeplakt op bladen.
1921-1934 1 omslag

415 Akte, houdende de oprichting van een familie-stichting Van Beresteyn ten 
overstaan van E. Suermondt, notaris te Rotterdam. Afschrift met toelichting, 
bestemd voor zijn erfgenamen.
30 april 1935 2 stukken

416 Stukken betreffende zijn bemoeienis met de opstelling van het testament van Nico 
Albarda, de vader van zijn schoonzoon Horatio Albarda.
Juni-juli 1939 1 omslag

d). diversen.

d). diversen.

417 Personalia: geboorteaankondiging, visitekaartjes, rijbewijzen, e.d.
1876-1924 1 omslag

418 Fotografische en gesilhouetteerde portretten van Van Beresteyn.
1902 en z.j. 1 omslag

419 Portret van Van Beresteyn, getekend door Albert Hahn.
1918 1 stuk
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420 Zakagenda's.
1917-1943 1 omslag

421-423 Briefwisseling.
1910-1948
421 Met:

A.M.C. Beelaerts van Blockland Snoeck, 3 juni 1910
A. Bredius, 18 november 1920
M. van Beuningen, 7 januari 1946
B.H. Boissevain, september 1940
G.A. Boon, 6 april 1937
Dyserinck en Zonen, 8 juni 1937
S.J. Fockema Andreae, 8 januari 1946
Van Gelder, 23 februari 1946
Is. Graeven, 1 augustus 1939
Graven ..... , 17 november 1936
B. ter Haar Dzn, 9 november 1936
J. Huizinga, 15 september 1937

422 Met:
I. Kalff, 23 mei 1946
E.S. Kerkhoven, 1940
A. van Konijnenburg, z.j.
W. Lunsingh Tonckens, 1937
S.A. Maas, 30 april 1926
N.S.D.A.P. Zentralverlag, z.j.
H. van Oerle, 23 oktober 1940
Pathuis jr., 2 augustus 1937
H.J. Prakke, 4 september 1941
J. Prijs, 1939-1948
G. Rueter, 1946
Van Stockum, 8 december 1937
i Storm, 29 februari 1936
N. J. Swierstra, 21 januari 1937

423 Met:
J.C. Tadema, 1944
J.P. van Tienhoven, 7 maart 1944
J. W. van der Veen, z.j.
J.J. Vürtheim, 1939
J. Warnsinck, 1933-1937
M.A. Warnsinck-Looyen, 3 april 1944
E.B.F.F. Wittert van Hoogland, 1942-1948
A. Wijnaendts van Resandt, 1944
N.N.

424 Stukken betreffende zijn benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandsche 
Leeuw.
Augustus 1927 1 omslag

425 Stukken betreffende de samenstelling van levensberichten van Van Beresteyn in 
encyclopaedische naslagwerken.
1929-1937 1 omslag

426 Foto's van het rondtrekken van de Gouden Koets door de Vondelstraat in Den 
Haag, genomen vanuit een venster.
z.j. 1 blad

427 Ingekomen kranteberichten over zijn overlijden, met begeleidbrief van H.E. Greve.
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1948 1 omslag

428 Gedenkboek, samengesteld bij de overdracht van het grafmonument van E.A. van 
Beresteyn in Vierhouten, met tekst van het dankwoord van zijn weduwe Julia 
Carolina Frowein.
29 september 1949 1 deel en 1 stuk

429 Levensbericht van Van Beresteyn,samengesteld door zijn weduwe Julia Carolina 
Frowein, met correcties.
1948 1 omslag

2). Bezittingen.

2). Bezittingen.

430 Akte, houdende de huur van een stuk tuingrond in Veendam.
20 maart 1911 1 stuk

431,432 "Fondsenstaatboek A en C", grootboeken van zijn financiële bezittingen.
1916-1934 2 delen
431 deel 1.
432 deel 2.

433 Briefwisseling met kunstenaars over de vervaardiging van portretten voor zijn 
schilderijenverzameling en van ex-libris, met bijlagen.
1903-1930 1 omslag
De namen van de kunstenaars zijn opgenomen in de index

434 Fotografische reproducties van schilderijen uit zijn bezit.
1927, 1944 en z.j. 3 stukken

435-440 Stukken betreffende zijn huis Van Stolkweg 31 in Den Haag.
1916-1941
435 Retroacta, 1883, 1904, 4 stukken
436 Briefwisseling over de huur van het pand, de bijdrage van Van 

Beresteyn in de onderhoudskosten en de uiteindelijke koop van het 
pand, 1916-1920, 1 omslag

437 Stukken betreffende de verbouwing van het pand, 1921-1922, 1 
omslag

438 Stukken betreffende de uitbreiding van het pand en de splitsing van 
het pand in twee woningen, 1933-1935, 1 omslag

439 Stukken betreffende de verkoop van het pand, 1941-1942, 1 omslag
440 Afbeeldingen van het huis, met kaart, 1941 en z.j., 1 omslag

441 Foto's van zijn huis in Driebergen.
z.j. (ca. 1946) 2 stukken

442 Inventarissen van portretten van leden van de geslachten Van Beresteyn en Van der 
Lely, met aantekeningen over de aankoop van deze portretten uit de veiling van het 
kasteel Maurik door Paulus Anne van Beresteyn.
Z.j. (19e en 20e eeuw) 1 omslag

443 Magazijnstaat van zijn bibliotheek.
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z.j. 1 deel

444 Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse bankbiljetten.
z.j. 1 omslag

3). Openbaar leven.

3). Openbaar leven.
a). algemeen.

a). algemeen.

445-451 "Opera dispersa", verzamelde publikaties en rapporten van Van Beresteyn over 
uiteenlopende onderwerpen, gerangschikt naar formaat. Gedrukt, getypt.
1899-1940 7 banden
Met tafels in iedere band. De onderwerpen zijn opgenomen in de index
445 1899-1906
446 1901-1929
447 1907-1913
448 1914-1926
449 1927-1933
450 1930-1940
451 1934-1940

452 Kranten en tijdschriften, verzameld door Van Beresteyn.
1911-1933 1 omslag
- Basler Nachrichten, 21 augustus 1918
- De Bezem, fascistisch weekblad voor Nederland, 11 maart 1933
- De Blauwe Vaan, orgaan voor drankbestrijding, 1 februari1918
- De Haagsche Vrouwenkroniek, 3 januari 1933
- De Socialist, links socialistisch weekblad, 4 september 1931
- De Volkscourant, Christelijk weekblad voor Groningen en Drente, 1911-1913

453 Plakboek met kranteartikelen betreffende Van Beresteyn als burgemeester van 
Veendam, lid van diverse crisiscomités in de provincie Groningen, lid van de 
Vrijzinnig Democratische Bond en lid van de Tweede Kamer.
1916-1923 1 deel

454 Foto's, genomen bij diverse officiële gelegenheden.
1911-1948 1 omslag

455 Lijst van artikelen van Van Beresteyn, samengesteld door hemzelf. Geschreven 
fragment.
z.j. 1 stuk

b). staatkundige activiteiten.

b). staatkundige activiteiten.
(1). op landelijk niveau.

(1). op landelijk niveau.
(a). werkzaamheden op het gebied van intercommunale samenwerking.

(a). werkzaamheden op het gebied van intercommunale samenwerking.

((1)). bestuurslid van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, 1912-1920

456 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de statuten van de Vereeniging.
1912-1914 1 omslag
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457 Ingekomen sollicitaties naar de functie van directeur van het bureau der 
Vereeniging, met lijst van sollicitanten.
Oktober 1912-februari 1913 1 omslag

458 Concept van een rapport door Van Beresteyn aan de gezondheids-commissie van 
de V.N.G. over de taak van de schoolarts.
December 1913 1 stuk

459 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de Commissie van onderzoek inzake 
kynematografisch (= film-) onderwijs.
1913-1914 1 omslag

460 Stukken betreffende de oprichting van een gemeentelijke credietbank in Den Haag 
door de V.N.G.
1913-1916 1 omslag

461 Notulen van bestuursvergaderingen van de V.N.G., met bijlagen en 
correspondentie.
1913-1916 1 pak

462 Adressen van de V.N.G. aan diverse overheidsinstanties, met voorstukken en 
bijlagen. Gedrukt. Gestencild. Getypt.
1913-1916 1 omslag
De onderwerpen zijn opgenomen in de index

463 Stukken betreffende rapporten, uitgebracht door Van Beresteyn aan de V.N.G. en 
de Vereeniging van Gemeentebelangen naar aanleiding van de wetswijziging op de 
Gemeentewet inzake gemeenschappelijke regelingen.
1914-1915 1 omslag

464 Stukken betreffende de oprichting van een hypotheekbank van de V.N.G.
1914-1915 1 omslag

465 Stukken betreffende een fusie van de V.N.G. met de Vereeniging van Kleine 
Gemeenten en Plattelandsgemeenten.
1914-1916 1 omslag

466 Concept-rapport van Van Beresteyn aan het bestuur van de V.N.G. over artikel 122 
der Gemeentewet. Geschreven.
September 1915 1 katern

467 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de schoonheidscommissie van de 
V.N.G.
1915-1917 1 omslag

468 Ingekomen brieven, houdende de aanbieding van diverse functies binnen de V.N.G.
1917-1920 1 omslag

469 Ingekomen circulaire van de Coöperatieve Filmvereeniging "De Nederlandsche 
Filmcentrale" aan de V.N.G., met begeleidbrief van de secretaris van de V.N.G. 
Gedrukt, getypt.
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23 juni 1924 2 stukken

((2)). nevenactiviteiten.

470 Documentatie over concrete gevallen van intergemeentelijke samenwerking. 
Gedrukt, met ingekomen begeleidbrieven.
1909-1915 1 omslag

471 Manuscript van een preadvies voor het congres van gemeentebedrijven over 
samenwerking van gemeenten.
1911 1 omslag

472 Concept van een toespraak van Van Beresteyn voor het Nederlandsch Congres van 
Openbare Gezondheidsregeling over de definitie van het begrip "rooilijn" in het 
kader van het wetsontwerp tot wijziging van de Woningwet, met documentatie 
over de rooilijnproblematiek.
1911-1913 1 omslag

473 Tekst van een toespraak voor de Vereeniging van Burgemeesters in de provincie 
Groningen over de verbetering van wegen, met kladaantekeningen en 
kranteknipsels.
1912 1 omslag

474 Tekst van een redevoering over samenwerking van gemeenten op hygiënisch 
gebied, gehouden op het congres voor sociale gezondheidszorg te Middelburg. 
Concept, bestemd voor publikatie.
1912 1 omslag

475 Stukken betreffende een redevoering van Van Beresteyn over "de wettelijke 
regeling van de dorpsuitbreidingen in Nederland" bij gelegenheid van het tiende 
internationale woningcongres in Scheveningen.
1913 1 omslag

476 Documentatie over woningbouwplanning.
1915-1916 1 omslag

477 Ingekomen brochures van gemeentelijke bioscoopcommissies en -verenigingen.
1916-1920 1 omslag

(b). werkzaamheden als partijlid.

(b). werkzaamheden als partijlid.

((1)). algemeen.

478-479 Plakboeken, getiteld "Verkiezingen", houdende documentatie over zijn 
partijpolitieke activiteiten.
1912-1932 2 banden
478 Stukken betreffende zijn activiteiten tijdens de verkiezingsstrijd in de 

provincie Groningen, zijn verkiezing in de Tweede Kamer en de 
scheuring in de Vrijzinnig Democratische Bond, 1912-1918, 1921-1922

479 Stukken betreffende zijn optreden in het Comité voor de verkiezing 
van onafhankelijke kamerleden en de Vrijheidsbond, 1922-1932
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480 Ingekomen verkiezingspamfletten van diverse politieke partijen.
1921-1927 1 omslag

((2)). lid van de Vrijzinnig Democratische Bond, 1911-1922

481 Stukken betreffende een conflict tussen Van Beresteyn en W.O.A. Kersten over de 
kandidaatstelling van de Bond voor de verkiezingen in de Tweede Kamer in het 
district Winschoten.
November 1912-februari 1913 1 omslag

482 Stukken betreffende een door Van Beresteyn gehouden cursus over 
"Nederlandsche Staatsinstellingen" voor de Vrouwenbond en de Vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecht, afdeling Groningen.
Januari-maart 1913 1 omslag

483 Ingekomen stukken "betreffende de kandidatuur van de Vrijzinnig Democraat H. 
Snijders en de Sociaaldemocraat G.W. Sannes voor het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer voor het district Veendam. Gedrukt.
Mei-juni 1913 1 omslag

484 "De buitengewone maatregelen in de Groninger Veenkoloniën", artikel van Van 
Beresteyn in "Onze gemeentepolitiek, officieel orgaan van de Vereeniging van 
Vrijzinnig-Democratische gemeenteraadsleden in Nederland", met concept.
September 1914 1 omslag

485 Stukken betreffende de weigering van Van Beresteyn, zich kandidaat te stellen voor 
het Tweede Kamerlidmaatschap namens het district Assen.
September-oktober 1915 1 omslag

486 Pamfletten, opgesteld door Van Beresteyn voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
Veendam, met concepten.
Juli 1915 1 omslag

487 Stukken betreffende zijn kandidatuur in de verkiezingen voor de Provinciale Staten 
van Groningen.
Oktober 1915 1 omslag

488 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in een Bondscommissie tot onderzoek 
naar dekkingsmogelijkheden van crisisuitgaven in de gemeenten.
1915-1916 1 omslag

489 Ingekomen kranteartikelen betreffende het overlijden van D. Bos.
Mei 1916 1 omslag

490 Ingekomen circulaires en brieven betreffende het beleid van de Bond.
1916-1921 1 omslag

491 Stukken betreffende zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer namens het district 
Winschoten.
Juni 1916 1 omslag
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492 Stukken betreffende redevoeringen, gehouden voor of namens de Bond.
1916-1921 1 omslag
Met tafel. Concrete onderwerpen zijn opgenomen in de index

493 Stukken betreffende zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer op de lijst van de 
Vrijzinnig Democratische Bond.
Mei 1917-juni 1918 1 omslag

494 Briefwisseling over de kandidatuur van het bestuur in de Bond.
1919 1 omslag

495 Stukken betreffende lezingen van Van Beresteyn over "de verhouding Staat-
Productie en Distributie" en over "Bureaucratie en democratie" met documentatie 
en aantekeningen over de socialisatie van produktiemiddelen.
1919-1921 1 omslag

496-498 Stukken betreffende zijn secretariaat van de Raad van Commissarissen van de N.V. 
Drukkerij "De Residentie".
1920-1925 3 omslagen
Deze uitgeverij drukte o.m. het blad "De Vrijzinnige Democraat"
496 Stukken betreffende de oprichting van de drukkerij, 1920
497 Correspondentie over de drukkerij, 1920-1925
498 Ingekomen maandelijkse financiële verslagen, 1921-1925

499 Ingekomen kranteknipsels betreffende binnenlandse politiek en politieke partijen. 
Gedrukt.
1921 1 deel

500 Stukken betreffende een conflict tussen Van Beresteyn en het hoofdbestuur van de 
Bond inzake de kandidaatstelling voor de Tweede-Kamerverkiezingen en het 
uittreden van Van Beresteyn uit de bond.
1921-1922 1 omslag

501 Stukken betreffende de overdracht van het archief, door hem gevormd als 
secretaris-penningmeester van de Vereeniging van Vrijzinnig Democratische 
Gemeenteraadsleden, aan de Vereeniging, met foto van een bijeenkomst van deze 
Vereeniging in Deventer.
januari-maart 1922 en z.j. 1 omslag

((3)). secretaris van het comité voor de verkiezing van onafhankelijke kamerleden, 1922

502 Stukken betreffende de oprichting van het comité, de kandidaatstelling en de 
verkiezingsacties.
Februari-december 1922 1 omslag

503 Correspondentie van Van Beresteyn, secretaris van het comité. Gestencild, getypt, 
geschreven.
April-juni 1922 1 pak

504 Verkiezingsaffiches en oproepen tot verkiezingsbijeenkomsten.
April-juni 1922 1 omslag
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((4)). lid van de Vrijheidsbond, 1924-1939

505 Artikelen van Van Beresteyn over "overheidsbedrijven" en over "recht en overheid" 
in het weekblad "De Vrijheid" van 1923 en 1925, met documentatie.
1918-1923. 1923, 1925 1 omslag

506 Aantekeningen over wetgeving inzake medezeggenschap van werknemers in de 
bedrijven.
1923-1925 1 omslag

507 Teksten van propagandaredevoeringen, gehouden voor de Vrijheidsbond.
1923-1936 1 omslag
Concrete onderwerpen zijn opgenomen in de index

508 Anoniem overzicht van het optreden van de fractie van de Vrijheidsbond in de 
Tweede Kamer over de periode 1922-1924, met samenvatting door Van Beresteyn 
en met bijlagen.
1924 1 omslag

509 Ingekomen circulaires, pamfletten en artikelen over bijeenkomsten en 
propaganda-activiteiten van de Vrijheidsbond. Gedrukt.
1922-1925 1 omslag

510 Briefwisseling van Van Beresteyn met het hoofdbestuur van de Vrijheidsbond en 
het afdelingsbestuur van Den Haag.
1924-1935 1 omslag

511 Plakboek met kranteartikelen over diverse politieke kwesties, voornamelijk van de 
hand van Van Beresteyn. Gedrukt.
1923-1924 1 deel

512 Kranteartikelen betreffende programma's van diverse politieke partijen. Gedrukt.
Januari 1925 1 omslag

513 Tekst van een polemiek met de S.D.A.P. over "landsverdediging en ontwapening", 
met brochures en kranteartikelen.
1925 1 omslag

514 Ingekomen brochures van de Vrijheidsbond over haar visie ten aanzien van het 
onderwijs, met kranteartikelen.
1925, 1927 1 omslag

515 "Vrijheidsbond", maandblad van de afdeling Den Haag van de Vrijheidsbond. 
Gedrukt.
1925-1927 1 omslag

516 Stukken betreffende zijn werkzaamheid in een commissie, ingesteld door de 
Vereeniging van leden van Gemeentebesturen in den Vrijheidsbond ter bestudering 
van de financiële verhouding tussen rijk en gemeente.
1926-1928 1 pak

517 "Liberale wekker", orgaan van de afdeling Gouda van de Vrijheidsbond. Eerste 
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jaargang, nummers 1-5. Gedrukt.
April, mei 1927 5 stukken

518 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de commissie voor wijziging van het 
huishoudelijk reglement van de Vrijheidsbond.
December 1927-juni 1929 1 omslag

519 Stukken betreffende berichten over het standpunt van Van Beresteyn, vervangend 
lijsttrekker voor de kieskring Den Haag, inzake het Nederlands-Belgisch verdrag.
1928 1 omslag

520 Stukken betreffende de verkiezing van leden van de afdelingsraad van Den Haag 
van de Vrijheidsbond op 17 december 1928.
December 1928-januari 1929 1 omslag

521 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in een commissie tot voorbereiding van 
een initiatief-wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet.
1928-1930 1 omslag

522 Concept en doorslag van een brief van Van Beresteyn aan het afdelingsbestuur van 
Den Haag, houdende zijn ontslag als voorzitter van de stichting Excelsior, met foto's 
van de bestuursleden.
1937 en z.j. 1 omslag

(c). werkzaamheden als Tweede Kamerlid, 1916-1922

(c). werkzaamheden als Tweede Kamerlid, 1916-1922

((1)). algemeen.

523 Stukken betreffende zijn benoeming en beëdiging.
Juni 1916, juni 1917 1 omslag

524 Ingekomen brieven en telegrammen naar aanleiding van zijn verkiezing in de 
Tweede Kamer.
Juni-juli 1916 1 pak

525-526 Handelingen der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, bevattende stukken 
betreffende zijn optreden.
1916-1922 2 delen
525 1916-1919
526 1919-1922

527 Ingekomen brieven en adressen bij het kamerlid Van Beresteyn.
1916-1922 1 omslag
Met tafel

528 "De Tweede Kamer in woord en beeld", houdende afbeeldingen van honderd in 
1918 gekozen kamerleden door J.H. Speenhof, met handleiding, bevattende de 
volledige verkiezingsuitslag van 1918, door J. Willeboordse.
1918 2 deeltjes
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((2)). binnenlandse zaken en bestuursaangelegenheden.

529 Stukken betreffende protesten van diverse ambtenarenorganisaties tegen 
voorgestelde wijzigingen van de salarisregeling.
1917-1920 1 omslag

530 Stukken betreffende een redevoering van Van Beresteyn tijdens een openbare 
bijeenkomst van de Centrale van Hogere Ambtenaren over "de financieele nood der 
hoogere rijksambtenaren".
Januari 1918 1 omslag

531 Stukken betreffende een campagne van het kamerlid Van Beresteyn voor 
verbetering van de salarisregeling van gemeente-ambtenaren, met retroacta.
1916-1918 1 omslag

532 Stukken betreffende het wetsontwerp tot nadere wijziging van de Onteigeningswet 
van 28 augustus 1851. Gedrukt, geschréven.
1918-1920 1 omslag

533 Stukken betreffende de aankoop van het Johan de Witt-huis in Den Haag voor de 
huisvesting van de Raad van State.
1920-1922 1 omslag

534 Stukken betreffende het ontslag van J. Wienecke, stempelsnijder bij de Rijksmunt, 
wegens opheffing van zijn betrekking.
Januari-mei 1921 1 omslag

535 Stukken betreffende het wetsontwerp tot nadere wijziging van het 
Regeringsreglement-Nederlands Indië, met aantekeningen van Van Beresteyn. 
Gedrukt, geschreven.
1921 1 omslag

536 Stukken betreffende plannen tot verbouwing en uitbreiding van het gebouw der 
Tweede Kamer.
1921-1922 1 omslag

537 Ingekomen anoniem pleidooi voor invoering van de zomertijd, met kranteknipsel. 
Gedrukt.
z.j. 2 stukken

((3)). financien.

538 Stukken betreffende de wijziging van wetten, betrekking hebbend op de 
gemeentelijke belastingen, met retroacta.
1915-1921 1 pak

539 Stukken betreffende acties van Van Beresteyn tegen de heffing van grondbelasting 
op onbebouwde eigendommen.
1917 1 omslag

540 Stukken betreffende amendementen van Van Beresteyn op wetsontwerpen tot 
invoering of verhoging van belastingen op kunstvoorwerpen.
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1917-1922 1 omslag

541 Kamerstukken betreffende het wetsontwerp tot heffing van opcenten op de 
verdedigingsbelasting voor het jaar 1918-1919, met amendementen van H.P. 
Marchant en aantekeningen van Van Beresteyn. Gedrukt, getypt, geschreven.

1 omslag

542 Stukken betreffende het voorstel tot wijziging van de Wet op de 
Oorlogswinstbelasting 1916.
1918-1919 1 omslag

543 Stukken betreffende een adres van de burgemeester van Zwolle aan de Tweede 
Kamer over de interpretatie van de Kieswet inzake de door de gemeente te betalen 
kosten bij de organisatie van verkiezingen.
1919-1922 1 omslag

544 Stukken betreffende het voorstel van Van Beresteyn om "aanwas van het op stam 
staande hout" uit te sluiten van inkomstenbelasting.
Maart 1920 1 omslag

545 Aantekeningen van Van Beresteyn bij een motie-Van den Tempel tot ontlasting van 
gemeenten van uitgaven in het rechtstreeks rijksverband.
Oktober 1920 1 stuk

546 Stukken betreffende het wetsontwerp tot verhoging van de accijns op het 
gedistilleerd.
December 1920 1 omslag

547 Stukken betreffende kamerdebatten over de voorgenomen belastingen in de 
begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 1922.
1921-1922 1 omslag

((4a)). economische zaken, binnenlandse distributie.
Zie voor documentatie over deze aangelegenheden ook de stukken, verzameld door Van Beresteyn 
als lid van diverse crisisbureaus en comites, pag. 136 vlgg.

548 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de vaststelling van de 
Distributiewet 1916, met ingekomen adressen aan de Tweede Kamer en 
aantekeningen van Van Beresteyn.
juni 1916 en z.j. 1 omslag

549 Stukken betreffende akties van Van Beresteyn tot wijziging van de Distributiewet.
1916-1917 1 omslag

550 Stukken betreffende klachten van groentedrogers over het toewijzingsbeleid van 
het ministerie inzake brandstof en door hen te verwerken groenten.
1916-1918 1 Pak

551 Stukken betreffende de wetgeving ter beperking van het slachten van vee.
1917-1918 1 omslag

552-557 Stukken betreffende de kamerdebatten over de begroting en de suppletoire 
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begroting van het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel inzake de 
beschikbaarstelling van levensmiddelen.
1917-1918 6 pakken
552 Kamerstukken, met aantekeningen van Van Beresteyn en 

correspondentie over de gevoerde debatten.
553 Stukken betreffende een onderzoek van Van Beresteyn naar de 

opbrengsten van enkele landbouwbedrijven op kleigronden.
De namen van de bedrijven zijn opgenomen in de index

554 Stukken betreffende een onderzoek van Van Beresteyn naar de 
taxaties van de prijzen van zaden.

555 Stukken betreffende de distributie van aardappelen, boter, 
brandstoffen, brood, haring, pluimvee, rijst, suiker en wol.

556 Stukken betreffende vragen van Van Beresteyn over de gang van 
zaken bij de oproeping van J.W.A.G. Collot d'Escurie, 
rijksgraancommissaris in Hontenisse, als landstormplichtige, 
Januari-maart 1918

557 Stukken betreffende een nota van Van Beresteyn over de distributie 
en de verkoop van peulvruchten, met retroacta, 1915-1918. April 1918

558 Stukken betreffende een onderzoek van Van Beresteyn naar de gedragingen van 
zijn fractiegenoot W.J.E.H.M. de Jong als lid van de commissie van toezicht op de 
distributie van peulvruchten in 1915.
Februari-maart 1918 1 omslag

559 Stukken betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van de Distributiewet.
Mei-juli 1918 1 omslag

560 Ingekomen beschikking van het ministerie van landbouw, Nijverheid en Handel, 
houdende de instelling van een afdeling Vleesvoorziening op het ministerie, met 
aantekeningen van Van Beresteyn.
30 december 1918 1 stuk

561 Stukken betreffende amendementen van Van Beresteyn op het wetsvoorstel op de 
brandstofvoorziening.
December 1918 1 omslag

562 Stukken betreffende de deelname van Van Beresteyn in een commissie van 
onderzoek naar de contracten, gesloten tussen de regering en enkele 
aardappeldrogerijen in Groningen.
1919-1920 1 omslag

563 Ingekomen nota van Meyers over een beschikking van het ministerie van 
Landbouw, Nijverheid en Handel inzake de distributierechtspraak met tekst van de 
beschikking, kranteknipsels en uitgesproken vonnissen.
1919, 1920 1 omslag

564-567 Stukken betreffende kamerdebatten over de distributie en verkoop van goederen 
naar aanleiding van de begroting van het ministerie van Landbouw, Nijverheid en 
Handel over de jaren 1919-1922.

4 pakken
Enkele specifieke onderwerpen zijn opgenomen in de index
564 voor 1919. 1918-1919
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565 voor 1920. 1919-1920
566 voor 1921. 1920-1921
567 voor 1922. 1921-1922

568 Stukken betreffende een brochure van Van Beresteyn naar aanleiding van een 
interpellatie van J. Kolthek over de administratie van het Rijkskantoor voor Vleesch 
en Vetten, afdeling Vetten.
1920 1 omslag

569 Ingekomen brieven van leden der crisis-enquêtecommissie, houdende verzoeken 
aan Van Beresteyn tot medewerking om de Crisisenquêtewet 1918 te wijzigen, met 
tekst van de gewijzigde wet.
December 1920-januari 1921 4 stukken

((4b)). economische zaken, handel met het buitenland.

570-575 Stukken betreffende bijzondere regeringsmaatregelen ten gunste van een centraal 
geregeld uitvoerbeleid.
1917-1919
570 Stukken betreffende amendementen van Van Beresteyn op het 

wetsontwerp op de oprichting van een Nederlandse 
Uitvoermaatschappij, Mei-juni 1917, 1 pak

571 Stukken betreffende een interpellatie van W.J.E.H.M. de Jong en Van 
Beresteyn over de conflicten tussen de Exportcentrale en de 
Kaasvereeniging inzake de uitvoer van kaas, December 1917-februari 
1918, 1 pak

572 Briefwisseling van Van Beresteyn over de gestie van de 
Nederlandsche Uitvoer Maatschappij, 1918-1919, 1 omslag

573 Stukken betreffende een onenigheid tussen het dagelijks bestuur en 
de meerderheid der leden van de Rijkscommissie voor 
Bouwmaterialen over de import van cement uit Engeland, 1917-1918, 
1 omslag

574 Stukken betreffende een rapport van het uitvoerend bureau der 
Rijkscommissie voor de Distributie van IJzer en Staal over"regeling 
van aanvoer en verdeeling van ijzer en staal", Januari 1918, 1 omslag

575 Handelingen der Staten-Generaal betreffende een wetswijziging 
inzake de Nederlandsche Uitvoer Maatschappij , met aantekeningen 
van Van Beresteyn, 1919, 1 omslag

576 Aantekeningen van Van Beresteyn over Nederlandse uitvoercontracten met 
Duitsland, met kranteknipsels en correspondentie.
1917-1918 1 omslag

577 Aantekeningen van Van Beresteyn naar aanleiding van een wetsvoorstel tot 
goedkeuring van credietverdragen met Engeland, Frankrijk, Italië en de U.S.A. van 
1918.
Januari 1919 1 omslag

((4c)). economische zaken, nijverheid.

578 Aantekeningen bij het wetsontwerp,"houdende maatregelen tot het verkrijgen van 
eene juiste statistiek van voortbrenging en verbruik", met concept-amendement.
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Juni 1917 1 omslag

579 Ontwerp van een voorlopige wet op de onteigening van bossen,met aantekeningen 
van Van Beresteyn en kranteknipsels. Gedrukt, geschreven.
Juni 1917 4 stukken

580 Stukken betreffende het kamerdebat over het wetsontwerp omtrent de ontginning 
van steenzout bij Buurse.
1917 1 omslag

581 Stukken betreffende een pleidooi van Van Beresteyn voor regeringsmaatregelen ter 
bescherming van de zalmstand in de Merwede.
December 1918-januari 1919 1 omslag

582 Correspondentie, gevoerd naar aanleiding van de indiening van het wetsontwerp 
tot wijziging van de Beurswet 1914, met bijlagen.
1918-1919 1 omslag

583 Stukken betreffende pleidooien van Van Beresteyn in de Tweede Kamer voor een 
wetgeving tegen waterverontreiniging.
1918, 1920 1 omslag

584 Stukken betreffende amendementen van Van Beresteyn op het wetsontwerp op de 
invoer, aanmaak en verkoop van buskruit en springstoffen.
Februari-april 1921 1 omslag

585 Stukken betreffende het wetsontwerp, houdende bepalingen betreffende de 
bosbouw.
1921-1922 1 omslag

((5)). onderwijs, kunsten en wetenschappen.

586 Stukken betreffende de vaststelling van de begroting van de afdelingen Onderwijs 
en Kunsten en Wetenschappen van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor 
1918.
1917 1 pak
Enkele specifieke onderwerpen zijn opgenomen in de index

587 Stukken betreffende amendementen van Van Beresteyn op het wetsontwerp tot 
regeling van het archiefwezen.
1918 1 omslag

588-591 Stukken betreffende de vaststelling van de begroting van het ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over de jaren 1919-1922.

4 omslagen
Enkele specifieke onderwerpen zijn opgenomen in de index
588 voor 1919. 1918-1919
589 voor 1920. 1919-1920
590 voor 1921. 1920-1921
591 voor 1922. 1921-1922

592 Ingekomen stukken betreffende voorstellen tot wijzigingen van leerplannen van 
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het lager, middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, met aantekeningen van 
Van Beresteyn. Gedrukt, gehectografeerd, getypt.
1919-1922 1 omslag

593 Staatje van de in de volksvertegenwoordigingen van diverse landen aanwezige 
bibliotheekcommissies, opgesteld naar aanleiding van de begroting van de voor de 
Tweede Kamer benodigde uitgaven in 1921, met bijlage.
1920 2 stukken

((6)). verkeer en waterstaat.

594 Stukken betreffende een wetsontwerp op de aanleg van waterleidingen.
1916-1918 1 omslag

595 Ingekomen nota's over de aanleg van een waterweg van Dordrecht via de Nieuwe 
Waterweg naar zee en van een haven bij Moerdijk. Gedrukt, gehectografeerd.
1917 en z.j. 1 omslag

596 Aantekeningen bij wetsontwerpen omtrent aanleg en instandhouding van 
staatsspoorwegen.
1917-1918 1 omslag

597 Stukken betreffende acties van Van Beresteyn tegen het wetsontwerp ter 
onteigening van natuurgebied voor de aanleg van een weg van Bloemendaal naar 
Zandvoort.
1917-1918 1 omslag

598 Stukken betreffende de vaststelling van de Binnenscheepvaartwet van 7 december 
1918 en acties van Van Beresteyn ten behoeve van de binnenscheepvaart.
1918-1919 1 pak

599 Concept-adres voor de instandhouding van de Stoomvaart-maatschappij "Zeeland" 
in Vlissingen, met correspondentie en "bijlagen.
1918-1921 1 omslag

600 Stukken betreffende zijn bemoeienis met de exploitatie van de posterijen.
1918-1922 1 omslag

601 Stukken betreffende pleidooien van Van Beresteyn bij de behandeling van de 
begroting van het ministerie van Waterstaat voor de aanleg van tramwegen, met 
retroacta, 1918.
November-december 1919 1 omslag

602 Stukken betreffende de overstroming van de Beerse Maas en voorstellen in de 
Tweede Kamer tot verhoging van de Beerse overlaat.
1919-1921 1 omslag

603 Stukken betreffende interpellaties en moties van Van Beresteyn naar aanleiding 
van de begroting van het ministerie van Waterstaat voor het jaar 1921.
1920 1 omslag
De betreffende onderwerpen zijn opgenomen in de index
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604 Stukken betreffende de fusie van de Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen met de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij en de 
daaruit voortvloeiende rechtspositie van de beambten.
December 1920-mei 1921 1 omslag

605 Stukken betreffende verzoeken tot behoud van de Maasbrug bij Maastricht naar 
aanleiding van het wetsontwerp tot kanalisatie van de Maas.
Februari-mei 1921 1 omslag

606 Ingekomen stukken betreffende een voorstel tot de aanleg van een spoorlijn 
Staveren-Sneek via Balk.
November 1921 1 omslag

607 Stukken betreffende opmerkingen van Van Beresteyn op het ontwerp-
middelenwet 1922 naar aanleiding van de kosten van het postvervoer door de 
spoorwegen.
November-december 1921 1 omslag

608 Ingekomen protesten tegen de voorgenomen aanleg van een tramlijn door het 
natuurgebied De Koekoek in Het Gooi.
April-juni 1922 1 omslag

((7)). Woningbouw.

609 Stukken betreffende een motie van Van Beresteyn tot coördinatie van de 
bouwplannen van het Rijk en de gemeente Den Haag in een algemeen werkplan.
1916-1922 1 omslag

610 Stukken betreffende zijn inbreng in de wetgeving ten aanzien van de woningbouw 
en in de woningwetgeving.
1917-1920 1 pak
De behandelde wetten zijn opgenomen in De index

611 Stukken betreffende opmerkingen van Van Beresteyn naar aanleiding van de 
begroting van het Bouwfonds van de departementen van Binnenlandse Zaken over 
de bouw van een kantoor voor de provinciale griffie in Haarlem en een centraal 
instituut voor hersenonderzoek in Amsterdam.
1920-1921 1 omslag

(d). werkzaamheden in diverse staatscommissies.

(d). werkzaamheden in diverse staatscommissies.

((1)). lid van de Staatscommissie voor plaatselijke telefoonconcessies, 1921-1923

612 Ingekomen stukken van het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede over 
moeilijkheden rond de overname van de telefoonexploitatie door het Rijk.
1920 1 omslag

613 Stukken betreffende een pleidooi van Van Beresteyn in de Tweede Kamer voor 
handhaving van exploitatie van telefoonnetten door gemeentelijke bedrijven. 
Gedrukt, geschreven.
1920 1 omslag
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614 Stukken betreffende de onderzoekingswerkzaamheden van de staatscommissie 
naar de wenselijkheid van rijksexploitatie van plaatselijke telefoonnetten.
1921-1922. 1 omslag

615 Ingekomen brief van het hoofdbestuur van de P.T.T., houdende inlichtingen over 
de intrekking van bijzondere regelingen ten aanzien van aan porto onderworpen 
dienstbrieven, met bijlagen.
Maart 1921 3 stukken

616 Stukken betreffende een onderzoek van de commissie naar de te volgen gedragslijn 
van de regering bij de overname van de exploitatie van het telefoonnet van 
Arnhem, met retroacta, 1920.
1921 1 omslag

617 Stukken betreffende moeilijkheden rond de overname van de exploitatie van het 
telefoonnet van Den Helder en Alkmaar door het Rijk.
1921-1922 1 omslag

618 Stukken betreffende klachten van de gemeente Zeist over de ongunstiger 
regelingen met betrekking tot het nachtelijk telefoonverkeer na overname van het 
telefoonnet door het Rijk.
1921-1922 1 omslag

((2)). voorzitter van de Staatscommissie inzake electriciteitsvoorziening in het land, 1921-
1925

619 Stukken betreffende zijn benoeming en ontslag.
1921, 1925 1 omslag

620 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de subcommissie voor de electrificatie 
der spoorwegen. Gedrukt, gestencild, getypt.
1921-1922 1 pak

621 Stukken betreffende een door de staatscommissie gehouden onderzoek naar de 
elektriciteitsvoorziening in Nederland.
November 1921-december 1922 1 pak

622 Notulen van bijeenkomsten van de staatscommissie, met bijlagen en 
correspondentie.
1921-1924 1 pak
Met tafel op de stukken over de jaren 1921-1923,door Van Beresteyn

623 Ingekomen rapporten van I. van Dam, secretaris van de staatscommissie, over de 
elektriciteitsvoorziening in het buitenland.
1922 1 pak
De namen van de landen zijn opgenomen in de index

624 Ingekomen rapporten betreffende de elektriciteitsvoorziening en de daaraan 
verbonden kosten in diverse steden en provincies, met jaarverslagen. Gedrukt, 
gestencild, getypt.
1922 1 omslag



2.21.018 Beresteyn, van 87

De namen van de steden en provincies zijn opgenomen in de index

625 Correspondentie met het ministerie van Waterstaat over het declaratiebeleid van 
het ministerie.
1922-1923 1 omslag

626 Ingekomen stukken van de subcommissie ter vaststelling van de voorwaarden voor 
rijksconcessies.
1922-1924 1 omslag

627 Ingekomen nota van J.G. Bellaar Spruyt over de veiligheid van zekere elektrische 
vloermatjes.
15 februari 1923 1 stuk

628 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de subcommissie Wetsontwerp op de 
electriciteitsvoorziening en van de redactiecommissie voor het wetsontwerp, met 
retroacta, 1916, 1922.
1923-1925 1 pak

629 Ingekomen nummers van "Ons Tijdschrift", uitgegeven door de Maatschappij tot 
verkoop van den Electrischen Stroom der Staatsmijnen in Limburg.
1923-1924 4 deeltjes

630 Wetsontwerpen op de elektriciteitsvoorziening, met concepten en bijlagen. 
Gestencild.
1924 1 pak

((3)). voorzitter van de Staatscommissie gewestelijke uitbreidingsplannen, 1928-1932

631 Stukken betreffende de samenstelling, taakverdeling en eerste werkzaamheden 
van de commissie.
1926-1928 1 omslag

632 Notulen van bijeenkomsten van de commissie, met rapporten en correspondentie. 
Gestencild.
1926-1931 1 pak
Met tafel over de periode maart 1926-april 1930 door Van Beresteyn

633 Stukken betreffende adviezen van de commissie voor de wijziging van het 
wetsontwerp van de woningwet.
1919 1 omslag

634 Notulen van bijeenkomsten van de subcommissies I (taakstelling), II (uitbreidingen 
en vestigingen), III (bedrijfsleven), IV (verkeer), V (natuurschoon), met bijlagen. 
Gestencild.
1926-1931 1 omslag

635 Correspondentie van de voorzitter, met bijlagen.
1928-1931 1 omslag

636 Kranteartikelen over activiteiten van de commissie.
1928-1929 1 omslag
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((4)). voorzitter van de Staatscommissie van deskundigen inzake volksgezondheid, 1928-
1933

637 Stukken betreffende de oprichting, samenstelling en ontbinding der commissie en 
de opstelling van het werkplan.
1928-1933 1 omslag

638 Notulen van bijeenkomsten der commissie. Gestencild.
1928-1931 1 omslag

639 Agenda's en convocaties voor bijeenkomsten. Gestencild, getypt.
1928-1931 1 omslag

640 Ingekomen nota van H. van der Kaa, hoofdinspecteur van de volksgezondheid op 
het gebied van volkshuisvesting over "het annuiteitsvoorstel bij de 
woningvoorschotten". Gestencild.
November 1929 1 deel

641 Ingekomen rapporten van de subcommissie inzake de inspectie op de apotheken. 
Gestencild.
November 1929-maart 1930 1 omslag

642 Stukken betreffende de werkzaamheden van de subcommissie inzake de Hinderwet 
en de regeling van de inspectie van de volksgezondheid op de zuivering van 
afvalwater.
1929-1931 1 pak

643 Stukken betreffende de werkzaamheden van de subcommissie voor de Warenwet.
1929-1932 1 pak

644 Stukken betreffende de opstelling van het eindrapport van de commissie.
1931-1933 1 omslag

((5)). overige staatscommissies.

645 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van een staatscommissie ter voorbereiding 
van wettelijke regelingen betreffende de rechtstoestand van burgerlijke 
ambtenaren.
1917-1919 1 omslag

646-647 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Staatscommissie inzake 
gedistilleerd-productie.
1919-1925
646 Stukken betreffende door de staatscommissie uit te brengen 

rapporten, 1919-1925, 1 pak
647 Ingekomen artikelen, brochures en adressen over de productie van 

sterke drank. Gedrukt, gestencild, 1919-1923, 1 omslag

648 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Centrale Commissie voor de 
Statistiek.
1919-1937 1 omslag
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(e). lid van de Rijkscornmissie voor monumentenzorg en van de Monumentenraad, 1916-1948

(e). lid van de Rijkscornmissie voor monumentenzorg en van de 
Monumentenraad, 1916-1948

649-650 Ingekomen stukken over de restauratie van monumentale gebouwen.
1916-1932 2 omslagen
649 Algemeen.
650 Afzonderlijke monumenten.

Alfabetisch op plaatsnaam geordend, met tafel

651 Stukken betreffende een nota van de Rijkscommissie aan de minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van een rekest van de 
Federatie van Beeldende Kunstenaars tegen het advies van een subcommissie over 
de restauratie van schilderijen.
1918-1920 1 omslag

652 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de subcommissie ter opstelling van het 
reglement van de Rijkscommissie.
Oktober-december 1933 1 omslag

653 Stukken betreffende ontwerpen van wet ter bescherming van monumenten.
1940-1945 1 omslag

654 Notulen van de vergaderingen van de Rijkscommissie, met bijlagen. Getypt.
1941-1948 1 pak

655 Notulen van de vergaderingen van de voorlopige Monumentenraad over de jaren 
1946-1948, met jaarverslag over de periode september 1946-december 1947. 
Gestencild.
1946-1948 1 pak

(f). overige werkzaamheden.

(f). overige werkzaamheden.

656 Ingekomen brief van W.A. van Ittersum, chef afdeling van het kabinet van de 
minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, houdende afwijzing van Van 
Beresteyn als sollicitant naar de functie van commies op dit departement en 
aanbieding van een betrekking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
15 januari 1902 1 stuk

657 Notities van een voordracht over "De taak der gemeenten", gehouden voor de 
Vereeniging van Hoger Landbouwonderwijs.
1915-1917 1 omslag

658 Correspondentie over zijn kandidatuur voor het goeverneurschap van Suriname, 
dan wel het burgemeesterschap van Batavia, Semarang en Surabaja. Geschreven.
1916, 1917 1 omslag

659 Tekst van een cursus voor de school van maatschappelijk werk over "de 
crisispolitiek", gehouden op 18 en 25 januari en 19 februari 1919.
1919 1 katern

660 Stukken betreffende een voordracht van Van Beresteyn over "het personeel in 
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dienst van den Staat, het stakingsrecht en het georganiseerd overleg" voor de 
Centrale van Personeel in Rijksdienst.
December 1919-januari 1920 1 omslag

661 Tekst van een toespraak, gehouden bij de huldiging van de Duitse ex-minister Th. 
Lewald op diens tachtigste verjaardag, met foto's.
Augustus 1930 1 omslag

662 Ingekomen bericht van de Volksstemmingscommissie van de Volkerenbond, 
houdende zijn benoeming tot voorzitter van een stembureau bij de volksstemming 
in het Saargebied.
12 december 1934 1 stuk

663 Album met handtekeningen, aangeboden aan Van Beresteyn, raadadviseur van. 
Kunsten en Wetenschappen bij het ministerie van Ondervijs, ter gelegenheid van 
het 70-jarig bestaan van de afdeling.
1946 1 deel

(2). op lokaal en regionaal niveau.

(2). op lokaal en regionaal niveau.
(a). burgemeester van Veendam, 1910-1916

(a). burgemeester van Veendam, 1910-1916
Hierin zijn ook opgenomen nagekomen stukken betreffende Veendam

664 Stukken betreffende zijn benoeming en aftreden als burgemeester.
1910, 1916 1 omslag

665 Stukken betreffende redevoeringen, gehouden tijdens zijn burgemeesterschap.
1911-1916 1 pak
Met tafel

666 Plakboek met kranteartikelen, foto's en pamfletten, betreffende Van Beresteyn als 
burgemeester van Veendam. Gedrukt, getypt, geschreven.
1911-1915 1 deel

667 Plakboek met kranteverslagen van de gemeenteraadshandelingen in Veendam.
1911-1915 1 deel

668-671 Circulaires van het gemeentebestuur van Veendam aan de leden van de 
gemeenteraad. Gedrukt, gestencild, gehectografeerd, getypt.
1911-1916 4 banden
668 1911-1913
669 1914
670 1915
671 1916

672 Bouwtekeningen van zijn ambtswoning, met foto's.
1911 en z.j. 1 omslag

673 Foto's genomen tijdens de opening van het nieuwe H.B.S.-gebouw.
April 1911 1 blad

674 Krante- en tijdschriftartikelen betreffende een bezoek van koningin Wilhelmina aan 
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de Veenkoloniën. Gedrukt.
Juni 1912 1 omslag

675 Foto's, genomen tijdens het bezoek van koningin Wilhelmina aan Veendam.
Juni 1912 1 omslag

676 Menukaart van een diner, gehouden tijdens het twintigjarig jubileum van C.C. 
Geertsema, als commissaris van de koningin te Groningen. Gedrukt.
1 februari 1913 1 stuk

677 Ontwerptekeningen voor de bouw van het nieuwe raadhuis in Veendam, met 
groepsfoto van de gemeenteraad van Veendam tijdens haar laatste zitting in de 
oude Raadszaal.
1913, 1914 2 stukken

678 Proclamaties van het gemeentebestuur van Veendam, houdende maatregelen en 
verordeningen, genomen en uitgevaardigd bij het uitbreken van de Wereldoorlog.
Augustus-december 1914 1 omslag

679 Correspondentie over distributie-aangelegenheden, met bijlagen.
1914-1916 1 omslag

680 Ingekomen bouwtekeningen van de Woningbouwvereeniging Veendam en van de 
uitbreiding van de openbare leeszaal.
1916-1917 1 omslag

681 "Verordening op de heffingen en vorderingen van den hoofdelijken omslag in de 
gemeente Veendam", door Van Beresteyn, met correspondentie.
1916, 1918 1 omslag

682 Begroting van de gemeente Veendam voor 1918, met memorie van toelichting. 
Gedrukt.
1917 1 deel

683 Ingekomen "Gids voor Veendam" met begeleidbrief van de uitgever.
1922 1 deel en 1 stuk

684 Notulen van de buitengewone gemeenteraadsvergadering van 4 januari 1932, 
gehouden ter herdenking van het zilveren jubileum van gemeentesecretaris L. Dik. 
Gedrukt, met foto's.
1932 2 deeltjes

685 Afbeeldingen van gebouwen en pleinen in Veendam.
z.j. 1 omslag

(b). lid van de gemeenteraad van Den Haag, 1927-1939

(b). lid van de gemeenteraad van Den Haag, 1927-1939

((1)). optreden in de gemeenteraadsvergaderingen.

((a)). Algemeen.

686 Ingekomen felicitatiebrieven, telegrammen en visitekaartjes in verband met zijn 
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verkiezing in de gemeenteraad. Gedrukt, getypt geschreven.
Mei 1927 1 omslag

687 Handelingen van de gemeenteraad, bevattende stukken betreffende zijn optreden.
1927-1932 1 deel

688 Handelingen van de gemeenteraad, bevattende stukken betreffende zijn optreden.
1933-1935 1 deel

689 Handelingen van de gemeenteraad, bevattende stukken betreffende zijn optreden.
1936-1939 1 deel

700 Registers op de handelingen van de gemeenteraad, deel 1.
1937

701 Registers op de handelingen van de gemeenteraad, deel 2.
1938

702 Registers op de handelingen van de gemeenteraad, deel 3.
1939

703 Concepten van redevoeringen over zijn standpunt bij de indiening van de 
gemeentebegroting in de Vrijheidsbond en voor de Vereeniging van Handel, 
Nijverheid en Gemeentebelangen.
1927-1935 1 omslag

704 Stukken betreffende het aftreden van de sociaaldemocratische wethouders na de 
aanneming van een motie van Van Beresteyn tegen de door wethouders 
voorgestelde erfpachtregeling door de raad.
1929 1 omslag

705 Stukken betreffende zijn herverkiezing voor de gemeenteraad in 1931.
Mei-juli 1931 1 omslag

706 Pamfletten en kranteartikelen betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van juni 
1931.
1931 1 omslag

707 Stukken betreffende de wethoudersverkiezing door de gemeenteraad.
Juli-november 1931 1 omslag

708 Ingekomen adres van W. Elink Schuurman, voorzitter van de afdeling 's-
Gravenhage van de Democratische Partij, houdende protest tegen het voorstel om 
geen gehuwde vrouwen in gemeentedienst aan te nemen, met krante-artikelen. 
Gedrukt, gestencild.
1931 3 stukken

709 Verordening van Burgemeester en Wethouders, houdende opgave van de 
gemeenteraadscommissies. Gedrukt, met aantekening van Van Beresteyn over 
door hem te declareren presentatiegelden.
26 september 1933 1 stuk
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710 Stukken betreffende de wethouderscrisis van 1933.
September 1933-januari 1934 1 pak

711 Notulen van besprekingen van de raadsfracties over de wethoudersverkiezingen 
van 1935, met bijlagen. Getypt, gestencild, met aantekeningen door Van Beresteyn.
Augustus 1935 1 omslag

712 Kranteknipsels van de Haagsche Courant van 7 en 8 januari 1936, houdende de 
aanbieding van een wandbordje aan de burgemeester door Van Beresteyn.
1936 1 stuk

713 Kranteknipsels, houdende de afbeelding van een oorkonde, aangeboden door de 
gemeenteraad van Den Haag aan Prinses Juliana vanwege haar huwelijk met Prins 
Bernhard, ontworpen door Van Beresteyn.
19 december 1936 1 stuk

714 Convocaties en beschrijvingsbrieven van gemeenteraadsvergaderingen, met 
bijlagen. Gedrukt, gestencild, getypt.
Mei-juli 1938 1 pak

715 Foto's, genomen tijdens de viering van het afscheid van burgemeester P. 
Drooglever Fortuyn.
1938 1 omslag

((b)). woningbouw en ruimtelijke ordening.

716 Stukken betreffende een voorstel van burgemeester en wethouders tot annexatie 
van gedeelten van de gemeenten Loosduinen, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam en 
Wassenaar. Gedrukt.
1928-1931 1 pak

717 Wijkbladen, houdende artikelen over de annexatie van Voorburg, Rijswijk en 
Wassenaar.
1931 1 pak
De namen van de bladen zijn opgenomen in de index

718 Stukken betreffende acties van Van Beresteyn in de gemeenteraadsfractie van de 
Vrijheidsbond tegen de gemeentelijke erfpachtregelingen.
1931-1939 1 omslag
Voor de acties in de jaren 1929-1930 zie inventarisnummer 704

719 Ingekomen adressen van marktkooplieden tegen de verplaatsing van de Grote 
Markt, met bijlagen.
Juni, juli 1932 1 omslag

720 Stukken betreffen de vragen van Van Beresteyn aan burgemeester en wethouders 
naar aanleiding van de aankoop van de landgoederen Overvoorde, Steenvoorde en 
De Voorde door de .gemeente.
Oktober 1931-januari 1932 1 omslag

721 Stukken betreffende een vordering van het aannemersbedrijf Bodegom aan de 
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gemeente tot schadevergoeding wegens onjuiste opgaven in het bestek voor het 
aanleggen en rioleren van- de Laan van Meerdervoort en de Kijkduinsestraat.
Oktober 1933-oktober 1934 1 pak

722 Stukken betreffende acties van Van Beresteyn tegen de aanleg van een sportpark in 
het natuurgebied Klein Zwitserland.
September 1934-mei 1935 1 omslag

723 Ingekomen nota's van burgemeester en wethouders over de uitbreidingsplannen 
Escamppolder-Ockenburg en Mariahoeve.
19 mei 1939 1 omslag

724 Ingekomen catalogus van de tentoonstelling van Stadsontwikkeling en 
Volkshuisvesting in Den Haag, 1922. Gestencild.
z.j. 1 omslag

((c)). openbare werken en verkeer.

725 Rekest van de Vereeniging "De Wagenbrug" aan burgemeester en wethouders 
tegen verlegging van de tramlijn en tegen het veer opvijzelen van de Wagenbrug. 
Afschrift, met foto's.
3 mei 1926 3 stukken

726 Ingekomen stukken betreffende de overname van de N.V. Gemengd Bedrijf 
"Haagsche Tramweg Maatschappij" door de gemeente.
1926-1927 1 omslag

727 Stukken betreffende de beraadslaging van de gemeenteraad over de verwijdering 
van huisvuil naar ontginningsgebieden in Drenthe.
1927-1928 1 omslag

728 Brochures over vuilverwijdering en de toepassing van vuilverbrandingsproducten, 
verzameld door Van Beresteyn.
1908-1928 1 omslag

729 Ingekomen kranteartikelen en brieven over de invoering van de Winkelsluitingswet 
in Den Haag.
1927-1931 1 omslag

730 Ingekomen brieven van E.E. Menten over plannen tot ombouw van het vliegveld 
Ypenburg tot een nationale luchthaven, met bijlagen 1938.

1 omslag

((d)). cultuur.

731 Stukken betreffende voorstellen tot het aanleggen van een tentoonstellingsterrein 
bij Scheveningen of in het Bezuidenhout.
1928 1 omslag

732 Ingekomen stukken betreffende de Openbare Leeszaal in Den Haag.
1928-1929 1 omslag
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733 Ingekomen verzoeken van het Residentie-orkest, de N.V. Italiaansche Opera en 
diverse toneelverenigingen om gemeentesubsidie. Gedrukt, gestencild, 
gehectografeerd.
1928-1929 1 omslag

733 Ingekomen rapporten van de commissie van beheer van de Koninklijke 
Schouwburg over de noodzaak van de verbouwing van de schouwburg.
11 januari 1929 1 omslag

734 Ingekomen rapport van de Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag, met 
begeleidbrieven van de Vereeniging van Leerar(ess)en van deze academie. Gedrukt, 
geschreven.
Januari 1929 3 stukken

735 Ingekomen nota's van het college van regenten van de stichting Rosenburg naar 
aanleiding van een vacature.
22 augustus 1934 4 stukken

((2)). werkzaamheden in de commissie voor plaatselijke werken en eigendommen, 1928-
1934

737 Stukken betreffende voorstellen tot reorganisatie van de schoonheidscommissie 
met retroacta.
1925-1938 1 omslag

738 Notulen van bijeenkomsten van de commissie. Gestencild.
1928-1934 1 omslag

739 Bebouwingsverordeningen van burgemeester en wethouders, met ontwerpen, 
ingekomen bij de commissie.
1929-1930 1 pak

740 Stukken betreffende een onderzoek van het lid Van Beresteyn naar aanleiding van 
een adres van de fa. Scheurleer en Zn. aan de gemeenteraad en aan Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland tegen ontheffing van bepalingen van de 
bouwverordeningen, verleend aan de aangrenzende fa. Peek en Cloppenburg.
1928-1929 1 pak
Met inhoudstafel door Van Beresteyn

741 Stukken betreffende de vaststelling en de wijziging van bouwverordeningen inzake 
het uitbreidingsplan-West en Moerweg.
1928-1934 1 pak

742 Stukken betreffende acties van Van Beresteyn tegen een uitbreidingsplan van 
burgemeester en wethouders in het natuurgebied Petit St-Hubert.
September 1930-januari 1931 1 omslag

743 Stukken betreffende voorstellen van burgemeester en wethouders tot de bouw van 
arbeiderswoningen in Scheveningen en Loosduinen, met plattegronden van reeds 
voltooide arbeiderswoningen.
Januari-december 1931 1 pak
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744 Stukken betreffende zijn bemoeienis met de gemeentelijke controle op de bouw 
van drie-etagewoningen in de Pruimenlaan.
1931-1932 1 omslag

745 Stukken betreffende acties van Van Beresteyn tegen het stratenplan van de N.V. 
Bouwonderneming Buitenrust op grond van de Woningwet.
1931-1932 1 omslag

746 Stukken betreffende de werkzaamheid van de commissie bij de wijziging van de 
gemeentelijke bouw- en woningverordening.
1931-1934 1 pak

747 Ingekomen jaarverslagen van de hoofdinspecteur van de dienst belast met het 
toezicht op de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende 
volkshuisvesting.
1932, 1933 2 delen

748 Stukken betreffende de aanvraag van de N.V. Bouw en Exploitatiemaatschappij 
"Vondelstraat 's-Gravenhage" om extra-steun van de gemeente.
Mei-november 1934 1 omslag

749 Stukken betreffende beroepsprocedures tegen beschikkingen van burgemeester en 
wethouders inzake de verlening van bouwvergunningen.
1934-1939 1 omslag

750 Ingekomen rapport van P. Bakker Schut over "de ordening van de 
woningproductie". Gedrukt.
Mei 1935 1 deel

751 Rapport over de winkeltelling door de Dienst der Stadsontwikkeling met bijlagen en 
artikel in "De Zakenwereld".
1936 1 omslag

752 Album, houdende foto's van meer-etagegebouwen, voltooid door de architect A.N. 
Schippers, met tafel en overzichtskaart.
z.j. 1 deel en 2 stukken

753 Ingekomen bouwtekeningen van woningen in de Vogelwijk.
z.j. 1 omslag

((3)). werkzaamheden in het bestuur van het Residentie-orkest als afgevaardigde van de  
gemeenteraad, 1935-1940

754 Ingekomen missive van burgemeester en wethouders, houdende bevestiging van 
zijn benoeming als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur in het bestuur van 
het Residentie-orkest.
18 april 1935 1 stuk

755 Ingekomen aankondigingen en programma's van uitvoeringen van het orkest.
1935-1940 1 omslag
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756 Ingekomen financiële verslagen en begrotingen.
1935-1939 1 omslag

757 Kranteartikelen, houdende recensies van muziekuitvoeringen.
1936-1939 1 pak

758 Stukken betreffende zijn bemoeienis met betrekking tot de rechtstoestand van het 
orkestpersoneel, met personeelstaten.
1935-1939 1 omslag

759 Stukken betreffende moeilijkheden in verband met de vervanging van de 
gepensioneerde dirigent P. van Anrooy.
1936-1939 1 omslag

760 Stukken betreffende een conflict met het dagelijks bestuur van het orkest over het 
gevoerde beleid en over de verhouding tussen het dagelijks bestuur en de 
afgevaardigde van de Haagse gemeenteraad.
1936-1938 1 pak
In dit conflict kwamen ook zaken ter sprake, beschreven in inventarisnummers 758 en 759

761 Kranteartikelen over het conflict.
November 1937-januari 1938 1 omslag

762 Nota van het comité voor de viering van het huwelijk van Prinses Juliana met Prins 
Bernhard aan. het bestuur. van het Residentie-orkest over moeilijkheden in 
verband met het spelen van het Duitse volkslied door het orkest tijdens het 
galaconcert. Afschrift, met begeleidbrieven.
Januari 1937 3 stukken

763 Ingekomen brieven van het Besidentie-orkest en de Wagnervereeniging over 
moeilijkheden bij gezamenlijke repetities.
Juni, november 1937 2 stukken

764 Ingekomen notulen van bestuursvergaderingen, met convocaties en bijlagen.
Januari 1938-april 1939 1 omslag

765 Correspondentie over de subsidiëring van het orkest in het begrotingsjaar 1939 
door de gemeente.
1938-1939 1 omslag

((4)). werkzaamheden in diverse gemeenteraadscommissies.

766-769 Notulen van de subcommissie museumbouw van de commissie Kunsten en 
Wetenschappen, met convocaties en bijlagen.
1928-1934 4 pakken
Deze commissie begeleidde de bouw van het Gemeentemuseum in Den Haag
766 1928-1929, (met retroactum, 1921)
767 1930-1931
768 1932, januari-juni
769 september 1932-juli 1934
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770-772 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de commissie voor het 
Stadhuisvraagstuk.
1930-1938
770 Retroacta:ingekomen kranteartikelen, brieven en rekesten. Gedrukt, 

gestencild, getypt, geschreven, 1928, 1 omslag
771 Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie: notulen, 

met bijlagen, rapporten e.d, 1930-1938, 1 pak
772 Ingekomen brochures over het nieuw te bouwen stadhuis, 1931-

1938, 1 pak

773 Ingekomen verzoeken bij Van Beresteyn, lid van de gemeentelijke commissie 
Monumentenverordeningen, tot plaatsing van gebouwen op de monumentenlijst.
1929-1930 1 omslag

774 Stukken betreffende de vaststelling van de gemeentelijke monumentenlijst.
1930 1 omslag

775 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de raadscommissie inzake de 
verhouding tussen publiekrechtelijke verordeningen en overeenkomsten 
betreffende erfpacht, koop en straataanleg, met retroacta.
Juni 1932-december 1933 1 omslag

776 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in een raadscommissie, opgericht naar 
aanleiding van een motie in de raad tot herziening van het wethouderspensioen.
1934-1937 1 pak

(c). overige werkzaamheden.

(c). overige werkzaamheden.

777 Besluiten, houdende zijn benoeming en ontslag als chef der derde afdeling der 
provinciale griffie te Groningen. Afschriften.
1909-1910 3 stukken

778 Koninklijke Besluiten, houdendende zijn benoeming en ontslag als 
plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beroep te Groningen. Afschriften, met 
bijlagen.
1910 1 omslag

779 Stukken betreffende zijn benoeming tot voorzitter van de Vereeniging van 
Gemeenteambtenaren te Groningen.
Augustus 1913 1 omslag

780 Rapporten van de ingenieur voor de drinkwatervoorziening en van de 
subcommissie der Staatscommissie voor drinkwatervoorziening over de 
drinkwaterleiding van Groningen, met nadere beschouwingen van Van Beresteyn, 
lid der subcommissie. Gedrukt, geschreven.
1914 1 band en 1 omslag

781 Nieuwe Arnhemsche Courant van 3 maart 1920, houdende het bericht van de te 
verwachten benoeming van Van Beresteyn tot burgemeester van Arnhem, met 
concept-tegenberichten van Van Beresteyn.
Maart 1920 3 stukken
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782 Nota's van Van Beresteyn, lid van de commissie voor het streekplan van de Veluwe 
aan zijn medeleden, met minderheidsadvies van Van Beresteyn over het door het 
comité te bestuderen streekplan.
1938, 1939 2 stukken

c). op het terrein van onderwijs en cultuur.

c). op het terrein van onderwijs en cultuur.
(l). op landelijk niveau.

(l). op landelijk niveau.
(a). oprichter en voorzitter van de Centrale Vereeniging van Openbare Leeszalen en Bibliotheken, 1907-1948

(a). oprichter en voorzitter van de Centrale Vereeniging van Openbare Leeszalen 
en Bibliotheken, 1907-1948

((1)). leiding.

783 Correspondentie met H.E. Greve, secretaris der Centrale Vereeniging.
1913-1932 1 omslag

784 Briefwisseling over huishoudelijke aangelegenheden.
1914-1932 1 omslag

785 Ingekomen brieven van sollicitanten naar de functie van particulier secretaris van 
de voorzitter van de Centrale Vereeniging.
1920 1 omslag

786-787 Circulaires, houdende bestuursmededelingen van de Centrale Vereeniging. 
Gestencild.

2 pakken
786 1923-1932
787 1940-1945

788 Convocaties voor algemene ledenvergaderingen, met bijlagen. Gedrukt, 
geschreven.
1925-1932 1 omslag

789 Stukken betreffende de wijziging der statuten.
1926-1927 1 omslag

790 Stukken betreffende de opstelling van een ontwerp-overeenkomst tot 
samenwerking van de Centrale Vereeniging en de Nederlandsche 
Bibliothecarissenvereeniging.
Juni-september 1927 1 omslag

791 Album, aangeboden aan Van Beresteyn vegens zijn 25-jarig voorzitterschap.
1939 1 deel

792 Ingekomen brieven naar aanleiding van zijn aftreden als voorzitter.
Januari 1941 1 omslag

793 Aantekening voor een overzicht van de geschiedenis van de Centrale Vereeniging 
over de jaren 1933-1948.
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1948 1 katern

((2)). zorg voor leeszalen en bibliotheken.

794 Ingekomen jaarverslagen, artikelen en foto's betreffende de Openbare Leeszaal te 
Utrecht.
1907-1915 1 omslag

795 "De vrouw en de openbare leeszaal", manuscript van een artikel van Van Beresteyn, 
bestemd voor een brochure over het leeszaalwezen.
1 juni 1913 1 omslag

796 Briefwisseling met J.M. Duparc over de subsidiëring van openbare leeszalen door 
het rijk.
1913-1914 1 omslag

797 Ingekomen stukken van en over plaatselijke bibliotheekverenigingen en leeszalen.
1915-1930 1 omslag
De plaatsnamen zijn opgenomen in de index

798 Stukken betreffende de viering van het 25-jarig bestaan van de Openbare Leeszaal 
te Utrecht. Gedrukt.
1917 1 omslag

799 Stukken betreffende voordrachten, gehouden door Van Beresteyn in cursussen tot 
opleiding van leeszaalpersoneel.
1922, 1926 1 omslag

800 Stukken betreffende de vaststelling van een pensioenregeling voor ambtenaren van 
openbare leeszalen.
1923-1925 1 omslag

801 Ingekomen handleidingen voor de samenstelling van bibliotheekcatalogi.
1929-1937 1 omslag

802 Stukken betreffende zijn werkzaamheid in een bestuurscommissie ter bestudering 
van de mogelijkheid tot regeringssubsidie van bijzondere openbare leeszalen.
Oktober 1930 1 omslag

803 Stukken betreffende de wering van een nummer van het weekblad "De Tribune" uit 
de openbare leeszalen wegens een daarin afgedrukte godslasterlijke tekening.
Januari-augustus 1931 1 omslag

804 Ingekomen brochures over het bibliotheekwezen in Nederland.
1935-1946 1 omslag

805 Vignet van de Centrale Vereeniging.
z.j. 1 stuk

((3)). representatief optreden van de vereniging.

806 Foto's van diverse openbare gebeurtenissen.
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1916-1939 1 omslag

807 Teksten van redevoeringen, uitgesproken door de voorzitter Van Beresteyn. 
Gedrukt, geschreven.
1918-1939 1 omslag

808 Foto's, genomen tijdens de viering van het 25-jarig bestaan der Centrale 
Vereeniging met teksten van bij deze viering uitgesproken redevoeringen door Van 
Beresteyn.
April 1933 1 omslag

809 Ingekomen verslag van het twaalfde Nederlandse bibliotheekcongres te Kampen, 
mei 1934. Gedrukt.
Juni 1934 1 deel

810 Ingekomen brieven van J. Wienecke, medailleur, over de vervaardiging van een 
reliëf van Van Beresteyn in de muur van de Openbare Leeszaal in Utrecht.
Mei-september 1938 1 omslag

(b). directeur van de Raad van Commissarissen van de Nationale Opera n.v., 1919-1923

(b). directeur van de Raad van Commissarissen van de Nationale Opera n.v., 
1919-1923

811 Correspondentie, met bijlagen.
1919-1922 1 omslag

812 Tekst van een redevoering, uitgesproken ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 
van J. Urlus als operazanger, met circulaires van het huldigingscomité. Gedrukt, 
geschreven.
Oktober 1919 1 omslag

813 Ingekomen accountantsrapporten over het beheer van de Nationale Opera.
1919-1922 1 omslag

814 Krante- en tijdschriftartikelen over de opheffing van de Nederlandsche Opera en 
over de Nationale Opera N.V.
1919-1922 1 pak

815 Adressen om steun en programma's van de Nationale Opera. Gedrukt.
1920, 1921 en z.j. 1 omslag

816 Staten van opgevoerde opera's over de jaren 1919-1922.
1920-1922 1 omslag

817 Stukken betreffende de salariëring van de directeur en de artiesten van de Opera.
1921-1922 1 omslag

818 Ingekomen voorstellen van de Wagnervereeniging tot de bouw van een 
operagebouw in Amsterdam.
1927 1 omslag
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(c). voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering van Toonkunst, 1921-1939

(c). voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering van Toonkunst, 1921-1939

((1)). Leiding.

819 Stukken betreffende zijn benoeming tot bestuurslid en voorzitter van de 
Maatschappij.
1903-1921 1 omslag

820 Stukken betreffende algemene jaarvergaderingen van de Maatschappij.
1917-1927 1 omslag

821 Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur van de Maatschappij , met 
bijlagen. Gestencild, gehectografeerd.
1921-1930 1 omslag

822 Correspondentie over diverse aangelegenheden met medeleden.
1921-1937 1 omslag

823 Ingekomen brief van de Secretaris-Generaal van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen over de belastingheffing op lidmaatschapskaarten van 
orkestverenigingen,. met kopie van het antwoord. Getypt, gehectografeerd.
September, november 1922 2 stukken

824 Ingekomen pamfletten, brochures en circulaires van organisaties op het gebied van 
de toonkunst.
1924-1928 en z.j. 1 omslag

825 Stukken betreffende het erelidmaatschap, het ontslag als secretaris en het 
overlijden van Hugo Nolthenius.
1924, 1929 1 omslag

826 Ingekomen stukken betreffende activiteiten van plaatselijke afdelingen van de 
Maatschappij.
1924-1931 1 omslag
Alfabetisch op plaatsnaam geordend. De plaatsnamen zijn opgenomen in de index

827 Groepsfoto's van jaarvergaderingen.
1926-1937 1 omslag

828 Correspondentie over de financiële toestand van de Maatschappij en de 
bezoldiging van enkele functionarissen.
1931-1937 1 omslag

((2)). zorg voor orkesten en het muziekonderwijs.

829 Stukken betreffende acties van de Maatschappij voor invoering van het vak muziek 
in het schoolonderwijs.
1919-1935 1 pak

830 Stukken betreffende wijzigingen van het pensioenreglement voor de leraren en 
directeuren van conservatoria en muziekscholen, verbonden aan de afdelingen van 
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de Maatschappij.
1921-1927 en z.j. 1 pak

831 Stukken betreffende geschillen over de regeling van het Nederlandse 
muziekauteursrecht en de toekenning van het alleenrecht aan het Bureau voor 
Muziekauteursrecht (Buma).
1921-1933 1 omslag

832 Stukken betreffende de instelling en bezetting van een leerstoel muziek aan de 
universiteit van Utrecht.
1924-1937 1 pak

833 Ingekomen verzoeken om bemiddeling voor musici.
1928, 1930 3 stukken

834 Overdrukken van publikaties van de Bredase afdeling in het dagblad "Noord-
Brabant" over de wenselijkheid van een Brabants beroepsorkest.
1929 1 omslag

835 Stukken betreffende een onderzoek naar de redenen van het ontslag van J.F. van 
Zutphen als koordirigent van de afdeling Ede.
December 1929-januari 1930 1 omslag

836 Stukken betreffende de aansluiting van de Maatschappij bij een regeringsregeling 
tot gelijkschakeling van muziekexamens.
Januari-maart 1930 1 omslag

837 Stukken betreffende de ingebruikneming van een schoolgebouw aan de 
Dufaystraat te Amsterdam voor een muziekbibliotheek.
1930, 1936-1937 1 omslag

838 Ingekomen nota's van Paul Cronheim, secretaris van het orkest van de 
Maatschappij, over de wenselijkheid van samenvoeging van kleine koor- en 
orkestgezelschappen van de afdelingen tot één muziekgezelschap van de 
Maatschappij.
1933 en z.j. 1 omslag

839 Nota van Van Beresteyn aan de Maatschappij over de aansluiting van enkele 
bonden van zangverenigingen bij de Maatschappij. Gestencild.
11 juni 1935 1 katern

840 Correspondentie over uitbreidingsplannen van het werkterrein van het 
conservatorium en de muziekschool van de afdeling Utrecht.
1935-1936 1 omslag

841 Stukken betreffende de samenwerking van de Maatschappij met de Stichting 
Volksmuziekschool te Amsterdam.
1929-1937 1 omslag

((3)). representatief optreden van de Maatschappij.

842 Brochure, uitgegeven ter gelegenheid van de uitvoering van de mis van Alphons 



104 Beresteyn, van 2.21.018

Diepenbrock in de Sint-Janskerk in 's-Hertogenbosch op 3 en 7 juli 1921.
1921 1 deeltje

843 Prentkaart, houdende een groepsfoto, gemaakt tijdens een diner van de 
Maatschappij op 8 juli 1922.

1 stuk

844 Stukken betreffende de inzameling van een pensioen voor W. Hutschenruyter, oud-
directeur van het conservatorium in Rotterdam.
1925-1927 1 omslag

845 Ingekomen uitnodigingen voor concertuitvoeringen, met programma's.
1925-1936 1 omslag

846 Stukken betreffende de aanbieding van een portret van A. Noordewier-Reddingius 
aan het Amsterdams Concertgebouw.
September-december 1927 1 omslag

847 Stukken betreffende de viering van het 100-jarig bestaan van de Maatschappij en 
de bij gelegenheid daarvan ingestelde Stichting Jubileumprijs Toonkust.
1928-1933 1 omslag

848 Foto's, genomen tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de Maatschappij.
1929-1930 1 omslag

849 Lijst van aanbieders van een portret van Van Beresteyn vervaardigd door W.B. 
Tholen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Maatschappij, met 
afbeelding van het portret en correspondentie. Afschrift.
5 juni 1929. Z.j. (na 1945) 1 omslag

850 Stukken betreffende zijn deelname aan bijeenkomsten van de Fédération 
Internationale des Concerts.
1929-1933 1 omslag

851 Stukken betreffende de viering van de 75e verjaardag van de componist Julius 
Röntgen, met ingekomen brief van A. Röntgendes Amorie van der Hoeven over de 
uitgave van zijn correspondentie.
1930, 1934 1 omslag

852 Stukken betreffende de organisatie van een muziekfeest ter herdenking van de 
250e geboortedag van Johann Sebastiaan Bach in 1935.
Februari, mei 1934 1 omslag

853 Stukken betreffende een radiorede van Van Beresteyn, gehouden ter gelegenheid 
van het Nederlands Muziekfeest ter ere van het 40-jarig jubileum van Willem 
Mengelberg als dirigent van het Concertgebouworkest in Amsterdam, met foto's 
van Mengelberg.
1935, 1938 1 omslag

854 Tekst van een redevoering, uitgesproken bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de afdeling Den Haag. Fragment, gehectografeerd.
z.j. 1 stuk
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(d). voorzitter van het nationale comité voor restauratie van het koor van de Nieuwe Kerk en van het comité voor het samenstellen van ... gebrandschilderde ramen in de Groote Kerk te Delft, 1921-1936

(d). voorzitter van het nationale comité voor restauratie van het koor van de 
Nieuwe Kerk en van het comité voor het samenstellen van ... gebrandschilderde 
ramen in de Groote Kerk te Delft, 1921-1936

855 Stukken betreffende de oprichting van het nationale comité tot restauratie van het 
koor van de Nieuwe Kerk te Delft.
1921-1924 1 omslag

856 Bestekken van restauratiewerkzaamheden, met begrotingen en werktekeningen.
1922-1923 1 omslag

857 Stukken betreffende restauratiewerkzaamheden en de reconstructie van de 
grafzerken.
1924-1925 1 omslag

858 Notulen van het comité voor het samenstellen van .. gebrandschilderde ramen voor 
de Grote Kerk te Delft, met bijlagen.
1927-1935 1 omslag

859 Beschrijvingen van het Wilhelmina-raam, geschonken door E.W. Bok, met 
kranteartikelen. Gedrukt.
1927-1930 1 omslag

860 Ingekomen uitnodigingen en circulaires van een commissie tot plaatsing van een 
gekleurd raam in de Domkerk te Utrecht, het Fonds tot het herstel der Goudse 
Glazen en het huldigingscomité van de glasbrander J.L. Schouten.
1927-1932 1 omslag

861-862 Correspondentie met en over glazeniers en glasbranderijen, met bijlagen.
1927-1936 2 pakken
861 Met en over Alex Asperslagh, W. Bogtman, Joan Colette, G. van 

Geldermalsen, Jaap Gidding, P.A.H. Hofman, Carla de Jong, W. van 
Konijnenburg, A.N. de Lint N.V., Max Nauta.

862 Joep Nicholas, Georg Rueter, M.J. Richters, J.L. Schouten, Fa. Schier 
& de Ru, G.A.H. van der Stok, J. Thorn Prikker, Jaap Weyand.

863 Stukken betreffende de vervaardiging van een raam op bestelling van het comité 
door G.A.H. van der Stok.
1929-1931 1 omslag

864 Stukken betreffende de schenking van een raam door de Zeeuwse commissie voor 
de herdenking van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.
1929-1932 1 omslag

865 Stukken betreffende de samenwerking tussen het Glasramencomité en de 
commissie voor de viering van het vierde eeuwfeest van de geboorte van Prins 
Willem van Oranje inzake de vervaardiging van een aan Willem van Oranje gewijd 
raam.
1931-1933 1 omslag
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866 Stukken betreffende de schenking van een raam door verscheidene 
oranjeverenigingen.
1932-1933 1 omslag

867 Stukken betreffende de aanbieding van een raam door de Baronie van Breda.
1932-1933 1 omslag

868 Correspondentie met het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de 
Rijkscommissie voor Monumentenzorg en de Commissaris der Koningin van Zuid-
Holland over de subsidiëring en de vordering der werkzaamheden.
1932-1934 1 omslag

869 Stukken betreffende de schenking van een raam door het Delftsch Studenten Corps 
ter gelegenheid van zijn 17e lustrum.
Maart-juni 1933 1 omslag

870 Stukken betreffende de schenking van een raam door Prinses Juliana.
Mei-oktober 1933 1 omslag

871 Correspondentie met Nederlandse vrouwencomités ter schenking van zes ramen 
aan de Nieuwe Kerk.
1934-1936 1 omslag

872 Stukken betreffende de overdracht van de door de vrouwencomités geschonken 
gebrandschilderde ramen in aanwezigheid van Prinses Juliana en de organisatie van 
de daarmee gepaard gaande feestelijkheden.
April-juni 1936 1 omslag

873 Foto's, genomen tijdens de overdracht, met groepsfoto's van de vrouwencomités.
1934-1936 1 omslag

874 "Beschrijving van de gebrandschilderde ramen in het koor en transept" door Van 
Beresteyn, met drukproeven en afbeeldingen van de ramen.
1936 1 pak

875 Ontwerpen van de ramen.
z.j. 1 omslag

876 Ingekomen beschrijvingen van glas-in-loodramen van diverse kerken.
1 omslag

De kerken zijn op plaatsnaam opgenomen in de index
(e). voorzitter van het subcomité voor het persoonlijk geschenk aan H.M. de Koningin van de commissie voor het Nationaal Huldeblijk, 1923

(e). voorzitter van het subcomité voor het persoonlijk geschenk aan H.M. de 
Koningin van de commissie voor het Nationaal Huldeblijk, 1923

877 Correspondentie van Van Beresteyn over de samenstelling en de aanbieding van 
een album aan Koningin Wilhelmina.
Februari-september 1923 1 pak

878-879 Ingekomen brieven van kunstenaars, aangezocht of zich aanbiedend voor een 
bijdrage aan het album.
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Mei-juli 1923 2 pakken
878 A-L.
879 M-Z.

880 Doorslagen van uitgaande brieven van het secretariaat aan de uitgenodigde of zich 
aanbiedende kunstenaars.
Mei-juli 1923 1 pak
Alfabetisch op naam van de beantwoorde geordend

881 Foto's van de voltallige Commissie voor het Nationale Huldeblijk, het aangeboden 
album en de daarbij behorende oorkonde.
Augustus 1923 3 stukken

882 Circulaires van festiviteiten ter gelegenheid van het jubileum, met uitnodigingen.
1923 1 omslag

883 Kranteartikelen over de jubileumviering.
1923 1 omslag

(f). voorzitter van het tentoonstellingscomité van de Nationale Grotiusherdenking en van een commissie tot uitgave van een iconografie van Hugo de Groot, 1924-1929

(f). voorzitter van het tentoonstellingscomité van de Nationale 
Grotiusherdenking en van een commissie tot uitgave van een iconografie van 
Hugo de Groot, 1924-1929

884-887 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als voorzitter van het 
tentoonstellingscomité van de Nationale Grotiusherdenking van de Vereeniging 
voor Volkenbond en Vrede.
1924-1925 4 omslagen
884 Correspondentie over de organisatie van een tentoonstelling in Den 

Haag.
885 Uitnodigingen, affiches en andere openbare circulaires van het 

tentoonstellingscomité.
886 Kranteknipsels over de tentoonstelling.
887 Ingekomen rekening en verantwoording van de tentoonstelling, met 

bijlagen.

888 Catalogus van de tentoonstelling. Gedrukt.
Juni 1925 1 deel

889 Stukken betreffende zijn lidmaatschap voor het ere-comité voor de 
Grotiusherdenking van de Vereeniging Volkenbond en Vrede.
1925 1 omslag

890-893 Stukken betreffende de samenstelling van de iconografie onder auspiciën van de 
Koninklijke Academie van Wetenschappen.
1925-1929
890 Correspondentie met de uitgeverij Martinus Nijhoff en met de 

Koninklijke Akademie, 1925-1929, 1 omslag
891 Stukken betreffende zijn onderzoekingen naar afbeeldingen van 

Hugo de Groot, 1927-1928, 1 omslag
892 Manuscript van de "Iconografie van Hugo Grotius", met bijlagen, 

1929, 1 pak
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893 Gedrukt exemplaar van de "iconografie", met aantekeningen, 1929, 1 
deel

894-895 Brochures en overdrukken van artikelen van en over Hugo de de Groot, verzameld 
door Van Beresteyn.
17e-20e eeuw. Z.j. 2 pakken
894 Genummerd.
895 Ongenummerd.

896 Manuscripten van artikelen over Hugo de Groot door Van Beresteyn.
z.j. 1 omslag

(g). overige werkzaamheden.

(g). overige werkzaamheden.

((1)). op het gebied van onderwijs.

897 Stukken betreffende een toespraak van Van Beresteyn, gehouden bij de opening 
van de Rijkscursus voor handenarbeid op 24 juli 1911.
1911 1 omslag

898-902 Stukken betreffende zijn hoofdbestuurslidmaatschap van de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen.
898 Stukken betreffende zijn benoeming, 1915-1917, 1 omslag
899 Correspondentie, gevoerd door Van Beresteyn, 1915-1923, 1 pak
900 Notulen van hoofdbestuursvergaderingen. Gestencild.Mei 1917-

maart 1921, 1 pak
901 Notulen van hoofdbestuursvergaderingen. Gestencild. April 1921-

mei 1923, 1 pak

902 Ingekomen convocaties voor algemene ledenvergaderingen van de Maatschappij, 
met bijlagen. Gedrukt, getypt.
1919-1922 1 omslag

((2)). op het gebied van monumentenzorg en musea.

903 Stukken betreffende zijn benoeming en ontslag als lid van de Nederlandse 
commissie voor de tentoonstelling van het boek en de grafische vakken in Leipzig.
1914-1916 1 omslag

904-906 Stukken betreffende zijn activiteiten in de Nederlandsche Oudheidkundige Bond.
1923-1939
904 Stukken betreffende zijn voorzitterschap van de feestcommissie ter 

viering van het 25-jarig jubileum van de Bond, September 1923-
maart 1924, 1 omslag

905 Circulaire van Van Beresteyn, voorzitter van de Bond, houdende een 
voorstel tot oprichting van een hofjes- vereniging, Maart 1939, 1 stuk

906 Foto's van de vergadering van de Bond te Deventer, 7 juli 1939, 1 stuk

907 Briefwisseling met het bestuur van de Bond Heemschut over zijn benoeming tot 
voorzitter van de Bond.
1928 1 omslag
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908 Concepten en minuten van circulaires, opgesteld door Van Beresteyn voor de 
oprichting van een Vereeniging voor Kunstverzamelaars, met correspondentie.
1928 1 omslag

((3)). op het gebied van uitvoerende kunsten.

909 Stukken betreffende zijn bestuurslidmaatschap van de Lichtbeel-denvereeniging.
1913-1925 1 omslag

910 Stukken betreffende zijn bestuurslidmaatschap van het Nederlandsch Centraal 
Filmarchief.
1919-1933 1 omslag

911 Ingekomen brieven van Jo Daenen over het transport van een monument je van de 
musicus Stefan Portàs naar Nederland.
1920 1 omslag

912 Ingekomen brief van P. Visser, houdende het verzoek aan Van Beresteyn om als 
regeringsafgevaardigde op te treden bij de onthulling van het Chopin-monument te 
Warschau.
20 oktober 1926 1 stuk

913-915 Stukken betreffende het optreden van Van Beresteyn als regeringsafgevaardigde bij 
de herdenking van Beethovens 100-jarige sterfdag in Wenen.
1926-1929 3 omslagen
913 Correspondentie, met concepten van redevoeringen.
914 Kranteartikelen.
915 Uitnodigingen, toegangskaarten, reissouvenirs, e.d.

916 Correspondentie van Van Beresteyn als lid van de Nederlandsche 
Brucknervereniging, met bijlagen.
1936-1938 1 omslag

917 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als mede-oprichter en lid van de 
Nederlandsche Operastichting.
1939-1940 1 pak

918 Ingekomen exemplaren van "De Pyramide", orgaan van de Gehrelsvereniging, 
jaargang 2, met verslagen van het Gehrelsinstituut voor muziekcultuur op brede 
grondslag.
1947-1948 1 omslag

(2). op lokaal en regionaal niveau.

(2). op lokaal en regionaal niveau.
(a). leraar, 1902-1909

(a). leraar, 1902-1909

919 Stukken betreffende Van Beresteyn, buitengewoon leraar in de 
staatswetenschappen aan de H.B.S. te Amersfoort.
1902-1903 1 omslag
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920 Stukken betreffende Van Beresteyn, leraar in de staatswetenschappen aan de 
H.B.S. te Amsterdam.
1903-1905 1 omslag

921 Ingezonden stukken van Van Beresteyn in de "Gooi- en Eemlander" op een 
commentaar van J.M. Thiel op het benoemingsbeleid van burgemeester en 
wethouders te Utrecht, met repliek van Thiel. Gedrukt.
September 1904 2 stukken

922 Stukken betreffende Van Beresteyn, leraar in de staatsinstellingen en in de 
staathuishoudkunde aan H.B.S.-en te Utrecht.
1903-1909 1 omslag

923 Stukken betreffende zijn werkzaamheid in de plaatselijke commissie van toezicht 
op het onderwijs te Utrecht over de uitlegging van artikel 5 der verordening van 19 
september 1902, nr. 32 (School Zwakzinnigen).
1907-1908 1 omslag

924 Menu van het reünistendiner ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 5-
jarige gemeentelijke H.B.S. te Utrecht.
17 december 1927 1 stuk

(b). privaatdocent aan de rijksuniversiteit in Utrecht, 1906-1909.

(b). privaatdocent aan de rijksuniversiteit in Utrecht, 1906-1909.

925 Stukken betreffende zijn benoeming, de regeling van zijn colleges en tentamina en 
zijn ontslag als privaatdocent in de staatkundige geschiedenis van de 19e eeuw aan 
de rijksuniversiteit te Utrecht.
oktober 1906-maart 1909 1 omslag

926 Collegedictaat over "De staatkundige geschiedenis van Nederland". Geschreven.
1906-1907 1 band

927-929 Manuscripten van een monografie over de financiële politiek van de Nederlandse 
regering onder Koning Willem I.
juni-september 1908 en z.j. 1 pak en 2 delen
927 deel 1.
928 deel 2.
929 deel 3.

930 Aantekeningen over het in de tijd van Koning Willem I gevoerde Nederlandse 
financiële beleid, met correspondentie.
Oktober-november 1908 1 omslag

931 Stukken betreffende zijn studie in diverse overheidsarchieven, met excerpten van 
archivalia en economische en historische literatuur.
1908 1 pak

932 Manuscript van een artikel over "het ontstaan der belastingwet van 1821", bestemd 
voor De Gids, met drukproeven.
1909 1 omslag



2.21.018 Beresteyn, van 111

(c). voorzitter van de provinciale commissie voor Ontwikkeling en Ontspanning voor gemobiliseerden in Groningen, 1914-1915

(c). voorzitter van de provinciale commissie voor Ontwikkeling en Ontspanning 
voor gemobiliseerden in Groningen, 1914-1915

933 Stukken betreffende zijn werkzaamheid als voorzitter.
1914-1915 1 omslag

934 Ingekomen "bulletins van de centrale commissie voor Ontwikkeling en 
Ontspanning der gemobiliseerde troepen. Gedrukt.
Oktober 1914-februari 1915 1 omslag

935 Ingekomen brieven van de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid over hun 
activiteiten voor ontwikkeling en ontspanning voor werklozen, met bijlagen. 
Gedrukt, gestencild, getypt.
1914-1916 1 omslag

936 Ingekomen bulletins van het Ontwikkelingscomité te Rotterdam voor de 
Werkloozen. Gedrukt.
December 1914-december 1915 1 omslag

937 Ingekomen circulaires en bulletins van het Amsterdams Comité tot Ontwikkeling en 
Ontspanning voor Werkloozen. Gedrukt.
1914-1916 1 omslag

938 Ingekomen brieven en circulaires van het Algemeen Comité tot Ontwikkeling en 
Ontspanning voor de Geïnterneerden in Nederland. Gedrukt, getypt.
1915-1916 1 omslag

(d). voorzitter van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Den Haag. 1919-1929

(d). voorzitter van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Den Haag. 
1919-1929

939-941 Ingekomen stukken van de secretaris.
1916-1918 3 omslagen
939 Brieven van de secretaris aan de voorzitter, met bijlagen.
940 Ingekomen afschriften en uittreksels van bij de secretaris ingekomen 

brieven.
941 Ingekomen afschriften en uittreksels van van de secretaris uitgaande 

brieven, niet gericht aan de voorzitter.

942 Notulen van bestuursbijeenkomsten, met convocaties en agenda's.
1921-1929 1 omslag

943 Begrotingen van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer en de V.V.V.-Den Haag.
1924-1929 1 omslag

944 Stukken betreffende benoeming en ontslag van functionarissen van de V.V.V.
1924-1929 1 omslag

945 Stukken betreffende de inrichting van een lokaliteit voor de afdeling.
1925-1926 1 omslag
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946 Ingekomen brieven van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer.
1925-1927 1 omslag

947 Jaarverslagen over 1925, 1927, 1928, met concepten. Gedrukt, getypt.
1926-1929 1 omslag

948 Stukken betreffende propaganda-activiteiten van de V.V.V. voor de stad Den Haag.
1926-1929 1 omslag

949 Stukken betreffende maatregelen, te nemen door de V.V.V. in verband met de te 
houden Olympische Spelen in Amsterdam.
Oktober-december 1927 1 omslag

(e). overige activiteiten.

(e). overige activiteiten.

((l)). op het gebied van het onderwijs.

950-953 Correspondentie van Van Beresteyn, lid van het bestuur van de Vereeniging tot 
beheer van het Museum van Kunstnijverheid en de School voor Bouwkunde, 
versierende kunsten en kunstambachten der Maatschappij van Nijverheid te 
Haarlem, met notulen van het door het bestuur gehouden bijeenkomsten en 
bijlagen.

4 pakken
950 Oktober 1919-juni 1920
951 Augustus 1920-december 1921
952 Januari 1922-december 1923
953 Februari 1924-november 1930

954 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als voorzitter van het comité voor de 
tentoonstelling van de ontwikkeling van de boekdrukkunst.
1923-1926 1 omslag

955 Ingekomen missive van de wethouders van Onderwijs te Den Haag, houdende zijn 
benoeming tot gecommitteerde bij het eindexamen van de afdeling M.M.S. der 
Hoogere Burgerscholen voor meisjes.
13 mei 1927 1 stuk

956 Stukken betreffende zijn bemoeienis bij de oprichting van het Zeiss Planetarium in 
Den Haag.
Mei-augustus 1928 1 omslag

957 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in het bestuur van de kweekschool voor 
lichamelijke opvoeding in Den Haag.
1928-1930 1 omslag

958 Correspondentie over een inzameling voor een geschenk aan P.C. Molhuisen, 
aftredend bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek, met adhesiebetuigingen 
van schenkers.
1937 1 omslag
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((2)). op het gebied van monumentenzorg en musea.

959 Ingekomen besluiten, houdende zijn benoeming en ontslag als lid van de 
provinciale archeologische commissie in Groningen, met instructies.
1913, 1917 3 stukken

960 Briefwisseling met de directie van het Rijksmuseum over een in bruikleen afgestaan 
wapenbord van het geslacht Van Beresteyn.
1897, 1932 1 omslag

961-964 Stukken betreffende zijn werkzaamheid in de raad van beheer van de "Sypesteyn-
stichting".
1925-1931 4 omslagen
961 Stukken betreffende door de raad gehouden bijeenkomsten, 1926-

1930
962 Ingekomen brieven van C.M.A. van Sypesteyn, met bijlagen, 1925-

1929
963 Stukken betreffende de inventarisatie van het kasteel van Van 

Sypesteyn te Loosdrecht en de inboedel, met afbeeldingen, 1925-
1927 en z.j.

964 Correspondentie met diverse personen over de stichting en over het 
beheer van het kasteel, 1925-1931

965 Stukken betreffende zijn werkzaamheid in het bestuur van de Vereeniging "Slot 
Loevestein".
1926-1930 1 omslag

966 Ingekomen afschriften van verzoeken van het gemeentebestuur van Hoorn om 
rijkssubsidie voor het Westfries Museum aldaar aan de ministers van Onderwijs, 
Justitie en Financien.
10 maart 1930 2 stukken

967 Stukken betreffende zijn bemoeienis bij de aankoop van de collectie 
muziekinstrumenten van D.F. Lunsingh Scheurleer door de gemeente Den Haag.
1931-1935 1 omslag

968 Necrologie van P. Visser, chef der afdeling Kunsten en Wetenschappen, door Van 
Beresteyn. Gedrukt.
1940 1 stuk

969 Overdruk van een artikel van Van Beresteyn over de decorateur G. Rueter in het 
Maandblad voor Beeldende Kunsten.
September 1946 1 katern

970 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als adviseur van de commissie van 
bijstand van de wethouder van Onderwijs te Delft inzake het Stedelijk Museum 
"Het Prinsenhof" en het Rijksmuseum "Huis Lambert van Meerten".
1948 1 omslag

((3)). op het gebied van uitvoerende kunsten.

971 Ingekomen brieven van de dirigent van het Residentie-orkest Peter van Anrooy, 



114 Beresteyn, van 2.21.018

met bijlagen.
1917-1920 1 omslag

972-974 Stukken betreffende zijn werkzaamheid als archivaris van de vereeniging Diligentia 
te Den Haag.
1917-1938
972 Ingekomen bestuurscirculaires met convocaties voor vergaderingen. 

Gedrukt, 1917-1936, 1 omslag
973 Ingekomen aankondigingen en programma's van concerten, met 

kranteknipsels, houdende recensies, 1917-1925, 1 omslag
974 Ingekomen begrotingen en financiële verslagen, met bijlagen, 1917-

1938, 1 omslag

975 Stukken betreffende zijn voorzitterschap van het Haagse huldigingscomité van de 
componist Dirk Schäfer.
November-december 1923 1 omslag

976 Stukken betreffende de bemiddeling van Van Beresteyn bij een conflict tussen de 
mannenzangvereniging Liedertafel Crescendo te Den Haag en de dirigent G.C. 
Wilmink over het ontslag van de laatste.
1928-1929 1 omslag

977 "Kanttekeningen uit de praktijk" door toneeldirecteur Cor van der Lugt Melsert. 
Gedrukt.
Januari 1929 1 deeltje

978 Stukken betreffende zijn activiteiten ter werving van leden en donateurs voor het 
Residentie-orkest.
1929-1936 1 omslag

979 Stukken betreffende zijn werkzaamheid als voorzitter van het herdenkingscomité 
van de zanger Johan Messchaert en de onthulling van het door Jozef Cantré 
vervaardigde gedenkteken van Messchaert te Hoorn.
1923-1930 1 omslag

980 Foto's, genomen tijdens de onthulling van het gedenkteken van Messchaert.
1930 1 omslag

981 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als voorzitter van het huldigingscomité 
van. de 50e verjaardag van de componist-dirigent Willem Andriessen.
Juni-november 1937 1 omslag

((4)). Diversen.

982 Ingekomen stukken betreffende lidmaatschappen van en activiteiten in diverse 
culturele verenigingen en comités ter bevordering van de cultuur.
1916-1946 1 omslag
Met tafel

983 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als voorzitter van het comité ter viering 
van het vijftigjarig bestaan van de N.V. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in 
Den Haag.
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November 1924 1 omslag

984 Ingekomen stukken betreffende inzamelingen ten behoeve van de kunstenaars P. 
van Anrooy, Else Mauhs, M.R. Radermacher Schorer, P. Schmidt Degener en ten 
behoeve van de Willem Kloosvereniging.
1927-1948 1 omslag

985 Concept van een redevoering over "Kunst en overheid in Nederland", te houden 
voor de Sociëteit voor Culturele Samenwerking te Den Haag.
Oktober 1930 1 katern

986 Foto, genomen tijdens de opening van het buitenverblijf "De Pauwenhof", 
aangekocht door de Overvoorde Gordonstichting als recreatiecentrum voor 
kunstenaars.
9 maart 1940 1 stuk

d). op economisch terrein.

d). op economisch terrein.
(1). oprichter en directeur van de N.V. Stoomtrammaatschappij Oostelijk Groningen, 1911-1921

(1). oprichter en directeur van de N.V. Stoomtrammaatschappij Oostelijk Groningen, 1911-
1921

(a). Leiding.

(a). Leiding.

987 Ingekomen jaarverslagen van de Eerste Groninger Tramway Maatschappij, het 
Syndicaat tot Reorganisatie van de E.G.T.M. en de N.V. Stoomtrammaatschappij 
Oostelijk Groningen. Gedrukt.
1911-1921 1 pak

988 Stukken betreffende de reorganisatie van de E.G.T.M. en de oprichting van de N.V. 
Stoomtrammaatschappij Oostelijk Groningen.
1912-1917 1 pak

989 Circulaires van de directie. Gedrukt.
1912-1919 1 pak

990 Correspondentie.
1912-1920 1 omslag

991 Accountantsrapporten over het beheer van het Syndicaat tot Reorganisatie van de 
E.G.T.M. en van de Stoomtrammaatschappij.
1912-1921 1 pak

992 Notulen van algemene aandeelhoudersvergaderingen, met agenda's en bijlagen. 
Gedrukt, gestencild, getypt.
1914-1921 1 omslag

993 Notulen van vergaderingen van commissarissen en directie, met agenda's en 
bijlagen. Gestencild, getypt.
1915-1916 1 pak

994 Stukken betreffende onderhandelingen van de maatschappij met de 
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Stoomtrammaatschappij "Oldambt-Pekela" over overname van dit bedrijf.
1916, 1918 1 omslag

(b). Uitvoeringswerkzaamheden.

(b). Uitvoeringswerkzaamheden.

995-999 Stukken betreffende de projectie van tramlijnen.
1913-1920
995 Schoonoord-Nieuwe Pekela, Augustus 1913, 1 katern
996 Zuidbroek-Ter Apel, 1915-1916, 1 omslag
997 Beesterhoogen-Nieuwe Schans, 1916-1917, 1 omslag
998 Vlagtwedde-Stadskanaal, 1916-1920, 1 omslag
999 Heiligerlee-Veendam, 1918, 1 omslag

1000 Stukken betreffende de aanleg van de tramlijn Assen-Veendam, Veendam-
Zuidlaren en Gieten-Bareveld.
1913-1915 1 omslag

1001 Concept-nota van Van Beresteyn aan de minister van Waterstaat over de 
wijzigingen van de dienstregeling der spoorwegen in Oost Groningen.
3 december 1914 1 omslag

1002 Dienstregelingen, met concepten. Gedrukt, getypt, geschreven.
1914-1921 1 omslag

1003 Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van de stoomtram- lijn Ter Apel-
Delfzijl.
1916-1921 1 omslag

1004 Stukken betreffende de ombouw van de door de E.G.T.M. beheerde lijnen voor 
elektrische tractie.
1917-1921 1 omslag

1005 Ingekomen exploitatierekeningen.
1917-1921 1 omslag

1006 Ingekomen rapporten over de exploitatietekorten van de Maatschappij.
1919-1920 1 omslag

1007 Kaart van door de Maatschappij geprojecteerde en beheerde lijnen.
z.j. 1 stuk

(c). verzamelde stukken over het Groningse spoorwegen stoomtramwezen.

(c). verzamelde stukken over het Groningse spoorwegen stoomtramwezen.

1008 Ingekomen stukken van en betreffende de Noord-Ooster Lokaal-Spoorweg, met 
retroacta. Gedrukt, getypt, geschreven.
1894-1917 1 omslag

1009 Ingekomen prospectussen van de Daimler Motoren Gesellschaft te Berlijn, 
houdende beschrijvingen van door hen aangeboden wagons en locomotieven, met 
begeleidbrief. Gedrukt.
1912 1 omslag
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1010 Ingekomen verslagen van de Woldjerspoorweg en Stoomtramwegen en van de 
Actiegroep Woldjerspoor. Gedrukt.
1914, 1919 2 deeltjes

1011 Kaart van Nederland met spoor- en tramwegen. Gedrukt.
1915 1 stuk

(2). lid van het centraal bestuur van de commissie tot verbetering van het verkeerswezen in Groningen, 1912-1924

(2). lid van het centraal bestuur van de commissie tot verbetering van het verkeerswezen in  
Groningen, 1912-1924

1012 Convocaties voor vergaderingen van het Centraal Bestuur, met bijlagen.
1912-1921 1 omslag
Hierin ook notulen van de vergadering van 19 januari 1921

1013 Correspondentie met medebestuursleden over de aanleg van tramlijnen in Oost-
Groningen.
1916-1924 1 omslag

1014 Verslagen van werkzaamheden van de commissie. Gedrukt, getypt.
1917-1920 1 omslag

1015 Stukken betreffende een crediet van de Groninger Bank N.V. aan de commissie 
voor de aanleg van de tramlijn Vlagtwedde-Oude Pekela.
1922-1924 1 omslag

1016 Kaart, houdende een plan tot de kanalisatie van het waterschap Vledderveen.
z.j. 1 stuk

(3). lid van diverse crisisbureaus en -comités, 1914-1919

(3). lid van diverse crisisbureaus en -comités, 1914-1919
(a). voorzitter van de provinciale roggecommissie te Groningen, 1914-1918

(a). voorzitter van de provinciale roggecommissie te Groningen, 1914-1918

1017 Stukken betreffende maatregelen, genomen tot regeling van de roggedistributie in 
de gemeente Veendam en in de provincie Groningen.
Augustus 1914-maart 1916 1 omslag

1018 Circulaires van de roggecommissie. Gedrukt.
1914-1918 1 pak

1019 Ingekomen brieven van P.O. Akkerman, M. Onnes en N.N. over rogge-
aangelegenheden.
1914-1918 3 stukken

1020-1021 Ingekomen circulaires van provinciale roggecommissies en gemeenten over de 
roggedistributie.
1914-1918 2 pakken
1020 Friesland, Gelderland.
1021 Overige provineies.

1022 Stamkaarten, modelformulieren e.d., vervaardigd voor de distributie van brood.
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1914-1917 1 omslag

1023 Rapport van Van Beresteyn over de roggeverdeling in de provincie Groningen, 
opgenomen in "Documenten voor de economische crisis van Nederland in 
oorlogsgevaar", uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek, met concept.
Juni 1915 1 omslag

(b). lid van de centrale broodcommissie, 1915-1920

(b). lid van de centrale broodcommissie, 1915-1920

1024 Stukken betreffende vergaderingen van afvaardigingen van provinciale 
roggecommissies.
November 1915-januari 1916 1 pak
Van Beresteyn was voorzitter van deze afgevaardigden, die samen de centrale broodcommissie 
vormden

1025 Stukken betreffende bijeenkomsten van de centrale broodcommissie.
Juni 1916-januari 1917 1 omslag

1026 Kasboek van de commissie.
Juli 1916-april 1917 1 deel

1027 Concept-brief van Van Beresteyn aan de minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, houdende afwijzing van zijn benoeming tot voorzitter van de centrale 
broodcommissie, met missive van de minister van 22 januari 1917, nr. 56 H, 
houdende ontbinding van deze commissie.
Januari 1917 3 stukken

1028 Ingekomen balansen van winst en verlies van het Rijksbureau voor de distributie 
van Graan en Meel. Gedrukt.
Mei 1918-december 1920 1 pak

1029-1030 Ingekomen kaasrapporten van de Kaasvereeniging. Gedrukt, gestencild.
1916-1918 2 pakken
1029 Circulaires, getiteld: binnenlandse distributie.
1030 Circulaires, getiteld: export.

(c). lid van de commissie van toezicht op het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de distributie van levensmiddelen, 1915-1916

(c). lid van de commissie van toezicht op het Rijks Centraal Administratiekantoor 
voor de distributie van levensmiddelen, 1915-1916

1031 Notulen van vergaderingen van de commissie. Gestencild.
November 1915-augustus 1916 1 pak

1032 Ingekomen vergaderstukken.
1915-1916 1 pak

1033 Ingekomen circulaires en verslagen.van het Algemeen Administratiekantoor voor 
levensmiddelen en het Rijks-Centraal Administratiekantoor voor de distributie van 
levensmiddelen. Gedrukt, gestencild.
1915-1916 1 omslag

1034 Rapporten van de commissie.
Juni 1916 2 katernen
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(d). directeur van het consentbureau voor de export van aardappelmeel te Veendam, 1915-1917

(d). directeur van het consentbureau voor de export van aardappelmeel te 
Veendam, 1915-1917

1035 Ingekomen sollicitaties naar de functie van klerk bij het consentenbureau met 
correspondentie.
1915 1 omslag

1036 Correspondentie met diverse overheidsinstanties over de organisatie van het 
bureau en over de te volgen richtlijnen bij de verlening van consenten.
1915-1916 1 omslag
Met tafel over het jaar 1915

1037 Briefwisseling over de vaststelling van de consentregeling van de 
aardappelmeelcampagne voor 1915-1916 en 1916-1917.
1915-1916 1 omslag

1038 Stukken betreffende de afzet van produkten zonder consent door de Coöperatieve 
aardappelmeelfabriek "De Eersteling" aan F.A. Loebnitz te Hannover.
1916 1 omslag

1039 Ingekomen gegevens betreffende de produktiecapaciteiten en de geproduceerde 
goederen van aardappelmeelfabrieken.
1915-1916 1 omslag

1040 Verantwoordingen van werkzaamheden van het bureau door het 
accountantsbureau N. de Kramer te Groningen.
1915-1917 1 pak

1041 Ingekomen verzoeken om wijzigingen van consenten.
1916 1 omslag

1042 Ingekomen stukken van het Landbouw Export Bureau.
1916 1 omslag

(e). voorzitter van de Vereeniging van Aardappelmeel fabrikanten, 1915-1919

(e). voorzitter van de Vereeniging van Aardappelmeel fabrikanten, 1915-1919

1043 Briefwisseling met C.N. Voorsmit, directeur van W.A. Scholten's 
Aardappelmeelfabrieken, met bijlagen.
1914-1916 1 omslag

1044 Stukken betreffende zijn benoeming en ontslag als lid van de Rijkscommissie van 
toezicht op de Vereeniging van Aardappelmeelfabrikanten.
1915, 1916 1 omslag

1045 Rapport van Van Beresteyn, lid van de commissie van toezicht "over het vraagstuk 
der aardappelmeelindustrie", met concept. Gedrukt, geschreven.
4 december 1915 1 omslag

1046 Circulaires van de Vereeniging van Aardappelmeelfabrikanten. Gedrukt.
1915-1918 1 pak
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1047 Stukken betreffende een onenigheid met de Veenkoloniale Boerenbond over zijn 
leiding van vergaderingen van de Vereeniging van Aardappelmeelfabrikanten.
Januari-mei 1916 1 omslag

1048 Stukken betreffende bestuurs- en ledenvergaderingen.
1916-1917 1 omslag

1049 Correspondentie over aardappelteelt en -bewerking en over de 
aardappelmeelproduktie.
1917-1918 1 omslag

(4). voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging, 1914-1922

(4). voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging tegen Water-, Bodem- en  
Luchtverontreiniging, 1914-1922

1050 Correspondentie.
1914-1922 1 omslag

1051 Convocaties voor vergaderingen, met agenda's.
1916-1921 1 omslag

1052 Adressen van de vereniging aan de minister van Landbouw, Handel en Nijverheid 
en de Tweede Kamer.
1916-1920 1 omslag

1053 Kranteknipsels, houdende foto's van de opening van de nationale hygiëne-
tentoonstelling door P.J.M. Aalberse in aanwezigheid van Van Beresteyn.
18 augustus 1920 2 stukken

1054 "Water, bodem, lucht" orgaan van de vereniging, met overdrukken en verslagen 
hieruit.
1910-1918 1 pak

1055 Stukken betreffende de werkzaamheden van Van Beresteyn in de commissie van 
toezicht op het Instituut van zuivering van afvalwater.
1920-1924 1 pak

(5). voorzitter van de n.v. Coöperatieve Woningbouwvereeniging "Daal en Berg" te Den Haag, 1917-1923

(5). voorzitter van de n.v. Coöperatieve Woningbouwvereeniging "Daal en Berg" te Den  
Haag, 1917-1923

1056 Statuten van de woningbouwvereniging, met concepten.
1917 1 omslag

1057 Notulen van vergaderingen van het "bestuur van de woningbouwvereniging en van 
de Raad van Commissarissen. Gesteneild, getypt.
1917-1923 1 pak

1058 Circulaires van het "bestuur, met concepten. Gedrukt, gestencild, getypt.
1917-1922 1 omslag

1059 Ingekomen brieven van B.G. Stempels, secretaris van de vereniging.
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1917-1923 1 omslag

1060 Correspondentie met het genootschap Arti et Amicitiae en met diverse architecten 
over de aanwijzing van een architect voor de bouw van het woningcomplex.
November 1917-maart 1918 1 omslag

1061 Stukken betreffende de vaststelling van het grondplan door het architectenbureau 
Granpré Molière en Verhagen te Rotterdam.
1918-1919 1 pak

1062 Correspondentie over de financiering en subsidiëring van het bouvproject met 
burgemeester en wethouders van Den Haag, de minister van Arbeid en 
particulieren.
1918-1922 1 omslag

1063 Bestek voor de bouw met correspondentie over de aanbesteding en 
bouvtekeningen.
1920 1 pak

1064-1065 Ingekomen stukken betreffende een strafproces tegen J. Schaly, directeur van de 
N.V. Eerste Rotterdamsche Tuindorp, en de hoofdopzichter M. Hoff wegens fraude 
en omkoping.
1920-1922 2 omslagen
M. Hoff was ook werknemer bij de bouwvereniging Daal en Berg
1064 Correspondentie van Van Beresteyn over de strafzaak, met bijlagen, 

1921-1922
1065 Stukken betreffende het door de N.V. Eerste Rotterdamsche 

Tuindorp te bouwen tuindorp Vreewijk, 1920

1066 Album, aangeboden aan Van Beresteyn door de woningbouwvereniging, houdende 
foto's van de eerste steenlegging van het wooncdmplex Daal en Berg door Maria 
Melitta Selma van Beresteyn op 4 juni 1921 en van de gereedgekomen woningen.
1923 1 deel

(6). voorzitter van de commissie tot verbetering van het verkeerswezen in Zuid-West Utrecht, Krimpenerwaard en Alblasserwaard (V.U.K.A.), 1918-1921

(6). voorzitter van de commissie tot verbetering van het verkeerswezen in Zuid-West  
Utrecht, Krimpenerwaard en Alblasserwaard (V.U.K.A.), 1918-1921

1067 Streekkranten uit Zuidwest Utrecht, de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard, 
houdende berichten over activiteiten van de V.U.K.A.
1918, 1919 1 omslag
De namen van de kranten zijn opgenomen in de index

1068 Circulaires van het bestuur van de Commissie. Gedrukt, getypt.
1918-1921 1 omslag
Hierin zijn ook de notulen van de bestuursvergaderingen opgenomen

1069 Stukken betreffende voorstellen van de V.U.K.A. tot een door de gemeenten te 
financieren oprichting van lokaalspoorwegen in Zuidwest Utrecht, de 
Krimpenerwaard en Alblasserwaard.
1918-1921 1 pak

1070 Correspondentie over diverse aangelegenheden.
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1919-1921 1 omslag

1071 Ingekomen stukken betreffende uitbreidingsplannen van de gemeente Oudewater.
1921 1 omslag

(7). directeur van de Gazette de Hollande n.v., 1920-1931

(7). directeur van de Gazette de Hollande n.v., 1920-1931

1072 Stukken betreffende de oprichting van een Naamloze Vennootschap tot beheer van 
de Gazette de Hollande na het overlijden van Olphert Jan Benjamin van Beresteyn 
en de financiering van het blad.
1920 1 omslag

1073 Ingekomen financiële kwartaaloverzichten, jaarbalansen, begrotingen en 
accountantsrapporten.
1920-1931 1 omslag

1074 Ingekomen stukken over de verspreiding van het blad, met afschriften van artikelen 
en exemplaren van de Gazette.
1920-1931 1 omslag

1075 Ingekomen financiële maandoverzichten.
1921-1931 1 omslag

1076 Correspondentie van Van Beresteyn met de Raad van Beheer en de. drukkerij De 
Residentie over de exploitatie van het blad.
1923-1931 1 pak

1077 Afschriften van de correspondentie van J.W. Drion over de regeling van de door dit 
blad uit te keren lijfrente aan Geertruida Adriana van Beresteyn-Tromp.
1927-1928 1 omslag

1078 Stukken betreffende de likwidatie van het blad.
1928-1929 1 omslag

1079 Stukken betreffende de ontbinding der n.v.
1931 1 omslag

(8). overige werkzaamheden.

(8). overige werkzaamheden.

1080 Ingekomen brieven betreffende zijn lidmaatschappen van en activiteiten in diverse 
economische verenigingen, maatschappijen of comités.
1902-1937 1 omslag
Met tafel

1081 Tekst van een adres aan de gemeenteraad Van Den Haag om wettelijke regeling 
van de winkelsluiting, opgesteld door Van Beresteyn ten behoeve van de 
ondertekenaars W. Staveren, A. Koekebakker en W.P. Poptie.
10 februari 1902 1 omslag

1082 Stukken betreffende een lezing van Van Beresteyn voor de Vereeniging van 
Wettelijk Vervroegde Winkelsluiting te Veendam.
Februari-maart 1913 1 omslag
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1083 Circulaires van het comité tot oprichting van een Nederlands Instituut voor 
Volksvoeding, met afschriften van uitgaande begeleidbrieven.
Mei-juni 1918 1 omslag

1084 Stukken betreffende zijn commissariaat bij de Algemene Land Exploitatie 
Maatschappij.
1917 1 omslag

1085 Stukken betreffende het optreden van Van Beresteyn als getuige-deskundige bij 
een proces tussen Ch.H.G.P. Muskens en J. Barmat inzake de betaling van een partij 
aardappelmeel.
1921 1 omslag

1086 Ingekomen rapport van commissarissen der Algemene Maatschappij van 
Levensverzekeringen en Lijfrente in liquidatie op het verslag van de 
rechtercommissaris over het beheer, met commentaar van H. de Vries. Gedrukt.
Januari 1923 1 katern
Van Beresteyns vader Paulus Anne was likwidateur van de Oost-Indische Maatschappij van 
Administratie en Lijfrente

1087 Stukken betreffende acties van Van Beresteyn tegen de afgraving van de Sint 
Pietersberg te Maastricht.
1923-1936 1 omslag

1088 Ingekomen jaarverslagen van de Vereeniging "Het Grondbezit".
1924-1951 1 pak
Hierbij zijn ook opgenomen de exemplaren, die na zijn dood in 1948 verden toegezonden

1089 Ingekomen jaarverslagen van de rentmeesterskamer, ingesteld door de 
Vereeniging "Het Grondbezit" en "De Nederlandsche Vereeniging van 
Rentmeesters".
1926-1946 1 pak

1090 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als voorzitter van een particuliere 
commissie inzake Gooireservaties, zich ten doel stellend land in het Gooi voor 
verbouwing uit te sluiten voor het behoud van het natuurschoon.
1927-1929 1 pak

1091 Ingekomen verzoek van J.D. van der Mijs van de n.v. Maatschappij van Onroerende 
Goederen Rijn- en Schiekanaal om steun voor zijn projekt tot de bouw Van 
woningen te Leiden, met bouwtekeningen.
23 februari 1933 1 omslag

1092 Concept van een adres van eigenaren van Gelderse landgoederen aan koningin 
Wilhelmina om onthouding van de goedkeuring aan een verordening op de 
natuurbescherming door de Provinciale Staten van Gelderland. Gedrukt.
Juli 1937 1 stuk

1093 Nota's, adressen en rapporten, opgesteld door Van Beresteyn, voorzitter van de 
Nederlandsche Vereeniging van Boscheigenaren.
1939-1944 1 omslag
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1094 "Nederlandsch Bosbouw-tijdschrift" en "Het Grondbezit", houdende artikelen over 
zijn 70e verjaardag.
Maart, april 1946 2 stukken

e). activiteiten op sociaal terrein.

e). activiteiten op sociaal terrein.

1095 Ingekomen brieven betreffende zijn lidmaatschap van of werkzaamheden in 
diverse verenigingen en comités op sociaal en charitatief terrein.
1905-1940 1 omslag
Met tafel

1096 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de subcommissie inzake voeding van 
mens en dier van het Koninklijk Nationaal Steuncomité.
1914-1915 1 omslag

1097 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van een "Commissie tot stichting van een 
Groene Kruiskapitaal".
1917-1920 1 omslag

1098 Stukken betreffende een. lezing van Van Beresteyn voor een studenten-
geheelonthoudersvereniging in oprichting in Utrecht.
September-oktober 1921 1 omslag

1099 Stukken betreffende zijn optreden als collectant voor de vereniging "Pro Juventute", 
arrondissement 's-Gravenhage.
1922 1 omslag

1100 Stukken betreffende zijn voorzitterschap van de subcommissie ter viering van het 
100-jarig bestaan van het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering van 
Gevangenen.
Juni 1923-maart 1924 1 omslag

f). activiteiten op geschiedkundig en genealogisch terrein.

f). activiteiten op geschiedkundig en genealogisch terrein.
(1). geschiedkundige publicaties en redevoeringen.

(1). geschiedkundige publicaties en redevoeringen.

1101 "De beteekenis van Napoleon in ons land", lezing, gehouden voor de schiet- en 
schermvereeniging te Utrecht.
November 1906 1 omslag

1102 Stukken betreffende een lezing voor het historisch genootschap in Veendam over 
"het ontstaan der veenkolonien".
1913 1 omslag

1103 "De gilden", concept van een lezing, gehouden in de openbare leeszaal in Utrecht, 
met kranterecensies.
Februari-maart 1916 1 omslag

1104 Missive van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, houdende 
mededeling van een uitnodiging aan de Algemene Rijksarchivaris om Van Beresteyn 
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toe te laten in het archiefdepot.
14 december 1920 1 stuk

1105 Stukken betreffende een studie van Van Beresteyn over de grafzerken in het 
transept van de Dom te Utrecht, met ingekomen rapport over de restauratie.
1926-1927 1 pak

1106-1112 Stukken betreffende zijn iconografische studies over Willem van Oranje.
1932-1934
1106 Stukken betreffende een artikel over "Het portret van Willem I", 

bestemd voor het Gedenkboek Prins Willem I, 1932-1933, 1 omslag
1107 Briefwisseling met diverse personen over de vervaardiging van een 

Iconografie van Prins Willem van Oranje, 1932-1933, 1 omslag
1108 Manuscript van de Iconografie van Prins Willem van Oranje, 1932-

1933, 1 omslag
1109 Postzegelboekje, hem aangeboden in dank voor zijn hulp bij het 

totstandkomen van de zegels ter herdenking van Prins Willem I, 1 
april 1933, 1 kat ern

1110 Ingekomen uitnodigingen tot het bijwonen van 
herdenkingsplechtigheden bij de geboorte van Willem I, met 
prospecti van gedenkboeken en kranteartikelen, 1933-1934, 1 pak

1111 Gravures, houdende portretten van Willem van Oranje, 17e-19e 
eeuw, 1 omslag

1112 Tafels van portretten van Willem van Oranje, aanwezig in diverse 
musea en archieven, z.j., 1 omslag

1113-1116 Stukken betreffende studies over de grafmonumenten in de Oude en de Nieuwe 
Kerk te Delft.
1113 Manuscript van "De Nieuwe Kerk te Delft, grafmonumenten en 

grafzerken in 't koor", 1936, 1 pak
1114 Foto's van grafzerken, 1936, 1 omslag
1115 Drukproef van "De Nieuwe Kerk te Delft", met correspondentie over 

de uitgave, 1936-1938, 1 pak
1116 "Grafmonumenten in de Oude Kerk van Delft", door Van Beresteyn. 

Gedrukt, 1938, 1 deel

1117 Circulaire van Van Beresteyn, houdende een "nota over een nieuwe uitgave der 
Iconografia Batava". Gestencild.
26 februari 1943 1 omslag

1118 Ingekomen nota over de nalatenschap van jhr. J. Six door J.J. Baud, met 
kranteartikel.
December 1927 2 stukken

(2). werkzaamheden voor het genealogisch en heraldisch genootschap "De Nederlandsche Leeuw".

(2). werkzaamheden voor het genealogisch en heraldisch genootschap "De Nederlandsche  
Leeuw".

1119 Ingekomen verzoeken om inlichtingen van diverse personen.
1918-1948 1 omslag

1120 Teksten van voordrachten en cursussen over genealogie.
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1923-1927 1 omslag

1121 Maandblad van het Genootschap De Nederlandsche Leeuw van september 1924, 
houdende mededeling van zijn benoeming tot directeur van de iconografische 
sectie van het documentatiebureau.
1924 1 stuk

1122 Financiële bescheiden van het genootschap.
1925-1933 1 omslag

1123 Ingekomen brieven bij Van Beresteyn, voorzitter van het genootschap.
1928-1933 1 omslag

1124 Stukken betreffende een inzameling voor het jubileumfonds van het genootschap.
1929-1933 1 omslag

1125 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in een commissie tot het houden van een 
genealogisch-heraldische tentoonstelling in Den Haag en Amsterdam.
1932-1933 1 omslag

1126 Foto's van de viering van het 50-jarig bestaan van het genootschap en van de 
tentoonstelling.
1933 1 omslag

1127-1129 Stukken betreffende een conflict tussen het genootschap De Nederlandsche Leeuw 
en Het Nederlandsch Patriciaat over de bestuursvacature van het genootschap.
November 1935-december 1936 3 pakken
1127 November 1935-april 1936
1128 Stukken betreffende de vergadering van De Nederlandsche Leeuw 

op 8-9 mei 1936.
1129 Correspondentie, gevoerd na de vergadering, Mei-december 1936

1130 Correspondentie over de samenstelling van het jaarboekje Het Nederlandsch 
Patriciaat van 1936.
Januari 1936 1 omslag

1131 Ledenlijst van het genootschap De Nederlandsche Leeuw.
1936 1 katern

1132 Briefwisseling met J.B. Nieuwenkamp, redacteur van de reeks Nederlandsche 
Familiewapens.
1937-1939 1 omslag

1133 Overdruk van het voorwoord van het jaarboek Nederlandsch Patriciaat, door Van 
Beresteyn.
1938 1 katern

1134 Overdruk van een artikel over de familieportretten van Nesse, uit het maandblad 
De Nederlandsche Leeuw, met voorstukken.
1940 1 omslag

1135 Necrologie van mr. Herman Waller, bestuurslid van De Nederlandsche Leeuw, door 
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Van Beresteyn, "bestemd voor het jaarboek Het Nederlandsch Patriciaat. Gedrukt.
1941 1 stuk

1136 Prospectus van het Repertorium van gedrukte genealogieën en genealogische 
fragmenten door Van Beresteyn. Overdruk uit de Nederlandsche Leeuw.
1943 1 stuk

1137 Overdrukken van artikelen van Van Beresteyn in het jaarboek van het Centraal 
Bureau voor Genealogie.
1947 3 deeltjes

1138 Ingekomen ledenlijst van het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en 
Wapenkunde.
1948 1 omslag

1139 Stukken betreffende de samenstelling van een artikel over zegels van de 
magistratuur van Amsterdam, uit te geven door Het Nederlandsch Patriciaat.
1948 1 omslag

1140 Drukproeven van genealogieën, bestemd voor het jaarboek Het Nederlandsch 
Patriciaat.
z.j. 1 omslag
De namen van de geslachten zijn opgenomen in de index

(3). studies betreffende het geslacht Van Beresteyn.

(3). studies betreffende het geslacht Van Beresteyn.

1141 Genealogische publicaties over het geslacht Van Beresteyn door Van Beresteyn en 
anderen.
1894-1936 1 omslag

1142 "Genealogie van het geslacht Pielat, Pielat van Bulderen" door Van Beresteyn. 
Gedrukt, met aantekeningen van de schrijver en ingeplakte documentatie.
1900-1937 1 deel

1143 Stukken betreffende de samenstelling van het artikel "Het huis Meteren en zijn 
bewoners" en nadere onderzoekingen over de geschiedenis van dit huis.
1907-1944 1 omslag

1144 Fotografische afbeeldingen van het huis Meteren en de kerk van Geldermalsen uit 
de 19e en 20e eeuw, met fotografische reproducties van tekeningen, verzameld 
voor studies over dit huis.
z.j. 1 omslag

1145 Briefwisseling met de genealoog W.F. del Campo Hartman.
1921-1947 1 omslag

1146 Stukken betreffende zijn bijdrage aan publikaties van diverse personen van 
genealogieën van het geslacht Frowein.
1930-1934 1 omslag

1147-1148 Albums, houdende illustraties, bestemd voor de publicatie van een iconografie van 
het geslacht Van Beresteyn.
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1940 2 delen
1147 Deel I.
1148 Deel II.

1149 Correspondentie over een onderzoek naar de grafkelder van de familie Van 
Beresteyn op het terrein in de omgeving van het kasteel Maurick in Vught.
1944 1 omslag

1150 Prospectus van de Ariër Verlag in Berlijn-Zehlendorf. Gedrukt.
z.j. (ca. 1940) 1 stuk

1151 Ingekomen drukproeven van een genealogie Van Beresteyn door E.B.F.F. Wittert 
van Hoogland.
z.j. 1 omslag

g). overige activiteiten.

g). overige activiteiten.
(1). lid van de Nederlandsche Juristenvereeniging, 1900-1927

(1). lid van de Nederlandsche Juristenvereeniging, 1900-1927

1152 Stukken betreffende een preadvies van Van Beresteyn aan de N.J.V. over de 
aansprakelijkheid van publiekrechtelijke lichamen voor schade, door hun 
functionarissen aan derden toegebracht, met correspondentie.
1909-1910 1 omslag

1153 Teksten van recensies op monografieën houdende publiekrechtelijke studies, 
bestemd voor het Rechtsgeleerd Magazijn. Gedrukt.
1908-1913 1 omslag

1154 Manuscript van een preadvies van de N.J.V. op de vraag of in de 
Rijksnoodwetgeving van 1914 beginselen besloten liggen, die ook na de opheffing 
van de noodtoestand dienen voort te bestaan.
1919 1 omslag

1155 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als bestuurslid van de N.J.V.
1923-1927 1 omslag

1156 Manuscript van een preadvies van Van Beresteyn aan de N.J.V. op de vraag of 
binnen de grenzen van de Grondwet nadere wettelijke regelingen van het financiëel 
beheer van de- gemeenten gewenst.

1 omslag
(2). ereridder en rechtsridder van de Johanniter Orde, 1932-1948

(2). ereridder en rechtsridder van de Johanniter Orde, 1932-1948

1157 Ingekomen jaarverslagen en verslagen van ridderdagen, gehouden door de orde. 
Gedrukt.
1910-1948 1 pak

1158 Ingekomen brochures van buitenlandse Johanniter Ridderorden en van de 
Soevereine Orde van Malta.
1921-1936 1 omslag



2.21.018 Beresteyn, van 129

1159 "Ontstaan en lotgevallen van de commanderij Nederland van de Johanniter Orde, 
1909-1934", door W.C. Röell van Hazerswoude, met statuten.
1934 en z.j. 1 omslag

1160 Correspondentie en aantekeningen over de uitgave van een Geschiedenis der 
Johanniter Orde in Nederland door Van Beresteyn.
Januari-juli 1934 1 omslag

1161 "Geschiedenis der Johanniter Orde in Nederland" door Van Beresteyn. Gedrukt.
1934 1 deel

1162 Manuscript van een monografie "Ontstaan, oorsprong en ondergang der 
Johanniterorde".
z.j. 1 deel

1163 Diploma van rechtsridderschap der orde, met begeleidbrieven.
Juni-juli 1939 3 stukken

(3). Diversen.

(3). Diversen.

1164 Stukken betreffende zijn loopbaan als vrijwillig militair in het reservekader.
1894-1903 1 omslag

1165 Stukken betreffende de dagvaarding van Van Beresteyn, 1e luitenant van het 
Nederlands Vrijwillig Reserveleger voor een Raad van Onderzoek wegens het 
toejuichen van een stakende machinist, zijn vrijspraak en zijn aanklacht tegen H.A. 
van Asch van Wijck wegens smaad.
1903 1 omslag
Met tafel op de officiële proces- en bewijsstukken

1166 Ingekomen brieven betreffende lidmaatschappen van of bestuursfuncties in diverse 
wetenschappelijke genootschappen.
1906-1933 1 omslag
Met tafel

1167 Ingekomen brieven van de secretarissen van de Haagsche Hockeyclub, de Haagsche 
IJsclub en de schietvereeniging Veendam, houdende zijn benoeming tot lid van 
deze verenigingen.
1913, 1928 en z.j. 3 stukken

1168 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de club De Tafelronde in de sociëteit De 
Witte.
1919-1940 1 omslag

1169 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Illustere Lieve Vrouwe of 
Zwanenbroederschap te 's-Hertogenbosch. Gedrukt.
1924-1945 1 omslag

1170 Stukken betreffende een inzameling van Van Beresteyn voor een geschenk aan C. 
Oorthuys, huisarts in Scheveningen, ter gelegenheid van diens 60e verjaardag.
Januari 1938 1 omslag
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1171 Missive van het "huldigingscomité Van Beresteyn" aan het ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, houdende afwijzing van haar ter 
beschikking gestelde rijkssubsidie, Afschrift.
25 juli 1946. z.j. 1 stuk

b. Julia Carolina Frowein

b. Julia Carolina Frowein
1). persoonlijke leven.

1). persoonlijke leven.

1172 Stukken "betreffende haar opleiding op de lagere school en de middelbare 
meisjesschool in Arnhem.
1888-1895 1 omslag

1173 Getuigschrift van haar geloofsbelijdenis.
31 maart 1895 1 stuk

1174 Stukken betreffende het beheer van een door haar gekocht perceel grond onder 
Veendam.
1912-1916 1 omslag

1175 Ingekomen brieven van Anna de Jong van Beek en Donk en Liesbeth Gevers 
Deynoot.
23 Juli 1940 2 stukken

1176 Paspoort, met visa.
1919-1920 1 deeltje

1177 Correspondentie van Eltjo Anne van Beresteyn met Duitse overheidsinstanties over 
haar ariërverklaring.
1941 2 stukken

1178 Lijst van portretten, aanwezig in de collectie Van Beresteyn, door haar opgemaakt.
17 februari 1950 1 omslag

1179 Foto van de viering van het gouden jubileum van H.J. Frowein.
1951 1 stuk

1180 Afschrift van een manuscript van W.F. del Campo Hartman van een te publiceren 
genealogie van het geslacht Van Beresteyn. Getypt.
z.j. (ca. 1952) 1 pak

1181 Portretten van Julia Carolina Frowein.
z.j. 1 omslag

2). openbaar leven.

2). openbaar leven.

1182 Affiche, houdende een oproep van het Koninklijk Nationaal Steuncomité, 
medegesigneerd door Julia van Beresteyn-Frowein.
1914 1 stuk
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1183 Verslag van een tentoonstelling van kinderlectuur van het Nationaal Reizend 
Museum voor Ouders en Opvoeders te Veendam door Julia Frowein. Gedrukt.
1916 1 katern

1184 Lijst van handtekeningen van het bestuur van de Veendamsche schoolvereniging, 
haar aangeboden bij haar afscheid als secretaresse, met foto's van de school.
z.j. (1918) 2 bladen

1185 Foto's van medewerksters van bazars ten behoeve van "Het Kinderhuis" in het 
gebouw Excelsior te Den Haag.
1928, 1930 en z.j. 3 stukken

1186 "De Haagsche Huisvrouw, orgaan van de afdeeling's-Gravenhage van de 
Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen", houdende een verslag van een 
paddenstoelenexcursie door Julia Frowein.
15 november 1934 1 katern

1187 Ingekomen verslagen van de Vereeniging tot het verzorgen, opvoeden en 
onderwijzen van zwakzinnige kinderen J.P. Heijestichting bij Julia Frowein, lid van 
het hoofdbestuur, met propagandafolder.
1934-1944 en z.j. 1 omslag

1188 Ingekomen bulletins van de Orde van Sint Jan, nr. 1-4.
1949-1950 1 omslag

1189 "Toonkunst-nieuws", houdende ingekomen mededelingen van de Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst. Gedrukt.
1951-1952 1 omslag

1190 "Muzikaal perspectief", mededelingen van Donemus nr. 18, 19, 21-23.
30.September 1952-december 1955 1 omslag

1191 Ingekomen statuten en bulletins van de Johanniter Orde. Gestencild, getypt.
1958, 1959 en z.j. 1 omslag

1192 Ingekomen brief van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, houdende haar 
benoeming tot lid van een plaatselijk comité. Gesteneild.
z.j. 1 stuk

50. Eldine Allegonda van Beresteyn (1879-1960).

50. ELDINE ALLEGONDA VAN BERESTEYN (1879-1960).
Eldine Allegonda was een ongehuwde dochter van Paulus Anne van Beresteyn en Eldine Allegonda 
Gaymans

1193 Geboorte-akte en geboorteberichten.
12 april 1879 3 stukken

51. Maria Melitta Selma van Beresteyn (1902-1967).

51. MARIA MELITTA SELMA VAN BERESTEYN (1902-1967).
Over Maria Melitta Selma ("Miep"), dochter van Eltjo Allegondus van Beresteyn en Julia Carolina 
Frowein, zie Inleiding, pag.9

1194 Stukken betreffende haar geboorte, met nadere rapporten over haar 
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gezondheidstoestand.
1902-1912 1 omslag

1195 Portretten en paspoorten van Mïep van Beresteyn.
1912-1922 1 omslag

1196 Stukken betreffende haar opleiding aan de Middelbare Meisjesschool te Veendam 
en in Den Haag.
1916-1919 1 omslag

1197 Stukken betreffende haar verloving en huwelijk met Frederik Lodewijk 
Schlingemann.
1928 1 omslag

1198 Foto's, genomen tijdens haar huwelijk.
1928 1 omslag

52. Paula Volckera van Beresteyn (geboren 1904).

52. PAULA VOLCKERA VAN BERESTEYN (GEBOREN 1904).
Over Paula Volckera, dochter van Eltjo Allegondus van Beresteyn en Julia Carolina Frowein, zie 
Inleiding, pag. 9

1199 Geboorte-akte, geboorte-advertenties en bewijs van koepokinenting.
1904 4 stukken

1200 Stukken betreffende haar opleiding aan diverse lagere scholen en aan het 
Nederlandsch Lyceum in Den Haag, afdeling H.B.S.
1910-1922 1 omslag

1201 Akte van bekwaamheid, uitgereikt door de Vereeniging tot bevordering van het 
onderwijs in de handarbeid.
16 juli 1924 1 stuk

1202 Stukken betreffende haar huwelijk met Horatio Albarda.
April 1928 1 omslag

1203 Foto's, genomen tijdens haar huwelijk.
April 1928 1 omslag

1204 Foto's van haar kinderen, met geboorteberichten.
1931-1936 1 omslag

B. Zakelijk gedeelte.

B. ZAKELIJK GEDEELTE.
1. Het Drostambt Boxtel en Liempde.

1. HET DROSTAMBT BOXTEL EN LIEMPDE.

1205 Stukken betreffende de toekenning van het drostambt aan Paulus Anne van 
Beresteyn door de intendant-generaal van Frederik, prins van Salm en Myborg.
1794 1 omslag

1206 Contract tussen Gijsbert van Beresteyn en Hendrik van der Voort over de 
waarneming van het drostambt door de laatste.
13 februari 1796 1 stuk
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1207 Resolutie van de corporale vergadering te Boxtel van 8 september 1795, houdende 
protest tegen de arrestatie van de "buikvaste" inwoners Hendrikus van Laarhoven 
en Dirk den Biggelaar door de waarnemende drost en het verzoek aan Gijsbert van 
Beresteyn om het ambt persoonlijk waar te nemen. Afschrift.
8 september 1795. z.j. 1 stuk

1208 Ingekomen brief bij de drost Gijsbert van Beresteyn van J.T. van Eyndhoven, 
president van de municipaliteit van Liempde,houdende de aankondiging van een 
rekest van deze municipaliteit.
12 februari 1798 1 stuk

1209 Akte, houdende de overdracht van het drostambt door Paulus Anne van Beresteyn 
aan zijn broer Jacob van Beresteyn, met nadere autorisaties.
1799, 1800 1 omslag

1210 Contract tussen Jacob van Beresteyn en Hendrikus van der Voort inzake de 
vaststelling van het waarnemerstraktement in verhouding tot het traktement van 
de drost.
13 september 1803 1 stuk

1211 Resolutie van het Gedeputeerd Bestuur van Brabant en van het gemeentebestuur 
van Liempde, houdende vaststelling van het traktement van de drost.
November, december 1805 2 stukken

1212 Kaart van de baronie van Boxtel en de heerlijkheid Liempde samengesteld door 
Hendrik Verhees.
Z.j. (18e eeuw) 1 stuk

2. De heerlijkheid Meteren te Geldermalsen

2. DE HEERLIJKHEID METEREN TE GELDERMALSEN
a. verwerving en vervreemding.

a. verwerving en vervreemding.

1213 Stukken betreffende de koop van de heerlijkheid door Paulus Anne van Beresteyn 
van Ariaan François van Renesse en de afbetaling van de koopkosten, met 
retroactum, 1870.
1883-1884 1 omslag

1214 Kadastrale kaarten van het landgoed.
1883 2 stukken

1215 Ingekomen uittreksel van de perceelsgewijze kadastrale legger der gemeente 
Geldermalsen met taxatie van de grondbelasting over het landgoed, met 
begeleidbrief van J.E.M. Smeets en bijlagen.
1883-1890 4 stukken

1216 Stukken betreffende pogingen van Paulus Anne van Beresteyn tot de verkoop van 
de heerlijkheid.
1890 1 omslag

1217 Stukken betreffende de openbare verkoop van de heerlijkheid.
1892 1 omslag
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b. uitoefening van heerlijke rechten.

b. uitoefening van heerlijke rechten.

1218 Stukken betreffende de plechtige ontvangst van Paulus Anne van Beresteyn bij zijn 
inbezitneming van de heerlijkheid.
1883 1 omslag

1219 Ingekomen missive van de minister van Justitie bij Paulus van Beresteyn, houdende 
de aanstelling van C. de Weerd tot onbezoldigd veldwachter in Meteren.
7 november 1884 1 stuk

1220 Lijst van vrijwillige jaarlijkse bijdragen voor een naaicursus, te houden in het huis 
Meteren voor 12 tot 18-jarige meisjes, met kwitanties aan de begunstigers.
1884 1 omslag

1221 Briefwisseling tussen Paulus Anne van Beresteyn, collator en de kerkeraad van 
Meteren over de aanstelling van predikanten en de uitbetaling van het 
predikantstractement, met bijlagen.
1885-1888 1 omslag

1222 Ingekomen brief van de feestcommissie bij Paulus Anne van Beresteyn, houdende 
dankbetuiging voor diens bijdrage aan de feestelijkheden te Meteren op 13 maart 
1889.

1 stuk

1223 Ingekomen brief van J.D. Aafjes bij Eltjo Anne van Beresteyn, houdende verzoek om 
bemiddeling bij zijn sollicitatie naar een rijksbetrekking na zijn pensionering als 
schoolhoofd te Meteren.
19 juli 1917 1 stuk

1224 Gezangboek van de kerk te Meteren.
z.j. (ca. 1800) 1 deel

c. beheer van de onder de heerlijkheid berustende goederen.

c. beheer van de onder de heerlijkheid berustende goederen.
1). exploitsatie.

1). exploitsatie.

1225 Plattegrond van het kasteel Meteren, opgemaakt door Paulus Anne van Beresteyn.
1883 2 stukken

1226 Ingekomen overzichten en aantekeningen over de inventaris van de boerderij, te 
verrichten werkzaamheden en de opbrengst.
1883-1887 en z.j. 1 omslag

1227 Briefwisseling met diverse personen over te verrichten werkzaamheden en over de 
opbrengst.
1883-1892 1 omslag

1228 Aantekeningen over de opbrengst van de melkerij.
1885-1886 1 deeltje
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1229 Beschikking van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, houdende 
vergunning aan Paulus Anne van Beresteyn tot het planten van iepen langs de 
spoordijk Elst-Dordrecht, met concept-rekest.
2 april 1886 en z.j. 2 stukken

1230 Staat van pachters van weilanden, met pachtakten.
1889-1892 1 omslag

1231 Ingekomen brieven over personeelsaangelegenheden.
1892 1 omslag

2). Boekhouding.

2). Boekhouding.

1232 Grootboeken en aantekeningen van maandelijkse inkomsten en uitgaven.
1883-1890 1 omslag

1233 Financiële jaaroverzichten.
1883-1885 1 omslag

1234 Verzekeringspolissen met kwitanties van verzekeringsmaatschappijen.
1883-1891 1 omslag

1235 Lijst van bescheiden betreffende de boekhouding over het beheer van de goederen 
over 1883-1884.
z.j. 1 stuk

3. overige rechten en goederen.

3. OVERIGE RECHTEN EN GOEDEREN.
a. Algemeen.

a. Algemeen.

1236 Onderhandse volmacht van Pauwels van Beresteyn aan Cornelis van Santen tot het 
beheer van zijn goederen als rentmeester.
2 juni 1607 1 stuk

1237-1251 Rekeningen van Cornelis van Santen aan Pauwels van Beresteyn over het beheer 
van diens goederen, met bijlagen.
1610-1623
1237 Eerste rekening, 1607. Afgehoord 1610., 1 deel
1238 Bijlagen bij inventarisnummer 1237., 1 verbroken lias

Zie regestenlijst nrs. 8, 10, 11, 13, 35 en 40
1239 Tweede rekening, 1608-1609. Afgehoord 1611., 1 deel
1240 Bijlagen bij inventarisnummer 1239., 1 verbroken lias
1241 Derde rekening, 1610-1611. Afgehoord 1614., 1 deel
1242 Bijlagen bij inventarisnummer 1241., 1 verbroken lias
1243 Vierde rekening, 1612-1613. Afgehoord 1615., 1 deel
1244 Bijlagen bij inventarisnummer 1243., 1 verbroken lias
1245 vijfde rekening, 1614-1615. Afgehoord 1617., 1 deel
1246 Zesde rekening, 1616-1617. Afgehoord 1619., 1 deel
1247 Bijlagen bij inventarisnummer 1246., 1 verbroken lias
1248 Zevende rekening, 1618-1619. Afgehoord 1621., 1 deel
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1249 Bijlagen bij inventarisnummer 1248., 1 verbroken lias
1250 Achtste rekening, 1620-1621. Afgehoord 1623., 1 deel
1251 Bijlagen bij inventarisnummer 1250., 1 verbroken lias

1252-1253 Leggers van goederen en effecten van Pauwels van Beresteyn.
1607-1619 2 delen
1252 1607-1613
1253 1614-1619

1254 Kohieren, houdende aantekeningen van de op te brengen pacht van landerijen van 
Pauwels van Beresteyn en zijn erfgenamen.
1614-1632 1 pak

1255 Journaal van Pauwels van Beresteyn over zijn financieel beheer, met inhoudstafel.
1618-1623 1 deel

1256 Memoriaal van Pauwels van Beresteyn over zijn financieel beheer.
1622-1623 1 deel

1257 Legger, houdende aantekeningen van zijn schulden, gemaakt bij de verwerving en 
het beheer van zijn onroerende goederen.
1622-1623 1 deel

1258 Staat van onroerende goederen van Pauwels van Beresteyn, met akte houdende 
een schenking van een deel van de getaxeerde waarde aan zijn kinderen wegens 
zijn 50-jarig huwelijk, met afschrift.
21 april 1624 2 katernen

b. Overijssel.

b. Overijssel.

1259 Onderhandse akte, houdende de verkoop van een hoeve met landerijen in de 
Leeuwter Clufte onder Vollenhoven door Jan Adriaanszoon Onna aan Pieter van 
Beresteyn.
15 mei 1590 1 stuk
Zie regestenlijst nr. 27

1260 Onderhandse akte, houdende de overdracht van drie hofsteden in Vollenhove, 
genaamd de Rouwenhof, de Dorre Heyde en de Vuurbeeck door Pauwels van 
Beresteyn aan Baernt Wiggerszoon (brouwer) te Haarlem.
22 december 1611 1 stuk

c. Gelderland.

c. Gelderland.

1261 Akte, houdende de overdracht van een hoeve, genaamd Balckhoven, met zijn 
percelen, uitgezonderd anderhalf morgen teelland op de Enge, in de heerlijkheid 
Vueren door Pauwels van Beresteyn aan Adriaan van Camerts ten overstaan van J. 
Dassegny, notaris te Delft.
13 juni 1616 1 charter
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d. Noord-Holland.

d. Noord-Holland.

1262 Akte, houdende de toekenning van het gebruik van een huis "aan de Craen" te 
Haarlem, uit de nalatenschap van Cornelis van Beresteyn en Catharina van 
Outschooten, aan Ermgard van Beresteyn door de erfgenamen van Cornelis van 
Beresteyn, ten overstaan van schepenen aldaar.
27 mei 1598 1 charter
In dorso een aantekening van de secretaris van Haarlem houdende de tenietdoening van de 
overeenkomst door Arent van Beresteyn
Zie regestenlijst nrs. 42 en 43

1263 Kwitantie van burgemeester en raden van Monnickendam voor de laatste aflossing 
van een schuld van Pauwels van Beresteyn aan het klooster Mariëngaarde aldaar 
voor 17 gemeten land in Couvliet.
18 augustus 1618 1 stuk

e. Zuid-Holland.

e. Zuid-Holland.
1). Delfland en Schieland.

1). Delfland en Schieland.
a). verwerving, bezwaring en vervreemding.

a). verwerving, bezwaring en vervreemding.

1264 Onderhandse akte, houdende de verkoop van een woonhuis "daer Dansick 
uythangt" aan de Oude Delft in Delft door Aelbrecht Heyndrickszoon aan Pauwels 
van Beresteyn.
5 november 1593 1 stuk
Zie regestenlijst nr. 34

1265 Onderhandse overeenkomst tussen Pauwels van Beresteyn en zijn noordelijke 
buurman Aernt van der Meer Vranckenszoon over het gebruik van een 
aangebouwde keuken van het huis van Van Beresteyn.
23 december 1596 1 stuk
Zie regestenlijst nr. 38

1266 Stukken betreffende de hypotheekstelling van het huis De Drie Sonnen op de hoek 
Coornmarkt-Pepersteeg te Delft en enige huizen aan de Waterslootspoort door 
Antonis Corneliszoon ten behoeve van Maria Duyst van Ylen en Dirk Willemszoon 
voor een borgtocht van laatstgenoemden bij een schuldbekentenis van Antonis aan 
Jacob van der Dussen en de aflossing der hypotheek.
1604-1612 1 omslag
De borgtocht werd overgenomen door Pauwels van Beresteyn

1267 Akte houdende de overdracht van een hoeve met landerijen in de Duifpolder in het 
ambacht van Maasland door Arijen Janszoon Zuycker en Jan Janszoon Zuycker aan 
Pauwels van Beresteyn ten overstaan van Jan van Omwyeren, notaris aldaar, met 
kwitanties voor betaalde renten.
1617-1624 1 omslag

1268 Akte, houdende de overdracht van vijf morgen weiland in Pijnacker, genaamd 
Vlielant, door Gerrit Anthoniszoon en Pauwels van Beresteyn aan Jacob, ridder van 
Delfgouw, ten overstaan van Pieter de Handschoewercker, notaris te Den Haag.
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23 december 1619 1 stuk

1269 Akte, houdende de voorwaarden, waaronder de Heilige Geestmeesters van 
Maasland vier morgen land hebben overgedragen aan Pauwels van Beresteyn.
23 mei 1619 1 stuk

1270 Onderhandse akte houdende de overdracht van zeven morgen weiland in de 
ambachten Zegwaerd en Pijnacker, genaamd "Het Schije" door Jan Corneliszoon 
Spit aan Pauwels van Beresteyn.
30 oktober 1620 1 stuk

1271 Eigendomsbewijs van Pauwels van Beresteyn van het huis "de verjaechde 
schaepen" aan de Susterstraat in Delft, gekocht uit een openbare verkoping van de 
nalatenschap van Franchoys Compaen door Cornelis Leendertszoon Coeckebacker, 
notaris aldaar.
17 maart 1623 1 stuk

1272 Ingekomen kwitantie van C. Cleywegh bij Pauwels van Beresteyn voor gelden, 
verschuldigd na de koop van landerijen onder Maasland van Cornelis Arienszoon 
van der Lely, met factuur.
15 februari 1624 1 stuk

1273 Ingekomen kwitantie van Willem Janszoon Hecweyer bij Pauwels van Beresteyn 
voor de aflossing van een deel van het kapitaal verschuldigd na de koop van 
dertieneneenhalf gemet land onder Beyerland van Cornelis Gerritszoon Liefthal.
12 augustus 1624 1 stuk

1274 Schuldbekentenis van Pauwels van Beresteyn aan Willem Dircxzoon van 
Konijnenburgh van duizend carolusguldens voor landerijen in Zegwaard, 1 augustus 
1625. Gekwiteerd ten behoeve van zijn weduwe Volckera Claesdochter Knobbert. 
1626, met kwitantie voor betaalde verpondingen.
1628 1 stuk

1275 Akte houdende de hypotheekstelling van een hoeve met 16 morgen land in de 
polder van Wammer aan de Rijn door Pauwels van Beresteyn ten laste van voor dit 
land verschuldigde gelden ten behoeve van Pieter Dirckxzoon Capitein ten 
overstaan van schout en schepenen van Zwammerdam. Gekwiteerd.
19 mei 1627 1 charter

1276 Staat van landgoederen in Delfland uit de nalatenschap van Pauwels van Beresteyn, 
toebedeeld aan Volckera Claesdochter Knobbert, opgemaakt door Aernout van 
Beresteyn.
z.j. (ca. 1625) 1 omslag

1277 Onderhandse overeenkomst tussen Volckera Claesdochter Knobbert en Dirck van 
der Dussen, houdende de ruil van vijf morgen land in Wateringer ambacht tegen vijf 
morgen land aan de holle wateringe te Kwintsheul.
1628 1 stuk

1278 Akte houdende de overdracht van onroerende goederen uit de nalatenschap van 
Maria Duyst en gelegen in Delft en omgeving aan haar erfgename Maria van 
Beresteyn en haar echtgenoot Jacob Briell door de overige erfgenamen van 
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Pauwels van Beresteyn ten overstaan van W.D. Langui, notaris in Delft.
7 juli 1634 1 charter

1279 Kwitantie van regenten van het fraterhuis te Delft aan Gijsbrecht van Beresteyn 
voor gelden,betaald voor een huis, afkomstig van de dijkgraaf Van der Hoeff.
13 januari 1671 1 stuk

1280 Akte houdende de verkoop van een perceel hooiland in de Zuidpolder onder 
Pijnacker door Gijsbrecht van Beresteyn aan David van Mierop, met kwitanties voor 
de betaalde gelden.
1673-1680 1 omslag

1281 Verklaring van het kantoor der hypotheken te Rotterdam, houdende de 
onbezwaardheid van de buitenplaats Leyenburg en het daarbij behorende weiland 
op naam van Willem Jacob Jan Paul van Beresteyn.
7 november 1842 1 stuk

b). Beheer.

b). Beheer.

1282 Akte, houdende de arbitrageuitspraak door Gerard Dircxzoon Meerman en Claes 
Pieterszoon van Dijck over een geschil tussen Pauwels van Beresteyn en Jacob Briell 
enerzijds en Arent Pieterszoon van Muijden, pachter van de boerderij Den Ham 
onder Delft, anderzijds inzake de bestendiging van de pacht, opgemaakt door 
Herman van Overgaeu, notaris aldaar, met kwitanties van Arent Pieterszoon van 
Muijden voor betaalde lijfrenten ter compensatie van de pacht.
1611, 1623-1625 1 stuk

1283 Ingekomen kwitanties bij Pauwels van Beresteyn over het beheer van zeven 
morgen en 350 riem hofland in de hoefslag van Voordijxhoorn.
1616 en z.j. 1 omslag

1284 Ingekomen facturen en kwitanties van Adrianus Smoutius en N.N. bij Pauwels van 
Beresteyn inzake het beheer van boerderijen te Kwintsheul.
1620-1621 3 stukken

1285 Ingekomen kwitanties bij Pauwels van Beresteyn over het beheer van goederen aan 
de Hoornbrug, onder Rijswijk.
1622-1625 1 omslag

1286 Ingekomen kwitantie van A. Roskam, ambachtsheer van Berckel, bij Pauwels van 
Beresteyn voor verpondingen, verschuldigd over een hoeve en dertig morgen lands 
aldaar.
6 januari 1623 1 stuk

1287 Ingekomen facturen van advocaten aan Pauwels van Beresteyn voor kosten, 
gemaakt bij een proces tegen Cornelis Ariens Claiszoon Lely over een vordering van 
deze van gelden, verschuldigd voor een perceel land onder Maasland.
1623 3 stukken

1288 Ingekomen kwitanties bij Pauwels van Beresteyn van F. Brandijn voor erfpacht over 
landerijen in Maasland.
1623-1625 3 stukken
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1289 Ingekomen kwitanties van het hoogheemraadschap van Delfland bij Pauwels van 
Beresteyn en Volckera Claesdochier Knobbert voor betaalde schouwgelden voor de 
landscheiding in de hoefslag van landen van Jan Spit.
1623, 1626 2 stukken

1290 Ingekomen kwitanties bij Pauwels van Beresteyn en Volckera Claesdochter 
Knobbert voor kosten, betaald voor de registratie van landerijen onder Coel.
1623, 1626 2 stukken

1291 Beschikking van de dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 
toestemming aan Gijsbert van Beresteyn en andere eigenaars van de hoeve 
Sijtwind tussen Leidschendam en Molenwege tot het graven van sloten op hun 
landscheidingen tot op twee roeden van de opstal, 25 augustus 1668. Afschrift van 
J. C. Brouwenburg, secretaris te Nootdorp.
12 oktober 1669 1 stuk

1292 Resolutie van stadhouder Willem IV, houdende toestemming aan Christiaen Paulus 
van Beresteyn tot inbeslagname van de goederen van Jasper van Veen wegens niet 
betaalde huur over negen morgen weiland aan de zuidzijde van de Leidse Trekvaart 
in het ambacht Tedingerbroek, met deurwaardersexploit.
Juli, augustus 1747 1 katern

1293 Beschikking van stadhouder Willem IV, houdende een dwangbevel namens 
Christiaan Paulus van Beresteyn aan Gerrit van Leeuwen, huurder van zes morgen 
land in het Hof van Delft, met procesverbaal van de deurwaarder.
Augustus, september 1747 1 katern

2). Voorne, Putten en Goeree.

2). Voorne, Putten en Goeree.
a). verwerving, bezwaring en vervreemding.

a). verwerving, bezwaring en vervreemding.

1294 Akte houdende de overdracht van twee gemeten weiland in de Loosossenhoek 
beleend door Niclaes van Bronckhorst, door Arien Maertszoon aan Pauwels van 
Beresteyn ten overstaan van schepenen van de ban van Nieuw-Helvoet.
Februari 1606 1 charter

1295 Verkoopvoorwaarden van een perceel land in Nieuw-Helvoet, bij de kerk, verhuurd 
aan Pauwels van Beresteyn, opgesteld door Catharina van Sonneveld, weduwe van 
Jacob van Reygersberg.
z.j. 1 stuk

1296 Onderhandse akte houdende de overdracht van 30 gemeten teelland in Nieu 
Noorderland, Oud Hoenderhoeck en aan de Hoochlandse weg in het ambacht 
Geervliet door Jan Claeszoon aan Pauwels van Beresteyn, met kwitantie voor 
betaalde gelden voor het land in Oud Hoenderhouck.
25 september 1606, 11 april 1608 2 stukken

1297 Akte houdende de overdracht van landerijen in Steentje, Westhil en Kouwenoord 
door Jan Pieterssen aan Pauwels van Beresteyn ten overstaan van schepenen in de 
ban van Nieuwenhoorn.
12 oktober 1609 1 charter
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1298 Onderhandse akte houdende de borgstelling van Gabriel Claes voor Huyg 
Huygzoon van de Clock, borg voor Pauwels van Beresteyn voor de koop van land bij 
Abbenbroek.
16 mei 1619 1 stuk

1299 Akte houdende de overdracht van de helft van negeneneenhalf gemet land door 
Criis Janszoon aan Pauwels van Beresteyn ter aanvulling van de andere reeds in het 
bezit van Van Beresteyn zijnde helft ten overstaan van schepenen van Geervliet.
23 april 1620 1 stuk

1300 Eigendomsbewijs van Pauwels van Beresteyn van zes gemeten land onder Geervliet 
uit de nalatenschap van de weduwe Van Oldenbarneveldt, in het openbaar 
verkocht door J.G. Couwenburch, klerk te Rotterdam, met facturen en kwitanties.
1624-1625 1 omslag

1301 Staat van landerijen in het land van Putten, nagelaten door Pauwels van Beresteyn 
en opgemaakt door Aernout van Beresteyn.
z.j. (ca. 1625) 1 omslag

1302 Onderhandse verklaring van Cornelis van Beresteyn houdende de in 
erfpachtneming van het gemaal en een perceel van 55 roeden in de Oudehandse 
Platdijk in Westvoorne van de rekenkamer in Holland, met anonieme verklaring 
over de inbezitneming van de spuisluis, fragment.
20 september 1626 en z.j. 2 stukken

1303 Beschikking van de rekenkamer van Holland en Zeeland, houdende de voortzetting 
van de pacht van de dijken van de droogmakerij in de plas van Goedereede door 
Cornelis van Beresteyn.
22 april 1627 1 charter

1304 Akte houdende de verdeling van landerijen in Overflaquée en Westvoorne, 
nagelaten door Zacharias van Beresteyn van Hoffdijck door zijn erfgenamen 
Cornelia van Beresteyn, Heyndrick Deyst van Voorhout, Jacob van Hoffdijck en 
Pieter van Goeree.
Maart, april 1627 1 deel

b). Beheer.

b). Beheer.

1305 Blaffaert van Pauwels van Beresteyn van zijn onroerende goederen in Heenvliet, 
Geervliet, Abbenbroek, Voorne en omgeving.
1609-1622 1 deel

1306 Journaal over het beheer van onroerende goederen van Pauwels van Beresteyn in 
Voorne, Heenvliet, Geervliet en omstreken, met klapper, bijgehouden door Van 
Beresteyn.
1612-1623 1 deel

1307 Kohier houdende de raming van kortingen van landerijen van Pauwels van 
Beresteyn, gelegen in het land van Voorne voor 1618 en 1619.
1618 1 katern
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1308 Rekening over afgedragen pacht van de landerijen in Voorne aan Pauwels van 
Beresteyn, opgemaakt door Cornelis van Santen.
1619 1 stuk

1309 Ingekomen kwitanties van J.B. van der Bol aan Pauwels van Beresteyn voor rechten 
op zijn goederenbezit in Voorne.
24 augustus 1622 2 stukken

1310 Ingekomen kwitanties bij Pauwels van Beresteyn voor betaalde verpondingen over 
landerijen in Vriesland.
1622, 1623 2 stukken

1311 Ingekomen facturen en kwitanties bij Pauwels van Beresteyn voor het beheer van 
landerijen bij Oud Marckenburg onder Geervliet.
1622-1625 1 omslag

1312 Ingekomen facturen en kwitanties van J. van der Boll en J. Stoop, rentmeesters, bij 
Pauwels van Beresteyn, voor betaalde pacht van landen in Geervliet, Vriesland en 
Spijkenisse.
1622-1625 4 stukken

1313-1318 Rekeningen, afgelegd door Aernout van Beresteyn en Isaac Swalmius over het 
beheer van de onroerende goederen van wijlen Pauwels van Beresteyn in Voorne 
en Putten, met bijlagen.
1628-1634 6 omslagen
1313 1626-1627. Afgehoord 12 augustus 1628.
1314 Afgehoord 12 oktober 1628.
1315 Afgehoord 4 december 1629.
1316 Afgehoord 19 november 1630.
1317 Afgehoord 30 juni 1632.
1318 Afgehoord 15 december 1634.

1319 Sententie van het Hof van Holland, houdende het faillisement van Nicolaes 
Bassaert voor renten en pacht over landerijen in Geervliet, nagelaten door Anna van 
Beresteyn, uitgesproken op verzoek van Maria Prins en Cornelis van Beresteyn, 
executeurtestamentairs van Jacobus Hoogenhouck, met deurwaardersexploit.
22 oktober 1658 1 charter en 1 stuk in 1 lias
Het charter is gecancelleerd en in de 20e eeuw met plakband "hersteld"

f. Noord-Brabant.

f. Noord-Brabant.
1). Bergen op Zoom.

1). Bergen op Zoom.

1320 Akte houdende de bekrachtiging door schepenen van Delft van een akte, houdende 
de overdracht van een losrente op een hoeve met landerijen onder het Markiezaat 
van Bergen op Zoom en Vrouw Jacobsland ten laste van Jacob Grameye, door 
Jeronimus Helwagen aan Maria Duyst, mitsgaders van de machtiging van Pauwels 
van Beresteyn, Alexander Balbiaan en Jacques de Schot, burgemeesters van Delft 
om hem te vertegenwoordigen voor de heer van Vrouw Jacobsland ten overstaan 
van burgemeester en raad van Keulen, 14 mei 1591.
27 mei 1593 1 stuk
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2). 's-Hertogenbosch.

2). 's-Hertogenbosch.
a). het huis De Oude Dieze.

a). het huis De Oude Dieze.
(1). verwerving en beheer.

(1). verwerving en beheer.

1321 Akte houdende de verhuur van een huis met stal en koetshuis aan de Dieze door 
Christiaen Paulus van Beresteyn aan Gabriel Mackay ten overstaan van Willem de 
Raef, notaris te 's-Hertogenbosch.
1 oktober 1745 1 stuk

1322 Akte houdende de overdracht van het huis, bewoond door Catharina Wilhelmina 
Brühl door Guillaume François Imbert de Martinez aan zijn oom Gijsbert van 
Beresteyn.
22 augustus 1774 1 charter

1323 Akten houdende de verhuur van het huis door Jacob van Beresteyn aan Charles 
Joseph Augustijn de Bully en Antoine Joseph Bertrand.
1810, 1811 2 stukken

(2). Retroacta.

(2). Retroacta.

1324 Eigendomsbewijs van Willem van Raesfelt van een huis aan de oude Dieze, 
genaamd "Achter de Raemen" overgedragen door Maria Spronck, weduwe 
Prançois, ten overstaan van schepenen van 's-Hertogenbosch, met retroacta, 1608, 
1669.
24 januari 1671 2 charters en 1 stuk

1325 Eigendomsbewijs van Willem van Raesfelt van het aan zijn woning aangrenzende 
huis aan de oude Dieze achter de Haamstraat aan de wal, overgedragen door 
Guillaume di Holt ten overstaan van schepenen van 's-Hertogenbosch, met 
retroacta, 1667-1681.
14 oktober 1681 4 charters en 1 omslag

1326 Akte houdende het getuigenis van Elisabeth van den Dam, weduwe van Coen 
Jansen, en Catelijn van Tilburg, huisvrouw van Jurriën van Beeck, inzake de 
eigenaars van de afgebroken huisjes aan het Raamstraatje, genaamd "het 
heyblomken" en het daarnaast staande hoekhuis van Willem van Raesfelt, 
oorspronkelijk eigendom van regenten van het Gasthuis en gelegen aan de Oude 
Dieze, ten overstaan van Jurriaen van Luynen, notaris te 's-Hertogenbosch, met 
retroacta. 1663, 1671.
9 juli 1683 1 charter en 2 stukken

1327 Stukken betreffende vergunningen van diverse overheidsinstanties aan Willem van 
Raesfelt tot uitbreiding van zijn grond behorend tot het huis De Oude Dieze tot de 
stadsomwalling.
1675-1677 1 omslag

1328 Onderhandse overeenkomst tussen Willem van Raesfelt en zijn buurvrouw de 
weduwe Van den Besch over de aanleg van een afvoergoot tussen beider huizen.
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April 1683 1 stuk

1329 Stukken betreffende de openbare verkoop van het huis, op dat moment bewoond 
door generaal-majoor Balduin, door Johan van Leefdaal aan Hendrik Cremers, met 
huurakte van majoor Balduin.
12 augustus 1712 1 charter en 1 katern

1330 Akte houdende de overdracht van het huis met stal en koetshuis door de 
erfgenamen van Herman Cremers aan mejuffrouw C. van Wijngaarde ten overstaan 
van schepenen van 's-Hertogenbosch.
30 oktober 1721 1 charter

1331 Akte houdende de overdracht van het huis, verhuurd aan Johan Bosc de la 
Colmette, door Cornelia van Wijngaarde aan Johan van de Voort, notaris te 
Rotterdam, ten overstaan van schepenen van 's-Hertogenbosch.
21 juli 1728 1 charter

b). het perceel De Geeldonk.

b). het perceel De Geeldonk.

1332 Stukken betreffende de koop van het perceel door Catharina Wilhelmina Brühl uit 
de openbare veiling van de nalatenschap van Jan Aart Iweus Vissers, met kwitantie 
voor de betaalde 40e penning.
Augustus, september 1741 1 katern en 1 stuk

3). Rosmalen.

3). Rosmalen.

1333 Stukken betreffende de pacht van enige velden rogge onder Rosmalen door 
Gijsbert van Beresteyn.
5 augustus 1797 1 omslag

4). Someren.

4). Someren.

1334 Ingekomen schuldbekentenis van Gerardus Donquers aan Thomas van Beresteyn 
voor gelden, verschuldigd na de koop van een hoeve genaamd de Vorsselse Hoeve, 
te Someren.
12 november 1697 1 charter

5). Tongelre.

5). Tongelre.

1335 Schuldbekentenis van Maria Anne Bruynix, weduwe van Melchior Jonckers aan 
Thomas van Beresteyn met hypotheekstelling van een hoeve in Tongelre en de 
hoeve Bijsterveld in Helmond ten overstaan van schepenen van 's-Hertogenbosch.
10 januari 1699 1 charter

6). Vught.

6). Vught.
a). het landgoed Bleyendijk.

a). het landgoed Bleyendijk.

1336-1337 Retroacta.
1336 Eigendomsbewijzen van diverse personen van percelen, gelegen op 

Het Eentje bij Vught, 1712-1766, 1 charter en 4 stukken
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De namen van de betrokkenen zijn opgenomen in de index
1337 Eigendomsbewijzen van Herman Martin van Ermel van het landgoed 

Bleyendijk en aangrenzende percelen, met weilanden, gelegen op 
Het Eentje, met bijlagen en eigendomsbewijs van de vorige 
eigenaresse van Bleyendijk, Maria Allegonda Suyskens, 1773-1803, 9 
charters en 8 stukken

1338 Akte houdende de overdracht van percelen op Het Eentje door de gemeenteraad 
van Vught aan Paulus Anne van Beresteyn met vergunning van gedeputeerde 
staten van Noord-Brabant.
1818, 1819 4 stukken

1339 Inventaris van huize Bleyendijk en de daarbij behorende landgoederen, opgemaakt 
door Paulus Anne van Beresteyn.
1817 en z.j. 1 omslag

1340 Extract uit het hypotheekregister van 's-Hertogenbosch, houdende de inschrijving 
van twee pachten van Piet van der Doelen van percelen van Paulus Anne van 
Beresteyn.
24 december 1820 1 stuk

1341 Aantekeningen van Paulus Anne van Beresteyn over de huurvoorwaarden van twee 
boerenhoeven in het landgoed Bleyendijk.
z.j. 2 stukken

1342 Uittreksel uit het kadastrale register van de gemeente Vught, houdende een 
plattegrond van het landgoed, behorende bij huize Bleyendijk, opgemaakt in 
opdracht van Gijsbert van Beresteyn.
1838, 1839 1 stuk

1343 Catalogussen van de veiling van het landgoed. Gedrukt.
1919, 1931 2 deeltjes

b). het kasteel Maurick.

b). het kasteel Maurick.
(1). verwerving, beheer en vervreemding.

(1). verwerving, beheer en vervreemding.

1344 Akte houdende de belening van Gijsbert van Beresteyn met het huis Maurick onder 
Vught door de Raad van de leenhof van Brabant.
8 december 1681 1 charter

1345 Akte houdende de belening van Maarten Cornelis van Beresteyn met het huis 
Maurick door de raad van de leenhof van Brabant.
7 september 1708 1 charter

1346 Eigendomsbewijs van Christiaan Paulus van Beresteyn van het kasteel Maurick uit 
de openbare veiling van de nalatenschap van Maarten Cornelis van Beresteyn.
18 oktober 1734 1 stuk

1347 Verslag van Gijsbert van Beresteyn aan de tolkamer te 's-Hertogenbosch over de 
inkomsten van de aan hem verpachte inkomsten van de Brusselse tienden in Asten.
z.j. (ca. 1792) 1 stuk
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1348 Veilingcatalogussen van de openbare verkoop van het kasteel Maurick met 
inboedel, en de landgoederen Muyserick en Bleyendijk uit de nalatenschap van G. 
van Beresteyn. Gedrukt.
1884-1885 1 omslag

1349 Stukken betreffende de aankoop van enige portretten uit de boedel van het huis 
Maurick door Paulus Anne van Beresteyn.
1894 en z.j. 1 omslag

1350 Kaart van de onder het huis Maurick behorende landgoederen, met stafkaarten van 
de gemeenten Vught en Sint Michielsgestel.
Z.j. (19e en 20e eeuw) 3 stukken

1351 Ingekomen brieven van A.J.A. van Lanschot en W.M. van Lanschot, eigenaars van 
het kasteel Maurick, bij Eltjo Allegondus van Beresteyn.
1894-1895 1 omslag

(2). retroacta: stukken betreffende het geslacht Van der Heym.

(2). retroacta: stukken betreffende het geslacht Van der Heym.

1352 Beschikking van Philips II, koning van Spanje, houdende de vrijstelling van 
inwoners van 's-Hertogenbosch, die een tolbrief bezitten, van tolrechten in de 
heerlijkheid van Oyen en Dieden, 9 januari 1577. Afschrift door de secretaris des 
Konings in de Raad van Brabant.
Z.j. (15e eeuw) 1 stuk
Zie regestenlijst nr. 19

1353 Ordonnantie van Philips II, houdende dagvaarding van Arent Heym voor het 
schepengerecht van 's-Hertogenbosch inzake diens aanspraken op de renten op 
goederen in Geffen en Rosmalen van Josina, weduwe van Ghijsbert Heym, wegens 
niet voldane renten op het buitendijks land Marnschen Weert of Backersweert, 21 
juli 1595. Afschrift door J. van der Muelen, deurwaarder.
23 december 1595 1 stuk
Zie regestenlijst nr. 36

1354 Stukken betreffende een tijns van 49 1/2 carolusguldens per jaar berustend op een 
huis aan de Oude Dieze in 's-Hertogenbosch en landerijen, genaamd Neynsel, te 
Sint Oedenrode, in het bezit geweest van Gijsbert van der Heym.
1630-1667 1 omslag

1355 Uittreksel van het hoofdleenboek van het kwartier van 's-Hertogenbosch, 
houdende een staat van de eigenaars van het kasteel Maurick over de jaren 1443-
1591, met omschrijving van het daarbij behorende onroerende goed, door J. van der 
Boon.
1736 1 katern

1356 Resolutie van Philips II, koning van Spanje, houdende de overdracht van een stuk 
weiland in de Sint Pietersparochie te Vught, gelegen tegenover Johannes Heym 
door de rentmeester van de domeinen van 's-Hertogenbosch aan Gerard van de 
Kerkhof, 10 maart 1587. Afschrift door W. Raaff, notaris te 's-Hertogenbosch.
15 juni 1744 1 stuk
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c). het perceel De Vlasmeer.

c). het perceel De Vlasmeer.

1357 Akte houdende de overdracht van een perceel bosland met voorhof, genaamd de 
Vlasmeer, door Gwillam. Vissers aan Catharina Wilhelmina Brühl ten overstaan van 
schepenen in Vught, met kwitantie voor de betaalde 40e penning, februari 1760. 
Afschrift door de secretaris van Vught.
z.j. 1 stuk

II. Papieren, afkomstig van het geslacht Knobbert.

II. PAPIEREN, AFKOMSTIG VAN HET GESLACHT KNOBBERT.
Volckera Claesdochter Knobbert (1554-1634), dochter van Claes Adriaenszoon, genaamd Knobbert 
(gestorven 1566), huwde op 29 januari 1574 Pauwels van Beresteyn (1548-1624). Het is niet zeker, of 
de naam Knobbert als geslachtsnaam zou zijn blijven voortbestaan, aangezien Volckera 
Claesdochter geen broeders had

A. Claes Adriaenszoon Knobbert (gestorven 1566) en Maria Duyst van Ylen (gestorven 1606).

A. CLAES ADRIAENSZOON KNOBBERT (GESTORVEN 1566) EN MARIA DUYST VAN 
YLEN (GESTORVEN 1606).
Claes Adriaenszoon Knobbert, zoon van Adriaen Claeszoon en Volckje Gerritsdochter, was brouwer 
in het huis Den Ham in Delft. Op 9 juli 1553 huwde hij Maria Duyst van Ylen, die na zijn dood tot de 
hoogstaangeslagenen der stad Delft zou behoren

1. Claes Adriaenszoon Knobbert.

1. CLAES ADRIAENSZOON KNOBBERT.

1358 Inventaris van zijn nalatenschap, opgemaakt door Maria Duyst van Ylen, met 
afschrift.
1566,1606 2 stukken

2. Maria Duyst van Ylen.

2. MARIA DUYST VAN YLEN.

1359 Olografisch codicil, met testamenten.
1586, 1602, 1605 2 charters en 1 stuk

1360 Stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap.
1606-1607 1 pak

1361 Ingekomen facturen en kwitanties bij Volckera Claesdochter Knobbert voor de 
vervaardiging van een grafmonument ten behoeve van Claes Adriaenszoon 
Knobbert en Maria Duyst van Ylen in de Nieuwe Kerk te Delft.
1631-1635 1 omslag

1362 Stukken betreffende het beheer en de uitbetaling van in fideïcommis gestelde 
legaten uit haar nalatenschap, bestemd voor haar nakomelingen in de vierde graad.
1658-1672 1 omslag

III. Papieren, afkomstig van het geslacht Gael en aanverwante geslachten.

III. PAPIEREN, AFKOMSTIG VAN HET GESLACHT GAEL EN AANVERWANTE GESLACHTEN.
A. Geslacht Gael.

A. GESLACHT GAEL.
Het geslacht Gael is verwant met het geslacht Van Beresteyn door een huwelijk van Ermtgen van 
Beresteyn (1544-1625) en Jan Claeszoon Gael in 1554
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1. Persoonlijk gedeelte.

1. PERSOONLIJK GEDEELTE.
a. Jan Claeszoon Gael (1527-1599).

a. Jan Claeszoon Gael (1527-1599).
Jan Claeszoon is een afstammeling van Jan Floriszoon Gael, stamvader van een Haarlems geslacht 
(ca. 1406)

1363 Onderhandse akte van huwelijkse voorwaarden tussen Jan Claeszoon Gael en 
Ermina van Beresteyn.
17 augustus 1554 1 stuk
Zie regest nr. 14

b. Nicolaas Lotze Gael (1565-1638).

b. Nicolaas Lotze Gael (1565-1638).
Nicolaas Lotze of Claes Janszoon, zoon van Jan Claeszoon Gael en Erminia van Beresteyn, is in 1598 
gehuwd met Cornelia Bruynseels (1579-1615)

1364 Inventaris van de goederen, ingebracht door Nicolaas Gael en Cornelia Bruynseels 
bij de sluiting van de huwelijkse voorwaarden.
16 april 1598 1 katern

1365 Mutueel testament van Nicolaas Gael en Cornelia Bruynseels, afgelegd voor Michiel 
Janszoon van Woerden, notaris in Haarlem.
27 juni 1599 1 charter
Zie regest nr. 47

1366 Mutueel testament van Nicolaas Gael en Cornelia Bruynseels, afgelegd voor 
Adriaan Willemszoon, notaris.
26 mei 1601 1 charter

c. Jacob Gael (geboren 1642).

c. Jacob Gael (geboren 1642).
Jacob, zoon van Johan Gael en Anna van Berckel, is een kleinzoon van Nicolaas Gael en Cornelia 
Bruynseels

1367 Akte houdende zijn aanstelling tot voorzitter van de Kamer van Vredemakers in 
Rotterdam door secretarissen aldaar.
15 september 1670 1 stuk

d. Gerard Janszoon Gael (1666-1712).

d. Gerard Janszoon Gael (1666-1712).
Gerard, de tweede zoon van Johan Gael en Anna van Berckel (vgl. Jacob Gael), was o.m. gehuwd met 
Maria Sonmans en Maria van de Merwede van Muylwijck. Hij was lid van de regering van Delft en 
bezat het slot te Wateringen

1368 Adres van burgemeesteren en regeerders van Rotterdam en Delft aan het Hof van 
Holland, houdende de aanbeveling van een rekest van Gerard Gael om benoeming 
van zijn zoon Johan Gael tot lid van de raad van het Hof, Gelijktijdig afschrift.
23 augustus 1709 1 stuk

1369 Huwelijksakte van Gerard Gael en Maria van de Merwede van Muylwijck, 
opgemaakt door de predikant van de kerk van Wateringen, met kwitantie voor 
betaalde gelden aan de raad van vroedschap van de stad Rotterdam wegens 
trouwen buiten de stad.
26, 27 april 1684 2 stukken
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e. Jacob Gaal (1720-1780).

e. Jacob Gaal (1720-1780).
Jacob is een zoon van Johan Gael (1672-1731), die op zijn beurt een zoon is van Gerard Janszoon Gael 
en Maria Sonmans. Hij was burgemeester van Delft en bezat naast het slot te Wateringen het 
herenhuis Suydervelt. In 1743 huwde hij Cornelia Jacoba van Schuylenburch

1370 Gedicht van Hendrik Ravesteyn op zijn bruiloft met Cornelia Jacoba van 
Schuylenburch. Gedrukt.
1743 1 deeltje

1371 Stukken betreffende zijn genealogische onderzoekingen, met retroacta.
1751-1755 en z.j. 1 omslag

f. Maria Gaal (gestorven 1777).

f. Maria Gaal (gestorven 1777).
Marial Gaal is een zuster van Jacob Gaal. (zie aldaar)

1372 Akte van boedelscheiding van haar nalatenschap, opgemaakt door T.G. Maizonnet, 
notaris in Delft, Gelijktijdig afschrift.
21 oktober 1777 1 stuk

1373 Onderhandse akte houdende de overdracht van twee wissels ten laste van het 
gewest Holland ten name van Elisabeth de Man uit de nalatenschap van Maria Gaal 
door de erfgenamen van Van der Does aan Gijsbert de Geus.
8 maart 1785 1 stuk

g. Johan Gaal (geboren 1745).

g. Johan Gaal (geboren 1745).
Johan Gaal is de oudste zoon van Jacob Gaal en Cornelia Jacoba van Schuylenburch. Hij was 
burgemeester van Leiden

1374 Redevoering, uitgesproken bij zijn afscheid van het gymnasium te Delft. Gedrukt.
1760 1 deeltje

h. Willem Hendrik Gaal (1748-1803).

h. Willem Hendrik Gaal (1748-1803).
Willem Hendrik Gaal, een zoon van Jacob Gaal en Cornelia Jacoba van Schuylenburch, was "commis" 
in Den Haag en bezitter van het hof van Wateringen

1375 Redevoering, uitgesproken bij zijn afscheid van het gymnasium te Delft. Gedrukt.
1764 1 deeltje

2. Zakelijk gedeelte.

2. ZAKELIJK GEDEELTE.

1376 Beschikkingen van Frederik Hendrik, stadhouder van Holland, houdende 
toestemming aan Jan Jacobszoon de Haas en zijn veduwe Lowise Gael om 
testamentair te disponeren over de heerlijkheid Wassenaar. Afschriften door Jacob 
van der Does.
1634, 1636. 13 april 1754 2 stukken

1377 Akte houdende vergunning aan Lot Huygenszoon Gael tot het houden van zwanen 
in de Vliet bij Leiden door de ridderschap en steden van Holland en Westfriesland, 
20 december 1599. Afschrift, opgesteld door H.V. van der Mey, notaris in 
Rotterdam, ten behoeve van Nicolaas van Overveld en zijn vrouw Debora Elisabeth 
Gaal.
4 juli 1754 1 stuk
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Zie regest nr. 42
B. Geslacht Bruynseels.

B. GESLACHT BRUYNSEELS.
Het geslacht Bruynseels is verwant met het geslacht Gael door een huwelijk van Nicolaas Lotze Gael 
met Cornelia Bruynseels in 1598

1378 Stukken betreffende de nalatenschap van Jeronymus Bruynseels.
22 april 1600 1 omslag
Zie regestenlijst nr. 26

1379 Aantekeningen van Jeronymus Bruynseels over zijn huwelijk, de geboorte van zijn 
kinderen en het overlijden van zijn familieleden, opgemaakt 25 juli 1597. Afschrift 
van W.D. de Langue, notaris in Delft.
15 april 1628 1 katern

IV. Papieren, afkomstig van het geslacht Van der Hoeff.

IV. PAPIEREN, AFKOMSTIG VAN HET GESLACHT VAN DER HOEFF.
Het geslacht Van der Hoeff (Houff) is verwant met het geslacht Van Beresteyn door een huwelijk van 
Gijsbert van Beresteyn (1630-1681) en Cornelia van der Hoeff (1629-1699) op 12 januari 1667

1380 Eigendomsbewijs van een losrentebrief ten laste van de Staten-Generaal van 
Adriaan van der Hoeff, overgedragen door Jasper van Lintschot ten overstaan van 
schepenen van Delft.
19 juni 1626 1 charter

1381 Testamenten van Cornelis van der Hoeff, met codicillen, gedeponeerd bij S. van 
Steeland, notaris in Delft, Afschriften van de notaris.
1655. 1659 1 omslag

1382 Eigendomsbewijs van een losrentebrief ten laste van het gewest Holland van 
Adriaan van der Hoeff, overgedragen door François Focanus ten overstaan van 
schepenen van Delft.
4 oktober 1684 1 charter

V. Papieren, afkomstig van het geslacht Van Assendelft.

V. PAPIEREN, AFKOMSTIG VAN HET GESLACHT VAN ASSENDELFT.
Het geslacht Van Assendelft is verwant met het geslacht Van Beresteyn door een huwelijk van Maria 
Magdalena van Beresteyn (1667-1715) met Adriaan van Assendelft (1664-1742) en indirect via de 
geslachten Van Groenewegen en Van der Lely. Zie ook de archieven van de geslachten Van der Lely 
(archiefbewaarplaats van de Hoge Raad van Adel), Van Vredenburgh (Algemeen Rijksarchief, Derde 
Afdeling), Assendelft de Coningh (ibid.), Van Schagen (Rijksarchief in Noord-Holland, V.R.O.A. 1902, 
pag. 188) en Van Assendelft (Rijksarchief in Noord-Holland, V.R.O.A. 1906, pag. 206 en 1918 II, 
pag.331)

A. Willem van Assendelft (1606-1691).

A. WILLEM VAN ASSENDELFT (1606-1691).
Willem van Assendelft, zoon van Nicolaes van Assendelft (1577-1628) en Appollonia Persijn van 
Ouwendijck (1580-1668), was gehuwd met Maria van Sassen (1608-1678). Hij was secretaris van Hof 
van Delft, Vrijenban, Abtsrecht, Bieslant, 't Woud, Woutharnas en Groeneveld en lid van de Delftse 
vroedschap

1383 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Gerriet Willemszoon van Sassen en 
Susannetgen Matheusdochter, weduwe van Abraham Claeszoon, gesloten ten 
overstaan van getuigen, waaronder zijn zwager Willem van Assendelft, en H.J. van 
Heel, notaris. Afschrift.
19 juni 1636. 30 juni 1636 1 stuk
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1384 Inventaris van zijn nalatenschap, met retroactum.
1691, 1695 2 katernen

B. Nicolaas van Assendelft (1630-1692).

B. NICOLAAS VAN ASSENDELFT (1630-1692).
Nicolaas, zoon van Willem van Assendelft en Maria van Sassen, lid van de Delftse vroedschap, 
huwde op 11 januari 1657 Agneta van Mierop (gestorven 1667) en op 29 oktober 1668 Maria van der 
Hoeff (1635-1711)

1385 "Grafschrift voor de heer Nicolaes van Assendelft .......... door L. van Beke. Gedrukt.
1692 1 stuk

C. Adriaan van Assendelft (1664-1742) en Maria Magdalena van Beresteyn (1667-1715).

C. ADRIAAN VAN ASSENDELFT (1664-1742) EN MARIA MAGDALENA VAN 
BERESTEYN (1667-1715).
Adriaan, zoon van Gerard van Assendelft (1634-1692) en Agneta Hoppesteyn van Leeuwen (1696-
1711) huwde op 18 augustus 1687 Maria Magdalena van Beresteyn. Hij was raad, schepen, 
burgemeester en thesaurier van de stad Delft, secretaris van Delfland en bewindhebber van de 
West-Indische Compagnie

1. Adriaan van Assendelft.

1. ADRIAAN VAN ASSENDELFT.

1386 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Adriaan van Assendelft en Maria 
Magdalena van Beresteyn, gesloten voor Willem Broccard, notaris in Delft.
1 augustus 1687 1 stuk

1387 Aantekeningen van Van Assendelft over zijn huwelijk en de uit dit huwelijk 
voortgekomen kinderen.
1687-1699 1 stuk

1388 Eigendomsbewijs van een losrentebrief ten laste van de Staten van Holland en 
Westfriesland uit de nalatenschap van Adriaan Groenland, overgedragen door de 
weduwe van Hendrik van Aschel ten overstaan van schepenen in Delft.
31 mei 1710 1 charter

1389 Eigendomsbewijs van twee losrentebrieven ten laste van het gewest Holland, 
overgedragen door Adam van Breugel ten overstaan van schepenen in Delft.
22 september 1724 1 charter

1390 Eigendomsbewijs van een losrentebrief ten laste van de Staten van Holland, 
overgedragen door Pieter van der Hoeff ten overstaan van schout en gezworenen 
van Biesland.
31 augustus 1737 1 charter

1391 Eigendomsbewijs van een losrentebrief ten laste van het gemene land van Holland 
en Westfriesland, overgedragen door Laurens de Groot uit de nalatenschap van 
Georgius Justinus Kolff ten overstaan van schepenen in Delft.
1 juni 1740 1 charter

1392 Inventaris van zijn nalatenschap, met akte van boedelscheiding, 20 mei 1743. 
Afschrift door A. Petersen, notaris in Delft.
14 juli 1804 1 katern
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2. Maria Magdalena van Beresteyn.

2. MARIA MAGDALENA VAN BERESTEYN.

1393 Stukken betreffende haar overlijden.
September 1715 1 omslag

D. Gerard van Assendelft (1699-1760).

D. GERARD VAN ASSENDELFT (1699-1760).
Gerard, zoon van Adriaan van Assendelft en Maria Magdalena van Beresteyn, huwde op 8 juni 1723 
Maria Apollonia van der Lely (1703-1769). Hij was secretaris van de stad Delft en van de grote visserij 
en lid van de raad

1394 Onderhandse akte van boedelscheiding tussen Jacob van der Lely, Gerard van 
Assendelft en Adriaan van der Lely over de nalatenschap van Margaretha Wieligh, 
weduwe van Jan Bastiaan Keppel Fox.
26 juni 1776 1 stuk

E. Elisabeth van Assendelft (gestorven 1795) en Geertruyda van Assendelft (gestorven 1803).

E. ELISABETH VAN ASSENDELFT (GESTORVEN 1795) EN GEERTRUYDA VAN 
ASSENDELFT (GESTORVEN 1803).
Beide gezusters waren nichten (oomzeggers) van Adriaan van der Lely en Maria Magdalena 
Adriaansdochter van Assendelft, en bijgevolg kleindochters van Adriaan van Assendelft en Maria 
Magdalena van Beresteyn. Zij waren ongehuwd.

1395 Testamenten van Elisabeth en Geertruyda van Assendelft, 1772-1795. Afschriften 
met aantekeningen over de verkoop van de boedel.
1803 1 band en 3 stukken

VI. Papieren, afkomstig van het geslacht De Groot en aanverwante geslachten.

VI. PAPIEREN, AFKOMSTIG VAN HET GESLACHT DE GROOT EN AANVERWANTE  
GESLACHTEN.

A. Geslacht De Groot.

A. GESLACHT DE GROOT.
Het geslacht De Groot is verwant met het geslacht Van Beresteyn door een huwelijk van Thomas van 
Beresteyn (1647-1708) met Johanna Catharina de Groot (1663-1729), een afstammelinge van Hugo 
de Groot, op 5 februari 1704

1396 Eigendomsbewijs van Pieter de Groot van een losrentebrief ten laste van de Staten 
van Holland en Westfriesland, Afschrift.
1 september 1661. z.j. 1 stuk

1397 Anonieme open brief over het optreden van Pieter de Groot als gezant van de 
Staten-Generaal in Frankrijk, met lofdicht, gericht aan Pieter de Groot. Gedrukt.
1672 2 deeltjes

1398 Kwitantie van Georg Christoffel van Fabricius en Alida de Groot voor een diamant 
uit de nalatenschap van haar moeder Briggita Sandberg, weduwe De Groot.
17 mei 1726 1 stuk

B. Geslacht Van Overschie.

B. GESLACHT VAN OVERSCHIE.
Het geslacht Van Overschie is verwant met het geslacht De Groot door een huwelijk van Johan de 
Groot (1554-1640) met Aeltgen van Overschie (1561-1643) in 1581

1399-1404 Stukken betreffende de verwerving, het beheer en de verkoop van een huis, aan de 
noordelijke zijde van het Plein in Den Haag, grenzend aan de Doelstraat en de 
Herenstraat.
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1681-1736
1399 Eigendomsbewijs van Nicolaas van Overschie van het huis, 

overgedragen door Cornelia de Ruyt uit de nalatenschap van haar 
man George Timmermans ten overstaan van schepenen van Den 
Haag, met eigendomsbewijs van Thomas de Ruyt, 1640, 25 april 
1681, 2 charters

1400 Akte houdende de hypotheekstelling van het huis door Nicolaas van 
Overschie voor de koopkosten, ten behoeve van Cornelia de Ruyt, 
met eigendomsbewijs van zijn schuldbekentenis van Catharina van 
Hoefflaecken, overgedragen door Cornelia de Ruyt ten overstaan 
van schepenen van Den Haag. Gecancelleerd, 1681, 1693, 2 charters 
in 1 transfix

1401 Akte houdende de hypotheekstelling van het huis door Nicolaas van 
Overschie voor 1000 carolusguldens ten behoeve van de erfgenamen 
van Gerard van Berckel ten overstaan van schepenen van Den Haag, 
met aantekeningen over de aflossing, 1689-1739, 1 charter

1402 Eigendomsbewijs van het huis van Machteld van Overschie, 
overgedragen uit de nalatenschap van Marie Denick, weduwe van 
Nicolaas van Overschie door haar erfgenamen ten overstaan van 
schepenen van Den Haag, 3 augustus 1729, 1 charter

1403 Akte houdende de hypotheekstelling van het huis door Machteld 
van Overschie voor 8000 carolusguldens ten behoeve van Jaques 
Pinet ten overstaan van schepenen van Den Haag. 5 augustus 1729. 
Gekwitteerd en gecancelleerd, 3 mei 1736, 1 charter

1404 Akte houdende de overdracht van het huis door Machteld van 
Overschie aan Michiel van Hoecken ten overstaan van schepenen 
van Den Haag, 16 februari 1731, 1 charter

VII. Papieren, afkomstig van het geslacht Bruhl en aanverwante geslachten.

VII. PAPIEREN, AFKOMSTIG VAN HET GESLACHT BRUHL EN AANVERWANTE GESLACHTEN.
A. Geslacht Brühl.

A. GESLACHT BRÜHL.
Het geslacht Brühl is verwant met het geslacht Van Beresteyn door een huwelijk met Christiaan 
Paulus van Beresteyn (1705-1758) en Catharina Wilhelmina Brühl (1723-1794) op 11 maart 1743

1405 Geboorte-akte van Daniel Alexander Brühl, uitgegeven door burgemeester en raad 
van de stad Krakau.
1717 1 stuk

1406 Ingekomen brieven bij Daniel Alexander Brühl van zijn neven Willem R. 
Mallinckrodt en C. Mallinckrodt met extracten uit de doopboeken van de Sint Maria 
te Dortmund betreffende leden van het geslacht Mallinckrodt.
1776 4 stukken

B. Geslacht Mallinckrodt.

B. GESLACHT MALLINCKRODT.
Het geslacht Mallinckrodt is verwant met het geslacht Brühl door een huwelijk van Daniel Alexander 
Brühl en Anna Sibilla Gertrud Mallinckrodt

1407 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Heinrich Mallinckrodt en Louise Maria von 
Gangelt, opgemaakt ten overstaan van familieleden.
15 augustus 1699 1 stuk
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C. Geslacht Pittenius.

C. GESLACHT PITTENIUS.
Het geslacht Pittenius is verwant met het geslacht Brühl door een huwelijk van Johannes Pittenius 
en Maria Brühl

1408 Akte houdende toekenning van een tantième uit de nalatenschap van Floris Pieter 
Pittenius door zijn erfgenamen aan hun gemachtigde Adolf Pieter Herminghuisen,1 
juni 1718. Af- schrift.
z.j. 1 stuk

D. Geslacht Von der Osten.

D. GESLACHT VON DER OSTEN.
Het geslacht Von der Osten is verwant met het geslacht Brühl door een huwelijk van een lid van het 
geslacht Von der Osten met een zuster van Catharina Wilhelmina Brühl

1409 Testament met laatste wilsbeschikkingen van Sophia Hedwig von der Osten, 
gedeponeerd hij Michael Muller, notaris, Afschrift.
19 februari 1697. z.j. 1 katern

VIII. Papieren, afkomstig van het geslacht Gaymans en aanverwante geslachten.

VIII. PAPIEREN, AFKOMSTIG VAN HET GESLACHT GAYMANS EN AANVERWANTE  
GESLACHTEN.

A. Geslacht Gaymans.

A. GESLACHT GAYMANS.
Het geslacht Gaymans is verwant met het geslacht Van Beresteyn door een huwelijk van Paulus 
Anne van Beresteyn (1824-1908) en Eldine Allegonda Gaymans (1835-1915) op 6 oktober 1858

1. Antoni Gaymans (1654-1736).

1. ANTONI GAYMANS (1654-1736).
Antoni Gaymans, secretaris van de stad Arnhem en van het Hof van Gelderland, huwde op 6 mei 
1688 met Johanna Elisabeth Tulleken (geboren in 1669)

1410 Onderhandse akte houdende de verdeling van enige obligaties uit de nalatenschap 
van Geertruida Odilia Keuchenius door Elisabeth van Dans, Willem Tulleken, Derk 
Tulleken en Antoni Gaymans.
16 december 1710 1 stuk

1411 Magescheid over zijn nalatenschap, met specificatie van zijn effecten.
5 november 1736 1 omslag

2. Arnout Gaymans (1692-1744).

2. ARNOUT GAYMANS (1692-1744).
Arnout, zoon van Antoni Gaymans en Johanna Elisabeth Tulleken, kapitein van een Gelders 
regiment, huwde in 1720 met Johanna Judith Ten Nuyl (1692-1740)

1412 Onderhandse akte van huwelijkse voorwaarden tussen Arnout Gaymans en 
Johanna Judith Ten Nuyl.
11 januari 1720 1 stuk

1413 Stukken betreffende zijn nalatenschap.
1762, 1780 1 omslag

3. Jan Gaymans (1724-1804).

3. JAN GAYMANS (1724-1804).
Jan, zoon van Arnout Gaymans en Johanna Judith Ten Nuyl, was raad en voorzitter van het Hof van 
Gelderland en schepen, raad en burgemeester van Arnhem. Hij was gehuwd met Josina Christina 
Otters (1732-1792)
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1414 Dissertatie over schuldvoorwaarden, geschreven ter verkrijging van zijn docterstitel 
in de rechten aan de universiteit van Utrecht.
29 juli 1744 1 deeltje

1415 Magescheid over zijn nalatenschap.
26 november 1804

4. Herman Hendrik Gaymans (1757-1840).

4. HERMAN HENDRIK GAYMANS (1757-1840).
Herman Hendrik, de oudste zoon van Jan Gaymans en Josina Christina Otters, stierf ongehuwd

1416 Theses, geschreven ter verkrijging van zijn doctorstitel in de rechten aan de 
universiteit van Utrecht. Gedrukt.
14 juli 1777 1 deeltje

5. Arnold Antonie Gaymans (1758-1831).

5. ARNOLD ANTONIE GAYMANS (1758-1831).
Arnold Antonie, de tweede zoon van Jan Gaymans en Josina Christina Otters, was burgemeester van 
Arnhem en lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Op 13 april 1796 huwde hij Antonia 
Ahasuera van Reede (1766-1823)

1417 Dissertatie over de verdeling van het beheer door voogden, geschreven ter 
verkrijging van de doctorstitel in de rechten aan de universiteit van Utrecht. 
Gedrukt.
13 juli 1780 1 deeltje

6. Jan Gaymans (1771-1814).

6. JAN GAYMANS (1771-1814).
Jan, de derde zoon van Jan Gaymans en Josina Christina Otters, was president van het Hof van 
Gelderland en raad van Arnhem. Op 19 september 1796 huwde hij Johanna Adriana van Wyborg

1418 Overlijdensakte, opgemaakt door R.J. Bouricius, president-burgemeester van 
Arnhem, Afschrift door de rechtbank.
26 januari 1814. 30 juli 1817 1 stuk

7. Jan Joost Christiaan Gaymans (1797-1850).

7. JAN JOOST CHRISTIAAN GAYMANS (1797-1850).
Jan Joost Christiaan, zoon van Jan Gaymans en Johanna Adriana van Wyborg, was inspecteur van 's 
Rijks belastingen. 30 augustus 1821 huwde hij Eldine Allegonda Pielat van Bulderen (1801-1871)

1419 Dissertatie over Lex III en Lex IV inzake de transacties vanAntoninus en Mucius 
Scaevola, geschreven ter verkrijging van zijn doctorstitel in de rechten aan de 
universiteit van Leiden. Gedrukt.
16 juni 1814 1 deeltje

1420 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Jan Joost Christiaan Gaymans en Eldine 
Allegonda Pielat van Bulderen, met huwelijksakten.
Augustus 1821 1 omslag

1421 Overlijdensakte, opgemaakt door de burgerlijke stand van Doetinchem.
18 november 1858 1 stuk

8. Everharda Jeannette Philippine Gaymans (1805-1871).

8. EVERHARDA JEANNETTE PHILIPPINE GAYMANS (1805-1871).
Everharda Jeannette Philippine, dochter van Jan Gaymans en Johanna Adriana van Wyborg, huwde 
in 1831 Willem Hendrik Taay (1797-1854)
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1422 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Willem Hendrik Taay en Everharda 
Jeannette Philippine Gaymans, opgemaakt door G. van Eck, notaris in Arnhem.
1 december 1831 1 stuk

9. Gijsbert Wilhelm Gerard Gaymans (1810-1844), Alida Vitringa (1815-1910) en Frederik Lodewijk Rambonnet (1804-1880).

9. GIJSBERT WILHELM GERARD GAYMANS (1810-1844), ALIDA VITRINGA (1815-1910) EN  
FREDERIK LODEWIJK RAMBONNET (1804-1880).
Gijsbert Wilhelm Gerard Gaymans, zoon van Jan Gaymans en Johanna Adriana van Wyborg, was 
rijksambtenaar in Terborg. Op 16 september 1841 huwde hij Alida Vitringa, die na zijn dood op 20 
december 1844 hertrouwde met Frederik Lodewijk Rambonnet

a. Gijsbert Wilhelm Gerard Gaymans.

a. Gijsbert Wilhelm Gerard Gaymans.

1423 Akte houdende de inventaris van zijn nalatenschap, opgemaakt door Simon 
Thiebout van Zuydam, notaris in Terborg, met afschrift.
5 april 1845 en z.j. 2 stukken

b. Alida Vitringa.

b. Alida Vitringa.

1424 Ingekomen brieven van haar zoon Jan Lambert Gaymans en J.H. Waldschmidt.
1862-1867. 1891 1 omslag

c. Frederik Lodewijk Rambonnet.

c. Frederik Lodewijk Rambonnet.

1425 Ingekomen brieven van diverse personen over zijn stiefzoon Jan Lambert Gaymans.
1860-1881 1 omslag

1426 Ingekomen brieven van zijn stiefzoon Jan Lambert Gaymans.
1865-1890 1 pak

10. Christiaan Hendrik Jacob Gaymans (1831-1908).

10. CHRISTIAAN HENDRIK JACOB GAYMANS (1831-1908).
Christiaan Hendrik Jacob, jongeste zoon van Jan Joost Christiaan Gaymans en Eldine Allegonda 
Pielat van Bulderen, was kapitein bij de infanterie van het Oost-Indische leger. Op 12 maart 1869 
huwde hij Anna van der Leeuw (1843-1922)

1427 "Nieuwe Opregte Delftsche Courant", uitgegeven bij gelegenheid van zijn huwelijk.
7 maart 1869 1 stuk

11. Jan Lambertus Gaymans (1842-1898).

11. JAN LAMBERTUS GAYMANS (1842-1898).
Jan Lambertus, zoon van Gijsbert Wilhelm Gerard Gaymans, was ritmeester bij de cavalerie

1428 Ingekomen brieven van zijn stiefvader Nicolaas Samuel Rambonnet en E. Schuffer.
16 januari 1864 en z.j. 2 stukken

1429 Stukken betreffende zijn incuratelestelling wegens verkwisting door zijn moeder 
Alida Vitringa.
1870-1873 1 pak

1430 Stukken betreffende zijn overlijden en nalatenschap.
1898-1900 1 omslag
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12. Nicolaas Samuel Rambonnet (1846-1921).

12. NICOLAAS SAMUEL RAMBONNET (1846-1921).
Nicolaas Samuel, zoon van Frederik Lodewijk Rambonnet en Alida Vitringa, was burgemeester van 
Doornspijk. Op 30 september 1888 huwde hij Cornelia Geertruida Mestingh (1851-1924)

1431 Ingekomen brieven van zijn halfbroer Jan Lambertus Gaymans.
1865-1895 1 omslag

B. Geslacht Tulleken.

B. GESLACHT TULLEKEN.
Het geslacht Tulleken is verwant met het geslacht Gaymans door een huwelijk van Antoni Gaymans 
(1652-1736) en Johanna Elisabeth Tulleken (geboren in 1669) op 6 mei 1688

1432 Magescheid over de nalatenschap van Arnold Tulleken.
15 december 1705 1 stuk

1433 Magescheid over de nalatenschap van Elisabeth Tulleken, Afschrift.
22 mei 1721. z.j. 1 stuk

1434 Onderhandse overeenkomsten, gesloten door Maria ten Nuyl en haar mede-
erfgenamen over de verdeling van de nalatenschap van haar man Willem Tulleken. 
Mei.
november 1735 2 stukken

1435 Dissertatie over de privileges van zieken, door Johan Burchart Tulleken, geschreven 
ter verkrijging van de doctorstitel in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van 
Harderwijk. Gedrukt.
22 maart 1747 1 deeltje

1436 Dissertatie over het recht inzake bruidschatten, door Rutger Tulleken, geschreven 
ter verkrijging van de doctorstitel in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van 
Leiden. Gedrukt.
15 maart 1757 1 deeltje

1437 Dissertatie over de wetten van Aemilius Papinianus door Hendrik Tulleken 
geschreven ter verkrijging van de doctorstitel in de rechtsgeleerdheid aan de 
universiteit van Leiden. Gedrukt.
14 juli 1746 1 deeltje

1438 Dissertatie over twijfelachtigheden in Lex VII der Pandecten, door Johan Everwijn 
Tulleken geschreven ter verkrijging van de doctorstitel in de rechtsgeleerdheid aan 
de universiteit van Utrecht. Gedrukt.
27 augustus 1768 1 deeltje

1439 Commentaar op de oorkonde van Reginald I van Nassau, achtste graaf van Gelre, 
houdende de exemptie van het hospitaal Mons Dei te Hattem van het gezag van 
het hospitaal Insula Dei te Arnhem, 15 september.1306, door Oswald Tulleken. 
Gedrukt.
1774 1 deel

1440 Onderhandse akte van Magescheid over de nalatenschap van Abigail Maria 
Tulleken, weduwe van Herman Hendrik Otters, met inventaris van de boedel.
31 maart 1780 2 liassen
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1441 Tekst van het dispuut tussen Arnout Anton Tulleken en zijn promotors over zijn 
dissertatie over rechtsbevoegdheden bij zijn promotie tot doctor in de rechten aan 
de universiteit van Leiden.
28 januari 1802 1 deeltje

C. Geslacht Pielat van Bulderen en aanverwante geslachten.

C. GESLACHT PIELAT VAN BULDEREN EN AANVERWANTE GESLACHTEN.
1. Geslacht Pielat van Bulderen.

1. GESLACHT PIELAT VAN BULDEREN.
Het geslacht Pielat van Bulderen is verwant met het geslacht Gaymans door een huwelijk van Jan 
Joost Christiaan Gaymans (1797-1850) met Eldine Allegonda Pielat van Bulderen (1801-1871) op 30 
augustus 1821

a. Louis Timon Pielat (1697-1750).

a. Louis Timon Pielat (1697-1750).
Louis Timon was de tweede zoon van Phineas Pielat (1645-1700), die gehuwd was met Charlotte 
Marie de Bescherel de Blagny (geboren 1650 en daarna met Jeanne de Vernatti. Hij was predikant in 
Assendelft, Nijmegen en Den Haag en huwde in september 1711 Alida Adriana de Vernatti

1442 Lofdicht op zijn installatie als predikant vande hervormde gemeente te 's-
Gravenhage op 6 januari 1699, door Magdalena Reen, met afscheidsgedicht van de 
Nijmegenaar Gijsbert van der Gooy. Gedrukt.
1699 1 deeltje

b. Pieter Pielat (1712/3-1776).

b. Pieter Pielat (1712/3-1776).
Pieter, een zoon van Louis Timon Pielat en Alida Adriana de Vernatti was advocaat aan het Hof van 
Holland en rentmeester van de Exploicten. Op 1 juni 1738 huwde hij met Johanna Grindet. In 1771 
vlucht hij wegens een insolvente boedel

1443 Gedicht ter ere van het huwelijk van Pieter Pielat en Johanna Grindet door J. Spex. 
Gedrukt.
17 juni 1738 1 stuk

c. Izaak Johan Constantijn Pielat de Blagny (1716-1776).

c. Izaak Johan Constantijn Pielat de Blagny (1716-1776).
Izaak Johan Constantijn, zoon van Francois Constantijn Pielat de Blagny (1675-1733), de oudste zoon 
van Phineas Pielat en Charlotte Marie de Bescherel de Blagny, en Anna Dickste (gestorven 1758), was 
heer van Lichterberg en Zuidbroek en huwde met Clasina de Prato. Hij werd na 1770 krankzinnig en 
stierf in het buitenland

1444 Akte van ondertrouw van Izaak Johan Constantijn Pielat de Blagny en Clasina de 
Prato.
10 november 1741 1 stuk

1445 Beschikking van de Staten van Holland en Westfriesland op een rekest van Clasina 
de Prato om plaatsing van haar man Izaak Johan Constantijn Pielat de Blagny, 
gearresteerd wegens manslag, in een verbeterhuis op kosten van het gewest, 
houdende goedkeuring van dit verzoek, met afschrift van een missive aan 
Gecommitteerde Raden en van het rekest van Clasina de Prato. Gedrukt.
April, mei 1768 1 katern

d. Elisabeth Anna Marta Pielat van Bulderen (1747-1819).

d. Elisabeth Anna Marta Pielat van Bulderen (1747-1819).
Elisabeth Anna Marta (Amarantha), dochter van Diederik Christiaan Pielat en Catharina Jacoba de 
Lille is een. kleindochter van Phineas Pielat en Jeanne de Vernatti. Op 28 juni 1769 huwde zij met 
Willem de Monté (1749-1783)
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1446 Inventaris van haar nalatenschap, met onderhandse staat van boedelscheiding.
31 december 1819 1 katern

e. Bernhard Johan Pielat van Bulderen (1755-1818) en Anna Sara Vromans (1747-1820).

e. Bernhard Johan Pielat van Bulderen (1755-1818) en Anna Sara Vromans (1747-
1820).
Bernhard Johan, zoon van Diederik Christiaan Pielat van Bulderen en Catharina Jacoba de Lille, 
huwde op 5 maart 1774 mét Anna Sara Vromans

1). Bernhard Johan Pielat van Bulderen.

1). Bernhard Johan Pielat van Bulderen.

1447 Akte houdende de boedelscheiding van zijn nalatenschap ten overstaan van 
Thomas Bartholomeus Johannes Bremer, notaris te Schiedam, met inventarissen.
1818 3 stukken

2). Anna Sara Vromans.

2). Anna Sara Vromans.

1448 Kwitantie uitgeschreven bij de afrekening van haar nalatenschap.
November-december 1820 1 stuk

f. Christiaan Hendrik Jacob Pielat van Bulderen (1775-1807) en Aleyda Cornelia Forsten (1777-1815).

f. Christiaan Hendrik Jacob Pielat van Bulderen (1775-1807) en Aleyda Cornelia 
Forsten (1777-1815).
Christiaan Hendrik Jacob, zoon van Bernhard Johan Pielat van Bulderen en Anna Sara Vromans, was 
auditeur-militair bij de krijgsraad. Op 28 juni 1795 huwde hij met Aleyda Cornelia Forsten

1). Christiaan Hendrik Jacob Pielat van Bulderen.

1). Christiaan Hendrik Jacob Pielat van Bulderen.

1449 Toespraak over de schadelijkheid van de ledigheid, gehouden door Pielat van 
Bulderen bij zijn afscheid van het gymnasium. Geschreven.
z.j. (ca. 1785) 1 katern

1450 Dissertatie over Lex VIII inzake de rente, geschreven ter verkrijging van de 
doctorstitel in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Groningen. Gedrukt, 
met lofdicht op zijn promotie door G.J. Keizer.
Juni 1794 2 deeltjes
De delen zijn in tweevoud aanwezig

1451 Tekstformule van de toespraak, uit te spreken door de auditeurmilitair van 
Groningen bij de terdoodveroordeling en executie van militaire delinquenten.
z.j. (ca. 1805) 1 stuk

2). Aleyda Cornelia Forsten.

2). Aleyda Cornelia Forsten.

1452 Akten, opgemaakt bij de verdeling van haar nalatenschap, 1816-1817. Afschriften 
door G.J. Keuser, notaris in Groningen, ten behoeve van de rechtbank in eerste 
aanleg aldaar.
8 februari 1817 1 katern
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2. Geslacht Vromans en aanverwante geslachten.

2. GESLACHT VROMANS EN AANVERWANTE GESLACHTEN.
a. Geslacht Vromans.

a. Geslacht Vromans.
Het geslacht Vromans is verwant met het geslacht Pielat van Bulderen door een huwelijk van 
Bernhard Johan Pielat van Bulderen (1755-1818) met Anna Sara Vromans (1747-1820) op 5 maart 1774

1). Persoonlijk gedeelte.

1). Persoonlijk gedeelte.
a). Pieter Jacobszoon Vromans (gestorven 1719) en Anna van Hattem (1655-1737).

a). Pieter Jacobszoon Vromans (gestorven 1719) en Anna van Hattem (1655-1737).
Pieter, zoon van Jacob Vromans (gestorven 1708) en Sara Vergenst, huwde op 9 februari 1675 met 
Anna van Hattem

(1). Pieter Jacobszoon Vromans.

(1). Pieter Jacobszoon Vromans.

1453 Onderhandse akte van boedelscheiding van zijn nalatenschap.
22 december 1719 1 stuk

(2). Anna van Hattem.

(2). Anna van Hattem.

1454 Testament, afgelegd voor Gerard Wolff, notaris in Leiden.
30 juli 1728 1 stuk

1455 Ingekomen brief van haar zoon Pieter Willem Vromans.
30 oktober 1733 1 katern

1456 Onderhandse akte, houdende boedelscheiding over haar nalatenschap.
7 april 1738 1 stuk

b). Petronella Vromans (gestorven 1727).

b). Petronella Vromans (gestorven 1727).
Petronella, dochter van Jacob Vromans en Sara Vergenst, was in 1684 gehuwd met Nicolaas van 
Bauchem

1457 Lijst van getuigen bij haar begrafenis.
4 november 1727 1 stuk

c). Sara Vromans (gestorven 1749).

c). Sara Vromans (gestorven 1749).
Sara, dochter van Pieter Jacobszoon Vromans en Anna van Hattem, stierf ongehuwd

1458 Testamenten.
1748-1749 3 stukken

1459 Stukken betreffende haar nalatenschap.
1749 1 omslag

d). Pieter Willem Vromans (1697-1748) en Sara du Toict (1709-1784).

d). Pieter Willem Vromans (1697-1748) en Sara du Toict (1709-1784).
Pieter Willem, zoon van Pieter Jacobszoon Vromans en Anna van Hattem, huwde op 21 oktober 174 
Sara du Toict. Hi j was predikant in Vlissingen en Leiden

(1). Pieter Willem Vromans.

(1). Pieter Willem Vromans.

1460 Afscheidsgedicht van de gemeente van Vlissingen, aangeboden bij het vertrek van 
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Vromans als predikant naar Leiden.
23 februari 1738 1 deeltje

(2). Sara du Toict.

(2). Sara du Toict.

1461 Stukken betreffende haar overlijden.
December1748 1 omslag

e). Pieter Vromans (1745-1825).

e). Pieter Vromans (1745-1825).
Pieter, zoon van Pieter Willem Vromans en Sara du Toict, huwde in 1789 met Maria Adriana Ravens 
(1757-1821). Hij was Raad van het Hof van Holland en had zitting in het Keizerlijk Hooggerechtshof

1462 Reisjournalen, genummerd.
1768-1786 9 deeltjes
Met tafel

1463 Inventaris van de nalatenschap van de gezusters Maria Johanna en Margaretha 
Caikoen, opgemaakt door Aegidius Cremer, notaris in Amsterdam, op verzoek van 
Pieter Vromans en Jan Anthonie van Heemskerck.
31 augustus 1776 1 band

1464 Aantekeningen over zijn vrouw en over de uit zijn huwelijk voortgekomen kinderen.
1785-1821 3 stukken

1465 Ingekomen brieven van P. de la Court, 21 augustus 1789; H. Endeman, 26 mei 1824; 
A. van Gerwen, mei 1824; Pielat van Bulderen, 29 april 1806; L. Wolff, 18 oktober 
1820.
1789-1824 5 stukken

1466 Stukken betreffende zijn bemoeienis met de nalatenschap van Cornelis Abraham 
Bastiaanse en diens echtgenote Elisabeth Pia, met akten van boedelscheiding van 
leden van het geslacht Pia, 1785-1791.
1792 1 pak

1467 Stukken betreffende zijn benoeming tot Raad van het Hof van Holland en van het 
Gerechtshof van het departement van de Delf.
1795-1803 1 omslag

1468 Stukken betreffende zijn aanstelling tot lid van het Keizerlijk Hooggerechtshof in 
Den Haag.
Maart-april 1811 1 omslag

1469 Briefwisseling over de afwikkeling van de nalatenschap van zijn aangetrouwde 
verwant Ravens, Afschriften.
1821. z.j. 2 stukken

f). Caspar Jacob Vromans Ravens (1793-1819).

f). Caspar Jacob Vromans Ravens (1793-1819).
Caspar Jacob, zoon van Pieter Vromans en Maria Adriana Ravens, was luitenant ter zee. Hij overleed 
op St. Maarten

1470 Besluit van de minister van Marine van 21 december 1819, nr.11, houdende 
autorisatie tot uitbetaling van de nalatenschap van Vromans Ravens aan zijn 
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nabestaanden. Afschrift.
1819 1 stuk

g). Sara Maria Petronella Vromans (geboren 1795) en Hendrik Frederik Marinus Temminck (1790-1826).

g). Sara Maria Petronella Vromans (geboren 1795) en Hendrik Frederik Marinus 
Temminck (1790-1826).
Sara Maria Petronella, dochter van Pieter Vromans en Maria Adriana Ravens, was gehuwd met 
Hendrik Frederik Marinus Temminck, kapitein bij de Landmacht

(1). Sara Maria Petronella Vromans.

(1). Sara Maria Petronella Vromans.

1471 Schrijfoefeningen.
1806 1 deeltje

1472 Briefwisseling met J. van der Meer, januari 1827; E. Temminck, 1825, 1826; J.D.N. 
van der Trappen, 15 maart 1826.
1825-1827 1 omslag

(2). Hendrik Frederik Marinus Temminck.

(2). Hendrik Frederik Marinus Temminck.

1473 Briefwisseling met J.P. Degals, 6 juni 1825; B. van Duyn, 5 februar i 1825; van 
Helden, 20 april 1817; Jaspers, 1820, 1822; J. Keller, 22 augustus 1817; G.van Meurs 
Delfland, 6 april 1825; Van Reede, z.j.; J.G. Siderius, 1819, 1820; M.M. Temminck, 25 
augustus 1820; J.D.N. van der Trappen, 1819-1825; P. Vromans, 1820-1825; C.J. 
Vromans Ravens, 15 oktober 1816; N.N., 1819 en z.j. 1816-1825.

1 omslag

1474 Ingekomen rekeningen en facturen bij Temminck en zijn nabestaanden.
1822-1835 1 omslag

1475 Concept-volmacht aan Johan David Nicolaas van der Trappen om hem te 
vertegenwoordigen bij de afwikkeling van de nalatenschap van zijn broer en erflater 
Jan Frederik Marinus Temminck.
z.j. 1 stuk

1476 Soldijboekjes van Temminck, tweede luitenant en kapitein bij de Landmacht.
1825, 1826 2 deeltjes

2). Zakelijk gedeelte.

2). Zakelijk gedeelte.

1477 Akte houdende de hypotheekstelling van percelen in de polder Het Oude Land 
onder Sommelsdijk door Pieter Vromans en Maria Adriana Ravens voor schulden 
aan diverse personen.
1812-1819 1 omslag

1478 Akte houdende de openbare verkoping van landgoederen in de polder Het Oude 
Land onder Sommelsdijk door Pieter Vromans, ten overstaan van L. Kolff, notaris te 
Middelharnis.
7 juli 1818 1 stuk

1479 Akte houdende de hypotheekstelling van goederen in de Oudelandspolder onder 
Sommelsdijk voor certificaten van het grootboek der Nationale schuld, ter waarde 
van 3800 gulden door Pieter Vromans ten behoeve van Aleida Cornelia Forsten, 
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weduwe van zijn aangetrouwde neef Hendrik Christiaan Jacob Pielat van Bulderen 
en haar kinderen, ten overstaan van Jan Willem van Alphen, notaris in Den Haag, 
Gelijktijdig autentiek afschrift.
16 september 1820 1 stuk

b. Geslacht Du Toict.

b. Geslacht Du Toict.
Het geslacht Du Toict is verwant met het geslacht Vromans door een huwelijk met Pieter Willem 
Vromans (1697-1748) en Sara du Toict (1709-1784) op 21 oktober 1744

1480 Mutueel testament van Dionysius du Toict (1704-1755) en Catharina du Vincen, 
afgelegd voor Samuel Guldemint, notaris te Ouderkerk aan de Ussel.
30 juli 1732 1 stuk

1481 Kwartierstaat van Dionysius du Toict (1704-1755), opgemaakt door hemzelf.
z.j. 1 stuk

1482 Testament van Dionysius du Toict (gestorven 1777) afgelegd voor Dirk Werner van 
Vloten, notaris in Utrecht.
24 augustus 1772 1 stuk

1483 Akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Dionysius du Toict (gestorven 
1777) ten overstaan van Egidius Cremer, notaris te Amsterdam.
11 maart 1777 1 stuk

1484 Rekening van de nalatenschap van Sara du Toict, met onderhandse akte van 
boedelscheiding.
17 maart 1786 1 omslag

c. Geslacht Ravens.

c. Geslacht Ravens.
Het geslacht Ravens is verwant met het geslacht Vromans door een huwelijk van Pieter Vromans 
(1745-1852) en Maria Adriana Ravens (1757-1821) in 1789

1). Persoonlijk gedeelte.

1). Persoonlijk gedeelte.

1485 Testamenten van Christine François Ravens en haar man Gerard van Geel, afgelegd 
voor Albertus Kleynenburg, notaris in Leiden.
1751, 1765 2 stukken

1486 Stukken betreffende de nalatenschap van Christine Françoise Ravens.
1765-1781 1 omslag

1487 Overlijdensakte van Adriaan Ravens, opgemaakt door de koster van de 
Augustijnenkerk te Dordrecht.
23 februari 1780 1 stuk

1488 Afschriften van doopbewijzen van de dochters van Adriaan Ravens.
1770-1771. 21 mei 1781 1 stuk

2). Zakelijk gedeelte.

2). Zakelijk gedeelte.

1489 Akte houdende de overdracht van de buitenplaats Westenburg tussen de 
Geestbrug en de Nieuwe Tolbrug te Voorburg door Marin Cunes aan Suzanne 
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Jacoba Visser, weduwe van Adriaan Ravens, ten overstaan van Melchior Bos, 
notaris aldaar.
7 oktober 1785 1 stuk

3. Geslacht Forsten en aanverwant geslacht.

3. GESLACHT FORSTEN EN AANVERWANT GESLACHT.
a. Geslacht Forsten.

a. Geslacht Forsten.
Het geslacht Forsten is verwant met het geslacht Pielat van Bulderen door een huwelijk van 
Christiaan Hendrik Jacob Pielat van Bulderen (1755-1807) en Aleyda Cornelia Forsten (1777-1851)

1). Persoonlijk gedeelte.

1). Persoonlijk gedeelte.
a). Jan Harm Forsten (1664-1744) en Johanna Venema (1681-1764).

a). Jan Harm Forsten (1664-1744) en Johanna Venema (1681-1764).
Jan Harm Forsten was wedman van Veendam en Wildervank. Hij was op 24 februari 1689 gehuwd 
met Saartje Menseus, en na haar dood in 1705/6 met Johanna Venema

1490 Akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Johanna Venema ten overstaan 
van Siddo Sidens, vertegenwoordiger van de richter van Aduard.
5 januari 1765 1 stuk

b). Rudolf Forsten (1710-1758) en Sara Maria Blom (1703/4-1784).

b). Rudolf Forsten (1710-1758) en Sara Maria Blom (1703/4-1784).
Rudolf, de oudste zoon van Jan Harm Forsten en Johanna Venema, was geneesheer in Amsterdam 
en hoogleraar in de geneeskunde aan het athaeneum van Deventer. In 1747 huwde hij met Sara 
Maria Blom

1491 Ingekomen verjaardagsgedicht bij Sara Maria Blom van haar zoon Rudolf Forsten.
10 oktober 1772 1 stuk

c). Hendrik Forsten (1711-1796).

c). Hendrik Forsten (1711-1796).
Hendrik, de tweede zoon van Jan Harm Forsten en Johanna Venema, huwde op 27 april 1740 met 
Maria Terwen, die in 1776 overleed

1492 Vonnis van het gericht van Zuidbroek inzake een vordering van Forsten en ds. 
Willigen op H. Frank, met dagvaarding van burgemeester en raad van Groningen 
voor de proclamatie van het hoger beroep.
November 1773 2 stukken

1493 Mutueel testament van Hendrik Forsten en Maria Terwen, met testament van 
Maria Terwen. Afschriften, gewaarmerkt door C.M. van der Tuuk na het overlijden 
van Forsten.
11 november 1796 2 stukken

1494 Stukken betreffende zijn nalatenschap.
z.j. 1 omslag

d). Aletta Forsten (1715-1792).

d). Aletta Forsten (1715-1792).
Aletta, dochter van Jan Harm Forsten en Johanna Venema, huwde op 8 december 1737 met Petrus 
Galama (gestorven 1753) en op 4 november 1757 met Derk Aytens

1495 Inventaris van haar nalatenschap, met staat van scheiding.
Augustus 1792 1 katern
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e). Jacob Forsten (1722-1759).

e). Jacob Forsten (1722-1759).
Jacob, de derde zoon van Jan Harm Forsten en Johanna Venema, was advocaat. Op 19 november 
1746 huwde hij met Antonia Satinck (1729-1792)

1496 Ingekomen anoniem gedicht op zijn huwelijk met Antonia Satinck.
November 1746 1 stuk

f). Rudolf Forsten (1751-1807).

f). Rudolf Forsten (1751-1807).
Rudolf, de oudste zoon van Jacob Forsten en Antonia Satinck, huwde in juli 1776 met Agnes Nijholt 
(1751-1836). Hij was burgemeester van Harderwijk

1497 Ingekomen gedicht ter gelegenheid van zijn huwelijk met Agnes Nijholt door R.C.W. 
de Wolff van Westervoorde.
Juli 1776 1 stuk

1498 Invaliditeitsverklaring van Jan Schimmelpenninck, lid van de municipaliteit van 
Harderwijk, opgesteld door Forsten, Afschrift.
6 april 1795. z.j. 1 stuk

1499 Vergunning aan Forsten tot het gebruik van haarpoeder, uitgereikt door het 
gemeentebestuur van Harderwijk.
31 december 1806 1 stuk

g). Jan Harm Forsten (1755-1795) en Angelique Esther Elin (1754-1844).

g). Jan Harm Forsten (1755-1795) en Angelique Esther Elin (1754-1844).
Jan Harm, de tweede zoon van Jacob Forsten en Antonia Satinck, was diaken van de Waalse kerk in 
Groningen. Op 30 december 1780 huwde hij met Maria Catharina van Bulderen (1766-1792), op 13 
december 1793 met Angelique Esther Elin

(1). Jan Harm Forsten.

(1). Jan Harm Forsten.

1500 Overlijdensbericht.
17 augustus 1795 1 stuk

(2). Angelique Esther Elin.

(2). Angelique Esther Elin.

1501 Akte houdende de verkoop van twee zitplaatsen in de kerk der Hervormde 
Gemeente te Veendam door Angelique Esther Elin aan Jan Hendrik Muller ten 
overstaan van Wijnand Anthonie Berghuis van Wortman, notaris aldaar, 5 mei 1814. 
Gelijktijdig afschrift met kwitantie.
1814 1 stuk

h). Jacob Balthasar Forsten (1757-1825) en Eldine Allegonda Geertsema (1756-1780).

h). Jacob Balthasar Forsten (1757-1825) en Eldine Allegonda Geertsema (1756-
1780).
Jacob Balthasar, de derde zoon van Jacob Forsten en Antonia Satinck, was inspecteur-generaal der 
Posterijen en vertrok naar Nederlands-Indië, waar hij zitting had in het Hooggerechtshof. Hij huwde 
op 2 juli 1776 met Eldine Allegonda Geertsema, daarna met Maria Hibert (1759-1797) en met Maria 
Geertruida de Monchy (1754-1821)

(1). Jacob Balthasar Forsten.

(1). Jacob Balthasar Forsten.

1502 Dissertatie over het eigendomsrecht van goederen uit schipbreuk, geschreven ter 
verkrijging van de doctorstitel in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van 
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Groningen. Gedrukt.
30 maart 1776 1 deeltje

1503 Akte houdende bekrachtiging van de huwelijkse voorwaarden, gesloten tussen 
Jacob Balthasar Forsten en Eldine Allegonda Geertsema, door burgemeesters van 
Groningen.
15 mei 1776 1 charter

(2). Eldine Allegonda Geertsema.

(2). Eldine Allegonda Geertsema.

1504 Inventaris van de buiten gemeenschap gehouden huwelijkse goederen van Jacob 
Balthasar Forsten en Eldine Allegonda Geertsema, opgemaakt door de Weeskamer 
van Groningen.
21 januari 1784 1 stuk

1505 Akte, houdende de verdeling van de huwelijksboedel door de erfgenamen van 
Jacob Balthasar Forsten en de verwanten van Eldine Allegonda Geertsema ten 
overstaan van burgemeesters van Groningen.
21 januari 1784 1 charter

i). Herman Forsten (gestorven 1811).

i). Herman Forsten (gestorven 1811).
Herman, de derde zoon van Jacob Forsten en Antonia Satinck, was gehuwd

1506 Stukken betreffende zijn nalatenschap.
1814-1822 1 omslag

j). Jacob Anton Dirk Forsten (1778-1829) en Johanna Gijsberta Knibbe (1787-1832).

j). Jacob Anton Dirk Forsten (1778-1829) en Johanna Gijsberta Knibbe (1787-
1832).
Jacob Anton Dirk, zoon van Jacob Balthasar Forsten en Eldine Allegonda Geertsema, was arts en 
directeur van de brievenpost in Middelburg. Op 14 oktober 1778 huwde hij met Johanna Gijsberta 
Knibbe

(1). Jacob Anton Dirk Forsten.

(1). Jacob Anton Dirk Forsten.

1507 Aquarellen en tekeningen.
1799 en z.j. 1 omslag

1508 Dissertatie over de misselijkheid (de nausea), geschreven ter verkrijging van de 
doctorstitel inde medicijnen aan de universiteit van Groningen. Gedrukt.
16 mei 1803 1 deeltje

1509 Doctorsbul.
16 mei 1803 1 charter

1510 Diploma, uitgereikt aan Forsten, meester in de orde der vrijmetselaren, door de 
loge Le Profond Silence.
17 januari 1804 1 charter

1511 Diploma houdende zijn aanstelling als arts in Middelburg door burgemeesters 
aldaar.
27 februari 1818 1 stuk
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(2). Johanna Gijsberta Knibbe.

(2). Johanna Gijsberta Knibbe.

1512 Aanbeveling van de gereformeerde gemeente te Breda, gericht aan de 
gereformeerde gemeente te Batavia, met vernieuwingen van de gereformeerde 
gemeente te Elburg.
1802-1805 1 stuk

k). Jacob Forsten (geboren 1782).

k). Jacob Forsten (geboren 1782).
Jacob, zoon van Jan Harm Forsten en Maria Catharina van Bulderen, was scheepsmakelaar en 
beëdiged beurstranslateur. Op 25 juli 1804 huwde hij met Petronella Sara Geertruida de Drews 
(1782-1837). In 1815 vertrok hij naar West-Indië

1513 Ingekomen lofdicht bij zijn huwelijk met Petronella Sara Geertruida de Drews door 
J. Beerta.
25 juni 1804 1 stuk

1514 Akte houdende een overeenkomst tussen Forsten en Johan Kretser, 
scheepsmakelaars en tolken, tot het aangaan van een associatie, ten overstaan van 
Rencke Gockinga, notaris in Groningen.
1 november 1813 1 stuk

1515 Silhouetportretten van Jacob Forsten en Petronella Sara Geertruida de Drews.
z.j. 3 stukken

l). Herman Everhard Forsten (1786-1817).

l). Herman Everhard Forsten (1786-1817).
Herman, zoon van Jan Harm Forsten en Maria Catharina van Bulderen, was kapitein bij het 2e 
regiment infanterie. Op 18 januari 1815 huwde hij met Caroline Bruininge (geboren 1796). Hij stierf 
tengevolge van verwondingen, opgelopen in de slag van Waterloo

1516 Ingekomen vragen over geloofswaarheden door J. Greaves.
z.j. 1 stuk

m). Roelina Wolherdina Forsten (1788-1846).

m). Roelina Wolherdina Forsten (1788-1846).
Roelina Wolherdina, was een dochter van Herman Forsten (gestorven 1811)

1517 Ingekomen vordering van haar nicht Aleyda Forsten.
26 september 1822 1 stuk

n). Eltjo Allegondus Forsten (1811-1843).

n). Eltjo Allegondus Forsten (1811-1843).
Eltjo Allegondus, zoon van Jacob Anton Forsten en Johanna Gijsberta Knibbe, nam deel aan 
biologische expedities in Nederlands-Indië

1518 Installatiebul van de Leidse Studentensenaat Intro Ubique.
29 oktober 1829 1 charter

1519 Antwoord op een prijsvraag over aether en nafte door Forsten, student in de 
medicijnen, bekroond op 8 februari 1832. Gedrukt.
1832 1 deel

1520 Dissertatie over de plant Cedrela Febrifuga op Java, geschreven ter verkrijging van 
de doctorstitel in de medicijnen aan de universiteit van Leiden. Gedrukt.
16 december 1836 1 deel
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1521 Doctorsbul.
16 december 1836 1 charter

1522 Ingekomen uitnodiging van de goeverneur-generaal van Nederlands-Indië voor 
een diner.
April 1839 1 stuk

1523 Stukken betreffende financiële aangelegenheden van de commissie voor 
natuurkundig onderzoek in Celebes, met minuut-rapporten van Forsten, lid van 
deze commissie, aan het ministerie van Koloniën.
1839-1842 1 band

1524 Stukken afkomstig van Forsten en zijn familieleden, aangetroffen bij zijn dood, 
1799-1843, met staat opgemaakt door commissarissen inzake zijn nagelaten 
boedel.
30 maart 1843 1 band
De inhoud is verwerkt in de index

1525 Nota van C.J. Temminck,directeur van 's Rijks Museum voor Natuurlijke Historie te 
Leiden, aan de minister van Binnenlandse Zaken over de door Forsten nagelaten 
natuurhistorische voorwerpen, Afschrift.
20 januari 1848. z.j. 1 stuk

o). Maria Magdalena Johanna Forsten (geboren 1813).

o). Maria Magdalena Johanna Forsten (geboren 1813).
Maria Magdalena Johanna was een dochter van Jacob Forsten en Petronella Sara Geertruida de 
Drews

1526 Diploma houdende de toelating tot de hoogste klas van de Engelse school in 
Middelburg.
4 maart 1823 1 stuk

p). Maria Beerta Forsten (1814-1832).

p). Maria Beerta Forsten (1814-1832).
Maria Beerta was een dochter van Jacob Forsten en Petronella Sara Geertruida de Drews

1527 Diploma houdende de eerste prijs voor het Nederduits in de eerste klas van het 
instituut van R.G. Rijkens in Groningen.
12 mei 1823 1 stuk

q). Antonia Rudolfina Forsten (1815-1839).

q). Antonia Rudolfina Forsten (1815-1839).
Antonia Rudolfina was een dochter van Jacob Forsten en Petronella Sara Geertruida de Drews

1528 Diploma houdende haar toelating tot de tweede klas van de Engelse school in 
Middelburg.
4 maart 1823 1 stuk

2). Zakelijk gedeelte.

2). Zakelijk gedeelte.

1529 Eigendomsbewijs van Jacob Balthasar Forsten van een smederij in het kerspel 
Wagenborgen, gekocht uit de openbare verkoping van de nalatenschap van Aleyda 
Engelma, weduwe van Cornelis Geertsema, met eigendomsbewijs van Aleyda 
Engelma.
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1 mei 1776, 28 juni 1781 2 charters

1530 Akte houdende de overdracht van het landgoed Veenlust met weideland aan het 
Oosterdiep in Veendam door Angelina Esther Elin, weduwe van Jan Hendrik Forsten 
aan Elzand Harmannus Engelkens ten overstaan van Michaël van der Tuuk, notaris 
aldaar.
22 april 1814 1 stuk

1531 Akte houdende de overdracht van een huis aan de Heereweg en een stuk weiland 
aan de Oude Ae in Veendam door Angelina Esther Elin, weduwe van Jan Hendrik 
Forsten aan Arnoldus Willem Nanninga ten overstaan van Michaël van der Tuuk, 
notaris aldaar, 19 december 1814.authentiek afschrift, 20 augustus 1815, gekwiteerd.
20 november 1815 1 stuk

b. Geslacht Geertsema.

b. Geslacht Geertsema.
Het geslacht Geertsema is verwant met het geslacht Forsten door het huwelijk van Jacob Balthasar 
Forsten (1757-18..) en Eldine Allegonde Geertsema (1756-1780) op 2 juli 1776

1). Persoonlijk gedeelte.

1). Persoonlijk gedeelte.
a). Johan Geertsema (1693-1758).

a). Johan Geertsema (1693-1758).
Johan Geertsema, zoon van Petrus Geertsema (1664-ca. 1700) en Emma Hayckens (1668-na 1718) 
was een grootvader van Eldine Allegonda Geertsema. Hij was burgemeester van Groningen en 
bewindhebber van de W.I.C. IN 1719 huwde hij met Hermanna Verhagen, die in 1761 overleed

1532 Akte houdende de wederzijdse overdracht van de begraafplaatsen van Johan 
Geertsema in de A-Kerk en Jacob Geertsema in de Martinikerk te Groningen door 
de beide gebroeders ten overstaan van burgemeesters aldaar.
1729 1 charter

1533 Akte houdende de boedelscheiding van de nalatenschap van Jan Ubbeszoon door 
zijn erfgenamen ten overstaan van burgemeesters van Groningen.
1 februari 1734 1 charter
In dorso kwitanties betreffende de verdeling, met de aantekening, dat 730 carolusgulden is 
overgedragen aan Johan Geertsema. 12 november 1737

1534 Schuldbekentenis van Jan Tonnis Oldenburg aan Geertsema, verleden voor 
gezworenen in Groningen.
18 juni 1745 1 charter

1535 Processtukken inzake de vrijspraak van Johan Geertsema van tenlasteleggingen van 
fraude en corruptie door de Hoofdmannenkamer te Groningen, uitgegeven door 
Geertsema, met lofdicht van Jacob Bolt. Gedrukt.
Juni 1753 2 delen

1536 Akte houdende een schuldbekentenis van Jacob Faber aan I. Leveringh, verleden 
voor Lucas Jan Clant, heer van Aykema tot Grijpskerk.
3 december 1713 1 charter
In dorso de aantekening, dat J. Geertsema het restant van de schuld aan Leveringh voldaan heeft. 18 
mei 1753

1537 Schuldbekentenis van Theodoor Bijmholt aan Johan Geertsema, verleden voor 
Reinier Tjaarda Nauta, grietman van Harderweer.
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13 december 1755 1 charter

1538 Schuldbekentenis van Hendrik Derks aan Johan Geertsema, verleden voor 
burgemeesters van Groningen.
19 maart 1777 1 charter

2). Zakelijk gedeelte.

2). Zakelijk gedeelte.

1539 Akte houdende de overdracht van de helft van een stuk land aan de Hereweg in 
Zuidbroek, waarvan de andere helft toekomt aan Johan Geertsema., door Harm 
Tammes en Grietje Julles aan Tiebo Doekes ten overstaan van kerkvoogden van het 
kerspel aldaar.
27 april 1750 1 charter

IX. Papieren, afkomstig van het geslacht Van Zuylen.

IX. PAPIEREN, AFKOMSTIG VAN HET GESLACHT VAN ZUYLEN.
Het geslacht Van Zuylen is verwant met het geslacht Van Beresteyn door een huwelijk van Gustaaf 
Eugenius Victor Lambert van Zuylen (1837-1895) met Geertruida Adriana Tromp (1863-1951); deze 
hertrouwde op 15 januari 1914 met Olphert Jan Benjamin van Beresteyn (1872-1919)

A. Rogier Adriaan van Zuylen (1806-1894) en Anna Catharina Haenen (1803-1867).

A. ROGIER ADRIAAN VAN ZUYLEN (1806-1894) EN ANNA CATHARINA HAENEN 
(1803-1867).
Rogier Adriaan, zoon van Jacobus Josephius van Zuylen (1783-1852) en Catharina Croes (1783-1861) 
was gemeenteklerk en archivaris van de stad 's-Hertogenbosch en redacteur van de Provinciale 
Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant. Op 2 april 1831 huwde hij met Anna Catharina 
Haenen
In 1878 schonk hij een verzameling papieren aan de rijksarchiefdienst, die door de algemene 
rijksarchivaris over de verschillende rijksarchieven in de provincies werd verdeeld

1. Rogier Adriaan van Zuylen.

1. ROGIER ADRIAAN VAN ZUYLEN.

1540 Ingekomen brieven van zijn broer Franciscus Michaël Stephanus van Zuylen.
1841 1 band
Achterin een brief van Franciscus van Zuylen aan zijn vader Jacob Josephius van Zuylen, met een 
verslag van zijn reis naar Nederlands-Indië

1541 Ingekomen brieven van Baumeyer von Bauerknoten, 24 juni 1844; W. Höevell, 30 
oktober 1861; Franciscus van Zuylen, 1851, 1860.
1844-1861 1 omslag

1542 Aantekeningen over litteraire en historische onderwerpen.
z. j. 1 omslag

2. Anna Catharina Haenen.

2. ANNA CATHARINA HAENEN.

1543 Ingekomen verjaardagsgedicht van haar zoon Gustaaf van Zuylen.
14 november 1849 1 stuk

B. Franciscus Michaël Stephanus van Zuylen (1820-1861).

B. FRANCISCUS MICHAËL STEPHANUS VAN ZUYLEN (1820-1861).
Franciscus Michaël Stephanus, zoon van Jacobus Josephius van Zuylen en Catharina Croes, was 
officier in het K.N.I.L

1544 Aantekeningen over het fort Erfprins op Java, met kaart.
17 november 1847 1 omslag
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1545 "Aanteekeningen van een reis van Hila naar Laslieki, Oost en Noordkust van Hitoe", 
door Van Zuylen.
z.j. (1848) 1 katern

C. Gustaaf Eugenius Victor Lambert van Zuylen (1837-1895).

C. GUSTAAF EUGENIUS VICTOR LAMBERT VAN ZUYLEN (1837-1895).
Gustaaf Eugenius Victor Lambert, zoon van Rogier Adriaan van Zuylen en Anna Catharina Haenen, 
was officier in het K.N.I.L. en oprichter van een cultuurmaatschappij in Padang. In 1863 huwde hij 
met Anne Goldie, na haar huwde hij met Geertruida Adriana Tromp

1546 Ingekomen besluiten betreffende zijn militaire loopbaan.
1852-1876 1 omslag

1547 Diploma's behorende bij ontvangen militaire decoraties, met begeleidbrieven.
1863-1880 1 omslag

1548 Concept-nota over het door Nederland te voeren politieke beleid tijdens de Franse 
en Duitse bewapening onder het pseudoniem "Fortiter velle".
z.j. (ca. 1870) 1 omslag

1549-1552 Stukken betreffende zijn deelname aan de cultuurmaatschappij Buhit Gompong in 
de residentie Padang.
1872-1886
1549 Briefwisseling met zijn zwager en compagnon J.J. Goldie, eigenaar 

van een perceel, genaamd Rimbu Parit, te Padang, 1877-1886, 1 
omslag

1550 Briefwisseling met de firma J. van Hartsen en Co. over de oprichting 
van de cultuurmaatschappij, 1878-1886, 1 omslag

1551 Ingekomen stukken betreffende een vordering van J.J. Goldie op 
William Bennet Pearson uit de failliete boedel van een vennootschap 
met Pearson en Purvis, 1877-1883, 1 omslag

1552 Volmacht van J.J. Goldie aan Van Zuylen voor het "beheer van zijn 
goederen, verleend ten overstaan van Antonie Kluys, notaris te 
Padang, 20 juli 1886, 1 stuk

1553 Akte houdende de hypotheekstelling van zijn goederen op een lening van zijn 
vrouw Anne Goldie van het Weduwen- en Wezenfonds der Landmacht in Indië, ten 
overstaan van Charles Antoine Granpré Molière, rechter-commissaris te Padang. 
Afschrift.
20 juli 1881. z.j. 1 stuk

X. Papieren, afkomstig van het geslacht Frowein en aanverwante geslachten.

X. PAPIEREN, AFKOMSTIG VAN HET GESLACHT FROWEIN EN AANVERWANTE  
GESLACHTEN.

A. Geslacht Frowein.

A. GESLACHT FROWEIN.
Het geslacht Frowein is verwant met het geslacht Van Beresteyn door het huwelijk van Eltjo 
Allegondus van Beresteyn (1876-1948) en Julia Carolina Frowein (1877-1961) op 4 oktober 1900
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1. Persoonlijk gedeelte.

1. PERSOONLIJK GEDEELTE.
a. Friedrich Johannes Frowein (1774-1871) en Anna Dorothea Friederika Ronstorff (1797-1864).

a. Friedrich Johannes Frowein (1774-1871) en Anna Dorothea Friederika Ronstorff 
(1797-1864).
Friedrich Johannes, zoon van Karl Ludwig Eberhard Frowein (1746-1793) en Rebekka Henriëtte 
Johanna Felderhof (1749-1824), was koopman in Zevenaar. Op 28 februari 1813 huwde hij met Anna 
Dorothea Friederika Ronstorff

1). Friedrich Johannes Frowein.

1). Friedrich Johannes Frowein.

1554 Resolutie van de gemeenteraad van Zevenaar van 18 februari 1864, houdende 
toestemming aan Frowein tot het eeuwigdurend gebruik van een grafkelder. 
Afschrift.
1864 1 stuk

2). Anna Dorothea Friederika Ronstorff.

2). Anna Dorothea Friederika Ronstorff.

1555 Ingekomen brieven van haar zoon Julius Frowein.
1833-1840 1 omslag

b. Edmund Frowein (1813-1890).

b. Edmund Frowein (1813-1890).
Edmund, zoon van Friedrich Johannes Frowein en Anna Dorothea Friederika Ronstorff, werd op 
jeugdige leeftijd geestesziek

1556 Aanbeveling van Frowein aan de Nederlands Hervormde Gemeente te Utrecht door 
de predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente te Zevenaar.
8 januari 1832 1 stuk

1557 Vonnis van de arrondissementsrechtbank te Arnhem, houdende zijn 
incuratelestelling wegens onnozelheid, met afschrift.
1845 2 stukken

1558 Concept-inventaris van zijn nalatenschap.
z.j. (ca. 1890) 1 omslag

c. Julius Frowein (1816-1877) en Carolina Marcus (1817-1889).

c. Julius Frowein (1816-1877) en Carolina Marcus (1817-1889).
Julius, de jongste zoon van Friedrich Johannes Frowein en Anna Dorothea Friederika Ronstorff, was 
tabakshandelaar in Nijkerk. Op 9 mei 1844 huwde hij met Carolina Marcus

1). Julius Frowein.

1). Julius Frowein.

1559 Diploma houdende zijn bevestiging in de Nederduits Hervormde Kerk te Kleef.
16 oktober 1831 1 stuk

1560 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Julius Frowein en Carolina Marcus, ten 
overstaan van Hendrik Willem van Werkhoven, notaris te Amersfoort, met 
huwelijksakten, uitgegeven door de burgerlijke stand aldaar.
1844 1 omslag

1561 Ingekomen brief van A. Marcus.
6 december 1845 1 stuk
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1562 Journaal houdende aantekeningen van zijn maandelijkse inkomsten en uitgaven.
1847-1852 1 deeltje

2). Carolina Marcus.

2). Carolina Marcus.

1563 Memorie van successie van haar nalatenschap, opgemaakt door haar zoon Johann 
Wilhelm Frowein, met overlijdensbericht.
1889, 1890 2 stukken

d. Johann Wilhelm Frowein (1845-1919) en Maria Melitta Selma Ronstorff (1847-1924).

d. Johann Wilhelm Frowein (1845-1919) en Maria Melitta Selma Ronstorff (1847-
1924).
Johann Wilhelm, de enige zoon van Julius Frowein en Carolina Marcus, was notaris en lid van de 
gemeenteraad in Arnhem. Op 26 augustus 1875 huwde hij met Maria Melitta Selma Ronstorff

1). Johann Wilhelm Frowein.

1). Johann Wilhelm Frowein.
a). persoonlijke leven.

a). persoonlijke leven.

1564 Personalia: geboortebewijs, jachtakte e.d.
1845-1882 1 omslag

1565 Ingekomen brieven van Paulus Anne van Beresteyn, Julius Frowein en N.N.
1874-1889 3 stukken

1566 Stukken betreffende zijn verloving en huwelijk.
1875 1 omslag

1567 Ingekomen gelukwensen bij zijn zilveren bruiloft, met menukaarten en 
presentielijst van aanwezige gasten.
1900 5 stukken

1568 Ingekomen verjaardagsgedicht van zijn kleinkinderen Maria Melitta Selma en Paula 
Volckera van Beresteyn.
20 september 1909 1 stuk

1569 Portretten van Frowein en zijn echtgenote. Gefotografeerd, getekend.
1 omslag

1570 Overlijdensbericht, met lijst van deelnemers aan zijn begrafenis.
Februari 1919 2 stukken

b). bezittingen.

b). bezittingen.

1571 Grootboek.
1866-1902 1 deel

1572 Ingekomen kwitanties voor betaalde begrafenisrechten in Nijkerk en Arnhem.
1877, 1904 3 stukken

1573 Aantekeningen over zijn effectenbezit, met ingekomen rekeningen-courant.
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1881 1 omslag

1574 Stukken betreffende de aankoop, de inrichting en het onderhoud van een 
woonhuis op de Eusebiussingel in Arnhem.
1881-1918 1 omslag

1575 Ingekomen kwitanties van verzekeringsmaatschappijen, met verzekeringspolissen.
1905-1907 1 omslag

1576 Ingekomen kwitantie van diakenen der Nederlands Hervormde Gemeente te 
Arnhem voor een schenking ten behoeve van deze gemeente.
26 juni 1916 1 stuk

c). openbaar leven.

c). openbaar leven.

1577 Stukken betreffende zijn toelating als notaris in Nederland.
1868 1 omslag

1578 Besluit van Burgemeester en Wethouders van Nijkerk van 30 maart 1870, nr. 409f, 
houdende zijn benoeming tot plaatsvervangend lid der schuttersraad aldaar. 
Afschrift.
1870 1 stuk

1579 Akte houdende de overdracht van een herenhuis aan de Weerdjesstraat door 
Gerard Cornelis Smeenk aan de "Vereeniging de Industrieschool voor Meisjes" te 
Arnhem, en de verbindtenis van Frowein tot medebetaling van de koop, ten 
overstaan van Jacobus Johannes Wildschut, notaris aldaar.
2 mei 1898 1 stuk

1580 Presentielijst van de feestmaaltijd ter gelegenheid van het eeuwfeest der Groote 
Sociëteit te Arnhem. Gedrukt.
20 maart 1909 1 stuk

1581 Ingekomen missive van Burgemeester en Wethouders van Arnhem, houdende zijn 
benoeming tot bestuurslid van het nieuwe weeshuis, met instructies. Gedrukt, 
geschreven.
22 december 1910 3 stukken

2). Maria Melitta Selma Ronstorff.

2). Maria Melitta Selma Ronstorff.

1582 Ingekomen brieven van Julia Carolina Frowein, Eldine Allegonda Gaymans, Martie 
en Willy Ronstorff en N.N.
1875-1923 en z.j. 4 stukken

1583 Ingekomen gelukwensen bij verschillende gelegenheden, met menukaarten.
1899-1902 1 omslag

1584 Personalia: paspoort, rijbewijs e.d.
1919-1922 1 omslag

1585 Overlijdensberichten, met necrologieën.
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1924 1 omslag
e. Margaretha Elisabeth Frowein (1854-1952).

e. Margaretha Elisabeth Frowein (1854-1952).
Margaretha Elisabeth was een dochter van Wilhelm Frowein (1815-1894) en Dina Elisabeth Marcus 
(1815-1889) en een kleindochter van Friedrich Johannes Frowein en Anna Dorothea Friederika 
Ronstorff. Op 1 december 1873 huwde zij met Nicolaas Jan Adriaan Pieter Helenus van Es (1848-1899)

1586 Gedicht op haar overlijden.
1952 1 stuk

2. Zakelijk gedeelte.

2. ZAKELIJK GEDEELTE.
De hieronder beschreven goederen werden verworven door leden van het geslacht Marcus en 
gingen via een huwelijk tussen Dina Elisabeth Marcus en Wilhelm Frowein en tussen Carolina Marcus 
en Julius Frowein over op het geslacht Frowein

a. Retroacta betreffende het vicariaat van het H. Kruis onder Nijkerk.

a. Retroacta betreffende het vicariaat van het H. Kruis onder Nijkerk.

1587 Stukken betreffende de aanspraken van de weduwe en de nakomelingen van Ernst 
van Oldenbarneveldt op deelname in het vicariaat van de St. Maartenskerk in 
Nijkerk tegen Jacob Frederiksz. Vlugh en zijn nakomelingen.
1607-1676 1 omslag

1588 Stukken betreffende de bekleding van diverse nakomelingen van Jacob 
Frederikszoon Vlugh met het vicariaat.
1642-1750 1 omslag

1589 Pachtovereenkomsten, gesloten over het bij het vicariaat behorende weiland.
1671, 1681 2 stukken

1590 Akte houdende de verkoop van bakkersgereedschap door Johannes Teloosen aan 
Martinus Vlugh.
20 december 1722 1 stuk

1591 Beschikking van de hoofdadministrateur van domeinen, houdende het herstel van 
Martinus Engelbertus Vlugh in het bezit van een derde gedeelte van enkele percelen 
land onder Nijkerk.
12 april 1813 1 stuk

b. Overige rechten en onroerende goederen onder Nijkerk en Putten.

b. Overige rechten en onroerende goederen onder Nijkerk en Putten.
1). verwerving, bezwaring en vervreemding.

1). verwerving, bezwaring en vervreemding.
a). door Jacob Marcus.

a). door Jacob Marcus.

1592 Akte houdende de overdracht van een huis aan de Heerenstraat en de Cingel te 
Nijkerk en een bosje buiten het hek van Balkeschoten uit de nalatenschap van 
Godschalk van Balkeschooten door de schout van Nijkerk aan Trijntje Lamberts, ten 
overstaan van de landdrost van de Veluwe.
17 mei 1692 1 charter
In dorso staat J. Marcus vermeld. Vermoedelijk is dit het huis aan de Langestraat in 
inventarisnummer 1606
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1593 Onderhandse akte houdende de overdracht van een perceel akkerland, genaamd 
Birckesland in de buurschap Nijebeek onder Putten door voogden van het kind van 
Jan Gerrit Rengertsen aan Gerrit Jan Pollert en Wiesje Everts.
3 januari 1709 1 charter

1594 Akte houdende de verkoop en de overdracht van driekwart morgen mheenland 
genaamd De Brienen, aan de Kruijsweg te Nijkerk door J.E.W. van Lijnden tot 
Hoevelaken aan Hijman Marcus.
1805, 1806 2 stukken

1595 Eigendomsbewijs van een stuk bouwland onder Nijkerk, overgedragen door 
Herbert van Westerveld ten overstaan van Engelbert George Ardesch, notaris 
aldaar.
13 maart 1812 1 stuk

1596 Stukken betreffende de koop van een stuk weiland, genaamd De Val en Diermen in 
het buurschap Schermersteeg onder Putten, in de openbare veiling van de 
nalatenschap van Aert van Staeveren door Engelbert George Ardesch, notaris te 
Nijkerk.
14 juli 1812 1 katern

1597 Stukken betreffende de koop van een perceel, genaamd de Koekamp, in de 
buurschap Nekkerveld onder Nijkerk, uit de openbare veiling van de in beslag 
genomen boedel van Derk Pranger, met retroacta, 7 juni 1813.
November 1823 2 katernen

1598 Eigendomsbewijs van een perceel tabaksland, genaamd het Hooge Stuk, te Nijkerk, 
overgedragen door de gebroeders Top ten overstaan van Engelbert George 
Ardesch, notaris aldaar.
25 januari 1815 1 stuk

1599 Stukken betreffende de koop van twee percelen, genaamd de Vijf Morgen, aan de 
Bontepoorterweg te Nijkerk uit de nalatenschap van Evert van Dasler ten overstaan 
van Engelbert George Ardesch, notaris aldaar.
5 december 1827 1 katern

1600 Stukken betreffende de koop van twee percelen, genaamd de Biezenkampen, in de 
buurschap Nekkerveld onder Nijkerk in de openbare veiling van de nalatenschap 
van B. Van der Hoven door Antoni Steven Derk Colenbrander, notaris aldaar, met 
retroacta. 1736-1812.
April-mei 1828 1 omslag

1601 Stukken betreffende de koop van de hoeve De Pol onder Nijkerk en 15 ellen 
dijkkamp, daaronder behorend, in de openbare veiling van de nalatenschap van 
Antonie de Korler door Engelbert George Ardesch, notaris aldaar.
1830, 1843,1844 1 omslag

1602 Stukken betreffende de koop van de helft van een perceel, geheten de Blauwe 
Schuur, onder Nijkerk uit de openbare veiling van de nalatenschap van Vries, door 
E.G. Ardesch, notaris aldaar.
1834, 1835 1 omslag
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1603 Eigendomsbewijs van een weiland, genaamd Den Brienen in de Arkenheemse 
Polder onder Nijkerk, overgedragen door de erfgenamen van Mayer Jacob van 
Leeuwen ten overstaan van Engelbert George Ardesch en Antoni Steven Derk 
Colenbrander, notarissen aldaar.
1 juli 1837 1 stuk

1604 Stukken betreffende de koop van de percelen De Kamp, 't Ruisje en De Twee 
Fliertjes uit de openbare veiling van de nalatenschap van Evert van der Hart door 
Antoni Steven Derk Colenbrander, notaris te Nijkerk.
December 1837 2 katernen

1605 Stukken betreffende de koop van een perceel bos in Nijkerk uit de openbare veiling 
van de goederen van Henriëtte van der Bridden door Antoni Steven Derk 
Colenbrander, notaris aldaar.
Januari 1840 2 katernen

1606 Eigendomsbewijs van een huis met een boomgaard aan de Langestraat te Nijkerk, 
overgedragen door Jean Theophile Liotard ten overstaan van Engelbert George 
Ardesch, notaris aldaar, met retroacta, 1829.
20 februari 1849 1 omslag

b). door Julius Frowein en Carolina Marcus.

b). door Julius Frowein en Carolina Marcus.

1607 Stukken betreffende de hypotheekstelling van de goederen van Carolina Marcus in 
Nijkerk voor 25000 gulden ten behoeve van Rudolf Magius Dullert en de aflossing 
van de hypotheek.
1844-1853 1 omslag

1608 Stukken betreffende de koop van een hoeve, genaamd de Kleine Pol of Modder en 
Bras en de bijbehorende landerijen onder Nijkerk door Julius Frowein in de 
openbare veiling van de nalatenschap van Van Kouswijk door Antoni Steven Derk 
Colender, notaris aldaar.
Maart 1850 1 katern

1609 Eigendomsbewijs van Julius Frowein van een huis met boomgaard aan de 
Langestraat te Nijkerk (nr. 615 en 1374), overgedragen door Dina Marcus, 
echtgenote van zijn broer Wilhelm Frowein, ten overstaan van Antoni Steven Derk 
Colenbrander, notaris aldaar.
19 juli 1850

1610 Eigendomsbewijzen van enkele percelen tabaksland in de Graftkamp onder Nijkerk 
overgedragen door Adrianus Bade en erfgenamen De Rooy, met retroacta.
1865, 1872 5 stukken

1611 Akte houdende de ruil van het weiland De Brienen in de Arkenheemse Polder door 
Carolina Marcus tegen een tweetal percelen De Ketelaars aldaar onder Nijkerk van 
Gerrit van Ginkel ten overstaan van Rudolph Abraham Iduard Colenbrander, notaris 
aldaar, met retroactum, 1864.
4 februari 1871 2 stukken

1612 Retroacta van een eigendomsbewijs van Julius Frowein van een huis op de 
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Gasthuissteeg.
1835, 1868 3 stukken

c). door Johann Wilhelm Frowein.

c). door Johann Wilhelm Frowein.

1613 Onderhandse overeenkomst met regenten van het particulier gereformeerd 
weeshuis te Nijkerk over de ruil van enkele percelen weiland aldaar.
1 februari 1897 1 stuk

d). door Julia Carolina Frowein en Eltjo Allegondus van Beresteyn.

d). door Julia Carolina Frowein en Eltjo Allegondus van Beresteyn.

1614 Stukken betreffende de openbare verkoop van 9 percelen in Nijkerk ten behoeve 
van Julia Frowein door Van Westra, notaris aldaar.
1919 1 omslag

1615 Kadastraal plan van de gemeente Nunspeet, houdende de begrenzing van het 
Vierhouter Bos aldaar, met kaart van het osgebied in Elspeet.
1 juli 1930 en z.j. 2 stukken
Ontbreekt

2). beheer.

2). beheer.

1616 "Water-regt", opgesteld door Stadhouder en Raad van Gelderland, met reglement 
op beken en sloten, vastgesteld door Burgemeesters en Wethouders van Nijkerk. 
Gedrukt.
1767, 1827 1 omslag

1617 Contracten, gesloten bij de pacht van tabaksland door Julius Frowein van Gijsbert 
Blokhuis en Lubbert Janszoon Bron.
1852-1863 3 stukken

1618 Jachtvergunningen, uitgereikt aan Julius Frowein en Johann Wilhelm Frowein, met 
reglement van het Overveluws Jachtgezelschap.
1871-1886 1 omslag

1619 Pachtovereenkomsten, gesloten door Julius Frowein en de pachters van zijn 
percelen.
1879-1885 1 omslag

1620 Ingekomen brief bij Julius Frowein van J.F. Neek over te nemen maatregelen tegen 
graafwerkzaamheden door het polderbestuur op zijn landerijen.
15 oktober 1886 1 stuk

1621 Besluit van de commissaris van de Koningin van Gelderland van 29 januari 1896, nr. 
8831/4, houdende de benoeming van Arie Essen en Lubbert Bosch tot onbezoldigd 
rijksveldwachter in Epe en Ermelo op verzoek van Frowein. Afschrift.
1896 1 stuk

1622 Ingekomen berichten bij Julius Frowein en Johann Wilhelm Frowein over de 
verpachting van hun percelen, met staten van pachters.
1886, 1901 en z.j. 1 omslag
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1623 Ingekomen aanslagbiljetten voor de grondbelasting bij Carolina Marcus en Johann 
Wilhelm Frowein.
1886, 1906 4 stukken

1624 Ingekomen prentkaart van P. van Ernst bij Johann Wilhelm Frowein, houdende een 
afbeelding van het Vierhouterbos en de bevestiging van de ontvangst van 
dennenzaad.
8 april 1912 1 stuk

B. Geslacht Ronstorff en aanverwante geslachten.

B. GESLACHT RONSTORFF EN AANVERWANTE GESLACHTEN.
1. Geslacht Ronstorff.

1. GESLACHT RONSTORFF.
Het geslacht Ronstorff is verwant met het geslacht Frowein door een huwelijk van Friedrich 
Johannes Frowein (1774-1871 ) en Anna Dorothea Friederika Ronstorff (1897-1864) op 28 februari 
1813 en door een huwelijk van Johann Wilhelm Frowein (1845-1919) en Maria Melitta Selma 
Ronstorff (1847-1924) op 26 augustus 1875

a. Persoonlijk gedeelte.

a. Persoonlijk gedeelte.
1). Friedrich Wilhelm Ronstorff (1713-1788).

1). Friedrich Wilhelm Ronstorff (1713-1788).
Friedrich Wilhelm was een zoon van Jan Godfried Ronstorff. Op 3 juli 1742 huwde hij met Maria 
Castangen (1721-1785)

1625 Aantekeningen over zijn huwelijk met Maria Castangen en de uit dit huwelijk 
voortgekomen kinderen.
1745-1765 1 katern
Met fotostaat en transcriptie, door Eltjo Allegondus van Beresteyn. 1930 en z.j

1626 Onderhandse verklaringen van erfgenamen over de verdeling van zijn 
nalatenschap.
1792, 1803 2 stukken

2). Johann Wilhelm Ronstorff (1755-1823).

2). Johann Wilhelm Ronstorff (1755-1823).
Johann Wilhelm, zooh van Friedrich Wilhelm Ronstorff en Maria Castangen, had een handelskantoor 
in kleding. Hij was gehuwd met Frederika Sophia Rappard

a). persoonlijk leven.

a). persoonlijk leven.

1627 Ingekomen kwitantie van Friedrich Wilhelm Frowein voor de bruidsschat, betaald 
aan zijn dochter Dorothea Friederieka Ronstorff.
1 mei 1813 1 stuk

1628 Ingekomen brieven van zijn zoon J.J. Ronstorff.
1811, 1821 2 stukken

1629 Overlijdensbericht.
20 februari 1823 1 stuk

1630 Stukken betreffende zijn nalatenschap.
1824 1826 1 omslag
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b). openbaar leven.

b). openbaar leven.

1631 Stukken betreffende zijn leertijd bij de firma Johann Friedrich Mallinkrold.
1771-1776 1 omslag

1632 Onderhands contract tussen Johann Wilhelm Ronstorff en zijn neef Friedrich 
Wilhelm Castangen, houdende de oprichting van een handelsfirma Ronstorff en Co, 
met verklaringen van familieleden over de inzet van hun kapitaal.
1780, 1791 2 stukken

1633 Onderhands contract tussen Momma Ronstorff Hopfensack en Conrad Guntrum, 
houdende de oprichting van de firma Guntrum & Co.
31 juli 1798 1 stuk
Johann Wilhelm Ronstorff werd kassier van dit bedrijf

1634 Akte houdende de bevestiging van een vordering van Ronstorff op Anna Camilla 
Mildenberg door J.H. Francken, schout te Dusseldorf, met bijgevoegde nadere 
schuldbekentenissen.
1798, 1799 1 katern

1635 Stukken betreffende gerechtelijke vorderingen van Ronstorff op Franse en Bataafse 
legereenheden voor de levering van uniformen.
1801-1823 1 omslag

1636 Akte, houdende toelating van Ronstorff tot het tijdelijk verblijf als koopman in 
Amsterdam door de Raad aldaar.
1 januari 1807 1 stuk

1637 Notulen van de vergadering van de firmanten van de firma Hoffmann en 
Hopfensack,houdende de decharge van Ronstorff als kassier. Extraet.
29 maart 1822 1 stuk

3). Johann Wilhelm Ronstorff (1805-1884) en Selma Eleonora Behrend (1824-1878).

3). Johann Wilhelm Ronstorff (1805-1884) en Selma Eleonora Behrend (1824-1878).
Johann Wilhelm, zoon van Johann Wilhelm Ronstorff en Frederika Sophia Rappard, was ondernemer 
in Duitsland en België. Op 6 december 1845 huwde hij met Selma Eleonora Behrend

a). Johann Wilhelm Ronstorff.

a). Johann Wilhelm Ronstorff.

1638 Akte houdende de aanstelling van Friedrich Wilhelm Frowein als voogd over Johann 
Wilhelm Ronstorff door het vredegerecht van Dusseldorf.
7 oktober 1823 1 stuk

1639 Personalia: geboortebewijs, getuigschrift van het gymnasium te Dusseldorf, akte 
van naturalisatie in België, e.d.
1823-1855 1 omslag

1640 Ingekomen brieven van J. Frowein, Friedrich Wilhelm Ronstorff en N.N.
1833 en z.j. 3 stukken

1641 Contract met Friedrich Wilhelm Ronstorff tot de vestiging van een handelsfirma 
Ronstorff en Co te Brussel, opgesteld door Friedrich Wilhelm Ronstorff.
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7 april 1834 1 stuk

1642 Stukken betreffende zijn huwelijk met Selma Eleonora Behrend.
1845-1846 1 omslag

1643 Ingekomen factuur van P. Rang wegens geleverd meubilair.
13 november 1845 1 stuk

1644 Ingekomen rekening-courant van de firma Theodor Behrend over het jaar 1845.
12 januari 1846 1 stuk

1645 Testamenten, afgelegd voor Ferdinand van Dijck, notaris te Hemixem, met 
afschrift.
1863, 1884 3 katernen

1646 Ingekomen nieuwjaarswensen van zijn dochter Maria Melitta Selma Ronstorff.
1874 en z.j. 2 stukken

1647 Overlijdensberichten.
September 1884 3 stukken

1648 Stukken betreffende zijn nalatenschap.
1884-1895 1 omslag

b). Selma Eleonora Behrend.

b). Selma Eleonora Behrend.

1649 Diploma. houdende haar confirmatie in de Duitse Evangelische Kerk, met tekst van 
het confirmatieritueel van de Oberpfarrkirche van de H. Maria te Danzig.
5 oktober 1840 2 stukken
Met fotostaat van haar diploma. Z.j. (ca. 1920)

1650 Briefwisseling met haar familieleden Karl Behrend, Melitta Behrend, Rose Behrend, 
Theodor Behrend en N.N.
1846-1849, 1882 1 omslag

1651 Testament, afgelegd voor Antoine de Duve, notaris in Antwerpen.
18 december 1882 1 stuk

1652 Overlijdensberichten.
5 november 1888 2 stukken

1653 Volmacht van Maria Melitta Selma Ronstorff aan haar man Johann Wilhelm 
Frowein om haar te vertegenwoordigen bij de afwikkeling van de nalatenschap van 
haar moeder Selma Eleonora Behrend, verleend door Gerard Troost, notaris in 
Arnhem.
22 januari 1889 1 stuk

4). Dorothea Helena Margaretha Ronstorff (geboren 1850).

4). Dorothea Helena Margaretha Ronstorff (geboren 1850).
Dorothea Helena Margaretha was een dochter van Johann Wilhelm Ronstorff en Selma Eleonora 
Behrend

1654 Geboorte-akte, afgegeven door het bestuur van de stad Danzig.
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26 augustus 1870 1 stuk
5). Johann Wilhelm Ronstorff (1852-1900).

5). Johann Wilhelm Ronstorff (1852-1900).
Johann Wilhelm, zoon van Johann Wilhelm Ronstorff en Selma Eleonora Behrend, was gehuwd met 
Francoise Mathilde Koke, en overleed in Parijs

1655 Stukken betreffende zijn ziekte en overlijden.
1899-1900 1 omslag

1656 Laatste wilsbeschikking, met kwitantie, opgemaakt bij de afwikkeling van zijn 
nalatenschap.
1900 en z.j. 2 stukken

6). Caroline Frederica Martha Ronstorff (1864-1936).

6). Caroline Frederica Martha Ronstorff (1864-1936).
Caroline Frederica Martha, dochter van Johann Wilhelm Ronstorff en Selma Eleonora Behrend, stierf 
ongehuwd

1657 Geboortebewijs, met afschriften.
1865, 1924 2 stukken

1658 Ingekomen brieven van Walther Behrend, 3 maart 1900; L. Bunge, 2 mei 1886; J.S. 
Mayer, 1888-1900; N.N.
1886-1900 1 omslag

1659 Ingekomen gedichten van gasten.
1901-1922 1 katern

1660 Programma van een huishoudelijke soiree van het kinder-zangkoor te Arnhem ten 
bate van de Vereeniging Armenzorg, houdende de vermelding van Martha 
Ronstorff als zangeres. Gedrukt.
December 1904 1 deeltje

1661 Stukken betreffende haar naturalisatie als Française.
1920-1921 2 katernen

1662 Testamenten.
1936 2 stukken

1663 Stukken betreffende haar nalatenschap.
1938 1 omslag

b. Zakelijk gedeelte.

b. Zakelijk gedeelte.

1664 Akte houdende de overdracht van een hof van zeveneneenhalf morgen land onder 
Moers door erfgenamen van Ludvig Zahn aan Friedrich Wilhelm Ronstorff ten 
overstaan van secretaris en schouten aldaar.
23 juli 1759 1 charter

1665-1668 Stukken betreffende de verwerving, het beheer en de verkoop van een huis Lange 
Lombardstraat 280 in Antwerpen.
1852-1914
1665 Stukken betreffende verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden 
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aan het huis door Johann Wilhelm Ronstorff, 1852-1854, 1 pak
1666 Kwitanties voor gelden van de weduwe Pieter Pharazijn voor de 

afbetaling van het huis, 1854-1871, 1 omslag
1667 Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van de scheimuur 

van het erf door Johann Wilhelm Ronstorff aan zijn buurman 
Thomée, 1871, 1 omslag

1668 Briefwisseling tussen Johann Wilhelm Frowein en de Antwerpse 
notarissen De Duve en Joseph Verhulst over het beheer en de 
verkoop van het huis, met bijlagen, 1887-1914, 1 omslag

2. Geslacht Behrend.

2. GESLACHT BEHREND.
Het geslacht Behrend is verwant met het geslacht Ronstorff door het huwelijk van Johann Wilhelm 
Ronstorff (1805-1884) en Selma Eleonora Behrend (1824-1878) op 6 december 1845

a. Michaël Wilhelm Theodor Behrend (gestorven 1851) en Henriëtte Eleonore Silber (gestorven 1844).

a. Michaël Wilhelm Theodor Behrend (gestorven 1851) en Henriëtte Eleonore 
Silber (gestorven 1844).

1. Michaël Wilhelm Theodor Behrend.

1. Michaël Wilhelm Theodor Behrend.

1669 Ingekomen brieven van zijn dochters Selma Eleonora en Rosa Behrend en zijn 
schoonzoon Fr. Cunzelmann.
1840, 1842 en z.j. 1 omslag

1670 Akte houdende de boedelscheiding van zijn nalatenschap, Afschrift door Rudolf 
Walther, notaris te Danzig.
24 december 1851. 8 januari 1852 1 stuk

2. Henriëtte Eleonore Silber.

2. Henriëtte Eleonore Silber.

1671 Ingekomen brieven van haar dochters Rosa en Selma Eleonora Behrend.
1838-1841 1 omslag

b. Rosa Behrend (1819-1842).

b. Rosa Behrend (1819-1842).
Rosa, dochter van Michaël Wilhelm Theodor Behrend en Henriëtte Silber, huwde na 1836 met J.D. 
Jebens

1672 Ingekomen anoniem gedicht bij gelegenheid van haar verloving.
10 december 1836 1 stuk

c. Max Behrend (1822-1890).

c. Max Behrend (1822-1890).
Max was een zoon van Michaël Wilhelm Theodor Behrend en Henriëtte Silber

1673 Getekend portret van Behrend door Rudolf Zimmermann.
25 april 1847 1 stuk

d. Melitta Behrend (1828-1874).

d. Melitta Behrend (1828-1874).
Melitta, dochter van Michaël Wilhelm Theodor Behrend en Henriëtte Eleonora Silber, was gehuwd 
met Gustav Below

1674 Ingekomen brieven van Selma Eleonora Behrend.
1865-1887 1 omslag
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1675 Tekst van de doop van haar zoon Carl Gustav Theodor von Below.
1856 1 stuk

e. Walther Behrend (geboren 1836).

e. Walther Behrend (geboren 1836).
Walther is vermoedelijk een zoon van Michaël Wilhelm Theodor Behrend en Henriëtte Eleonore 
Silber

1676 Kaart van de stad Antwerpen, getekend door Behrend.
z.j. 1 stuk

f. Fritz Behrend (geboren ca. 1840).

f. Fritz Behrend (geboren ca. 1840).
Fritz was een zoon van Max Behrend

1677 "Stanza's on revisiting Wadesmill", gedicht van Behrend. Gedrukt.
z.j. 1 stuk

C. Geslacht Marcus.

C. GESLACHT MARCUS.
Het geslacht Marcus is verwant met het geslacht Frowein door een huwelijk van Julius Frowein 
(1816-1877) en Carolina Marcus (1817-1889) op 9 mei 1844

1678 Akte houdende de verdeling van de nalatenschap van Jacob Marcus door Campejus 
Lambertus Vitringa, notaris in Nunspeet.
16 mei 1843 1 stuk
Het stuk is in tweevoud aanwezig

1679 Akte houdende de verdeling van de nalatenschap van Elisabeth Jacobs (vrouw 
Beelcke), weduwe van Jacob Marcus door Antoni Steven Derk Colenbrander, notaris 
in Nijkerk.
14 maart 1864 1 stuk

D. Geslacht Balck en aanverwante geslachten.

D. GESLACHT BALCK EN AANVERWANTE GESLACHTEN.
1. Geslacht Balck.

1. GESLACHT BALCK.
Het geslacht Balck is verwant met het geslacht Frowein door een huwelijk van Adolph Jacob Daniël 
Carl Balck (1819-1905) en Frederika Frowein (1821-1901) in 1850

a. Karl Wilhelm Balck (1789-1843) en Suzanna Maria Visscher Bouricius (1790-1852).

a. Karl Wilhelm Balck (1789-1843) en Suzanna Maria Visscher Bouricius (1790-
1852).
Karl Wilhelm, zoon van Adolph Balck en Margaretha Robertz, was agent van de 
Rijnstoombootmaatschappij in Arnhem. Op 26 september 1816 huwde hij met Suzanna Maria 
Visscher Bouricius

1680 Huishoudboek, bijgehouden door Suzanna Maria Visscher Bouricius.
1842-1852 1 deel

1681 Ingekomen facturen en rekening-courant bij Suzanna Maria Visscher Bouricius.
1851-1855 1 omslag

b. Adolph Jacob Daniël Carl Balck (1819-1905) en Frederika Frowein (1821-1901).

b. Adolph Jacob Daniël Carl Balck (1819-1905) en Frederika Frowein (1821-1901).
Adolph Jacob Daniël Carl, zoon van Karl Wilhelm Balck en Suzanna Maria Visscher Bouricius, 
beheerde een expeditiebedrijf in Arnhem. In mei 1850 huwde hij met Frederika Frowein
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1). Adolph Jacob Daniël Carl Balck.

1). Adolph Jacob Daniël Carl Balck.
a). persoonlijk leven.

a). persoonlijk leven.

1682 Akten van huwelijkse voorwaarden tussen Adolph Jacob Daniël Carl Balck en 
Frederika Frowein, verleden voor Gesinus Pliester, notaris in Zevenaar.
24 mei 1850 2 stukken

1683 Volmacht van zijn broer Otto Hendrik Balck tot het beheer van diens goederen 
verleden voor Frederik Gustaaf Koentz, tijdelijk notaris in Rembang.
18 juni 1862 1 stuk

1684 Programma van de viering van zijn zilveren bruiloft.
Mei 1875 1 stuk

1685 Verzekeringspolissen.
1883-1893 3 stukken

1686 Testamenten, gedeponeerd bij N.Th. Ladenius, notaris in Arnhem.
1893-1901 2 stukken

1687 Stukken betreffende de viering van zijn gouden bruiloft.
Mei 1900 1 omslag

1688 Overlijdensberichten.
Maart 1905 1 omslag

1689 Stukken betreffende zijn nalatenschap.
1905-1906 1 omslag

b). openbaar leven.

b). openbaar leven.

1690 Akte houdende de openbare verkoop van een aandeel in de Arnhemsche 
Stoombootmaatschappij door de erfgenamen van W. de Waal ten overstaan van de 
ontvanger van de gemeente Arnhem. Afschrift, door C. Troost, notaris aldaar, met 
kwitantie, uitgereikt aan de koper Balck.
Februari 1868 2 stukken

1691 Volmacht van Balck aan zijn boekhouder Gerardus Josephus van Baal tot het 
beheer van zijn expeditiebedrijf C. Balck, verleden voor Jobannes Gijsbertus Moll, 
notaris in Arnhem.
18 december 1878 1 stuk

1692 Ingekomen statuten van de "Vereeniging tot het verschaffen van geschikte 
woningen aan de arbeidende klasse te Arnhem", Gedrukt.
1879 1 katern

1693 Contract houdende de opname van Gerardus Josephus van Baal als compagnon in 
het expeditiebedrijf C. Balck door Adolph Balck ten overstaan van Johannes 
Gijsbertus Jacobus Moll, notaris in Arnhem.
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11 december 1900 1 stuk
2). Frederika Frowein.

2). Frederika Frowein.

1694 Testament, afgelegd voor Anthony Moll, notaris te Arnhem.
18 juni 1877 1 stuk

1695 Stukken betreffende haar overlijden.
Augustus 1901 1 omslag

2. Geslacht Visscher.

2. GESLACHT VISSCHER.
Het geslacht Visscher is verwant met het geslacht Bouricius door een huwelijk van Jacob Anthony 
Bouricius (1746-1814) met Geertruyda Johanna Visscher (1786-1826), wiens dochter Suzanna Maria 
Visscher Bouricius (1790-1852) op 26 september 1816 huwde met Karl Wilhelm Balck (1789-1843)

a. Carel Wouter Visscher (1734-1802).

a. Carel Wouter Visscher (1734-1802).
De bekende patriottische Amsterdamse burgemeester Carel Wouter Visscher was gehuwd met Anna 
Anthonia van Muyden. Hij was de vader van Geertruyda Johanna Visscher. In november 1794 werd 
hij door het Prinsgezinde stadsbestuur in arrest gesteld, waaruit hij door de Bataafse revolutie werd 
bevrijd

1696 Ingekomen rekesten van diverse burgers van de stad Amsterdam om verschoond te 
blijven van de bezetting van de stad door een Engels garnizoen aldaar. Gedrukt, 
geschreven.
z.j. (ca. oktober 1794) 2 stukken

1697 Ingekomen anoniem gedicht "aan Mr. Carel Wouter Visscher .... in zijne 
gevangenis".
z.j. (november 1794) 1 stuk

1698 Concepten van rapporten, opgesteld naar aanleiding van de aanklacht tegen 
Visscher wegens schennis van het souverein gezag.
z.j. (november 1794) 1 omslag

1699 Briefwisseling met zijn vrouw en kinderen vanuit de gevangenis.
November, december 1794 1 omslag

1700 Ingekomen reacties bij Visscher en zijn vrouw en kinderen op zijn gevangenneming 
en vrijlating.
November 1794-februari 1795 1 omslag

1701 Gedicht van Johan Tjallinga op zijn benoeming tot Maire van Amsterdam.
19 januari 1795 1 stuk

1702 Anoniem unionistisch pamflet houdende een "Korte Charakterschets" van 
voorstanders van de constitutie van de Nationale Vergadering.
z.j. (1796) 1 katern
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2. Tweede deel

2. TWEEDE DEEL
XI. Papieren, afkomstig van aanverwante geslachten, waarvan het verband met het archief niet definitief is vast te stellen.

XI. PAPIEREN, AFKOMSTIG VAN AANVERWANTE GESLACHTEN, WAARVAN HET VERBAND  
MET HET ARCHIEF NIET DEFINITIEF IS VAST TE STELLEN.

A. Stukken, afkomstig van het geslacht van Bleiswijk en aanverwante geslachten.

A. STUKKEN, AFKOMSTIG VAN HET GESLACHT VAN BLEISWIJK EN AANVERWANTE 
GESLACHTEN.

1. Geslacht van Bleiswijk.

1. GESLACHT VAN BLEISWIJK.
Het geslacht van Bleiswijk is indirect verwant met het geslacht Van Beresteyn via de geslachten Van 
Groenewegen, Van der Dussen, Vallensis, Briell, Van Hoogenhouck en Teding van Berckhout, 
waarmee leden van het geslacht Van Bleiswijk door huwelijk zijn vermaagschapt. Langs welke weg 
de stukken in het familie-archief Van Beresteyn gekomen zijn, is vanwege de veelheid van deze 
relaties niet vast te stellen.

a. Persoonlijk gedeelte.

a. Persoonlijk gedeelte.
1. Hendrik van Bleiswijk (1628-1703) en Philippina van der Goes (1629-1670).

1. Hendrik van Bleiswijk (1628-1703) en Philippina van der Goes (1629-1670).
Hendrik was een zoon van Ewout Evertszoon van Bleiswijk en Maria van der Meer. Hij was secretaris 
van de stad Delft en had zitting in de vroedschap.

1703 Inventaris van de bij het huwelijk ingebrachte goederen van Philippina van der 
Goes.
9 januari 1671 1 katern

1704 Stukken betreffende de nalatenschap van Philippina van der Goes.
1690-1691 1 omslag

2. Dirk van Bleiswijk (1652-1694).

2. Dirk van Bleiswijk (1652-1694).
Dirk,zoon van Guillam van Bleiswijk (1621-1701) en Agatha Crombrugge (gestorven vóór 1657), 
huwde op 8 augustus 1676 met Antonia Cops (1656-1685).

1705 Testament, afgelegd voor Abraham van de Velde, notaris in Delft.
13 augustus 1677 1 stuk

1706 Rekening van de verkoop van zijn nagelaten kleding en huisraad.
1698 1 omslag

3. Abraham van Bleiswijk (1663-1739).

3. Abraham van Bleiswijk (1663-1739).
Abraham, zoon van Guillam van Bleiswijk (1621-1701) en diens tweede vrouw Catharina van der Wel 
(1628-1716) was achtereenvolgens gehuwd met Antoinetta Blonk (1665-1697), Geertruid Lamsweerd 
(1673-1706) en Antonia van Hemert (1687-1739).

1707 Eigendomsbewijs van een losrentebrief ten laste van het gemene land van Holland, 
uit de nalatenschap van Apollona Beman, overgedragen door Adriaan Beman ten 
overstaan van schepenen van Delft.
31 augustus 1726 1 charter

4. Guillam van Bleiswijk (1701-1762).

4. Guillam van Bleiswijk (1701-1762).
Guillam, zoon van Abraham van Bleiswijk en Geertruid Lamsweerd, huwde op 2 oktober 1725 met 
Hillegonda van Thil (geboren 1696). Hij was schepen en lid van de raad van Delft.
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1708 Ingekomen declaratie van Jacob van der Voorn, advocaat bij het Hof van Utrecht, 
met kwitantie.
1741 1 stuk

5. François van Bleiswijk (1717-1757).

5. François van Bleiswijk (1717-1757).
François, zoon van Abraham van Bleiswijk en Antonia van Hemert, stierf ongehuwd.

1709 Beschikking van de Staten van Holland houdende zijn bevestiging in de vicarie van 
de Sint Pancraskerk in Delft op verzoek van zijn vader Abraham van Bleiswijk.
11 februari 1724 1 charter

6. Pieter van Bleiswijk (1724-1790).

6. Pieter van Bleiswijk (1724-1790).
De raadpensionaris Pieter van Bleiswijk was een zoon van Abraham van Bleiswijk (geboren 1686) en 
Maria Gribius (gestorven 1751). Hij was gehuwd met Geertruida Antonia van Bleiswijk (geboren 1728), 
een dochter van Guillam Abrahamszoon van Bleiswijk en Magtilda van Thil.

1710 Doctorsbul, uitgereikt bij zijn promotie in de wijsbegeerte aan de universiteit van 
Leiden.
18 mei 1745 1 charter

1711 Doctorsbul, uitgereikt bij zijn promotie in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit 
van Leiden.
3 augustus 1746 1 charter

1712 Akte houdende zijn admissie als advocaat bij het Hof van Holland, de Raad van 
Brabant en de Hoge Raad.
1746-1749 3 charters

1713 Stukken betreffende zijn aanstelling als landsadvocaat voor het Hof van Holland.
1749 1 omslag

1714 Akte houdende zijn aanstelling als pensionaris van de stad Delft door 
burgemeesters aldaar, met verklaring van beëdiging.
16 juli 1752 1 charter

1715 Akten houdende zijn aanstellingen als advocaat voor het hoogheemraadschap 
Delfland en de stad Delft.
1750, 1751 2 stukken

1716 Resolutie van de Staten van Holland en Westfriesland, houdende zijn benoeming 
tot commissaris van het personeel besogne over het werk van domeinen, Afschrift.
28 januari 1757. 1757 1 stuk

1717 Beschikking van de Staten van Holland en Westfriesland, houdende zijn bevestiging 
in de vicarie van St. Pancras na het overlijden van zijn broer François Abrahamszoon 
op verzoek van zijn vader Abraham van Bleiswijk.
5 mei 1757 1 charter

1718 Stukken betreffende zijn optreden als adjunct-reviseur inzake appèls bij het Hof van 
Holland.
1757-1761 1 omslag
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De namen van de partijen bij de rechtszaken zijn opgenomen in de index.

1719 Akte houdende zijn benoeming tot representant van de provincie Holland in de 
Staten-Generaal namens de stad Delft, met instructie. Gedrukt, geschreven.
28 december 1759 2 stukken

1720 Ingekomen resoluties bij Van Bleiswijk, adjunct-reviseur bij de Staten-Generaal 
betreffende een appèl op een vonnis van de Raad van Brabant inzake een geschil 
om de nalatenschap van Hermana Catharina van Boomswinkel, met 
begeleidbrieven.
1760 1 omslag

1721 Eigendomsbewijs van een losrentebrief ten laste van het gemene land van Holland 
en Westfriesland uit de nalatenschap van Adriaan Dirkszoon Holk, overgedragen 
door Willem van Blommesteyn ten overstaan van schepenen van Delft.
11 mei 1765 1 stuk

1722 Akte houdende zijn aanstelling tot curator van de universiteit van Leiden door de 
Staten van Holland en Westfriesland, met verklaring van eedsaflegging.
25 november 1769 1 charter

1723 Akte houdende zijn aanstelling tot raadpensionaris van Holland en Westfriesland 
door de Staten van het gewest.
27 november 1772 1 charter

1724 Stukken betreffende zijn benoeming, zijn continuatie en zijn ontslag als 
raadpensionaris.
1772-1789 1 omslag

1725 Diploma's van lidmaatschap van het Bataafsch Genootschap van 
Proefondervindelijke Wijsbegeerte en van de Maatschappij van Nederlandsche 
Letterkunde.
20 februari, 30 juli 1773 2 charters

1726 Akten houdende zijn aanstelling tot grootzegelbewaarder van den lande, tot 
registermeester en tot stadhouder in de lenen door de Staten en Gecommitteerde 
Raden van Holland en Westfriesland.
Oktober, november 1774 3 charters en 2 stukken

b. Zakelijk gedeelte.

b. Zakelijk gedeelte.

1727 Stukken betreffende de verhuur van een weiland aan de Stadsbuitenweg te Delft 
door Abraham van Bleiswijk aan diverse personen.
1741-1759 1 omslag

1728 Aantekeningen houdende de afmetingen van onvrije hoflanden ten name van G. (= 
Guillaem?) van Bleiswijk in Zuidmade en de hoefslag Oudelaan.
Z.j. 1 stuk

2. Geslacht Van der Burgh.

2. GESLACHT VAN DER BURGH.
Het geslacht Van der Burgh is verwant met het geslacht Van Bleiswijk door een huwelijk van Arend 
van der Burgh, burgemeester van Gouda, met Maria van Bleiswijk in 1705.
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1729 Rekeningen, opgemaakt tijdens het optreden van Catharina van der Burgh als 
executrice-testamentair over de nalatenschap van Geertge Hermansdochter ten 
behoeve van Gerrit Huybertszoon.
1658 en z.j. 3 stukken

1730 Inventaris van de nalatenschap van Clara van der Burgh, verleden voor Joris van de 
Hove, notaris in Delft.
20 september 1659 1 katern

1731 Testament van Sophia van der Burgh, verleden voor Joris van de Hove, notaris in 
Delft.
18 juni 1670 1 stuk

1732 Inventaris van de nalatenschap van Sophia van der Burgh, met onderhandse akte 
van boedelscheiding.
Oktober 1670 1 katern

B. Papieren betreffende bezittingen in de omgeving van Delft van de geslachten Van Nederveen en Van der Heul.

B. PAPIEREN BETREFFENDE BEZITTINGEN IN DE OMGEVING VAN DELFT VAN DE 
GESLACHTEN VAN NEDERVEEN EN VAN DER HEUL.

1. verwerving en vervreemding.

1. VERWERVING EN VERVREEMDING.
a. Door het geslacht Van Nederveen.

a. Door het geslacht Van Nederveen.

1733 Eigendomsbewijzen van Moyses van Nederveen van negen houtskooltuinen, 
behoord hebbend aan het Aechtenconvent aan de Cathuysenstraat te Delft onder 
Vrijenban, overgedragen door Claes Adriaenszoon van Adrichem, ten overstaan van 
schout en gezworenen van Vrijenban.
20 oktober 1592, 4 juni 1598 2 charters
Zie regestenlijsten nr. 33 en 45.

1734 Eigendomsbewijs van Moyses van Nederveen van drie morgen land, gelegen naast 
het gasthuis te Delft, overgedragen door Willem Hendricxzoon van Vliet en 
Leendert Ioosten, voogden van Chris Jacobszoon te Berkel, ten overstaan van 
schout en gezworenen van Vrijenban.
25 februari 1603 1 charter

1735 Akte houdende de toekenning van kruitmolens, werkhuizen, speelhuizen en 
landerijen buiten de Waterpoort van Delft uit de nalatenschap van Moyses van 
Nederveen door Abraham van der Heul aan zijn zwager Johannes van Nederveen 
ten overstaan van schout en gezworenen van Vrijenban.
6 mei 1637 1 charter

1736 Eigendomsbewijs van Johan van Nederveen van een perceel kooltuin aan de Kickert 
of HoornseVaart, overgedragen door Anthonis de Wael en Brechtland van der 
Dussen ten overstaan van schout en gezworenen van Vrijenban.
25 augustus 1639 1 charter
Vermoedelijk is dit de huidige Buitenwatersloot.

1737 Eigendomsbewijs van Johan van Nederveen van een perceeel kooltuin aan de 
Kickert of Hoornse Vaart, overgedragen door Claas Commertszoon van der Marck 
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ten overstaan van schout en gezworenen van Vrijenban.
28 maart 1641 1 charter

1738 Akte houdende de overdracht van een stuk weiland aan de Kickert of Hoornse Vaart 
door Johannes van Nederveen aan Jan Claeszoon van der Hooch ten overstaan van 
schout en gezworenen van Vrijenban.
15 februari 1656 1 charter

b. Door het geslacht Van der Heul.

b. Door het geslacht Van der Heul.

1739-1741 Eigendomsbewijs van Salomon van der Heul van een perceel kooltuin aan de 
Kickert of Hoornse Vaart buiten de Waterslootspoort in Delft, met retroacta.
1622-1670
1739 Akte houdende de overdracht van het stuk kooltuin door Hendrik 

Corneliszoon van Schagen,voogd van het weeskind van Joost 
Hendrikszoon, tuinman, aan Dirck en Jan Huygens, ten overstaan 
van schout en gezworenen in Vrijenban, met eigendomsbewijs van 
Joost Hendrikszoon, overgedragen door Jacob van der Dussen. 1622, 
1625, 2 charters in 1 transfix

1740 Akte houdende een verklaring van Joost Hendrikszoon ten overstaan 
van schout en gezworenen van Vrijenban over de met Jacob van der 
Dussen gesloten koopvoorwaarden inzake de reservering van 
oeverruimte van de Kickert of Hoornse Vaart voor een trekpad, met 
afschrift van de overdrachtsakte. 16 juni, 31 augustus 1623, 1 charter 
en 1 stuk

1741 Eigendomsbewijs van Salomon van der Heul van de kooltuin, 
overgedragen door Jan Janszoon van Dort ten overstaan van Schout 
en gezworenen van Vrijenban, met eigendomsbewijzen van Joost 
Huygenszoon en Jan Janszoon van Dort. 1622, 1640, 1670, 3 charters 
in 1 transfix

1742 Eigendomsbewijs van Salomon van der Heul van een perceel weiland in de 
Voordijxhoornse polder, overgedragen door regenten van het gasthuis van Delft 
ten overstaan van schout en schepenen aldaar.
16 maart 1648 1 charter

1743-1749 Eigendomsbewijs van Salomon van der Heul van goederen, afkomstig van leden 
van het geslacht Van Lodensteyn, met retroacta.
1622-1675
1743 Eigendomsbewijs van Jan Janszoon van Lodensteyn van een hont en 

89 roeden land naast het kruithuis van Mozes van Nederveen, 
overgedragen door Jacob van der Dussen ten overstaan van schout 
en gezworenen van Vrijenban. 2 maart 1622, 1 charter

1744 Eigendomsbewijs van Everard van Lodensteyn van drie morgen 
weiland aan de Kickert of Hoornse Vaart, na openbare verkoop 
overgedragen door Johannes van Nederveen ten overstaan van 
schout en gezworenen van Vrijenban. 15 februari 1631, 1 charter

1745 Akte houdende de overdracht van een perceel, genaamd "De 
Kickertboomgaart" door Andries van Lee, gemachtigd door 
erfgenamen van Jan Janszoon van Lawier (de la Vire) en Neeltgen 
Johannesdochter van de Poel aan Everard van Lodensteyn ten 
overstaan van schout en gezworenen van Vrijenban, met volmacht 
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aan Andries van Lee, verleend door schepenen van Delft. Februari 
1663, 2 charters in 1 transfix

1746 Eigendomsbewijs van Abraham en Salomon van der Heul van een 
huis en kruitmolen achter de verf in Delft, overgedragen door 
Everhard van Lodensteyn ten overstaan van schout en gezworenen 
van Vrijenban. 1 december 1665, 1 charter

1747 Akte houdende de overdracht van vier morgen en twee hont hofland 
in de hoefslag van Zuidmade in de ambacht van Delft door Pieter 
Willemszoon Voorstad aan Everhard van Lodensteyn ten overstaan 
van schout en gezworenen van Hof van Delft, met retroacta, 1629. 15 
oktober 1670, 3 charters in 1 transfix

1748 Eigendomsbewijs van Salomon van der Heul van een perceel 
weiland aan de Kikkert overgedragen door Gerard van Assendelft, 
erfgenaam van Gerard van Lodensteyn ten overstaan van schout en 
gezworenen van Vrijenban. 9 juli 1675, 1 charter

1749 Eigendomsbewijs van Salomon van der Heul van een huis met 54 
roeden kooltuin aan de Kikkert, overgedragen door Cornelis van 
Lodensteyn ten overstaan schout en gezworenen van Vrijenban. 15 
juli 1675, 1 charter

1750 Eigendomsbewijs van Catharina van Nederveen, weduwe van Abraham van der 
Heul, van een stuk warmoesland aan de trekkade, overgedragen door Arent en 
Nicolaes Janszoon van der Boon ten overstaan van schout en gezworenen van 
Vrijenban.
22 januari 1668 1 charter

1751 Eigendomsbewijs van Salomon van der Heul van een boomgaard van 1 morgen en 
19 roeden, overgedragen door Johan van Bleiswijk, ten overstaan van schout en 
gezworenen van Vrijenban.
10 december 1675 1 charter

1752 Eigendomsbewijs van Salomon van der Heul van 49 roeden kooltuin aan de Kikkert 
of Hoornse Vaart uit de nalatenschap van Geertruyd van der Moer, weduwe van 
Andries van der Goes van Nateris, overgedragen door Adriana Forder, echtgenote 
van Antony de Veer, ten overstaan van schout en gezworenen van Vrijenban, met 
retroacta, 1668, 1669.
29 juli 1677 1 omslag

1753 Eigendomsbewij s van Salomon van der Heul van 8 hont tuinland aan de Kikkert of 
Hoornse Vaart, overgedragen door Jacobus Bladergroen ten overstaan van schout 
en gezworenen van Vrijenban, met eigendomsbewijzen van goederen aan de 
Kikkert van leden van het geslacht Bladergroen.
1647-1686 4 charters

1754 Eigendomsbewijs van Salomon van der Heul van anderhalf morgen hofland buiten 
de Waterslootspoort van Delft in de hoefslag van Zuidmade, gelegen aan de 
scheisloot van de zaagmolenwerf, overgedragen door Margaretha van Berckel ten 
overstaan van schout en gezworenen van het Hof van Delft, met eigendomsbewijs 
van Margaretha van Berckel.
1681, 1697 2 charters

1755-1758 Eigendomsbewijs van Salomon van der Heul van 10 morgen, 58 roeden weiland 



2.21.018 Beresteyn, van 193

buiten de Haagpoort naast het Caritaatshuis in Delft, met bijlagen en retroacta.
1518-1719
1755 Onderhandse akte houdende de toekenning van zes morgen land 

onder Vrijenban door Juliana Thomas Bokolaersdochter, weduwe 
van Dirck Janszoon Jonck aan haar neef Jan de Heuijter. 28 mei 1518, 
1 stuk
Zie regestenlijst nr. 6.

1756 Akte houdende de hypotheekstelling van 10 morgen land in 
Vrijenban buiten de Noordpoort door Dirck Janszoon Jonck ten 
behoeve van Cornelis van Soutelande, met nadere bekrachtigingen 
door leden van het geslacht De Heuijter, 1488, 1500. authentiek 
afschrift. 3 mei 1602. Gekwiteerd. 26 december l644, 1 stuk
Zie regestenlijst nrs. 3 en 4.

1757 Stukken betreffende de verkoop van 10 morgen, 58 roeden land in 
Vrijenban uit de nalatenschap van Jan de Heuijter door diens zoon 
Peter de Heuijter aan Hendrik van Mierop. Januari-maart 1645, 2 
charters in 1 transfix en 1 omslag

1758 Stukken betreffende de koop van het land in Vrijenban door Van der 
Heul in de openbare veiling van de nalatenschap van Elisabeth van 
Mierop ten overstaan van schout en gezworenen van Vrijenban. Juli 
1719, 1 charter en 1 omslag

2. beheer.

2. BEHEER.

1759 Akte houdende vergunning van "burgerneesters van Delft aan Moyes van 
Nederveen tot het bouwen van een kruitmolen in Vrijenban "voorbij de Kickert".
26 augustus 1592 1 stuk
Zie regestenlijst nr. 32.

1760 Akte houdende vergunning van hoogheemraden van Delfland aan Moyses van 
Nederveen, kruitmaker, tot het bouwen van een kwakkelbrug voor zijn hofstede.
9 april 1604 1 stuk

1761 Contract tussen Johan van Nederveen en Dirk Claeszoon van der Ende, aannemer, 
over de verbreding van de brug voor de kruitmolen.
16 mei 1639 1 stuk

1762 Contracten tussen burgemeesters van Delft en eigenaars van landerijen langs de 
Kikkert of Hoornse Vaart inzake het vrijhouden van een trekpad langs de Hoornse 
Vaart voor het verkeer naar Maassluis ten behoeve van de stad Delft.
22 november 1649 3 charters

1763 Onderhandse akten houdende de verhuur van 6 morgen, 18 roeden land door 
Salomon van der Heul en Salomon Staal, administrateur van Johanna van der Heul, 
weduwe van Pieter Kock, aan Maarten Jacobszoon Kock, met aantekeningen over 
de betaalde huur, met retroacta.
1718-1739 1 omslag
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XII. Papieren, verzameld door leden van het geslacht van Beresteyn.

XII. PAPIEREN, VERZAMELD DOOR LEDEN VAN HET GESLACHT VAN BERESTEYN.
A. Stukken betreffende het geslacht van Beresteyn en aanverwante geslachten.

A. STUKKEN BETREFFENDE HET GESLACHT VAN BERESTEYN EN AANVERWANTE 
GESLACHTEN.

1. Algemeen.

1. ALGEMEEN.

1764 Fotografische, gegraveerde en getekende portretten van Abraham van Almonde, 
Lodewijk Johannes del Baere, Christiaan van Beresteyn en Anna van Kuffelder, 
Christiaan Paulus van Beresteyn, Cornelis van Beresteyn, Eva van Beresteyn, F.W. 
van Beresteyn, Gijsbert van Beresteyn (1804-1884), Jacques van Beresteyn, Johan 
van Beresteyn, Paulus Anne van Beresteyn (1776-1844), Pauwels van Beresteyn, 
Pieter van Bleiswijk, F. W. Conrad, J.W. Conrad, Martinus Hendrik Conrad, Jan 
Cornets de Groot, Victor Dittlinger en Wilhelmina Agneta Wendela van Beresteyn, 
Constantijn L'Empereur, Maria Catharina Forsten, Wilhelm Arnold Theodor 
Frowein, W.F.J. Frowein, Isaac van Goudoever, Hugo de Groot, Johannes de Groot, 
Maria de Groot- van Reygersberg, Wilhelm de Groot, Kenau Simonsdochter 
Hasselaar, Abraham Heidanus, C. Hultman, Rosa Kirschmann-Behrend, Adriaan 
Sybrandtszoon van der Lely, Theodora Sybrandtsdochter van der Lely, P.J. van 
Maanen, Isaac Massa, W.F.G.A. von Pestel, Matthias Pous, Lambertus Schatter, 
Florentius Schuyl, H.A. Spandaw, Catharina le Sueur, Antonius Thysius, Cornelis 
Tromp, Maarten Harpertszoon Tromp, Herman Venema, Carel Wouter Visscher, J.L. 
Vitringa, Jacob Woortman Spandaw en Johanna Catharina van Beresteyn, Coenraad 
Willem Wyborg, Johannes Zuer en N.N.
1588-1927 en z.j. 1 pak

1765 Inventarissen van archivalia, afkomstig van de geslachten Gaymans, Van der Lely, 
Pielat en Ronstorff, berustend bij de Hoge Raad van Adel en bij particulieren, met 
correspondentie.
1890-1946 en z.j. 1 omslag

1766 Ex Libris van leden van het geslacht Van Beresteyn en aanverwante geslachten.
1925-1927 en z.j. 1 omslag

1767 Ingekomen brieven bij Eltjo Allegondus van Beresteyn van zijn schoonzoon F.L. 
Schlingemann, begeleidende stukken, afkomstig van de geslachten Schuurman en 
Tuttel.
1942 3 stukken

1768 Album met wapentekeningen. (20e eeuw).
Z.j. 1 deel

1769-1771 Inventarissen van de collectie Van Beresteyn, opgemaakt door Eltjo Allegondus van 
Beresteyn en Julia Carolina Frowein.
Z.j. 3 delen
1769 Bestanddeel 1
1770 Bestanddeel 2
1771 Bestanddeel 3
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2. De geslachten afzonderlijk.

2. DE GESLACHTEN AFZONDERLIJK.
a. Geslacht Acquet.

a. Geslacht Acquet.

1772 Brief van P. Oosthoud aan zijn neef B. Acquet, kapitein in Wageningen, over de 
kosten van enkele levensmiddelen, met bijlagen.
14 oktober 1757 3 stukken

b. Geslacht Albarda.

b. Geslacht Albarda.

1773 Akte houdende een schuldbekentenis van U.H. Albarda van Menkema, collator van 
de kerk te Uithuizen aan Petrus L. de Cock ten overstaan van Doctor Livenhuizen, 
richter te Bierum.
10 maart 1710 1 stuk

c. Geslacht Van Assendelft.

c. Geslacht Van Assendelft.

1774 Gedicht op het overlijden van Maria van Assendelft door P. de Bye. Gedrukt.
13 maart 1716 1 stuk

1775 Dissertatie over de herroeping van verkoop, geschreven door Jacob van Assendelft 
ter verkrijging van de doctorstitel in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van 
Leiden. Gedrukt.
3 auguatus 1716 1 deeltje

1776 Dissertatie over de verplichtingen, verbonden aan overeenkomsten, geschreven 
door Jan van Assendelft ter verkrijging van de doctorstitel in de rechtsgeleerdheid 
aan de universiteit van Leiden. Gedrukt.
4 januari 1745 1 deeltje

1777 Akte houdende de overdracht van een huis aan de Leidse Dam in de polder van 
Tedingerbroek door Adriaan van Meurs aan Cornelis Volbregt ten overstaan van 
Bartout Adriaan van Assendelft, schout en schepenen van de ban van Stompwijk.
5 mei 1763 1 charter

1778 Dissertatie over de bewaargeving, geschreven door Jacob van Assendelft ter 
verkrijging van de doctorstitel in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van 
Leiden. Gedrukt.
24 november 1752 1 deeltje

1779 Anonieme staat van bezittingen, inkomsten en uitgaven van een vicarie, gesticht 
door leden van het geslacht Van Assendelft.
1759-1761 1 katern

d. Geslacht Baumgartner.

d. Geslacht Baumgartner.

1780 "Beitrage zur geschichte der 6 £ b qu. Küstbatterie no. 19 in den Jahre 1813 und 
1814" door A. Baumgartner. Geschreven.
Z.j. 1 omslag
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e. Geslacht Behrend.

e. Geslacht Behrend.

1781 Brieven van Selma Behrend aan "Gretchen".
1836, 1864 en z.j. 3 stukken

1782 Gedichten op de zilveren bruiloft en het overlijden van Friedrich Gurschman en zijn 
vrouw Rose Eleonora Behrend.
l84l, 1842 2 stukken

f. Geslacht Berckhout.

f. Geslacht Berckhout.

1783 Gravures uit de Vaderlandsche Historiën van Wagenaar, houdende een afbeelding 
van de, waarschuwing aan Johan van Oldenbarneveldt voor zijn gevangenneming 
door Adriaan Teding van Berkhout in 1618.
1787 2 stukken

g. Geslacht Van Beresteyn.

g. Geslacht Van Beresteyn.

1784 Stukken betreffende een hofje in Haarlem, gesticht uit de nalatenschap van 
Nicolaas van Beresteyn, met inventaris van uit het hofje afkomstige archivalia en 
aantekeningen. (17e-20e eeuw).
1921 en z.j. 1 omslag

1785 Verklaring van Hendrik van de Keurbeek, houdende een overzicht van zijn 
levensloop en de vermelding van zijn relatie met Cornelis van Beresteyn (1517-1595) 
en diens zonen Pieter en Pauwels, met afschriften. (17e eeuw).
Z.j. 2 stukken

1786 Brief van Van den Velden, gezegd Honselaer, aan zijn nicht Sara Isabella Blanckaert, 
geboren Van Lidt de Jeude, over het voorgenomen huwelijk van Christiaan Paulus 
van Beresteyn en Elisabeth Wilhelmina van Midlum, 12 augustus 1734. Afschrift.
Z.j. 1 stuk

1787 Brieven van H. Cornets de Groot, G.F.I. de Martines en Van der Velden, gezegd 
Honselaer aan hun familieleden over aangelegenheden van leden van het geslacht 
Van Beresteyn.
1736-1763 5 stukken

1788 Artikelen over het Deutzend Hofje, gesticht door Maria Deutz, echtgenote van 
Zacharias van Beresteyn, met afbeeldingen van het hofje. (19e-20e eeuw).
1914 en z.j. 1 omslag

1789 Akte houdende de overdracht van een huis aan de St. Ursel of Trompetstraat in 
Delft door Sophia Koelemeyer, weduwe van Jan George Zahn, aan George Hendrik 
Christiaan Zahn ten overstaan van Canzius Onderdenwijngaard en Christiaan van 
Beresteyn, schepenen.
1 december 1781 1 charter

1790 Artikelen en brochures over de verkoop van de portrettenverzameling uit het hofje 
van Nicolaas van Beresteyn in Haarlem.
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1874-1899 1 omslag

1791 Artikel van Jerolimo de Vries over het geschilderd. portret van Emerentia van 
Beresteyn door Frans Hals in Eigen Haard, met eigenhandig afschrift van de 
schrijver.
1876 1 omslag

1792 Tekening van een bokaal met het wapen van Van Beresteyn op het deksel, door 
Eltjo Anne van Beresteyn.
17 juli 1904 1 stuk

1793 "Getijconstanten voor plaatsen langs de kusten en benedenrivieren, berekend uit 
de waterstanden van het jaar 1906" door Maarten Hendrik van Beresteyn. Gedrukt.
1911 1 deeltje

1794 "Autorevue", tijdschrift, houdende een verhaal, getiteld "Het spook in de 
burchtruïne" door jhr. D.W.F. van Beresteyn.
Z.j. 1 deel

h. Geslacht Van Bleiswijk.

h. Geslacht Van Bleiswijk.

1795 Testament van Machteld van Bleiswijk, echtgenote van Hugo 's Gravezande, 
verleden voor Gerard van der Wel, notaris te Delft.
21 februari 1663 1 stuk

1796 Testament van Adriaen 's Gravezande van Bleiswijck, afgelegd voor Abraham 
Couckebacker, notaris te Delft.
5 augustus 1682 1 stuk

1797 Ingekomen facturen bij Dirk van Bleiswijk van Elisabeth Poock voor kostgeld voor 
zijn dochter Geertruy van Bleiswijk, met kwitanties.
1690-1691 3 stukken

1798 Akte houdende de opening van het mutueel testament van Jacob Endels en 
Geertruit van Bleiswijk door Adriaan Leeuwenhoek, notaris te Delft. 18 juli 1708. 
Afschrift.
Z.j. 1 stuk

1799 Genealogie van het geslacht Van Bleiswijk. (18e eeuw).
Z.j. 1 deel

i. Geslacht Van Broeckhoven.

i. Geslacht Van Broeckhoven.

1800 Testamenten van Jacob van Broeckhoven, met afschriften en laatste 
wilsbeschikking, overgeleverd door getuigen bij zijn overlijden.
1631,1645 en z.j. 1 omslag

1801 Staten van effecten, nagelaten door Claes Spruyts aan het hofje van Broeckhoven, 
met afschrift van diens testamentaire beschikking.
1645, 1670 2 stukken
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j. Geslacht Dommer.

j. Geslacht Dommer.

1802 Stukken betreffende de nalatenschap van Catharina Dommer.
1753-1770 1 omslag

k. Geslacht De Drews.

k. Geslacht De Drews.

1803 Mutueel testament van Peter Martens en Catharina Boeckmans, afgelegd voor 
Johan de Drews, Johan Eeck, Renéke Bosch en Hendrik Bothenius, burgemeesters 
van Groningen.
22 juni 1709 1 charter

1804 Akte houdende de overdracht van 600 gulden door Johanna Kemp, weduwe van 
Hendrik Oosterwout, aan Jan Driesman in ruil voor de betaling van een schuld aan 
Aafje Grafhuis voor een huis, gekocht door Kemp en gelegen aan de noordzijde van 
de Broerstraat,ten overstaan van Johan de Drews, Henric van Sijsen, Louis 
Bothenius en Paulus Loman, burgemeesters van Groningen,met eigendomsbewijs 
van het huis. 1733, 1735. Gekwitteerd.
1736 2 charters in 1 transfix

1805 Akte houdende de overdracht van een huis met stal, tuin en koetshuis in de Nieuwe 
Bottingestraat aan het Noorderkerkhof te Groningen door Johanna, weduwe van 
Rembrandt de Messire, aan Jurijaan Gustaf Lindeburgh ten overstaan van Johan de 
Drews, Stato Ludolph Gockinga, Henric van Sijsen en Haico Abbring, burgemeesters 
aldaar.
7 mei 1736 1 charter

1806 Akte houdende de overdracht van een huis ten noorden van de Broerstraat in 
Groningen door Harm de Hoveman aan C. Westendorp ten overstaan van Johan de 
Drews, Paulus Laman, Johan Geertsema en Peter Rembt van Iddekinge, 
burgemeesters aldaar.
15 juli 1743 1 charter

1807 Eigendomsbewijzen van Hindrik Mennes, Hisse IJbes en Jan Hendriks van 
tweederde deel van het kerspel Wagenborgen, overgedragen door L. Wijche en van 
het overige deel van het kerspel, overgedragen door A. Jullens en W. de Drews ten 
overstaan van de richter van Aduard.
20 maart 1761 2 charters

l. Geslacht Van der Dussen.

l. Geslacht Van der Dussen.

1808 Akte houdende de voorlezing van het codicil van Brecht Jansdochter van der 
Dussen, weduwe van Anthonius de Wael, voor Maria de Bije, weduwe van Jacob 
van der Moele, door Frederick van Schorrenberg, notaris te Den Haag.
28 oktober 1760 1 stuk

m. Geslacht Engelma.

m. Geslacht Engelma.

1809 Staat van nagelaten uitstaande leningen van E. Engelberts, opgemaakt door 
kleindochter Alagonda Engelma, weduwe Muller.
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Z.j. 1 katern
n. Geslacht Forsten.

n. Geslacht Forsten.

1810 Proclamatie van het overlijden van Walter Forsten Verschuur, hoogleraar in de 
medicijnen aan de universiteit van Groningen, door de rector magnificus aldaar. 
Gedrukt.
November 1743 1 stuk

1811 Dissertatie over het Gronings erfpacht, geschreven door Pieter Forsten ter 
verkrijging van zijn doctorstitel in de rechtswetenschap aan de universiteit van 
Groningen. Gedrukt.
25 juni 1766 1 deeltje

1812 Gedicht van J.M. Kemper op het overlijden van Anthonia Jacoba Forsten, 
echtgenote van P.J. van Maanen.
7 maart 1806 1 katern

1813 Wapen, aangeboden door de studenten aan de universiteit te Groningen aan J. 
Forsten, directeur van het Toneellievend Gezelschap "Utilitatis et Jucunditatis ergo", 
bij de viering van het tweede eeuwfeest van de hogeschool, met begeleidbrief.
21 oktober 1814 2 stukken

1814 Brieven van Eltjo Anne Forsten aan zijn neef Verstege.
1834, 1838 2 stukken

1815 "Heilwensch aan mejuffrouw J.J. Forsten bij gelegenheid van Haar Eds. 59 ste 
verjaring" door A.E. van Nijendaal.
23 juni 1840 1 stuk

1816 Overlijdensbericht van Hendrik Forsten.
11 april 1851 1 stuk

o. Geslacht Frowein.

o. Geslacht Frowein.

1817 "Waarom algemeen stemrecht?", brochure van P.C.F., Frowein.
1884 1 katern

1818 "Herinnering", gedichten door Manon van Suchtelen met tekeningen van 
Wilhelmine Frowein. Gedrukt.
1945 1 deeltje

1819 Portretten van Julius Frowein en Caroline Marcus door Georg Rueter. 
Gelitografeerd. (20e eeuw).
Z.j. 2 stukken

p. geslacht Gael (of Gaal).

p. geslacht Gael (of Gaal).

1820 "Van Borghen, acten van borchtochten ende transporten van acten ...." door Johan 
Gael, licentiaat in de beide rechten. Gedrukt.
Augustus 1618 1 deeltje
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1821 Dissertatie over de Suffocatio Uterina, geschreven door Johannes Gael ter 
verkrijging van zijn doctorstitel in de medicijnen aan de universiteit van Leiden. 
Gedrukt.
6 april 1655 1 deeltje

1822 Akte houdende de overdracht van zeven obligaties uit de nalatenschap van Agneta 
Gaal aan Agneta van der Does.
12 mei 1764 1 stuk
Blijkens aantekeningen van Eltjo Allegondus van Beresteyn gaat het hier om een geslacht van 
plateelbakkers.

q. Geslacht Gaymans.

q. Geslacht Gaymans.

1823 Akte houdende de overdracht van drie-achtste deel van een leen van het landgoed 
Bruggink in de Heidenhoek op den Goeyen onder Zelhem door Gerritje van Epen 
aan haar zoon Anthony Johannes Middelhoven ten overstaan van Jan Gaymans, 
burgemeester van Arnhem.
16 februari 1791 1 charter

1824 Portretten van leden van het geslacht Gaymans, verzameld door leden van het 
geslacht Van Beresteyn. (20e eeuw).
Z.j. 1 omslag

1825 Artikelen en aantekeningen over de strafvervolging van A.Th. André, zich 
noemende De Vos van Steenwijk, wegens het voeren van een adellijke titel zonder 
daartoe gerechtigd te zijn.
1913 1 omslag
A.Th. André was gehuwd met een zekere A.S. Gaaimans.

1826 Album Amicorum, aangeboden door oud-leerlingen aan twee leraressen van een 
school te Rijswijk, 1888. Met aantekeningen van Louise Roorda, houdende 
overdracht van deze album aan Eltjo Allegondus van Beresteyn ter deponering "in 
het archief Gaymans".
Z.j. 1 deel

r. Geslacht Geel.

r. Geslacht Geel.

1827 Akte houdende de overdracht van een losrentebrief ten laste van de Staten van 
Holland en Westfriesland door Johanna en Jacoba Wilhelmina Geel van Spanbroek 
aan Jan Baers, rentmeester van de armenhuizen in Rijnsburg, ten overstaan van 
schout en schepenen aldaar, met volmacht van de gezusters Geel van Spanbroek 
aan Carolus Boers om hen te vertegenvoordigen, verleend voor Daniël Ter, notaris 
in Den Haag.
1733, 1735 1 charter en 1 stuk

s. Geslacht Van Goudoever.

s. Geslacht Van Goudoever.

1828 Afbeelding van de deputatie van kolonel J. van Goudoever, P. Witmond en H. van 
Blomhof naar burgemeester Hendrik Hooft op verzoek van de burgerij van 
Amsterdam in de nacht tussen 20 en 21 april 1787. Proefdruk van een gravure door 
N. van der Meer naar een ontwerp van G. Grijpmoed ter illustratie van de Vervolgen 



2.21.018 Beresteyn, van 201

op Wagenaar.
Z.j. 1 stuk

t. Geslacht Van Groenevelt.

t. Geslacht Van Groenevelt.

1829 Dissertatie over de gezondheid van de lucht in de stad Leiden, geschreven door 
Johan van Groenevelt ter verkrijging van de doctorstitel in de medicijnen aan de 
universiteit aldaar.
12 januari 1712 1 deeltje

1830 "Klinkdicht na het inhuldigen van .... Jan van Groenevelt tot hoofd-officier der stad 
Leyden", door Josias Dibbetszoon van de Kapelle. Gedrukt.
10 mei 1739 1 stuk

u. Geslacht Van Groenewegen.

u. Geslacht Van Groenewegen.

1831 Akte houdende de overdracht van twee losrentebrieven ten laste van de Staten van 
Holland en Westfriesland door Catharina Kievit, weduwe van Willem van Nes en 
Jacobus Hermanides, apotheker in Vrijenban, aan dr.Hoppesteyn, stadschirurgijn, 
ten overstaan van Adriaan van Groenewegen, schout, en schepenen van Vrijenban.
1 mei 1681 1 charter

1832 Akte houdende de overdracht van drie morgen en 422 roeden weiland aan de 
Paepsouwseweg in Vrijenban door Ary Symontszoon aan Cornelis Leendertzoon 
Uytenbroeck ten overstaan van Adriaan van Groenewegen, schout aldaar.
7 juni 1701 1 charter

1833 Eigendomsbewijs van Juliaan van Groenewegen van een wissel ten laste van het 
gemene land van Holland ten name van Elisabeth Verburg, overgedragen door 
Jacoba van der Hulst ten overstaan van schepenen van Overschie en Hogenban.
17 oktober 1725 1 charter

v. Geslacht De Groot.

v. Geslacht De Groot.

1834 "Verzoekschrift van Maria van Reygersberg om Louvesteyns Uytgang", anoniem 
gedicht, 1621. Afschrift.
Z.j. 1 stuk

1835 Facsimile van een brief van Hugo de Groot aan de heer Vicquefort, landgraaf van 
Hessen, 19 september 1643- Gehectografeerd, met vertaling.
Z.j. 1 stuk

1836 Inventaris van archivalia, afkomstig van leden van het geslacht De Groot door N.N. 
(19e eeuw).
Z.j. 1 omslag

w. Geslacht Heucquesloot of Hoycquesloot.

w. Geslacht Heucquesloot of Hoycquesloot.

1837 Testament van Philips Nachtegaal, verleden voor Willem Nicolaes Oudvliet, notaris.
7 augustus 1577 1 stuk
1. Philips Nachtegaal had een leen gepasseerd ten behoeve van Joost Hoyckesloot en bedenkt de 
kinderen van Klaas Hoyckesloot in zijn testament.
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2. Zie regestenlijst nr. 20.

1838 Testament van Maria Heuckesloot, afgelegd voor Pieter Piest, notaris in Den Haag.
17 november 1629 1 stuk

x. Geslacht Van der Hoeff.

x. Geslacht Van der Hoeff.

1839 Akte, houdende de overdracht van negen morgen en 35 roe en drie hont land aan 
de Rotterdamse Weg in Delfgauw door Wouter Wegewaert aan Anthony van 
Brouckhorst, met eigendomsbewijs van Wouter Wegewaert van zeven morgen, drie 
hont poortland in het zuiden van Delfgauw, vermeldende Pieter Willem van der 
Hoeff als een der overdragers.
1630, 1662 2 charters in 1 transfix

y. Geslacht Van der Laen.

y. Geslacht Van der Laen.

1840 Testament van Magdalena van der Laen, gedeponeerd hij Johan den Blaeuwen, 
notaris in Leiden, 6 januari 1692. Afschrift.
Z.j. 1 stuk

z. Geslacht Van der Marck.

z. Geslacht Van der Marck.

1841 Testamenten van Nicolaes van der Marck en Elisabeth Thomasdochter van der 
Voole, afgelegd voor Abraham van de Velde, notaris in Delft.
1771-1784 3 stukken

aa. Geslacht Marcus.

aa. Geslacht Marcus.

1842 Sententie van het Hof van Gelderland, houdende ontbinding van het tweede 
huwelijk van Mordechay Jacob Marcus met Magdalena Isaacsdochter Cohen, met 
requisitoir van de momboir van het gewest. Gedrukt.
1769 1 katern

1843 Ingekomen kwitanties bij A. Marcus van zijn neven Bade.
1843-1855 1 omslag

bb. Geslacht Meerman.

bb. Geslacht Meerman.

1844 Akte houdende de overdracht van een huis,genaamd "Het Wapen van Holland." aan 
de Oude Delft te Delft door Emerentia van Adrichem, weduwe van Frans Meerman, 
aan haar zoon Johan Meerman ten overstaan van schepenen aldaar, met 
eigendomsbewijs van Joost Jacobszoon van Adrichem, 1626.
21 maart 1681 2 charters

1845 Beschikking van de Staten van Holland, houdende toestemming aan Gerrit 
Meerman tot de verkoop van enige fideïcommissen uit de nalatenschap van 
Maarten Meerman.
12 januari 1711 1 charter
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cc. Geslacht Ten Nuyl.

cc. Geslacht Ten Nuyl.

1846 Akte, houdende de voorlezing van een olografisch testament van Judith Hagedoorn 
ten overstaan van Judith ten Nuyl als getuige door Gerbrand Dumbar, secretaris van 
de stad Deventer.
7 september 1742 1 stuk

dd. Geslacht Von Pestel.

dd. Geslacht Von Pestel.

1847 Gedicht van Von Pestel, luitenant van het 4e regiment artillerie van ligne "sur les 
ordres du Lt. Kolonel Verkouteren". Geschreven.
1824 1 stuk

ee. Geslacht (Van) Rappard.

ee. Geslacht (Van) Rappard.

1848 Brief van Frederique Sophie Rappard aan haar grootvader Rappard.
1 februari 1772 1 stuk

1849 Teksten van adelsdiploma's, uitgereikt door de Koning van Pruissen en de 
Pfalzgraaf aan leden van het geslacht Rappard, 1790-1792. Gedrukt.
Z.j. 1 band

1850 Brief van A.G.A. van Rappard, ex-voorzitter van de commissie tot beheer van de 
nalatenschap van Koning Willem II aan M. Smissaert, inspecteur der registratie van 
de Domeinen.
10 april 1861 1 stuk

ff. Geslacht Ronstorff.

ff. Geslacht Ronstorff.

1851 Getuigschrift, uitgereikt bij de tweede prijs in het Engels aan Henri Ronstorff in het 
Koninklijk Athaeneum te Antwerpen.
8 augustus 1839 1 stuk

1852 Vergunning aan Willem Hendrik Ronstorff tot het houden van een graf op de 
Kielbegraafplaats te Antwerpen door burgemeesters en schepenen aldaar.
17 juni 1903 1 stuk

gg. Geslacht Van Santen.

gg. Geslacht Van Santen.

1853 Akte houdende een overeenkomst tussen Dirck Dirckszoon van Santen en Cornelis 
Peterzoon den Deen, schipper, over de aflossing van een hypotheek, die Den Deen 
gesloten heeft ten behoeve van Van Santen op zijn huis aan het Spui te Rotterdam 
wegens de koop van een huis in Delfshaven, afgelegd voor Jhan van der Heyde, 
notaris aldaar, met afschrift.
8 mei 1596 2 stukken
Zie regesten lijst nr. 37.

1854 Akte houdende een overeenkomst tussen Franchois van Santen en Abraham 
Pieterszoon inzake de overdracht van een halve morgen land in Lier door de laatste 
aan de eerste en de regeling van de arbitrage over de kosten, verbonden aan een 



204 Beresteyn, van 2.21.018

onderzoek naar het bij het land behorend uitpad, afgelegd voor F. van der Kloet, 
notaris aldaar.
19 maart 1659 1 stuk

hh. Geslacht Schuurman.

hh. Geslacht Schuurman.
Dit geslacht komt voor in de acht kwartieren van W.F. Schlingemann, schoonzoon van E.A. van 
Beresteyn.

1. Petrus Schuurman (ca. 18e eeuw) en Sebilla Gezina de Ruyter (1742-1813).

1. Petrus Schuurman (ca. 18e eeuw) en Sebilla Gezina de Ruyter (1742-1813).

1855 Magescheid over de nalatenschap van Sebilla Gezina de Ruyter.
3 november 1814 1 stuk

2. Jan Bloemert Schuurman (1767-1841) en Elisabeth Tuttel (ca 1775-1854).

2. Jan Bloemert Schuurman (1767-1841) en Elisabeth Tuttel (ca 1775-1854).
a. Jan Bloemert Schuurman.

a. Jan Bloemert Schuurman.

1856 Doctorsbul, uitgereikt door de universiteit van Harderwijk bij zijn promotie in de 
medicijnen.
16 april 1791 1 charter

1857 Akte houdende zijn toelating als arts in Zwolle door de prefectuur aldaar.
10 december 1812 1 stuk

b. Elisabeth Tuttel.

b. Elisabeth Tuttel.

1858 Kasboekje, bijgehouden door Elisabeth Tuttel.
1838-1840 1 katern

3. Peter Meinard Schuurman (1804-1880) en Sara Antonia Gerritdina Scriverius (1808-1880).

3. Peter Meinard Schuurman (1804-1880) en Sara Antonia Gerritdina Scriverius (1808-
1880).

a. Peter Meinard Schuurman.

a. Peter Meinard Schuurman.

1859 Installatiebul van de Groningse Studentensenaat Vincicat atque Polit.
23 oktober 1823 1 charter

1860 Akte houdende zijn aanstelling tot procureur bij de rechtbank van eerste aanleg in 
Zwolle door koning Willem I.
18 maart 1832 1 charter

1861 Ingekomen brieven van G. Groen van Prinsterer, 1860-1863, C. de Ranitz, 10 februari 
l860,en De Savornin Lohman, 7 oktober 1859.
1859-1863 1 omslag

1862 Ingekomen oproepen van de plaatselijke commissie voor het Nationaal 
Gedenkteken voor november 1813 te Steenwijk.
15 mei 1863 2 stukken

1863 Onderhandse overeenkomst tussen Peter Meinard Schuurman en zijn vrouw 
houdende de verdeling van hun in gemeenschap bezeten goederen.
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Januari 1878 1 stuk
b. Sara Antonia Gerritdina Scriverius.

b. Sara Antonia Gerritdina Scriverius.

1864 Magescheid over de nalatenschap van Anna Aleida Catharina van Prehm, weduwe 
van Antonie Johannes Scriverius, en van Daniella Wilhelmina Scriverius, door 
Henrietta Wilhelmina Scriverius, Sara Antonia Gerritdina Scriverius en Antonius 
Johannes Scriverius.
18 maart 1860 1 stuk

4. Jan Bloemart Schuurman (geboren 1839).

4. Jan Bloemart Schuurman (geboren 1839).

1865 Doctorsbul, uitgereikt aan Jan Bloemart Schuurman door de universiteit van 
Utrecht bij zijn promotie in de medicijnen.
12 december 1863 1 charter

ii. Geslacht Spiering.

ii. Geslacht Spiering.

1866 Dagvaarding van schepenen van 's-Hertogenbosch aan Cornelia Huyberts van den 
Meerendonks dochter, weduwe van Francis Gijsbert Spiering, tot een proces inzake 
een vordering van Petronella van Muylen, weduwe van Gijsbert van Heumen, 
wegens achterstallige rente.
Z.j. 1 stuk

jj. Geslacht Stroek.

jj. Geslacht Stroek.

1867 Oprechte Donderdagsche Haarlemsche Courant van 8 december 1803, houdende 
dagvaarding van Johan Caspar Overberg door Diedrich Wilhelm Overberg en Jurgen 
Raffelbeil inzake een proces om de nalatenschap van Maria Elisabeth Moerland 
Stroek.
1803 1 stuk

kk. Geslacht Suermond.

kk. Geslacht Suermond.

1868 Akte houdende de overdracht van een huis in het Oogsteegje te Amsterdam door 
Wilhelmus Louis de Suermondt aan Gillis Pater ten overstaan van schepenen 
aldaar.
7 december 1724 1 charter

ll. Geslacht Le Sueur.

ll. Geslacht Le Sueur.

1869 Akte houdende de boedelscheiding van de nalatenschap van Catharina Jacoba de 
West, weduwe van Petrus Ludovicus Le Sueur door J. van Koetsveld du Crocq, 
notaris te Delft, met rekening over de boedel.
13 mei 1813 1 band

mm. Geslacht Tromp.

mm. Geslacht Tromp.

1870 Epigrammen op het overlijden van Maarten Harpertszoon Tromp, uitgegeven door 
Abraham Isaacxzoon van der Beeck.
1653 1 katern
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1871 Bruiloftszang ter ere van het huwelijk van Harpert Tromp en Magdalena van 
Adrichem door Willem de Langue. Gedrukt.
29 november 1654 1 stuk

1872 "Carmen Heroicum" over de heldendaden van Maarten Harpertszoon Tromp, 
voorgedragen door Gerard Corneliszoon Meyners bij zijn afscheid aan het 
gymnasium te Delft, met gegraveerd portret van Tromp. Geschreven.
6 maart 1780 1 katern

1873 Afbeelding van het graf van Maarten Harpertszoon Tromp in Delft. 
Waterverfschildering.
Z.j. 1 stuk

nn. Geslacht Tuttel.

nn. Geslacht Tuttel.
Dit geslacht komt voor in de acht kwartieren van W.F. Schlingemann, schoonzoon van E.A. 
Beresteyn.

1874 Doctorsbul, uitgereikt aan Hildebrand Tuttel door de universiteit van Groningen bij 
zijn promotie in de rechtswetenschap, met aantekeningen over zijn admissie als 
advocaat in Deventer en Kampen.
1740-1751 1 charter

1875 Akte houdende de aanstelling van Hillebrand Tuttel tot secretaris van de stad 
Steenwijk door prins Willem IV.
24 juli 1750 1 stuk

1876 Akten houdende Magescheid over de nalatenschap van Aefje van Loon, weduwe 
van Meinard Tuttel.
18 mei 1804 4 stukken

1877 Testament van Jacob Hilbrand Tuttel, afgelegd voor Jan Wijbrand Fabius, notaris te 
Steenwijk.
21 december 1821 1 stuk

1878 Akten houdende de toekenning van een graf in de begraafplaats der gemeente 
Steenwijk aan Johanna Margaretha Tuttel en Jan Wilbrink.
18 februari 1870 2 stukken

oo. Geslacht Vaillant.

oo. Geslacht Vaillant.

1879 Dissertatie over de vrije wil als noodzakelijke voorwaarde bij het plegen van 
misdrijf, geschreven door Christiaan Willem Everard Vaillant ter verkrijging van zijn 
doctorstitel in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Utrecht.
14 september 1837 1 deel

pp. Geslacht Van Voorthuyzen.

pp. Geslacht Van Voorthuyzen.

1880 Litho van H. van Voorthuyzen, houdende de afbeelding van een tjalk "am Rhein bei 
Ruhrort".
Z.j. 1 stuk
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qq. Geslacht Wyborgh.

qq. Geslacht Wyborgh.

1881 Doopbewijs van Adriana Johanna Wyborgh, 1774, uitgegeven door de ambtenaren 
van de burgerlijke stand te Olst.
27 juni 1816 1 stuk

B. Stukken van Topografische Betekenis.

B. STUKKEN VAN TOPOGRAFISCHE BETEKENIS.
1. Provincie Groningen.

1. PROVINCIE GRONINGEN.
a. Groningen.

a. Groningen.

1882 Akte houdende de overdracht van twee kamers met achterland te Groningen door 
Hindrick Bartels aan Lambert Beeck ten overstaan van Johan Baptiste Gramage, 
hoveling van Westerdiel en Langwold.
19 augustus 1629 1 charter

1883 Akte houdende de overdracht van een huis aan de altbreede Marckt te Groningen 
door Harmen Berents Soerensteen en Otto Caerlszoon Oosterveldt aan E. Ebbing 
ten overstaan van burgemeesters en raad aldaar.
8 februari 1649 1 charter

1884 Akte houdende de overdracht van een kamer op de grond van Jacoba Bierben in 
Groningen door Amelia Eden, weduwe van Andries Heyndorp, aan Catharine 
Boetmans, weduwe van Peter Martens, ten overstaan van de administrateur der 
weeskamer aldaar.
16 september 1726 1 charter

1885 Akte houdende de overdracht van een huis aan de Rioelenstraat te Groningen door 
Jan Antoni aan Geert Aukes ten overstaan van de richter van Wetsingh en Sauwert.
9 april 1738 1 charter

b. Grijpskerk.

b. Grijpskerk.

1886 Akte houdende de overdracht van een hoeve met boomgaard in Grijpskerk door 
Luydolph Tinge aan capitein J. Eibels ten overstaan van de grietman Gerbracht 
Clant.
23 februari 1729 1 charter

c. Veendam.

c. Veendam.

1887 Akte houdende de overdracht van twee en driekwart deimt land langs de 
Omlanderwijk te Veendam door Nicolaus Emmen aan Hindrik Janszoon Blauw ten 
overstaan van kerkvoogden aldaar.
6 mei 1755 1 charter

1888 Akte houdende de overdracht van vijf en eenvierde maat dienstland in de 
Drentenwijk in Veendam door Tjitsen Pieters aan Alef Wessels ten overstaan van 
kerkvoogden aldaar.
25 april 1808 1 charter
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d. Wildervank.

d. Wildervank.

1889 Akte houdende de overdracht van vier percelen land, gelegen onder het 
Oosterommerlanderdiep te Wildervank door erfgenamen van H.E. van der Veen 
aan Nathan Levi Abrahams ten overstaan van predikant en kerkvoogden aldaar.
9 mei 1708 1 charter

2. Provincie Drenthe.

2. PROVINCIE DRENTHE.

1890 Akte houdende de overdracht van 19 deimt land te Eext door de erfgenamen van 
Remke Schelter, weduwe van Jan Philippus, aan Eltjo Sijpkens ten overstaan van 
geëligeerden van het kerspel Scheemda.
5 mei 1670 1 charter

3. Provincie Overijssel.

3. PROVINCIE OVERIJSSEL.

1891 Akte houdende de overdracht van buitendijks land in Baarloo door Herman van 
Blois aan Johan van Echten ten overstaan van Johan van Coesfelt, schout van 
Vollenhove.
15 augustus 1598 1 charter
Zie regestenlijst nr. 44.

1892 Akte houdende de overdracht van een huis aan de Lange Bisschopsstraat in 
Deventer door Hendrik Beekman en Alexander Reinier Vermeer aan Bernardus 
Albers en Everhard Herman Putman ten overstaan van schepenen aldaar.
7 april 1773 1 charter

1893 Kaart van de stad Kampen, samengesteld door de directeur der gemeentewerken. 
Gedrukt.
Mei 1930 1 stuk

4. Provincie Gelderland.

4. PROVINCIE GELDERLAND.

1894 Akte houdende de overdracht van een huis met hof in de Nieuwe Stad te Arnhem 
door Aelbert Noedwick aan Evert Gaemitszoon ten overstaan van schepenen 
aldaar.
15 april 1547 1 charter
Zie regestenlijst nr. 13.

1895 Magescheid over de nalatenschap van Henric Pouwelszoon, houdende diverse 
goederen binnen en in de omgeving van Arnhem, gesloten door Cornelis 
Engelbertszoon, Willem Haymiszoon en Jan Luttenhouwer.
26 april 1592 1 charter
Zie regestenlijst nr. 31.

1896 Kaarten van Gelderland en van het kwartier van Nijmegen door Isaac Thyrion en 
N.N.
1741 en z.j. 2 stukken

1897 Akte houdende de belening van Jan Vermeulen met het perceel de Hamse Camp in 
De Start onder de heerlijkheid Zoelen, nagelaten door zijn schoonvader Deminius 
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Johannes Voss, door Willem Hendrik Baren, heer van Brasel en Zoelen.
5 januari 1757 1 charter

1898 Kaart van Bredevoort en omgeving. (19e eeuw).
Z.j. 1 stuk

1899 Afbeeldingen van huize "de Oorsprong" in Oosterbeek. (19e en 20e eeuw).
Z.j. 3 stukken

1900 Prospectus van de openbare verkoping van de heerlijkheid Geldermalsen en het 
landgoed Groot Ravestein ten overstaan van H. Kuyk en C. Bimberge, notarissen in 
Geldermalsen en Den Haag.
Maart 1916 1 deeltje

5. Provincie Utrecht.

5. PROVINCIE UTRECHT.

1901 Akte houdende de overdracht van een boomgaard en boerderij door Maarten 
Thomaszoon van Wolfenbuitel aan Jan Gerbrandzoon van Schagen, burgemeester 
van Wijk bij Duurstede, ten overstaan van schout en schepenen aldaar.
21 maart 1636 1 charter

1902 Prentkaarten houdende afbeeldingen van de Emmalaan in Utrecht. (20e eeuw).
Z.j. 3 stukken

6. Provincie Noord-Holland.

6. PROVINCIE NOORD-HOLLAND.
a. Amsterdam.

a. Amsterdam.

1903 Afbeeldingen van huizen in Amsterdam, met kaartje van de omgeving van de Oude 
Kerk en de Nieuwmarkt.
19l4 en z.j. 1 omslag

b. Haarlem.

b. Haarlem.

1904-1906 Stukken betreffende een huis, gelegen aan de Oude Gracht.
1904 Akte houdende de overdracht van het huis door Aef, weduwe van 

Pieter Visscher en Jan Pieter Visscher aan mr. Lambrecht Jacobszoon 
ten overstaan van schepenen van Haarlem. 27 maart 1540, 1 charter
Zie regestenlijst nr. 9.

1905 Onderhandse akte houdende de goedkeuring van Jacob 
Lambrechtszoon aan zijn buurman Barend Janszoon (Wollewever) 
tot het verwijderen van een gedeelte van de grensmuur. 14 augustus 
1570, 1 charter
Zie regestenlijst nr. 17.

1906 Akte houdende wijziging van de voorwaarden inzake verbouwing 
aan het huis, gesloten bij de overdracht van het aangrenzende huis 
door Geertruid Willemsdochter, weduwe van Claes Martijnszoon, 
aan Lambrecht Jacobszoon op 30 april 1529, door Jan Corneliszoon 
Colf met toestemming van zijn buurman Willem Corneliszoon Bosch 
ten overstaan van schepenen van Haarlem, met de akte van 
overdracht van het huis, 1529. 3 juli 1590, 2 charters in een transfix
Zie regestenlijst nrs 7 en 28.
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1907-1909 Transporten van huizen aan de Zijlstraat.
De namen van de betrokken partijen zijn opgenomen in de index.
1907 Akten betreffende de verkoop van een huis aan de Zijlstraat door 

Baltina en Maria Oymans, weduwen van Johan Bernaertszoon 
Daniels en Gualtherius Bodaen Coerten, aan Pieter Rijcke, met 
retroacta. 1622-1685, 4 charters

1908 Eigendomsbewijs van Jacobus van Sprang van een huis in de 
Zijlstraat met retroacta. 1609-1696, 3 charters

1909 Akte houdende de overdracht van het huis op de Zijlstraat, gelegen 
naast het pand, beschreven in inventarisnummer 1908, tegenover de 
Zoetemelkwittebroodstraat, door Joan en Pieter van Eybergen aan 
Jan Vermoeten, met retroacta. 1742-1765, 3 charters

1910 Akten houdende de overdracht van een aantal huizen in de Agterstraat in Haarlem, 
genummerd, met tafel. (19e eeuw).
1723-1801 en z.j. 17 charters en 1 stuk
Aanwezig zijn de nummers 1-16 en 18. De namen op de tafel zijn opgenomen in de index.

c. Weesp.

c. Weesp.

1911 Kaart van twee percelen land, gelegen aan de 's Gravenlandseweg bij Weesp en de 
Noordvest. (l7e en l8e eeuw).
Z.j. 1 stuk

1912 Documentatie over de hoeve Beresteyn tussen Muiden en Weesp.
1834-1941 1 omslag

d. De Woudmeer.

d. De Woudmeer.

1913 Kaart van een aantal percelen, gelegen in de polder de Woutmeer. (l6e eeuw).
Z.j. stuk

7. Provincie Zuid-Holland.

7. PROVINCIE ZUID-HOLLAND.
a. Delft.

a. Delft.

1914 Resoluties van de Staten van Holland inzake de aan de stad Delft te vorderen 
repartities en renten. 1583, 1685. Afschriften.
Z.j. 2 stukken
Zie regestenlijst nr. 21.

1915 Akte houdende de aflossing van vier tijnsen binnen de Vrijenbanse Tijns door 
Cornelis François. van Bodegem, met akte houdende de verlening van de 
vergunning door de Rekenkamer, augustus, november 1557. Afschriften in het 
"memoriaelbouck tot allerhande saecken" van de Rekenkamer, december 1557 en 
z.j. Afschrift door G.J. van Houven, notaris.
1589 1 stuk
Zie regestenlijst nrs. 15 en 16.

1916 Akten houdende de overdrachten van schuldbekentenissen van Albert Jacobszoon, 
brouwer, vanwege de koop van een brouwerij, genaamd 't Claverblad.
1591-1624 3 charters, waarvan 2 in transfix
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Zie regestenlijst nrs. 29 en 30.

1917 Akte houdende de verhuur van 490 roeden kooltuinland buiten Delft door Anthony 
de Wael aan Diewertgen Henricxdochter, weduwe van Ariën Corneliszoon 
Burgerhout.
25 april 1658 1 stuk

1918 Akte houdende de toekenning van zeven morgen 350 riem onvrij hofland in de 
hoefslag van Voordyxhoorn uit de nalatenschap van Geertruid Teding van 
Berkhout, weduwe van Hugo Brasser, aan Adriaan Brasser.
14 september 1661 1 stuk

1919 Stukken betreffende de vervullingen van de leenverplichtingen op het hofland in de 
hoefslag van Voordyxhoorn door Adriaan Brasser.
1661-1662 1 omslag

1920 Akten houdende overdrachten van een huis aan de zuidzijde van de Molenstraat 
binnen Delft, genaamd "De Drie Ooyevaertgens" of "Het Roode Cruys".
1678-1745 6 charters, waarvan 2 in transfix
De namen van de partijen zijn opgenomen in de index.

1921 Afbeeldingen van de Oude Kerk te Delft door I. Veenhuyzen en A. Oltmans. (18e en 
19e eeuw).
Z.j. 2 stukken

1922 Affiche houdende aankondiging van de openbare verkoop van een perceel weiland 
rond de hoeve De Ham onder Delft van weilanden aan de Voordyxhoornseweg 
onder Hof van Delft en onder Delfgauw door Abram Petersen, notaris in Delft. 
Gedrukt.
1795 1 stuk

1923 Prospectus van de openbare verkoping van de hoeve Beerensteyn onder Hof van 
Delft ten overstaan van P.C.L. en L. Eikendal, notarissen in Den Haag, met kaartjes 
van hoeven van die naam.
November 1908 en z.j. 1 omslag

1924 "De fabrieksbode", personeelsweekblad van diverse fabrieken in Delft, houdende 
een artikel over de boerderij De Ham bij Delft.
25 februari 1933 1 katern

1925 Afbeeldingen van huizen in Delft. (20e eeuw).
Z.j. 1 omslag

b. Den Haag.

b. Den Haag.

1926 Akte houdende de verdeling van een woning, genaamd De Doornenkroon, op de 
Burchtgracht door Rochus Pieterszoon Smout en Jan Westerbaan, ten overstaan 
van schepenen.
7 mei 1637 1 charter

1927 Akte houdende de overdracht van een huis aan het Plein, voormalig eigendom van 
Nicolaas van Overschie, door executeurstestamentair van de nalatenschap van 
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Alida Vlaardingerwoud, weduwe van Michiel van Hoecke, aan Johan Bernard van 
Riele ten overstaan van schepenen.
20 mei 1772 1 charter

1928 Akte houdende de overdracht van een huis op de zuidzijde van de 
Anthonisburchtwal door Elisabeth van Echten aan Johannes van Rooye en Barend 
Prins ten overstaan van schepenen.
9 september 1776 1 charter

c. Kralingen.

c. Kralingen.

1929 Akte houdende de erfelijkheidsverklaring van een leen van negeneneenhalf morgen 
land in de Kralingse polder aan regenten van het weeshuis in Delft door Charles 
Albert de la Torre, heer van Valkenisse, Spangen, Nieucoop, Noorden en 
Achttienhoven.
Februari 1701 1 charter

d. Leiden.

d. Leiden.

1930 Akte houdende de verklaring van Henricus Sivaerdszoon, rector te Rotterdam, dat 
het huis, gelegen aan de noordzijde van de steenschuur op de Voldersgraft 
toebehoort aan de boedel van zijn schoonvader Willem Janzoon van der Pluim, ten 
overstaan van schepenen van Leiden.
6 juni 1745 1 charter

e. Lisse.

e. Lisse.

1931 Afbeeldingen van de hofstede Ter Spekke te Lisse, met verhuurcondities, opgesteld 
door Pauwels van Beresteyn, 1597. Fotostaten. (20e eeuw).
Z.j. 4 stukken
Zie regestenlijst nr. 41.

f. Middelharnis.

f. Middelharnis.

1932 Foto's genomen op het landgoed Hoffdijck in Middelharnis. (20e eeuw).
Z.j. 2 stukken

g. Overschie.

g. Overschie.

1933 Akte houdende de overdracht van een morgen, 450 roeden veenland in de polder 
Schieveen onder Overschie door Arie Knijn Dirkszoon van der Meer en Dirk 
Hogenboom ten overstaan van schout en schepenen van Overschie en Hogerban.
23 september 1758 1 charter

h. Rijswijk.

h. Rijswijk.

1934 Schuldbekentenis van Thijmen van Volbergen aan de erfgenamen van Cornelis 
Claeszoon te Voorburg voor gelden, te betalen voor één morgen, 337 roeden land in 
de Nieuwe Broek te Rijswijk.
2 december 1682 1 stuk
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i. Voorburg.

i. Voorburg.

1935 Prospectus van de openbare verkoping van de buitenplaats Leeuwenbergh onder 
Stompwijk nabij Voorburg ten overstaan van H.M. Janssen, notaris in Den Haag.
Juni 1923 1 deeltje

j. Voorschoten.

j. Voorschoten.

1936 Kaart van de buitenplaats Beresteyn. (19e eeuw).
Z.j. 1 stuk

1937 Dokumentatie over de buitenplaats Beresteyn, de buitenplaats Berbice, de zich 
aldaar bevindende Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren 
Werken van J.M. van Kempen en het Instituut Wullings.
1900-1942 en z.j. 1 omslag

1938 Album houdende foto's van het Instituut Wullings, gevestigd in de voormalige 
hofstede Beresteyn. (20e eeuw).
Z.j. 1 deel

8. Provincie Noord-Brabant.

8. PROVINCIE NOORD-BRABANT.
a. Geffen.

a. Geffen.

1939 Akte houdende de overdracht van anderhalve morgen land, genaamd "de hoeghe 
Koegheldonc" en enige erftijnsen door Henricus van Zulikem aan zijn zusters 
Heilwigis en Elisabeth ten overstaan van schepenen van 's-Hertogenbosch.
27 juni 1376 1 charter
Zie regestenlijst nr. 1.

1940 Akte houdende de toekenning van een jaargeld en diverse landgoederen onder 
Geffen en Nuland door Leoninus Leoninuszoon van Erp en Gijsbert Gijsbertszoon 
Kocke, vrijheer van Langel, aan Gertrudis Hendriksdochter van der Aa en Anna 
Johannisdochter van der Aa.
16 maart 1475 1 charter
Zie regestenlijst nr. 2.

1941 Akte houdende de verpachting van het "on ende sevenblock tiende" in Asten 
genaamd Diesdonck door Rutger van Berckel, heer van Nuenen, aan Willem 
Govaertszoon van Burssel ten overstaan van schepenen van 's-Hertogenbosch.
17 mei 1575 1 charter
Zie regestenlijst nr. 18.

b. 's-Hertogenbosch.

b. 's-Hertogenbosch.

1942 Akte houdende de overdracht van een woonhuis op de hoek van de Ververstraat en 
de Volderstraat te 's-Hertogenbosch door Catharina Arent-Jansdochter aan haar 
zoon Anthony Scheffers, boekverkoper, ten overstaan van Laureyns van Kessel, 
secretaris van de stad.
23 maart 1649 1 stuk
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1943 Akte houdende verklaringen omtrent het ontstaan en de geldigheid van de Bossche 
en Ommelse tienden, met retroacta, 17e eeuw.
7 november 1778 1 omslag

1944 Formule van de pachtcondities, op te stellen door de rentmeester van het Godshuis 
De Heylige Geest binnen 's-Hertogenbosch. Gedrukt.
Z.j. 1 stuk

c. Sint Michielsgestel.

c. Sint Michielsgestel.

1945 Prentkaart, houdende een afbeelding van het instituut "Huize Ruwenberg" in St. 
Michielsgestel. (20e eeuw).
Z.j. 1 stuk

d. Veghel.

d. Veghel.

1946 Brieven, gravures en fotostaten betreffende het kasteel Frisselstein onder Veghel. 
(l8e-20e eeuw).
1912, 1944 en z.j. 1 omslag

e. Vught.

e. Vught.

1947 Kohier van de tijns op landerijen, gelegen in Cromvoirt, opgesteld door Jacob 
Sanders van Os, priester.
1553 1 katern

1948 Akte houdende de overdracht van een perceel, genaamd de cleyne Diese of het 
Kerckhofvelt onder Vught door Dominicus van Leemputte aan Peeter Caerlmans 
ten overstaan van schepenen van 's-Hertogenbosch, met retroacta, 1587-1676.
2 september 1693 8 charters, waarvan 7 in lias
Zie regestenlijst nrs. 23-25.

1949 Akte houdende de overdracht van een perceel, genaamd de Doorewey,gelegen aan 
het gasthuis in Vught, door de erfgenamen van Peter Leermakers aan Wilhelm 
Keuchenius ten overstaan van schepenen aldaar.
21 november 1721 1 stuk

1950 Akte houdende de belening van Jacob Arend van Perponcher de Selanitzky, Willem 
van Laar en Nicolaas Hendrik van Hoorn met een cijns op het landgoed Cromvoirt in 
de parochie St. Lambrechts te Vught door de Leenhof van Brabant.
7 december 1763 1 charter

1951 Stukken betreffende de overdracht van een perceel, genaamd de Eykakker, onder 
Vught, door de executeur-testamentair van Anna Maria van Heeswijk, weduwe van 
Hendrik de Weerd, aan Matthijs Schellekens.
21 september 1773 1 katern

1952 Stukken betreffende de verkoop en de overdracht van het perceel De Diesvoort te 
Vught door Jan van Someren aan Geert van Schijndel.
3 november 1817 1 katern
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1953 Artikelen betreffende het kasteel Maurik te Vught, met aantekeningen.
1909-1934 en z.j. 1 omslag

1954 Fotografische afbeeldingen van het kasteel Maurik te Vught en de zich daaronder 
bevindende hoeven. (20e eeuw).
Z.j. 1 omslag

1955 Aquarel, houdende een afbeelding van het kasteel Maurik door Georg Rueter.
Z.j. (20e eeuw) 1 stuk

9. Plaatsen buiten Nederland.

9. PLAATSEN BUITEN NEDERLAND.

1956 Akte houdende de overdracht van een huis en hof aan de Vorstraat in Nordhorn 
door Henrick Velckers aan Willem Kramer ten overstaan van burgemeesters aldaar.
16 december 1610 1 charter
Met afschrift door Eltjo Anne van Beresteyn. Z.j. (20e eeuw).

C. Varia.

C. VARIA.
1. 16e en 17e eeuw.

1. 16E EN 17E EEUW.

1957 Placcaet van Karel V houdende voorschriften inzake de opstelling van pacht- of 
huurcedullen en het verbod van overdracht van pachtrechten door pachters buiten 
toestemming van de verpachters, 22 januari 1515. Afschrift door de griffier van het 
Hof van Holland. (l6e eeuw).
Z.j. 1 stuk
Zie regestenlijst nr. 5.

1958 Akte houdende de overdracht van een losrentebrief ten laste van de zes grote 
steden van Holland door Margareta van Leeuwen, weduwe van Willem van 
Sonnenberg, aan Cesar Bonetis te Alkmaar ten overstaan van schepenen van Den 
Haag.
3 september 1607 1 charter

1959 Testament van Backer en Greetgen Jaspersdochter te Egmond, afgelegd voor.. 
Jacobszoon van der Lijn, notaris te Alkmaar.
28 juli 1640 1 charter
Van dit stuk ontbreekt het linker gedeelte.

1960 Akte houdende de overdracht van een losrentebrief ten laste van het gewest 
Holland, uitgereikt aan Jan van Lanschot, door diens erfgenaam Wouter van 
Lanschot aan zijn zwager François Focanus ten overstaan van schepenen van 
Leiden.
17 november 1673 1 charter

1961 Sententie van de Hoge Krijgsraad tegen Jean Barton wegens verraad. Gedrukt.
1673 1 deeltje

1962 Exploit van de Raad van Brabant ter uitvoering van een vonnis van namptissement 
tegen Jan Henrimans, Jacob Willem en Cornelis Claessen c.s. op eis van Zacharias 
van Deutecom.
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9 december 1675 1 charter

1963 Testament van Maria van Walenburg, vrouwe van Oudkarspel en Schotelbosch, 
echtgenoot van Hendrick Hooft, afgelegd voor Philips Bastels, notaris te 
Rotterdam, met afschrift.
1 oktober 1678 2 stukken

1964 Autentiek afschrift van een testament van Joris van der Houven op 25 juni 1677 voor 
Abraham van der Velde, notaris te Delft, 14 juni 1681. Afschrift door D. van der 
Houven, notaris.
13 oktober 1681 1 stuk

1965 Akte houdende de overdracht van een losrentebrief ten laste van de Staten van 
Holland en Westfriesland door Willem van Sol aan de erfgenamen van Abraham 
van Hoochbrugh ten overstaan van schepenen van Leiden.
27 juni 1682 1 charter

1966 Afbeelding van executies, verricht door de Spanjaarden na de inname van Haarlem 
in 1573.
Z.j. 1 stuk

2. 18e eeuw.

2. 18E EEUW.

1967 Olografische testamenten van Antony de Veer en Adriana van Foreest, 1716 en 1723. 
Anonieme notariële afschriften.
1725 2 stukken

1968 Wissel, uitgeschreven door Antonie van Carmen ter betaling van een schuld. aan 
Laurijns Willem Brocx te St. Michielsgestel ten overstaan van J. Tempelaar, notaris 
te Boxtel.
1 september 1742 1 stuk

1969 Afbeelding van de doop van Prins Willem V op 11 april 1748. (vermoedelijk hetzelfde 
jaar).
Z.j. 1 stuk

1970 Akte houdende een schuldbekentenis van Jacob Eijges en Etje Ennes aan Jan en 
Agneta Blijdensteyn ten overstaan van de richter van Cellens.
8 april 1757 1 charter
In dorso een onderhandse akte houden de overdracht van deze schuldbekentenis door Jan 
Blijdensteyn aan Isaac de Weert, voogd van Pieternelle Hendrina Maria Gemma en Gerrit Bavinck, en 
een kwitantie van De Weert, 1758.

1971 Ingekomen schuldbekentenissen bij Anthony en Anna van Renselaar.
1768-1783 5 stukken

1972 Proclamatie "Aan 't Bataafsche Volk" door "vertegenwoordigers van het Fransche 
Volk, gezonden bij de legers van "t Noorden". Gedrukt.
20 januari 1795 1 stuk

1973 "Tableau van St. Lodewijk", houdende een afbeelding van vrijmetselaarssymbolen.
Z.j. 1 stuk
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3. 19e eeuw.

3. 19E EEUW.

1974 Brief van Anisebil .... aan haar vriendin Elena Verbist, weduwe de Bruyn, vanuit het 
Koloniaal Werfdepot te Harderwijk.
19 april 1838 1 stuk

1975 Ingekomen Sint Nicolaassurprise bij René en Henriëtte Toe Laer.
30 november 1838 1 stuk

1976 Memorie van successie van de nalatenschap van Michaël Lentz, opgemaakt door 
Wichers, inspecteur ter registratie van Groningen, Afschrift.
2 mei 1840, Z.j. 1 omslag

1977 Tekst van een redevoering van de Koning van Pruissen op 15 oktober 1840, met lijst 
van bij deze gelegenheid gedecoreerde personen. Afschrift.
Z.j. 1 stuk

1978 "Hulde aan ... Willem II bij hoogst deszelfs kortstondig vertoef te Zevenaar", door 
"P.". Gedrukt.
26 augustus 1842 1 stuk

1979 Aquarel van H. Siegmund, voorstellende een schipbreuk.
1858 1 stuk

1980 Aquarel, voorstellende een vrouw in een historisch kostuum, door E.R.
1862 1 stuk

1981 Volmacht van Henriëtte Petronella Jeanna Fritzen aan Hermanus Daniël Simons tot 
het beheer van haar goederen, verleden voor Wilhelmus Gesinus van der Dussen, 
notaris te Zutphen.
23 januri 1885 1 stuk

1982 Foto's van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina.
1898 3 stukken

1983 Lijst van kandidaten voor het presidentschap van de commissie voor landbouw van 
de Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij, departement Alkmaar.
Z.j. 1 stuk

1984 Architectonische tekeningen van een onbekend pand.
Z.j. 2 stukken

1985 "Gedachten bij het naderen van den dag der aflegging mijner geloofsbelijdenis", 
anoniem gebedenboekje. Gedrukt.
Z.j. 1 deeltje

1986 Bidprentjes, knipprentjes en tekeningen.
Z.j. 2 bladen
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4. 20e eeuw.

4. 20E EEUW.

1987 De Amsterdammer van 29 oktober 1911, uitgegeven ter gelegenheid van net 25-
jarig tekenaarschap van Johan Braakensiek, met catalogus van de bij deze 
gelegenheid gehouden tentoonstelling.
1911 1 omslag

1988 Stukken betreffende het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Gedrukt.
1914 1 omslag

1989 Artikelen over het tiendrecht in Gelderland door diverse personen.
1917, 1922 2 katernen

1990 Fotografische afbeeldingen van een huis "Oudendijck" en van een onbekend pand.
1929 en z.j. 2 bladen

1991 Teksten van rouwzangen bij het overlijden van Koningin Emma en van "Liederen 
om niet", gedichten door O. Kamerlingh Onnes te Bergen. Gedrukt.
Maart 1934 en z.j. 2 stukken

1992 Fotografische afbeelding van een miniatuurtempel uit Achter-Indië.
Z.j. 1 stuk

Archief van de administratie van het Pieuse Fonds Maria Duyst, genaamd De kist Van Beresteyn.

ARCHIEF VAN DE ADMINISTRATIE VAN HET PIEUSE FONDS MARIA DUYST, GENAAMD DE  
KIST VAN BERESTEYN.

I. bestuur.

I. BESTUUR.

1993 Extracten en afschriftenvan testamenten van Maria Duyst, betrekking hebbend op 
de uit haar nalatenschap te stichten fundatie, met stambomen van haar 
nakomelingen.
1593-1660 en z.j. 1 omslag

1994 Testamenten van Pauwels van Beresteyn en Volckera Claesdr.Knobbert, met 
nadere codicillen. 1623-1633. Afschriften.
1634 1 katern

1995 Reglementen betreffende het beheer van net fonds, met stukken betreffende 
wijzigingen.
1678, 1861, 1924 1 omslag

1996 Stukken betreffende de benoeming van directeuren en administrateurs van het 
fonds.
1692-1926 1 omslag

1997 Notulen van bijeenkomsten van directeuren van het fonds, met genealogische 
aantekeningen over de nakomelingen van Maria Duyst en afschriften van 
testamentaire beschikkingen en reglementen, betrekking hebbend op het fonds.
1700-1750 1 deel
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1998 Notulen van bijeenkomsten van directeuren van het fonds, 1678-1826, met 
genealogische aantekeningen over de nakomelingen van Maria Duyst en afschriften 
van testamentaire beschikkingen en reglementen, betrekking hebbend op het 
fonds. Afschrift door M. Vredenburgh.
2 maart 1826 1 deel

1999 Resoluties van directeuren van het fonds, houdende vaststelling van jaarlijks te 
verrichten uitkeringen.
1829-1972 1 deel

2000 Correspondentie over vergaderingen van bestuursleden, met convocaties en 
kladnotulen.
1840-1937 1 omslag

2001 Lijsten van directeuren van het fonds.
1858-1934 3 katernen

II. financieel beheer.

II. FINANCIEEL BEHEER.

2002-2006 Rekeningen van de administrateurs van het fonds.
1645-1941 4 pakken en 1 omslag
2002 1645-1677, 1 omslag
2003 1678-1801
2004 1818-1882
2005 1855-1884
2006 1885-1941

2007 Ingekomen kwitanties voor betaalde belastingen.
1673-1723 1 pak

2008 Ingekomen facturen voor de kosten van een diner.
1677 1 omslag

2009 Ingekomen facturen voor administratiekosten en voor de kosten van het 
secretariaat.
1724-1861 1 omslag

2010 Vijfjarig overzicht van Adriaan van Vredenburgh van zijn financiële administratie.
1739 1 stuk

2011 Eigendomsbewijzen van wissels ten laste van de Staten van Holland.
1741-1809 1 pak

2012 Bewijzen van inschrijving in het Grootboek van Werkelijke en Uitgestelde Nationale 
Schuld, met rekeningen en kwitanties.
1815-1886 1 omslag

2013 Concept-rekeningen, met correspondentie van de administrateur en zijn 
mededirecteuren.
1834-1858 1 omslag
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2014 Briefwisseling van de administrateur met C.G.A.J. van der Straten van den Hill over 
de bevoegdheid van het bestuur tot het geven van opening van zaken over het 
beheer van het fonds.
1851-1853 1 omslag

2015-2016 Kasboeken.
1858-1929 2 delen
2015 1858-1884
2016 1889-1929

2017 Volmachten van de directeuren aan de administrateurs tot verrichtingen van 
geldhandelingen bij bankinstellingen.
1867-1896 3 stukken

2018 Correspondentie van de administrateur met diverse bankinstellingen over door het 
fonds te plaatsen beleggingen.
1908-1934 1 omslag

2019 Stukken betreffende de deponering van fondsen bij de Nederlandsche Bank.
1924-1925 1 omslag

2020 Uittreksel uit de wet op de Belasting van de Doode Hand en van de Wet op de 
Inkomstenbelasting, met aantekeningen. Gedrukt.
1934 1 katern

2021 Ingekomen rekeningen-courant van de bank Heldring en Pierson en van de 
Nederlandsche Bank.
1946, 1947 1 omslag

III. beheer van onroerende goederen.

III. BEHEER VAN ONROERENDE GOEDEREN.

2022 Stukken betreffende de openbare verkoping van negen huizen uit de Zusterlaan in 
Delft uit de nalatenschap van Maria Duyst.
1610-1614 1 omslag

2022 Rekest van Pauwels van Beresteyn aan het Hof van Holland om toestemming tot de 
verkoop van goederen uit de nalatenschap van Maria Duyst, toebedeeld voor een 
school voor arme jongens in Delft, ten behoeve van de godshuizen aldaar, met 
apostille van het Hof.
1617 1 stuk

2023 Ingekomen rekeningen, facturen en kwitanties inzake het beheer van de door Maria 
Duyst nagelaten onroerende goederen.
1617-1730 1 omslag

2024 Legger van goederen en effecten, vermaakt door Maria Duyst "aan de arme 
schooljongens binnen Delft".
1622 1 deel

2026 Beschikking van het Hof van Holland, houdende de goedkeuring van het verzoek 
van Pauwels van Beresteyn tot de verkoop van goederen uit de nalatenschap van 
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Maria Duyst ten behoeve van het spinhuis en de armenschool in Delft.
12 december 1628 1 charter
Zie ook inventarisnummer 2030.

2027 Ingekomen facturen voor de kosten van een proces van de erven Maria Duyst en 
regenten van het weeshuis te Delft tegen de molenaars in de Zuidpolder van 
Delfgauw.
1654-1655 1 omslag

2028 Akten houdende de verhuring van landgoederen in de Zuidpolder van Delfgauw.
1674-1709 1 omslag

2029 Beschikking van het Hof van Holland, houdende de goedkeuring van de verkoop 
van 3 morgen en 3 hont land in de Zuidpolder van Delfgauw.
1 juli 1723 1 charter

IV. ondersteuningswerkzaamheden.

IV. ONDERSTEUNINGSWERKZAAMHEDEN.

2030 Akte houdende een overeenkomst tussen Volckera Claesdochter Knobbert en 
burgemeesters van Delft inzake de bestemming van enige door Maria Duyst 
nagelaten fondsen en goederen voor de school voor arme jongens en het spinhuis 
in Delft, met afschriften en bijgevoegde aantekeningen. (20e eeuw).
30 september 1628 en z.j. 1 omslag

2031 Akte houdende een overeenkomst tussen burgemeesters van Delft en erven Maria 
Duyst inzake de voortzetting van de ondersteuning van de in het spinhuis 
verblijvende Willempgen Adriaenszoon en Josijntgen Christiaenszoon, met 
kwitanties van de uitkeringen.
1645-1655 1 omslag

2032 Ingekomen verzoeken van nakomelingen van Maria Duyst om ondersteuning.
1653-1941 1 omslag

2033 Beschikking van Gecommitteerde Raden van Holland en Westfriesland, houdende 
vrijstelling van het St. Joris Gasthuis in Delft van de 200e penning over gelden, 
verkregen uit de nalatenschap van Maria Duyst ten behoeve van het spinhuis, met 
aantekeningen van Nicolaas van Beresteyn over de door hemzelf betaalde 
belastinggelden. Afschriften.
1674, 1684 2 stukken

2034 Akte houdende een overeenkomst tussen de erfgenamen van Maria Duyst en 
burgemeesters van Delft over de verdeling van haar nalatenschap over een fonds 
tot ondersteuning van behoeftige nakomelingen en de Godshuizen in Delft, met 
afschriften. (17e en 18e eeuw).
29 januari 1678 en z.j. 1 omslag

2035-2036 Ingekomen kwitanties voor ontvangen gelden van ondersteunde nakomelingen.
1700-1939 2 pakken
Met tafels van de begunstigden.
2035 1700-1835, genummerd 1-18.
2036 1818-1939, genummerd 19-25.
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2037 Rapport van Verheye van Citters aan zijn mededirecteuren over de mogelijkheid tot 
de uitkering van hogere jaargelden aan behoeftige nabestaanden.
6 mei 1790 1 stuk

V. varia.

V. VARIA.

2038 Ingekomen factuur bij Pauwels van Beresteyn voor de vervaardiging van een kist ter 
berging van archivalia betreffende de nalatenschap van Maria Duyst.
13 oktober 1635 1 stuk

2039 Kaart houdende een beschrijving van de tocht van de Joden door de woestijn van 
Sinai. Gedrukt.
Z.j. 1 stuk
Deze kaart werd blijkens aantekeningen op de rugzijde gebruikt als omslag van 18e eeuwse akten, 
afkomstig uit het archief van het fonds.
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3. Derde deel

3. DERDE DEEL
I Stukken afkomstig van E.A. van Beresteyn, (1876-1948).

I STUKKEN AFKOMSTIG VAN E.A. VAN BERESTEYN, (1876-1948).
A Persoonlijke papieren.

A PERSOONLIJKE PAPIEREN.
1 Werkzaamheden op economisch terrein.

1 WERKZAAMHEDEN OP ECONOMISCH TERREIN.

2040 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de commissie voor het Streekplan van 
de Veluwe en zijn bijdrage aan de rapportage van deze commissie aan 
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.
1934-1939 1 pak
Zie hierover ook inventarisnummer 782, deel 1.

2041 Aantekeningen van Van Beresteyn, gemaakt voor een geschiedschrijving over het 
Vierhouter Bos, met correspondentie en kranteartikelen.
1934-1941 en z.j. 1 omslag

2042 Stukken betreffende protesten van Van Beresteyn en de vereniging "Het 
Grondbezit" tegen de provinciale verordening van Gelderland inzake 
natuurbescherming.
Mei-augustus 1937 1 omslag

2043 Aantekeningen, gemaakt voor een redevoering voor de algemene vergadering van 
de Nederlandsche Heidemaatschappij, afdeling Meppel, over "beperkingen van den 
eigendom door de Woningwet...".
April 1939 1 omslag

2044 Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche Gebied aflevering 18, 1943, 
houdende een besluit betreffende het staatstoezicht op de bossen, met 
aantekeningen van Van Beresteyn en een exemplaar van "De Gemeentestem", 
houdende een artikel over "De nieuwe boschwetgeving".
1943-1944 1 omslag

2045 Ledenlijst van de vereniging "Het Grondbezit".
Z.j. 1 omslag

2 Werkzaamheden op genealogisch, iconografisch en kunsthistorisch terrein.

2 WERKZAAMHEDEN OP GENEALOGISCH, ICONOGRAFISCH EN KUNSTHISTORISCH  
TERREIN.

2046 Stukken betreffende voorstellen tot de oprichting van een documentatiebureau en 
de instelling van een Iconografisch Bureau door het Genealogisch Heraldisch 
Genootschap "De Nederlandsche Leeuw".
1917-1921 1 omslag

2047 Ingekomen prospektussen en statuten van geschiedkundige verenigingen.
1921-1926 3 deeltjes

2048 Ingekomen nota van de secretaris van het Genealogisch Heraldisch Genootschap 
"De Nederlandsche Leeuw", bestemd voor de documentatiecommissie van dit 
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genootschap, ter begeleiding van een nota van Van Beresteyn over de organisatie 
van het Documentatie Bureau van het genootschap, met concept van Van 
Beresteyn.
Juli 1924 2 stukken

2049 Stukken betreffende een schenking van kunsthistorisch materiaal door C. Hofstede 
de Groot aan de Iconografische afdeling van het Genealogisch Heraldisch 
Genootschap "De Nederlandsche Leeuw", het overlijden van Hofstede de Groot, de 
adviezen van Van Beresteyn aan de Nederlandsche Commissie voor 
Ikonographische Documentatie over zijn nagelaten kunsthistorische documenten 
en de oprichting van een Rijksbureau voor Ikonografische en Kunsthistorische 
Documentatie.
1926-1935 1 omslag

2050 Stukken betreffende de instelling van een Nederlandsch Instituut voor 
Erfelijkheidsleer van den Mensch en Eugenetiek door de Universiteit van Groningen 
bij gelegenheid van de zeventigste verjaardag van J.F. van Bemmelen, hoogleraar in 
de zoölogie aldaar, met briefwisseling van Van Beresteyn met Van Bemmelen over 
voorstellen tot de oprichting van een instituut voor bio-genealogie.
1927-1930 1 omslag

2051-2056 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Nederlandsche Commissie voor 
Ikonographische Documentatie.
1929-1938
2051 Beschikking van de minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen van 31 oktober 1929, nr. 5006, houdende zijn 
benoeming tot lid. Afschrift. 1929, 1 stuk

2052 Stukken betreffende verzoeken van Van Beresteyn om 
regeringssteun voor een op te richten Iconografisch Bureau. 1929-
1936, 1 omslag

2053 Concept van een lezing voor het Genealogisch Heraldisch 
Genootschap "De Nederlandsche Leeuw" over de werkzaamheden 
van de commissie. 1930, 1 stuk

2054 Rapport over het door de commissie voorgestelde Iconografisch 
Bureau, bestemd voor het internationaal congres van de 
iconografische commissie van het Internationaal Comité voor 
Geschiedeniswetenschap in Cambridge, met concept van Van 
Beresteyn. 1930, 1 omslag

2055 Ingekomen brieven van de fotograaf A. Frequin over door de 
commissie gestelde voorwaarden voor samenwerking. November-
december 1930, 3 stukken

2056 Stukken betreffende congressen van de iconografische commissie 
van het Internationaal Comité voor Geschiedeniswetenschap. 1930-
1938, 1 omslag

2057 Bewijzen van lidmaatschap van het Nederlands Verbond voor Sibbekunde.
1943-1944 2 stukken

2058 Rapport van Van Beresteyn, houdende voorstellen tot instrukties over de 
samenstelling van een heruitgave van de Iconographia Batava van E. Moes, met 
concept en doorslag van een nota aan de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen door Van Beresteyn als beheerder van de afdeling Ikonografie van 



2.21.018 Beresteyn, van 225

het Rijksbureau voor Ikonografische en Kunsthistorische Documentatie over 
mogelijke subsidie van deze heruitgave.
1944, 1948 2 banden

B Zakelijke papieren: archivalia van de n.v. "Het Vierhouter Bosch".

B ZAKELIJKE PAPIEREN: ARCHIVALIA VAN DE N.V. "HET VIERHOUTER BOSCH".
Het Vierhouter Bosch bevatte percelen in eigendom van leden van de geslachten Marcus en Frowein. 
Zie over de verwerving en het beheer van goederen van deze geslachten de inventarisnummers 
1592-1624. Zie voor het bos zelf de inventarisnummers 1615 en 1624.

1 Retroacta.

1 RETROACTA.

2059 Akten van overdracht van percelen van het Vierhouter Bosch, met bijlagen.
1729-1816 1 omslag
Deze akten zijn genummerd, en door Jacob Marcus van een tafel voorzien.

2060 Ingekomen brieven van J.C.C.W. de Mol, notaris in Harderwijk, en J. Nedermeyer 
van Rosenthal bij W.J. de Vries in Zutphen over diens aktie om onwettigverklaring 
van de verkoop van drie tweeëndertigste deel in de Driespetersheggen door de 
voogd van nabestaanden van Drost.
September-oktober 1839 4 stukken

2061 Beschrijving van de percelen van het Vierhouter Bosch, door N.N., met nadere 
aantekeningen over bebossingen van deze percelen "ten gebruike van de 
boschwachter".
1796-1849 1 deeltje
Enkele aantekeningen zijn vermoedelijk gemaakt door Jacob Marcus.

2062 Financiële jaaroverzichten betreffende de exploitatie van het Vierhouter Bosch door 
Jacob Marcus en zijn nabestaanden.
1839-1862 1 deel
Voorin een overzicht van de goederen onder Nunspeet vanaf 26 april 1839.

2 Verwerving en vervreemding.

2 VERWERVING EN VERVREEMDING.

2063 Lijst van kadastrale percelen van leden van het geslacht Frowein, met stukken 
betreffende de oprichting en de koninklijke goedkeuring van de naamloze 
vennootschap "Het Vierhouter Bosch".
1882 1 omslag

2064 Stukken betreffende de onderhandse verkoop van enige percelen op stam staande 
dennen door de n.v. aan R. Scheibler, koopman in Kleef.
1886 1 omslag

2065 Akte, houdende het besluit tot openbare verkoop van de goederen onder Ermelo, 
nagelaten door Cornelis de Bruyn, door zijn erfgenamen ten overstaan van Johan 
Frederik Neeb, notaris aldaar.
8 april 1898 1 stuk

2066 Akte, houdende de overdracht van een stuk heideland onder Vierhouten door 
Margaretha Elisabeth Frowein, weduwe van Adriaan Pieter Helenus van Es, aan de 
n.v. ten overstaan van Johan Hendrik Tobias Heyink, kandidaat-notaris in 
Harderwijk, met retroactum inzake regelingen, getroffen door Van Es bij de 
verwerving van dit perceel, 1917.
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10 februari 1926 2 stukken

2067 Akte, houdende de overdracht van een stuk dennenbos door de n.v. aan E.A. van 
Beresteyn ten overstaan van Bartholomeus Meester, notaris in Nunspeet.
18 maart 1926 1 stuk

2068 Akte, houdende de overdracht van een perceel grond aan de Gortelseweg onder 
Vierhouten door Willem van het Slot aan de n.v. ten overstaan van Johannes 
Hendricus Egbertus Meesters, kandidaat-notaris in Nunspeet, 26 september 1935. 
Afschrift door de notaris, met bijlagen.
1935 2 stukken

3 Beheer.

3 BEHEER.

2069 Ingekomen aantekeningen en brieven van G. van Emsch over de toestand van het 
Vierhouter Bosch.
1886 en z.j. 3 stukken

2070 Jaarrekeningen betreffende de exploitatie van het bos, met bijlagen.
1888-1890 1 deel

2071 Ingekomen kwitanties bij Johann Wilhelm Frowein van zijn familieleden voor 
leningen uit de reserves van de n.v.
Juni 1895 1 omslag

2072 Ingekomen missive van de minister van Justitie, houdende afwijzing van een 
verzoek om verscherpt politietoezicht in het bos.
13 april 1898 1 stuk

2073 Klad-aantekeningen van Johann Wilhelm Frowein, gemaakt tijdens 
aandeelhoudersvergaderingen van de n.v.
1904 en z.j. 3 stukken

2074 Ingekomen brief van de Import van Teak, Eiken en Mahonie I.T.E.M. bij E.A. van 
Beresteyn, houdende verzoek om verkoop van beukenhout.
16 maart 1944 1 stuk

2075 Doorslag van een bezwaarschrift van het bestuur van de n.v. aan de Raad van State 
tegen het uitbreidingsplan van de gemeente Ermelo.
6 september 1944 1 band

C Verzamelde stukken.

C VERZAMELDE STUKKEN.

2076 Wapentekening van Antony Barnevelt.
Z.j. (20e eeuw?) 1 stuk
Houtgravure op oud-hollands papier.

II Stukken afkomstig van Johan Gael (geboren 1745).

II STUKKEN AFKOMSTIG VAN JOHAN GAEL (GEBOREN 1745).

2077 Briefwisseling van Johan Gaal met Orangistische geestverwanten over politieke 
geestverwanten.
1801-1802 1 omslag



2.21.018 Beresteyn, van 227

Op een der stukken bevinden zich aantekeningen van E.A. van Beresteyn.
Aanvulling 1983.

AANVULLING 1983.

2078 Gezangenbundel voor het gebruik in de Belgische evangelische kerken, Brussel 
1856, uit het bezit van Anna Pauline van Beresteyn (1840-1920).
Z.j. 1 deel

2079 'Oude generatiën van het geslacht Van Beresteyn" door E.A. van Beresteyn. 
Overdrukken uit De wapenheraut, met uitleenbriefje.
1905 1 band

2080 Afdruk van een zegel van Willem Scoen (?) Adriaens.
Z.j. 1 omslag
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Bijlagen

B I J L A G E N
Regesten

REGESTEN
1. 1376 juni 27

"Henricus en Heylwigis, kinderen van wijlen Rodolphus van Zulikem, en Arnoldus Berwout, echtgenoot  
van Elizabeth, dochter van Rodolphus van Zulikem, verklaren, dat Henricus aan Heylwigis en Arnoldus  
afstaat anderhalf morgen land genaamd ""de hoghe Voegeldone"", eertijds toebehorende aan  
Bartholomeus Theoderici, een erftijns van zeven pond ten laste van de kinderen van Wijnric van Oyen,  
een jaarrente van vijfentwintig schellingen op goed in Buscoducis naast de Vughtse Dijk ten laste van  
Godefridus Ommaet, en erftijnsen van drie pond in Berlikem, van vijftig schellingen ten laste van  
Willem Quademaet, van viereneenhalf groten Keuls ten laste van Theoderici Zuetmelk in Orthen, van  
zeven schellingen ten laste van Rodolphus Roef te Nysterle en van veertien schellingen ten laste van  
Godefridus Dochno.d onder getuigenis van Henricus Cnode en Heinricus van Erpe, schepenen in  
Buscoducis."

... feria sexta post festum nativitatis beati Johannis Baptistae.
Oorspr. (Inv. no. 1939). De zegels van de schepenen zijn verloren gegaan, het charter is door 
vlekken beschadigd.

2. 1475 maart 16
Leonius de Erpe, zoon van Leonius en Ghiselbertus die Kocke, zoon van wijlen Ghiselbertus beloven aan  
Anna Johannisdochter van der Aa en Gertrudis, dochter van Henricus van der Aa, ridder, een jaarrente  
van tien Rijnsguldens voor de duur van hun leven, gesteld op een hoeve bij de Wolfsdijck in de parochie  
van Nuwelant (Nuland), twee percelen bouwland en vijf percelen weiland eveneens aan de Wolfsdijck  
gelegen, drie maat land aan de Vlijnde in de parochie van Geffen, een perceel bouw- en weiland van  
drieëneenhalf morgen en een perceel bouwland van anderhalf maat in dezelfde parochie.

... sabbato post Dominicam qua cantatur reminiscere.
Oorspr. (Inv. no. 1940). De zegels van Leonius de Erpe en Ghiselbertus die Kocke zijn verloren 
gegaan.
Het charter is gecancelleerd.

3. 1488 maart 16
Dirck Sonck Janszoon verklaart verkocht te hebben aan Pieter Gerritszoon een erfrente van vijf pond  
groten Vlaams op tien morgen land in Vrijenban bij de Noordpoort te Delft.

... in 't iaer ons Heeren duzent vier hondert zeven en tachtich nae beloop des hoofs van  
Hollant.
Uittreksel uit een protocollenregister van Diercx Bennick door notaris Weerdt. 1602 december 26 
(inv. no. 1756).
Getransfigeerd in regest nr. 4.
In dorso de aantekening dat de rente op 26 december 1644 aan Cornelis van Soutelande is 
afbetaald.

4. 1500 mei 20.
"Dirck Sonck Janszoon verklaart met Gheertruyt, weduwe van Pieter Gheritszoon, overeengekomen te  
zijn, dat de landrente, beschreven in regest nr. 3, voortaan aan haar wordt uitbetaald, ""ende gebieden  
Joost Simonszoon, schepen in den Hage dat hij desen brieff beseghelt heeft."""

Zie regest nr. 3 (inv. no. 1756).

5. 1515 januari 22.
Kaerle, prince van Spaengen, etc. ... beveelt, dat de pachters of huurders van landgoederen niet langer  
mogen pachten dan de termijn, die hen door de verpachter is toegestaan, en dat zij na verval van deze  
termijn de pacht of huur niet zonder diens toestemming mogen overdragen, maar dat, mocht de pacht  
reeds aan derden overgedragen zijn, de eigenaars aan dezen geen schade mogen berokkenen.

Afschrift uit het eerste hofregister van Mr. Aernt Sandelijn door de griffier van het Hof van 
Holland. Z.j. (Inv. no. 1957)

6. 1518 mei 18.
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Juliana Thomas Bokolaers dochter, weduwe van Dirck Sonck, verklaart dat zes morgen lands, op 17 mei  
1518 gekocht van Gerrit Klaas Corffs dochter en gelegen in den Vrienban bij der stede van Delft,  
bestemd is voor haar neef Jan de Heuyter.

Origineel (Inv. no. 1755). Met ondertekening van Juliana Thomas Bokolaers dochter.

7. 1529 april 30.
Reymer Siimonszoon ende Willem van Berckenrode, schepenen in Haerlem, oorkonden, dat Geertruyt  
Willemsdochter, weduwe van Claes Maertijns zoon, bijgestaan door haar vader Willem Pieterszoon  
overdraagt aan Lambrecht Jacobszoon een huis met erf en steeg op de Oude Gracht, onder voorwaarde  
dat meester Lambrecht zijn vensters niet lager zal bouwen dan zeven voet, waartegenover zijn  
buurvrouw Aeff Vissers en diens nakomelingen het huis niet zullen benemen van het licht aan de  
noordzijde.

Origineel (Inv. no. 1906). De afhangende zegels van de schepenen zijn licht beschadigd.
Getransfigeerd in regest nr. 28.

8. 1531 februari 13.
Gerriit Hoflant Aerentzoon, schout van Hillegaersberg ende van Rotterban en Iacob Corneliszoon en  
Aerien Aeriszoon, buren oorkonden dat Cornelis Pieterszoon aan Jan van Zuelen Gijsbrechtszoon een  
jaarrente van twee carolusguldens overdraagt, staande op een perceel van vijf morgen land aan de  
Rotte en een daaraan grenzend perceel van drie morgen.

Origineel (Inv. no. 1238). Het afhangend zegel van de schout van Hillegaersberg is zwaar 
beschadigd.
In dorso de verklaring van G. Melissant, dat Cornelis van Santen, rentmeester van Pauwels van 
Beresteyn, de hoofdsom heeft afgelost. 1608 augustus 12.

9. 1540 maart 27.
Jan Mathijszoon en Joest Corneliszoon, schepenen in Haerlem oorkonden, dat Aeff, weduwe van Pieter  
Visscher, bijgestaan door haar zoon Jan Pieterszoon Visscher aan meester Lambrecht Iacobszoon een  
huis aan de Oude Gracht overdraagt.

Origineel (Inv. no. 1904). Met afhangende zegels van de schepenen. Het zegel van Joest 
Corneliszoon is licht beschadigd.

10. 1544 november 20.
Gerrit Aertzoon Hoflant, schout van Hillygars Berge ende van Rotterban ende Pieter Alberszoon en  
Aryaen Aerntszoon, buren, oorkonden dat Colijn Corneliszoon aan Meyns IJsbrandsdochter, weduwe  
van Huybrecht Huyghezoon een losrente overdraagt op elf morgen land, gelegen in het ambacht.

Origineel (Inv. no. 1238). Met afhangend zegel van de schout.
Gecancelleerd. In dorso de verklaring van Grietgen Huybrechtsdochter te Rotterdam, dat zij uit 
handen van Cornelis van Santen, rentmeester van Pauwels van Beresteyn het restant van de 
schuld heeft ontvangen. 1608 juli 19.

11. 1547 januari 12.
Gheert Hofland Aertzoon, schout van Hillegaerts Bergh ende van Rotterban ende Cornelis Beniiszoon  
en Claes Willemszoon, buren, oorkonden dat Colijn Corneliszoon de losrente, beschreven in regest nr.  
8, te allen tijde kan aflossen.

Origineel (Inv. no. 1238). Het aanhangend zegel van de schout is verloren gegaan. Gecancelleerd.
In dorso de aantekening van Grietgen Huybrechtsdochter gelijk aan regest nr. 10.

12. 1547 april 15.
Daem van de Leyme en Giisbert van der Hoeven, schepenen thoe Arnhem oorkonden dat Albert  
Noordinck en Jhannichen, zijn echtgenote, aan Evert Gaemiszoon een huis overdragen, gelegen aan de  
Nijerstadt, met het recht van toegang tot de broeck achter het huis van Vrouwe Munters, toegekend  
door de kerkmeester van de alderkerk binnen Arnhem ten overstaan van Wijnant van Doernick en  
Oliphier Hackfeldt, schepenen, op 10 juni 1543.

In 't iaer onses heeren duesend vieffhondert sievenundveertig up ffrijdach nae den heyligen  
paesdag).
Origineel (Inv. no. 1894). Het afhangend zegel van een der schepenen ontbreekt.

13. 1547 juli 3.
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Gerriit Aertz Hoflant, schout van Hillygars Berge en van Rotterban en Gerit Corneliszoon, Philip  
Pieterzoon, buren, oorkonden, dat Cornelis Dirczoon aan Jan Ghijsbrechtzoon van Zuelen een losrente  
van zes carolusgulden toekent op de helft van een perceel van twee morgen land aan de Afterwech.

Origineel (Inv. no. 1238). Het afhangend zegel van de schout is licht beschadigd. In dorso de 
verklaring van G. Melissant dat Cornelis van Santen, rentmeester van Pauwels van Beresteyn, de 
hoofdsom heeft betaald. 1608 augustus 12.
Gecancelleerd.

14. 1554 augustus 17.
Jan Claeszoon Gael en Erminia van Beresteyn verklaren huwelijkse voorwaarden te sluiten, waarbij de  
goederen die ze zullen inbrengen nader zullen worden beschreven, de langstlevende zijn in het huwelijk  
gebrachte goederen en de goederen die hem zullen toekomen zal behouden, terwijl de erfgenamen van  
de eerstgestorvene de door hem ingebrachte goederen zullen erven, met dien verstande dat indien Jan  
Claeszoon Gael kinderloos zal overlijden, Erminia van Beresteyn 400 carolusguldens uit zijn  
nalatenschap krijgt uitbetaald en dat de lijfgoederen van Erminia altijd haar eigendom zullen blijven,  
en dat bij het overlijden van beiden de kinderen zullen erven, met dien verstande dat het erfdeel van het  
ene kind bij diens overlijden op het andere zal overgaan.

Origineel (Inv. no. 1363). Een zegel ontbreekt.

15. 1557 augustus 23.
Cornelis Franchoys, tijnsontvanger van de camere van den rekeninge te 's Gravenhage,beschikt, dat  
Cornelis Franchois van Bodeghem in vrijheid mag beschikken over de aflossing van de Vrijenbanse tijns  
des konings onder Delft, omvattende de tijnsen op tien morgen land buiten de Haagpoort ten name  
van Arnoult Sasbout, van acht morgen land van de weduwe van Adams van den Duyn, van elf morgen  
land bij de omslag buiten Delft ten name van Dammas van Droegendijck en op elf morgen land ten  
name van Cornelis de Jonge, heer tot Baertwijck, waarvoor hij tweehonderd carolusguldens dient te  
betalen aan Jan Hanneman, rentmeester van Noord-Holland.

Afschrift door G.J. van Hoeven, 1589 (Inv. no. 1915).
"Ingeschreven in het ""VIIe memoriaelbouck van alrehande saecken"" van de Rekenkamer, 
opgesteld door Jan Splinter, 1557 december 16. "

16. 1557 november 30.
Cornelis Franchois van Bodeghem verklaart de som voor de aflossing van vier tijnsen, beschreven in  
regest nr. 15 te hebben ontvangen en scheldt de tijnsen kwijt.

Zie regest nr. 15 (inv.no. 1915).

17. 1570 augustus 14.
Barent Janszoon wollewever (in Haarlem), verklaart dat meester Lambrecht Jacobszoon, zijn buurman  
aan de noordzijde, hem heeft toegestaan om de aangrenzende muur van een huis, beschreven in regest  
nr. 7, met een halve steen te verhogen.

Origineel (Inv. no. 1905). Met ondertekening van Barent Janszoon.

18. 1575 mei 17.
"Schepenen van 's Hertogenbosch oorkonden dat Willem Goertszoon van Bussel van Rutger van  
Berckel, heer van Nuenen, Tongelre etc. zeven bloktiende, gelegen te Asten en genaamd ""Diesdonck""  
voor zes jaar heeft gepacht."

Origineel (Inv. no. 1941). De aanhangende schepenzegels zijn verloren gegaan.

19. 1577 januari 9.
Philips, bij de gratie Gods coninck van Castilien enz., ordonneert dat de tollenaars van de heerlijkheid  
Oyen en Duelen geen vorderingen mogen doen op de inwoners van 's Hertogenbosch.

Copie van Jan van den Broecke, secretaris van de Raad van Brabant. Z.j. (Inv. no. 1352)
In dorso een verklaring van de hoofden van de Tresorier-Generaal en de gecommitteerden van 
domeinen en financiën, dat zij aan dit bevel gehoor zullen geven.

20. 1577 augustus 7.
Guilelmus Nicolai Oudevliet, notaris te Leiden, instrumenteert dat Phillips Nachtegaell zijn  
testamenten herroept met uitzondering van een leen, na te laten aan Mr. Joost Hoycquesloot, en dat hij  
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overigens testeert zijn goederen na te laten aan de dochter van Joost Hoycquesloot, de twee kinderen  
van Gerrit Nachtegael, die van Heyndrick Nachtegael, de drie kinderen van Willemtjen Nachtegael  
Jansdochter en wijlen Jan Corneliszoon Houffsmit, de kinderen van Pietertgen Nachtgaelsdochter, één  
kind van Marijtgen Nachtegaelsdochter en Gerrit van der Graft, Jacop Claeszoon, de zoon van Claes  
Hoycquesloot, Jacob Wouterszoon, de zoon van Willemtgen van Hoycquesloot en Wouter Pieterszoon,  
en Engebrecht Joriszoon en Annetgen Jorisdochter, kinderen van Marrytgen van Hoycquesloot en Joris  
Claeszoon van Veenhuijssen, onder voorwaarde dat zij hun erfdeel niet zullen vervreemden en dat zij  
zijn zuster Adriana Philipsdochter Nachtegaell een jaarrente van dertig carolusguldens, aan zijn vrouw  
Aechte Jansdochter een jaarrente van drie carolusguldens en een legaat van veertig carolusguldens  
zullen uitkeren en dat Joost Hoycquesloot, Gerryt Nachtegael en Henrick Nachtegaell zijn kleding,  
kleinoden, wapens en zilver zullen erven.

Origineel (Inv. no. 1837). Met notarieel stempel. Getuigen zijn Mr. Pieter Aertsz. van der Sande, 
wijlen pater van Roomburch en Anthonis Harmanszoon, wijlen pater van de Barnaditen.
In dorso genealogische aantekeningen van E.A. van Beresteyn (20e eeuw).

21. 1583 juni 3.
De Staten van Holland besluiten dat de renten, die de gemene kas aan de vijf grote steden verschuldigd  
is, vast zullen blijven en dat de ontvanger van de betalinge des gemeenen losrente gehouden is, deze te  
voldoen, waarbij alle contributies, ingezonderd de imposten en convoyen, als onderpand worden  
gesteld.

Afschrift. Z.j. (Inv. no. 1914).

22. 1586 januari 9.
"Maritgen Duyst Dircxdochter, weduwe wijlen Claes Adriaens, brouwer (in Delft), testeert naar  
aanleiding van het huwelijk van haar dochter Claesgen Claesdochter met Jacob Euwout Bruynszoon  
van der Dussen, dat het erfdeel van Claesgen uit haar nalatenschap buiten de huwelijksgemeenschap  
moet worden gehouden, met dien verstande dat bij het overlijden van testeerster het erfdeel, op de  
legitieme portie van Claesgen na, toekomt aan haar kinderen, die op hun beurt verplicht zijn, de  
goederen weer aan Claesgen af te staan bij eerder overlijden van haar man en dat, mocht Claesgen bij  
het overlijden van testeerder kinderloos zijn, de baten of lasten van haar erfdeel bij eventueel overlijden  
vóór haar man of bij insolventie van de boedel aan haar naaste bloedverwanten zullen toekomen;  
tevens testeert zij, dat eenvierde deel van de erfdelen van al haar kinderen niet mag worden vervreemd,  
maar moet dienen ter blijvende ondersteuning van haar nakomelingen."

Oorspr. (Inv. no. 1359).
"Opgenomen in Jhr. E.A. van Beresteyn, Geschiedenis van het Pieuse Fonds Maria Duyst of ""De 
Kist van Beresteyn"", bijlage 3, pag. 20."
Met ondertekening van Maritgen Duyst.

23. 1587 februari 19.
"Simon Fierlantzoon, raet ende rentmeester ons genadich heeren des Conincx domeynen in 't quartier  
van Shartogenbossche oorkondt, dat Adriaenen Peeter Banckmans, Heymannen Adriaenszoon,  
Michielen Franszoon, Thomasen Luycas, Arnt Rijcaerts, Gerart Jan Melis ende Henrick Loeff, schepenen  
van den dorpe van Vught en Henrick Luycas, Iannen Joosten, burgemeesteren en Henrick Goyarts,  
secretaris van de stad 's Hertogenbosch twee percelen van gezamenlijk drie bunder land, genaamd ""de  
cleyne Diese"", wezende gemeynte van den dorpe van Vucht, overdragen aan Gerart zone wijlen  
Ghijsberts van den Kerckhoff voor hemzelf en voor zijn schoonmoeder Sophia, naegelaten weduwe  
wijlen Aucem Aucems Diercxzoon van den Grave."

"Oorspr. (Inv. no. 1948). De zegels van Simon Fierlantzoon en van de griffier van de rentmeester 
ontbreken. Op de pliek staat geschreven ""Hieraf Cornelis die wiitgegeven 4 gulden den 30 
december 1589 uuit zijn comparitie""."
Geliasseerd met zeven charters, waaronder regesten nrs. 24 en 25.

24. 1587 maart 10
Philips bij der gratien Goidts Coninck van Spanten etc. bekrachtigt de overdracht, beschreven in regest  
nr. 23, voorzover het zes bunder betreft, op grond van een octrooi, uitgevaardigd op 18 maart 1581,  
waarbij het de inwoners van 's Hertogenbosch en Vught is toegestaan te hunner behoeve gemeen land  
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te verkopen tot tweehonderd bunders toe, mits de koper jaarlijks een tijns van 4 stuivers per halve  
bunder aan de koning betaalt.

Oorspr. (Inv. no. 1948). Het aanhangend zegel van de burgemeesters van 's-Hertogenbosch is 
licht beschadigd. Het rechts hangende zegel van de schepenen van Vught is verloren gegaan.
Geliasseerd met zeven charters, waaronder regesten nrs. 23 en 25.

25. 1587 juli 10
Philips bij der gratien Goidts Coninck van Spanien etc. voegt aan de bekrachtigde overdracht,  
beschreven in regesten nrs. 23 en 24,127 roeden weiland toe onder dezelfde voorwaarden.

Oorspr. (Inv. no. 1948). De aanhangende zegels van burgemeesters van 's-Hertogenbosch en 
schepenen van Vught zijn verloren gegaan.
Geliasseerd met zeven charters, waaronder regesten nrs. 23 en 24.

26. 1590 februari 8
Coenraed van Beresteyn, poorter der stad Haerlem verklaart aan Jeronymus Bruinzeel, generael van de  
munten etc., de somma van 64 pond, 10 schellingen en 2 penningen schuldig te zijn vanwege waar,  
gekocht door Aluijs Mazeroens, koopman in Antwerpen.

Afschrift door A. Willems, notaris in Haerlem. 1600 april 22. (Inv. no. 1378).

27. 1590 mei 15
Jan Ariaenszoon Onna verklaart dat hij aan Pieter van Beresteyn verkoopt een hoeve, boomgaard en  
hof met 23 mud zaailand, 14 koeganck weiland, vier dagmaat peerden oft jonge beestenland, 24  
dagmaat hooiland en 41 gien veenlandt onder den ambte van Vollenhove in de Leeuwter clufte.

Oorspr. (Inv. no. 1259).
De verklaring is mede ondertekend door Herman Geertszoon, burgemeester van Vollenhoven, en 
Warner van Vooren.

28. 1590 juli 3
Jan van Zueren ende Cornelis Vechterszoon schepenen in Haerlem, oorkonden dat Jan Corneliszoon  
Corff met Willem Corneliszoon Bosschenaer, zijn buurman, is overeengekomen, om de voorwaarden,  
beschreven bij de overdracht van het huis aan de Oude Gracht in regest nr. 7, gestand te houden met  
uitzondering van een reeds voltooide verbouwing van een kamer boven zijn huis.

Oorspr. (Inv.no. 1906). Met aanhangende zegels van de schepenen. Het linker zegel van Jan van 
Zueren is zwaar beschadigd.
Met transfix van regest nr. 7.

29. 1591 april 23
Gerrit Adriaenszoon van der Meer ende Sebastiaen Corneliszoon van den Berch schepenen in Delff  
oorkonden dat Aelbrecht Jacobszoon, brouwer, van Mr. Jan Bugge een hypotheek genomen heeft op  
een brouwerij in de Nobelstraat, genaempt het Claverbladt voor een jaarrente van 300 carolusguldens,  
waarvoor hij zijn schoonvader Jacob Adriaenszoon van Adrichem en zijn broeder Arend Jacobszoon als  
borgen aanvoert.

Oorspr. (Inv. no. 1916). De aanhangende zegels van de schepenen zijn verloren gegaan.
Getransfigeerd door regest nr. 33.

30. 1592 april 26
"Cornelis Elbertszoon, Wyllem Gaijmiszoon, Jan Lattenhouwer, verswarnen und gebuden  
maechscheidsfrunden vanweghen Wiilem Voerman als man en voogd van Elisabeth Pouwelsdochter,  
Everlich Clauszoon als man en voogd van Heyll Pouwelsdochter, Elbert Corneliszoon als man en voogd  
van Luith Pouwelsdochter en Jacob Clauszoon als man en voogd van Evertien Pouwelsdochter, allen  
erfgenamen van Henrik Pouwelszoon, sluiten een magescheid over diens nalatenschap: waarbij Willem  
Voorman en Elisabeth Pouwels de pandschap van een tichelkuil voor Arnhem voor 200 daalders ten  
laste van de zusters Agnieten, een moeshof in de Suyerhoeven voor de Velperpoort, een halve morgen  
land in de Kattenpoel, genaamt het Pessten, en een stuk land in de Lijmers, genaamd de Viff Roeyen en  
in pandschap genomen van Frederik van Voorst, toegewezen krijgen; waarbij Everlich Clauszoon en  
Heyll Pouwelsdochter een hoeve op de Nijstatt in Arnhem met de aanpalende huizen, een perceel van  
vier morgen land in de Lijmers, genaamd Beelheim, toegewezen krijgen, met dien verstande dat de  
lasten, die eertijds door de erfgenamen gezamenlijk werden gedragen, nu door Everlicht Clauszoon en  
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Heyll Pouwelsdochter zullen worden voldaan; waarbij Elbert Corneliszoon en Luith Pouwelsdochter  
een hoeve op de Nijerstatt, genaamd Sesten Huiss, een landrente van zes daalders ten laste van de  
hoeve van Gerrit de Brouwer zaliger, een rente van zes daalder ten laste van de hoeve van Jan de  
Kuyper, twee morgen land en een waardeel onder het kerspel Elst in de Overbetuwe in de buurschap  
Rickersvoert, genaamd de Voegelhegh en een schuldbekentenis van tweehonderd daalders van Leemps  
Beertt toegewezen krijgen; waarbij Jacop Claeszoon en Evertien Pouwelsdochter een hoeve nachter de  
Nijstatt, genaamd Aliislegershuys en een perceel van drie morgen land genaamd Duickersslag onder  
Duyven en het recht van drie molder rogge per jaar uit het kerkeland te Ertbeek toegewezen krijgen; en  
waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat Willem Voerman en de zijnen de som van vijftig daalders en  
Jacob Claeszoon en de zijnen de som van vijfenzeventig daalders en dertig stuivers zullen vergoeden  
aan Elbert Corneliszoon en de zijnen en dat, mocht een lot onvoordeliger uitvallen dan door de  
erfgenamen was voorzien, de schade zal worden gedeeld."

Oorspr. (Inv. no. 1895). De aanhangende zegels van de drie gezworenen zijn beschadigd.

31. 1592 augustus 26
Burgemeesteren en regeerders van de stad Delft consenteren, dat Moyses van Nederveen een  
kruitmolen bouwt voorbij de Kickert op een warmoesland in Vrijenban, behoudens toestemming van  
de eigenaar.

Oorspr. (Inv. no. 1759). Ondertekend door G. van der Meer.

32. 1592 oktober 20
Euwout Robbrechtszoon van Schilperoert, schout van den Vrijenban en Adriaen Lenertszoon en Siimon  
Louriszoon, gezworenen, oorkonden dat Claes Adriaenszoon van Adrichem aan Moyses van  
Nederveen, cruytmaecker, een derde part van negen hont kooltuin, eertijds behoord hebbend aan het  
Aeghtenconvent, overdragen.

Oorspr. (Inv. no. 1733). Het aanhangend zegel van de schout is zwaar beschadigd.

33. 1592 november 3
Dirck Dircxsoon van Santen ende Jan Sebastiaenszoon van Santen, schepenen in Delff oorkonden dat  
Heynderick Dircxzoon Bugge, Cornelis Zasboutszoon van der Dussen als man en voogd van Elysabeth  
Heyndericxdochter en Heynderick Dircxzoon Bugge en Jan Bugge, beiden voogden van Dirck  
Heyndericxzoon Bugge overdragen aan Pieter Dircxzoon Bugge de jaarrente beschreven in regest nr.  
29.

Oorspr. (Inv. no. 1916). De aanhangende zegels van de schepenen zijn verloren gegaan.
Met transfix van regest nr. 29.

34. 1593 november 5
Aelbrecht Heijndrickzoon, boeckdrucker (in Delft), en Pauwels van Beresteyn verklaren, dat  
eerstgenoemde aan laatstgenoemde zijn huis met erf daer Dansick uwythangt, strekkend van de Oude  
Delft tot aan de Vest en behoord hebbend aan mijn heer Van der Mijl, verkoopt voor 6900  
carolusguldens.

Oorspr. (Inv. no. 1264). Met ondertekeningen van Aelbrecht Heyndrickszoon, Pauwels van 
Beresteyn en de getuigen Pieter Joosten, Bruyn Harmanszoon, Jacob Euwoutszoon van der 
Dussen en Jan Raet.

35. 1595 april 18
Andries Siimonszoon van der Vries, schout in den ambochte van Rijswijk en Mathiis Damansoon en  
Jacob Janszoon gesworens oorkonden dat Joris Arijenszoon Smoudt wonende tot Rotterdam een  
jaarrente van 24 pond toekent aan de stad Delft op een van deze stad gekocht perceel land van  
anderhalf morgen en 30 roeden in de ambacht Rijswijk, afkomstig van een vicarie van de kapel van het  
Hof van den Haag.

Oorspr. (Inv. no. 1238). Ondertekend door de gezworenen. Het zegel van de schout is licht 
beschadigd.
Gecancelleerd. In dorso de verklaring van de beambte van het comptoir van de ontvanger der 
stad Delff dat Cornelis van Santen, rentmeester van Pauwels van Beresteyn, hoofdsom en renten 
heeft afgelost. 1607 november 30.

36. 1595 juli 21



2.21.018 Beresteyn, van 235

Philips bij der gratien Goidts coninck van Castilien etc. ordonneert zijn deurwaerder om Aert Heym te  
dagvaarden voor de schepenbank van onser stadt van S Hertogenbossche teneinde het verzoek aan te  
horen van Josina, weduwe van Gijsbert Heym, en de rente van 42 gulden, staande op de thans in  
handen van de vijand geraakte uiterwaard Marensche weerd of Backersweerd, van onwaarde te laten  
verklaren behoudens nadere regelingen die door Josina kunnen worden voorgesteld.

Afschrift van J. van der Muelen, deurwaarder, 1595 september 23. (Inv. no. 1353).

37. 1596 mei 8
Esau van der Heyden, openbare bij den hove van Holland geadmitteerde notaris tot Rotterdam,  
instrumenteert dat Cornelis Peterszoon den Deen verklaart om de op 1699 resterende gelden van de  
koopsom, verschuldigd aan Dierck Diercxzoon van Santen voor een huis gelegen tot Delfshaven, groot  
332 carolusgulden, ineens te zullen aflossen, waarbij hij zijn huis in Rotterdam staende bij het speu als  
onderpand stelt.

Oorspr. Inv.no. 1853). Met ondertekening van de notaris.
Met afschrift door N.N. Z.j.

38. 1596 december 23
Aernt van der Meer Vranckenszoon en Pouwels van Beresteyn sluiten een overeenkomst wegens de  
aanbouw van een keuken door Pauwels van Beresteyn, belendend aan het achterhuis van Aernd van  
der Meer, waarbij een voet ruimte zal worden uitgespaard voor de afvoer van regenwater en beide  
partijen loden goten zullen aanleggen, en waarbij Aernt van der Meer zijn ramen zal verhogen teneinde  
een voor Pouwels van Beresteyn acceptabele maximumhoogte voor zijn borstwering te  
bewerkstelligen.

Oorspr. (Inv. no. 1265).

39. 1597 februari 1
"Pauwels, Pieter, Coenraedt, Ghijsbert, Aernout, Erremtgen, Magdalena en Duyffgen van Beresteyn  
verklaren tot een verdeling te zijn overgegaan van de nalatenschap van Cornelis van Beresteyn en  
Catherijne Pauwelsdochter, waarbij het huis bij de Craan te Haarlem, eertijds bewoond door de  
erflaters, gemeenschappelijk eigendom zal blijven, en bewoond zal worden door Duijffgen van  
Beresteyn; aan Pauwels van Beresteyn een aantal rentebrieven van Claes Steffen Huygen op diens huis  
in Sloterdijk mitsgaders zeshonderd gulden wordt toebedeeld, aan Pieter van Beresteyn zes honderd  
gulden, een rentebrief van 300 gulden op een zeker land in Schalcwijck ten laste van Guerte  
Ruychavers, een erfpacht van twee gulden per jaar op de Molenwerf of Calcoven in Schalcwijck, een  
rentebrief van de stad Haarlem ten lijve van Pauwels van Beresteyn en een wissel van Gijsbert van  
Beresteyn, aan Coenraedt en Aernout van Beresteyn elk zeshonderd gulden en aan beiden  
gemeenschappelijk enige losrentebrieven van de stad Haarlem en een rentebrief ten laste van Jacopijne  
Steger op het huis daer het gulde paart uut hangt, aan Gijsbert zeshonderd gulden, een rentebrief ten  
laste van Foockel Willemsdochter tot Assendelft van 13 gulden per jaar, een rentebrief ten laste van  
Huych Janszoon, koeckebacker tot Alckmaer van 9 gulden per jaar en twee rentebrieven op Jacob  
Harmanszoon molenaar, aan Erminia van Beresteyn zeshonderd gulden, twee rentebrieven van  
Hendrick Eigelzoon, twee rentebrieven van Adria in den Ham en één rentebrief van Maritgen in de  
Achterstraet, aan Magdalena zeshonderd gulden, een rentebrief van Geertgen Siimons van de  
Coninckstraet, idem van de domeinen van Kermerlandt, van Garbrand Hendrickszoon, vleshouder in de  
Schachelstraat en van Barent Janszoon schoenmaecker in de Grote Houtstraet, aan Duyffgen een  
rentebrief ten laste van Claes Symonszoon op diens land in Meckelandt tot Alcmaer, een rentebrief ten  
laste van Floris Jacobszoon in Aelbersberghe, op Pieter Janszoon Couwehoven in Aelbersbergen en op  
de vroonlanden buyten Alcmaer."

Oorspr. (Inv. no. 1). Een zegel ontbreekt.

40. 1597 juli 24
Hubert Maertszoon en Hendrick Paulszoon, schepenen in den Ambochte van der Wateringhe en  
Adriaen Wormbrechtszoon hacker en Claes Claeszoon smedie, schepenen in den ambochte van  
Monster oorkonden dat Maritgen Duyst Dircxdochter, weduwe van Claes Adriaenszoon, bijgestaan  
door haar voogd Pauwels van Beresteyn aan burgemeesteren en regierders der stad Delft een jaarrente  
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overdraagt van honderd gulden, staande op tweeëneenhalf morgen land in den ambachte van Monster  
afkomstig van het Ste Aechten convente tot Delff, drie morgen wei- en hooiland in de ambacht van  
Wateringhe, afkomstig van den convente van SteAgnyete binnen Delff, en twee percelen van drie  
morgen wei- en hooiland in 't Zuitvelt, afkomstig van het convente van Conincxvelt.

Oorspr. (Inv. no. 1238). Gecancelleerd. Met aanhangende zegels van de ambachtsheren van 
Wateringen en Monster. Het zegel van de ambachtsheer van Monster is gerestaureerd. In dors o 
de verklaring van Willem Adamszoon van der Burcht, dat hij Cornelis van Santen, rentmeester 
van Pauwels van Beresteyn, de schuld kwijtscheldt. 1607 september 7.

41. (1597)
Pauwels van Beresteyn maakt de voorwaarden bekend waarop hij de hoffe van der Specke in den  
banne van Lisse met omliggende landerijen wenst te verhuren.

Fotostaat. Z.j. (20e eeuw). (Inv. no. 1931).
Een signatuur ontbreekt.
Het jaartal is met potlood bijgeschreven door E.A. van Beresteyn. (20e eeuw).

42. 1598 januari 15
D'erffgenamen van zaliger gedachtenisse van Cornelis van Beresteyr ende Catharina Pauwelsdochter  
verklaren bij boedelscheiding dat zij het huis bij de Craen op 't Hooft in Haerlem gezamenlijk willen  
bezitten, en dat Pauwels van Beresteyn en Ermtgen het zullen bewonen onder voorwaarden dat zij en  
hun nakomelingen tot in de vierde graad het niet zullen mogen vervreemden, dat indien hun  
nakomelingen voordien zouden uitsterven, het huis zal overgaan op de nakomelingen van de andere  
takken, dat indien een der erfgenamen noodgedwongen tot verkoop zou overgaan, de scheiding plaats  
zal moeten vinden in het bijzijn van twee of drie neutrale personen en de verkoop openbaar zal zijn, dat  
geschillen tussen de bewoners geslecht zullen worden door twee bloedverwanten, waartegen geen  
beroep mogelijk is en waarna de verliezer honderd gulden zal betalen aan de armen, en dat deze  
overeenkomst zal worden bekrachtigd door schepenen van de stad.

Geïnsereerd in regest nr. 44. (Inv. no. 1262).

43. 1598 mei 4
Frans Gherritszoon Ouwe jan, schout van den Vrijenban, Adriaan Lenertszoon ende Claes Corneliszoon  
ghesworens oorkonden dat Claes Adriaenszoon van Adrichem aan Jacob Huygenszoon van der Bussen  
tweederde deel van negen hont kooltuyns, voormalig bezit van het Aeghtenconvent, overdraagt, onder  
voorwaarde dat Moyses van Nederveen een slagboom mag aanbrengen in de aangrenzende sloot,  
waarvan ook Jacob Huygens een sleutel toekomt.

Oorspr. (Inv. no. 1733). Het zegel van de schout is verloren gegaan.

44. 1598 mei 27
Barthout van Nienburg en Aernt Pieterszoon Deijman, schepenen in Haarlem, oorkonden, dat Pauwels  
van Beresteyn, Pieter, Coenraed, Ghijsbrecht ende Arnolt van Beresteyn, Ermtgen van Beresteyn,  
bijgestaan door haar zoon Claes Lotszoon Gael, Gerhardt van der Laan als man en voogd van  
Magdalena van Beresteyn en Duiffgen van Beresteyn, weduwe van Jooris Pieterszoon een  
overeenkomst zijn aangegaan, beschreven in regest nr. 42, waarbij zij aan Ermtgen van Beresteyn de  
bewoning van het huis aan de Craen toestaan, die op haar beurt het huis aan haar zoon afstaat.

Oorspr. (Inv. no. 1262). De zegels van de schepenen van Haarlem zijn verloren gegaan.
"In dorso de aantekening: ""Aernout van Beresteyn huyden den derden maii anno 1604 
comparerende ter secretarie der stadt Haerlem heeft voor hem zijnen broeders ende susters daar 
voren hij hem sterck maect bekent dat desen contracte te niete es ende te vreden es dat 't zelve in 
heurluider regardt werde gecasseert gelijck oock 't dubbelt van desen brieve gedaen sal werden. 
Consenterende dese..... hyer gedaen te werden. Bij mij."""

45. 1598 augustus 5
Johan van Coesfeldt schultz to Vollenhoe oorkondt dat Herman van Blois voor hem zelf en als  
gemachtigde van Johan van Blois, diens vrouw Machtelt van Over Enck, en Elisabeth van Blois aan  
Johan van Echten en diens vrouw Everharda van Brenen heeft overgedragen dertien geden buitendijks  
land in de kerspel van Vollenhoe in de dijkcluft Buerlo bij de Olde Stege, momenteel gedeeltelijk in  
gebruik door Cleys Jacobzoon, zes geden buitendijks land om het Baerlinger Zijeldeep, de helft van  
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vijftien dagmaten land, de lijnackers genaamd, waarvan de andere helft de erfgenamen Hagens  
toebehoort, onder voorwaarde dat die van Blois de helft van een stuk land geheten dat Campken en  
tweeëneenhalf dagmaat groot en zes geden buitendijks land mogen behouden, en een losrentebrief op  
de hoeve Puthoff Bijwesten in de Leeutercluft ten laste van Alyde Ludeloff, weduwe van Claes Witten  
Allet.

Oorspr. (Inv. no. 1891). De aanhangende zegels van de schout en van Jan van Blois zijn licht 
beschadigd.

46. 1599 maart 5
Vranc van Toornvliet en Willem Corneliszoon Tybault, schepenen te Leiden, oorkonden dat Giellis de  
Haen, root of Couleurverver, schuldig is aan Pauwels van Beresteyn, coopman tot Delff de som van  
honderdacht pond, zeven schellingen voor de levering van een baal meekrap en voor de betaling zijn  
goederen tot onderpand stelt.

Oorspr. (Inv. no. 2). Met aanhangende zegels van de schepenen. Het rechterzegel van Willem 
Corneliszoon Tybault is licht beschadigd.
In dorso de aantekening van Pauwels van Beresteyn dat vijftig pond is betaald, 1614 januari 1.

47. 1599 juli 27
Michiel Janszoen van Woerden notaris te Haerlem, instrumenteert, dat Nicolaes Lotsen Gael en  
Cornelia Brunseels, echtelieden testeren dat de goederen na overlijden van de één aan de langstlevende  
zullen toebehoren, met dien verstande dat Cornelia Bruynseels gehouden is, vijftienhonderd  
carolusguldens aan de erfgenamen van haar man af te staan, en dat de langstlevende over het  
huisraad mag beschikken, onder voorwaarde dat zijn erfgenamen achtduizend gulden en de helft van  
de boedel aan de erfgenamen van de eerstgestorvene zullen afstaan.

Oorspr. (Inv. no. 1365). Met opgedrukt zegel van de notaris.
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