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Beschrijving van het archief

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

Naam archiefblok:
Collectie Van der Hoop

Periodisering:
archiefvorming: 1586-1795
oudste stuk - jongste stuk: 1586-1824

Archiefbloknummer:
1174

Omvang:
224 inventarisnummer(s); 23,92 meter

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

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn 
geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse 
stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Hoop, J.C. van der (1742-1825)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
J.C. van der Hoop (1742-1825) was telg uit een welgestelde Haagse ambtenarenfamilie en werd 
opgeleid tot advocaat. In 1769 werd hij benoemd tot secretaris van de Societeit van Suriname, 
gevolgd door een benoeming in 1781 als raad en advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van 
Amsterdam. Daarnaast was hij politiek actief in deze roerige tijd voor de Republiek. Na de Franse 
inval in 1795 werd hij korte tijd gevangen gezet. Pas eind 1813 werd hij weer politiek actief onder 
koning Willem I en volgden er wederom benoemingen bij de marine, voor welk departement hij 
vanaf 1815 tevens minister was.
Gedurende zijn ambtelijke carrière verzamelde hij talloze informatie over de werkwijze van de 
belangrijkste staatsinstellingen in de Republiek: de Staten-Generaal, de Raad van State, de 
Generaliteitsrekenkamer, het Hof van Holland, de Raad van Brabant, de Admiraliteitscolleges en 
de VOC. Tevens is er veel informatie over de diverse gewestelijke besturen. Daarnaast bevat de 
collectie belangrijk materiaal over de organisatie van het Staatse leger en de vloot in de 17e en 18e 
eeuw.
Wat de bedoeling van zijn verzameldrift is geweest, is vooralsnog niet duidelijk. Mogelijk beoogde 
Van der Hoop een geschiedkundig overzichtswerk van de Republiek of haar instellingen te 
schrijven. Anderzijds is de collectie ontstaan als en in de eerste plaats een weergave van het 
persoonlijke werkarchief van Van der Hoop. Dit blijkt ook uit de diverse briefwisselingen met 
andere functionarissen waarbij het hem telkens om specifieke, inhoudelijke informatie te doen 
was bijvoorbeeld omtrent bepaalde regelingen of procedures.
Stukken van meer persoonlijke aard zijn mede daarom betrekkelijk zeldzaam in de collectie, 
behalve uit de periode van zijn gevangenschap.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Van der Hoop, nummer toegang 1.10.42, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Hoop, van der, 1.10.42, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
In 2007 werd besloten het archief opnieuw te inventariseren. De toegang op de collectie bestond 
tot dan uit een handgeschreven, 18e-eeuwse driedelige inventaris die in kopievorm op de 
studiezaal stond. Uit informatie door onderzoekers was gebleken dat veel hiervan inmiddels niet 
meer aanwezig was in het archief, waardoor er grote onduidelijkheid bestond over wat er precies 
in welke doos (of inventarisnummer) zat.

In het kader van het project DTNA (Digitale Toegangen Nationaal Archief) werd de oude 
handgeschreven inventaris eerst volledig overgetypt door Bianca van der Graaf. Vervolgens zijn de 
dozen op stuksniveau doorgenomen en vergeleken met de oorspronkelijke inventaris door drs. 
C.O. van der Meij. Dozen 209 t/m 221 werden daarbij opnieuw geinventariseerd: het betreft hier 
een reeks niet eerder beschreven stukken, waarschijnlijk afgedwaald uit de collectie Van der Hoop.

Om elke verwarring te voorkomen, is het niet langer meer aanwezige (maar wel beschreven) 
materiaal gescheiden van de eigenlijke inventaris en hier als aparte bijlage opgenomen. 
Vermoedelijk zijn deze delen van de collectie in de loop van de 19e eeuw in andere archieven, 
berustend op het Nationaal Archief, beland ter aanvulling. Voor alle duidelijkheid: de stukken uit 
de bijlage zijn dus niet meer in het archief aanwezig en kunnen ook niet worden aangevraagd.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Het archief verkeert nog grotendeels in zijn oorspronkelijke, achttiende eeuwse staat. Dat wil 
zeggen dat de meeste stukken vallen te relateren aan de eigentijdse indeling per loketkas, d.w.z. 
een grote kast met allerlei lades. De aparte lades correspondeerden met een letter-en cijfercode 
die vaak voor op de omslagen of achterop op de stukken zijn geschreven.

Het materiaal zit deels in eigentijdse portefeuilles met de bijbehorende contemporaine 
nummering (bijvoorbeeld E.40) of zit anders in oude, losse papieren omslagen met aan de 
buitenkant een korte beschrijving van de bestanddelen (in de hand van J.C. van der Hoop?). Bij de 
(her)inventarisatie van 2007-2008 is besloten aan de ordening verder niets aan te wijzigen.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

A Theorie regeering Nederlanden.

A THEORIE REGEERING NEDERLANDEN.

1 Stukken afkomstig uit portefeuille A 1.
• De Regeerkunde met betrekking tot derzelver oogmerken en middelen, stukswijze 

ontvouwd
• Manuscript van den Hr. v.d. spiegel 4-5 Juny 1783

Naderhand gedrukt in Oct. 
• Aantekeningen & uittrekselen van den Hr.F. Van der Hoop over de Regering in de eerste 

tijden van de Revolutie, 1572 etc.
• Onderzoek welke zijn de XVII provintiën die onder Keyzer Karel V waaren verenigt
• Aantekeningen over de vergaderingen in de eerste tijden van de Republicq
• Recherches na de instructiën van die vergaderingen
• Extracten uit eenig fundamentale stukken, betrekkelijk de constitutie van de Hr. N. v.d. 

Hoop
• Actens van huldiging der Graaven van Holland in Oost-Vrieslandt nu, Vrieslandt
• Actens van Leenroerigheid van Henegouwen, Holland & Zeeland aan 't Keyzerrijk
• Actens zakende de constitutie, en onderhorigheid van West Vrieslandt nu Noord-Holland
• Actens van successie van Hertog Albrecht, en van conformatie der Keyzeren van het Rijk
• Extracten uit de handvesten, dienend tot bijlagen ( Mij onzeker van welke verhandeling of 

aantekeninge)
• Eed van koning Philips, den Lande van Holland gedaan
• Lijst van Actens tot de Unie behorend
• Aantekeninge uit een eygenhandige brief van den Tresorier van Zeeland Jacob Valte 16 feb. 

1598 aan H.H. Mog. B. betrekkelijk de Unie van Utrecht
• Tractaat van Unie 1579, in 1777 gedrukt, 2 exemplaare. x gedrukt in 's Haage 1660 quarto
• Extracten uit de resolutiën van Hare Hoog Mogenden van 9 May 1580 -30 May 1588, meest 

al bevattende schikkingen van Regering
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 15 feb. 1788, houdende voordragt om den eed op de 

constitutie door de amptenaaren van de Generaliteit te laten afleggen, met de ontwerpen 
van derzelven en met de zwarigheden daar tegen

• Resolutie Holland 3 July 1788,houdend acte der bondgenootschappelijke guarantie van het 
Erf stadhouder-capitein, -en admiraal-schap Generaal

• Extracten uit het register der resolutiën van den Landraad 1581
• Extracten uit de resolutiën van Holland 1583-1584, houdend concept instructiën voor den 

Raad van Staate, en voor de Raaden nevens zijne excellentie
• Lijsten & aantekeningen over de instructiën der vergaderingen in de Republiek
• Ordonnantie 6 Aug. 1446 over d' Administratie van de Justitie
• Drie instructiën van den Geheime Raad: 23 July 1517; 1 Oct. 1531; 12 Oct. 1540
• Een instructie voor den Raad van Finantie, 27 feb. 1545
• Een instructie voor den Raad van Staate, 18 Nov. 1555
• Instructie voor Graaf Maurits en den Raad van Staate, 18 Aug 1584
• Placaat van de Staaten van Braband, Holland, Zeeland, Utrecht, Mechelen & Vrieslandt, 18 

Aug 1584, houdende kennisgeving van voor raad & inwilliging van contributiën tot de lasten
van den Oorlog

• Instructie voor den Graaf Leycester en den Raad van Staate, 11 Oct. 1585
• Instructie voor den Raad van Staate, 12 april 1588
• Instructie voor den Raad van Staate, 18 July 1651
• Concept instructie voor den Raad van Staate, 28 July 1653
• Missiven Raad van Staate, 7 Oct. 1653, houdende eenige explicatie van dat concept
• Lijst van het Getal der Regenten in de 7 Verenigde Nederlanden
• Lijst der resolutiën over den rang tusschen de provintie van Utrecht & Vrieslandt, 1674-1675

2 Stukken afkomstig uit portefeuille A 3.
• Schets tot een vertoog over de intrinsique en relative magt van de Republiek, manuscript 

hr. van de Spiegel, 1782
• Rakende de Bank van Amsterdam, omslag
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-Consideratien over den laagen cours van het bankgeld en de middelen tot deszelfs 
herstelling
-Observations d'un Negociant Hollandois sur les causes du descredit de la banque 
d'Amsterdam, et la refutation d'un Negociant Hanbourgeois [redigees par Mr. Muilman], 
1791 
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B Historie Republiek

B HISTORIE REPUBLIEK

3 Stukken afkomstig uit portefeuille B 3.
• Aantekeningen uit de Resol(utie) Holland, 23 feb. 1703, betrekkelijk pogingen die ter die tijd 

zouden zijn geschied, omtrent Veere & Vlissingen. ter faveure van den koning van Pruyssen,
als erfgenaam van Koning Willem

• Eenige weinige aantekeningen en papieren over het jaar 1747, 1747-1749
• Verscheide memoriën over en ter gelegenheid van de verdeeldheden in de Republiek in de 

jaaren 1782, 1783 & volgend, 1782-1788
• Over negotiatie ten fine van reconciliatie tusschen de Rhyngrave van Salm en de Mr. de 

Gijzelaar & V. Boschel met den Mr. Paulus tusschen de Graaf van Goertz en den Mr. de 
Rayneval, 1787

• Eenige papieren betrekkelijk den inmarsch van den Hertog van Brunswijk, 1787, en de 
politieke gevolgen, 1787



16 Hoop, van der 1.10.42

C Stadhouders

C STADHOUDERS

4 Stukken afkomstig uit portefeuille C 1.
• Eenige aanmerkingen op het gedrag, het welk vereischt zoude worden, om in Holland te 

blijven bij de tegenwoordige form van Regering, en om een stadhouder te kunnen 
ontbeeren,

• in 15 december 1722 uit Coppenhagen gezonden door Robert Goes
• Redenen voor de stadhouderlijke Regering waarschijnlijk van den Mr. S Huys, 1730, met 

eenige papieren en correspondentiën van dien Mr. aan den Mr. Hemsterhuys, toen ter tijd 
Professor te Franequer

• Tablaeu de l'economie d'items frair ten stadhouder de le Republique dans l'exersice de les 
differentes charges. Getrokken uit de werken van den Mr. Necker door den Mr. van Lijnden, 
Gouverneur der jonge prinsen van orange 1783/1784

• Uitlegging van de titels & waardigheden van den heer erfstadhouder door Mr. J.C. van der 
Hoop, 1782. Met eenige reflectiën van den Mr. van Suideras & prof. Tollius

• Aantekeningen over de introductie van de heeren stadhouders in den Raad van Staate
• Resolutie Generale Staaten, 21 Juny 1581. Houdend autherisatie op de Prins van Orange als 

Capitein Generaal tot het Despecteren van commissiën aan militaire
• Resolutie Generale Staaten, 24 Sept(ember). 1582. Houdend autherisatie op de Prins van 

Orange als Capitein Generaal tot het Despecteren van commissiën aan militaire
• Het stuk en beleid van den Oorlog gestelt en gelaten ter despositie van Zijne Hoogheid
• Hare Hoog Mogenden, 12 May 1583. Houdende kennisgeving van de Staaten van Holland, 

dat zij met die van Zeeland den Prins van Orange hebben gekozen voor hunne Graaf
N.B. Extracten uit de resolutie van Hare Hoog Mogenden,1584. Betrekkelijk de 
aanstellingen van de Graaven van Nieuwenaar, -Van Meurs, -Villers, -Van Nassau, tot 
stadhouders van Gelderland, Overijssel & Gelderland, Utrecht, Vrieslandt & Vriesche 
Ommelanden 

• Extract uit de notulen Holland, 10 July 1584. Over de laatste woorden van Prins Willem I
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 29 Ap(ril). 1589. Waarbij aan zijn Excell(entie) is 

geaccordeert te ontfangen de Beeden, Domeysen. Geestelijk en geannoteerde goederen 
van den platte Lande van Braband

• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden, 1600. betrekkelijk de introductie van Prins Frederik 
Hendrik in den Raad van Staate

• Acte van Commissie voor denzelven, 17 Maart 1600
• Resolutiën Raad van Staate 1600. Betrekkelijk die introductie
• Aantekeningen van eene conferentie, 15 Maart 1602, gehouden over het opdragen van het 

Graafschap aan de Prins van Orange door den pensionaris van Amsterdam
• De vier resolutiën Raad van Staate, 12 Ap(ril). 1603, 27 Ap(ril). 1621, 11 Nov(ember). 1633, 18 

Dec(ember). 1675, betrekkelijk sessie van de Mr. stadhouders in den Raad van Staate
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 23 Ap(ril). 1625, houdende aanstelling van Prins Frederik 

Hendrik tot Capitein & Admiraal-Generaal
• Resolutiën H.H.mog, 1638, over de introductie van den Prins van Orange in den Raad van 

Staate
• Commissie voor denzelven, 3 Nov(ember) 1638
• Aantekeningen 31 July 1650 van den Mr. Prest. Hagen, houdende de Representatiën van den

Hogen Raad & hof van Holland aan de Prins van Orange over het zenden van militie naar 
Amsterdam, en zijne reis deswaarts

• Resolutie Holland, 2 Sept(ember) & 19 Dec(ember) 1668, houdende, dat geene stadhouders 
van provintiën in den Raad van Staate zullen worden geadmitteert

• Resolutiën Hare Hoog Mogenden, 1670, over de introductie van den Prins van Orange in 
den Raad van Staate

• Resolutiën Raad van Staate, 31 Maart, 31 May 1670, betrekkelijk die introductie
• Resolutie Holland, 4 Oct(ober) 1670, houdende dat aan de Prins van Orange geen acces ter 

generaliteit zal worden verleent dan als Raad van Staate
• Concept acte van de Staaten van Holland, betreffend d' opdragt aan zijne Hoogheid 

omtrent de propesitie van Enkhuysen, om de Prins van Orange aan te stellen als Capitein-
Generaal

• Pointen van Consideratie in een besogne van Holland, 18 Dec(ember) 1671, voorgebragt, 
omtrent een concept instructie voor den Capitein-Generaal

• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 5 Jan(uari) 1672, houdend rapport omtrent de pointen, tot 
eene instructie voor den Capitein-Generaal

• Resolutie Holland, 19 Jan(uari) 1672, houdende de gearresteerde instructie
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• Resolutie Holland, 23 Feb(ruari) 1672, houdende de commissie en instructie voor den 
Capitein & Admiraal-Generaal van de Unie

• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 24 Feb(ruari) 1672, houdende de gearresteerde commissie 
& instructie

• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 27 Feb(ruari) 1672, houdende bepaling van een tractement
van ƒ 25000 -voor de Prins van Orange

• Resolutie Holland, 3 july 1672, houdende mortificatie van het eeuwig edict
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 8 July 1672, houdende intrekking van voorn resolutie, 24 

feb(ruari) 1672 en stadhouderlijke magt aan de Prins van Orange
• Commissie voor denzelven in d. 8 July 1672, houdende het formulier van Attacke te geven 

aan Capiteinen, die bij Zijne Hoogheid zo in zijne qualt van stadhouders als Capitein-
Generaal van Holland zullen worden aangestelt en geeligeert

• Resolutie Holland, 15 Feb(ruari) 1674, houdende klagten van den brief, dat de Staaten van 
Zeeland Zijne Hoogheid ook tot erfelijk stadhouder hebben gestelt over den brief, en het 
land van Voorne

• Conditiën & verbintenissen waar op Zijne Hoogheid is opgedragen de Mog. Overigheid over
de provintiën van Gelderland & Zutphen. 1675 gedrukt in Z.20 defect

• Resolutiën van de vroedschap der stad Amsterdam, 6.9 feb(ruari) 1675, houdende de 
deliberatie over voortsen opdragt

• Aantekening van de stad Leyden, 24 Maart 1704, tegen de bij Holland genomene Resolutie 
om den stadhouder van Vrieslandt te maaken Generaal van de infanterie

• Circulaire missive van de Staaten van Vrieslandt aan de Staaten van de andere provintiën in 
d., 11 Sept(ember) 1705, behelsende een deductie van het regt der zeijns provintiën om 
haare stadhouders te introduceren in den Raad van Staate, en van dezelve stadhouders om 
in Gem. Raad sessie te nemen

• Resolutie van Ridderschap & Staaten van Overijssel, 22 Ap(ril) 1707, houdende vaststelling 
om nooit weder een stadhouder aan te stellen, en weigering om den prince van Nassau 
sessie te doen nemen in den Raad van Staate

• Missiven van Zijne Hoogheid aan Hare Hoog Mogenden over deszelfs vrijdom van de 
gemeene middelen, 5 Jan(uari) 1709,

• Deliberatiën in Holland, in 1722, over de deliberatiën in Gelderland tot het eligeren van een 
stadhouder.

• Deliberatiën in Holland, 1727, over het verzoek van 3 provintiën om denzelven stadhouder 
aan te stellen tot Generaal van d'infanterie Hem 1737, 1738, 1739, 1743, 1744, 1746

• Missive van de Staaten van Vrieslandt & van Holland en derzelver Gecommiteerde Raaden, 
1730,

• betrekkelijk de introductie van den stadhouder in den Raad van Staate
• Deliberatiën in Vrieslandt, 1738, over het regt van pardon, door Zijne Hoogheid als 

stadhouder & Capitein-Generaal van die provintie geoefent
• Missiven van de Staaten van Gelderland aan Zijne Hoogheid, 1 Oct(ober) 1738, houdende 

verzoek geene troepes te laten marcheren, dan op denzelven Patent
• Publicatie van de Staaten van Holland, 3 May 1747, kennisgevende van d'electie van de Prins

van Orange & Nassau tot stadhouder Capitein & Admiraal-Generaal van Holland
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 4 May 1747, houdende aanstelling van denzelven tot 

Capitein & Admiraal-Generaal van de Unie
• Resolutie Raad van Staate, 10 May 1747, betrekkelijk het ceremonieel ter introductie van 

den stadhouder in den Raad van Staate
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 11 May 1747, houdend d' introductie van Zijne Hoogheid in 

den Raad van Staate
• Resolutie Raad van Staate, 15 May 1747, betrekkelijk de sessie van den stadhouder in den 

Raad van Staate
• Aanspraak van den Mr. Bentink ter gelegenheid van die introductie, May 1747
• Resolutie Raad van Staate, 7 Juny 1747, houdende dat het accorderen van verleven aan 

militaire een incontestabel regt en proregatief is van het ampt van Capitein-Generaal
• Publicatie van Zijne Hoogheid en het hof van Holland, 22 Sept(ember) 1747, tegens 

verregaande buitensporigheden
• res. Holland, 16 Nov(ember) 1747, houdende de voet, op welken het stadhouder, -Capitein-

& Admiraalschap Generaal ergelijk te maaken.
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 2 Jan(uari) 1748, houdend gedragt een Generaal 's 

tractementen ter dispentie van Zijne Hoogheid
• Aantekeningen uit de hand van den Prof. Oudendorp ter opheldering der oratiën van de 

professoren Winter & Oudendorp over Zijne Hoogheid Wille de IV en Hare Koninklijke 
Hoogheid Anne

• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 13 Jan(uari) 1759, houdende schikkingen omtrent de 
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minderjarigheid van Zijne Hoogheid en de waarneming van deszelfs bedieningen 
gedurende die tijd

• Resolutie H.H.mog, 1763, over d introductie van Zijne Hoogheid in den Raad van Staate.
• Resolutie Raad van Staate, 1763, over die materie
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 1765, 1766, over d aanvaarding van Zijne Hoogheid van 

zijne Waardigheden
• Missive van Zijne Hoogheid aan de Staaten van Vrieslandt, 13 Feb(ruari) 1766, houdend 

zwarigheden tegens het aannemen van een instructie
• Resolutie Holland, 1766, over het aanvaarden van Zijne Hoogheid van desselfs 

waardigheden
• Verbaal van het gepasseerde ter die gelegenheid van 7-12 Maart 1766
• Commissie van Zijne Hoogheid, 8 Maart 1766
• Resolutie van het hof van Holland, 1766, houdende de plegtigheden bij d installatie van 

Zijne Hoogheid
• Missive Staaten van Vrieslandt aan Zijne Hoogheid, 9 Juny 1766 & desselfs antwoord over 

zijne aanvaarding aldaar
• Missive van den koning van Pruyssen, 19 Maart 1784, betrekkelijk de conservatie der regten 

en prerogative van Zijne Hoogheid
• Resolutie Holland, 5 Nov(ember) 1785, houdend rapport ter beantwoording van die missive
• Extract resolutie Staten van Zeeland. 19 december 1785
• Consideratien op de Memorie van ZH rakende het commando van het guarnisoen van Den 

Haag. 1786
• Extract resolutie Staten-Generaal, 17 jan. 1786
• Extract resolutie Staten van Zeeland, 30 jan. 1786
• Verklaring van burgemeesteren tegen het rapport van heeren commissarissen over het 

commandement van Den Haag
• Vroedschapsresolutie
• Vroedschapsresolutie Amsterdam, 9 maart 1786
• Vroedschapsresolutie Amsterdam, 18 april 1786
• Extract resolutie Staten van Holland, 17 aug. 1786
• Brief Zijne Hoogheid, 10 okt. 1786
• Missiven van Zijne Hoogheid, 10 Oct(ober) 1786, betrekkelijk de verdeeldheden in de 

Republiek
• Verscheide Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & Holland, Sept(ember) & Oct(ober) 1787, 

betrekkelijk het herstel van den heere stadhouder en de gevolgend daar van
• Aanspraak van Petrus Camper, 24 Sept(ember) 1787, aan Hare Koninklijke Hoogheid
• Memorie over de sessie der stadhouders in de Raad van Staate, N(ote): ter gelegenheid van 

de introductie van een erfprins in die vergadering
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 20 Aug(ustus) 1795, betrekkelijk voorn sessie & introductie
• Resolutie Holland, 19 Oct(ober) 1790, houdend renovatie & ampliatie der resol., 1747 & 

1787, op het bidden voor de hoge & subalterne overheden en voor het huys van Orange
• Stukken over een sterk pasquil tegens Hare Koninklijke Hoogheid, 1792
• Brief H. Hop, 22 januari 1792
• Aantekeningen & resolutiën over de begravenis van de Prins & princes van Orange, 1584, 

1677, 1751, 1759. 1 omslag
• Aantekeningen & resolutiën over de Rang van den Raad van Staate bij denzelven
• Aantekeningen & resolutiën over de het dragen van rouw
• Aantekeningen & resolutiën over de de tutele van Prins Willem V
• Aantekeningen & resolutiën over de den doop der Prinsen & princessen van Orange
• Aantekeningen & resolutiën over de de huwelijken
• Aantekeningen & resolutiën over de den Hertog L. van Brunswijk
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E Regeering Holland.

E REGEERING HOLLAND.

5 Manuscript E 1: Index A t/m Z op verscheide punten van de regering van de 
Republiek, van de oudste tijden af, en getrokken uit verscheidene boeken en 
Staats-stukken.

1 deel

6 Manuscript E 8: " Orde van de vergadering van Holland & Steden, Gecommiteerde 
Raaden & Auditie kamer".

1 deel
Zijnde aantekeningen uit de notulen van Holland op:

1. Ordonnantie op de vergadering, orde van deliberatie.
2. Notabele accrochementen, inhouden van penningen, submissie etc.
3. Overstemming.
4. Eenige zaaken van curieusheid, rakende de militie van de Presenten en Rang.
5. Curieusheid omtrent de plaatsen van de vergadering der Staaten.

Notities wegens verscheide Steden, als
1. Dordrecht.
2. Stapelregt van Dordrecht.
3. Haarlem.
4. Leyden, en differenten met Gecommiteerde Raaden over de boedels van paghters.
5. Amsterdam.
6. Gouda.
7. Rotterdam, en Ambagten dezelve stad toebehorende.
8. Gorcum.
9. Schiedam.
10. Schoonhoven.
11. Brielle.
12. Voorne, Sustenue van een separaat Landschap te zijn.
13. Enkhuijsen.
14. Munnikendam.
15. Purmerent.
16. Vianen.
17. Cuylenburg.
18. Leerdam, Nieuwen Oort en IJsselsteyn, Benschop Akkoy & Polsbroek.
19. Woerden, Liesveld & Bodegraven.
20. Oneenigheid te Woerden.
21. Worcum & Altone.
22. Weesp & Naarden.
23. De Clundert, Ruygenhil & Fijnaart.
24. Egmonden.
25. Exempte heerlijkheden in d Generaal, en waar van geene particuliere notitiën zijn.
26. Ameland.
27. Burgerije & Gilden.
28. Compagniën in steden & waardgelden.
29. Octroijen tot aanneming van grond.
30. Octroijen aan steden tot negotiatiën diergelijk.
31. Octroijen en consent tot impositien & omslagen.
32. Ordes & instructie van Gecommiteerde Raaden en commissen tot het Collegie.
33. Tijd van sessie in het Collegie van Gecommiteerde Raaden.
34. Jurisdictie van Gecommiteerde Raaden buiten zaaken van finantie & gemeene middelen.
35. Rekeningen van Holland & auditiekamer.
36. Ceremoniën.
37. Secrete zaaken en secrete correspondentie, ordes & voorvallen.
38. Vacatiën.
39. Chartres.
40. Tumulten, commotiën, en diergelijke.
41. Privilegiën.

7 Stukken afkomstig uit portefeuille E 12.
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• Gedrukte stukken betrekkelijk verschillen in 1783 tusschen den Heer Stadhouder en de 
Regering van Alkmaar omtrent de bestelling van de Regering, 1783-1785

• Gedrukte stukken betrekkelijk de verschillen in Dordrecht in 1786 omtrent het in eed nemen
van de Magistraat buiten d electie van den Heer Stadhouder

• Gedrukte stukken betrekkelijk de verschillen in Rotterdam, 1784 & volg(ende), omtrent de 
aanstelling van de Regering, 1784-1787

• Gedrukte stukken betrekkelijk de verschillen in Amsterdam, 1787, bijzonder over de 
afkeuring van het gedrag der Gedeputeerden ter dagvaart

• Advis & aantekening van de Ridderschap, 15 Aug(ustus) 1787, betrekkelijk de uitgebreidheid 
van de ampele magt van de commissie te Woerden

• Rapport te Haarlem gedaan, 1787, betrekkelijk den invloed van de burgens op de Regering 
met een nieuw Reglement op de Reglement

• Verscheide resolutiën; Sept(ember), Oct(ober), Nov(ember), Dec(ember) 1787, Jan(uari), 
Feb(ruari), Maart, April, May 1788, Jan(uari), Maart Dec(ember) 1790, Jan(uari) 1791 & 
Dec(ember) 1792

• Betrekkelijk de bestelling der Regeringen in Holland: Betrekkelijk den eed op de 
comstitutie, en het Collegie van Gecommiteerde Raaden in het Noorderquartier

8 Manuscript E 13: 'Universiteyt, Ampten, Domeynen'.
1 deel

Pointen van deliberatie betrekkelijk ministers, amptenaaren van - en Collegiën in directe betrekkelijk
tot - de Staats Vergadering van Holland
Aantekeningen uit de notulen van Holland over:

Universiteit
1. Universiteit.
2. Orde op de Universiteit.
3. Jurisdictie van de Universiteit.
4. Vrijdom van impositiën aan de leden van de Universiteit.
5. Staat van goederen en lasten van de Universiteit.
6. Curateure van de Universiteit.
7. Collegiën Theologicum.
8. Illustre school.

Ampten
1. Generale ordes & bijzondere voorvallen op de ampten en dependentiën.
2. Sollicitatiën tot ampten en brignes.
3. Compatibel & incompatibel omtrent ampten.
4. Resignatiën.
5. Survivance en expectativen

Ampten
1. Bewaarderschap van d Groot Zegel.
2. Stadhouderschap van de Leenen.
3. Registermeester en bewaardersschap van de chartres.
4. Raadspensionarisschap.
5. Secretarisschap van de Staaten.
6. Ampten van Finantie.
7. Ampten van bailliuw, schout, Drest & diergelijke.
8. Heemraaden en Hoofdingelanden, waartsluyden tot opregt op de dijken en diengelijke.
9. Weezen van Vagabonden en landdrost ampt.
10. Posterije, voornam op Engeland.
11. Officieren in dorpen, vlekken en diergelijke, ook in kleine steden met districten.
12. Vreemde & buyten geboren met relatie tot officieren.
13. Houtvesterije & jagt.

Domeynen
1. Rekenkamer & domeijnen
2. Ampten van rekenmeesters en andere tot de rekenkamer van de domeijnen en Leenen 

behorende.
3. Tollen van Holland, de wassenaarssche daar onder begrepen.
4. Verschepen en verpanden van domeijnen.

9 Stukken afkomstig uit portefeuille E 14.
• Notitie van de advocaten van 's Land of Raadspensionarissen, zedert 1525-1727 incl. 

manuscript. & gedrukte stukken over d aanstelling & instructie van een Raadspensionaris; 
1688, 1720, 1772, 1777, 1787, 1792
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• Advis van het Hof van Holland, 19 Sept(ember) 1703, betrekkelijk de venaliteit van officier, 
voorin die van judicature

• Aanspraak van den Raadspensionaris (waarschijnlijk van Slingelandt) over de finantiën van 
Holland

• Resolutie Holland, 9 Aug(ustus) 1724, houdende d instructie voor den commis van den 
Raadpensionaris

• Resolutie Holland, 24 Nov(ember) 1724, houdende d instructie voor de twee secretarissen 
van Holland

• Aantekeningen over ontfang van extraorde emolumenten & voor onderhoud van de 
commisen & Clercquen

• Resolutie Holland, 18 Jan(uari) 1716, houdende Reglement op de begeving van de Militaire 
ampten

• Propositie van Schiedam, 25 May 1740, om een particulier ontfanger der gemeene middelen
over de voorn stad & onderhorig quartier

• Concept instructie voor den commissaris over de notarissen in de respective steden, 
Nov(ember) 1691

• 2 Resolutiën Staten van Holland, 25 Jan(uari) 1716, houdende de herstelling van de 
houtvesterije & jagt gerigt, en dat de Houtvesterije van Brederode zal worden gelaten in 
status quo

• Resolutie Holland, 11 Nov(ember) 1747, houdende op propositie van den Heere Stadhouder, 
Generaale schikkingen omtrent de ampten in Holland

• Resolutiën Staten van Holland: 11 april en 15 dec. 1788, 23 jan. 1789, 8 en 11 maart 1790, 13 
juni 1792 & 14 maart 1793, betrekkelijk ampten aan de posterije

10 Manuscript E 15: 'Stroom, Dycken en Wegen'.
1 deel

Pointen van deliberatie over de plaatselijk gesteldheid als riveren, wateren, dijken etc.
Aantekeningen uit de notulen van Holland over Generaale commissiën tot de zaaken 
van de:

• Stroomen.
• Het spuije.
• Rivieren van Pernissen.
• Riviere de Eendracht.
• Bakens aan de Zijde.
• Bakens in Zuijd-Holland binnen 's Lands.
• De kreet bij Bonaventiere of Kille bij Dordrecht.
• Ooltgens-Plaats.
• Bakens, tonnen etc. Goereesche Gat.
• Hellevoetsluijs.
• Sevenbergen en Geertruijdenberg.
• Bakens en tonnen op de Maas.
• Westerdamsche Killen.
• Vlieland, ten wederzijde.
• Het Marsdiep, en het geen daar toe specteert ten wederzijde & zulks huijsduijnen; de 

Helder: Ter W. & het Z: Eijnde van Texel ter B.
• Het loodsen benoorden de Maas.
• Ems
• Betonning van het canaal in de Zuijderzee omtrent Enkhuijzen.
• Bakens etc. op Terschelling.
• Ameland, tonnen en bakens.
• Bakens, Texel, Vlieland, Wieringen, de Vecht.
• Bakens op het Eyland Urk.
• Impositiën tot onderhoud van bakens, tonnen & benoorden de Maas.
• Paelkist.
• Bakens aan de Zijde.
• Dijkage van Wieringen.
• Texel, Zijderland, Vlieland en Ter Schelling -dijken en duijnen.
• Dijkage van Alblasserwaard, Vijanen, Asperen, heutelom.
• Dijken van Delfland.
• Sluijzen,dammen en diengelijke in de Vecht bij Muijdes Diemerdijk etc.
• Herstelling van dijken, sluizen, en diengelijke gebreken tot defensie van den Staat of door 

den vijand.
• Dijken, sluijsen en Appendentiën, oprigt & orde in Rijnland & Woerden.
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• Sluijs tot Gouda.
• Beneficieren van den Nederrijn & IJssel binnevaerten en Wegen.

11 Manuscript E 19: 'Kerckelijke Zaken'
1 deel

Pointen van deliberatie over civile zaaken ter bevordering van den welvaart door religie.
Aantekeningen uit de notulen van Holland over:

• Religie
• Kerkelijke ordonnantie
• Zaaken van religie ten aanzien van magistraaten, officieren & officianten
• Onderhoud van den dag des Heeren
• Onderhoud van den bede-dagen
• Onderhoud van den feest-dagen
• Grove zonden
• Moedwil en onordentelijkheden en diesgelijks
• Bede-en dank-dagen en uuren van dankzegging
• Beroepingen van predikanten
• Approbatiën
• Patrenaatschap
• Ordes, differenten en voorvallen, omtrent beroepingen
• Kerkelijke goederen en impositiën voor zaaken van kerken
• Administratie van die goederen en impositiën
• Ordes op het onderhoud van predikanten en kerkelijke goederen

Tractementen van predikanten en derzelver weduwen; extraorde subsidiën
• Synoden
• Papisten
• Luthersse
• Remonstranten
• Mennonisten en Wederdopers
• Commanderijen van St. Jan tot Haarlem en andere
• Chariteit

12 Stukken afkomstig uit portefeuille E 20.
• Resolutiën Staten van Holland, 8 Oct(ober) 1637, regt van de gedeputeerde der Synode van 

Zuijd Holland
• Missiven van predikanten en ouderlingen, behorende tot de classis van Leijden en heden 

Rhijnland, 11 Sept(ember) 1724
• Resolutiën Staten van Holland, 15 Sept(ember) 1724
• Resolutiën Staten van Holland, 19 July 1725, betreffend de beroepingen te Lisse
• Resolutiën Staten van Holland, 7 Sept(ember) 1687, betreffend het regt van approbatie
• Resolutiën Staten van Holland, 15 Oct(ober) 1726, betrekkelijk vicarie-goederen
• 15 Jan(uari) 1755, berigt van het Hof op de requeste van de classis van Amsterdam, ten einde

aan het Hof worden aangeschreven om met de procedures van complainte rakende de 
zaake van den predikant-wezen niet voort te gaan

• Memorie ter beantwoording en destructie van zekere nadere memorie van gedetailleerd 
redenen, op de welke heeft berust de memorie in de classis bij forme van propositie over 
gegeven de 18 Feb(ruari) 1759, eerst door 4 leden van die classis (Dordrecht) ondertekent

• Resolutiën Staten van Holland, 6 Feb(ruari) 1766, betrekkelijk de differenten in de Lutherse 
Kerkenraad in 's Haage

• Resol(u)tiën van 't Hof van Holland en magistraat van 's Haage, 6 Maart 1767, betrekkelijk 
de beroepingen in 's Haage

• Contract van provisionele separatie der zo genaamde diaconie armen en zo genaamd Heilig
Geest of huijs-zitten armen van 's Haage, 8 Jan(uari) 1770

• Resolutiën Staten van Holland 28 Maart, 30 April, 18 May 1726, betrekkelijk de verhandeling
van den predikant Kleman als van P. Nieuwland cum suis over de orde des Heils

• Resolutiën Staten van Holland, 23 Oct(ober) 1787, houdende propositie van Schoonhoven, 
tot revisie in een commissie van alle staats-resolutiën gedurende de overheersching, op het
stuk zo der hervormde als geconniveerde godsdiensten

• Resolutiën 25, 31 Oct(ober) 1787, betrekkelijk het intrekken van prejudiciable
• Resolutie 1786, voor de predikanten Nieuwland & Frieswijk
• Advis Gecommiteerde Raaden, 28 Nov(ember) 1787, om den predikant van Besooijen 

Leemans te demitteren
• Resolutiën, 7 Feb(ruari) 1788, betrekkelijk de predikanten te Spijk en Papendrecht, Hendrik 
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van Hemert & Wilhelmus Kok
• Resolutiën, 13 Feb(ruari) 1788, betrekkelijk subsidie tot het opbouwen van een kerk te 

Enigenburg, Noord-Holland
• Resolutiën, 12 Maart 1788, betrekkelijk subsidie tot den opbouw, reparatie en onderhoud 

van de kerk, posterije en het schoolhuijs te Petten
• Resolutiën Staten van Holland, 31 July, 6 Nov(ember) 1788, betrekkelijk subsidie tot het 

dedommagement der bailluwen wegens de recognitiën der Roomschgezinde
• Resolutiën, 7 Nov(ember) 1788, 11 Sept(ember) 1789, betrekkelijk subsidie tot de predikant 

Wilderik en 2 ouderlingen te Waddinxveen
• res(olutiën), 4 Dec(ember) 1788, betrekkelijk subsidie tot de predikant Hillebrands & de 

Kerkenraad te Heusden
• res(olutiën), 4 Dec(ember) 1788, betrekkelijk subsidie tot de predikant W. van Cats 

Smallenburg te Boskoop
• Res(outiën) 7 May 1789, betrekkelijk het Ementus verklaaren van predikanten in de 

heerlijkheiden van Vianen en Ameijden
• Resolutiën, 4 Juny 1789,
• betrekkelijk het verzoek van de Fransche predikant, brief om een douceur van 100 gls
• Resolutiën, 12 Dec(ember) 1789, 17 Ap(ril) 1790, betrekkelijk den opbouw eener kerk te 

Benthuijsen
• Resolutiën, 25 Feb(ruari) 1790, betrekkelijk het beroepen van een predikant te Oudorp & 

Oterleeck in Noord-Holland
• Resolutiën, 25 Feb(ruari) 1790, betrekkelijk den opbouw van een kerk te Holisloot
• Resolutiën, 15 May 1790, betrekkelijk opbouw kerk te Colborn
• Resolutiën & concept externe, 2 juli 1790, 21 Jan(uari) 1791, 15 Juny 1792, betrekkelijk den 

doop & opvoeding van kinderen uit ongelijke huwelijken geboren
• Betrekkelijk het houden van dubbeld trouw-en doop-boeken
• Betrekkelijk de afschafting van onkosten bij bevestiging
• Betrekkelijk het meerderen van tractementen
• Resolutiën, 27 Jan(uari), 16 Maart 1791, betrekkelijk predikanten om wanbedrijven door 

politique dispositiën gedeporteert of gedimitteert
• Resolutiën, 12 May 1791, betrekkelijk de kosten van de waarneming der dienst te 

Koudekerk, gedurende de suspensie van den predikant van Meerten
• Resolutiën, 18 May, 15 July, 31 Aug(ustus) 1791; 10 Feb(ruari) 1792, betrekkelijk de kosten den 

opbouw of reparatie van kerken te:
- Drimmelen & Standhase
- Oudekerk en Krimpen op den IJssel
- Wijk aan Zee
- Barsingerhorn en Colhorn 

• Resolutiën, 4 Oct(ober) 1792, betrekkelijk de tractementen van de predikanten der 
Nederduitsche & Walsche gereformeerde Gemeente in de steden & Landen van Vianen & 
Ameijden

• Resolutiën, 12 Oct(ober) 1792, betrekkelijk het extraord(inaire) stipendium van predikanten, 
die voor andere den dienst waarnemen

• Resolutiën, 26 Nov(ember) 1792, betrekkelijk de vermeerdering der tractementen van 
predikanten

• Resolutiën, 12 Dec(ember) 1792, betrekkelijk het maaken van een nieuw kerkhof tot het 
begraven van lijken te Hilversum

• Resolutiën, 14 Dec(ember) 1792, betrekkelijk het emiritaat van een onbevestigd predikant te
Oostgraftdyk

• Resolutiën, 17 Jan(uari) 1793, betrekkelijk het emeritaat voor een predikant bij het Corps 
Ligte Troepes

• Brieven ter uitschrijving van bedendagen; 4 Jan. 1766, 11 Feb. 1791, 21 Feb. 1792, 5 Ap. 1793
• Resolutiën van het Waalsche Synode, 1787-1792. NB. In het frans
• Stukken betrekkelijk het beroepen van proponenten van Geneve hier te Lande. NB. in het 

frans
• Diverse stukken zakende de Roomsche Geestelijkheid in Holland als;

- Paapsche stoutigheden, simonie omtrent het beroep te Waspik, 1699
- Suspensie van den Aartsbisschop van Sebasto van zijn vicarisschap hier te Lande 

• 1702, 1703
- Memorie van het gebesogneerde over het werk der Catholijke, 1705, 6, 7, en 8
- Relaas van 21 Nov(ember) 1709 wegens het dekenaat van Delfsland
- Memorie wegens de magt van de Paus hier te Lande, 30 Ap(ril) 1732
- Memorie over de kerkelijke Ban
- Memorie aangaande de admissie ... van een kerkvoogd over de Roomsgezinde
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- Advies van het Hof op het request van roomsschgesinden tot Hem, 24 oktober 1726 

13 Stukken afkomstig uit portefeuille E 16.
• Keure op het maaken van de dijken, wegen, wateringen & Slooten in Voorne
• Resolutie Holland, 16 Sept(ember) 1724, houdende het project van een vaart door het 

Eyland Rozenburg
• Memorie, Sept(ember) 1726, houdende het project om een rijweg te maaken door dat 

Eyland
• Propositie Gorcum, missiven Utrecht & rapport, 1726, betrekkelijk de Lekkendijk, en 

geinundeerde lande van Arkel
• Request van die van Goeree tot conservatie van het Spuije, 18 april 1727
• Resolutie Holland, 23 Feb(ruari) 1736, over de verbetering van de rivier de Merwede
• Kortbondig vertoog wegens het gevaar, door de kwade gesteldheid van de Lek, 1754
• Concept om de stranden aan de Hoek van Holland te bewaaren, 16 Maart 1757
• Memorie houdend de consideratiën van Rotterdam op het advis van Gecommiteerde 

Raaden met dijkgraaf & hoogheemraaden van Schieland, in Holland ingekomen, 30 Maart 
1770, op het verzoek van Bleiswijk om declarators ten aanzien der volbrenging van de aan 
Haar geaccordeerd en het ingaan der commissiën etc.

• Memorie van den ingenieur van J.V. Doeveren en C. Brunings, 27 July 1770, betrekkelijk de 
situatie der zee-, stranden, duijnen & dijken aan de Hoek van Holland

• Memorie & berigte te Sept(ember), 22 Nov(ember) 1774, 18 Jan(uari) 1775,betrekkelijk het 
verhogen der boesemkaders in Delfland

• Resolutie Holland, 8 May 1788, betrekkelijk de zee-weringen aan de Helder
• Missiven & memorie, 16 July 1788, betrekkelijk de reparatie aan de sluijzen op Halfweg
• Resolutie, 20 Aug(ustus) 1788, 3 Dec(ember) 1789, betrekkelijk de verbetering van de Lint en

Krab
• Resolutie, 30 Aug(ustus) & 30 Oct(ober) 1788, betrekkelijk de werken aan de Haarlemmer 

Meer
• Resolutie, 3 Oct(ober) 1788, betrekkelijk den toestand van het Eijland Goedereede
• Resolutie, 31 Oct(ober) 1788, betrekkelijk subsidie aan dijkgraaf & heemraaden van den 

Lande van Arkel boven de Zouwen
• Resolutie, 5 Nov(ember) 1788, betrekkelijk een droogmaking in de Zuijder Polder van 

Assendelft (Delfland)
• Resolutie, 7 Nov(ember) 1788: 14 Oct(ober) 1789, betrekkelijk het verlengen van een berm 

aan de haven van Dirksland
• Resolutie, 10 Dec(ember) 1788, 22 Jan(uari), 26 Feb(ruari) 1790, betrekkelijk de 

Sparendamse dijk, en de sluijs op Halfwegen
• Resolutie, 11 Dec(ember) 1788, betrekkelijk het vernieuwen van de Ziebrug
• Resolutie, 13 Dec(ember) 1788, betrekkelijk de Dijkagiën van West Vrieslandt
• Resolutie, 13 Dec(ember) 1788, betrekkelijk het Eijland Schokland
• Resolutie, 28 Jan(uari), 13 Maart 1789, betrekkelijk der MeerOever voor Slooten
• Resolutie, 14 Maart, 9 April 1789, betrekkelijk de subsidie voor Delfland
• Resolutie, 6 May 1789, betrekkelijk de zee-weringen aan de Helder
• Resolutiën, 23 July 1789, 11 Dec(ember), de 30 Jan(uari) 1790, betrekkelijk de werken aan de 

Nieuw koopse Poel, en de vuier of stoom machine
• Resolutie, 10 Sept(ember) 1789, betrekkelijk het droogmaaken der Noord-Plassen bij 

Hazerswoude
• Resolutie, 11 Sept(ember) 1789, betrekkelijk de toestand van het eijland Goederede
• Resolutie, 8 Oct(ober), 11 Dec(ember) 1789, betrekkelijk de dijkagie aan de noordkant van 

het eijland Wieringen
• Resolutie, 8 Oct(ober) 1789, betrekkelijk zekere droogte in de Lek bij Cuijlenburg
• Resolutie, 15 Oct(ober) 1789, betrekkelijk de Bovenkerker Weg
• Resolutie, 13 Jan(uari) en 8 april 1790, betrekkelijk remissie & subsidie voor de Polders de 

Neck, Wormer & Jisp (Noord-Holland)
• Resolutie, 17 Ap(ril) 1790, betrekkelijk de zee-oevers van Delfland
• Resolutie, 6 May 1790, betrekkelijk de dijkagie van Texel
• Resolutie, 7 May 1790, betrekkelijk de zee-weringen aan de Helder
• Resolutie, 12 May 1790, betrekkelijk subsidie aan het heemraadschap van Arkel
• Resolutie, 13 Aug(ustus) 1790, houdende rapport omtrent den toestand van het eijland 

Goedereede
• Resolutie, 19 Aug(ustus) 1790, betrekkelijk subsidie voor de Kooger-Polder
• Resolutie, 23 Sept(ember) 1790, betrekkelijk reparatie werken aan de Haarlemmer Meer
• Resolutie, 29 Sept(ember) 1790, betrekkelijk de droogmakerij van Bleiswijk
• Resolutie, 25 Nov(ember), 8 Dec(ember) 1790, betrekkelijk de zee-oever van Delfland
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• Resolutie, 28 Jan(uari), 3 Maart 1791, betrekkelijk de verbetering der rivieren
• Resolutie, 4 Maart 1791, betrekkelijk de dijkagiën & Zuijd-Polder aan de ZuijderZee
• Resolutie, 9 Maart 1791, betrekkelijk de sluijzen op Halfwegen
• Consideratie van Rotterdam, 18 Maart 1791
• Resolutie, 19 Maart 1791, betrekkelijk de vernieuwing van de Liebrug
• Resolutie, 19 maart 1791, betrekkelijk Urk & Emmeloort
• Resolutie, 28 Ap(ril) 1791, betrekkelijk de zeeweringen aan de Helder
• Resolutie, 29 Ap(ril) 1791, betrekkelijk de zee oevers van Delfland
• Resolutie, 6 May 1791, betrekkelijk de droogmakerije van Bleiswijk

Pointen van deliberatie over civile zaaken ter bevordering van de welvaart door industrie.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER CIVILE ZAAKEN TER BEVORDERING VAN DE WELVAART 
DOOR INDUSTRIE.

14 Manuscript E 22: 'Visscherije'.
1 deel

Aantekeningen uit de notulen van Holland over:
– het collegie, leden, ministers, differenten met andere steden.
– Jurisdictie, ordes, differenten met d Admiraliteit.
– Notabele ordes, keuren, vissen, netten, tonnen, ventjagen, Corvers
– ventjagers
– Haring, belasting, tarif.
– Contracten en differenten.
– Finantiën, ordes, penningmeesters, rekening.
– Lastgelden.
– Ord(inaire) & extraord(inaire) subsidie.
– Staaten van de Gr. visscherije, en deponies.
– Equipage, Protectie, ordes.
– Loodsen.
– Pilotage Maas & Goeree.
– Allerhand pointen relatif tot de Gr. Visscherijen etc.

15 Manuscript E 23: 'Saken vande Commercie'.
1 deel

Aantekeningen uit de notulen van Holland over:
– Verbod van Handel, commercie en navigatie met den vijand in 't geheel of ten deele op 

sommige oorden of in sommige goederen.
– Onderlinge belastingen tusschen provintiën & steden.
– Verscheide zaaken van commercie, navigatie en heeringe.
– Een concept van assurantie kamer.
– Commercie op den Rheijn.
– Commercie op de Maas.
– Passage geld van Maastricht.
– Van de Grote Visscherije.
– Van de Kleijne Visscherije.
– Manafactuure en heisingen ten platte Lande.
– Omloopen ten platte Lande & ventjagerijen.
– Wolle & Wolle manufactuuren.
– Zijde & manufactures van Zijde.
– Lijwaaten, lijken, graven, gaare-lint.
– Binnenlandsche gewassen.
– Sout Ziederijen.
– Olie slagerijen.
– Lijndragingen.
– Kaarsse Makerijen
– Rafinaderijen
– Bakkerijen en bijzondere van Bescuit
– Steene-, potte-, Panne-en tegelbakkerijen.
– Goud & zilverdraat
– Koperwerk
– IJzerwerk
– Tin
– Spelden
– Brouwneringe en van hoppe.
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– Schipperijen
– Markten
– Pest en besmettelijke ziekten
– Flagtturven
– Duurte van graanen, levensmiddelen en nodige waaren.

16 Stukken afkomstig uit portefeuille E 24.
• Memorie over de commercie (vergelijk eenige memorie in Q.10 (vel 92)), 20 aug. 1786
• Aantekeningen over commercie-collegiën
• Memorie zakende den wolhandel, 1698
• Memorie op het subject van de instantiën tot nadere middelen van vervolg en precautie 

tegen het frauderen van de Hoge Belasting op het inkomen van de Vette Waaren (gedrukt)
• Memorie betreffende de wolle manufactuuren van den Raadp(ensionarissen) Hoornbeek 

manuscript
• Memorie van Ploos van Amstel over de legging van Holland voor de koophandel
• Aantekeningen van den Heer Ploos v. Amstel over den houthandel
• Memorie tot het beneficeren van de producten der Landerijen -door Gorcum overgegeven, 

26 Nov(ember) 1722 manuscript Dezelve gedrukt, 28 Jan. 1723
• Resolutie, 1 Juny 1723
• Propositie van Gorcum, 7 July 1723
• Resolutie, 8 July 1723, missiven van Vrieslandt
• Resolutie, 3 Sept. 1723, propositie van den Briel
• Resolutie, 21 Sept. 1723, propositie van Gorcum
• Advis 19 Sept. & 19 Nov. 1723 met reflectie bestiael in Amsterdam
• Resolutie Holland:

- 5 Dec & 21 Dec 1787,
- 27 Maart: 2 April & 5 April, 22 & 31 May, 12 & 24 July, 21 Aug, 30 Oct., 6 & 10 Dec. 1788,
- 15 Jan., 9 Maart, 2 April, 7 & 14 May, 23 & 28 July, 3 Sept., 8 Oct., 9 & 10 Dec. 1789,
- 13 Jan., 4 & 12 Maart, 7 & 9 July, 23 & 30 Sept., 3 & 10 Dec. 1790,
- 4, 10, 18 & 19 Maart, 5 & 6 May, 14, 16 & 19 Dec. 1791,
- 21 Feb., 23 Maart, 27 Apr., 16 May, 19 July, 20 Dec. 1792,
- 19 Feb. 1793. 

• Betrekkelijk:
- premien & ontlastingen voor suijker rafinadereij
- brouwerijen
- de haringvaart
- groenlandsche & straat David's visscherije & op ijsland
- Vleesch-houwers
- Vervoeringen
- IJslandsche Visscherijen
- Zeepzieders
- Pijpemakers te Gouda
- Hoede fabricque
- Verwerijen
- Glasblaserijen
- catoen-fabricque
- Lijwaat-blekers
- Steen-ovens
- Drop-Maakene
- Cement fabricq
- Platteel bakkerijen te Delft
- Tabak
- Bereiding der rauwe vleessen
- Invoer van rundvee
- Schoenmakers
- Brand machine tot het uitbranden van koolen tot cintels voor eijgenaaren der huijsen 
staande aan den Lekkerdijk op het dorp Lekkerkerk
- Zijdelint redden te Haarlem
- Lake fabricque
- Zuit Haring en Bokking -visscherijen
- Inlandsche manufactuure
- Gaare-Bleekers
- Catoendrukkers
- Glas-, hunnen-& aardewerk-verkoping
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- Trasmolens voor den gebouw van een watermolen in den Lande van Vianen
- Steenhouwers 

• Eenige papieren van de oeconomische tak
• Specificatie van lasten die door de scheepvaart gedragen worden (1784 / 1785)
• Aantekeningen over het bevorderen van de papier-fabricquen
• Informatie van den consul Vaslin, 1785, over de recherches tot een nieuwe weg naar O. 

Indiën
• Recherches, 1791, bij gelegenheid van de duurte van de schors
• Recherches over het verbod van uitvoer van graanen, 1757 & 1789
• Recherches & placaten ter bevordering van Fabricquen

Pointen van deliberatie over civile zaaken, ter bevordering van den welvaart door d'administratie van civile Justitie.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER CIVILE ZAAKEN, TER BEVORDERING VAN DEN 
WELVAART DOOR D'ADMINISTRATIE VAN CIVILE JUSTITIE.

17 Manuscript E 26: 'Saken van Justitie'.
1 deel

Aantekeningen uit de notulen van Holland over:
1. Zaaken van Justitie, buiten de particuliere notitiën.
2. Instructie & manier van procederen.
3. Criminele Justitie.
4. Jurisdictie en queestiën daar over.
5. Questien en onlusten in zaaken van Justitie en procedures met andere potentaaten & 

Staaten.
6. Ordes & voorvallen van Justitie en jurisdictie met vreemde ministers.
7. Judicature over de muntmeester en andere zaaken van de munt.
8. Revisien.
9. Surcheances, atterminatie & diergelijke.
10. Pardon remissie en diesgelijke.
11. Delegatiën in zaaken van Justitie.
12. Renvooij & submissie aan de Ord.(inaire) Justitie in zaaken tusschen steeden, in zaaken daar

de Staaten geinteresseert, of enigzents partijen waaren en verdere zaaken met politie 
vermengt.

13. Zaaken van politie om diergelijke niet behorende tot de Ord(inaire) Justitie, of gelaten, of 
gerenvoijeert aan de politie, en disputen daarover.

14. Politique uitzettingen van suspecte en diergelijke, en van ontfangen of wegnemen van 
ingezetenen & andere politique dispositiën.

15. Particuliere pasquillen en diergelijke.
16. Hogen Raad.
17. Presidentschap van den Hogen Raad.
18. Raaden in den Hogen Raad.
19. Griffierschap en subst. griffierschap van den Hogen Raad.
20. Rentmeester van exploite van den Hoge Raad.
21. Jurisdictie van het Hof van Holland.
22. Presidentschap van het Hof Provintiaal.
23. Raaden in het Hof Provintiaal.
24. Raaden uit de Edelen in het Hof.
25. Ampten van Fiscaal & Procureur Generaal.
26. Griffierschap, subst. griffierschap, penningmeesterschap van het Hof Provintiaal.
27. Secretarissen van het Hof.
28. Notitie apart van het Leenhof met gedrukt stuk over het griffiersambt, 1703, 2 stukken.

Over het huishoudelijke der Collegiën van Justitie.

OVER HET HUISHOUDELIJKE DER COLLEGIËN VAN JUSTITIE.

18 Stukken afkomstig uit portefeuille E 29.
• Aantekeningen van den Heer A. van der Hoop over het Hof van Holland, en de jurisdictie 

van dat Collegie
• Extracten uit de oudste memoriaalen van het Hof: en actes dezelven
• Aantekeningen over de Pre-eminentiën en magt van den Here van Holland onder de 

Regering der Graaven en daar na
• Receuil van handvesten, ordinannantiën, placaten, privilegiën & resolutiën, concernerend 

het gemeen en dagelijks regt in Holland & Zeeland, door den Heeren S. Kos, Generaal S. 
Hop verzamelt

• Missiven van 't Hof aan de Magistraat van Amsterdam, 27 Juny 1662, over appellen
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• Memorie van zaaken die bij President en Hoflandsche Raaden van den Hogen Raad alleen 
getermineert moeten worden, Jan. 1670

• Resolutiën Holland, 17 July 1670, of de Hogen Raad in eenige zaaken met 5 Raaden zal 
mogen beregten

• res(olutiën), 17 July 1670, remarques van den Hogen Raad op de instructie van het Hof
• Retroacten zakende de combinatie van de Heren van justitie in Holland, 1641, 1644 & 1663
• in dezelven is institutiën di Parlement de Malines par Charles Hardy de 35 personnes, 1473 

en van 1515
• Resolutiën Staten van Holland, 4 Dec. 1654, 26, 27 Maart 1681, 24 Maart 1682, betrekkelijk 

de substituut griffier 's plaats in den Hogen Raad
• Resolutiën Staten van Holland, 14 Oct. 1722, betrekkelijk de aanstelling van Mr. Simon 

Admiraal tot President van den Hogen Raad
• Resolutiën Staten van Holland, 21 Aug. 1754 & volgend, betrekkelijk d' aanstelling van den 

Heer De Grand tot President in den Hoge Raad
• Missiven van het Hof & Hoge Raad, 6, 14 Nov. 1724, betrekkelijk de tractementen en 

emolumenten der leden van die Collegiën en een memorie van de Proc(ureur) Gen(eraa)l 
Hebelings

• Een memorie van zijne weddens & emolumenten [van de advocaat-fiscaal en procureur-
generaal]

• Orde & reglement van den here op den advt. Fiscaal & Procureur Generaal, 11 Nov. 1584, 12 
Feb. 1587, uit het welk de functiën van die ampten kunnen worden opgemaakt

• Resolutiën Hoge Raad, 10 Feb.1742, 13 Jan. 1746, betrekkelijk de declaratiën van advt. 
Fiscaal & Proc(ureur) Gen(eraa)l

• Memorie over het regt van consignatie geld den griffier van het Hof ampeterend en 
opgevolgd, res(olutiën) van het Hof, 3 July 1727

• Resolutiën Staten van Holland, 4 Sept. 1754, houdend berigt & advis van Gecommiteerde 
Raaden omtrent het vinden van menage op schrijfstenen en andere posten van de rekening
van de griffie van den Here

• Aanspraak van Mr. I.I. Cau & A. van der Mieden, 5 May 1758, ter gelegenheid van de 
introductie van dezen als President van het Hof

• Resolutiën Staten van Holland, 5 Aug. 1729, betrekkelijk d'aanstelling van Mr. A. N. Mollerua
tot griffier van den Hogen Raad

• res(olutiën) Holland, 27 Juny 1787, 23 en 26 Nov. 1790, betrekkelijk de aanstellingen van den 
Hr. Boreel de Mauregnault en Mr. Coenraad le Leu de Wilhem tot presidenten in den Hoge 
Raad & het Hof van Holland

• Resolutiën, 22 Nov. 1787, betrekkelijk d'adjunctie van den advocaat Vermaar aan de fiscaal 
v. Hoen

Over de behandeling van de civile Justitie.

OVER DE BEHANDELING VAN DE CIVILE JUSTITIE.

18 Stukken afkomstig uit portefeuille E 29 (vervolg).
• Missiven van den Hogen Raad, 22 Dec. 1716, betrekkelijk conflict van jurisdictie tusschen het

Hof & den Hoge Raad
• Missiven van den Hogen Raad, 14 Feb. 1719, betrekkelijk het appel van een acte van 

curateele, bij het Hof gedecerneert
• Berigt van het Hof, 7 Jan. 1726, op een request van Dijkgraaf & Hoog-Heemraaden van 

Rijnlant
• Missiven Alkmaar, 15 Juny 1726, betrekkelijk opdragten van onroerend goederen bij 

onwillige verkopingen
• Missiven Hogen Raad, 14 Dec. 1726, betrekkelijk revindicatie van allegatiën
• Advis van beide de Hoven, 28 Dec. 1726, betrekkelijk de verkorting van processen
• Resolutiën, 8 Jan. 1727, over dezelfde zaak
• Missiven Hof, 5 Feb. 1727, betrekkelijk allegatiën buiten revindicatie te stellen
• Resolutiën, 14 Feb. 1727, betrekkelijk de bekosting der processen
• Berigt van het Hof, 15 Jan. 1728 & missiven van de magistraat van Rotterdam, 22 Apr. 1728, 

betrekkelijk procedures in die stad gehouden tegens banqueroutiers Lodewijk van den 
Bommenaar)

• Nadere adstructie van de sustenue van den Hogen Raad in 1733, betrekkelijk questien met 
het Hof

• Berigt van den Hogen Raad, 27 Maart 1753, 7 April 1753
• Consideratiën en geflectiën van den Hoge Raad, questien van jurisdictie met de magistraat 

van de brief
• casus over brieven van atterminatie bij de Hoge Overigheid te verlenen, 29 aug. 1763
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• Memorie van de Magistraat van 's Haage, 1764, betrekkelijk questie van jurisdictie met het 
Hof, over een door den Collegie gedocumeerd curatele

• Resolutiën, 22 July 1789, betrekkelijk de misbruiken van provisionele surcheances
• Resolutiën, 16 Apr., 15 May 1790, betrekkelijk het verlenen van provisien door de Hoven 

tegens de steden
• Resolutiën, H., 12 Dec. 1789
• Memorie van Rotterdam, Sept. 1790, betrekkelijk zekere compantie met surcheance, door 

het Hof provisioneel geordinneert
• Resolutiën, 19 Aug. 1791, betrekkelijk afdoening van procedures tegens de O.I. Comp
• Orde of reglement, waar na de drossaard van den Hove zig zal hebben te reguleren in het 

formeren zijner declaratien, 25 juli 1754. (Vergelijk E32)
• Concept of plan nopens de ordre en manier van declareeren der advocaten ... Hof van 

Holland
• Salaris in de Instantie om declaratie van costen over te neemen of de nakosten (procureurs 

Hof van Holland) opgesteld door Adriaan Bodt, 29 juli 1778
• Memorie raakende het taxeeren van kosten ... salaris van advocaten als procureurs ...
• Memorie rakende het taxeeren van kosten, salaris van de advocaten voor den Hove van 

Holland

19 Manuscript E 29: 'Receuil van Justitie'.
1 deel

Receuil van handvesten, ordonnantiën, placaten, privilegiën en resolutiën, concernerende het 
gemeen en dagelijks regt in Holland en Zeeland, als mede de prerogativen van de Heren van justitie, 
mitsgaders ook de manier van procederen, zo voor de gemelde heren, als voor de lagere regters 
aldaar

Pointen van deliberatie over civile zaaken ter bevordering van den welvaart door de administratie van de criminele Justitie.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER CIVILE ZAAKEN TER BEVORDERING VAN DEN 
WELVAART DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE CRIMINELE JUSTITIE.

20 Stukken afkomstig uit portefeuille E 30.
• Te remarqueeren op t salaris van de procureurs voor den Hove van Holland
• Plan van declareeren door de procureurs
• Lijst van een bundel met stukken, rakend de criminele Justitie in Holland
• Met de hand van den Hr. F. van der Hoop, dog mij (J.C. v.d. Hoop), in 1795 van welke bundel 

dezelve is, en waar die berust
• Extract uit een index op de Hollande resolutiën bevattende orde op de criminele Justitie, 

1576
• Orde op het stuk van de justitie, 1578
• Extract uit een ordonnantie op de criminele Justitie d.d. 1570
• Eenige actens van toen en andere stukken onder de Graaven, 1285-1314
• Extracten uit de notulen van H.H. Mog., 1619, betrekkelijk de regtspleging van 

Oldenbarnevelt
• Vonnis van schepenen van Amsterdam, 10 Oct. 1662, betrekkelijk een godslasterlijk boek. 

N.B. Zeer zonderling, om de onkunde welke die regtbank omtrent
• Stukken, betrekkelijk een verschil tusschen den Hogen Raad en de Magistraat van Dort over

een mandament van appel, aan de bailluw van Dort mr. Willem Stoop verleent, 1685
• Retroacten van 1693, wegens twee heeren Halewijn op verzoek van het Hof van Engeland 

gearresteert wegens het houden van secrete correspondentie met den Ambassadeur van 
Vrankrijk

• Missiven Hof van Holland, 22 Apr. 1705, betrekkelijk klagten van de staaten van Zeeland 
omtrent het inquireren van het Hof op excessen van officieren

• Conventie tusschen Dijkgraaf & Heemraaden van Delfland & de Magistraat van Delft, 18 
Aug. 1714, betrekkelijk het confineren van gecondemneerde

• Missiven van den Hogen Raad, 22 Dec. 1716, betrekkelijk conflict van jurisdictie tusschen 
den Hogen Raad & het Hof

• Resolutiën Staten van Holland, 2 & 7 Dec. 1718, betrekkelijk het privilegie de non Evocando 
van een regent van Leijden als Heemraad van Reijnland

• Missiven van het Hof, 4 Sept. 1720, betrekkelijk het conflict van jurisdictie tusschen de beide
Hoven

• Stukken 1721, betrekkelijk een verschil tusschen het Hof en de Magistraat van Geervliet 
omtrent procedures tegens complotterijen in het pagten der gemeene middelen

• Bericht procureur-generaal van Holland en West-vriesland op de twee requesten van 
burgemeesteren en scheepenen van Geervliet
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• Berigt van den Lt. Houtvester, 21 Dec. 1725, betrekkelijk het regt van de jagt, de regenten 
der steden toekomende

• Stukken, 1727, betrekkelijk conflict van jurisdictie tusschen het Hof en de Domeijnraad van 
de nalatenschap van den koning van Engeland

• Missiven van het Hof, 7 Feb. 1729, betrekkelijk het overgeven van knegts van regenten, 
sessie hebbende gehad in Gecommiteerde Raaden, welke knegts zig schuldig hebben 
gemaakt aan het ontroven en misbruiken van secreete papieren van Staat

• Propositie gedeputeerden der stad Leiden ... misbruiken van secreete papieren van staat
• Propositie van Hoorn, 15 Juny 1730
• Berigt van het Hof, 24 Juny 1730, betrekkelijk procedures van het Hof jegens een ingezeten 

van die stad
• Resolutiën, 19 Maart 1735, houdende rapport op een missiven van het Hof aan den Heere 

Raadpensionaris geschreven en geadresseert
• Missiven van het Hof, 27 Juny 1736, & 6 Aug 1736, betrekkelijk klagten over de Magistraat 

van 's Haage
• Consideratiën van de regering van Amsterdam, 1745, betrekkelijk conflict van jurisdictie 

tusschen die van den Geregte en den Raad ter Admiraliteit
• Resolutiën, 22 Dec. 1752 & 23 Jan. 1753, betrekkelijk de formaliteiten van vonnissen, en 

executie in zaaken van gemeene middelen
• Onderzoek van het regt der Hollandse Steden, betrekkelijk de jurisdictie over de 

bediendens van de Collecte, 1756
• Memorie van de Magistraat van 's Haage, 19 July 1762
• Resolutiën Staten van Holland, 14 Maart 1765, Resolutiën Staten van Holland, 12 April 1775, 

betrekkelijk questie van jurisdictie tusschen het Hof & den Haag
• Memorie van de Magistraat van de Briel, 1763
• Memorie van het Hof, betrekkelijk conflict van jurisdictie met het Hof in materie van 

Strandroof & zeevond
• (Vergelijk E25) Memorie van remarques van de commissaris van de Pilotage, betrekkelijk 

het aanslaan, bergen, en bewaaren van scheepen en goederen in Zee verongelukt & 
gebleven

• Resolutiën, 8 May 1773, betrekkelijk de rivisie der criminele ordonnantie van het jaar 1570

21 Stukken afkomstig uit portefeuille E 32.
• Missiven & gedrukte stukken over de manier van procederen of practijcq
• Aantekeningen van den Hr. A. van der Hoop over de Hollandse Regten & de practijcq. 

(Vergelijk E 29 op het eind)
• Memorie & andere papieren zakende het taxeren van kosten
• Questien van regten
• Formulieren voor & in de practijcq

22 Stukken afkomstig uit portefeuille E 33.
1718-1768 1 pak
Pleitmemoriën & sententies in zaaken meest door J.C. v.d. Hoop bedient.

23 Stukken afkomstig uit portefeuille E 34.
• Pleitmemoriën, dictums & sententies in zaaken meest door J.C. v.d. Hoop bedient, 1767-

1789
• Brievenbundel van Hendrik van der Hoop, minister te Luik. Ingekomen en minuten of 

afschriften van uitgaande stukken, 1788-1789. N.B. overgedragen door dhr. Fox, 1 november
1991; afkomstig uit archief Van der Spiegel?

24 Stukken afkomstig uit portefeuille E 36.
• Specie-Staaten van de gemene middelen, 1667-1679
• Staat van de gemeene middelen, Noorder-Quartier:

- 1667-1679
- 1680-1699
- 1700-1720
- 1721-1725 

• Staaten van alle de verpagte middelen en van de tiende verhoging, van 1700-1733
• Aantekeningen over de quotes tusschen de provintiën & de steden
• Repartitie over de steden, 1626. N.B. In deze bundel is een repartitie over de steden, om een

capitaal te negotieren
• Placaten van verpagtingen over 1733 & 1734
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Van verpondingen.

VAN VERPONDINGEN.

25 Stukken afkomstig uit portefeuille E 37.
• Getal der huijsen & gebouwen, 1632-1732
• Lijst van alle de huijsen staande en gelegen binnen de steden en doritemen, mitsgaders de 

boerenwoningen ten platte Lande, in de provintie van Holland, Z.Q. - naar de quartieren 
van het haardstedegeld geformeert in 1665-1666

• Lijst van het beloop van de ordinaris verpondingen over alle de steden en onderhorige 
dorpen in Zuijd Holland

• Lijst van het beloop volgens het redres Generaal van den jaare 1632
• Lijst van beloop zoals dezelve bij den ontfanger-generaal pauw in zijne rekening over den 

jaare 1670 in ontfang zijn gebragt
• Staat van het beloop van de nieuw getimmerd huijsen zedert 1700-1719
• Staat van de verpondingen, zoals dezelve door den ontf. Genl. mr. Cornelis van Aarssen 

word ingevordert voor den jaare 1719
• Restanten van verpondingen tot den jaare 1725
• Staat van de dorpen die van tijd tot tijd surcheance hebben bekomen wegens Haare 

Ordinaris en extraords. verpondingen, alles gerekent tot 1718 incl
• Quohier van verpondingen van nieuw gebouwen der stad Amsterdam, tot 31 Aug. 1715
• Quohier van verpondingen van nieuw gebouwen der stad Rotterdam, tot 1709 incl
• res. 22 Jan. 1682, betrekkelijk betalingen aan de deurwaarders van het Comptoir Generaal 

door de Gaarders van verpondingen
• Resolutie 8 Jan. 1700, betrekkelijk verzoeken van Octuris van remissie van de Ordinaire of 

extraordinaire verpandingen
• Resolutie 12 Feb. 1724, propositie van Gorcum tot redres van de verponding
• Advis 26 Feb. 1725
• 6 Regten, April 1726
• Resolutie 4 Juny 1726, betrekkelijk remissie van verpondingen
• Resolutie 31 Aug. 1726, betrekkelijk redres op de quohieren
• Resolutie 11 Oct. 1726, betrekkelijk remissie
• Resolutie 24 Oct. 1726, betrekkelijk projecten van finantie: nieuw getimmertens: personeel 

quotier
• Vier resolutiën, 5 Nov. 1726, betrekkelijk redres verpondingen
• Resolutie betrekkelijk redres 21, 23 July 1729
• Rapport, 23 Sept. 1733, betrekkelijk het redres Generaal der verpondingen
• Resolutie 2 Nov. 1787, betrekkelijk redres ten aanzien der verpondingen van zekere gemete 

Lands onder de Oude Jonge
• Resolutie 11 Dec. 1789, betrekkelijk remissie van Uijterwaard onder Vianen
• Resolutie 11 Dec. 1789, betrekkelijk het doen der rekening van schout & geregte van 

Hardinxvelt
• Resolutie 22 Maart 1792, betrekkelijk een nieuw concept reglement op het verlenen van 

remissien
• Resolutie 20 Maart 1793, betrekkelijk remissie van verpondingen van de 100e en 200e 

penning
100/e en 200/e penning

100/E EN 200/E PENNING

25 Stukken afkomstig uit portefeuille E 37 (vervolg).
• Staat van de 1000e penning over de steden & dorpen van Holland geheven in 1621-1654
• Project familie geld van 1669-1673
• Staat van de 200e penning volgens het slot van de quohieren geformt, 1674
• Lijst van de proportie van de 200e penning te heffen anno 1673
• Lijst van de quohier van de personele liquidatie van de respective 100e penning beginnend 

a(nn)o 1690
• Staat van dat quohier van 1690-1713 incl,
• Staat van dat quohier van 1697-1718
• Resolutie 3 Juny 1718, de zaaken van het afvorderen van 1 1/2 p. van de obligatie & rente 

brieven, gerenvoijeert aan het Hof
• Resolutie 16 Apr. 1720, consent in een reeele & personele 100e penning voor den jaare 1720
• Resolutie 15 Feb. 1726, de oude aanslag van de 100e penning voor den jaare 1726 te blijven 

stand grijpen
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• Resolutie 19 Oct., 5 Nov. 1726, vermindering voor die van Oostzaanen nopens de molens
• Concept methode om de verrekening van de personele 100e en 200e penning te bekorte en 

ten spoedigsten af te doen
• Ontfang van de personele liquidatie op ieder van de extraordinaire consenten van de jaaren

1680-1725
• Memorie van liquidatie der steden en dorpen wegens de 100e en 200e penning geformeert 

24 July 1722
• Memorie tot verificatie dat het verrekenen van de personele liquidatie ten Platte Lande veel

meer schaade, dan voordeel aan het Gemeene Land toebrengt
• Placaat van de honderste en twee honderste penning, 8 Jan. 1727
• Staat van de betalingen op de reeele 100/e en 200/e penning van obligatien
• Restanten van 100e en 200e penning van obligatien van steden

Van de belasting op de ampten.

VAN DE BELASTING OP DE AMPTEN.

25 Stukken afkomstig uit portefeuille E 37 (vervolg).
• Staat van korting van 1/4 part van de tractementen of annates
• Memorie van 't beloop van de 100e penning van ampten in de steden
• Staat van de restanten der openstaand amptgeld, 27 Feb. 1725
• Staat van het montant van het 1e furnissement op de ampten & winst bij sterfgeval of 

churgement van amptenaaren
• R(esolutie), 17 Maart 1693, betrekkelijk leningen op de ampten
• 2 Re(solutiën), 15 Aug. 1721, betrekkelijk furnissement in het amptgeld
• Resolutie, 5, 28 Juny: 18 July: 28 Aug. 1726, betrekkelijk het quohier van de twee honderste 

penning te verbeteren: tweede fournissement op de ampten
• Missiven van den H(ogen). Raad: Hof en Kaamer van Auditie: - en lijsten van de ampten 

met derzelven tractementen & emolumenten, 12 Sept. 1726
• Missiven Gecommiteerde Raaden, 2 Oct. 1726, over de materie
• Resolutie 1 Nov. 1726, advis Gecommiteerde Raaden: - Lijst van de ampten
• R(esolutie) 19 Dec. 1726, betrekkelijk de deliberatiën over de beloning op de ampten en 

redres van quohier van de 200e penning gerepareert
• R(esolutie) 7 Feb. 1727, lijst der ampten tot leening
• Resolutie 13 Maart 1727, tweede lening op de ampten gearresteert
• Resolutie 15 May 1727, advis Gecommiteerde Raaden op de missiven Admiraliteit 

Amsterdam: lijst van de ampten
• Resolutie 15 May 1727, advis Gecommiteerde Raaden op de missiven van de ontfangens: - 

doleantie over het amptgeld
• Resolutie 27 May 1727, resolutie daarop
• Resolutie 12 Juny 1727, aanschrijving aan de rekenkamer om een lijst van de ampten
• Resolutie 28 Maart 1788, betrekkelijk de waarneming van een ampt zonder amptgeld
• Resolutie 20 Aug. 1790, betrekkelijk de restitutie van gefurneert amptgeld
• Resolutie 26 Apr. 1792, betrekkelijk de betaling der amptgelden door een fiscaal Witte 

Tullingh
Van het kerkelijke Comptoir.

VAN HET KERKELIJKE COMPTOIR.

25 Stukken afkomstig uit portefeuille E 37 (vervolg).
• Korte staat van het kerkelijke Comptoir zedert 1680 & betalingen aan Fransche 

Gerefugeerde predicanten, wede. & diergelijke zedert 1686
• Staat van ontfang & uitgaaf zedert 1690
• Staat van ontfang zedert 1708
• Staat van ontfang & uitgaaf van 1708-1717

Van de posterijen.

VAN DE POSTERIJEN.

25 Stukken afkomstig uit portefeuille E 37 (vervolg).
• Rekeningen van de posterijen, 1786-1791
• Verscheide resolutiën, 1752-1792, ter opheldering van ordonnantie op de heffing van lasten
• Verscheide resolutiën, 1721-1791, ter opheldering van de ordonnantie op het collateraal
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Pointen van deliberatie over d' administratie der domeijnen.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER D' ADMINISTRATIE DER DOMEIJNEN.

25 Stukken afkomstig uit portefeuille E 37 (vervolg).
• In het manuscript E 3 zijn aantekeningen uit de notulen van Holland, betrekkelijk tot de 

rekenkamer & domeijnen, ampten van rekenmeesters, en anderen tot de rekenkamer van 
de domeijnen en leenen behorende

25 Stukken afkomstig uit portefeuille E 37 (vervolg).
• Verkopen en verpanden van de domeijnen

Finantie van Holland: Domeinen.

FINANTIE VAN HOLLAND: DOMEINEN.

26 Stukken afkomstig uit portefeuille E 38.
• Aantekeningen der deliberatiën in 1721: 22, 23, over het verkopen van domeijnen
• Memorie van de verkogte domeijnen gearresteert, 8 Aug. 1715
• Resolutiën 19 Maart: -16 May, -16 Oct., -23 Oct., 20 Nov., 12, 19 Dec. 1721, betrekkelijk tot 

den verkoop der domeijnen
• Staat van de gevolgen der verkopingen in 1722, dito stant
• Plan van bekoring der over te blijven domeijnen en dedommagement
• Lijst van de ampten tot de Graaflijkheid's rekenkamer specterend, die door de verkoping 

der domeijnen niet zijn komen te vervallen
• Missiven van de Raaden en Meesters van de rekeningen, 5 Oct. 1724, betrekkelijk het 

verminderen van tractementen en emolumenten door den verkoop van domeijnen
• 2 Resolutiën, 27 Feb. 1726, over die materie
• Lijst van de bewinterdijke Landen van de eijlanden Rozenburg etc., 30 Sept. 1726
• Rapport Gecommiteerde Raaden m.b.t. Vianen, 21 Oct 1726, 21 Maart 1727
• Resolutie 19 April 1727, betrekkelijk de constitutie van Vianen
• Lijst van de jaarlijkse revenuen der domeijnen die aan het Comploir Generaal 's lands van 

Voorne zijn overgebleven, 31 Oct. 1726
• Resolutie 26 April 1727, conditiën van verkoping voor de Landen in Rozenburg
• Staat van dat eijland verkogt, 16 May 1727
• Advizen, concepten 1727, over de gevolgen der verkogte domeijnen
• Consideratiën van den verkopen van den advis fisc(aa)l Limborch, 31 May 1751, betrekkelijk 

het verkopen van het Gooijland
• Resolutiën 16 Oct 1790, 12 Dec. 1792, betrekkelijk het regt der Tienders, in de heerlijkheden 

van Esselijkerwoude, en Heer Jacobswoude
Pointen van deliberatie ter redres der finantiën.

POINTEN VAN DELIBERATIE TER REDRES DER FINANTIËN.

27 Stukken afkomstig uit portefeuille E 39.
• Advis van de rekenkamer van Holland, tot redres van de finantie, 25 Nov. 1678
• Op de lijst van den Heer A. van der Hoop stond: Advis van de Heer Zoete de lake van Villars, 

Johan van Thilt & J. Hudde, 25 Nov. 1678
• Resolutie 20 April 1679, concepten tot het heffen van een familiegeld
• Resolutie 27 April 1679, verscheide middelen tot redres etc.
• Memorie 1684, tot redres
• Advis Gecommiteerde Raaden 1684, 1685, betrekkelijk het Point van menage door regenten

van Amst(erdam) voorgeslagen
• Advis van Gecommiteerde Raaden, 22 Maart 1687
• Resolutie 19 April 1715, concent tot introductie van een familiegeldt
• Project van een verbetert familiegeldt
• Resolutie 18 July 1716, betrekkelijk de verbetering van den import op de bieren
• Resolutie 20 Aug. 1716, betrekkelijk de introductie van een lastgeld ten laste van de 

brouwers
• Memories over de finantiën, 1716
• Resolutie 19 Sept. 1716, betrekkelijk de admodiatie op de wijnen, brandewijnen
• Memorie over de finantiën na 1719
• Staat der finantiën in 1721
• 2 Resolutiën 24 May 1721, propositie Gecommiteerde Raaden betrekkelijk die staat & advis 

op het redres
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• Resolutie 6 Aug. 1721, Propositie Gorcum etc.
• Resolutie 28 Nov. 1721, Rapport
• Resolutie 21 April 1722, betrekkelijk de honderste Penning
• 2 Resolutiën 22 April 1722, resolutie finantiën
• Memorie 1723, over de finantiën
• Resolutiën 12 Juny, 22 July, 21 Sept 1723, 12 July, 16 Aug. 1724, projecten van belastingen op 

graanen, vette waaren, beesten, betalingen van de pagters, medestanders
• Memorie over de noodzakelijkheid van het in practijcq brengen van het 14e art(ike)l der 

ordinantie op de vergadering van Holland, 1725
• Resolutie 21 Dec. 1725, betrekkelijk extraordinairis middelen
• Propositie van den Raadpensionaris zakende het redres der finantiën. Volgens de lijst van 

den Hr. A. van der Hoop van den Hr. v. Slingelandt
• Resolutie 27 Juny 1726, betrekkelijk de betaling van zout, zeep en bij verhuijzen
• Memorie 1726, betrekkelijk de admodiatie van de wijnen, brandewijnen & azijnen
• Consideratiën op personele schattingen
• Consideratiën op gemeene Lands middelen
• Consideratiën op gemaal
• Consideratiën op zout, zeep, collective middelen 40e penning op schepen
• Consideratiën op import van de bieren
• Staat van het zout, zeep, Heere & redemptie geld, 1680-1725 incl
• Resolutie 31 Aug. 1726, betrekkelijk het karossegeld
• Resolutie 18 Sept. 1726, betrekkelijk admodiatie van wijnen
• Memorie betrekkelijk vrijdom der Munters
• Concept belasting van 1 percent op de waarde van goederen die pulblicq verkogt worden
• Staat der kortingen wegens 1/4 der tractementen
• Staat van hetgeen het kleinzegel heeeft gerendeert
• Staat der kortingen wegens trouwen & begraaven
• Staat der kortingen wegens 40e penning der verkogte meubelen
• Staat der kortingen wegens 25 & 40e penning
• Resolutie 24 Oct. 1726, betrekkelijk de betaling van zout, zeep & bij verhuijzing
• Resolutiën 5 & 6 Nov. 1726, betrekkelijk redres etc.
• Brief van beschrijving Gecommiteerde Raaden, 29 Nov. 1726
• Resolutiën 14 Dec.1726, 8 Jan. 1727, betrekkelijk extraordinairis middelen
• Resolutie 10 Oct. 1727, betrekkelijk het maaken van een quohier van 200, minder of 

meerder penningen
• Brief van beschrijving 4 Nov. 1727
• Resolutie 5 May 1728, rapport over de Staat der Finantiën
• Rapport 27 Oct. 1728, betrekkelijk de verbetering van des gemeene Lands middelen
• Resolutiën 22 July 1729, 30 Sept. 1730, rapport & resolutie rakende het redres van de 

middelen van zout, zeep, Heere & redemtie off coffy & thee geld
• Concept van een nieuw middel, 't welk in den land van Holland zoude kunnen worden 

geintroduceert, en maar alleen gevonden van - en betaalt bij - d'ingezetene die dagelijkse 
ontfangst van Penningen & winsten hebben

• Concept van een taxatie zo proportie der hoofden en middelen, in plaatse van twee 
hoofden honderste Penning

• Resolutie 1 Feb. 1742, rapport zakende het doen van een personele quotisatie
• 3 Resolutiën 20 Feb. 1745, betrekkelijk de aanstelling en be-ediging van ontfangers & 

commissarissen tot behandeling van de personele quotisatie
• Resolutie 11 Jan. 1748, Resol(utie) Amsterdam omtrent de overgifte van de posterijen
• Naader publicatie 7 Oct. 1747
• Resolutie 23 Feb. 1748, betrekkelijk de liberale gifte
• Propositie van den Heer Stadhouder, 25 Juny 1748, tot afschaffing van de pagterijen
• Resolutie 6 July 1748, betrekkelijk d'administratie des finantiën, tot dat andere middelen 

zullen zijn geintroduceert
• Lijst van de Generale Quotes der Hoofdsteden & derzelver districten, 6 July 1748
• Lijst van de specien over welken de pagten van het Gemeene Land gelopen hebben, 26 July 

1748
• Requeste van burgers van Amsterdam aan den Heere stadhouder, Sept. 1748, betrekkelijk 

de heffing van stads jagten, de regering & schutterije
• Twee propositiën van den Heer stadhouder, 2 May 1749, ter introductie van een classicaal 

Hoofdgeld of het collecteren der middelen & ter herstelling der fabricquen, bijzonder de 
zijde manufacturen

• Placaat, 29 July 1749, betrekkelijk de gedaane taxatie tot provisioneel remplacement van de
pagten
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• Rapport van den Staat der Finantiën in het Noorder- & Zuijderquartier, 20 Nov. 1750
• Resolutiën 3 Maart, 22 April 1751, betrekkelijk tot eenige §, van het rapport over het redres 

der finantiën
• Missiven Gecommiteerde Raaden 17 Jan. 1753, betrekkelijk een concept ordonnantie op het 

heffen van een regt op de speelkaarten en dobbelstenen
• Resolutie 10 Nov. 1753, betrekkelijk de liquidatie van de geweze pagters
• Summiere consideratiën van Gecommiteerde Raaden, 28 Aug. 1754, betrekkelijk het 

concent in de Ord(inar)is & extraord(inair)is Staaten van Oorlog
Finantie van Holland: negotiatie

FINANTIE VAN HOLLAND: NEGOTIATIE

28 Stukken afkomstig uit portefeuille E 41.
• Staat van de capitaalen, die op orde van de Generaliteit genegotieert zijn zedert 1596-1660 

incl.
• Consenten van negotiatiën van Holland, 24 Nov. 1666
• Lijst van negotiatiën in den Engelsche Oorlog gedurende 1666
• Lijsten van capitaale te lasten de Comptoire Briel, Gorcum, Rotterdam, Gouda, Amsterdam, 

Leijden, Delft, Haarlem, Dordrecht, het Comptoir Generaal, 1 Jan. 1666
• Staat van capitaalen ten lasten het Comptoir Generaal van de Unie -d'Admiraliteiten en het 

Comptoir van het last & veijlgeldt Dec. 1666
• Staat van de penningen van reserve in het Comptoir tot Dordrecht, 15 Oct. 1667
• Staat der negotiatiën in 1671 & 1672 gedaan
• Staat der losbaare capitaalen 1661
• Staat der negotiatiën zedert 1691-1717 incl
• Resolutie 27 July 1697, propositie tot negotiatiën
• Staat der negotiatiën, 1691 -Dec. 1714
• Staat der negotiatiën zedert 1701
• Staat der negotiatiën zedert primo Jan. 1723
• Staat van het geen in 1726 is afgelost en genegotiërt
• Staat der interesse voor 1717
• Staat van capitaalen ten lasten van het Gemeene Middel, vrij van 100° & 200° penning
• de
• Resolutie 13 December 1701, de steden toegestaan de tweede 100° penning van allegatiën 

ten haaren lasten lopende te heffen, of niet te heffen
• Resolutie 22 December 1702, betrekkelijk die materie
• Staat der interesse, los-& lijfrenten 1720
• Staat der alligatiën & losrenten, toebehorende de steden, kerken, gods & andere mussen 

die vrij zijn van de 200° penning
• 16 Februari 1723, memorie van de renten der steden aan het Gemeene Land competerend
• Lijst der rente brieven & alligatiën door de veendorpen in Schieland aangekogt
• Placcaet 30 september 1788 betrekkelijk de negotiatie
• Resolutie 31 Januari 1788, rapport tot het deficit in de Cas. placaat, 30 September 1788
• Resolutiën 2, 29 Oct(ober), 14 Nov(ember), twee, 4 Dec(ember) 1788, 10 Maart 1790, 

betrekkelijk de heffing van een geforceerd negotiatie
• Resolutie 24 Jan(uari) 1793, betrekkelijk een plan van negotiatie
• Lijfrenten & loterijen
• Missiven W. Kersseboom, 8 Maart 1725, betrekkelijk lijfrenten
• Project ter verwering van de last der lijfrenten
• Calculatie op negotiatiën met dubbeld interest
• Calculatie op afgestorvene lijfrenten, 1691-1715
• Calculatie op afgestorvene lijfrenten, 1712-1725
• Resolutie 18 May 1729
• Calculatie van lijfrenten
• Staat van conversie van lijfrenten in ordin(aire) alligatiën
• Staat van de lijfrenten, 1720
• Staat van de lijfrenten, 1724
• Staat der prijzen van de jaaren 1711, 1712, 1713
• In 1726
• Staat van de 20 jarige renten in 1711, 1712, 1713
• Genegotiën in 1733
• Staat van 't geen gecollecteert is in de loterije van jaargelden, 17 Maart 1725
• Staaten der 3 grote loterijen, 1711, 1712 & 1713
• memorie van onkosten gevallen op de loterijen
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Pointen van deliberatie over huyshoudelijke kosten of huys-lasten.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER HUYSHOUDELIJKE KOSTEN OF HUYS-LASTEN.

29 Stukken afkomstig uit portefeuille E 42.
• Staat van huys-lasten, 1650
• Staat van huys-lasten, onbekent
• Staat van huys-lasten, 1665
• Staat van huys-lasten, 1678
• Staat van huys-lasten, 1679
• Staat van betalingen door de kamer van auditie wegens tractement aan het Comptoir 

Generaal gedaan
• Staat van de huys-lasten, 1680
• Staat van de huys-lasten, 1718

Finantie van Holland: remarques.

FINANTIE VAN HOLLAND: REMARQUES.

29 Stukken afkomstig uit portefeuille E 42 (vervolg).
• Staat der onkosten van depeches, 1680-1718
• Memorie van eenige posten, die jaarlijks op secrete diensten worden betaalt
• Staat van onkosten op de verpagtingen, 1723
• Betalingen wegens commissiën, 1702-1722
• Concept menage op commissiën, Dec(ember) 1722
• Memorie van onkosten op het jagt, 1724
• Memorie der declaratiën van de domestique clercen Sec. van Beaumont, 1713-1722
• Lijst der amptenaaren van Gecommiteerde Raaden, 1 Sept(ember) 1714
• Memorie der extraordinaire profijten van den ontfr. Generaal, zedert 1679-1728
• Extraordinaire emolumenten van den ontf. Gen(eraa)l als ook voor onderhoud van de 

commisen & cleriquen
• Project tot het oprigten van een militair comptoir, 28 Nov(ember) 1721
• Korte staat van betalingen die jaarlijks wegens solliciteur 's tractementen worden gedaan
• Project ter aflossing der agterstallige ordonnantiën van soldijen & tractementen (de 

afbetaling der militie)
• Korte uitrekening van het different tusschen het profijt van het Land en de Solliciteurs, 

Maart 1725
• Calculatie van de vermindering van een regiment's staf
• Staat der kortingen voor d'appointees
• Project van pensioenen voor wed(uwen). & Weezen van officieren
• Resolutiën missiven & memorie, 1711, 1723, 1726, 1734, 1737, betrekkelijk de solliciteurs 

militair
• Resolutie Gecommiteerde Raaden, 29 Juny 1723, betrekkelijk de schippers der jagten
• Resolutie 17 Aug(ustus) 1723, betrekkelijk de actes van decharges voor de ontfangers en 

derzelver erfgenaamen
• Resolutiën 22 Feb(ruari), 16 Maart, 13 Ap(ril) 1725, 23 Oct(ober) 1726, betrekkelijk de 

administratie der pagters
• 2 missiven. Gecom(miteerde) Raaden N.Q., 15 Nov(ember 1726. betrekkelijk remissie van 

importsmeesters
Extraordinaire consenten.

EXTRAORDINAIRE CONSENTEN.

29 Stukken afkomstig uit portefeuille E 42 (vervolg).
• Staat van extraordinaire consenten in 1652, & der betalingen tot 1 Aug(ustus) 1653
• Petitie & consenten, 1663-1667
• Extraordinaire ontfangsten & betalingen, 19 Januari 1666
• Extraordinaire ontfangsten & betalingen, 24 May 1666
• Extraordinaire ontfangsten & betalingen, ultimo October 1666
• Extraordinaire ontfangsten & betalingen, ultimo December 1666
• Extraordinaire ontfangsten & betalingen, ultimo Maart 1667
• Extraordinaire ontfangsten & betalingen, ultimo Juny 1667
• Extraordinaire ontfangsten & betalingen, ultimo Maart 1670
• Extraordinaire ontfangsten & betalingen, ultimo Juny 1670
• Extraordinaire ontfangsten & betalingen, ultimo September 1670
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• Extraordinaire ontfangsten & betalingen, ultimo December 1670
• Extraordinaire ontfangsten & betalingen, ult december 1671
• Staat der schulden voor 1671 & 1672
• Staat der extraordinaire lasten voor 1679
• Staat van alle d' extraordinaire consenten van 1680-1722

D' administratie tusschen de twee Quartieren.

D' ADMINISTRATIE TUSSCHEN DE TWEE QUARTIEREN.

29 Stukken afkomstig uit portefeuille E 42 (vervolg).
• Resolutie 1688, accoord tusschen het Zuijder & Noorder Quartier
• Concept ter vereffening der verschillen, 1688
• Resolutie 31 Augustus 1715, ter vereffening der verschillen
• Resolutie 23 July 1716, de Gecom(miteerde) Raaden gelast een repartitie te maaken
• Resolutie 18 September 1716, reglement op de agterstallen van de militie, op Noord Holland

gestaan hebbende en nog staande
• Resolutie 24 May 1721, propositie van Gecom(miteerde) Raaden der beide Quartieren 

omtrent den staat der finantiën en repartitie
• Staat der delibiratiën in 1722
• Resolutie 24 Maart 1723, reglement op de finantiën tusschen de beide Quartieren
• Resolutie Gec(ommiteerde) Raaden 24 April 1723, betrekkelijk de maandstaaten
• Resolutie: Gecom(miteerde) Raaden 23 Juny 1723, betrekkelijk het voormalig reglement op 

de finantiën
• Memorie omtrent de vrijdommen die den Koning van Pruijsen competeert en van de zulke, 

die aan het Huys van Orange zijn verleent
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F Zeeland.

F ZEELAND.

30 Stukken afkomstig uit portefeuille F.
• Zaakwijzer of register op de resolutiën, missivens en andere stukken, gementioneert in de 

notulen van de Staaten van Zeeland beginnend met 1577 en eindigende met 1695. N.B. 
Door den heer van Luchtenberg aan den heer F. van der Hoop mede gedeelt

• Placaat van de Generaale Staaten der Verenigde Nederlanden., op welke in Zeeland de 
import op het klein zout werd ingevordert, met explicatie van de oorzaak daarvan, 23 
september 1637

• Memorie omtrent zekere verhandeling van den heer Antony de Jonge, betreffende de 
provintie Zeeland. Met eenige capittelen van denzelven

• Retroacten wegens de Regering van Zeeland, premier Noble & de Vasalle Steden
• Resolutiën, memoriën zakende het marquisant van Veere & Vlissingen, 1581-1724
• Deliberatiën over een missiven van de Staaten van Gelderland, 1733 en van de Koning van 

Engeland, 1736, over de devassalage van die steden, diverse stukken. N.B. Deze papieren 
zijn door de weduwe van de Raadsheer C. van der Hoop aan den heer F. van der Hoop 
gegeven

• Brieven van den Raadsheer F. van der Hoop, 1728 & volgende, aan den heer van Citters, 
1728-1740. N.B. Door zijn zoon de ontf. Gen(eraa)l in 1792 aan den heer F. van der Hoop 
overgegeven tegens extraditie van de brieven van dien heer aan den heer F. van der Hoop

• Resolutiën 9 July 1750, 15 Juny 1751, betrekkelijk de begeving van politique ampten ter 
dispositie, nominatie & recommendatie van de Staaten

• Miss(iven). van de Heeren Staaten van Zeeland 3 May 1784, aan die van de andere 
provintiën, betrekkelijk het beraamen van maatregulen tegens de zwevende publieke 
onlusten. N.B. Deze missiven hebben aanleiding gegeven tot de Besognes over de Quotes &
Militaire Zaaken, zie O.21 etc.

• Reglement op het beleid van zaaken ter vergadering van de Staaten van Zeeland, 6 
Augustus 1787. N.B. In het manuscript O.2 zijn aantekeningen uit de notulen van Holland, 
over Zeeland
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G Utrecht.

G UTRECHT.

31 Manuscript G 1: 'Utrecht'.
1 deel

Aantekeningen op de volgende pointen:
• Admiraliteit 's heeren.
• Ampten van Staaten of van provintie
• Amersfoort.
• Annaten, of eerste jaar vrugte van geestelijke beneficiën.
• Beelde storming.
• Benificiën.
• Bewindhebber van de Oost & W. I. Comp.
• Binnen-Staaten.
• Burgemeesteren der stad Utrecht.
• Burgemeesteren van de Vijven tot Utrecht.
• Burgemeesteren der stad Utrecht.
• Cameraers der stad Utrecht.
• Canonisijen.
• Commissiën in de Generaliteit 's Collegiën.
• Capittelen tot Utrecht.
• Correctie van een predikant tot Utrecht.
• Decanen van de vijf Capittelen.
• Differentiën tusschen de drie leden.
• Dijkgraaf.
• Drost-ampt aan de vaart.
• Duytsche order, Coadjutor en land commandeur.
• Eed van regenten en amptenaers.
• Finantie van de provintie.
• Finantie van de stad.
• Gecomitteerde van de stad ter beschrijving van de Staaten.
• Gedeputeerde van de Staaten.
• Geëligeerde.
• Geleijde.
• Griffier en griffiers ampt van den Hove.
• Heemraaden.
• Hof provintiaal.
• Jaer met wat dag het eertijds begonnen is.
• Kerke-ordening.
• Kerke-raad.
• Klerk ter Generaliteit.
• Maaltijd.
• Maarschalken 's Lands van Utrecht.
• Magistraat der stad Utrecht.
• Matthaeus, Antonius misslagen van.
• Militaire amptenaaren.
• Montfoort.
• Obligatiën op de Generaliteit.
• Ontfangers.
• Overstemming.
• Prebenden.
• Predikanten.
• President in de vergadering van Staaten.
• President van de Gedeputeerde.
• President van het Hof Provintiaal.
• Procureurs Generaal van den Hove van Utrecht.
• Raad der stad Utrecht.
• Raadsheer 's ampten in de Hove Provintiaal.
• Raaden extraordinairs ten Hoove.
• Rang.
• Reglement op de provintiaale Regering anno 1674 gearresteert.
• Rheenen.
• rekenkamer van Holland & Utrecht gescheijden.
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• Rheensche Veen.
• Ridderschap.
• Ritmeesters-ampten.
• Schepenen der stad Utrecht.
• Scherpregter.
• Schout der stad Utrecht.
• Schout van Wijk.
• Schout van Montfoort.
• Schouten ten platte Lande.
• Secretaris van de Staaten.
• Secretarissen ten platte Lande.
• Servitie-meesters van Garnisoenen.
• Stadhouder van de provintie.
• Staate Generaal.
• Staaten 's Lands van Utrecht.
• Steden van het stigt van Utrecht.
• Stemmen.
• Utrecht.
• Uitspraak bij den Raad van Staate a(nn)o 1610, gedaan over de differenten te Utrecht.
• Vroedschap der stad Utrecht.
• Wijk te Duurstede.

32 Stukken afkomstig uit portefeuille G 2.
N.B. Extract uit zeker manuaal, houdende verscheide aantekeningen omtrent de 
regering van de provintie Utrecht.
N.B. Uit de hand van den heer A. van der Hoop.

• Aantekeningen van den heer F. van der Hoop over:
- geëligeerde Raaden
- Ridderschap 's lands van Utrecht
- Magistraat der stad Utrecht
- Geestelijke Goederen
- Patenten 

• Aantekening dat in een resol(utie) van de Ridderschap van Utrecht 1 Februari 1757 gewag 
gemaakt word van een resol(utie) van die van de Landraad aan deze zijde van de Maas in d. 
4 April 1582, welke niet bekent is in de resol(utie) van den Landraad ter secretarie van den 
Raad berustende nog in die van de Generaale Staaten ter griffie.

• Resolutiën Utrecht, 24 July 1702 & eenige volgende, betrekkelijk de begeving der politique 
& militaire ampten

• Miss(ieven) van E. Drakenberch, 12 September 1735
• Miss(ieven) van E. Drakenberch, den aart en verkoop van prebenden
• Advis van M(eeste)r. Hendrick Assuerus Uitewaal, oud burgemeester der stad Utrecht in de 

vroedschap, 13 Maart 1752, ter gelegenheid van een brief van recommandatie van de vrouw 
Gouvernante van den heer Jan de Ruever tot secretaris van de momboirkamer

• Extract uit den Staat van de Provintiaale inkomsten & lasten geïnsereert in de notulen van 
13 Februari 1754

• Eenige memoriën, brieven, rapporten etc., betrekkelijk de onenigheden in de provintie 
Utrecht tusschen 1783-1787
N.B. In het manuscript O.2. zijn aantekeningen uit de notulen van Holland over zaaken van 
Utrecht en over jurisdictie met Utrecht 
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H Friesland

H FRIESLAND

33 Stukken afkomstig uit portefeuille H 10.
• Extract uit het boek van Basnage, bevattende le Gouvernement de la province de Frise 

questions curieuses over dat extract
• Aantekeningen over Winsemius Chronique de Frise
• Summier verhaal van het regt van raadsbestelling der Vriesche Steden
• Uitvoerige notitie van de resolutiën der Staaten van Vrieslandt & der resolutiën van de 

Gedep(uteerde) Staaten
• Notulen van de Staaten van Vrieslandt van het jaar 1587 & 1588
• Almanack of rooster der ambulatoore
• Ampten & commissiën in Vrieslandt van 1749-1787
• Memoriën, deductiën etc.,1738 & 1739, betrekkelijk het regt van pardon den Stadhouder & 

Capitein Generaal van Vrieslandt ampeterende
• pointen reformateur, opgestelt bij gezamenlijk gecom. uit de landen en steden van 

Vrieslandt om te strekken tot een fundament van regering, 5 July 1748
• Reglement van den heer Stadhouder, 21 December 1748
• placaat & Generaale Amnestie, 23 December 1748
• Miss(ieven). van den heer De Kempenaar, 20 May 1750, betrekkelijk de finantiën van 

Vrieslandt
• Staats-stukken, 1782, betrekkelijk de finantiën van Vrieslandt
• Zuivere staat van afrekening der Hoven & binnenlandsche middelen in Vrieslandt van 1 May

1786 - ultimo April 1787
• Eenige papieren over de oneenigheden in Vrieslandt in 1783 & volgende jaaren
• Notulen van de Staats-vergadering van Vrieslandt in 1787
• propositie vanwegen de stad Utrecht anno 1584
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K Vergadering Staten-Generaal

K VERGADERING STATEN-GENERAAL

34 Stukken afkomstig uit portefeuille K 3.
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop & verscheide resolutiën van Hare Hoog 

Mogenden
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop over de eerste deelen van resolutiën die ter 

griffie van Hare Hoog Mogenden bewaart worden
Gaande het eerste deel van 4 Augustus - 8 October 1576, het tweede deel van 20 May - 21 
November 1577, het derde deel van 22 November 1577 - 20 April 1578, het vierde deel van 
20 April - ultimo December 1578, het vijfde deel over 1579 

• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop over de deliberatiën in 1579, omtrent het 
formeren van een regering

• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop uit de resolutiën van Hare Hoog Mogenden 
op de letters, bij form van Index

• Stukken rakende het verschil tusschen de heer Bergsman en de raadspensionaris Van der 
Heim, in 1744 voorgevallen

• Deliberatiën over de veijligheid der Generaliteit's vergaderingen, jegens de territoriale magt
van Holland, in 1787 & 1788

• Resolutie 20 October 1780, betrekkelijk tot de stukken gevonden onder de papieren van de 
President van het congres Laurens, en een plan van tractaat tusschen America en de 
Republiek

• Resolutiën Hare Hoog Mogenden 20 July 1646, 18 Januari 1648; betrekkelijk het verkopen 
van officieren, zowel politicq als militair

• Resolutiën Hare Hoog Mogenden 10 Februari 1665, 8 Augustus 1729, 24 Februari 1738; 
betrekkelijk schikkingen ter begeving van ampten

• Notitie van fiscaals van de Generaliteit zedert 1602
• Memorie over de questie of ampten, vacant gevallen bij een necessaire demissie, of wel om

de incompatibiliteit met een ander ampt, 8 dagen moeten open staan, eer dat begeven 
mogen worden

• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop op het benoemen van ministers naar 
vreemde Hoven

Pointen van deliberatie over ambassadeurs & andere ministers van de Republiek.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER AMBASSADEURS & ANDERE MINISTERS VAN DE 
REPUBLIEK.

35 Stukken afkomstig uit portefeuille K 4
• Notitie van documenten, welke aan ambassadeurs van der Staat worden medegegeven
• Extracten uit de instructiën door Hare Hoog Mogenden aan verscheide ambassadeurs van 

den Staat gegeven in de jaaren 1618, 1620, 1621, 1624, 1627, 1636, 1639, 1643, 1651
• Diverse resolutiën rakende den rang aan de gedeputeerde van Hare Hoog Mogenden 

competerende bij de ambassadeurs van Vrankrijk & van andere koningen van 1639-1651
• Ceremonieel te Parijs in 1698, over de koets van een natuurlijke dogter van Hendrik IV
• Missiven van den secretaris Allard uit London, 1766, betrekkelijk de vrijdom der inkomende 

regten aan buitenlandsche ministers toegelegt
• Correspondentie tusschen den prof. Kluit en den heer F. Van der Hoop in 1791, betrekkelijk 

de ambassadeurs & ministers van den staat
• Aantekeningen over commissarissen in de havenen van Vrankrijk, Courtiers interpretes & 

consuls van den staat, 1755-1788
• Resolutie van Hare Hoog Mogenden, betrekkelijk tot dezelven

Pointen van deliberatie over daggelden tot commissiën binnen & buiten 's lands.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER DAGGELDEN TOT COMMISSIËN BINNEN & BUITEN 'S 
LANDS.

35 Stukken afkomstig uit portefeuille K 4 (vervolg)
• Resolutie 26 July 1700, houdende het ontwerp van een reglement door Holland 

overgegeven voor alle ambassadens & andere commissiën zo binnen als buiten 's lands
Met veele aantekeningen van den heer A. Van der Hoop 

• D.d. & volg(ende) resolutiën tot 1727, met aantekeningen van een onbekende en van den 
heer F. Van der Hoop
Resolutiën 26 July 1700 -22 May 1737, met aantekeningen van den heer F. Van der Hoop
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Resolutiën 26 July 1700 -12 December 1753, alle over voornoemde materie 
• Lijst van resolutiën van 1672-1698 en gebragt op letters, betrekkelijk tot ministers, 

gedep(uteerde) te Velde, bezendingen

36 Stukken afkomstig uit portefeuille K 5.
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop over de daggelden van commissien binnen, en

buiten 's lands, en op het reglement omtrent deze laatste.
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop & lijst der retroacten betrekkelijk tot 

bezendingen naar:
- Brussel
- Ceulen
- Dantzig
- Denemarken
- Duitschland
- Elseneur
- Engeland
- Luyk
- Napels & Sicilien
- Nedersaksische Kreits
- Portugal
- Pruisse
- Regensburg 

Declaraties ministers buiten 's lands.

DECLARATIES MINISTERS BUITEN 'S LANDS.

36 Stukken afkomstig uit portefeuille K 5 (vervolg).
• Notabele dispositien in het stuck van de financie, 1719-1729
• Missiven Raad van State over het betalen van ordonnanties, 26 juni 1736, 19 juli 1736
• Extract Resolutien Raad van State, 1724-1759

37 Stukken afkomstig uit portefeuille K 6.
• Rusland
• Sardinie
• Saxen
• Spagne
• Turkijen
• Venetiën
• Vrankrijk
• Wenen
• Weezel
• Zweden

Pointen van deliberatie over ministers, amptenaaren & bediendens van Hare Hoog Mogenden

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER MINISTERS, AMPTENAAREN & BEDIENDENS VAN HARE 
HOOG MOGENDEN

38 Stukken afkomstig uit portefeuille K 7.
• Ceremonieel of titulatuur, die door Hare Hoog Mogenden aan andere collegiën gegeven 

worden
• Acte van resolutie betrekkelijk het aanstellen van griffiers & commisen van Hare Hoog 

Mogenden Resolutie Hare Hoog Mogenden 25 Augustus 1672, betrekkelijk d' aanstelling 
van twee griffiers in plaats van één griffier en den commis: d' eene tot de buitelandsche, d' 
andere tot de binnenlandsche zaaken

• Retroacten omtrent, & instructie voor, den commis van Hare Hoog Mogenden
• Aantekeningen betrekkelijk tot de zaaken van de munt en muntkamer
• Aantekeningen betrekkelijk tot, en instructie voor, de commisen van de Generaliteit's 

finantiën
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden: 2 Januari 1610, 2,26 Augustus 1670, 31 December 1670; 

betrekkelijk de provintiaale Clercquen
• Resolutie 26 November 1661, houdende instructie van den hofmeester
• Aantekeningen over de translateurs
• Retroacten & resolutiën omtrent de trompetters van den Staat
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Pointen van deliberatie over de plaatselijke gelegenheid van de Republiek als rivieren, wateren etc.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER DE PLAATSELIJKE GELEGENHEID VAN DE REPUBLIEK 
ALS RIVIEREN, WATEREN ETC.

39 Stukken afkomstig uit portefeuille K 8.
• Stukken van den Burgemeester Hudde, betrekkelijk de Nederrhijn & IJssel, 1681

voor in legt eene lijst van een gedeelte dezer stukken, met de hand van den heer A. van der Hoop

40A Stukken afkomstig uit portefeuille K 9.
• Stukken van den secretaris van Slingelandt, betrekkelijk de Nederrhijn & IJssel, 1701-1762

40B Stukken afkomstig uit portefeuille K 9.
• Rapporten, verbaalen & consideratiën, betrekkelijk de herstelling der Spijksche Dijken en de

bezorging van het Pandersche Canaal in 1744 & 1745
met 3 kaarten

Pointen van deliberatie over civile zaaken, bijzonder kerkelijke van politie, justitie, militaire.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER CIVILE ZAAKEN, BIJZONDER KERKELIJKE VAN POLITIE, 
JUSTITIE, MILITAIRE.

41 Stukken afkomstig uit portefeuille K 10.
• Dank, vast & bede-dag brief, 10 Januari 1793
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 21 Februari 1793, betrekkelijk tot het muiden van 

bedestonden alle 14 dagen
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 19 May 1769, betrekkelijk tot den aart en natuur der 

qwestien omtrent het testeren ten behoeven van Geestelijke of andere Paus gezinde 
personen

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 27 September 1792, betrekkelijk tot voorzieningen jegens 
het verblijf van vreemdelingen in de Generaliteitslanden

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 5 May 1673, propositie van Zeeland om een placaet van 
Amnestie te arresteren

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 19 May 1673, placaet van Amnestie voor het ressort van de 
Generaliteit gearresteert

• Memorie 1637, ten bewijze van de jurisdictie van de Staaten Generaal
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 27 July 1635, betrekkelijk de competente regten van 

gedep(uteerde) ter Generaliteit over civile schulden voor hunne commissiën ontstaan
• Advis van de president & raaden over Holland, Zeeland & Vrieslandt, 8 October 1654, 

betrekkelijk tot de judicature van de generaliteit over haare ministers
• Deductie van gedeputeerde Stad & Lande over de judicature van de gewesene Hoge Raden 

in Brasijl
• Advis van Vrieslandt, 8 November 1654, beide betrekkelijk voorn(oemd) advis
• Consideratiën op die advizen van Stad & Lande & Vrieslandt
• Resolutie Raad van Staate, 9 July 1659, met eenige sententiën, betrekkelijk de te regtstelling

van den Holl(andsche). commis van Mierop
• Missive Raad van Staate, 25 October 1670, betrekkelijk de judicature over excessen door 

commisen van de Ontfanger Generaal gepleegt
• Resolutie Holland, 27 October 1673, betrekkelijk de differenten over de rekeningen van 

wijlen den ontfanger Generaal Doublet
• Requeste der erfgenaamen van den ontf. Genl. van Vosbergen
• Missiven van het Hof van Holland, 18 Maart, 14 April 1694
• Missiven van den Raad van Staate, 30 April 1694
• Resolutie Holland, 14 April 1699, alle betrekkelijk een sententie bij den Raad van Staate 

gewezen tegens d'erfgenaamen van een commis van den ontf. Genl
• Representatie aan de Staaten van Gelderland, 1691, tegens een sententie door den Raad 

van Staate gewezen
• Memorie van eenige attaches bij Holland op sententien van den Raad van Staate verleent
• Missive Raad van Staate, 25 Jan. 1695, 15 Maart 1696
• Missive Magistraat van Amsterdam, 8 May 1696
• Resolutie Holland, 10 May 1696, betrekkelijk procedures van den Raad van Staate tegens 

Borgen te Amsterdam wonende
• Resolutie Gelderland, 8 December 1699, betrekkelijk executie tegens ontfangers van de 

Generaliteits Middelen en haare borgens
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• Extract uit het reces des Landtdaegs in novembri et decembri 1699 binnen Zutphen 
gehouden

• Resolutie Holland, 25 July 1716, met een missief van den Raad van Staate & Hoge Raad, 
betrekkelijk tot de judicature over solliciteurs militair

• Missiven van den Raad van Staate, 28 July 1718
• Missiven van den Generaliteits rekenkamer, 29 July 1718
• Resolutie Holland, 30 September 1718, betrekkelijk procedures tegens de gewezene 

ontfanger de Jonge van Ellemeet
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 9 Februari 1670
• Missiven Staaten van Holland aan Hare Hoog Mogenden, 10 Januari 1729
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden, 11 Februari & 23 Maart 1729, betrekkelijk het te regt 

stellen van provintiaale clercquen ter griffie van Hare Hoog Mogenden
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop, betrekkelijk de judicature van die geenen die 

in dienst van de Generaliteit zijn
• Missiven Raad van Staate, 18, 22 Juny 1722 & 20 Maart 1725, betrekkelijk de judicature over 

den Ontf. Genl
• Resolutie 6 Maart 1730, houdende rapport over de competente regten van de 

gedep(uteerden) in de Generaliteits Collegiën en ministers en bediendens van dezelven
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 31 Augustus 1737
• Missiven van Hare Hoog Mogenden aan Holland, 12 September 1737
• Resolutie van Holland 19 november 1737
• Aantekeningen van F. Van der Hoop over het forum van provintiaale
• Missiven van de Staaten van Gelderland, 7 May 1738
• Missiven van het Hof van Holland, 10 Maart 1738
• Resolutie Holland 21 Maart 1738 gedep. ter Generaliteijts collegien
• Notulen van een conferentie tusschen Raaden van beide de Hoven, 18, 24 April, 2 May 1739 

gehouden, alle betrekkelijk de judicatuure over gedeputeerde ter Generaliteits Collegiën
• Resolutie Raad van Staate, 26 April 1770
• Missiven Raad van Staate aan den Staaten van Holland, 1 Juny 1770
• Resolutie Holland, 6 Juny 1770
• Resolutie Staate van Overijssel, 8 Juny 1770
• Resolutie Holland, 14 Juny 1770
• Resolutie Vrieslandt, 26 Juny 1770
• Resolutie Holland, 30 Juny 1770
• Resolutie Stad & Lande, 26 July 1770
• Resolutie Gelderland, 2 Augustus 1770
• Resolutie Utrecht, 15 Augustus 1770
• Memorie van consideratie & contra memorie, alle betrekkelijk een mandament van arrest 

door het Hof van Holland verleent aan een geschutgieter, disponerende tegens de Raad van
Staate, 1770

• Resolutiën Hare Hoog Mogenden 8 December 1786, 24 Augustus 1787, alle betrekkelijk 
militaire ordes door de Staaten van Holland gegeven tegens de navigatie op de Zuijderzee

• Resolutiën Hare Hoog Mogenden 18 December 1786, alle betrekkelijk de militaire ordes 
door Holland aan de militie gegeven

• Resolutiën Hare Hoog Mogenden 18 Juny 1787, alle betrekkelijk d' executie van een 
resolutie bij Hare Hoog Mogenden genomen van welke de Raad van Staate zig provisioneel 
excuseert

• Resolutie Holland 19 October 1787, betrekkelijk een detachement Fransche Canoniers in 
dienst van Holland
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L Raad van State.

L RAAD VAN STATE.

42 Manuscript L 1: 'Index'
1 deel

Index of aantekeningen van resolutiën van den Raad van Staate op verscheide pointen in order van 
het A,B,C. (A t/m Z)

43-45 Manuscript L 2: 'Index op de resolutiën van den Raad van Staate'
1700-1741 3 delen
43 1700-1723
44 1726-1740
45 1741-niet vervolgt.

46 Manuscript L 3: 'Index van Advisen'
1 deel

Index op de uitgaande brieven & advisen van den Raad van Staate aan H.H.Mog sedert 1668 (-1734)

47 Manuscript L 4: 'Index'
1 deel

Index op de registers der advisen en brieven van den Raad van Staate aan Hare Hoog Mogenden 
beginnende met den jaare 1668, in de order des tijds (t/m 1729)

Pointen van deliberatie, betrekkelijk tot de leden van de vergadering.

POINTEN VAN DELIBERATIE, BETREKKELIJK TOT DE LEDEN VAN DE VERGADERING.

48 Stukken afkomstig uit portefeuille L 6.
• Recueil of index op verscheijde saken, 1589-1737
• Memorie ter betoog, dat de instructie voor den Raad van Staate aan de leden niet verbied, 

te zijn vroedschappen van de steden in de provintie, uit welken zij zijn gecommitteert, en 
wegens dezelve te comparoren in de staats-vergaderingen

• Resolutiën van Gelderland en brieven aan Holland en andere provintiën over de sessie van 
den heer van Rozendaal in de Raad van Staate, en letters in het Collegie ter admiraliteit te 
Amsterdam in 1741, en eenige brieven van dit Collegie

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 21 November 1787, houdende voorslag van Gelderland tot 
het readmitteren van een twede gecommitteerde

• Memorie van de resolutiën, bij welken aan de leden ministers en bediendens van de Raad 
huijshuuren zijn toegelegt: Lijst der huishuuren voor de leden, ministers & bediendens

• Lijst der Generaliteit's konijn gelden. Met de resolutie; Raad van Staate 5 July 1635
• Resolutie Raad van Staate 6 Januari 1652, betrekkelijk de leggelden
• Resolutie 28 May 1688, betrekkelijk het oppassen van de bank in de kloosterkerk door een 

bode
• Resolutiën 8, 9 November 1719, 13 October 1722, 3 May 1725 & 25 Januari 1793; betrekkelijk 

de presentie-gelden
• Wiskunstig betoog ... van quartaal tot quartaal betaelt worden ... dagen van het quartaal
• Missive(n) van de commis van Persijn d.d. 6 December 1772 en eenige aantekeningen, 

betrekkelijk de betaling der tractementen van gebroken quartaalen
• Resolutie Raad van Staate, 8 April 1738, betrekkelijk de schrijfbehoeftens
• Resolutie Raad van Staate, 27 December 1740, betrekkelijk d' uitdeling van almanakken, 

couranten & nieuwspapieren
• Resolutie Raad van Staate 1, 2 November 1584, betrekkelijk de separatie van het Collegie in 

twee gedeeltens, waar van het eene in Zeeland, het andere te Utrecht zoude vergaderen
• Memorie over d' audentiteit en de magt van den Raad van Staate
• Aantekeningen over de commissen uit den Raad van Staate tot particuliere objecten naar 

Vlaanderen langs de Maazen, Midde en West Woldingerland met verscheide resolutiën daar
toe betrekkelijk genomen tusschen 1652-1792

Pointen van deliberatie over zaaken van orde.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER ZAAKEN VAN ORDE.

48 Stukken afkomstig uit portefeuille L 6 (vervolg).
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• Resolutie Raad van Staate, 9 Januari 1590, betrekkelijk het vrije acces in den Raad
• Extract uit verbaalen van commissiën, 1685 & 1687, betrekkelijk tot de honneurs die dezelve

ontfangers hebben
• Resolutiën Raad van Staate 11 Maart 1739, 28 Maart 1741, betrekkelijk de rang omtrent 

gedeputeerde uit andere provintiën
• Resolutie 13 May 1747, betrekkelijk het ceremonieel van de receptie van heer Commisen aan

het Hof van Zuid-Holland
• Retroacten betrekkelijk het behandelen van zaaken bij Hare Hoog Mogenden buiten den 

Raad
• Missiven & resolutiën 18 Maart 1628, 19 May 1654, 14 July 1713: 1 Maart 1717: daar toe 

betrekkelijk
• Aantekeningen uit de resolutie Hare Hoog Mogenden 1731, betrekkelijk besognes tusschen 

den Raad van Staate & Rekenkamer
• Resolutien alle betrekkelijk het verband tusschen de leden van den Raad & de staats-

vergaderingen, uit welken dezelve zijn gecommitteert
- resolutie Holland, 4 Augustus 1637
- resolutie Holland, 15 Augustus 1637
- resolutie Raad van Staate, 8 Januari 1638
- resolutie Holland, 23, 24 April 1638 & 3 May 1638
- resolutie Holland, 28 July, 12 Augustus 1644
- resolutie Holland, 16 Januari 1651
- resolutie Holland, 30 July 1655
- resolutie Holland, 11, 12 July 1659
- resolutie Holland, 21 July 1662
- resolutie Holland, 28 September 1662
- resolutie Holland, 1 Februari 1666
- resolutie Holland, 11 Augustus 1666
- resolutie Holland, 14 October 1666
- resolutie Holland, 14 October 1671
- resolutie Holland, 1725
- resolutie Holland, 25 Maart 1786
- resolutie Raad van Staate, 30 Maart 1786
- resolutie Raad van Staate, 31 Maart 1786 

• Aantekeningen & resolutiën, betrekkelijk de titulaturen die de Raad geeft aan de Collegiën 
ter Admiraliteit

• Resolutiën & missiven Raad van Staate, 22 May 1713; 17 Februari 1716; 16 November 1741; 4 
Januari 1742; 12 Januari 1742; 1 Maart 1759: betrekkelijk de begeving van ampten commisen 
der magasijnen & majoriteiten

• Aantekeningen & resolutiën, betrekkelijk confferentien tusschen den Raad & Rekenkamer 
over het examineren en liquideren van declaratiën, 1634-1754

• Index Raad van Staate, 17e-18e eeuw
• Kort uittreksel van de gedrukte resolutien van de Raad van State
• Noot-gedrongene Verantwoordinge van de Generaliteyts Reecken-kamer tot conservatie 

van het recht ende respect van de selve ['s-Gravenhage 1673], gedrukt
Pointen van deliberatie betrekkelijk tot den Raad & Thesaurier-Generaal van de Unie.

POINTEN VAN DELIBERATIE BETREKKELIJK TOT DEN RAAD & THESAURIER-GENERAAL 
VAN DE UNIE.

49 Stukken afkomstig uit portefeuille L 7.
• Retroacten uit de notulen van Holland en eenige resolutiën, betrekkelijk den invloed van 

die provintie omtrent de benoeming der ministers van den Raad
• Lijst der successive heeren thesaurieren
• Resolutie 23 November 1586, betrekkelijk de aanstelling van den heer De Bije
• Resolutiën 19, 21 December 1665: 2 Januari, 29 April 1666, 31 May 1667, betrekkelijk de 

aanstelling en demissie van den heer Van Beverningk
• Lijst der instructiën
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 3 November 1700, betrekkelijk de instructiën van Raad & 

Thesaurier-Generaal
• Aantekeningen & resolutiën Hare Hoog Mogenden, 4 Februari 1587, 6 Maart 1642
• Resolutiën Raad van Staate, 2 Maart, 8 May 1652, 29 April 1654
• Missiven van den Raad & Thesaurier-Generaal Hop, 6 December 1700, aan den 

Raadspensionaris van Holland
• Resolutie Raad van Staate, 19 Januari 1701
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• Missiven Thesaurier-Generaal Hop van den heere Stadhouder, July 1701, alle betrekkelijk tot
de kragt en digniteit van voorn(oemde) waardigheid

• Aantekeningen over de revenues van dat ampt
• Commissie voor den Thesaurier mr. Jan de la Bassecour, 1 Februari 1738
• Resolutie Raad van Staate 4 April 1769, betrekkelijk demissie van den Raad & Thesaurier-

Generaal Hop
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden 1787, betrekkelijk de aanstelling van den heer F. Van der 

Hoop
• Stukken betrekkelijk de twee actens van decharge voor den ontfangent Generaal, die de 

heer Theaurier-Generaal Hop geweigert had te tekenen
En de differenten, die daar over zo tusschen die heer & den Raad, als tusschen den Raad & 
Hare Hoog Mogenden in 1724 & 1725 zijn gerezen en in 1745 afgedaan
Mitsgaders de pointen van bezwaar ten lasten van den heer Hop in 1725 uitgebragt 

• Resolutie Raad van Staate 25 September 1642
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 25 September 1642
• Resolutie Raad van Staate 30 September 1642
• Resolutie Raad van Staate 2 October 1642
• Resolutie Raad van Staate 10 October 1642; betrekkelijk de aanstelling van den secretaris 

Eyckbergh
• Retroacten van het ampte van commis ter secretaire van den Raad van Staate, met 

resolutën en aantekeningen
• Aantekeningen, lijsten & resolutiën, betrekkelijk de leges der secretaire
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 4 Augustus 1787, houdende rapport omtrent de leges, die 

ter secretaire van den Raad ten amplaire van de Thesaurie, en in de finantiën van de 
Generaliteit gevonden worden

• resolutiën Raad van Staate 3 en 28 July 1690, 24 Februari 1748, 21 Maart 1748, 30 Maart 
1748; betrekkelijk agentschappen, sollicitatiën of andere commissiën, die door de 
bediendens van den Raad werden waargenomen

Pointen van deliberatie betrekkelijk den ontfanger Generaal.

POINTEN VAN DELIBERATIE BETREKKELIJK DEN ONTFANGER GENERAAL.

49 Stukken afkomstig uit portefeuille L 7 (vervolg)
• Aantekeningen over het ampte, - de instructie, - het tractement & de emolumenten van die

amptenaar, als mede over zijne commisen, clercquen & verdere bediendens, mitsgaders 
derzelver tractementen

• Pointen ter ampliatie voor Doubleth 30 September 1651
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 29 Januari 1790, betrekkelijk zeker toeleg van 2400 aan den

Ontfanger Generaal
• Instructiën & resolutiën betrekkelijk reizende de commisen van den Ontfanger Generaal
• Orde & reglement & lijst van salaris voor de deurwaarder van het ampters Generaal 7 May 

1688
• Pointen van deliberatie over suppoosten van de Raad
• Instructie voor den deur- of kamer-bewaarder van de Raad van Staate, 31 Augustus 1787

Over de begeving van pol(itique) & Mil(itaire) Charges.

OVER DE BEGEVING VAN POL(ITIQUE) & MIL(ITAIRE) CHARGES.

49 Stukken afkomstig uit portefeuille L 7 (vervolg)
• Lijst van de Gouverneurs, commandeurs & majoors op den staat van oorlog
• Converentie met Pruissen, 31 Maart 1709

Pointen van deliberatie over Kerkelijke zaaken.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER KERKELIJKE ZAAKEN.

50 Stukken afkomstig uit portefeuille L 8.
• Aantekeningen & resolutiën, betrekkelijk de aanstelling en betaling van professoren te 's 

Bosch
- Het beroepen van predicanten & adjunct predicanten in de Generaliteit's Landen
- De kosten op beroepen vallende
- De betaling der tractementen bij overlijden
- De weduwe tractementen
- Het Jus Patronatus in handen van roomsche heeren
- Voorlezen, kosters & schoolmeesters
- De lasten en baaten van de gereformeerde godsdienst in Vlaanderen en andere zaken
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- De aanstelling op het tractement van den Agent der Classen
- De toeleg voor de visitatie van kerken en schoolen en voor het assisteren op het synode 

• Berigten van de resp(ective) ontfangers & rentmeesters over de Woningen van predicanten 
& schoolmeesters, in gevolge resolutie van de Raad, 27 Maart 1787

• Stukken rakende het reqt. van de Zeeuwsche Claght tot het geven van geclausuleerde 
hand-openingen
- het regt van deze Raad van Staate tot het approberen van beroepen in Vlaanderen
- het formeren van Collegiën qualificaten in plaatsen, daar de heer Roomsch is 

• Aantekeningen & resolutiën zakende het admitteren van een vicaris van het zogenaamd 
Bisdom van 's Bosch en van roomsche priesters
- rakende het verlenen van adjuncten bij indispentie van priesters
- rakende het betalen van de recognitie te Oosterhout & Rozendaal
- rakende het toelaten van roomsche priesters in het hospitaal te Sluijs, en het adsisteren 
van delinquenten in dood verwezen
- rakende het trouwen van protestantsche officieren zo militaire als anderen met roomsche 
vrouwen en in het Generaal over de huwelijken van protestantsche met roomsche 

• Retroacten omtrent het verlenen van mandamenten van Appel, en revisie van sententien 
van den Raad van Staate

• Aantekeningen over de revisie, die in 1769 plaats heeft gehad
Pointen van deliberatie over civile zaaken.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER CIVILE ZAAKEN.

51 Stukken afkomstig uit portefeuille L 9.
• Verscheide aantekeningen op pointen van justitie & van practijcq met eenige 

formulieren.voor den Raad van Staate
• Eenige advizen van den fiscaal van de Generaliteit & 's Lands advocaten, 1728, 1730, 1731, 

1736, 1742
• Aantekeningen & resolutiën, betrekkelijk de kosten van criminele procedures, en door wie 

dezelve moeten worden gedragen,
• Aantekeningen betrekkelijk de premie van apprehensie aan de officieren toegelegt
• Sententien & papieren, betrekkelijk officieren die zig niet van hunne pligt hebben gekweten

in de actie, 10 May 1744 bij Doornik
• Missiven & advizen 1788, betrekkelijk de officieren, die in 1787 d'ordres van de provintie 

Holland hebben gevolgt
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M Generaliteits-Rekenkamer.

M GENERALITEITS-REKENKAMER.

52 Stukken afkomstig uit portefeuille M 1.
• Generale index op het eerste deel van de resolutiën van de generaliteit's rekenkamer, 1608-

1627
• Receuil op de miss(ivens) van de Generaliteit's Rekenkamer aan Hare Hoog Mogenden, 

1718-1736
• Index op letters op resolutiën Hare Hoog Mogenden, Raad van Staate, en Generaliteit's 

rekenkamer
N.B: Ingebonden en meestal (zo het mij, J.C. V.d. Hoop in 1796 voorkwam) betrekkelijk de 
Generaliteit's rekenkamer 

• Groot receuil op diverse resolutiën, zo van Hare Hoog Mogenden als van den Raad van 
Staate & Generaliteit's rekenkamer, welke geregistreert zijn in het boek van de president 
van de Generaliteit's rekenkamer berustende in die kamer

• Het zelfde receuil in het kort
• Copie van eenige capittelen, betrekkelijk de Generaliteit's Rekenkamer, en zaaken aldaar 

voorkomende, uit de generale index op de resolutiën van den Raad van Staate, ter 
secretaire van die vergadering berustende, 1648-1674

53 Stukken afkomstig uit portefeuille M 2.
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop op verscheide pointen, de finantiën 

betreffende
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop op dezelven
• Lijst van alle de rekeningen, welke geplaatst zijn in de rekenkamer van de Generaliteit's 

rekenkamer
• Lijst van de papieren in de secrete-kast
• Catalogus van boeken
• 2 Notitiën van retroacten op de resolutie van de Generaliteit's rekenkamer
• Aantekeningen, resolutiën & missiven; betrekkelijk d' oprigting, het gezag, de rang en het 

ceremonieel van de Generaliteits rekenkamer
• Aantekeningen als sris. van de Generaliteits-Reeckenkamer gehouden over diverse pointen 

van rekening en finantie
• Verscheidene resoluties over scheepsvrachten, 1785-1787
• Verdeling der leges in de Fransche kerk
• Resolutiën & aantekeningen, betrekkelijk het ceremonieel, bijzonder de rang bij de auditiën

van den heer Stadhouder
• Brieven & aantekeningen, betrekkelijk het verlenen van remissiën door den Raad van 

Staate
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop, betrekkelijk de besognes met Hare Hoog 

Mogenden & den Raad van Staate, daar de rekenkamer is uitgesloten of niet in gekent
• Stukken, betrekkelijk het different tusschen de rekenkamer en de commizen van finantie in 

1755 ontstaan, over het liquideren van declaratiën van daggelden en verschotten van 
directeurs & ingenieurs in 1757 getermineert

• Resolutiën van den Raad van Staate, 1758, 1759; betrekkelijk een conflict met de 
Generaliteits rekenkamer over een tractement bij den Raad toegelegt aan een bediende van
den Hogen Krijgsraad

• Resolutiën, betrekkelijk de weigering van de rekenkamer om te doen registreren een 
ord(onnantie) ten behoeven van de provintie Holland gedepecheert tot remboursement 
van overbetalingen op de post van scheepsvragten, zedert 1780 ontstaan

54 M 3: 'Noot-gedrongene verantwoording van de Generaliteits-Rekenkamer'.
1673
gedrukt

55 Stukken afkomstig uit portefeuille M 4.
• Instructiën voor de Generaliteits rekenkamer, 5 November 1607, 21 November 1622, 30 

September 1651, 21 Januari 1693
• Instructie voor den secretaris Ruijsch, 29 October 1641
• Instructie voor de secretarissen van de Generaliteits rekenkamer, 25 September 1654
• Instructie voor de commis & clercquen, 26 Februari 1637
• Instructie voor den commis ter secretaire, 25 December 1784, met resolutiën daar toe 
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relatief
• Instructiën voor de clercquen ter secretaire, 25 December 1784, met resolutiën daar toe 

betrekkelijk
• Instructie voor de chartermeester, 1 December 1784, met resolutiën daar toe betrekkelijk
• Instructie voor de kamerbewaarders, 1 December 1784, met resolutiën daar toe betrekkelijk
• Aantekeningen van de tijden, op welken de rekeningen worden overgegeven
• Memorie voor de secretarissen omtrent de behandeling der rekeningen
• Retroacten, betrekkelijk de admissie van de gecommitteerden in de Generaliteits 

rekenkamer
• Aantekeningen betrekkelijk de tractementen der gecommitteerden
• Resolutie & aantekeningen, betrekkelijk het presentiegeld, leggeld, & andere emolumenten

die (ver)antwoord worden in de rekening van de jongste secretaris
• Nadere aantekeningen tot voornoemde rekening, met de rekeningen van den heer A. van 

der Hoop en de minuut van de laatste heer F. Van der Hoop
• Aantekeningen, betrekkelijk de begeving der ampten
• Resolutiën & schikkingen, betrekkelijk de tractementen van clercquen & kamerbewaarders
• Memoriën & resolutiën, betrekkelijk de bevoegdheid van de rekenkamer tot het verlenen 

van douceurs & gratificatiën. Verzameling van resolutiën hinderlijk aan die bevoegdheid
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N Generaliteits Landen.

N GENERALITEITS LANDEN.
Meijerije van 's Hertogen Bosch.

MEIJERIJE VAN 'S HERTOGEN BOSCH.

56 Stukken afkomstig uit portefeuille N 1.
• Aantekeningen over de sessie van Braband ter vergadering van de Generaale Staaten
• Staat der privilegiën van 's Bosch
• Berigt en consideratiën van den Raad van Braband, als mede van de minderheid van 

denzelven op de requeste van de magistraat van 's Bosch over de gereclameerde 
provilegiën van Staats Braband, 17, 31 Maart 1786

• Staat van alle de dorpen met distinctie tusschen Staate Dorpen, heele en halve 
heerlijkheden

• Memorie van het getal der ingesetene in 1726 & 1728
• Korte memorie over het formeren van land militie
• Reglement van Hare Hoog Mogenden voor Waelwijk, 4 April 1682, waarbij gecasseerd word 

het reglement bij den Raad van Braband gemaakt, en dezelve verboden etc.
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 23 November 1693, nevens consideratie, propositie, 

pointen etc.; betrekkelijk een reglement van regering voor de vier quartieren
• Berigt en andere stukken zakende de tractementen der officieren, 1735
• Memorie van redenen voor de magistraat van 's Bosch, betrekkelijk twee brieven van 

gratie, door den Raad van Braband verleent
• Deductie, memorie etc.; betrekkelijk het dragen van lasten en betalen van beden
• Aantekeningen, placaat & resolutiën; betrekkelijk het maalloon
• Receuil van eenige resolutiën tot soulaas van het platteland onder het ressort van de 

Generaliteit, voornoemd de Meijerije van 's Bosch, 1724-1735
• Stukken rakende de materie van den Beleijde of het repareren der Wegen en Straaten
• Memoriën, aantekeningen & brieven; betrekkelijk de leen & tolkamer en de instructie waar 

na zig reguleert
• Ook -de domeijnen, -Tollen & pointen van politie
• Verscheide resolutiën van Hare Hoog Mogenden en den Raad van Staate betrekkelijk 

Brabant
- Pointen van regering & politie
- Ordonnantie & Reglement van de Raad van Staate op het stuk van de jagt in de Meijerij, 
16 Jan. 1656 

57 Stukken afkomstig uit portefeuille N 2.
• Correspondentie 1737-1740: 1772, 1788-1793; met de heeren Van Rhemen, Van Breugel, 

Hofwegen
• De leen & Tolkamer & de regering van de Meijerije

58 Stukken afkomstig uit portefeuille N 3.
• Geconformeerde landraming tusschen de stad & Meijerije van 's Bosch, 29 Augustus 1506
• Stukken zakende het regt van hypotheecq 't welk die van 's Bosch aan haare schepen 

schuldbrieven met enkel Generaal verband, zo wel op de goederen in de Meijerije als 
binnen de stad en haare vrijdom gelegen toeschrijven

• Stukken over het regt van preferentie, dat 's lands rentmeesters sustineren aan het Gemene
Land te competeren in concurrentie met particuliere auditeuren ouder hypotheek 
hebbende

• Brieven & andere papieren; betrekkelijk het formeren van een reglement voor de vorsters 
in de Meijerije van 's Bosch en het fixeren van derzelver. Tractementen, welk een en ander in
het jaar 1741 en volgende in deliberatie is geweest, dog niet ter conclusie gebragt

• Differenten tusschen de magistraat van 's Bosch en de ge-erfden langs de dieren, 1748-1751
• Aantekeningen, memoriën & resolutiën; betrekkelijk de abdye van Postel in deszelfs 

onderhorigheid onder de Meijerije of het quartier van Antwerpen
• Resolutiën; betrekkelijk het uitgeven en verkopen van Gemeente-Gronden
• Resolutiën; betrekkelijk het aanslaan in de verpondingen van de bevoren gecultiveerde 

landen
• Correspondentie daar toe betrekkelijk met de heer Van Heurn, Van Rhemen

59 Stukken afkomstig uit portefeuille N 4
• Correspondentie over de Schape-teelt, 1779
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• Papieren betrekkelijk de criminele justitie, bijzonder een reglement en ordonnantie op 
denzelven, 19 April 1791

• Resolutiën & memoriën over bezwaaren, oa. inzake serviesgelden
• Correspondentie over de desordres in 1787
• Memoriën & resolutiën; betrekkelijk remissiën door den Raad van Staate verleent over 

polders in Vlaanderen en Brabant
Generaliteits Landen: Breda.

GENERALITEITS LANDEN: BREDA.

60 Stukken afkomstig uit portefeuille N 5.
• Acte van koop en opdragt, 1350
• Acte van verleg, 21 Februari 1652
• Aantekeningen over het regt van den Baron van Breda.En eenige resolutiën van Hare Hoog 

Mogenden en den Raad van Staate, omtrent de betrekking van Hare Hoog Mogenden en 
den Raad van Staate op de regering van dat Gewest

• Correspondentie over den aankoop van de heerlijkheid Boeckhoven
• Memorie van retroacten omtrent de lasten, die door de Baronnie van Breda van de eerste 

tijden van de Republiek af, tot de Munstersche Vrede toe gedragen zijn: Als mede omtrent 
de beden, verpondingen en Gemeene Middelen, die met die vrede zijn ingevoert: Ook over 
de geestelijke goederen, met verscheide resolutiën van Hare Hoog Mogenden en den Raad 
van Staate daar toe betrekkelijk, 1600-1702

• Memorie van retroacten, omtrent de betaling der servis-gelden aan het garnizoen binnen 
Breda, en van het geen zo tot verval van het aandeel, dat de stad daar in heeft moeten 
dragen, als tot goedmaking van andere kosten aan de magistraat van tijd tot tijd is 
toegelegt

• Met verscheide resolutiën van Hare Hoog Mogenden en den Raad van Staate, daar toe 
betrekkelijk, 1590-1748

Generaliteits Landen: Bergen op Zoom & Steenbergen.

GENERALITEITS LANDEN: BERGEN OP ZOOM & STEENBERGEN.

61 Stukken afkomstig uit portefeuille N 6.
• Uitgifte van 't Land van Bergen aan Gerard van Wesemaale, 1287
• Creatie & uitgifte van Stad & Lande van Bergen op Zoom tot een marquizaat, May 1533
• Acte van den Raad van Braband, 30 October 1651, betrekkelijk de regten der vazallen hoge,-

middel, -en laage jurisdictie in Braband hebbende
• Verleg van het marquizaat van Bergen op Zoom, 12 Februari 1672
• Reglement zakende de geregten en politie van eenige Polders, onder het marquizaat van 

Bergen op Zoom, 17 Maart 1676
• Memorie, 20 Maart 1697, ten bewijze dat alle dominiaale en andere regten toekomen aan 

den Marquis van Bergen
• Memorie omtrent die regten met vele papieren daar toe betrekkelijk
• Memoriën, aantekeningen & resolutiën; betrekkelijk zaaken van regering, finantie & 

kerkelijke
• Memorie van retroacten; betrekkelijk de betaling van servisgeld aan het garnizoen binnen 

Bergen op Zoom, mitsgaders van het geen aan de Magistraat, zo tot goedmaking van het 
aandeel, dat dezelve daar in heeft moeten dragen als van andere lusten van tijd tot tijd is 
vergunt geworden

Generaliteits Landen: Maastricht.

GENERALITEITS LANDEN: MAASTRICHT.

62 Stukken afkomstig uit portefeuille N 7.
• Provisionele deductie omtrent de regten van Hare Hoog Mogenden op en binnen de stad 

Maastricht boven den heer Bisschop & Prins van Luijk, 1738
• Memorie van het regt van den staat op de geestelijke corpora
• Memorie omtrent de finantiën
• Memorie omtrent de Prince tollen
• Staat der tractementen van de stad Maastricht
• Memorie van den st(ads) drossaard Pellerie; betrekkelijk de zwarigheden, resolutie 2 May 

1677, omtrent de residentie der officianten in loco
• Memorie van de werken binnen en buiten de stad tot lasten van 's land en stad komende
• Eenige stukken betreffende het different met den Prins van Luijk over de procedures tegens

den Luijksche stadhouder in 1740
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• Resolutie van Hare Hoog Mogenden, 16 Maart 1740, en een brief van commissarissen 
instructeurs over het regt van den abt van d' ordre van St. Anthony in Vrankrijk tot het 
visiteren van het St. Anthony gasthuijs te Maastricht

• Missive van den Hoog proost van St. Servaas, 6 July 1740, over zijn regt tot het aanstellen 
der bediendens in zijne onderhorige banken

• Memorie over het fonds van de Canonisijen van St. Servaas
• Memorie over de begeving van de proostdije & de prebenden toebehoort hebbende aan de

jesuiten
• Memorie over het oprigten van een roomsch seminarium, 1787-1788
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 30 december 1791, betrekkelijk subsidie aan de diaconie 

der Gereformeerde Gemeente
• Memorie en bijlagen; betrekkelijk de subsidie voor het servis in de leverantie van vuur en 

ligt in de Corps de Guardes
• Memorie omtrent het afschaffen van het passagegeld te Maastricht
• Papieren zakende de wederzijdsche pretensie van Spanje en den staat wegens contributie 

te Maastricht geheven, en eenig verschil aan de fortificatiën van Namen in 1691 gedaan
• Memorie van reglementen, resolutiën etc. zakende de Landen van Overmaaze
• Memorie wegens de souverainiteit van Hare Hoog Mogenden over de dorpen van redemtie:

in het bijzonder over Argenteau en Hermale [=Harmelen], en de differenten met het Hof 
van Brussel over het regt van den staat ten dien oprigte

• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 26 Januari 1789, bevattende de schikkingen in den Lande 
van Overmaaze, in gevolge het tractant met zijne Keijzerlijke Majesteit

• Brieven & memoriën, 1791 & 1792; betrekkelijk een project van zuiling der dorpen van 
redemptie tegens anderen in den omtrek van Maastricht gelegen

• Memorie van bezwaaren van den Lande van Overmaaze
• Papieren rakende:

- de heerlijkheid Brenst
- Trembleur
- de Graafschap Reckem
- de heerlijkheid Steijn 

• Een memorie van regten competerende het volk van Luijk
Generaliteits Landen: Staats-Vlaanderen.

GENERALITEITS LANDEN: STAATS-VLAANDEREN.

63 Stukken afkomstig uit portefeuille N 8.
• Aantekeningen over het committimus en de verschillen die daar over geweest zijn tusschen 

de Raad van Staate en de regering van Zeeland. Met verscheide resolutiën, berigten en 
missivens, 1585-1740

• In dewelke ook gewag gemaakt word van het regt van Zeeland op de Hoofdplaat & van de 
IJzendijksche Schorren, 1764-1780

• Resolutiën, brieven & aantekeningen over de limiten in Vlaanderen en de negotiatiën daar 
over in 1714 & 1731

64 Stukken afkomstig uit portefeuille N 9.
• Aantekeningen, memoriën & brieven over het Collegie 's Lands van Vrije van Sluijs

- deszelfs finantiën
- stad sluijs
- rekening van het gasthuijs 

• Stukken zakende de regering der stad Hulst & deszelfs finantiën
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 2 Maart 1791; betrekkelijk het regt tot de succesiën ab 

intestato binnen de Stad en Lande van Biervliet
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 29 May 1792; betrekkelijk authorisatie op burgemeester & 

schepenen van Axel tot het heffen van import
• Contract, consideratiën etc.; de limiten tusschen het land van Waas & Hulster ambagt, en 

over Polders, Schorren
Met kaart van Hulsterambacht 

• Retroacten over de indijking van den Schorren van Kieldrecht, en die van Absdale, 1732-
1792

• Eenige papieren over de pretensie van den Prins van Espinoi op goederen bij Hulst gelegen, 
1635-1700
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Generaliteit's Landen: Over-Quartier van Gelderland.

GENERALITEIT'S LANDEN: OVER-QUARTIER VAN GELDERLAND.

65 Stukken afkomstig uit portefeuille N 10.
• Aantekeningen, memoriën, berigten & resolutiën; betrekkelijk het Overquartier van 

Gelderland: En de verdeling van het zelve tusschen den Keijzer, de Koning van Pruijssen en 
den staat. En deszelfs finantiën met particuliere correspondentie over den welvaart & 
industrie, c. 1698-1705

• Diverse stukken over Venlo en Overkwartier van Gelderland
- correspondentie met ontfr. H.G. Poell en met E.J.A. Roëll, 1788-1792
- diverse correspondentie, 1789-1793 

• Deductiën, advizen & resolutiën; betrekkelijk de souverainiteit van den staat over Ravestein
en Megen & staat van inkomsten

• Ampel Receuil; betrekkelijk de differenten met Pruijssen over Montfoort, en de negotiatiën 
tot vereffening van dezelven, 1717-1736

Generaliteit's landen: Midde & Westwoldingerland.

GENERALITEIT'S LANDEN: MIDDE & WESTWOLDINGERLAND.

66 Stukken afkomstig uit portefeuille N11.
• Retroacten, particuliere brieven en minuut-advizen; betrekkelijk de limiten tusschen het 

Munstersche, Westwoldingerland & Drenthe
• Aantekeningen, resolutiën etc.; betrekkelijk Oostvrieslandt, de onlusten tusschen den Vorst 

& eenige stenden, voorn(oemd) de stad Embden, gesubsisteert hebbende
• Aantekeningen over de negotiatiën ten behoeven van de stenden van Oost-Vrieslandt 

gedaan & van de agterstallen, daar op verschuldigt
• Recherches na de souverainiteit en regering van Midde & West Woldingerland

Generaliteit's Landen: Geconquesteerde Landen.

GENERALITEIT'S LANDEN: GECONQUESTEERDE LANDEN.

67 Stukken afkomstig uit portefeuille N 12.
• Verscheide memoriën en papieren; betrekkelijk de regering en de provisionale 

administratie van de Geconquesteerde Steden der Nederlanden, in den oorlog met 1713 
geeindigt

• Verscheide memoriën & papieren; betrekkelijk de finantiën, en de posterijen van 
voorn(oemde) Landen; oa. Fort St. Marie op de Schelde

• Memoriën en Staaten; betrekkelijk de regering, en het inkomen van voorn(oemde) Landen 
in het algemeen en van Rijssel
- Rijssel
- Doornik
- Rijssel
- Warneton Bouchain
- Iperen
- Meenen 
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O Financiën (Republiek en Generaliteit).

O FINANCIËN (REPUBLIEK EN GENERALITEIT).
Finantiën onder directe administratie van Hare Hoog Mogenden

FINANTIËN ONDER DIRECTE ADMINISTRATIE VAN HARE HOOG MOGENDEN

68 Stukken afkomstig uit portefeuille O 1.
• Aantekeningen over het extraordinaire last & veijlgeld

verhoogd last & veijlgeld
den ontfanger Generaal
verscheide details van zijne rekening
particuliere ontfangers
Met verscheide resolutiën van -& berigten aan Hare Hoog Mogenden 

• Deliberatiën 1791-1794, om de heffing op een egaale en verbeterde voet te brengen
• Publicatie Hare Hoog Mogenden, 1 Februari 1791, ter heffing van het Berkumse vuurgeld
• Aantekeningen over het fonds der Turksche paspoorten met eenige resolutiën van Hare 

Hoog Mogenden
• Aantekeningen over de rekening van den ontfanger van dat middel
• Aantekeningen over het kleinzegel
• Verscheide resolutiën, berigten & publicatiën daartoe relatief
• Aantekeningen over het provenu van dat middel

Lasten die in de Generaliteit's Landen geheven worden.

LASTEN DIE IN DE GENERALITEIT'S LANDEN GEHEVEN WORDEN.

69 Manuscript O 2: 'Generaliteit en Provintie'
1 deel

Aantekeningen uit de notulen van Holland over de Gemeene Middelen over de Unie.
– Impositiën in het district van de Generaliteit.
– Verantwoording der vijf speciën, waar mede zijn gedesigneert wijn, bier, lakenen, zout & 

zeep.
– Quotes van de provintiën en repartitiën van de Gemeene Lasten onder dezelven.
– Staat & lasten van oorlog & appendentiën.
– Finantiën van de Unie.
– Tractementen & van ministers buiten 's Lands.
– Zaaken van justitie met de Generaliteit.
– Zaaken tusschen de Generaliteit, de Unie en de particuliere provintiën, bijzonder Holland.
– Zeeland.
– Saken van Justitie met Zeeland.
– Saken van Justitie over de hoven van justitie, en hetgeen daar van dependeerd.
– Vlissingen en Veere.
– Retroacta wegens de Regeering van Zeeland, premier noble, en de vasalle steden.
– Deductie op fundament van gem. retroacta, met eenige Resolutiën.
– Utrecht.
– Saken van Jurisdictie met Utrecht.

70 Stukken afkomstig uit portefeuille O 3.
• Summier receuil van eenige placaten, resolutiën, reglementen & andere bescheiden; 

betrekkelijk tot het ampt van Raad & Rentmeester Generaal der domeinen van Braband, 
quartiere van 's Hertogenbosch & de leeden der domaniaale goederen onder deszelfs 
administratie

• Staaten van het inkomen van het ressort van de Generaliteit en van eenige bijzondere 
takken van het zelve, 1688 & 1690

Verpondingen Gemeene Middelen

VERPONDINGEN GEMEENE MIDDELEN

71 Stukken afkomstig uit portefeuille O 4.
• Aantekeningen over de verpondingen met veele resolutiën & brieven van den Raad van 

Staate, 1648-1721
• Aantekeningen over de Gemeene Middelen in het ressort van de Generaliteit en de 

judicative over dezelven waar in ook staaten van het onderscheid tusschen het geen op de 
consumtie van wegens het Gemeene Land in de stad van Bosch, en in andere steden van 
Braband word geheven
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• Resolutiën van de Raad van Staat betrekkelijk het Generaal Placaat & ordonnantiën, ook 
particuliere verpagtingen, vrijdommen. 1584-1792

• Correspondentie met den griffier van J. van Heurn, 1789-1791
• Correspondentie met den ontvanger H. de Lanoy, 1789-1792
• Correspondentie met de griffier J.F. Santvoort, 1787-1788
• Correspondentie met den heer C.J. van Luchtenberg, 1789
• Diverse correspondentie, 1788-1790
• 20° penning
• 40° penning

72 Stukken afkomstig uit portefeuille O 5.
• Aantekeningen over de heffing van het Collateraal en verscheide pointen of gevallen
• Resolutiën & publicatiën zakende dat middel, 1695-1792
• Aantekeningen over de articulen van het placaat ter heffing
• Aantekeningen & resolutiën over de jura en leges, die voor het doen van taxatiën en het 

formeren van specifique lijsten mogen worden gevordert
• Concept publicatie daar omtrent en remarques op de jura en leges, die door officieren, die 

van den geregte, en secretarissen gevordert zijn
• Aantekeningen over rekeningen van dat middel
• Aantekeningen over het middel van de 40° penning
• Ordonnantiën, placaaten & resolutiën op dat middel, 1680-1791
• Aantekeningen over de articulen van het placaat ter heffing
• Aantekeningen op de rekeningen van de ontfangers van dat middel
• Correspondentie met den ontfanger Deutz, 1788-1791
• Correspondentie met den ontfanger De Berg, 1775

Land-tol.

LAND-TOL.

73 Stukken afkomstig uit portefeuille O 6.
• Aantekeningen op den Groote Brabantsche Zwijgende Land-tol & de verpagting van 

denzelven
• Ordonnantiën, placaten & resolutiën, 1480-1733
• Deductie in een brief voor den Raad van Staate, 1767
• Aantekeningen omtrent de betaling van de tol, die door den heer Van Kessel, de marquis 

van Hensbroek, de heer Van Eijsden en Magistraat van Roermonde langs de Maaze word 
gevordert

Finantiën van de Meijerije van 's Bosch.

FINANTIËN VAN DE MEIJERIJE VAN 'S BOSCH.

74 Stukken afkomstig uit portefeuille O 7.
• Aantekeningen betrekkelijk de verpondingen over de Meijerije,
• Aantekeningen betrekkelijk de stad & vrijdom
• De vrijdom van verpondingen onder de vrijdom van de Stad
• De verpondingen over de 4 Quartieren
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & de Raad van Staate, 1629-1781
• Aantekeningen over de rekening der verpondingen over de Quartieren van Oosterwijk & 

Peelland
• Aantekeningen over de Gemeene Middelen
• Resolutiën van den Raad van Staate, 1733-1792
• Aantekeningen over rekeningen
• Correspondentie met den ontfanger Lanoy, 1772-1793
• Aantekeningen over de Gemeene Middelen in de 4 Quartieren
• Resolutiën van den Raad van Staate, 1702-1792
• Aantekeningen van beden in 's Quartier van 's Bosch & Antwerpen
• Resolutiën, publicatiën etc, 1640-1790
• Correspondentie met een griffier van Heurne, 1772-1775
• Aantekeningen over de rekeningen der domeijnen
• Aantekeningen over het middel der hout-schatten
• Resolutiën & ordonnantiën, 1760-1790
• Aantekeningen over het middel van gruit & gruitgeld
• Placaaten & ordonnantiën, 1628-1643
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Finantiën van Breda, Bergenop Zoom & Steenbergen, Maastricht.

FINANTIËN VAN BREDA, BERGENOP ZOOM & STEENBERGEN, MAASTRICHT.

75 Stukken afkomstig uit portefeuille O 8
• Aantekeningen over verpondingen
• Resolutiën Raad van Staate, 1670-1714
• Aantekeningen over de gemeene middelen & 20º en 40º penning in de stad
• Aantekeningen over de gemeene middelen in de Baronnie en het Prinse Land, ook over de 

20º en 40º penning Prinse Land & correspondentie met den ontfanger Van der Bosch, 1784-
1792

• Aantekeningen & resolutiën over de middelen in de Willemstad met brieven van de heeren 
Van der Hoeven & Henneveld

• Aantekeningen over de verpondingen in de stad en het marquisaat van Bergen op Zoom
• Aantekeningen over de verpondingen in de Stad & Lande van Steenbergen als mede over 

het Prinse-Landt
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden Raad van Staate, 1635-1765
• Aantekeningen over de rekening
• Aantekeningen over de gemeene middelen in de stad en het marquisaat van Bergen op 

Zoom. En over de gemeene middelen, 20° en 40° penning over de Stad & Lande van 
Steenbergen

• Aantekeningen over Prince-Tollen in Maastricht & over andere pointen
• Resolutiën & reglementen, 1653-1782
• Aantekeningen over de rekeningen der ontfangers
• Correspondentie met den professor Roux, 1790-1792
• Correspondentie met den ontfanger van Schuylenburg, 1777-1791

Finantiën van Vlaanderen.

FINANTIËN VAN VLAANDEREN.

76 Stukken afkomstig uit portefeuille O 9.
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & den Raad van Staate, 1630-1776; betrekkelijk de 

heffing der verpondingen in Vlaanderen
• Aantekeningen over rekeningen van dat middel
• Correspondentie met den ontfanger De Jonge
• Aantekeningen & resolutiën van Hare Hoog Mogenden & den Raad van Staate, 1657-1784; 

betrekkelijk oude renten op de provintie van Vlaanderen
• Resolutiën van den Raad van Staate, 1720-1784, betrekkelijk de verpondingen van de 

Polders onder Sas van Gent en Philippine
• Aantekeningen op de rekeningen van dat middel
• Resolutiën Raad van Staate, 1648-1792, betrekkelijk de verpondingen in Hulst & Hulster 

Ambagt
• Aantekeningen over rekeningen van dat middel
• Resolutiën & publicatiën, 1738-1790; betrekkelijk de heffing der gemeene middelen in 

Vlaanderen, bepaaldelijk op de bieren, brandewijnen, de Waag, Kolen
• Aantekeningen over de heffing der gemeene middelen te Sluijs, en onderhorige plaatsen 

van het West-Quartier van Vlaanderen
• Resolutiën van den Raad van Staate, 1736-1754
• Aantekeningen op rekeningen van dat middel
• Aantekeningen, staaten & correspondentie over de collecte van het middel op de 

brandewijnen en gedistilleerde Wateren te Sluijs in Vlaanderen
• Correspondentie met den heer Tulleken over een meel-fabricq te Nieuvliet
• Resolutiën van den Raad van Staate, 1655-1757; betrekkelijk de heffing der gemeene 

middelen over Hulst, Hulster Ambagt & St. Jans Steen
• Aantekeningen op rekeningen van dat middel
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & den Raad van Staate, 1649-1766; betrekkelijk de 

heffing der gemeene middelen en tienden over Sas van Gent, Philippine & onderhorige 
Polders. Ook over het schut regt te Sas van Gent gevordert wordende

• Aantekeningen over rekeningen van dat middel
• Aantekeningen over rekeningen van oude Graaflijke domeinen in de stad en het Quartier 

van Sluijs in Vlaanderen
• Aantekeningen, resolutiën & ordonnantiën over het stuk der Espargnes in het Quartier van 

Sluijs in Vlaanderen
• Aantekeningen gehouden gedurende de commissie naar Vlaanderen in 1739, door A. Van 
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der Hoop

77 Stukken afkomstig uit portefeuille O 11.
• Aantekeningen over de verpondingen of over de gemeene middelen en over zekere 200 gld.

die de drost van Westwoldingerland van de Generaliteit geniet
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & den Raad van Staate, 1595-1791; betrekkelijk 

voorn(oemde) middelen
Ook de introductie van de 20° & 40° penning
En van het klein zegel de differenten met de stad Groningen
De redemptie van 's Lands lasten aan de ingezetenen van de Pekel-A toegekent, onder 
betaling van een zekere som 

• Correspondentie met den ontfanger Hofstede, 1789-1792
Geestelijke goederen.

GEESTELIJKE GOEDEREN.

78 Stukken afkomstig uit portefeuille O 12.
• Generaale aantekeningen over den oorsprong, aanleg, administratie & verantwoording der 

Geestelijke Goederen in de Generaliteit's Landen
• Resolutiën & ordonnantiën van Hare Hoog Mogenden & den Raad van Staate, 1629-1792; 

alle daartoe betrekkelijk
• Correspondentie met den ontfanger van Limburg Stirum, 1790
• Correspondentie met den heer Verster, 1772-1790
• Correspondentie met den heer Santvoort, 1789
• Correspondentie met den heer van Rhemen, 1790
• Aantekeningen betrekkelijk de vereischte van een rentmeester de gereformeerde 

godsdienst toegedaan, en de remotie van een rentmeester van de abtdije van St. 
Geertruijde in den jaare 1742 door den Adv. fiscaal van Braband gedaan, omdat niet van de 
gereformeerde godsdienst was

Geestelijke Goederen in de Meijerije van 's Bosch.

GEESTELIJKE GOEDEREN IN DE MEIJERIJE VAN 'S BOSCH.

79 Stukken afkomstig uit portefeuille O 13.
• Aantekeningen over geestelijke goederen in Peelland
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & den Raad van Staate, 1650-1771
• Aantekeningen & resolutiën betrekkelijk het capittel van St. Oedenroode
• Correspondentie met den rentmeester Kempenaar, 1779-1786
• Aantekeningen over de rekeningen der episcopaale en geestelijke goederen in het Quartier 

van Maaslandt als mede van de clooster rekening
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & den Raad van Staate, 1638-1776
• Correspondentie met den rentmeester Verster, 1771
• Aantekeningen over de rekeningen der geestelijke goederen in de quartieren van 

Kempeland en Oosterwijk
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & den Raad van Staate, 1730-1790
• Correspondentie met den rentmeester Verster, 1774-1792
• Geestelijke goederen in de stad & het marquisaat van Bergen op Zoom

Aantekeningen op de rekeningen van die goederen 
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & den Raad van Staate, 1652-1783

Geestelijke goederen in drie landen van Overmaaze.

GEESTELIJKE GOEDEREN IN DRIE LANDEN VAN OVERMAAZE.

80 Stukken afkomstig uit portefeuille O 14.
• Aantekeningen over de rekeningen van die goederen
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden en den Raad van Staate, 1658-1790
• Correspondentie met den rentmeester van Panhuijs, 1774-1792
• Correspondentie met den pastor Morees, 1780
• Correspondentie met den professor Roux, 1791
• Brieven & resolutiën betrekkelijk de proosdije van Meersen
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Geestelijke goederen in Vlaanderen.

GEESTELIJKE GOEDEREN IN VLAANDEREN.

81 Stukken afkomstig uit portefeuille O 15.
• Stukken zakende de Tienden in Vlaanderen aan de roomsche geestelijkeheid gedisputeert 

door den denuntiateur en griffier van Maale
• Deductie in de zaake voor Hare Hoog Mogenden in revisie gehangen hebbende tusschen de

collegiale kerk te Kortrijk en de Raaden der Domeijnen van Koning Willem over de Tienden 
in den Kruijspolder bij Hulst

• Aantekeningen over de inkomsten van de kerk te Sas van Gent
• Aantekeningen over de rekeningen der Kerkelijke goederen van Aardenburg & Oostburg
• Resolutie van Hare Hoog Mogenden en den Raad van Staate, 1609-1785
• Aantekeningen over de rekeningen der geestelijke goederen en domeijnen binnen Hulst & 

Hulster Ambagt
• Aantekeningen over den recognitiën van de roomsche kerk:

- in de Meijerije van 's Bosch
- Baronnie van Breda & Binnenlandt
- Stad & het marquisaat van Bergen op Zoom
- Sluijs & IJzendijk
- Hulst & Hulster Ambagt
- Graave & Lande van Kuijck 

• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & den Raad van Staate, 1730-1755
• Lijst van de stand-plaatsen, naamen en aanstelling van priesters
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & den Raad van Staate, 1650: 1659-1678, betrekkelijk 

de Cantorie te Oorschot
Fundatiën beursen & beneficiën.

FUNDATIËN BEURSEN & BENEFICIËN.

82 Stukken afkomstig uit portefeuille O 16.
• Aantekeningen over veele fundatiën in Braband
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & den Raad van Staate, 1638-1779

83 Stukken afkomstig uit portefeuille O 17.
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & den Raad van Staate, 1637-1785
• Correspondentie met den heer Santvoort, 1770-1784
• Correspondentie met den leeraer Keuchenius, 1771
• Aantekeningen over beursen & beneficiën

84 Stukken afkomstig uit portefeuille O 18.
• Aantekeningen over de beursen der fundatie van Hester van Grinsven
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden, 1651-1772
• Correspondentie met den leeraer van Breugel, 1780
• Correspondentie met den heer Santvoort, 1770-1772
• Aantekeningen over de beursen der fundatie van Johan Huiberts van Lemmel
• Aantekeningen & resolutiën over de rekeningen der capittelen:

- te Oorschot
- te Hilvarenbeek
- te Boxtel 

85 Stukken afkomstig uit portefeuille O19.
Aantekeningen & resolutiën over verscheide beneficiën

Generaliteit's finantiën, quotes of verdeling tusschen de provintiën.

GENERALITEIT'S FINANTIËN, QUOTES OF VERDELING TUSSCHEN DE PROVINTIËN.

86 Stukken afkomstig uit portefeuille O 20.
• Repartitie over de verenigde Provintiën in 1585, -1586-1595, 1595-1608, -na de uitspraak 

van de ambassadeurs van Vrankrijk en Engeland; daaragter bevinden zig lijsten der 
wapenen en tractementen, na welke gewapent en getracteert zullen worden de vendel en 
voetknegten gearresteert, april 1589

• Lijst van de besoldinge der compagniën, aan te nemen tot ordinaris garnisoen houders, 17 
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augustus 1596
• Eed van de waardgelders
• Nog eenige schikkingen over de heere -maanden, betalingen en logijs gelden
• Tafel van het geen elk en een tegelijk van de Seven Provintiën in een voorgegeven som 

moet contribueren
• Onvervankelijke staat van 's Quartier 's (Gelderland) lasten en inkomen over den jaare 1727
• Staat van het geen de drie Quartieren van de provintie van Gelderland ten complaire 

Generaal van de Unie schuldig zijn tot den laatste december 1739, en wat dezelve betaalt 
hebben tot de fortificatiën buiten de provintie. Met eenige aantekeningen

• Staate van baaten en lasten over geheel Zeeland en het committimus, 1727
• Lijst van den agtsten taux gestelt op de ampten en bedieningen in de provintie Zeeland, 

1727
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden, betrekkelijk de finantiën van de provintie Zeeland en 

toegebragte verligting, 1767-1778
• Opkomsten van de provintie van Utrecht
• Memorie van het inkomen en der lasten van de provintie Utrecht, 1727 & 1728
• Orde & lijsten, waar na de verpagting van de Generaale Middelen in de stad, Steden & 

Landen van Utrecht zal worden gedaan ingaande 12 augustus 1730
• Resolutiën van de Staaten van Vrieslandt, 1724 & 1730, betrekkelijk tot de finantiën van die 

provintie en vermindering in den opbreng van haare quote
• Missive van de Staaten van Vrieslandt, 5 May 1752, betrekkelijk haar onvermogen om te 

voldoen aan de lasten van den staat van oorlog
• Missive van Hare Hoog Mogenden met een advis van den Raad van Staate, op de instantiën

van Vrieslandt om vermindering van de quote van haare provintie in de lasten van de Unie, 
9 december 1752

• Gedrukte stukken over de finantiën van Vrieslandt, 1770
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden, 19 & 26 augustus 1771, betrekkelijk tot dezelven
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden, 1782, 1783, betrekkelijk tot dezelven
• Staate van de middelen van de provintie van Overijssel van den jaare 1715
• Staat van de Generaliteit's & provintiaale lasten van Overijssel en der middelen, zoals die 

geheven zijn in 1715
• Staat van de provintie van Overijssel over 1727
• Aantekeningen & resolutiën, betrekkelijk de finantiën van Stad & Lande in 1699: 1724: 1726
• Aantekeningen & resolutiën, betrekkelijk de quote van het landschap Drenthe en de 500.-'s 

maands uit de middelen van Coevorden. Daarbij staat van het inkomen en der lasten van 
Drenthe over 1793

• Memorie dat aan den gouverneur van Coevorden niets competeert uit het casteleinschap 
aldaar

87 Stukken afkomstig uit portefeuille O 21.
• Aantekeningen over de vrijheid der respective provintiën tot de consenten
• Aantekeningen over de liquidatiën tusschen de provintiën
• Aantekeningen over de middelen van afkomst & constrainte
• Resolutiën omtrent het stilstaan der Rijks-Meester in sommige provintiën, en de posten die

daar voor op den staat van oorlog gebragt zijn, 1595-1697
• Deliberatiën over pointen van menage in de gemeene kosten van de Republiek in de jaaren:

1624, 1648, 1661, 1685, 1717, 1719, 1720, 1721, 1725, 1754 & 1755

88 Stukken afkomstig uit portefeuille O 22.
- Resolutie Hare Hoog Mogenden, 4 May 1785; tot twee personele commissiën en het verval in de 
Republiek te herstellen d' eene betrekkelijke tot het finantie wezen, de tweede tot de middelen der 
Generaale defensie naar de finantiële vermogens geschikt. Deze resolutie is door Zeeland 
voorgedragen en was aldaar door den heere Raadspensionaris Van de Spiegel ontworpen.
- Eenige aantekeningen over de betrekking en werkzaamheid van de Generaliteit's rekenkamer tot 
die commissiën.
- Extract uit het verbaal van het gepasseerde in de conferentiën van de heeren gecommitteerden, tot
het nader reguleren van de provintiaale quotes, en het examineren van de finantiën van de 
Generaliteit, welke conferentiën begonnen zijn den 5 april 1786, voor zo verre het werk der quotes 
betreft, 21 april 1789.
- Extract uit het verbaal van het gepasseerde in de conferentiën etc., voor zo verre betreft de staaten 
van oorlog, 6 april 1786 -3 juli 1788 [Verdeelt in deze articulen: plan van een nieuwe staat van 
oorlog/marine/militie van den staat/cavallerie/dragonders/infanterie/corps 
artilleristen/mineurs/pontonniers/militie ten behoeven van de West I. Comp/subsidie ten behoeven 
van de colonie Suriname/camperen van troupes/quartaale kortingen, en soortgelijke 
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belastingen/korting van manquerende mansschappen/korting op de betaling van de militie/betaling 
van troepes zo monsterrollen/versterking van de nationaale troepes bij een gevreesde 
oorlog/troepes op subsidie/tractementen/tractementen van zijne Hoogheid ter repartitie van 
Vrieslandt en Stad & Lande/tractementen van Generaals, quartiermeester generaals & 
adjudanten/tractementen van gouverneurs/gedeputeerde buiten de 
provintiën/ingenieurs/extraordinaire ingenieurs/wagtmeesters & majoors/bediendens van de 
artillerie, vivres & magasijnen/officieren van de justitie/ministers & schoolmeesters/doctooren & 
chirurgens/appointes/logisgelden/andere onkosten van 
oorlog/losrenten/lijfpensioenen/gereformeerde officieren/officieren van de Munte/ capitaalen ten 
lasten van de provintiën genegilieert/interessen van het betaalde aan den Keijzer, als mede van 
betaalde aanritsgelden aan de Brunswijksche Anspachsche en Mecklenburgsche troupes/betalingen 
op actens van verzoek/middelen van afkomst & constrainte/liquidatie/leges & emolumenten op de 
respective secretariën in de Republiek].
- Extract uit het verbaal van het gepasseerde in de conferentiën etc. Voor zo veel betreft de voorslag 
door de provintie van Zeeland bij resolutie 9 december 1784 gedaan en dan 15 daaraan volgende ter 
vergadering van Hare Hoog Mogenden ingebragt om in tijd van oorlog door de Generaliteit ten 
lasten van de provintiën te doen negotieren de penningen, die als dat benodigt zullen zijn, in 
navolging van het geen gepractiseert is in den oorlog, die met de vrede van Utrecht is geeindigt en 
het beraamen van een Generaale impositie om de interessen te vinden. 

89 Stukken afkomstig uit portefeuille O 23
1677-1789
Stukken m.b.t. de Generaliteitsrekenkamer

90 Stukken afkomstig uit portefeuille O 24.
• Staat's stukken over de waare toestand der finantiën van Vrieslandt, 1786
• Opgaave der imposten, welke ten behoeven van het Gemeene Land geheven worden in de 

respective provintiën, gedaan aan de commissie tot de revisie der quotes, volgens resolutie 
van denzelven, 25 April 1786

• Aantekeningen over de finantiën van de Generaliteit en de gevraagde opening in 1784 & 
volg(ende)

91-92 Stukken afkomstig uit portefeuille O 25, O 26.
Memoriën, ontwerpen, rapporten & correspondentie van den Raad & Hof, Generaal F. Van der Hoop,
betrekkelijk zijne werkzaamheid voor de voornoemde personele commissiën, bijzonder die der 
finantiën & quotes, 1786-1793. In die verzameling is d'opgaaf der finantiën van Gelderland, Zeeland, 
Utrecht, Vrieslandt en Stad & Lande aan zijne Hoogheid in 1788 gedaan. Deze verzameling is, zo veel 
heeft kunnen worden nagegaan, na de order des tijds geschikt.
91 1786-1789
92 1789-1793

93 Stukken afkomstig uit portefeuille O 34.
• Aantekeningen over het formeren van petitiën en over den stijl om dezelven te presenteren
• Eenige aantekeningen uit Generale petitiën
• Aantekeningen & resolutiën over de verdeling van de quotes der provintiën in petitiën tot 

schepen van oorlog tusschen de vijf Collegiën ter Admiraliteit
• Eenige resolutiën op petitiën genomen, 1718-1794
• Aantekeningen over sommige posten van den staat van oorlog
• Staaten van het geen de provintiën gedurende den oorlog, met de vrede van Rijswijk 

geeindigt, betaalt hebben en nog schuldig zijn: daar in eene memorie wegens de negotiatie 
tot betaling der schulden gesproten uit de concenten der legerlasten en memorie tot 
justificatie van de uitrekening der contingenten van provintiën in de voorgeslagene 
negotiatie

• Tafel van een negotiatie van tien millioenen
• Staaten van betalingen door de provintiën gedaan, en van het geen dezelve schuldig zijn op

de post van defroijementen, 1621-1668: 1712: 1724
• Aantekeningen van depeches ter Generaliteit gedaan op diverse posten van den staat van 

oorlog, 1701-1731, getrokken uit de registers der actens van verzoek, berustende ter finantie 
van de Generaliteit

• En aantekeningen van betalingen door de provintiën gedaan, op eenige posten van den 
staat van oorlog, getrokken uit de rekeningen van den ontfanger Generaal

• Balance van betalingen bij de provintiën van Holland & Westvrieslandt gedaan, 1587-1628
• Staat van betalingen door Holland gedaan op de posten van defroijementen, legerlasten, 
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subsidiën; 1671-1678, van den heer Visscher
• Memorie van remarques op den staat van oorlog, 1720, met oprigt tot het geen Holland op 

den staat van oorlog profileert
Generaliteit's Finantiën Comptoir Generaal.

GENERALITEIT'S FINANTIËN COMPTOIR GENERAAL.

94 Stukken afkomstig uit portefeuille O 35.
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & van den Raad van Staate, 1648-1789; betrekkelijk 

tot de instructiën van den Ontfanger Generaal & van de commisen van zijn Comptoir, en tot
veele pointen van zijne administratie

• Aantekeningen over de eerste rekening van den Ontfanger Generaal van de Unie, en over 
die van den Ontfanger Doublet

• Aantekeningen over de rekeningen, balancen & maandstaaten van het Comptoir
• Ontwerp tot ontlasting van het Comptoir Generaal
• Maandstaaten: October 1788 -September 1790, December 1791 -October 1792
• Staaten van het geen de provintiën op eenige fondsen betaalt hebben en nog schuldig zijn 

voor het jaar 1748
• Summiere staat van de capitaalen ten lasten van de Generaliteit voor rekening van de zelve 

provintiën en landschap Drenthe en van de veragterde renten & interessen gecalculeert tot 
ultimo December 1714

• Staat van het geen de provintiën en landschap Drenthe schuldig zijn, betaalt hebben en nog
resteren op de Generaliteit's renten & interesse, 1 Januari 1716-21 September 1724, 1726, 31 
December 1728

• Accoord met het quartier van Nimwegen over de interesse, 5 juny 1730
• Aantekeningen over de schulden van de provintie Zeeland, en derzelver aanbod van 

liquidatie met een pretensie op d' admiraliteit Amsterdam
• Missive van den Raad van Staate, 26 Augustus 1726, betrekkelijk het beraamen van een 

vaste voet voor ieder provintie, om haare agterstallen te voldoen op zekere vaste termijnen
binnen een te fixeren tijd

• Resolutiën & aantekeningen, betrekkelijk tot de negotiatiën voor Vrieslandt en Stad & 
Lande, in 1747 gedaan

• Missive van de Generaliteit's rekenkamer, 26 October 1787, betrekkelijk tot de 
verantwoording van het comptoir Generaal met oprigt tot de consenten

• Memorie van penningen door de reizende commisen uit de provintiën overgebragt, 
November 1787-Maart 1793

95 Stukken afkomstig uit portefeuille O 36.
• Aantekeningen over de profijten der Generaliteit's loterijen: -Het emplooij van dezelven en 

plans van loterijen
• Deliberatiën tot weering van de vermenigvuldiging der loterijen
• Aantekeningen over de negotiatiën ten behoeven van het comptoir, zo door de 

rentmeesters der geestelijke goederen, als voor, en van, particuliere
• Aantekeningen over de wijze van verantwoording der renten en interessen, ter comptoire 

Generaal betaalt wordende. En het opleggen der onafgehandelde in de zilverkamer
• Aantekeningen over een 100° penning van de obligatiën van de Generaliteit
• Staat van lijfrenten ten lasten van de Generaliteit
• Aantekeningen over schulden van het comptoir
• Aantekeningen omtrent de renten van de 80/mm & 20/mm ges. gehypothequeert op de 

regten langs de Maaze, en de differenten met Pruijssen deswegens
Generaliteit's Finantiën, administratie der particuliere ontfangers.

GENERALITEIT'S FINANTIËN, ADMINISTRATIE DER PARTICULIERE ONTFANGERS.

96 Manuscript O 37
1 deel

Aantekeningen over alle de rekeningen van het huishouden der dorpen
Aantekeningen of remarques over de rekeningen der verpondingen, beeden & gemeene middelen

97 Stukken afkomstig uit portefeuille O 38.
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden: Raad van Staate & Generaliteit's rekenkamer, 1654-

1792; betrekkelijk de rekeningen der particuliere ontfangers
• Correspondentie met den ontfanger Verster, 1779 & Lanoy, 1790
• Resolutiën & brieven, betrekkelijk de residentie der ontfangers & rentmeesters binnen de 
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districten van hunne administratie, 1721-1790
• Aantekeningen & resolutiën, betrekkelijk de deurwaarders & vorsters, 1657-1791

98 Stukken afkomstig uit portefeuille O 39.
• Aantekeningen over veele articulen der rekeningen van de particuliere ontfangers over 

ordinaire & vaste posten die in die rekeningen gebragt worden
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop als secretaris van de Generaliteits rekenkamer

over:
- de rekeningen der verpondingen,
- gemeene middelen,
- beeden,
- klein zegel,
- domeijnen
- geestelijke goederen 

• Aantekeningen van denzelven over de rekeningen van den 20 & 40e penning
• Papieren rakende de Provintie Utrecht
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop in dezelfde qualiteit over dezelfde rekeningen

Generaliteit's Finantiën: Huishoudelijke kosten der vergaderingen van Hare Hoog Mogenden: -Raad van Staate, Generaliteit'srekenkamer.

GENERALITEIT'S FINANTIËN: HUISHOUDELIJKE KOSTEN DER VERGADERINGEN VAN HARE 
HOOG MOGENDEN: -RAAD VAN STAATE, GENERALITEIT'SREKENKAMER.

99 Stukken afkomstig uit portefeuille O 40.
• Aantekeningen & resolutiën over:

- het onderhoud der gebouwen
- de oprigters over dezelven
- schikkingen bij gelegenheid van brand 

• Aantekeningen over de schrijflonen in de griffie van Hare Hoog Mogenden
• Resolutiën daartoe betrekkelijk, 1651-1792
• Memoriën & correspondentiën ter gelegenheid der deliberatiën in 1788-1792
• Aantekeningen, memorie & correspondentie; betrekkelijk de commis van Hare Hoog 

Mogenden
• De resolutiën daar toe betrekkelijk zijn in het bundel van de griffier
• Aantekeningen & resolutiën betrekkelijk den expediërende commis ter griffier van Hare 

Hoog Mogenden
• Aantekeningen & resolutiën betrekkelijk de clercquen in de griffie
• Aantekeningen & resolutiën betrekkelijk de kosten van het schrijven der nouvelles
• Resolutiën betrekkelijk de tractementen van secretaris, commisen & clercquen van den 

Raad & rekenkamer, 1653-1790

100 Stukken afkomstig uit portefeuille O 41.
• Aantekeningen & resolutiën betrekkelijk alle sorten van schrijfbehoeftens, druklonen en 

andere noodwendigheden
• Aantekeningen & resolutiën betrekkelijk de bodens van de Generaliteit
• Aantekeningen & resolutiën betrekkelijk de postmeesters & postknegts
• Aantekeningen betrekkelijk de rekening van de Generaal Meesters van de Munt
• Aantekeningen betrekkelijk de karos van staat
• Aantekeningen & resolutiën betrekkelijk 's lands jagten
• Aantekeningen betrekkelijk de kosten van den reis van de Aarts Hertogin van Oostenrijk & 

Prins Carel van Lotharingen over het grondgebied van den staat in 1744 en van den Graaf & 
Gravin van het Noorden in 1782

101 Manuscript Q 1: 'Militie Huys van Nassau'.
1 deel

• Manuscript Resolutiën & gedrukte stukken betrekkelijk tot het Militaire Wezen der 
Vereenigde Nederlanden
- een extract uit een deductie van den raadpensionaris van Slingelandt rakende de militie
- Aantekeningen uit de Notulen van holland over de charges van veldmaarschalk, 
overhoofd en diergelijke man als Capitein Generaal
- Militaire charges van Generaals personen en Brigadiers
- Gouvernementen en commandoposten
- Militaire charges te Water
- Militaire tractementen en Pensioenen
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- Militaire charges en ordre op de begeving van dien
- Jurisdictie van Militaire
- het woord en sleutels 

• Het Huys van Nassau
- Voorvallen rakende het huys van Nassau
- vrijdom van het huys van Nassau
- nalatenschap van de koning van Engeland
- staat van de goederen, aanbedeelt bij tractaat van partage aan prins Maurits en project 
accommodement 
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P Het militaire wezen

P HET MILITAIRE WEZEN
Milities

MILITIES

102 Stukken afkomstig uit portefeuille P 2.
• Aantekeningen over:

- de Militie
- Recruut of aanritz gelden
- Soldijen
- de nodige sterkte
- staten van de regimenten te paard en te voet
- aanwerven van nieuwe compagnien
- 25 augustus 1740: de augmentatie van slands militie 

• resolutie Raad van State 1 Maart 1725 25 Mei 1726 betichtelijk het aannemen van soldaten 
voor een bepaalde tijd

103 Stukken afkomstig uit portefeuille P 3.
• Resolutie R. van Staate. 23 Jan. 1635 over het formeren van Compagnien Cavalerie tot 

Regimenten
• Memorie over de infanterie in 1713
• Missiven 1713 over Projecten van Menage omtrent de militie en andere posten op den staat 

van Oorlog
• Manuscript Resolutie 1715-1718 betrekkelijk de vermindering over de Militie in de extra 

orde, vergaderingen
• Missiven & Resolutien 1721-1740 betrekkelijke pointen van Mesnage & Augmentatie van 

het Militaire
• Missiven & Resolutien 1740-1749 betrekkelijke pointen van Mesnage & Augmentatie van 

het Militaire
• Missiven & Resolutien 1751-1752 betrekkelijke pointen van Mesnage & Augmentatie van het

Militaire, en in het bijzonder over het plan van Menage van 1752

104 Stukken afkomstig uit portefeuille P 4.
Memorien, missiven & resolutien. 1772-1785. betrekkelijk plans van Augmentatie van het Militaire

105 Stukken afkomstig uit portefeuille P 5.
Memoriën Missiven & resoltie Col. 1787-1794. betrekkelijk voornam veele plans van. d'Armee, 
voorgedagt in de Deliberatie der extra ordinaire Commissien over de finantien op het Militaire 
Wezen van de republiek. Ook over d'Augmentatie in 1792 & 1793

106 Stukken afkomstig uit portefeuille P 6.
Memorien, aantekeningen & Resolutie over:

• de Guardes du Corps
• Cent. Suisses
• Carabiniers
• Lijf Compagnie Stadhouder van Vrieslandt
• Gardes Dragonder
• Guardes te voet
• Vrije Compagnien
• Huzaren & andere Corpsen
• Corps Artillerie
• Mineurs
• Pontonniers
• Guides
• Wagenmeesters & /conducteurs
• Pensioenen & Appointés
• Waardgelders 1689, 1747
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Betalingen.

BETALINGEN.

107 Stukken afkomstig uit portefeuille P 7.
• Resolutie R.v.St., 10 April 1568 ten bewijze dat getragt is de betaling van de Militie aan de 

Generaliteit weder te bezorgen
• Aantekeningen van de Mr. W.A. van der Hoop over de Ordinaire en extra orde. tractementen

van Generaals
• Lijsten der Soldijen
• Aantekeningen over Dezelven
• Aantekeningen & Resoluties over d'Arresten op Militaire Gagien
• Resolutie op de Militaire kledinge & monture
• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop betrekkelijk de vergoeding van Dooden en 

gequetsten door den vijand en resolutie daar toe relatief
• Memorien & aantekeningen over de wijze, op welke Manquerende manschappen en 

paarden zouden worden gekort
• Aantekeningen & Resolutie over de Monstering der troepes. Resolutien 1747-1793. over de 

verhoging der Soldijen
• Aantekening over de laatste lijst van betaling van de militie
• Retro-acta omtrent de monstering van troepen

Extra ordinaire betalingen.

EXTRA ORDINAIRE BETALINGEN.

108 Stukken afkomstig uit portefeuille P 8.
• Aantekeningen over extra orde. betalingen aan officieren in emplooy, zo in tijd van vrede 

als van Oorlog
• Resolutien 1666-1793

Wagen-diensten.

WAGEN-DIENSTEN.

109 Stukken afkomstig uit portefeuille P 9.
• Resolutien 1691-1713 & een van 1793 betrekkelijk Wage-diensten & Wagen Ordonnantien
• Aantekeningen over het Emplooy van wagens en kassen en extracten uit de wagen-boeken 

der wagen-meesters Generaal. 1673-1710
Pensioenen.

PENSIOENEN.

110 Stukken afkomstig uit portefeuille P 10.
• Requesten en resolutien, meest van Holland, betrekkelijk de officieren die in 1789 door de 

verdeeldheden tusschen de provintien ongelukkig zijn geworden
Zwitsers

ZWITSERS

111 Stukken afkomstig uit portefeuille P 11.
• Aantekeningen van den Heere A.L.Z. van der Hoop, betrekkelijk de Zwitsers
• Aantekening van een deliberatie van Hare Hoog Mogenden. om 3.000 Zwitsers uit de 

gereformeerde cantons in dienst van den staat aan te werven, gehouden in de jaaren 1665 
& 1666, uit welken beloop klaar blijkt, dat de staat toen nog geen Zwitsers gehad heeft, 
immers niet bij capitulatie

• Observations sur le service suisse en France, et en Hollande
• Eclairissment sur les troupes suisses, qui sont au service de LL. H.P.P
• Considerations sur les suisses en cas de paix
• Considerations sur le projet de mettre dans 5. Regiments toutes les compagnies suisses, qui

en composent presentement sept, et d'épargner par la deux Etats majors
• Orde of Reglement van Koning Willem in de 28 nov. 1698 nopens de prerogativen van de 

charge van Colonel Generaal van de Zwitsers
in het frans 

• Reflexion sur le reglement date 28-11-1698
• Reglement van koning Willem in dato 9 nov 1700. betrekkelijk de Zwitserse troepes

in het frans 
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• Copie du Traité d'Union entre leurs hautes puissances et le loyalle canton de Berne. 21 Juny 
1712

• Copie-capitulaties, 1693-1748
• Zwitserse regimenten, 1e helft 18e eeuw
• Table comme les troupes suisses se sont formées au service de L.H.P., 1693-1741
• Capitulatie van een regiment grisons, P. Valckenier d.d. 28 maart 1693
• Extract-resoluties m.b.t. Zwitserse regimenten, 1694-1792

112 Stukken afkomstig uit portefeuille P 12.
• Aantekeningen, Memorien & Resolutien betrekkelijk het regiment Grisons bijzonder de 

differenten tussche den Colonel en de andere hoofdofficieren met de Capiteine van het 
zelve ontstaan

• De briefwisseling daarover tussche Hare Hoog Mogenden & de republiek Grisons
• Memoire aantekeningen & resolutie betrekkelijke de oefening van de Militaire Justitie bij de

Zwitsersche Troepes
• Memoire-brieven betrekkelijk de Colonel J. Constant de Rebecque, 1787-1791

Overnemen van troepes.

OVERNEMEN VAN TROEPES.

113 Stukken afkomstig uit portefeuille P 13.
• Aantekeningen & resolutiën betrekkelijk de Schotsche Brigade
• Retro-acta rakende de Schotse militie, 1653-1788
• Conventie met den Hertog van Saxen Gotha 1689, 1703, 1744
• Negotiatiën, Conventie & resolutiën betrekkelijk het overnemen van Regimenten van den 

bisschop van Munster 1696: 1701: 1742-1745: 1770: 1782 & 1784
• Capitulatie & Resolutie van der Prins van Hesse 1694.1701.1747
• Conventie & Resolutie met het hof van Beyeren 1746
• Capitulatie & Resolutie van 2 Regimenten Wurzburgers. 1746-1747

114 Stukken afkomstig uit portefeuille P 14
• Capitulatie met de prins van Orange & Nassau, 1747
• Capitulatie betrekkelijk het overnemen van troepes met de prins van Waldek: 1749, 1777, 

1784
• Capitulatie & brieven met den Hertog van Brunswijk: 1670; 1691; 1701; 1748; 1789; 1788
• Capitulatien met de vorst van Waldeck & graaf van Berloo, met de Colonels van Weede,
• Athlone, de Chauvirtz, Grisperre, Fl. de Monflin

- de graaf van Leiningen
- de graaf van Isenburg
- prins van Stolberg
- prins van Saxe
- graaf van Zillers 

• Resolutie & instructie 1784
• Een Generale werving door der Rheyngraaf van Salm

Magazijnen

MAGAZIJNEN

115 Stukken afkomstig uit portefeuille P 15.
• Lijst van resolutien betrekkelijk tot de commisen der magazijnen tusschen 15 july 1605 -23 

Aug. 1706
• Een lijst d.d. 15 Maart 1702 -10 Mt. 1752
• Een lijst d.d. 25 Apr. 1698 -20 july 1750
• Resolutien en Ordonnantien 16 Maart 1632 -24 Sept. 1790 betrekkelijk d'administratie der 

magazijnen

116 Stukken afkomstig uit portefeuille P 16
• Resolutie Raad van Staate betrekkelijk Ammunitien van 's lands magazijns gieterij & 

werkhuys in den Haag, 1696-1755
• Resolutie Raad van Staate de twee pontgasten, die aan den equipagemr. te Dordrecht 

werden goedgedaan, 1666-1757
• Het different met de stad Dordrecht over het gebruiken der yzer telders
• Resolutie van de Raad van Staate betrekkelijk de daggelden van de artillerrie bediendes & 
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der mineurs
• De commisen der magazijnen en betalingen van tollen, en vrydom van dezelve
• Memorie van het geen van tijd tot tijd is gepetitioneert tot het gieten van geschut
• Conditien & voorwaarden voor het gieten van geschut & de kruitmakers, 1746
• Aantekeningen & resolutien m.b.t. geschut, 1746, 1747, 1770
• De kosten, rekeningen & verantwoordingen van de commisen der magazijnen.

117 Stukken afkomstig uit portefeuille P 18
Aantekeningen over declaratien van de commisen der magazijnen

Amunitie

AMUNITIE

118 Stukken afkomstig uit portefeuille P 19
• Tekeningen van geschut, wagens etc. 15 stuks
• Lijst van de nodige krijgsmaterialen ter defensie van sterktens
• Lijst van Ammunitie nodig tot belegeringen
• Lijst van het benodigde voor een zwaare artillerie om een belegering te kunnen doen in d. 

20 April 1745
• Lijst van ammunitie ter defensie van Bergen op Zoom. d.d. 1739
• Aantekeningen betrekkelijk het camperen van artillerie te Velde
• Calculatie der nodige manschappen ter defensie van de fortresse Delfzijl
• Orde die gehouden word in het laden van artillerie wagens
• Resolutie R.v.St. 22 Apr. 1649, 20 Sept., 10 Dec. 1650 betrekkelijk het aanhouden van 

bruggen pontens & Aaken
• Aantekeningen m.b.t. de kosten van den oorlog (1702-1712)

119 Stukken afkomstig uit portefeuille P 20
Aantekeningen van den W.A. van der Hoop over:

• extra orde officieren & bediendens van d artillerie in het veld en in de winter geemployeerd.
• de voet van betaling, zo als die in den oorlog, door de zijne capiteinen van de artillerie is 

gedaan.
• commizen te velde, derzelver directeurs & commandeurs.
• de keure van het plaatsen der veld artillerie in de winter.
• Wagens tot transport van de officieren en bediendens van de artillerie, gehorende tot de 

veldtrain.
• dependentie van de veldtrain in de winter.
• de order aan de compagnien en detachementen artillerie te geven om te marcheren.
• ordes te observeren bij de artillerie in het veld
• Transport van de veld artillerie
• lange en korte 3-ponders
• detachementen uit de infanterie van de armee tot versterking van de artilleristen in het 

veld.
Aantekeningen van den W.A. van der Hoop over:

• het samenstellen van de veld artillerie.
• de gronden op welken het getal en de caliber des stukken word bepaald.
• de raaming der onkosten van de veld-artillerie voor de petitie tot de necessiteiten van het 

veldleger.
• de nodige artillerie bediendens
• de boot van de compagnie artillerie
• de versterking en verschikking in het corps artillerie zedert 1746 met ordes & resolutie 

daartoe betrekkelijk.
• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop over de ordes op het formeren van een treyn 

zwaare artillerie-het repareren van de defecten, en remplaceren van het geconsumeerde.
• de proportie in de kosten tussche Engeland en den staat.
• den treyn van 1697 af.
• de zwaare artillerie voor een belegering
• Superintendenten over de cassen van de artillerie
• een commesseins om te betalen de onkosten van grote artillerie en belegeringen.
• over commizen van de artillerie, en ammunitie te velde.
• directeurs en ingeneurs van een belegering.
• officieren en bediendens van een belegering
• extraordinaire vruiswerkers van een belegering.
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• mineurs van een belegering
• Compagnie vrijwilligers-pioniers en behoeftens tot een belegering
• commissaris generaal van de Legerschepen: directeur & conducteurs.
• Betaling der arbeiders, die tot een belegering gebruikt worden.
• transport van de grote artillerie te Waater te land
• het opleggen van den groote treyn voor de winter.
• Memorie van retroacte betrekkelijk belegeringen.
• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop betreffelijk d'Artillerie.

120 Stukken afkomstig uit portefeuille P 21
• Lijsten van het gewigt der stukken geschut en het nodige heulwerk voor affuiten
• Lijsten en rekeningen van de ammunitie gebruikt in de expeditie van 1688 naar Engeland
• Lijsten van Ammunitie van oorlog, 1694-1712
• Instructie voor der controrolleur van het geschut, 1599
• Lijsten van ammunitie en geschut geformeert in 1729 & volg
• Lijsten van geschut voor het corps troepes in 1743 ter hulpe van de koningin van Hongarijen
• Lijsten van geschut voor de compagnie 1744
• Idem, 1745
• Idem, 1746
• Idem, 1747 & 1748

121 Stukken afkomstig uit portefeuille P 22
• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop betrekkelijk de contracten van de canon-en 

pont-paarden, ammunitie en hospitant-wagens
• Aantekeningen over het benodige getal paarden & wagens
• Exemplaaren van contracten voor ammunitie-wagens
• Idem, voor togtpaarden
• Idem, voor Hospitaal-wagens
• Idem, voor Artillerie paarden & wagens in winterdiensten
• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop over Pontens & pontens gasten
• memorie & calculatien tot dezelven

122 Stukken afkomstig uit portefeuille P 23
• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop betrekkelijk het oprigten van magazijnen van 

vivres, met bescheiden enresolutien overdezelven
• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop over de contracten van brood
• Aantekeningen als boven over de contracten voor brood-wagens
• Aantekeningen over het formeren van magazijnen van fourage en het leveren van fourage 

aan de troepes
- contracten tot fourage
- de behandeling der aannemers & militie
- exemplaren van contracten, 1704-1747 

• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop over levering van stroo, hout, brand, turf & over 
bezorging van Pionniers

Emplooy van het militaire

EMPLOOY VAN HET MILITAIRE

123 Stukken afkomstig uit portefeuille P 24.
Aantekeningen van den W.A. van der Hoop over:

• de directie over de militie
• militaire ampten
• regiment casse
• ceremonieel
• Gouverneur genl over alle de provintien
• Capitein generaal van de unie en van de miiltie in zekere propositien.
• eed van Militaire
• foules en desordes van militie
• regiment Hollandse Gardes
• Garnisoenen
• de functie van Colonel en Sl. Colonel
• lijsten van de sterkte der regimenten in compagne overgezonden.
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• de drie maandelijkse lijsten
• legerlasten
• placaat tegens marodeurs
• het dienen van Bataillon legers
• Bataillon van ongelijke sterkte.
• Over de aanstelling van majoors in de steden.
• de hoge betalingen van militie
• het vragen van demissie door officieren
• het commanderen bij executie
• het administreren van compagnien door de onbekwaamheid van den capitein.
• de collisie van Generaliteits en provintiaale actens
• beschikking in de compagnien
• het betalen van halve vragten door reizende onderofficieren en soldaten
• pointen van order in het militaire
• manquement van officieren bij de regimenten
• leeftogt van troepes te waater getransporteert wordende.
• het overgeven van het commando in de steden
• het commanderen van een officier van meerder rang door een commandeur van een plaats.
• het detacheren van colonel's compagnien uit de Hoofd-Garnisoenen.
• over het verbod aan soldaten om tapneering te houden.
• presenteren van requesten door een groot getal officieren.
• de ampele magt aan den hertog van Marlborough gegeven.
• officieren uit vreemde diensten
• magazijnen van fourage en ammunitie
• het quiteren van ordonnantie op den ontvangen generaal
• paspoorten en sauvegardes
• patenten
• pensioenen ten lasten van officieren door de staaten der provintien gegeven.
• Pensioenen van gereformeerd officieren
• het geven van paspoorten aan soldaten
• het trouwen van soldaaten
• het ontslaan van soldaaten beneden de 18 jaaren
• het onderhout van ouderloose soldaaten kinderen.
• den Raad van Staate als oppervoogden van het militaire wezen
• het goeddoen van Recruutgeld voor sergeanten.
• Over de revue van de militie.
• recompensen aan Soldaaten
• Soldyen der Regimenten gardes
• tractementen der officieren
• de presentie van gouverneurs in hunne gouvernementen
• het procederen tegess absente officieren in het leger
• verloven van officieren in het leger
• appointes.

Aantekeningen van den W.A. van der Hoop:
• van resolutien genomen bij het eindigen van den oorlog door de nimweegsche vrede
• van de Ryswijksche vrede
• van de Utrechtse vrede in 1713.
• omtrent het genot der extra ordinaire hoofd-tractementen en wagen ordinanten bij 

absentie van alle of van een der hoofd-officieren van een regiment.
• over artillerie
• commisen der ammunitie
• Contributien
• Constrainte
• Emden
• Fiscaal
• Kerkelijke zaaken.
• over leger predicanten
• Militie & militaire zaaken
• Ontfanger Generaal
• Provoost generaal van het leger
• provoosten
• Raad van Staate
• secretaris en secretarie van den Raad
• vuur en ligt
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• wagenms. generaal
• Zutphen
• Wagtmrs.
• St. Andries fort
• Bergen op Zoom
• Blokzijl
• Bredevoort
• Coevorden
• Dordrecht
• Gedeputeerde te Velde
• geschut
• militaire Zaaken
• Inlogering en doortogt van militie
• Pensioenen
• Geweldige provoosten in de steden
• rivieren
• Raad van Staate
• Staat van oorlog
• Zwitsers
• Over secreete correspondentie
• Sluys in Vlaanderen
• Thesaurie en commizen van de Thesaurie.
• veld-maarschalk
• vergraave landen
• Willemstad, stad & lande, en van de Fijnaart
• artillerie bedienders
• provoost Generaal
• pontgasten
• Quartiermrs. generaal
• Hoge krijgsraad
• Hospitaalen te Velde
• Mineurs
• guides
• Wagenm. generaal
• Ponten
• Fourier
• Predikanten te Velde
• Postmrs. & posterije
• Secreete correspondentie
• Raad van Staate
• Matroozen
• Militie te Amsterdam
• Nijmegen
• Fort Knodsenburg
• de expeditie tot adsistentie van de stad Munster in 1673
• Augmentatie van Paarden voor de dragonders.
• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop & copie resolutien uit de notulen van Holland, 

Hare Hoog Mogenden & Raad van Staate betrekkelijk militaire Zaaken, 1584-1789.

124 Stukken afkomstig uit portefeuille P 25
• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop over den rang in het militaire, en disputen daar 

omtrent ontstaan
- het geven van commissien door de Raad van Staate aan officieren bij de provintien 
aangestelt
- het dateren van de commissien van officieren van nieuwe werving
- het antidateren van commissien door de Provintien
- het dateren van commissien in vas van generale premotie
- het different met Hare Hoog Mogenden over het geven van actens titulair, en titulaire 
actens
- Het titulair van het regiment Orange Vrieslandt 

• Resolutien Holland 1668-1747 betrekkelijk tot die pointen
• orde van de Staaten van Holland 18 Sept 1654 aan de militie van haare Repartitie in 
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garnisoen zijnde in Overijssel en van H.H.Hog. 29 Sept 1654 aan alle de militie aldaar, om 
niet te obedieren de bevelen van de Staaten van Overijssel

• Acte van H.H.Hog. 16 Jan. 1665 aan de stad Groningen, aangaande het regt van de 
magistraat omtrent de militie, garnisoen luidende in de stad

• Resolutien van H.H.Hog. en andere vergaderingen betrekkelijk tot de disputen tussche Hare
Hoog Mogenden en eenige provintien, als betaalsheren bijzonder in 1787

• Memorien betrekkelijk den militaire dienst
• Reglementen van den militaire dienst

Reglementen, resolutien & aantekeningen betrekkelijk de begeving van militaire charges

REGLEMENTEN, RESOLUTIEN & AANTEKENINGEN BETREKKELIJK DE BEGEVING VAN 
MILITAIRE CHARGES

• Memorien betrekkelijk de nodige schikkingen ter defensie van vestingen
• Militaire Memorien van den Generaal Maillebois 1785 &etc.
• Diverse memories en reglementen m.b.t. de krijgsdienst, 1706-1740
• Gedagten over de verbetering van de armee, waarschijnlijk uit 1787
• Memorie van den Generaal Dr. Moulen betrekkelijk de defensie van de republiek 14 May 

1788
• Resolutie & Missives betrekkelijk het in 1746 opgedragen commando aan de Prins van 

Waldek, en de voordragten van sommige provintien van den Prins van Orange
• Papieren rakende het voorgevallen met den Hertog van Brunswijk in 1781 & volgende jaaren
• Resolutie van Hare Hoog Mogendenover de aanstelling van den Generaal Maillebois
• Aantekeningen & resoltie van Manuscript Hog. betrekkelijk den Quartiermr. Generaal van 

de armee, en den lieut Genl. Quartierms

125 Stukken afkomstig uit portefeuille P 26
• Aantekeningen van den heer commis W.Z. van der Hoop & verscheide resolutien 

betrekkelijk het reglement en inkwartiering van troepes, 1702-1790
• Aantekeningen & resolutien over de servitiegelden in het generaal, en in overige steden
• Staaten & lijsten van servis-gelden
• extract uit de Staaten van oorlog, concurerende de logies gelden en fournitures 1595-1650
• Aantekeningen & reglementen betrekkelijk:
• -de logering van de militie in de plaatsen van de generaliteit
• -het verzorgen van fournitures in de barakken en het bewonen van dezelve door andere 

dan militaire
• Aantekeningen over:
• -het servies in Vlaanderen
• -in Graave & barakken aldaar
• -in Venlo d.d. 22-05-1734
• -in 's Hertogenbosch & barakken aldaar

126 Stukken afkomstig uit portefeuille P 27
• Aantekeningen betrekkelijk de nodige turf en kaarsen voor de garnisoenen
• Aantekeningen & resolutien over garnisoen hospitalen
• Notitie & berigten over:

- de leverantie van vuur en ligt voor de garnisoenen te Doornik
- Meenen
- Iperen
- Veurne
- de Knokke
- Namen
- Maastricht 

• Memorien Missivens over de barrieresteden en sterktens
• Memorien, missivens d.d. bijzonder te Namen

127 Stukken afkomstig uit portefeuille P 28.
• Aantekeningen, resolutien & reglementen betrekkelijk de patenten
• Aantekeningen over de ordes tot het afzenden van dezelve gebruikelijk
• Aantekeningen tot het marcheren en het transport van bagage
• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop
• Resolutien & reglementen over schippers en schepen, en al hetgeen daar toe behoort
• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop over het optreden van wagens, karren en 

paarden
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128 Stukken afkomstig uit portefeuille P 29
• Aantekeningen van den W.Z. van der Hoop & Reglementen over het betalen van veer-en 

bruggelden door doormarcherende militie
• Aantekeningen, memorien, resolutien & brieven betrekkelijk de betaling van 

scheepsvragten en de verschillen daar omtrent tussche den Raad van Staate & de collegien 
ter Admiralitatie

• Aantekeningen over de Cantonnementen voor de troepes van der staat, en omtrent het 
getal troepes, die in het Marquisaat van Bergen op Zoom, de baronnie van Breda en de 
Meyerye van 't besch kunnen worden geinquartiert

• Aantekeningen, resolutie over het campement
• -te Oosterhout in 1732
• -van eenige compagnie artillerie in 1768
• -en van eenige militaire in de plaine van Waasdorp in 1791

Fortificatien

FORTIFICATIEN

129 Stukken afkomstig uit portefeuille P 31.
• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop over:
• -de fortificatien in het algemeen
• -die van verscheide steden in het particulier
• -verscheide frontieren van den Staat
• -penningen tot de fortificatien gepetitioneert
• -de rendementen van eenige gouvernementen, commandementen en majesteiten
• Memorie van den W. Hertoll 17 nov. 1741 betrekkelijk het benodigde om steden en plaatsen 

in staat van defensie te stellen
• Memorie van den directeur Mosburger aan Hare Hoog Mogenden 1745 over het benodigde 

om een gefortificeerde stad of plaats met geweld te attaqueeren

130 Stukken afkomstig uit portefeuille P 31.
• Memorie van het gebesoigneerde met den heer van Coehoorn over het stuk van de 

fortificatie
• Memorie van den Generaal du Moulin in 1784 over de
• Aantekeningen van den W.A. van den Hoop over Directeurs & ingenieurs
• x. Lijsten van directeurs en ingenieurs in dienst van den staat. successivelijk geformeert
• Memorie di reglement que l'en observe en France entre les ingenieurs et autres
• Aantekeningen van den W.Z. van den Hoop over de betalingen en declaratien der directeurs

-ingenieurs -en oprigter generaal der Zeewerken
• x. Resolutien van den Raad van Staate, en andere Collegien. 10 April 1680 -13 Dec. 1790 

betrekkelijk directeurs & ingenieurs derzelver Rang, betalingen en publieke werken
• Aantekeningen van den W.A. van der Hoop over Administrateurs van fortificatie-penningen
• Aantekeningen & resolutien betrekkelijk het salaris voor extraorde ontfangt uitgaaf aan 

ontfangers en administrateurs van fortificatie penningen van tijd tot tijd toegelegt

131 Stukken afkomstig uit portefeuille P 33:
• Memorie van den Ingenieur Prevost 1738 betrekkelijk de waterlinien tot dekking van de 

provintie Holland
• Voordragt van Nicolaas Kruyhuis 1726 tot het formeren van een exacte waterstaat van de 

Provintie Holland
• Aantekeningen & Memorien van den W.A. van der Hoop. over de inundatie, in 1672 

geformeert tot dekking van de Provintie Holland
• En het geen daar omtrent, en omtrent de defensie van de georcupeerde posten is 

voorgevallen
• Aantekeningen uit verscheide brieven en gescheiden, en copien van andere, gevonden in 

den boedel van den W. Burgersdijk Pensionaris van Leyden
• Betrekkelijk de mesures in 1672 genomen tot dekking, beveiliging en verdediging van de 

Provintie Holland
• Lijst en Memorie der vestingen, en forten, behorende tot het frontier van Holland, welke 

wegen derzelver importantie legers alle aanval dienen in staat gehouden te worden en met 
ammunitie van oorlog voorzien te blijven, door den ingenieur de Bork 7 Ap. 1789

• Memorie ter recommandatie van de steenplaatsen gelegen aan de Rivier der Yssel



1.10.42 Hoop, van der 75

132 Stukken afkomstig uit portefeuille P 35.
• Aantekeningen & resolutien over het maaken van retranchementen en andere sterkten tot 

defensie van de Provintie Utrecht. in 1629 & 1672
• Aantekeningen, memorien & resolutien betrekkelijk de deliberatien in 1701 gehouden over 

de defensie van den Yssel en de overbetuwe
• Mitsgaders het formeren van een inundatie aan de Greb
• Aantekeningen, memorie & brieven betrekkelijk het formeren van een tweede Barriere 

tegens een viiand, die den Yssel heeft geformeert en overgetrokken is en in het bijzonder 
over de inundatien aan de Greb

• Rapporten,memorien, resolutien over de inundatie en vesten aan de Greb

133 Stukken afkomstig uit portefeuille P 36.
• Aantekeningen van den W.Z. van der Hoop & resolutien over het onderhoud der 

fortificatiën te Arnhem
• Diverse stukken over de werken van Doesburg, Gelderoort
• Rapporten over de versterkingen van Zutphen, Doesburg & Deventer
• Memorien, Rapporten over de defensie van den Yssel
• Memorien, rapporten & resolutien over de inundatie door middel van de penanten in 's 

Zwarte waater en over de Werken te Zwol

134 Stukken afkomstig uit portefeuille P 37.
• Aantekeningen, memorien & resolutien betrekkelijk de fortificatiën bij Groningen, in Wedde

en West Woldingerland & de Nieuwe state Zijl
• met 2 kaarten
• Memorien,rapporten en verbaalen over de werken en inundatien voor 's Hertogen Bosch
• Memorie over de werken voor Venlo
• Aantekeningen,memorien & rapporten over de frontieren van den staat van Graave tot 

Bergen op Zoom tot Breda & de Clundert

135 Stukken afkomstig uit portefeuille P 38.
• Aantekeningen,memorien & resolutien betrekkelijk de fortificatiën van Vlissingen, 

Veere,Lillo & Liefkenshoek
• Verbaal van de generaal Coehoorn omtrent staats Vlaanderen en resolutien betrekkelijk het

concept van een generaale inundatie
• Rapporten van Gecommiteerde Raaden van Zeeland. & besognes tusschen gecomm. uit die

vergadering en van den Raad van Staate 1727,1744, 1745
• Idem, betrekkelijk de staat der fortificatie in staats Vlaanderen
• Aantekeningen over de waterstaat van Sas van Gent
• Aantekeningen & resolutien over de Passegeule
• met 2 kaarten
• Aantekeningen,brieven & resolutien betrekkelijk de negotiatie in 1743 over het fort de 

Paerle
• Het aanleggen van eenige werken in den Polder de Doel, van een fort op de schorren van 

het Lens.-en -de defensie van dat quartier
• Aantekeningen & memorien overhet formeren van de inundatien in Vlaanderen en de 

klagten van het hof van Vrankrijk over dezelven
• Memorie van den ingenieur Pierlinck 1754 betrekkelijk het formeren van inundatien 

tusschen de Maas & Schelde; brief van ingenieur De Roy ter verbetering van de Bossche 
inundatie

• Reflectien van den W.A. van der Hoop betrekkelijk den staat der steden in de Nederlanden 
zo verre die ter bezorging van de keyserin koninginne stonden als mede omtrent de 
conduite van het gouvernement in de Oostenryksche Nederlanden

• Schikkingen tot en in den oorlog

136 Stukken afkomstig uit portefeuille P 39.
Aantekeningen van den W.A. van der Hoop over de tractementen & wagendiensten van

– generaals
– Adjudanten generaals
– Onderofficieren
– officieren & bediendens van de artillerie
– vermeerdering van officierspaarden voor de cavallerie & dragonders
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– verhoging der soldye van Zwitsers
– Predicanten
– Fourier van de generaale stat
– Majoors de brigade
– Secrete correspondentie
– wagengelden, -wagen, -diensten & wagens en directeurs voor de militie
– krijgsgevangene en uitgewisselde regimenten
– krijgsgevangene
– over 's commitimus
– copie van den staat van oorlog aan den commanderende generaal
– servies in Vlaanderen
– Gedeputeerd te Velde
– Credietbrief
– betalingen aan de militie bij extra arbeid
– brood & stroo
– vrije leger
– subsistentie van de armee
– rations in de Fransche armee
– vrijdom van imposten wegens consumptie in het leger
– dienst der generaals in winter -marschen
– tollen langs de Maaze
– reglement op de bagage bij de armee
– Conferentie met commanderende generaals.
– ordes gestelt tot een expeditie in Vlaanderen
– ordes gegeven om tegen te gaan een desseyn van den vijand.
– het kasteel van Grevenbroek
– het beleg van Keyserswaard
– propositien tusschen Engeland en der staat en verscheide onkosten van den oorlog.
– over de verhandeling van troepes van der staat door de Prinse aan dewelke zij tot secours in

duytsland zijn gezonden.
– Lijsten van officieren & regimenten geomployeert 1693-1697 getrokken uit wagenlijsten en 

ordinnantien
– Stukken betrekkelijk de deliberatien in 1741 gehouden over der staat van de frontieren van 

de republiek
– het marschvaardig maaken van eenige troepes
– het doen camperen van dezelven &
– de voorziening daar toe vereischt wordende.
– Stukken betrekkelijk de deliberatien in 1742
– over de exercitie van de garnisoenen
– het camperen van dezelven en de kosten daar op gevallen.
– het marschvaardig maaken van een corps troepes en het doen camperen of cantonnere van

dezelven
– Lijsten van troepes van andere mogendheden in 1742 in de Nederlanden
– Silesien
– Bohemen
– Italien

137 Stukken afkomstig uit portefeuille P 41.
• Instructien voor commanderende officieren
• Ordes van Bataille van de geallieerd armee in 1702, 1742, 1743
• Idem, van de Fransche armee, 1742-1743
• Idem, 1702
• Lijsten der garnisoenen van de fransche armee in de Nederlanden in 1702, 1711, 1741, 1746, 

1747 etc.
• Reglementen & brieven over het ontbieden van karren en wagens
• Aantekeningen, resolutien & placaaten omtrent
• -contributie
• -paspoorten
• -Sauvegardes

138 Stukken afkomstig uit portefeuille P 42.
• Memories en dispentien touchant le siege de Namur en 1695
• Consideratien voor en tegen het Attaquere der Linien in 1703
• Stukken rakende het gepasseerde in de actie van Ekeren 30 Juny 1703 en het gedrag van den
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hr. Obdam in denzelve
• eenige van die stukken worden gevonden in Lamberch vol. 2, p. 459
• Extracten uit het verbaal van de H. Gedep. te Velde in den jaare 1703. met eenige bijlagen
• Papieren van den H. van Schagen, Gedeputeerde te Velde, betrekkelijk de campagne van 

1704
• Verbaal van Gedeputeerd te Velde, en bijlagen betrekkelijk de campagne van 1705
• Dagtekening van het voorgevallen in de belegering van Sluis 1705

139 Stukken afkomstig uit portefeuille P 43.
• Verbaal van Gedeputeerd te Velde & bijlagen van de campagne 1706
• Dispentien tot het doen van de Belegeringen van Ostende & Menen & tot defensie van het 

retranchement voor Menen

140 Stukken afkomstig uit portefeuille P 44.
• Verbaal van Gedeputeerde te Velde & Bijlagen van de campagne 1707

141 Stukken afkomstig uit portefeuille P 45.
• Verbaal van Gedeputeerd te Velde & Bijlagen van de campagne 1708
• Ordes & dispentien gedurende de campagne (Lille)

142 Stukken afkomstig uit portefeuille P 46.
• Extract uit de verbaalen van Gedeputeerde te Velde in den oorlog van 1707-1716 meest 

betrekkelijk de subsistentie van de armee in de Nederlanden
• Dispentien over het camperen en marcheren van de armee in 1709-1710
• Ordes & schikkingen van den H. Vegelen van Claerbergen Gedeputeerde te Velde in 1709
• Remarques & aantekeningen van den H. Goslinga wegens het gepasseerde in eenige van de

campagnes van de successie oorlog, die hij als Gedeputeerd te Velde heeft bijgewoont
• Les campagnes des 2 Landes depuis 1708-1712

143 Stukken afkomstig uit portefeuille P 47.
• Missiven van de Graaf van der Lippe 20 Juny 1743 betrekkelijk de bataille van Dettingen
• Stukken over de belegering en defensie in 1744 van Menen, Iperen, fort de Knokke
• Memorien, resolutien & missivens betrekkelijk het beleg van Doornik in 1709 en 1745
• Rapporten, aantekeningen etc. over het beleg van Oudenaarde 1745
• Idem, Namen 1746
• Idem, fort de Paarle
• Idem, Sluys in Vlaanderen
• Idem, Bergen op Zoom 1747
• Rapporten & resolutien over den inval der Franschen in Vlaanderen in 1747
• Resolutien & rapporten over het gedrag van den lt. Generaal le Roque in Vlaanderen in 1747
• Aantekeningen & contracten over de behandeling en uitwisseling der krijgsgevangenen in 

de Successie oorlog
• Lijsten van de sterkte van krijgsgevangene, regimenten en schikkingen tot combinatie

144 Stukken afkomstig uit portefeuille P 48
• Aantekeningen van den W. A. van der Hoop tot de nodige schikkingen ter defensie en om 

een armee in het Veld te brengen over de campagne in 1741 & 1742
• Over het corps in 1743 naar Duytschland gemarcheert
• Over de campagne in 1744
• Notabele papieren over die campagne
• Aantekeningen over de campagne in 1745
• Rapporten van de bataille van Fontenoy 11 May 1745
• Aantekeningen over de campagne in 1746
• Rapporten van de bataille bij Luyck 11 Oct. 1746
• Anecdotes pour servir a l'intelligence du Journal que Pr. de Waldeck à donne à LLHHPP sur 

la campagne 1746
• Aantekeningen over de campagne in 1747
• Rapporten van het gepasseerde in Vlaanderen May 1743
• Rapporten van de affaire 2 July 1743
• Diverse stukken bevelvoering en bevoorrading
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145 Stukken afkomstig uit portefeuille P 49
• Rapporten & resolutien, 1792-1793
• Missiven van den heere Stadhouder, 1788-1792
• Missiven van den heere Raadpensionaris W. Spiegel, 1788
• Missiven van den heeren Eberstein & De Scheur, 1789
• Missiven van den heere Tuyl van Serooskerke, 1793
• Missiven van den heere De saumaise, 1793
• Missiven van den heeren Van Rhemen & Mason, 1793
• Missiven van den heere Prins van Hessen, 1793
• Missiven van den heere Ruys, 1793
• Missiven van den heere Van Breugel, 1793
• Missiven van den heere Van Panhuys, 1793
• Missiven van den heere Poel, 1793
• Missiven van den heeren Van der Brugghen van Croy, 1793
• Gedeeltelijk ter gelegenheid der onlusten in Braband in 1788 & 1789
• Gedeeltelijk over het eerste gedeelte van de campagne in 1793

Militaire Jurisdictie.

MILITAIRE JURISDICTIE.

146 Stukken afkomstig uit portefeuille P 50.
Verhandeling & aantekeningen van der W.A. van der Hoop over het Forum militaire.

• Jurisdictie van krijgsraaden in Steden stem in staat hebbende
• de auctoriteit van de Magistraaten in stemmende steden, met relatie tot de militie van het garnisoen
• een vonnis van den krijgsraad tot een finement van een officier om schulden gearresteert bij den 

Provoost
• verzegeling van effecten door een auditeur militair
• het verkopen van goederen van militaire door een auditeur militair
• Judicature van boedels van militaire door een auditeur militair
• schade aan fortificatiën toegebragt
• het debaucheren van soldaten
• personen die de wallen van een stad beklommen hebben
• Jurisdictie van krijgsraaden en magistraaten in steden van de generaliteit
• over jurisdictie van krijgsraaden in de garnisoenen
• over jurisdictie van militaire burgers binnen garnisoenen gedelinqueert hebbende
• over jurisdictie van den Raad van Staate over het volk van oorlog
• over jurisdictie van soldate vrouwen
• over jurisdictie het houden van krijgsraaden binnen Amsterdam
• over jurisdictie krijgsraaden te Velde
• over jurisdictie den Hogen Krijgsraad

147 Stukken afkomstig uit portefeuille P 51.
• Memorie van resolutien & stukken van 1570-1677 betrekkelijk de militaire & Civile jurisdictie

van militaire personen
• resolutien van H.H.Mog & andere collegien, mitsgaders memorien, advisen, parten van 

schikking 1576-1782
• Idem, de militaire jurisdictie & hogen krijgsraad

148 Stukken afkomstig uit portefeuille P 52.
• Vervolg van voorsz. resolutien,memorien &Advisen etc. 1783-21 Aug. 1787
• Receuil van resolutien en brieven van de Staaten van Zeeland, 1590-1683
• Idem, van de staaten van Overijssel betrekkelijk de militaire jurisdictie, 1583-1761
• Sententien 23 Oktober 1793 der commandanten van Breda & Geertruydenberg
• Declaratie van den keyzer 29 Dec. 1708 over de militaire jurisdictie in de Nederlanden
• Ordonnantie van den koning van Pruysen 17 July 1788 over de militaire jurisdictie

149 Stukken afkomstig uit portefeuille P 53.
Aantekeningen van den W.A. van der Hoop over den stijl van Procederen.

– den stijl en manier van procederen voor den raad van staate in het crimineel
– het hooren van getuygen onder acte van impuniteit.
– mitigatie van straf
– verzoeken van pardon
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– verzoeken van landwinning
– de executie in crimineele zaaken
– de form van criminele sententien
– het placaat op de duellen 31 mt. 1684.
– het logeren van gevangenen op de voorpoorte.
– Over jurisdictie van den Raad van Staate in cas. van gemeene middelen.
– het conveniëren van een pagter ter eerster instantie voor den Raad van Staate
– de requisiten tot het crimineel procederen tegens iemand
– dagvaardingen in persoon in een stemmende Provintie
– requesten van nabestaande aan crimineel gevangenen
– Het appèl aan den Raad van Staate wegens vonnissen geen 200 gl. inposterende
– verzoeken van surcheance in cas van calange
– de vernietiging van actiones pienalis door de door
– leveranciers die den Raad ontrouw hadden gehandeld
– de kostende der advis-gelden in crimineele zaaken
– trappen in de straffe
– muyterye van de soldaten in het garnisoen te Doornik
– submissie
– het overleveren van een misdadiger door een sauverain gevraagt
– het al of niet altereren van een vonnis van de krijgsraad door den Raad van Staate.
– over reflectien van een comm.-officier op het vonnis van een krijgsraad.
– het draagen van de onkosten van procedures voor een krijgsraad door het gemeene land.
– het partye stellen door een Auditeur militair
– het ter executie leggen van een vonnis door een ander krijgsraad, dan die het vonnis 

gewezen heeft.
– de rang van de leden van een krijgsraad
– de vonnissen bij contunacie gewezen
– het zitten van Zwitsersch officieren in een krijgsraad over nationale militaire
– het adjungeren van 's Lands Advocaaten aan een auditeur militair
– het vraagen van advizen van den Raad van Staate door een krijgsraad
– krijgsraaden van het Garnisoen, waar uit detachementen geformeert zijn.
– de stricte inhoud van den articul brief in tijd van vrede.
– de verzoeken van ontslag uit submissie
– de autoriteit van den Raad van Staate tot het maaken van placaate & Ordonnantie militair
– over het confineren van een officier op verzoek van zijne vrienden
– kosten en Misen van de militaire justitie
– de krijgsraaden der gardes Dragonders.
– Ontwerp van een Reglement op de militaire procedures in de Garnisoenen van den Staat
– van de hand van den Fiscaal Wybo.
– Memorien in particuliere gevallen.
– Aantekeningen & Brieven over verschillen omtrent de militaire jurisdictie in de Barriere 

steden.

150 Stukken afkomstig uit portefeuille P 54
• Instructie voor de auditeurs militair 16 Juny 1600
• Acte van den Raad van Staate voor een Auditeur militair binnen Amsterdam 20 Jan. 1682
• Aantekeningen over de salarissen, zuren & declaratien van auditeurs militair
• Aantekeningen & resolutien over de salarissen en declaratien van auditeurs militair bij het 

Monsteren
• Aantekeningen & resolutien over den provoost Generaal
• Aantekeningen & resolutien over de Geweldige Provoosten
• Instructie & reglement 12 Maart 1792 voor de geweldige Provoosten
• Aantekeningen & resolutie met de superscriptie van den heer J. Van der Hoop, dat dezelve 

vervallen zijn door het reglement 1792
• Reglement van den Copiën van het provoosthuys van de generaliteit 29 Maart 1784
• Resolutien van den Raad van Staate daar toe betrekkelijk
• Aantekeningen & resolutien over de kosten der geconfineerde deserteurs
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Q Marine

Q MARINE
Admiraal Generaal.

ADMIRAAL GENERAAL.

151 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 4.
• Aantekeningen uit d' encyclopedie over het caracter van Admiraal Generaal
• Aantekeningen van den heer Fix over het verrigte van Prins Willem I, in de zaaken van d' 

Admiraliteit
• Instrutie voor Prins Maurits, mitsgaders de gecommitteerde neffens zijne Excellentie ter 

zaake van d' Admiraliteit d.d. 19 Maart 1589
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden d.d. 23 May 1588, bevattende den eed van het 

oorlogsvolk te Waater & commissie voor Prins Maurits als Admiraal
• Commisssie voor Prins Maurits d.d. 19 July 1588
• Idem, d.d. 31 Augustus 1588
• Instructie voor Prins Maurits als Admiraal Generaal der Verenigde Nederlanden, nevens de 

Raaden heffens zijne Excellentie ter zaake van superintendentie van d' Admiraliteit der 
voornoemde Landen, d.d. 22 April 1589

• Commissie voor Prins Frederik Hendrik d.d. 23 April 1625
• Commissie voor Prins Willem de II d.d. 29 May 1637
• Commissie voor Prins Willem de III d.d. 8 July 1672
• Idem, d.d. 20 April 1674
• extracten uit de commissiën van Prins Willem IV voor zo veel betreft het caracter van 

Admiraal Generaal van de 7 provintiën en van de Unie
• Commissie voor zijne Hoogheid Prins Willem V als Capitein & Admiraal Generaal, 8 Maart 

1766
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden: 13, 21, December 1599; 9 Maart, 21 April, 29 Augustus

1599; 1 April 1602; 20 July 1602; 29 October 1605; 9 November 1781: betrekkelijk de 
geregtigheden van den Admiraal Generaal in de buijten & prinsen

• Propositie van gedeputeerdens der stad Amsterdam, 18 May 1781, tot het zenden van 
commissarissen in de zeegaaten

• Memorie explicatoir. Reflectiën van den heer F. Van der Hoop omtrent denzelven
• Memorie & consideratiën van den heer J.C. Van der Hoop, nevens reflectiën op denzelven 

van de heeren F. Van der Hoop, Rendorp & Van de Spiegel
• Voordragt van Zijne Hoogheid aan Hare Hoog Mogenden, 28 Juny 1781, ter examen of 

behoorlijke zorge gedragen is voor de Marine van den Staat
• Missive & memorie van Zijne Hoogheid, 7 October 1782, houdende een gedetailleerde 

opening van zijne gehoudene directie als Admiraal Generaal van de Unie
• Vervolg etc., 13 februari 1783
• Bylaagen gehoorende tot het vervolg
• Commissie van Zijne Hoogheid d.d. 10 October 1782, ter oprigting van een ministerie voor 

het caracter van Admiraal Generaal
• Continuatie van het zelve d.d. 20 Maart 1784, met het appointement 20 May 1784
• Aantekeningen van den heer J.C. Van der Hoop, Z.K.H. & de heer F. Van der Hoop, over d' 

admissie van den heer P. Paulus in 1785 in voornoemde ministerie
• Commissie voor den heer P. Paulus d.d. 9 April 1785
• Resolutie van het Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam d.d. 17 Maart 1789, houdende 

zwarigheden tegens de betaling van vacantiën en reijskosten voor die commissie
• Memorie aan den heer Raadspensionaris Van de Spiegel overgegeven, 13 December 1787, 

omtrent voornoemde ministerie
• Aantekeningen & resolutiën verzamelt ter gelegenheid van de propositie der 

gedeputeerdens van de stad Dort gedaan, omtrent het regt van aanstellen van vlag-
officieren, 1784-1785 (met retroacta)

• Prae-advis van de gecommitteerden ter Admiraliteit, 2 April 1784,in het besogne van de 
vergadering van Holland uitgebragt

Collegiën ter Admiraliteit

COLLEGIËN TER ADMIRALITEIT

152 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 5.
Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop, betrekkelijk eenige pointen van d' administratie der 
Collegiën: bijzonder onder volgende articulen;

• admiraliteit



1.10.42 Hoop, van der 81

• ampten
• bodens van d' admiraliteit
• bieren
• commizen-generaal
• convooimeesters
• concherge
• commissiën
• compositie fiscaals
• kostpenningen
• declaratiën
• equipagens
• executie
• middelen van constrainte
• gratificatiën
• huijshuur
• haring
• instructiën
• jagten
• interessen
• klercken
• leggelden
• lijsten der daghuuren en arbeidsloonen
• ligter en laaghuur
• leggelden
• negotiatie van penningen
• nieuwejaars gelden
• Orizontsche tol
• ordonnantiën
• ontfanger Generaal
• randloonen
• Raad ter Admiraliteit
• rekeningen van de convoijmeesters
• rekeningen van den ontfanger generaal
• rekenkamer
• redemtie
• residentie van de officianten
• rang
• Staaten Generaal
• gestrande goederen
• sluiten van rekeningen en emplooij van dezelven.
• tractementen & emolumenten
• tafelgelden
• vendumeesters
• contrarolleurs van de vendumeesters
• Vrieslandt (Collegie van )
• Werv (reglementen op de -)

• Recueil op d' advisen van de rekenkamer aan Hare Hoog Mogenden zo veel de Collegiën ter 
Admiraliteit aangaat, sedert 1718

• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, betrekkelijk de Collegiën ter Admiraliteit, 
bijzonder in d' eerste tijden van de Republiek

• Aantekeningen van denzelve, betrekkelijk het Collegie in Zeeland
• In de portefeuille F. is een zaakwijzer of register op de resolutie Zeeland, 1577-1695: in 

welken te vinden is het gepasseerde over
• -d' Admiraliteit
• -adv. fiscaal
• -admiraal te Waater
• -admiraal van Zeeland
• -vice admiraal & schout bij nagt nog admiraliteit
• -admiraliteit's fiscaal commis generaal
• Aantekeningen getrokken uit de resolutie van Holland, 1546-1619
• Aantekeningen uit de resolutiën van den Raad van Staate, 1584, waar uit blijkt dat dit 

Collegie de superintendentie over de zaaken van de Zee tot 1589 geoefent heeft
• Aantekeningen of register van J.C. Van der Hoop, van eenige pointen betrekkelijk de Marine
• Resolutiën van 1587, 1588, 1654, aantonende hoe ver de kennis van den Raad omtrent de 



82 Hoop, van der 1.10.42

zaaken van de Zee in die tijd gegaan is
• Uittrekselen uit oude instructiën voor d' Admiraliteit, of de zaaken van de Zee betreffende
• Uittrekselen uit het verbaal der gedeputeerdens uit Hare Hoog Mogenden naar Texel 

getrokken uit Brandts leven van De Ruijter, en uit Aitzema
• Copie van eenige capittelen uit den index van den clercq Bogaers betrekkelijk;
• -de admiraliteiten
• -militie & militaire zaaken te Waater
• -Gemeene middelen te Waater
• -Commercie en navigatie
• Instructie voor het Collegie ter Admiraliteit in Zeeland bij Prins Maurits en den Raad van 

Staate geformeert & gearresteert, 18 May 1585
• Resolutie Staaten van Holland, 23 November 1585, houdende verklaring van Amsterdam op

de instructie voor de gecommitteerde Raaden ter Admiraliteit op den 1 November 
geregistreert

• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 31 januari 1587, bij welken uit de provintie van Holland, 
Zeeland & Vrieslandt gecommitteert zijn nevens zijne Excillentie Van Nassau als Admiraal 
van de Zee tot directie en beleid van de zaaken van den oorlog te Waater, 5 á 6 personen, 3 
uit Holland, 2 uit Zeeland en 1 uit Vrieslandt

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 20 May 1588, betrekkelijk d' oprigting van een Collegie 
superintendent

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 13 Juny 1588, houdende de eed voor de Raaden van d' 
Admiraliteit gearresteert

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 16 Februari 1589, houdende dat met 's daad zal worden 
geprocedeert tot erectie van het Collegie superintendent van d' Admiraliteit

• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 8 Maart 1589, houdende uitspraak van Prins Maurits ter 
nominatie van Gecommitteerdens in de Collegiën te Amsterdam, Rotterdam & Hoorn

• Resolutie Hare Hoog Mogenden, instructie voor het Collegie Superintendent
• Instructie voor de particuliere Collegiën van d' Admiraliteit, d.d. 22 April 1589
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 29 April 1589, houdende de verdeling der districten voor de

Collegiën omtrent d' administratie van de middelen gedestineert tot den oorlog te Waater
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 12 September 1592, houdende approbatie van de 

verplaatsing van het Collegie ter Admiraliteit te Hoorn naar Enkhuijzen op order van Zijne 
Excellentie geschied

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 30 December 1593, houdende de dissolutie van het 
Collegie Superintendent

• Instructie voor de Collegiën ter Admiraliteit ... Convoyen en Licenten, 13 Augustus 1597
• Extracten uit de resolutiën van Hare Hoog Mogenden: 1, 24 April 1599, 2 September 1600 : 

27 Maart 1601, 6 November 1603, houdende de ordes voor expeditiën in Zee en 
Commanderende officieren

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 19 April 1624, houdende pointen van redres en menage bij 
de Collegiën ter Admiraliteit te Rotterdam, Amsterdam, in Noord Holland & te Dockum

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 19 Augustus 1626, betrekkelijk het inleveren der 
rekeningen

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 24 Augustus 1627, betrekkelijk het tractement van den 
geweldige provoost in Vrieslandt

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 24 Augustus 1627, betrekkelijk het passeren van posten in 
de rekeningen van den ontfanger te Amsterdam

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 3 December 1627, betrekkelijk het 1/4 part van de boeten 
en confiscatie, door de pagters getrokken wordende

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 30 December 1627, betrekkelijk de vacatiën & reiskosten 
voor de Raaden in Commissie ten dienste van den Lande

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 21 December 1629, betrekkelijk het royeren van posten
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 21 December 1629, betrekkelijk het niet passeren aan den 

ontfanger van eenige verhoging van tractementen
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 1629, afgeslagen het verzoek van Amsterdam om 6 st. in 

plaats van 4 te mogen genieten voor vacatie
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 22 november 1631, houdende, dat geene tractementen van 

nieuwe officieren ter recherche, nog augmentatie van gagien van oudere officieren zonder 
Hare Hoog Mogenden expresse Authensatie aan de ontfangers van de Collegiën ter 
Admiraliteit mogen worden gepasseert

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 2 April 1632, houdende op advis van Zijne Excellentie, dat 
bij provisie 2 gedeputeerdens uit de Collegiën ter Admiraliteit in Holland, Zeeland en het 
Noorderquartier in Den Haag zullen komen resideren, om nevens Zijne Excellentie het 
beleid en gezag te hebben over eenige schepen uitgerust ter bezetting van de kust van 
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Vlaanderen en kruijsing voor de Noordzee, om daar mede te executeren de resolutie van 
Hare Hoog Mogenden

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 14 Juny 1634, houdende, dat de zaaken het beleid van den 
oorlog betreffende, welke zullen worden gedefereert aan het goedvinden en beleid van 
Zijne Excellentie en Hare Hoog Mogenden gedeputeerde door den griffier in het secreet 
register der notulen zal worden gebragt

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 2 July 1635, houdende dat het 60ste artikel van d' instructie
voor de Collegiën ter Admiraliteit in plaats van de eed voorgelezen, zal geredigeert worden 
in een formulier van een positive eed, en voortaan voorgelezen te worden aan de Hooge 
Raaden ter Admiraliteit haar commissie halende

• In die resolutie is gelegt het formulier, toen ter tijd ter kwaader trouw opgestelt, en 
vergeleken met het 60ste artikel (zie de laatste papieren in deze portefeuille)

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 26 Februari 1636, betrekkelijk het inleveren der rekeningen 
van de ontfangers

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 6 Maart 1636, houdende de approbatie van een nadere 
order en reglement op het bezetten van de kust van Vlaanderen en beveijliging van de 
Naauwe Zee

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 30 December 1636,houdende de pointen van verandering, 
vermindering en augmentatie respective in d' articulen van de nadere order en reglement 
op de zaaken ter Zee

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 13 Januari 1637, houdende zwarigheden van de provintie 
Stad & Lande tegens voornoemde nadere order

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 5 Februari 1637, houdende dat de griffier een der clercquen 
zal benoemen om te advisteren bij de besognes van de gecommitteerdens uit de Collegiën 
ter Admiraliteit

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 6 Februari 1637, op de voornoemde zwarigheden van de 
provintie Stad & Lande. Houdende onder anderen, dat de actiën van den Luitenant-
Admiraal, Vice-Admiraal etc mitsgaders alle grote delicten van de hoge officieren ter Zee 
worden gereserveert aan Hare Hoog Mogenden, om die zelfs t' exerceren of door anderen 
te laten exerceren die daartoe specievelijk, d' casus voorvallende bij Hare Hoog Mogenden 
zullen worden gedelegeert of gedeputeert

• 2 resolutiën Hare Hoog Mogenden 23 Maart 1637, houdende deliberatiën omtrent de 
resolutiën van Stad & Lande en Vrieslandt over voornoemde order

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 1 September 1638, houdende reglement voor de 
concherges, clercquen & bodens van het Collegie ter Admiraliteit in het Noorderquartier

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 8 Februari 1639, houdende de bezending van een 
commissie naar Amsterdam, om de regering van die stad te persuaderen tot consent in de 
continuatie van de nader order en reglement ter Zee, 6 Maart 1636, onder zodanige directie 
van een permanent Collegie, als Zijne Hoogheid heeft voorgeslagen

• Resolutiën Hare Hoog Mogenden 2, 12 November 1639; houdende dat de schepen 
gedestineert tot bezetting van de kust van Vlaanderen en kruijsing van de Naauwe Zee 
gebragt zullen worden onder de directie van de respectievelijke Collegiën ter Admiraliteit

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 6 Juny 1640, houdende dat de fiscaals van de Collegiën te 
Rotterdam, Amsterdam en het Noorderquartier alleen 1/6 part zullen profiteren van 
geconfisqueerde gagiën en mulcten op misdaaden van officieren en matroozen

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 28 November 1643, houdende verhoging der tractementen
van de concherge van het Collegie ter Admiraliteit in het Noorderquartier

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 29 July 1655, betrekkelijk het observeren van het 
reglement voor de concherge in het Collegie in het Noorderquartier

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 29 July 1655, betrekkelijk de afschaffing der jaarlijksche 
distributiën van advis provisiën

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 29 July 1655, betrekkelijk pointen van menage in het 
Bestier van de Collegiën ter Admiraliteit gearresteert

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 8 juny 1656, betrekkelijk reductie van losrenten en 
interessen van 5 op 4 percent

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 13 July 1660, betrekkelijk belening aan de ontfangers op de 
buiten amptoire voor den ontfangst van de Orisontsche tol en het 1/3 verhoging der 
convoijen en licenten, en van het last & veijlgeld

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 18 Januari 1664, betrekkelijk de huishuuren voor de 
Raaden en ministers in het Collegie op de Maaze

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 16 Januari 1665, betrekkelijk de rekeningen van de 
Collegiën ter Admiraliteit

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 16 Maart 1665, betrekkelijk formulieren van eed, tegens 
het doen of deel hebben in leverantiën etc.

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 30 Maart 1665, houdende approbatie van een formulier 
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van eed voor de Raaden en suppoosten in de Collegiën ter Admiraliteit
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden, 3 April 1665, 13 Maart, 9 Juny 1666, 25 Maart 1667; 

houdende, dat de depeches, der militaire ordes zullen worden geparapheert en getekent 
door den heer, die uit de provintie in der tijd presiderende de confentiën tot de zaaken van 
de Zee is bijwonende, mitsgaders door den griffier

• Missiven Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam aan Hare Hoog Mogenden, 4 July 1665, 
zakende verschillen met gedeputeerden uit Hare Hoog Mogenden in Texel

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 7 May 1669, betrekkelijk de provisie van den ontfanger 
Generaal

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 15 November 1670, betrekkelijk het verbod van voordeel 
voor de Raaden en ministers uit de geconfisqueerde prinssen en aan gehaalde goederen

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 29 April 1671, in welke de Collegiën ter Admiraliteit 
subalterne Collegiën worden genoemt

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 2 Juny 1673, betrekkelijk het tijdig inleveren van berigt op 
de loqaturs van de rekenkamer

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 23 Augustus 1673, houdende de bezending van 
gedeputeerders na 's Lands Vloot onder den Admiraal de Ruijter, en verzoek aan den Prins 
van Orange om zodanige consideratiën aan gem. gedeputeerders te laten toekomen, als 
Zijne Hoogheid ter zaake voorn. mogt hebben

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 3 October 1673, betrekkelijk de provisie der ontfangers 
voor de extraordinaire subsidiën

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 8 October 1677, houdende eene beschrijving van 
gecommitteerden uit de Collegiën ter Admiraliteit, dog welke niet verschenen zijn

• Uit een missive van den rekenkamer aan Hare Hoog Mogenden, 11 December 1677, blijkt 
dat ter die tijd heeft geexisteert een Collegie van de extraordinaire equipage van de 
provintie Stad & Lande

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 20 September 1680, betrekkelijk de huishuuren voor de 
Raaden ter Admiraliteit in het Noorderquartier

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 17 December 1680, betrekkelijk de huishuuren voor het 
Collegie in Vrieslandt

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 23 September 1682, betrekkelijk goud & zilvervragten en 
de verdeling derzelven

• Resolutie Raad van Staate 15 July 1683, betrekkelijk de titulatuur van het Collegie te 
Amsterdam

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 28 Februari 1686, betrekkelijk het overbrengen der 
rekeningen

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 28 Maart 1686, betrekkelijk de orde tegens het 
transporteren van koopmans schappen in schepen van oorlog

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 26 May 1687, betrekkelijk het overzenden van de 
rekeningen der verdiensten

• Resolutiën Hare Hoog Mogenden, 27 May 1687, 20 November 1687; betrekkelijk de 
verdeling van het provenu van geconfisqueerde goederen

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 22 Maart 1688, betrekkelijk het royeren van posten met 
geen behoorlijke documenten gemunieert

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 31 july 1715, betrekkelijk het examineren en liquideren der 
declaratiën van commissie van d' Admiraliteit

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 5 Februari 1716, betrekkelijk het betalen van ordonnantiën 
op posten in vorige rekeningen met loqaturs bezwaart

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 2 May 1716, betrekkelijk het agtervolgen der loqaturs van 
de Generaliteit's rekenkamer

• Resolutie van de Generaliteit's rekenkamer, 26 May 1718, betrekkelijk loqaturs op de 
rekening van het Collegie op de Maaze

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 25 May 1726, betrekkelijk het zuiver rendement van 
verbeurde goederen, boetens, 1/4 voor d' land. 1/4 voor den advocaat-fiscaal, 1/4 voor den 
commis Generaal, 1/4 voor den aanbrenger

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 27 July 1726, betrekkelijk klagten van Raaden uit 
Gelderland & Overijssel omtrent gemis van emolumenten

• Resolutiën Hare Hoog Mogenden; 6 Juny 1727, 24 December 1729, 18 Januari 1730, 22 
Januari 1735: houdende schikkingen omtrent de begeving der ampten

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 23 Februari 1728, betrekkelijk de emolumenten op het 
verlenen van binnenlansche paspoorten

• Missiven van het Collegie in Zeeland, 9 October 1728, betrekkelijk de inning der convoijen 
en licenten volgens het placaat van 1725

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 7 July 1633, betrekkelijk het invoeren van nieuwe of 
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verhoging van tractementen
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 7 July 1633, betrekkelijk tractementen van bediendens bij 

het Collegie te Amsterdam
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 8 Juny 1734, betrekkelijk de verhoging der tractementen
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 19 April 1737, betrekkelijk het valideren van de leg wegens 

de rekeningen van het last & veijlgeld
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 21 December 1737, betrekkelijk de reductie der interesse op

2 1/2 percent
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 17 Augustus 1743, betrekkelijk de verhoging van het 

tractement van equipagemeester te Hoorn
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 30 Januari 1744, betrekkelijk het niet valideren van 

extraordinaire posten dan op resolutie van Hare Hoog Mogenden
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 16 April 1745, betrekkelijk het emolument van den 

gouverneur van 's Bosch en Sluijs wegens soldijen en kostgelden van 2 matrozen
• Missiven Collegie ter Admiraliteit op de Maaze, 9 Augustus 1747, houdende apologie over 

eenige harde uitdrukkingen in resolutie van Hare Hoog Mogenden
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 25 Juny 1758, betrekkelijk een emolument van een 

overledene ontfanger te Amsterdam
• Missiven Collegie ter Admiraliteit op de Maaze 27 Februari 1759, houdende representatiën 

over deszelfs rang
• Missiven Generaliteit's rekenkamer 20 April 1761, betrekkelijk representatiën van het 

Collegie op de Maaze tegens loqaturs
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 12 Juny 1761, betrekkelijk de verrekening van zilvervragten: 

briefposten, en tractementen van de commisen tot de comptabele bij de Maaze
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 9 Februari 1769, betrekkelijk het tractement van den 

ontfanger te Venlo
• 2 Memoriën voor C.G. Van Wassenaer, betrekkelijk zekere pointen tot deszelfs lasten 

geensereert in het secreet rapport van de commissie tot onderzoek van het finantie wezen 
van d' admiraliteit in Vrieslandt ter vergadering van Hare Hoog Mogenden uitgebragt 2 
Augustus 1786

• Resolutiën Staten van Holland; 25 Januari 1788, 8 July 1791, 6 Ocotber 1791, 23 Februari 1792,
10 Maart 1792, 10 May 1792, 7 Juny 1792: betrekkelijk de finantieële staat der Holl(andsche) 
Collegiën

• Het 60ste articul van d' instructie voor de Collegiën ter Admiraliteit
• Eed voor de Raaden, 4 july 1635 gearresteert
• Eed voor de Raaden, 30 Maart 1665
• Eed voor de Raaden, 31 July 1725

Deliberatiën ter redres van d' administratie van de Marine.

DELIBERATIËN TER REDRES VAN D' ADMINISTRATIE VAN DE MARINE.

153 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 6.
• Een pasquil van 1653 ter betoog van de noodzakelijkheid van d' oprigting van een collegie
• Resolutie van de Generaliteit's rekenkamer, 9 October 1715: 27 Januari 1716; betrekkelijk 

verscheide pointen zakende goede ordres en Oeconomie in de zelfe Collegiën ter 
Admiraliteit

• Missiven Generaliteit's rekenkamer aan de extraordinaire vergadering 2 Maart 1717, 
betrekkelijk pointen van menage, die bij de Collegiën ter Admiraliteit gevonden en 
gepractiseert zouden kunnen worden

• Missiven van Abraham Van der Meersch Junior, aan d' extraordinaire vergadering 24 Maart 
1717, houdende consideratiën op projecten ter kwijtinge van de schulden van d' Admiraliteit

• Memorie van den Raadspensionaris Van Slingelandt, 1719, over d' Admiraliteiten
• Resolutie Holland, 20 Februari 1721, houdende voorslag van den Raadspensionaris dat op 

de klagten van inegaliteit in de heffing van de middelen te Waater regt zoude kunnen 
worden gedaan door een kamer van Justitie, expresselijk daartoe aan te stellen

• Resolutiën Staten van Holland: 11 Juny 1723, 23 July 1723, 22 Maart 1724; betrekkelijk de 
finantieële staat der Hollansche Collegiën

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 25 April 1724, betrekkelijk pointen van menage
• Project Middelen tot redres van de finantiën der resp(ectieve) Admiraliteiten
• Van den heer R.P. Van Slingelandt
• Resolutie Holland, 22 Maart 1724, houdende een missive van het Collegie ter Admiraliteit te 

Amsterdam aan Hare Hoog Mogenden, 9 Maart, over haar staat, en verzoekende 
favorabele reflectiën op Haare agterstallen

• Schets van een plan van den heer O.Z. van Maaren ter vereniging der Collegiën ter 
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Admiraliteit, oprigting van een Academie voor den dienst ter Zee, en van een Hospitaal
• Missive van het Collegie ter admiraliteit op de Maaze, 15 July 1751,
• Missive van het Collegie ter admiraliteit te Amsterdam, 28 May 1751,
• Missive van het Collegie ter admiraliteit in het Noorderquartier, 12 April 1751; met de 

gerequireerde staaten van derzelven inkomsten en lasten, en met de lijsten van haare 
schepen, met een berigt van den toestand der magasijnen en werve, als mede omtrent het 
practiseren van pointen van menage of betere directie

• Lijst van de schepen van oorlog etc. behorende tot d' Admiraliteit op de Maaze. Bijlage van 
voornoemd missive, 30 Juny 1751

• Missiven van de Generaliteit's rekenkamer: 19, 27 November 1754; betrekkelijk pointen van 
redres en menage die omtrent de Collegiën ter admiraliteit zouden kunnen worden 
geintroduceert

• Memorie instructief op voornoemde missive, overgegeven 5 December 1755
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 7 Augustus 1771, houdende op instantie van Stad & Lande 

een comml. ter onderzoek van den staat der inkomsten van de Collegiën en van de 
middelen, welke zouden kunnen dienen om dezelven in staat te stellen, om buiten bezwaat
van de finantiën der provintiën de nodige dekking aan 's Lands commercie te kunnen 
verlenen

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 17 December 1771, houdende een memorie der 
gecommitteerden uit de Collegiën over voornoemde comml

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 10 Januari 1772, houdende rapport op voornoemde 
memorie en aanschrijving aan de Collegiën ter overzending van staaten

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 10 Maart 1772, houdende de resolutie van Vrieslandt op 
voornoemt rapport

• Resolutie Holland 1 May 1772, houdende de bij voornoemde resolutie 10 Januari, 
gerequireerde staaten van de Collegiën ter Admiraliteit

• Bedenkingen hopens de voornoemde opgaaven der Admiraliteiten
• Memorie & concept advis van de Generaliteit's rekenkamer van den heer F. Van der Hoop
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 10 December 1777, houdende een nader rapport op 

voornoemde deliberatie
• Ingrediënten van voornoemt rapport
• Memorie van eenige elucidatiën op de voorgeslagen pointen van redres in de Collegiën ter 

Admiraliteit, 1 April 1778
• Remarques op voornoemde memorie
• Beantwoording op die remarques, 1779
• Pro memorie, 1780, betrekkelijk deliberatiën in de vergaderingen van de provintie Utrecht 

gehouden
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 29 April 1778, voorslag van Gelderland tot redres
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 29 Juny 1778, houdende de resolutie van Stad & Lande 

over de voornoemde staaten
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 25 Augustus 1779, rapport over voornoemde deliberatiën 

en overgifte aan de Generaliteit's rekenkamer
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, betrekkelijk de besognes dien agtervolgende 

gehouden

154 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 7.
• Missiven van de Gedeputeerdens tot de personeele commissie van het defensie wezen d.d. 

24 April 1786 aan de gecommitteerdens uit de Collegiën ter Admiraliteit, houdende 5 
pointen van onderzoek

• Notulen der besognes van de gecommitteerdens uit de Collegiën ter Admiraliteit, 23 & 28 
Juny 1786, houdende het prae-advis van de Maaze

• Advis van de gecommitteerdens uit het Collegie te Amsterdam
• Separaat articul over de nodige hulp voor het caracter van Admiraal Generaal
• niet uitgebragt
• Missiven van de gecommitteerdens aan Zijne Hoogheid in d. 19 July 1786
• Missiven van de gecommitteerdens uit de Collegiën ter Admiraliteit aan de voornoemde 

heeren gedeputeerders in d. 5 October 1786
• Memorie van den heer F. Van der Hoop over de staaten der admiraliteiten, waarschijnlijk bij 

gelegenheid van deze deliberatiën opgestelt
• Memoriën van den heeren Van Kinsbergen en Vaillant, opgestelt en overgegeven ter 

gelegenheid van voornoemde missiven
• Eenige reflectiën van den fiscaal Van der Hoop op voornoemde missiven van 

gecommitteerdens
• Concept memorie voor Zijne Hoogheid, die Hoogstdezelve zoude kunnen overgeven aan d' 
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eerste heer van de gedeputeerdens tot de personele commissie van het Defensie Wezen 
met aantekeningen van den heer Van Kinsbergen & equipant May

• Dezelve met aantekeningen van den Capitein Vaillant
• Remarques van de heer Steengracht
• Remarques van de heer Reijnst
• Remarques van de heer Vaillant
• Remarques van de heer Graaf van Bijland
• Dezelve
• in dit opstel waaren gebragt de overgenomene articulen uit de voornoemde aantekeningen

& remarques. Op de kant zijn gestelt de remarques van den fiscaal Paulus met zijn eijge 
hand. Die memorie was in Januari 1787 door een fiscaal Van der Hoop en s-b-n Van 
Kinsbergen overgegeven aan Zijne Hoogheid Hoogstdezelve stelde denzelven in handen 
van den heer Van Lijnden, eerste lid van voornoemde personele commissie, welke 
denzelven ter overweging overgaf aan de heeren fiscaals Paulus & Van Straalen, uit welke 
overweging voornoemde aantekeningen zijn voortgevloeid

• Ophelderingen van den fiscaal Van der Hoop op voornoemde aantekeningen van den heer 
Paulus

• Pro memoriën van den heer Van Straalen in 1786 geformeert
• Concept memorie voor Zijne Hoogheid, April 1787, door den heer Van Straalen uit de 

voornoemde stukken ontworpen
• Missiven van den fiscaal Van der Hoop aan den heer Van Kinsbergen, 4 Februari 1788, 

houdende zijn plan in d' administratie van de Marine
• Generaale idees omtrent de Marine van den staat van den heer Van de Spiegel, 

geemployeert in eene conferentie van 22 November 1788
• omtrent de twee toenmalige verschillende idees omtrent d' administratie van de Marine

155 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 8.
• Concept rapport, en kort begrip van het zelve voor de personele commissie van het 

Defensie Wezen., 24 Februari 1789, betrekkelijk het Bestier en de verbeteringen van de 
zaaken van Zee

• Memorie houdende het Generaal Rapport van voornoemde commissie, 28 October 1789
• Correspondentie met den heer Van Lelyveldt, Januari 1790, over eenige geringe demeuren 

in het finantieël articul van het Collegie te Amsterdam
• Resolutie Holland, 30 januari 1790, houdende requisitie der consideratiën en het advis van 

de Hollandsche Raaden en Ministers over voornoemde memorie of rapport bepaaldelijk 
over het Point van de vereniging der Collegien

• Copie van de eerste minuut van een project. Advis van een fiscaal Van der Hoop op 
voornoemde requisitie van Holland, geformeert 7 en 8 Februari 1790

• Reflectiën van Hare Koninklijke Hoogheid & van den heer Van Lelyveldt op voornoemt 
advis

• Tweede minuut van voornoemd advis, na lectuur van die reflectiën, geformeert 14 en 15 
Februari 1790

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 17 Augustus 1790, houdende resolutie van Utrecht op 
voornoemde memorie of rapport

• Resolutie Holland 19 Augustus 1790, houdende de gerequireerde advizen van de Raaden en 
Ministers uit de Collegiën op de Maaze en in het Noorderquartier

• Missiven van den heer Van Maarsseveen 27 Augustus 1790, aan den fiscaal Van der Hoop 
over voornoemt advis

• Reflectiën van dien heer op het voornoemt advis van het Collegie op de MAaze, 28 
Augustus 1790

• Aantekeningen van den fiscaal Van der Hoop op dezelve
• Advis van den heer Van Maarzeveen in het besogne, uitgebragt 9 September 1790
• Oppervlakkige calculatie der posten die te Amsterdam gereduceert zouden kunnen worden 

bij eene vereniging der Collegiën ter Admiraliteit, getrokken uit de rekening over 1780, door 
den fiscaal Van der Hoop ontworpen 21 September 1790

• Observatiën van den fiscaal Van der Hoop op dat advis
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 19 October 1790, houdende de resolutie van Gelderland op 

voornoemt memorie of rapport
• Eenige reflectiën over de middelen ter uitvoering van de voorgestelde vereniging der 

Collegiën ter Admiraliteit, door den fiscaal Van der Hoop ontworpen 12 november 1790
• Resolutie Holland 26 November 1790, houdende het requireert advis van de Hollandsche 

Raaden & Ministers te Amsterdam
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 29 November 1790, houdende de resolutie van Overijssel 

op voornoemt memorie of rapport
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• Resolutie Holland 10 December 1790 & Hare Hoog Mogenden 13 December 1790, ter 
inneming van het advis van Zijne Hoogheid als Admiraal Generaal

• Memorie van den heeren Rensdorp en Maarsseveen 11 December 1790, met eene 
vergelijking der verschillende pointen

• Resolutiën Hare Hoog Mogenden;20 December 1790, 31 December 1790, 21 Februari 1791: 
houdende resolutiën van Gelderland, Holland, Zeeland en Vrieslandt

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 3 Maart 1791, houdende een comml. met den Raad van 
Staate, na te hebben ingenomen de consideratiën & het advis van Zijne Hoogheid

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 29 Maart 1791, houdende resolutie van Stad & Lande
• Aantekeningen & memorie van den heer F. Van der Hoop, opgemaakt bij gelegenheid van 

de deliberatiën over het verenigen van de Collegiën ter Admiraliteit in Maart 1791
• Missiven van d en Raad ter Admiraliteit in Zeeland aan de Staaten van Zeeland, met het 

advis van den fiscaal Steengracht, 4 April 1791
• Gedagten over de inlijving van de admiraliteiten in den Raad van Staate van den heer Van 

Lelyveldt, 4 April 1791
• Ruw ontwerp van het te formeren Bestuur der Zeezaaken, door den heer Raadspensionaris 

Van der Spiegel voorgebragt in eene conferentie, 14 April 1791 gehouden
• Reflectiën van den heer Thesaurier Generaal Van der Hoop op voornoemt ontwerp, 20 April 

1791, met nog een memorie van denzelve
• Project van uitvoering, 15 April 1791, door den fiscaal Van der Hoop ontworpen
• Missiven van den Thesaurier Generaal Van der Hoop in d. 3 May 1791, met deszelfs 

consideratiën
• Antwoord van de raadspensionaris Van der Spiegel in d. 4 May 1791 met zijne 

aantekeningen
• Pro memorie van den heer Steengracht, 7 Februari 1792
• Missiven fiscaal Steengracht aan den fiscaal Van der Hoop, 19 Februari 1792
• Missiven van den raadspensionaris Van der Spiegel aan den Thesaurier Generaal Van der 

Hoop, 19 May ( 1792 ), ter restitutie van een concept advis over de Admiraliteit's Directie
• Dat advis manqueert
• Missiven van Zijne Hoogheid aan den Thesaurier Generaal Van der Hoop over de redressen 

in het Bestier van de Marine
• Advizen van den fiscaal Van Teylingen en Van der Hoop in een conferentie, 11 July 1792 

voorgebragt
• Advis van den raadspensionaris Van der Spiegel, Thesaurier Generaal Van der Hoop, fiscaal 

Van Teylingen, secretaris Van der Heim en fiscaal Van der Hoop, 26 July 1792 aan Zijne 
Hoogheid overgegeven

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 2 Augustus 1792, houdende het advis van Zijne Hoogheid 
in een conferentie met gecommitteerdens uit den Raad van Staate overgegeven

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 27 Augustus 1792, houdende resolutie van Holland op 
voornoemt advis van Zijne Hoogheid

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 16 July 1793, houdende rapport en advis ter oprigting van 
een Algemeene Raad ter Admiraliteit

• Resolutie Hare Hoog Mogenden23 December 1793, houdende de resolutie van Utrecht op 
voornoemt rapport

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 8 Januari 1794, houdende de resolutie van Zeeland op 
voornoemt rapport

• Missiven van de gecommitteerde ledem van het geweze Collegie in Zeeland, 10 April 1795, 
met een aantal bijlagen: aan de provintiaale representanten van het volk van Zeeland, 
houdende den staat waar in zij de zaaken van het voornoemde Collegie aan de Nieuwe 
Directie hebben overgegeven

Pointen van deliberatie, betrekkelijk de leden, ministers, amptenaaren & bediendens der Collegiën.

POINTEN VAN DELIBERATIE, BETREKKELIJK DE LEDEN, MINISTERS, AMPTENAAREN & 
BEDIENDENS DER COLLEGIËN.

156 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 9.
• Naamlijst der Raaden ter Admiraliteit te Amsterdam, sedert het begin tot 1795
• Resolutiën van den Raad ter Admiraliteit te Amsterdam: 1748, 1766, 1785; met het advis van 

den fiscaal Van der Hoop, 30 May 1785, en de goedkeuring van Zijne Hoogheid 15 Juny 1785; 
betrekkelijk de begeving der Ampten door het Collegie

• de fiscaale resolutie in 1785 marqueert
• Lijst der Amptenaaren en bediendens van het Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam, met 

derzelven tractementen & emolumenten
• Resolutie Raad ter Admiraliteit te Amsterdam 4 Januari 1788, betrekkelijk de vacatiën en 
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daggelden voor de leden en ministers, in commissie reizende
• Resolutie Raad ter Admiraliteit Amsterdam, 20 April 1770, betrekkelijk het gebruik der 

jagten
• Requeste van Jan Cornelis Lampsins van Baarland aan Hare Hoog Mogenden, 19 November 

1784, betrekkelijk verschillen met de Hollandsche Raaden en Ministers, bijzonder over het 
benoemen van commissarissen tot het magasijn & de werf

• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, betrekkelijk de nodige kennissen, die een 
Raad & Advis-fiscaal moet verkrijgen

• Missiven van Hare Hoog Mogenden aan het Collegie op de Maaze, 9 October 1628, 
betrekkelijk de titul van Advis-fiscaal zonder die van Raad

• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 19 Februari 1686; houdende dat de amptenaaren en 
bediendens, in hunne bedieningen gedelinqueert hebbende, te regt moeten staan voor het 
Collegie, onder het welk zij ressorteren

• Consideratiën in de secrete notulen van Hare Hoog Mogenden, 22 April 1788 gebragt ter 
gelegenheid der deliberatiën over de demissie van den heer Paulus

• Memorie of aanspraak van afscheid van den heer Paulus, wanneer hem zijne demissie door 
Hare Hoog Mogenden gegeven was, 29 April 1788

• Aantekeningen over den ontfanger Generaal, bijzonder over sommige pointen van zijne 
declaratie

• Extract uit het specie boek van den ontfanger
• Memorie omtrent de aanstelling van contrarolleur op het convooij te Amsterdam
• Eenige aantekeningen van den heer F. Van der Hoop over de commise Generaal
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 13 November 1598, betrekkelijk de verdeling der profijten 

tusschen alle de commisen Generaal
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 8 October 1655, betrekkelijk het verplaatsen der commisen

Generaal bij het Collegie te Amsterdam
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 15 januari 1732, betrekkelijk het aanstellen van een commis

op Zeeburg
• Brieven & resolutiën Hare Hoog Mogenden 1760 & 1761, betrekkelijk het different tusschen 

Holland en de andere provintiën over de aanstelling van een commis Generaal te 
Amsterdam

• Commissie van de heeren I. Comp & directeuren van de Berbice; 1 november 1740, 24 
Augustus 1779, 12 Maart 1784: Op den commis Generaal bij het Collegie te Amsterdam

• Resolutiën van den Raad ter Admiraliteit te Amsterdam: voordragt van den Commis 
Generaal: en advizen van den Raad & Advis-fiscaal, betrekkelijk de wagten te Amsterdam 
en het nodige getal commizen

• Kort betoog over de combinatie van Commizen collecteurs met de post van Commis ter 
recherche

• Aantekeningen over de verdiensten bij het Collegie te Amsterdam
• Aantekeningen over de kamerbewaarders en bodens, bij het voornoemt Collegie
• Aantekeningen over de post van Capitein, en Lieutenant geweldige, en de verandering in 

dezelve gemaakt
• Aantekeningen, betrekkelijk de chirurgijns van het Collegie. Betrekkelijk de bediendens in 

Texel en over de Weduwe Beurs
• Pointen van menage door den fiscaal Van der Hoop in het Collegie te Amsterdam 

veroorzaakt
• Resolutie Raad ter Admiraliteit te Amsterdam, 9 April 1745, houdende schikkingen omtrent 

de secretaire van het Collegie
Pointen van deliberatie; over de finantiën, bijzonder de heffing der middelen.

POINTEN VAN DELIBERATIE; OVER DE FINANTIËN, BIJZONDER DE HEFFING DER 
MIDDELEN.

157 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 10.
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop over de middelen te Waater, bijzonder over 

het -convooij & licent
• -Veijlgeld
• -lastgeld
• -Orisontsche tol
• -wederhelft van het last & veijlgeld
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop over de convoijen & licenten
• Aantekeningen van denzelven over de verpagting van de convoijen & licenten
• Aantekeningen van denzelven over het lastgeld
• Aantekeningen over de Orisontsche tol
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• Aantekeningen over de verbetering van de middelen te Waater
• Aantekeningen over de successive deliberatiën ter bepaling van pointen van menage
• Consideratiën over de navigatie en commercie der Verenigde Nederlanden, 5 December 

1672
• Missiven op het subject van de admodiatie en belasting der commercie voor het aangaan 

van de admodiatie in 1687
• Consideratiën en aanwijzingen dat door de hoge belastingen op eenige koopmanschappen 

gestelt, den handel en vertier daar van word gediverteert, en dat daarom de convooij-
lasten merkelijk behoorden te worden vermindert ( denkelijk van den jaare 1687 of even 
daarna )

• Consideratiën over de hedendaagse commercie of navale negotie, met bijgevoegde 
speculatiën over het werk der transitoire goederen, 1688 ( Informatiën over het regt van 
transito der goederen die na Oostenrijks, Braband en Vlaanderen worden vervoert )

• Aantekeningen over het oprigten van douanes
• Aantekeningen van resolutiën van Hare Hoog Mogenden: 1648, 1655, 1657, 1661; over de 

convoijen & licenten
• Aantekeningen van resolutiën: 1714-1785, betrekkelijk de middelen te waater
• Excerptie uit dezelven van den heer Bost
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden en rapporten, 1587-1791, betrekkelijk de heffing der 

middelen ter waater
• onder dezelven is de propositie van Zijne Hoogheid tot redres van den koophandel, 27 

Augustus 1751

158 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 11.
• Memorie van de gecommitteerdens uit de Collegiën ter Admiraliteit aan de personele 

commissie van Hare Hoog Mogenden in d. 24 April 1786, over de verbeteringen in de 
heffing van de middelen te waater

• Remarques van amptenaaren van d' Admiraliteit en van eenige kooplieden, betrekkelijk 
voornoemde memorie

• Ontwerp van den heer Allema, waarschijnlijk in 1782 of 1783, tot een plan, zo tot een 
Generaal Porto Franco, als tot redres in de bekering van het Zeewezen

• Aantekeningen over de meting der schepen
• Memorie van informatie, nopens de wijze der heffing van de convoijen & licenten, en de 

kunstgrepen, die gepractiseert worden onder de verscheide Collegiën ter Admiraliteit & 
voornamelijk te Amsterdam en Rotterdam om deze middelen te frauderen

• apparent opgestelt door den heer fiscaal Denicq
• Elucidatiën op voornoemde memorie
• apparent door den heer Boreel opgemaakt
• Informatiën door den heer Boreel in 1767 aan den heer Van Teylingen, toen commis 

Generaal, gegeven. Nopens de aangeving of lossing op requesten
• Orde & reglement van den Commis Generaal Pancras Clifford, 22 Januari 1785, op het 

wegen der goederen
• Informatiën van den Commis Franken, 29 May 1789, omtrent het weegen en tellen der 

goederen op requeste gelost wordende
• Oorspronkelijke schikkingen op de aangeving der goederen van Hull & Topsham komende
• Informatiën ter verandering van die schikkingen, die aangifte verhogende (onzeker in wat 

jaar)
• Nog nadere schikkingen, 5 Juny 1792, bepalende het quantum, op welken dezelve benadert 

kunnen worden
• Informatiën & schikkingen omtrent de aangifte der Catoene Lijwaater
• Deliberatiën in 1791 & 1792, gehouden in het Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam; over 

de losceduulen, -faciliteiten in d' aangeving, -extra requesten, en leges derzelven
• Schikkingen door de ministers bij het Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam gemaakt 

omtrent d' aangevingen van schaften van laarzen gesneden uit kalfsvellen
• omtrent d' aangevingen van zijldoek
• omtrent d' aangevingen van ruuwe suijker in brooden
• omtrent d' aangevingen van goederen uit Smirna komende
• omtrent d' aangevingen van Camoesleer
• omtrent d' aangevingen van tonnen Schotse koolen
• omtrent d' aangevingen van Inlands gemaale tras
• omtrent d' aangevingen van tabak bij den uitvoer
• omtrent d' aangevingen van kanterkaas
• omtrent d' aangevingen van kromhout
• Schikkingen op het comptoir te Arnhem gemaakt
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• 2 missiven van den heer Hovy, 5, 7 April 1786, betrekkelijk de noodzakelijkheid van 
vermindering der inkomende regten op eenige articulen uit Ruslandt komende

• Ordonnantie opt passagiegelt ende van alle vrachten, 17e eeuw
Binnenlandse paspoorten

BINNENLANDSE PASPOORTEN

159 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 12.
• Deliberatiën in de jaaren; 1727, 1759, 1760, 1766, 1767, 1768, 1769, 1772, 1785
• P.M. van den heer Heymeriks behelsende de dispositiën van Hare Hoog Mogendenover de 

binnelandsche paspoorten, 1596-1688
• Missiven van den ontfanger Ivoij, 13 Juny 1787, over het nut of onnut des binnelandsche 

paspoorten
• Missiven van den fiscaal Van der Hoop aan den ontfanger Wentholt, 24 April 1789, 

houdende kennis van de schikkingen
• bij het Collegie op de Maaze gemaakt omtrent de binnelandsche paspoorten voor het vee
• Deliberatiën over beurt-brieven en beurtschippers en over het verlenen van jaarbrieven
• Lijst der schepen & aangebragte goederen in 1720 te Amsterdam
• Lijst van de navigatie hier te Lande gedurende eenige jaaren
• Lijst der schepen, uitgevaaren na Groeneland & Straat Davids, 1768-1788
• H. der Kinderen, 1789, met bijlage (Alfabetische Naamlijst Groenlandsche & Straat 

Davissche Commandeurs d.d. 1788)
• Deliberatiën in 1772 & 1789, over het formeren van staaten van in-en uitvoer
• Lijst van eenige ingekomene & uitgevoerde goederen als;
• -linnens
• -suijker
• -coffij
• -cacao
• -catoen
• -tabak
• -meijden
• -rijst
• -indigo
• -thee
• -suijkeren & sijroopen
• -tabak
• -kaas uit Noord Holland
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop, betrekkelijk de betaling van 50/m van het 

Collegie te Amsterdam aan dat in Zeeland
• Betrekkelijk het dispuut over het halve licent
• Betrekkelijk Schotse arrest
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop betrekkelijk het different over het half licent 

tusschen de Collegiën op de Maaze, te Amsterdam & in Zeeland. Met veele bijlagen, 1590-
1753

• Aantekeningen & bijlagen, betrekkelijk de verschillen tusschen de Collegiën op de Maaze en
te Amsterdam over de heffing van goederen te Gouda en te Amsterdam gelaaden in 
schepen, gedestineert na Amsterdam & Rotterdam

• Aantekeningen & bijlagen betrekkelijk het verschil tusschen de Collegiën te Amsterdam en 
in het Noorderquartier wegens de inkomende & uitgaande regten in de zeegaten

Finantiën, bijzonder den ontfang & de lasten in het algemeen & der 5 bijzondere Collegiën.

FINANTIËN, BIJZONDER DEN ONTFANG & DE LASTEN IN HET ALGEMEEN & DER 5 
BIJZONDERE COLLEGIËN.

160 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 13.
• Memorie van penningen door het Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam benodigt, 8 May 

1653
• Overslag Admiraliteit Amsterdam in den aanbouw, 8 May 1653
• Staat van het genegotieerde tot lasten van het Collegie ter Admiraliteit, 31 December 1663
• Staat van profijt door de reductie der interesse van 5 op 4, 1664
• Staat en calculatie wat de Collegiën ter Admiraliteit na proportie van belastingen van 

Holland nog zouden moeten negotiëren, Januari 1666
• Rekening uit het advis der Admiraliteiten van gediminueerde equipage, 24 November 1666
• Extract uit de rekening van den ontfanger te Amsterdam anno 1681
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• Resolutie Hare Hoog Mogenden 30 December 1682, de Generaliteit's rekenkamer belast 
met het opmaaken der staaten van de Collegiën

• Staaten en memoriën van den ontfang en van de lasten van de Collegiën ter Admiraliteit op 
de Maaze, te Amsterdam en in het Noorderquartier, opgemaakt in 1685

• Notitie van alle de vrije dispositiën en paspoorten door Hare Hoog Mogenden verleent, 
sedert ultimo September 1687, ultimo September 1688: zijnde het eerste jaar der 
Admodiatie

• Korte staat van 's middel te waater bij Hare Hoog Mogenden voor de helft in Admodiatie 
uitgegeven voor zo veel het eerste jaar bedraagt beginnende 1 October 1687 -1 October 
1688

• Memorie van het rendement der 5 Collegiën; in het eerste jaar der admodiatie, niet 
tegenstaande de belemmering in de negotie door de gevreesde en opgevolgde Zwaare 
Oorlog

• Korte staat dito, van 1 October 1687 -ultimo Juny 1690
• Aantekeningen van de heeren A. en F. Van der Hoop, betrekkelijk het middel van het 

kleinzegel door de Collegiën ter Admiraliteit geint wordende
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, betrekkelijk de aanschrijvingen van Hare 

Hoog Mogenden aan de Collegiën over het aanbrengen van haare rekeningen
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, betrekkelijk de bergtogten der ontfangers 

Generaal
Collegie op de Maaze.

COLLEGIE OP DE MAAZE.

160 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 13 (vervolg)
• Register van de maandstaaten der middelen op de inkomende & uitgaande goederen 

geheven op de comptoiren van de licenten, ressorterende onder de Admiraliteit van 
Rotterdam, 1 Januari-ultimo December 1669

• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop over het inkomen van 1709-1725, met 
extracten uit de rekeningen over die jaaren en eenige volgende

• Ordinaris inkomen van d' Admiraliteit op de Maaze in 1738
• Staaten der tractementen van de Raaden, Ministers & bediendens, 1650 en na 1690
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, betrekkelijk de capittelen van ontfang & 

uitgaaf der rekeningen van den Ontfanger Generaal
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, betrekkelijk de rekeningen van d' Admiraliteit

op de Maaze, en eenige pointen daartoe betrekkelijk
• Aantekeningen d' Apostillen op die rekeningen, 1771-1781, met papieren ter opheldering
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden: Generaliteit's Rekenkamer & Collegiën op de Maaze, 

1662-1780; betrekkelijk voornoemde rekeningen & huishoudelijke administratie van 
voornoemt Collegie

• onder dezelven is een different tusschen de Rekenkamer en het Collegie in 1761
• Missiven van d' Admiraliteit op de Maaze, 28 May 1793, houdende voordragt over de 

finantieële staat van dat Collegie
Collegie te Amsterdam.

COLLEGIE TE AMSTERDAM.

161 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 14.
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop over het inkomen, 1709-1729
• Inkomen van dat Collegie in 1736
• Staaten van het inkomen 1715-1791
• Aantekeningen over megotiatiën van penningen van particuliere
• Uitvoerige staat der finantiën over het jaar 1780
• Rapport over de finantiën, 3 July 1786
• legt apart, om de groote van het formaat, in de kast nr. 4
• Recherches over de finantiën, ten oogmerken om de petitiën van den staat op een andere 

voet te brengen. Bijzonder om uit de middelen te waater te betalen de tractementen tot het
geheele huishouden, de tractementen en daglonen van de werve, de benodigde 
materiaalen. En dus die bij subsidie van den staat te verkrijgen de militaire kosten voor 
equipage en extraordinaire aankoop van ruuwe materiaalen tot aanbouw & berusting van 
schepen

• Pretentiën van d' Admiraliteit te Amsterdam op het fonds van het verhoogde last en 
veijlgeld, 3 Maart 1794

• Bestekken tot een vertrek voor den Commis Generaal & eenige verandering in het comptoir
van de Hoofdelijke Betaling
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• Notitie van tractementen en pensioenen, 1650, met aantekeningen van vermindering, 
vernietiging, verhoging of nieuwlings ingevoerde, tot 1681

• Tractementen & emolumenten der Raaden, Ministers & bediendens, mitsgaders 
dedaglonen der werklieden, ultimo December 1781

• Deliberatiën in 1788-1790, ter vestiging van de huishoudelijke bediendens en afzondering 
van d' Administratie van de werv

• Resolutie, 4 Juny 1790, betrekkelijk de leverantie van comptoir behoeftens
• Rapport van den fiscaal Van der Hoop, 14 July 1789, betrekkelijk het comptoir te Amsterdam

of de heffing der middelen, en de kosten daartoe nodig
• resolutie daar op genomen marqueert
• Rapport & verbaal, betrekkelijk het comptoir op de vaart, met de resolutiën daar op 

genomen; 20 July 1785, 1 Augustus 1786, 19 Januari 1787, 22 May 1787
• Rapport & verbaal, betrekkelijk de comptoiren te Muijden & Amersfoort, met de resolutiën 

daar op genomen; 7 September 1785, 1 Augustus 1786, 22 May 1787, 27 Juny 1787
• Verkorte borderel & verantwoording van den ontfanger Ivoij. ter model
• Rapport & verbaal, betrekkelijk de comptoiren in Gelderland met de resolutiën daar op 

genomen; 31 May 1786, 12 December 1786, 19 Januari 1787, 9 Februari 1787
• Missivens van de ontfangers & commizen der buite comptoire, 1787 gerequireert ten 

oogmerken om de leges op een eenparige voet te brengen
• Recherches in 1782, betrekkelijk een voorslag van het Collegie op de Maaze, om het 

comptoir van Schenkenschans te transporteren naar Milligen
• Aantekeningen & bijlagen, betrekkelijk het verschil tusschen de staaten van Utrecht & het 

Collegie te Amsterdam over de betaling der transportgelden voor de militie in de provintie 
Utrecht

162 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 15.
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, betrekkelijk de rekeningen van den Ontfanger

Generaal. De bijzondere articulen of capittelen van ontfang & uitgaaf
• Aantekeningen van de heeren A. & F. Van der Hoop, betrekkelijk de rekeningen en eenige 

pointen van dezelve. Met de apostillen op dezelve, 1768-1780
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden: -Generaliteit;s Rekenkamer & Collegie te 

Amsterdam, 1623-1779. betrekkelijk voornoemde rekeningen & huishoudelijke 
administratie

• onder dezelve is een memorie van gehoudene conferentiën in 1721, tusschen de 
gecommitteerdens uit de Generaliteit's Rekenkamer & het Collegie ter Admiraliteit te 
Amsterdam

Collegie in Zeeland.

COLLEGIE IN ZEELAND.

163 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 16.
• Aantekeningen & memoriën van den heer F. Van der Hoop, betrekkelijk de rekeningen van 

het Collegie in Zeeland
• Aantekeningen, apostillen, brieven & resolutiën, betrekkelijk de rekeningen over 1767, 

betrekkelijk de rekeningen over 1769
• Bij gelegenheid van deze zijn uitvoerige aantekeningen over de capittelen van ontfang & 

uitgaaf: 1772, 1776, 1773-1778, 1779-1780
Collegie in het Noorderquartier.

COLLEGIE IN HET NOORDERQUARTIER.

163 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 16 (vervolg).
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop over de inkomsten, 1708-1726
• de rekening over 1724 is zeer uitvoerig
• Ordinaris inkomen, 1736
• Lijst van tractementen, etc., 1650
• Staat van de tractementen etc., 1680
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, betrekkelijk de rekeningen over; 1769, 1770, 

1772, 1774, 1777, 1780: over veele capittelen van ontfang & uitgaaf. Zeer breedvoerig over 
1769
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Collegie in Vrieslandt.

COLLEGIE IN VRIESLANDT.

164 Stukken afkomstig uit portfeuille Q 17.
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop over de inkomsten, 1708-1726
• Aantekeningen van denzelven over de rekeningen van 1718 & 1726
• Lijst der convooijmeesters & contrarolleurs, 1790
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, betrekkelijk de rekeningen over 1769
• Zeer uitvoerig de rekeneningen over; 1772, 1778, 1780
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop over het last & veijlgeldt in de provintie Stad 

& Lande gecollecteert
• Aantekeningen van denzelven over zekere ƒ 35000, die aan het Collegie in Vrieslandt 

worden betaalt
• Bijlagen daar toe relatief
• Resolutie Raad tot Admiraliteit in Vrieslandt, 27 Juny 1726, uit welke blijkt dat de advis-

fiscaal aldaar een emolument geniet, onder de titul van pleijdooij-gelden
• Rapport in het Collegie uitgebragt, 29 April 1773, over de finantieele staat van het Collegie, 

en over pointen van menage
• Deliberatiën in 1785, over de agterlijke staat van dan Collegie, en over middelen van redres
• Rapport van gecommitteerdens tot onderzoek van het Finantie Wezen, 2 Augustus 1786 

overgegeven
• En verdere deliberatiën over dat rapport & over de crediteuren van dat Collegie
• Verscheide brieven, betrekkelijk de rekeningen, agterlijke staat en andere pointen

Finantiën; pointen van deliberatie over aanhalingen.

FINANTIËN; POINTEN VAN DELIBERATIE OVER AANHALINGEN.

165 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 18.
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 19 December 1586, houdende dat de procedures n cas van 

aanhalingen voor de Collegiën ter Admiraliteit zouden moeten worden geventileert, dog 
dat om de privilegiën der steden dezelve ter keuze der gedaagdens zouden kunnen worden 
gebragt voor schepenen, dog dat van derzelver vonnissen zouden mogen worden 
geappelleert aan de Collegiën ter Admiraliteit

• Resolutiën Staten van Holland: 1615, 1616, 1623, 1626; houdende dat van den sententiën bij 
de Collegie ter Admiraliteit gewezen zouden mogen gereformeert worden aan den Raad 
van Staate

• Consideratiën over het regt dat d' Admiraliteiten op de personen en goederen in steeden & 
provintiën sustineren te hebben anno 1665. Procedures bij d' Admiraliteit, 1729, tegens een 
schuitevoerder

• Resolutie Raad ter Admiraliteit te Amsterdam, 30 Januari 1740, houdende een conventie 
met het geregt van Amsterdam over het doen van citatiën ( resolutiën Gelderland 1716 & 
1731 over de Jurisdictie omtrent bediendens van d' Admiraliteit)

• Advis van Gecommitteerde Raaden ter Admiraliteit over het conflict van jurisdictie, extra 30 
Januari 1745:

• Consideratiën en remarques van burgemeesteren & schepenen der stad Amsterdam, over 
het advis door de gecommitteerden met de Admiraliteiten dezer provintie ingegeven, 
nopende het conflict van jurisdictie, tusschen die van den geregte, en den Raad ter 
Admiraliteit binnen de gem. stad ontstaan. Nader concept tot conciliatie van de differenten 
over het Point van judicature der Collegiën ter Admiraliteit, zakende het stuk der convoijen 
& licenten in een besogne in Holland; 15 Juny 1753 overgegeven

• Resolutie Holland; 5, 20 Januari 1720, houdende deliberatiën over het arrest in Texel van 
een schip te Hoorn beladen door de Ministers van het Collegie te Amsterdam

• Missiven Hare Hoog Mogenden, 25 April 1726, betrekkelijk difficulteiten door de magistraat 
van Dordrecht ter gelegenheid van een aanhaling veroorzaakt

• Berigt Hollandsche Raaden & Ministers Admiraliteit Noorderquartier, 8 Maart 1727, 
betrekkelijk een verschil met de Magistraat van Medemblik, over het arresteren van een 
schip door een officier van voornoemt Collegie

• Missiven van de Magistraat van Rotterdam, 20 April 1728, betrekkelijk een aanhaling door 
de officieren van het Collegie op de Maaze, binnen die stad gedaan

• Deductiën betrekkelijk procedures in 1769 geventileert over een aanhaling van suijker
• Deliberatiën bij het Collegie te Amsterdam in 1792 gehouden, over compositiën in cas van 

aanhaling
• Advis van den fiscaal Van der Hoop 16 December 1792, betrekkelijk de behandeling van 

aanhalingen
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• Correspondentie met den Commis Generaal van Minninghen over het voornoemt subject
• Missiven van den fiscaal Van der Hoop aan den heer Van Blijdenberg, 20 Februari 1793, 

betrekkelijk de behandeling van aanhalingen te Rotterdam en in Zeeland
Finantiën; pointen van Deliberaite over subsidie van den Staat.

FINANTIËN; POINTEN VAN DELIBERAITE OVER SUBSIDIE VAN DEN STAAT.

166 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 19.
• Aantekeningen van den heeren A. & F. Van der Hoop over de petitiën tot extraordinaire 

equipagiën & aanbouw van schepen
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop over equipages van schepen van oorlog; 1581-

1601, 1588-1597
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop over een staat van oorlog te waater in 1596
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop over subsidie voor d' Admiraliteit voor dato 

van de Munstersche Vrede, 1601-1648
• Staat van de consenten bij Holland gedragen op de petitiën ter zaake van equipage, 1701-

1714
• Opgaave van alle de petitiën tot equipage, 1750-1779
• Staat der petitiën, zo tot aanbouw & equipage, als andere noodwendigheden van de 

Marine, 1771-1787
• Aantekeningen over de repartitie der subsidiën onder de Collegiën ter Admiraliteit
• Geprojecteerde veranderingen in 1793 van dezelven
• Memorie over de termijn van betaling aan de Collegiën voor aanbouw & equipage
• Calculatie over de petitiën; 18 Augustus 1767, 16 April 1771, 26 July 1773, 16 April 1779
• Memoriën en staaten van penningen, door de provintiën gefurneert, en niet afgehaalt door 

of niet afgegeven aan de Collegiën ter Admiraliteit
• Staaten van penningen, die door de Collegie ter Admiraliteit nog konden worden ontfangen
• Staaten van penningen, door de provintiën van Gelderland, Overijssel, Stad & Lande 

gefurneert, op welke door de Collegiën geen aanspraak kan worden gemaakt
• Memorie van berekeningen, betrekkelijk tot de provintie en het Collegie in Zeeland
• onder dezelven is een noti van den heer Van Lijnden, toen ter tijd eerste edele, 

ontwikkelende het systeme van die provintie, en zelfs de gehele quote van die provintie 
niet te furneren

• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden, 1627-1793, bevattende staaten van equipage & 
aanbouw, door de Gecommitteerdens uit de Collegiën geformeert

• onder dezelve is een merkwaardige staat voor 1628
• missiven van de Collegiën op de Maaze & te Amsterdam, 3 Maart & 3 Juny 1789; houdende, 

vooral de twede, uitvoerige calculatiën ter bevordering der kosten, nodig voor het 
equiperen van schepen en ter justificatie der geformeerde petitie

• Memoriën over de verrekening van verongelukte schepen
Pointen van deliberatie over de Publieke Werken; eerst het locaale.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER DE PUBLIEKE WERKEN; EERST HET LOCAALE.

167 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 20
• Deliberatiën in 1688; over het maaken van bekwaame dokken tot conservatie van schepen 

van oorlog
• Deliberatiën in 1693 & 1785; over het hok te Amsterdam
• Recherches in 1786-1788, over de havenen van Medemblik & Hoorn
• met tekening
• Memorie van den Luitenant Admiraal Schrijver in 1751; in welke het Nieuwe Diep tot een 

haven word voorgestelt
• Schikkingen in 1780 & volgende gemaakt, over het leggen van schepen in het Oude Veer en 

in de Balg
• met 3 tekeningen
• Deliberatiën in 1648, 1781 & volgende, over het Nieuwe Diep
• met 3 tekeningen
• Deliberatiën in 1780, 1781 & 1787, over het Goereesche Zeegat
• Deliberatiën in 1627, 1637, 1746, 1783 & volgende, over de Zeeuwsche Zeegaaten
• met tekening
• Recherches in 1787, over de Haven van Harlingen
• Recherches in 1783, 1787; over de Haven van Delfzijl
• Rapporten over de zeegaaten, overgegeven 23 May 1783 & 20 Juny 1787
• Deliberatiën in 1780, 1785 & 1793; over de defensie van Texel, 's Vlie, Schelde & andere 
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Zeegaaten
Pointen van deliberatie over de Publieke Werken; reglementen.

POINTEN VAN DELIBERATIE OVER DE PUBLIEKE WERKEN; REGLEMENTEN.

168 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 21.
• Missive van Zijne Hoogheid, 19 januari 1781
• Resolutie Raad ter Admiraliteit Amsterdam, 23 Januari 1781, ter benoeming van den heer 

vice-admiraal Reijnst, tot mede commissaris van 's Lands magasijnen en timmerwerve
• Reglementen & instructiën bij het Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam geformeert, 1634-

1789; betrekkelijk de Publieke Werken en de amptenaaren van de werv
• Staat van het werk & werkvolk op 's Lands werv, 15 April 1787; door den equipagemr. May 

geformeert
• Rapport van den fiscaal Van der Hoop, 25 Januari 1788, betrekkelijk den staat der Publieke 

Werken en voorgeslage veranderingen
• Resolutiën daar op genomen; 29 April 1788, 8 May 1788, 28 Juny 1788, 20 October 1789
• Opgaave der 3 maandelijkse betalingen aan d' amptenaaren & bediendens van het 

Generaal Comptoir, 1789-191
• Opgaave der dagloonen, 1789-1793
• Generaale kosten wegens inkoop van materiaalen, 1789, 1793
• Voorslag van den fiscaal Van der Hoop, ter plaatsing der bediendens, commandeurs & 

werklieden
• Deliberatiën over gagementen van oude bediendens & werklieden
• Aantekeningen van den fiscaal Van der Hoop, over de verdere verbeteringen die bij 

voortsgang van tijd hadden kunnen worden ontwikkelt
• Acte van accoord, 4 Januari 1678, betrekkelijk het regt van de kraan

Militaire Zaaken. Bemanning; officieren, adelborsten, onderofficieren.

MILITAIRE ZAAKEN. BEMANNING; OFFICIEREN, ADELBORSTEN, ONDEROFFICIEREN.

169 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 25.
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop, over de bemanning der schepen van oorlog
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden, 22 Maart 1652, 10 July 1654; bij welken gearresteert is de 

lijst, waar na 's Lands schepen van oorlog bemant en in soldije getracteert zullen worden
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden, 11 Maart 1665, 22 December 1667; bij welken zijn bepaalt 

de tractementen voor den fiscaal, secretaris, doctor & chirurgen op 's lands vloot
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 12 April 1701; betrekkelijk de lieutenant van den provoost 

Generaal nevens den scherpregter en eenige bediendens
• lijsten van bemanning van 's lands schepen, 10 Maart 1779 gearresteert
• Aantekeningen over de vlag-officieren en derzelver tractementen
• Aantekeningen over de capiteinen 1599, en bijzonder over een verschil in 1612 omtrent de 

aanstelling
• Successive resolutiën over tafelgelden, die aan vlag-officieren worden toegelegt
• Aantekeningen over 1782 & 1787; over het toekennen van een clercq of secretaris aan de 

vlag-of commanderend officier
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 21 April 1735, houdende rapport om tractementen toe te 

leggen aan officieren, ressorterende onder de Collegiën in Holland
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop & resolutiën; over declaratiën van officieren, 

bijzonder van commissiën bij de Barbarijsche Mogendheden
• Resolutiën & instructiën over het examineren en instruciën van Adelborsten
• Deliberatiën in; 1783, 1785, 1786 & 1793: over examens van lieutenants
• Project tot verdeling der officieren, bij tijd van Vrede in Capitainen Commandanten
• -capitein van fregatten 36 (stukken)
• -Capitein van fregatten 24 (stukken)
• -Capitein van kleine vaartuigen
• -Eerste officier bij Capitein Commandeur
• -Eerste officier bij Capitein van 36 (stukken)
• -Eerste officier bij Capitein van 24 (stukken)
• -Eerste officier bij Capitein van kleine vaartuigen
• -tweede lieutenants
• Deliberatiën & recherches, over de kaarten en instrumenten benodigt voor Commandant-

Officieren
• Deliberatiën over de middelen ter aanmoediging tot het zoeken van de lengte op zee & ter 

verbetering der zeekaarten
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• Aantekeningen over het oprigten van een Cadette School, over het kweekschool tot de 
zeevaart & over diengelijke instituuten voor d' artillerie en in andere landen

• Deliberatiën over het plaatsen van onder-officieren op de werv
Militaire Zaaken; betaling der maandgelden.

MILITAIRE ZAAKEN; BETALING DER MAANDGELDEN.

170 Stukken afkomstig uit portfeuille Q 26.
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop over de soldijen der matroozen
• Missivens 1788 & 1789; over de betaling van daggelden aan een capitein & adjudant, die in 

Texel gecommandeert had zonder genot van kostpenningen
• Recherches van den fiscaal Van der Hoop, ter verandering in de betaling der maandgelden 

zeer in het bijzonder, ter intrekking van de 40 pond voor de schrijvers
• Voorslag van denzelven daar toe ,1 May 1786
• resolutie Raad ter Admiraliteit te Amsterdam, 3 October 1786, bij welken voornoemt 

voorslag tot een proeve met een equipage ter uitvoer is gebragt
• Resolutie dito 21 December 1786,bij welken ook de voorgeslagene verandering in d' 

administratie der plunjes is gearresteert
• Memorie van den fiscaal Van der Hoop, ter opheldering van de verbeteringen die lijkes 

Collegie op de Maaze en te Amsterdam in de betaling der maandgelden is geintroduceert
• Reglement van de betaling der maandgelden bij het Collegie in Vrieslandt, 9 Juny 1787 

gearresteert
• Voorslag van den fiscaal Van der Hoop, 4 Juny 1788, ter verandering van het comptoir van 

de Hoofdelijke Betaling
• Resolutie, 26 Januari 1789, daar op genomen
• Reglement op d' aanwerving, betaling der maandgelden en verzorging der nodige plunjes 

gearresteert 26 Januari 1789
• De resolutie waar bij het zelve is gearresteert, manqueert
• Resolutie 16 Februari 1789 van het comptoir Hoofdelijke Betalingen; waarbij voornoemde 

verandering is gearresteert. En in handen van den heer Fiscaal gestelt de beloning van den 
commis & clercquen, en de te houden rang tusschen deze laatste

• dat rapport zoude uitgebragt zijn, wanneer de posten of van den heer Scholten og van den 
heer van Idekkinge zouden hebben gevaceert

• Aantekeningen over d' emolumenten in dat comptoir & over de nodige boeken door de 
schrijvers mede te nemen

• Resolutie Raad ter Admiraliteit te Amsterdam 22 Januari 1793, houdende de bepalingen van 
Zijne Hoogheid, omtrent de mentoringen der officieren

• Resolutie & aantekeningen over de nodige plunjes, 1777-1786
• Projecten in 1780, ter bouwing van een hospitaal op het eijland Texel en in 1782 aan de 

Helder
• met 4 tekeningen
• Recherches over het benodigt dedommagement ten oogmerken om te bepalen de 

vergoeding in cas van schadens of verongelukking, 1777-1785
• Aantekeningen van de resolutiën Hare Hoog Mogenden; 1595, 1599, 1654: betrekkelijk tot 

de schafting en kosten van schafting
• Resolutie Raad ter Admiraliteit te Amsterdam 21 Maart 1725, bepalende de voet, op welke 

vergoeding van bedorve victualie kan worden gevraagt
• resolutie Raad ter Admiraliteit te Amsterdam, 30 September 1783, betrekkelijk het geven 

van genever op Guinee
• Aantekeningen over het moutwaater
• Memorie van den Graaf Van Bijland, October 1793; over de nadeelen die de officieren over 

het victualieren ondergaan
• Aantekeningen over de zieke kost, vergoeding voor officieren en middelen van voorzorg 

door augurken, zuurkool, moutwater
• Schikkingen van het Collegie in Zeeland over het victualieren
• Resolutie Holland 15 Juny 1792, houdende het advis van het Hof van Holland, over de 

vervolgingen der crediteuren van een capitein, wegens geleverde victualie welke geen 
betalingen voor zijn ordonnantiën voor kostpenningen ontfang

Militaire Zaaken; Vaste post op de staat van oorlog.

MILITAIRE ZAAKEN; VASTE POST OP DE STAAT VAN OORLOG.

171 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 28.
• Resolutiën Staten van Holland; 2, 10 December 1665, 12 December 1665, 18 December 1665
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• Resolutie Gecommitteerden Raaden 29 Januari 1667
• Lijst van soldijen van 1669, betrekkelijk regimenten mariniers of scheeps-soldaaten
• Deliberatiën in 1688, over het oprigten van 6 regimenten zee-soldaaten
• Deliberatiën in 1781, met de conclusive resolutie 20 December 1781; over het oprigten van 

een corps Mariniers van 6000 man
• Alsmede over de middelen ter executie, welke niet in uitvoer zijn gebragt
• Deliberatiën in 1783, houdende eenige verandering in het voornoemt plan
• Deliberatiën in 1783, over een vaste post tot een jaarlijkse equipage
• Deliberatiën in 1787 & 1788; welke aanleiding hebben gegeven tot een calculatie van het 

geen uit een vaste jaarlijkse som tot ondersteuning van een goede marine zouden kunnen 
gevonden worden houdende;

• 1ste d' oprigting van een corps canoniers
• 2. d' oprigting van een corps mariniers
• 3. d' equipage van 5 wagtschepen
• 4. de tractementen voor officieren buiten dienst
• Plan van Zijne Hoogheid 17 Maart 1789, tot oprigting van een corps mariniers
• Deliberatiën daar over gehouden in 1791 & 1792
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden, 29 Juny 1792, 7 September 1792; houdende rapport en 

bepaling tot oprigting van 6 compagniën artillerie & tot het verlenen van vaste 
tractementen aan officieren buiten dienst

• Memoriën & nota's ter uitvoering van voornoemde resolutiën
Militaire Zaaken; Huishoudelijke ordes.

MILITAIRE ZAAKEN; HUISHOUDELIJKE ORDES.

172 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 29.
• Orde & reglement gestelt en gemaakt bij de heeren Gecommitteerden Raaden ter 

Admiraliteit residerende binnen Amsterdam, op verscheidene zaaken rakende de schepen 
van oorlog tot Haar directie staande 18 Februari 1637

• Orde & reglement gestelt en gemaakt bij de heeren Gecommitteerde Raaden ter 
Admiraliteit residerende binnen Amsterdam, op verscheidene zaaken rakende de schepen 
van oorlog tot Haar directie staande 1 april 1639

• Resolutie 15 November 1782, houdende ordes tot het geven van verlof
• Reglementen & instructiën, betrekkelijk tot de schrijvers en oppermeesters
• Resolutiën; 28 Februari 1786, 2 May 1786, 26 May 1786: bij welke de uitlegger is 

ingetrokken, en verandert in een wagtschip ten dienste op de Ree van Texel
• Huishoudelijke schikkingen in 1788 gemaakt, voor het victualieren der schepen die naar O-

Indiën zijn gezonden
• Recherches, over de verantwoording van de victualie, door de schepen van oorlog in Oost 

Indiën gebruikt. Bijzonder over; de maaten, de waardes des rijxdaalder, & de tafelgelden
• Project reglementen over het doen der saluten

Militaire ordes.

MILITAIRE ORDES.

173 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 30.
• Eenige articulen, en in consideratie te nemen bij het brengen van den zeedienst op een 

generaale voet bij alle de Collegiën
• Resolutiën; 27 Juny, 2 July 1782: volgens welken het zeemans handboek enigsints tot een 

reglement is geintroduceert
• Ontwerp tot een generale order voor den dienst ter zee, door den heer Luitenant Admiraal 

Reijnst in 1785 of 1786 ontworpen
• Overzetting van de Engelsche Ordonnantiën
• Instructie voor den dienst ter zee bij de Oost Indische Compagnie
• Ordes en instructien gegeven door J.H. van Kinsbergen ... in de jaaren 1776 en 1777
• Zeynen etc., 1747
• Generale Zeynen omme geobserveerd te worden by de Gecombineerde Vloot etc., 17.. (niet 

ingevuld)
• Zeinen etc., 1780
• Secrete seyne van verkenning door J.H. van Kinsbergen d.d. 12-06-1784
• Ontwerp ... door middel van drie vlaggen ... zeinen te doen, door J. van Woensel
• Secrete Zeinen van verkenning etc. door J.H. van Kinsbergen d.d. 23-06-1789
• Brief van J.H. van Kinsbergen d.d. 16-05-1794
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Verantwoordingen veroorzaakt door politique onenigheden.

VERANTWOORDINGEN VEROORZAAKT DOOR POLITIQUE ONENIGHEDEN.

174 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 32.
• Begonnen journaal van J.C. Van der Hoop, 18 September 1782-18 October 1782
• Berigten van de Collegiën ter Admiraliteit in 1781 gerequireert & ingekomen, betrekkelijk 

hunne verrigtingen gedurende den ontstaane oorlog met Engeland
• Propositie van Leiden, 31 July 1782, over werkeloosheid
• Notulen van den scheeps-Krijgsraad; 4 September 1782, 9 September 1782, 15 September 

1782 & memoriën over de redenen, die toen ter tijd het uitzeijlen van het Esquader hebben 
belet

• Berigten van de Collegiën ter Admiraliteit in 1782 gerequireert en ingekomen, betrekkelijk 
hunne verrigtingen in dat jaar

• Deliberatiën in Holland in 1783 gehouden, betrekkelijk de afdanking van oude matroozen 
door het Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam

• Deliberatiën bij Hare Hoog Mogenden in 1785 gehouden over een request om convooij
• bepaaldelijk ingerigt tegens den fiscaal Van der Hoop
• Klagten over onveijligheid in de ZuijderZee in 1787
• Advis van den fiscaal Van der Hoop, 9 October 1788, omtrent den staat der schepen van 

oorlog en gelegenheden tot aanwerving
• Berigt van het Collegie ter Admiraliteit Amsterdam, 8 May 1793; betrekkelijk Haare 

verrigtingen in het begin van de Fransche oorlog
• er heerschte ongenoegen over dat Collegie, als of het zelve te weinig had gecontribueert tot

de Binnelandsche Defensie
• Memoriën, missivens, rapporten, gedrukte stukken; betreffelijk de zo genaamde mislukte 

expeditie naar Brest
• Aanmerkelijk is het rapport, fiscaal Van der Hoop 22 November 1785, bevattende de waare 

staat der deliberatiën die over die zaak hadden plaats gehad

175 Portefeuille Q 32: Bylaagen behoorende tot het rapport over 't onderzoek der 
redenen van het niet vertrekken der schepen naar Brest, ter vergadering van hun 
Hoog. Mog.
d.d. 24 juni 1785 1 deel

• gedrukt
Militaire Zaaken; criminele procedures.

MILITAIRE ZAAKEN; CRIMINELE PROCEDURES.

176 Stukken afkomstig uit portefeuille Q 37.
• Aantekeningen van den heer Six, betrekkelijk tot sententiën gevallen wegens misdaaden 

van muijterije en disobedientie, wegens wandevoir en lacheteit
• Pro memoria van denzelven over de straf met de koorde
• Memoriën betrekkelijk de jurisdictie op de Ree van Texel en aan de Helder
• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, betrekkelijk:
• -den secretaris van 's Lands vloot
• -betrekkelijk deszelfs tractement
• -betrekkelijk deszelfs clercquen
• -betrekkelijk deszelfs kostgeld
• -betrekkelijk deszelfs daggeld
• Bijlagen daar toe relatief
• Aantekeningen van denzelven, betrekkelijk de fiscaal van de Vloot
• Betrekkelijk deszelfs tractement & betrekkelijk deszelfs voor van declareren
• Aantekeningen voor denzelven, betrekkelijk de deliberatiën over de Hooge Zee-

krijgsraaden in 1695 & 1780. Betrekkelijk de betaling van de kosten daar op gevallen, als 
mede op het houden van eenige andere Zee-krijgsraaden

• Articulbrief, 18 April 1702
• Deliberatiën in 1783 & 1784, betrekkelijk een te vernieuwe articulbrief
• Sententie der Muijtelingen op het fregat de Venus, 1779
• (Criminele procedures tegens sommige muitelingen van het Oost Indische schip 

Neyenburg, April 1764, apart in 2 talen ingebonden.)
• Requeste van Gideon Braak aan Zijne Hoogheid om brieven van abolitie van 'tgeen hem bij 

sententie van d' Admiraliteit 11 Juny 1774, tot misdaad was geimputeert
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• Papieren in de zaak van den capitein Andries de Bruijn, bij sententie van den Hogen 
Krijgsraad, 1 November 1781, gecondemneert

• Recherches van den fiscaal Van der Hoop, over zeker geregde van den capitein Graave van 
Bijland in het Heere Logement, 16 November 1783

• Procedures van officieren, die hunne schepen aan den vijand hebben overgegeven of 
anders verloren

• Bijzonder de schout bij nagt Van Bijland, 1780
• Bijzonder de capitein Melvill, 1783
• Bijzonder de capitein Mulder, 1783
• Bijzonder de capitein Aberson, 1784
• Bijzonder Sylvester, 1787
• Memorie van den S.B.N. Rietveldt, over de procedures tegen de capiteinen Satinck & 

Volbergen
• Rapport van het Collegie op de Maaze aan Hare Hoog Mogenden 1 April 1788, betrekkelijk 

de te regt stelling van de muitelingen op het Compagnieschip Barbestein
• Advis van den fiscaal Van der Hoop, 9 July 1787; betrekkelijk een aanklagte van het Defensie

Wezen te Amsterdam tegens eenige lieden van de Werv
• Procedures betrekkelijk de s-b-n Rietveldt, 1783-1789
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R Raad van Braband en Raad van Vlaanderen.

R RAAD VAN BRABAND EN RAAD VAN VLAANDEREN.

177 Stukken afkomstig uit portefeuille R.
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop, over de jurisdictie in zaaken van Gemeene 

Middelen
• -Appel alleen in leenzaaken van vonnissen bij de geregten der Dorpen van redemtie 

gewezen
• Remarques & exempelen 1718, over de questie, of een raadsheer een ander ampt mag 

hebben
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 28 januari 1788, omtrent het gesogneren over de leden van

den Raad van Braband, welke leden zijn geweest van de opgezegde genootschappen of 
sociëteiten

• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, over de rekening van den griffier van den 
Raad van Braband, in qualt van rentmeester van de exploicten

• -Exploicten van Braband, en toeleg aan Raaden en griffier voor vacatiën etc. in fiscaalen-& 
andere zaaken

• -Salaris en declaratiën van de deurwaarders
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop, over het declareren van een fiscaal van 

Braband, in zijne qualt. als 's lands advocaat geemployeert zijnde in zaaken van Gemeene 
Middelen

• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, over d' aanstelling van Advocaat fiscaal en 
procureur generaal van Braband

• -de declaratiën van die amptenaar
• Resolutiën Raad van Staate 7 September 1663 -30 July 1782, betrekkelijk tot voornoemde 

bediening
• Aantekeningen van den heer Persijn 1771 & 1772, als boven
• Aantekeningen over verscheide declaratiën van die amptenaar
• Aantekeningen, resolutiën & reglement, betrekkelijk den Drost en dienaars van de 

Generaliteit. Ook over den deurwaarder van den Hogen Krijgsraad
• Aantekeningen betrekkelijk 's lands advocaaten
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden; 12 April 1634, 31 Januari 1648; betrekkelijk het verlenen 

van remissiën pardonnen en gratiën over het ressort en jurisdictie van den Raad van 
Braband

• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, over den Raad van Vlaanderen
• den advocaat fiscaal van dat Hof
• de leenen in Vlaanderen
• De leenen deponderende van den Burch van Brugge in Vlaanderen
• Onbekeerde boedels, vallende in den hande van het Vrije te Sluijs
• Exploicten van den Raad van Vlaanderen
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S Directie 's Levantse Handel.

S DIRECTIE 'S LEVANTSE HANDEL.

178 Stukken afkomstig uit portefeuille S.
• Recueil van resolutiën, betrekkelijk tot voornoemt Collegie
• Resoutiën van Hare Hoog Mogenden 1 Februari 1625 -9 Februari 1759, betrekkelijk de 

lastgelden, die door directeuren van den Levantsche Handel geheven worden
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden 1 December 1663 -1 April 1776, betrekkelijk de 

impositie, onder de naam van tarra bekent, die van de waarde der goederen, uit de Levant 
wordende ingevoert, moet worden betaalt. Mitsgaders de 5 percent van de bedonge 
vragtpenningen van schepen, die van Smirna hier te Lande aankomen

• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop & resolutiën, betrekkelijk de rekeningen van 
directeuren van den Levantsche Handel te Amsterdam

• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop & resolutiën, betrekkelijk de rekeningen van 
directeuren van den Levantschen Handel op de Maaze

• Aantekeningen van den heer F. Van der Hoop, betrekkelijk de rekeningen van directeuren 
van den Levantsche Handel te Hoorn



1.10.42 Hoop, van der 103

T Coloniën in Oost-Indiën

T COLONIËN IN OOST-INDIËN

179 Portefeuille T 1.
• Octrooij bij Hare Hoog Mogenden verleent aan de O(ost) I(ndische) Comp(agnie) 20 maart 

1602., met de ampliatiën & continuatiën tot 1774
• Tekening & beschrijving van het magazijn te Amsterdam
• met 6 tekeningen
• Notitie of lijst der uitdelingen Oost Indische. Compagnie, 1602-1760
• Lijst van de amptenaaren en plaatsen, welke de Compagnie. in Oost Indiën heeft
• Consideratiën over het belang dat de Republiek heeft bij den O.I. Handel in het algemeen, 

en in het bijzonder bij het bestaan der Nederl(andsche) O(ost) I(ndische) Comp(agnie), 
maart 1783

• Aantekeningen van J.C. Van der Hoop 1786, over het Bestier der Indiën
• Informatiën 1790, betrekkelijk de navigatie van particuliere schepen door de Engelsche in 

Oost Indiën
• Memoriën & ophelderingen, over het plan ter vernietiging der belasting op de Actien van de

O.I. Comp
• Aantekeningen over het zenden van goud & zilver naar O-Indiën
• Conditiën, op welken in 1791 aan particuliere is vergunt goederen in schepen van de 

O.I.Comp. te laden
• Resolutie Holland 1740, betrekkelijk pointen van bezwaar omtrent de directie der zaaken 

van de O.I.Comp
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden 1783-1794, bevattende de deliberatiën ter verbetering van

de directie van de O.I. Comp
• Rendement van de Jaccatrasche Domeinen, 1786
• Correspondentie met de Lutherse predicant Mooijman in 1787, betrekkelijk het bestier der 

Indiën
• Gestaakt door het overlijden van denzelven

180 Stukken afkomstig uit portefeuille T 2.
• Deliberatiën in 1788-1791; betrekkelijk het plan, om de particuliere navigatie op de 

Engelsche Coloniën in O-indiën in de Republiek te vestigen: -De pogingen daar toe 
begonnen, en de moeilijkheden daar door berokkent

• Correspondentie over dat plan met een heer Lampsins
• Idem, met Hartsinck,
• Idem, met Voûte,
• Idem, met Graafland,
• Idem, met Van Teylingen
• Idem, met Ploos van Amstel

181 Stukken afkomstig uit portefeuille T 3.
• Ordes in 1616 gegeven, om sommige plaatsen van inwoonderen, die geen requard op de 

contracten slaan te depopuleren, en de specerij-bosschen te vernielen
• Articulbrief 4 September 1742
• Deliberatiën 1736, 1737, betrekkelijk het voeren van den wimpel door schepen van de O.I. 

Comp
• Missivens & memoriën, betrekkelijk bediendens van de Comp. uit Indiën gevlugt
• Instructie & eed voor den heer Van Rheede in 1684 als Commissaris naar O-Indiën 

gezonden
• Memoriën van den capitein VerHuell 1785 & remarques van den capitein Sylvester; 

betrekkelijk veele details van de navigatie en militaire staat in O-Indiën
• Memorie van den majoor Hamel 1787, betrekkelijk de militaire staat in O-Indiën
• Rapport van den capitein commandeur Sylvester 29 September 1787, betrekkelijk de 

expeditie op Manpawa
• Aanmerkingen & ophelderingen van den heer Van Braam 1789, betrekkelijk den 

particulieren handel in O-Indiën
• (Missivens heer Swellengrebel aan den heer Van der Hoop, 2 May 1784 over de Caap)
• Gedagten en consideratiën van denzelven, betrekkelijk eenige pointen van de Caap de 

Goede Hoop en deszelfs ingezetenen
• Notitie van eenige resolutiën van Hare Hoog Mogenden 1781-1791, betrekkelijk subsidiën 

van den Staat aan de O.I. Comp
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Militaire Details.

MILITAIRE DETAILS.

181 Stukken afkomstig uit portefeuille T 3 (vervolg)
• Onderzoek van de heer A. & C. Van der Hoop 1762, betrekkelijk het zenden van troepes naar

O-Indiën
• Missivens O.I. Comp.2 May 1782, betrekkelijk het geven van minneurs aan de 

commandanten van 's Lands schepen
• Deliberatiën 1785-1787, betrekkelijk het zenden van een Militaire Commissie naar O-Indiën
• Correspondentie tusschen de heer F. & J.C. Van der Hoop, betrekkelijk voornoemde 

Commissie, en de conditiën voor de officieren, die uit d' Armee zouden worden 
gedetacheert

Caap de Goede Hoop.

CAAP DE GOEDE HOOP.

182 Stukken afkomstig uit portefeuille T 4.
• Klagten 1785 van ingezetenen aan de Caap & berigten van de compagnie 1785-1787 daarop
• Coloniën in de West Indiën: Suriname

183 Stukken afkomstig uit portefeuille T 5.
• Voordelen, die de stad van Amsterdam, van de colonie Suriname, buiten de uitdelingen of 

afgiften, belopende jaarlijkse omtrent 20000 s geniet
• Recherches over de vrugtbaarheid en de revenuen van het land in de colonie Suriname. 

Vergelijking tusschen de lasten op den landbouwen welke door een eigenaar van 
landgoederen in de colonie van Suriname, en een eijgenaar van landgoederen in de 
Provintie van Holland word gedragen. Extract uit een missive van heeren directeuren, 30 
november 1780, over de klagten der ingezetenen omtrent de zwaarte der lasten. Plan tot 
oprigting van een genootschap ter bevordering van den landbouw in Suriname in 1794

• Memorie der producten in 1761:62, 63; uit de colonie Suriname aangebragt
• Pro memoria ten behoeven van den secretaris Van Meel
• Staat van ontfangst en van uitgaaf van directeuren van de colonie Suriname in 1790
• Vergelijking der kosten van het Westhuijs, met de calculatie tot die kosten bij de oprigting
• Missivens van den secretaris Van Meel, betrekkelijk het gedrag en de omstandigheden van 

den gouverneur Mauricius
• Fragmenten van het verbaal gehouden bij de heeren Sporcke, Bosschaert & Steenis als 

commissarissen van Zijne Hoogheid, met aantekeningen voorzien, 1750-1751
• Lijst der resolutiën van Hare Hoog Mogenden op missivens van ge-eligeerde Raaden, -van 

de berigten van directeuren, en van resolutiën van Hare Hoog Mogenden op dezelve
• Grieven van de Raaden van Politie op en jegens directeuren van de Colonie Suriname 1733
• remarques op sustenuen der ge-eligeerde Raaden 1774
• Deliberatiën in 1775, betrekkelijk klagten over de bekering van de Colonie, en de magt van 

den gouverneur, besloten door de resolutie van Holland 10 october 1776 & resolutie Hare 
Hoog Mogenden 4 November 1776

• Deliberatiën in 1776, betrekkelijk klagten over het afrekenen van een gecombineerde 
extraordinaire vergadering der 2 Collegiën, besloten door de resolutie Hare Hoog 
Mogenden 11 februari 1777

• Deliberatiën in 1777, betrekkelijk het regt van preferentie
• Deliberatiën & onenigheden in 1774, betrekkelijk het verblijf van den colonel Fourgeoud in 

de Colonie, en het zenden van renfort. Als mede omtrent het aannemen van middelen van 
defensie door een cordon van posten rondom het bewoonde gedeelte van de Colonie 
tegens de attaques van weggelopene en tegens de desertie van slaaven

184 Stukken afkomstig uit portefeuille T 6.
• Vervolg van de deliberatiën & onenigheden in 1774 en wel de stukken die uitgekomen zijn 

sedert1775
• Memoriën over de negotiatie ter comptoire van de heeren Van Marcelis & Van der Poll 

opgerigt & project van inschrijving in een generaal fonds van beloningen op plantagien in 
de Colonie Suriname omtworpen in 1778 / 1779

• Eenige particuliere papieren betrekkelijk de oprichting van de Weeklyksche Woensdaagsche
Surinaamse Courant, 1774
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Coloniën in de West-Indiën onder het bestier van de W.I. Comp.

COLONIËN IN DE WEST-INDIËN ONDER HET BESTIER VAN DE W.I. COMP.

185 Stukken afkomstig uit portefeuille T 7.
• Articulbrief van den W.I.Comp. gedrukt Amsterdam 1641
• Aenwysinge: dat men van de Oost en West-Indische Compagnien een Compagnie dient te 

maken, 1644
• Copie van een resolutie van burgemeester & Raad der Stad Amsterdam, Augustus 1649, 

betrekkelijk de W.I. Comp
• Het zelve komt voor een soort van een pasquil te zijn
• Project van combinatie tusschen de Oost-en West-Indische Compagnien deser Landen, 

zonder datum
• Recherches in 1730, betrekkelijk het open stellen van de vrije vaart op de kusten van Africa 

& America
• Deliberatiën in 1769, betrekkelijk den invoer van slaaven in Essequibo & Demerary
• Deliberatiën in 1769, betrekkelijk de vaart op Essequibo & Demerary uit de provintiën van 

Holland & Zeeland, beslote door de uitspraak van Zijne Hoogheid en het reglement op die 
vaart; 15 october, 6 December 1770, 15 Januari 1772

• Verschillen in 1772 & 1773 tusschen de Kameren van Holland & Zeeland over de 
administratie en bekering van de Coloniën Essequibo & Demerary

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 13 Januari 1778, houdende Generaal Reglement op de 
revisiën der sententiën en dispositiën van de regters in de Coloniën van den Staat in de 
West Indiën gelegen

• Verschillen en onenigheden 1785-1787, betrekkelijk de regerings form,en de heffing der 
lasten in de Coloniën Essequibo & Demerary

• Rapport van Hare Hoog Mogenden gecommitteerdens 19 Maart 1787, betrekkelijk de 
middelen, welke tot herstelling van de zaaken van de Compagnie, werkstellig gemaakt 
behoren te worden

• Rapport daarop 19 April 1788 in Holland uitgebragt
• Resolutie van Holland 16 en 19 May 1788
• Resolutie van Zeeland 3 July 1788
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 27 Augustus en 5 september 1788, houdende het plan van 

provisioneel redres in het politicq & judicieel bestuur voor de Coloniën van Essequibo & 
Demerary

• Nadere resolutie van Holland 5 en 6 november, 12 en 16 December 1788, betrekkelijk de 
commercie op de Eijlanden in de West Indiën

• Deliberatiën, memoriën, correspondentie etc. 1788, betrekkelijk het zenden van een 
commissie naar de Coloniën onder het bestier van de West Indische Compagnie, 1788-1789

• Deliberatiën in 1790, betrekkelijk bepaalde ordes voor de Coloniën ter bevordering der 
fabricquen hier te Lande, bijzonder te Haarlem

186 Stukken afkomstig uit portefeuille T 8.
• Deliberatiën in 1789-1792, betrekkelijk de dissolutie van de W.I. Comp. besloten door de 

resolutie Hare Hoog Mogenden 1 Juny 1792, bij welke is opgerigt de Raad der Coloniën in de
W-Indiën

• Recherches tegens het diverteren van producten uit de Coloniën Essequibo & Demerary, 
1778 en 1791

• Reglement daar tegens 21 Januari 1793
• Reglement op de vaart van Vreemde Vaartuigen in de Colonie Essequibo & Demerary, 21 

januari 1793
• Memoriën betrekkelijk de navigatie & commercie op St. Eustatius, 1780, 1788
• Correspondentie betrekkelijk de navigatie & commercie op Curaçao, 1789-1790

Berbice.

BERBICE.

186 Stukken afkomstig uit portefeuille T 8 (vervolg).
• Onenigheden over de regering van de Colonie de Berbice, en de heffing van lasten aldaar 

besloten door de resolutie van Hare Hoog Mogenden, 25 october 1780
• Missivens van Hare Hoog Mogenden met een petitie van de Raad van Staate, 18 october 

1781, van 200/m tot secours van de Colonie de Berbice
• Missivens van den gouverneur van de Berbice P.H. Koppiers, 12 July 1784, betrekkelijk de 

behandeling der slaaven
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• Memoriën & resolutiën oa. van capitein May, betrekkelijk den handel op de kust van Guinea
• Memoriën & resolutiën, betrekkelijk den handel op de kust van Guinea
• Memoriën van den heer Wesselman, meest al tot voornoemde handel behorende

Coloniën in de W-Indiën; Militaire Staat.

COLONIËN IN DE W-INDIËN; MILITAIRE STAAT.

187 Stukken afkomstig uit portefeuille T 9.
• Informatiën 1783, betrekkelijk de dieptens in de Rivieren de Berbice, Essequibo & Demerary 

en de honneurs, die aan Zee-officieren in die Coloniën bewezen werden
• met paskaart
• Advizen van de capiteinen Reijntjes & P.H. Allien 1790 & 1791, betrekkelijk de defensie van 

de Coloniën Essequibo & Demerary
• Memoriën van de capiteinen Schrijver 1740, -Smissaert & Sylvester 1784, betrekkelijk de 

defensie van Curaçao
• Memorie van de expeditiën sedert 1747 naar de Coloniën van den staan gedaan
• Rapport van den Hertog van Brunswijk van de expeditie naar de Berbice, overgegeven 24 

october 1764
• Aantekeningen, ordes, instructiën en lijsten van de kosten tot de expeditie benodigt
• Resolutiën, memoriën, correspondentie; betrekkelijk de militaire reis, door den capitein 

Smissaert in 1784 na de Coloniën in de W-Indiën gedaan
• het rapport van den capitein Kikkert en luitenant Hottinguer in 1787 aan Z. H. overgegeven, 

is nooit uitgekomen en ter deliberatie gebragt
• Resolutiën van Hare Hoog Mogenden & van het Collegie ter admiraliteit te Amsterdam 

1791, betrekkelijk het zenden van troepes van den staat met 2 fregatten naar Essequibo & 
Demerary

• Memoriën & correspondentie, betrekkelijk de kosten tot voornoemde zending nodig
• Contracten ter inhuring van een transport schip, en ter dedemmagement, dewijl het zelve 

niet gebruikt is
• Deliberatiën & resolutiën 1792, betrekkelijk het getal en deze voet van de militaire defensie 

der Coloniën in de W-Indiën
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V Buitenlandsche Zaken.

V BUITENLANDSCHE ZAKEN.

188 Manuscript V 1.
1 deel

Aantekeningen uit de notulen van Holland, 1579, betrekkelijk de navigatie & commercie op;
• Portugal
• Spanje
• Vrankrijk
• Engeland, Schotland & Ierland
• Spaansche Nederlanden
• OostVrieslandt & Embden
• Duitschland & Keijzerrijk
• Luijk
• Keulen
• Munster
• Brandenburg, Cleef, Gulik, Berg
• Brunswijk & Lunenburg
• Bremen & Wezer
• Hamburg & Elbe
• Lubek
• Hanze-steden
• Dantzig, Pruijssen & Courland
• Poolen
• Denemarken & Noorwegen
• de Sont
• Zweeden
• d' Oostzee
• Groote & kleine Oost
• Italiën & Maltha
• Venetiën
• Barbarijen & Marroco
• Turkijen & Levant, consuls etc. Oost-Indiën, West-Indiën, Guinee
• Tobago
• Ook betrekkelijk de Vredehandel & nog bevattende een deductie van de voor & nadeelen, die Engeland 

heeft met de Nederlanden en der beijde welgelegenheid tot de commercie.
Rapporten of staaten van bestier, finantie & krijgsmagt van andere Mogendheden.

RAPPORTEN OF STAATEN VAN BESTIER, FINANTIE & KRIJGSMAGT VAN ANDERE 
MOGENDHEDEN.

189 Stukken afkomstig uit portefeuille V 2.
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop over verscheide buitenlandsche 

omstandigheden
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 24 augustus 1629, houdende schikkingen over ampten in 

de nieuwe conquesten
Oostenrijksch Nederlanden.

OOSTENRIJKSCH NEDERLANDEN.

189 Stukken afkomstig uit portefeuille V 2 (vervolg)
• Memorie zakende de commercie op de Spaansche Nederlanden na 1680
• Belastinge vande Spaensche Regeringe ... op de Maze anno 1683
• Koopmanschappen dewelke in 't inkomen der Spaensche Nederlanden uyt dese landen 

meerder beswaert sijn, 1669, 1680
• Missiven van gedeputeerde te Velde 19 augustus 1709, houdende verslag van de constitutie 

van regering van Doornik
• Memorie dato 8 september 1710, houdende d' verslag van de provintie Artois
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 9 april 1716, houdende een berigt op de zaaken van 

commercie en tarif in de Oost Nederlanden
• Receuil traitant des affaires des finances des Pays Bas Autrichiens
• van de heer Van Visvliet d.d. 1742
• Resolutie Staten van Brabant over uitvoer van het opzwingelt 23-08-1790
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Duitschland.

DUITSCHLAND.

189 Stukken afkomstig uit portefeuille V 2 (vervolg)
• Berigt van de constitutie van het Hof van Weenen in 1691
• Berigt van de constitutie van het Hof van Weenen (onzeker van welke tijd)
• Beschrijving van den staat der Keijzerlijke Erflanden door J.J. Hamel Bruynincx 23-02-1726
• Staat van de Keijzerlijke Armee in 1727, 1732
• Verdeling in cas van ligting van geld
• Edict ter heffing van de krijgs-impositie 1788
• Reglement op de inquartiering en serviezen van de Keijzerlijke & Rijks troepen
• Staat van het Gulikse & Bergse, en van heerlijkheid Ravestein
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop over de aangelegenheid van de Stad Bon, 

voor de Verenigde Nederlanden
• Memorie ter bewijs van het avantage, dat de Hamburgers en Engelsche met oprigt tot de 

stadertol boven de Verenigde Nederlanden hebben
Engeland.

ENGELAND.

189 Stukken afkomstig uit portefeuille V 2 (vervolg)
• Deductie van de voor en nadeelen die Engeland heeft met de Nederlanden, en der beijder 

welgelegenheid tot de commercie
• deze deductie is ook agter in V.1
• Missiven Jan van Wedde (zonder datum), betrekkelijk de directie van commercie tusschen 

Engeland & de Nederlanden
• Consideratien op de aangelegenheid van Gibraltar en de magt van Engeland, van den 

raadpensionaris Hoornbeek
• Staat van het inkomen van Engeland, sedert 8 maart 1701 -8 maart 1702
• Staat van de in-& uitgevoerde goederen, 1783-1785
• Staat van de commercie tusschen Vrankrijk en Engeland, 5 januari 1714 -5 januari 1786
• Kort onderzoek omtrent de vermeerdering der inkomsten, koophandel & scheepvaart van 

Groot Brittanniën, sedert de sluiting van de vrede in 1783, 1791, 1792
• Lijst van de schulden van Engeland; 23 februari 1722, 1723
• Kaart van dezelve 1688-1784
• Acte van het Parlement 1723, waarbij verboden word het deelnemen in de O.I. Comp. in de 

Oostenrijksche Nederlanden
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop, betrekkelijk eenige politique 

omstandigheden van het Rijk van Engeland
• Genootschap tot bescherming van vrijheid en eijgendom tegens de voorstanders van het 

Nieuwerwetsch Systemen van Volks Regering en Egaliteit, 20 november 1792
• Lijst van de Engelsche Land & Zee-magt in 1741, 1742, 1762
• Lijst van de Engelsche Land & Zee-magt in 1786
• Eenige aantekeningen, betrekkelijk de Engelsche Zeemagt en wijze van betaling

190 Stukken afkomstig uit portefeuille V 3. en V 4.
• Staat der schepen van alle de Zeemogendheden, 1781, 1782
• Staat der Fransche, Spaansche, Hollandsche & Engelsche schepen, 1781 & 1782

Vrankrijk.

VRANKRIJK.

191 Stukken afkomstig uit portefeuille V 4.
• Berigt van de situatie van het hof door mr. Evizzo, 1724
• Berigt zonder datum
• Aantekeningen van den heer A. van der Hoop, over de finantien en het militaire van 

Vrankrijk, De commercie op Bourdeau 08-04-1724
• Missivens ambassadeur Lestevenon 1771-1776, ter geleide van verscheide edicten over 

schikkingen van regering in Vrankrijk
• Declaratien & lettres patentes 1793, van den broeder van den onthoofde Koning van 

Vrankrijk als regent van Vrankrijk
• Memorie over de finantien van Vrankrijk, zonder datum
• Staaten van dezelven, 1721
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• Memorie van Hugetan over de finantien van Vrankrijk
• Staat van dezelven 1726, 1737, 1742
• Staat van de reputatie en van het Gemeentegeld, 1743
• Memorie van den heer Necker over de finantien van Vrankrijk, 1790
• Tarif van inkomende & uitgaande goederen, 1791
• Tarif op de uitgaande wijnen
• Tarif op het inkomen van Hennep & Vlas
• Staat der negers in 1786 in St. Domingo ingebragt
• Staat van uitgevoerde goederen uit St. Domingo 1791
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop, over het militaire en deszelfs behandeling en 

betaling
• Staat van de Fransche Armee, zonder datum
• Staat van de Fransche Armee, 1739
• Staat van de Fransche Armee, 1740
• Staat van de Fransche Armee, 1741
• Staat van de Fransche Armee, 1742
• Staat van de Marine, 1724
• Staat van de Marine, 1750
• Reglementen betrekkelijk de Fransche Marine, 1785, 1788
• Verandering in de vlag van de Fransche Marine, 1790
• met 2 kaarten
• Aantekeningen omtrent de stad, reede en het departement der Marine van Toulon, may 

1784
• Bijlagen hiertoe
• Rapporten van de haven van Cherbourg, 1786 en 1787
• Capitein van Woensel, 1786
• L(uitenan)t. Woensel & Hartman, 1786
• L(uitenan)t. Van Hamel & Maij, 1787
• Capitein Bloys van Treslong, 1791

Pruijssen.

PRUIJSSEN.

192 Stukken afkomstig uit portefeuille V 6 (vervolg).
• Patent ter notificatie van de schikking van het geestelijk en wereldlijk Justitie Wezen in 

Polen door Pruijssen geoccupeert, 28 september 1772
• Ordonnantie van den Koning van Pruijssen op de commercie en navigatie van Zijne 

onderdaanen, 30 april 1781
• Declaratie -omtrent eenige articulen van het wisselregt, 14 july 1788
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop omtrent de finantiën van Pruijssen
• Staat van d' Armee in 1738, 1744

Rusland.

RUSLAND.

192 Stukken afkomstig uit portefeuille V 6 (vervolg).
• Staat van de uitgevoerde goederen uit Petersburg, 1788
• Staat van de Russische Vloot, zonder datum
• Aantekeningen omtrent de Russische & Turksche zeemagt, 1788

Zweeden & Denemarken.

ZWEEDEN & DENEMARKEN.

192 Stukken afkomstig uit portefeuille V 6 (vervolg).
• Journaal van de Rijksdag te Stokholm, 1778-1779
• Staat van de Zweedsche Vloot, 1748
• Staat van de Deensche Vloot, 1750
• Idem, 1790
• Octrooij van de Koning van Denemarken voor de Aziatische Compagnie, 21 maart 1792

Spanjen.

SPANJEN.

192 Stukken afkomstig uit portefeuille V 6 (vervolg).
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• Berigt over den toestand, 1726
• Staat van het militaire, 1742
• Staat van het militaire, zonder datum
• Staat van de zeemagt, 1731

Portugal.

PORTUGAL.

192 Stukken afkomstig uit portefeuille V 6 (vervolg).
• Schets van de constitutie van het hof van Portugal, 1737

Sardiniën.

SARDINIËN.

192 Stukken afkomstig uit portefeuille V 6 (vervolg).
• Staat van de troepes van Sardiniën, 1742

Naples & Siciliën.

NAPLES & SICILIËN.

192 Stukken afkomstig uit portefeuille V 6 (vervolg).
• Aantekeningen over de finantiën en over de militaire magt van Naples & Siciliën, 1739

Zwitserland.

ZWITSERLAND.

192 Stukken afkomstig uit portefeuille V 6 (vervolg).
• Aantekeningen over de milice in Bern
• Ordonnantie op dezelven, 1782
• Lijst van het regiment van IJverdon, 1784
• Lijst van de ge-employeerders bij het zelve, 1784
• Aantekeningen van de heer A. Van der Hoop betrekkelijk Geneve, 1749
• Schikkingen van Vrankrijk, Sardiniën & Bern over de regering van Geneve, 1767

Noord America.

NOORD AMERICA.

192 Stukken afkomstig uit portefeuille V 6 (vervolg).
• Informatiën van den heer Van Hogendorp, 1783, betrekkelijk Noord-America

Barbarijsche Mogendheden.

BARBARIJSCHE MOGENDHEDEN.

192 Stukken afkomstig uit portefeuille V 6 (vervolg).
• Informatiën van den heer Spengler, 1786, over de magt der Barbarijsche Mogendheden

Tractaaten & concept tractaaten.

TRACTAATEN & CONCEPT TRACTAATEN.

193 Stukken afkomstig uit portefeuille V 7.
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop over het interest van den staat, met oprigt tot

Buitenlandsche Mogendheden, meest getrokken uit de Generaal petitiën
• Item over tractaaten
• Lijst der tractaaten, die de staat der Verenigde Nederlanden geslooten heeft met Koningen, 

Prinssen, Vorsten, Republieken & steden tot 1660
• Aantekeningen betrekkelijk de tollen, die in de Sondt geheven worden
• Lijst van hetgeen in het jaar 1792 in America uit Europa is ingevoerd
• Triple alliantie tusschen Engeland, Zweden en de Verenigde Nederlanden, 23 januari 1668
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 18 september 1671, houdende de verbaalen van de heeren 

Van Beverningk, Nieupoort en J. de Hubert Hare Hoog Mogenden gedeputeerden in 
Engeland in de jaaren 1654 & 1667

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 27 december 1674, houdende het ontwerp van een ligue 
defensief met den Koning van Engeland

• Tractaat van confoederatie tusschen de Keijzer, de Staaten Generaal, en de Hertog van 
Brunswijk, Lunenburg Juny 1674
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• Tractaat tusschen Engeland & de Republiek, July 1678
• Tractaat van vrede tusschen Engeland en de Republiek, Februari 1673, 1674
• Missivens of memorie van den Keurvorst van Brandenburg, 17 December 1685
• Tractaat tusschen Zweden en de Verenigde Nederlanden, Februari 1698
• Tractaat tusschen Zweden en de Verenigde Nederlanden, May 1698
• Tractaat tusschen den Keurvorst van Brandenburg in de Verenigde Nederlanden, 1700
• Tractaat van partage van successie van het Rijk van Spanje, tusschen Engeland, Vrankrijk en 

der Verenigde Nederlanden
• Tractaat tusschen Engeland, Zweden en de Verenigde Nederlanden, 8 october 1701
• Tractaat tusschen den Keijzer, Engeland, de Verenigde Nederlanden met Portugal, 6 May 

1703
• Tractaat tusschen Portugal en de Verenigde Nederlanden, 6 May 1703
• Tractaat tusschen Engeland, Zweden en de Verenigde Nederlanden, Augustus 1703
• Tractaat tusschen de Keijzer en Savoijen, November 1703
• Tractaat tusschen Engeland & Savoijen, Augustus 1704
• Tractaat tusschen Engeland & de Verenigde Nederlanden, October 1709
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 14 December 1709, betrekkelijk tot negotiatiën met het Hof

van Vrankrijk
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 12 September 1711, houdende een project tractaat defensiv 

tusschen Engeland, de Verenigde Nederlanden en het Canton Bern
• Tractaat met het Canton Bern, 21 Juny 1712
• Project tractaat van Quarantie, van successie en van barriere met Engeland, December 1712
• Tractaat van Quarantie, van successie en van barriere met Engeland, 30 januari 1713
• Tractaat van barriere en commercie in de Oostenrijksche Nederlanden tusschen de Keijzer, 

Engeland en de Verenigde Nederlanden, 15 November 1715
• Tractaat tusschen Engeland, en de Verenigde Nederlanden tot renovatie van vorige 

tractaaten, 6, 17 Februari 1716
• Tractaat tusschen Engeland, Vrankrijk en de Verenigde Nederlanden tot bevordering van de 

vrede tusschen den Keijzer, de Koning van Spanje, en die van Siciliën, 23 April 1718, item 26 
Juli 1718

• Tractaat van commercie tusschen Spanje & Engeland, 10 July 1707, met een separaat articul 
10 July 1717

• Concept resolutie, 17 September 1718,
• Concept resolutie, 24 December 1718,
• Missive Hare Hoog Mogenden, 21 Februari 1719,
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 16 September 1719,
• Resolutie Hare Hoog Mogenden, 16 Maart 1720;
• betrekkelijk de accessie van den staat aan de Quadruple Alliantie
• Tractaat van commercie tusschen den Keijzer en de Koning van Spanje, 1 May 1725
• Tractaat van Alliantie te Hanover, 3 September 1725
• Tractaat van vrede tusschen de Verenigde Nederlanden en de Regering van Algiers, 1757
• Tractaat van commercie tusschen Rusland & Engeland, 20 Juny 1766
• Tractaat van commercie tusschen Vrankrijk & Noord-America, 6 Februari 1778
• Expose des Motifs de la conduite du Roi, relativement à l'Angleterre, 19 July 1779
• Tractaat van gewapende neutraliteit tusschen Rusland, Denemarken, Zweden en de 

Verenigde Nederlanden, 1780 & 1781
• Instructie van de Keizerin van Ruslandt aan d' Admiraliteit, betrekkelijk voornoemt tractaat 

en de Hollandsche schepen
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden 8 May, 9 April 1781; houdende de zeepapieren door de 

Hoven van Ruslandt & Zweden voor de voornoemde schepen
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden 26 April, 21 May 1782; houdende concept tractaaten van 

commercie tusschen de Verenigde Nederlanden en Noord-America
• Tractaat van commercie tusschen de Verenigde Nederlanden & Noord-America, 8 October 

1782
• Resolutie Holland 8 September 1783, houdende de praeliminaire articulen van vrede 

tusschen Engeland en de Verenigde Nederlanden
• Tractaat van vrede tusschen Engeland en de Verenigde Nederlanden, 20 May 1784
• Tractaat van vrede tusschen den Keijzer en de Verenigde Nederlanden, 8 November 1785
• Missiven Hare Hoog Mogenden 14 november 1785, houdende tractaat van alliantie 

tusschen Vrankrijk en de Verenigde Nederlanden
• Tractaat van navigatie & commercie tusschen Engeland & Vrankrijk, 26 September 1786
• Explicatie tusschen Engeland & Vrankrijk over de wederzijdse possessien in Engeland, 31 

Augustus 1787
• Declaratoirs tusschen Engeland & Vrankrijk ter ontwapening, 27 October 1787
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• Tractaat van commercie tusschen Portugal & Ruslandt, 9, 20 December 1787
• Tractaat van alliantie tusschen Engeland & de Verenigde Nederlanden, 15 April 1788
• Tractaat van alliantie tusschen Pruijssen en de Verenigde Nederlanden, 15 April 1788
• Tractaat van alliantie tusschen Engeland & Pruijssen, 13 Augustus 1788
• Conventie van navigatie & commercie, tusschen Vrankrijk & Hamburg, 17 Maart 1789
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 5 Augustus 1790; houdende de conventie te Reichenbach, 

27 July 1790 gesloten tusschen Pruijssen & Oostenrijk tot behoud van de vrede en eindiging 
van den oorlog tusschen den Keijzer en de Porte

• Conventie tusschen den Keijzer, Pruijssen en de Verenigde Nederlanden over de 
Oostenrijksche Nederlanden, 10 December 1790

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 13 juli 1790 en 1 Februari 1791, houdende de conventie over 
het Borkumse vuur & bake-geld

• Tractaat van vrede tusschen de Keijzer en de Porte, 4 Augustus 1791
• Tractaat van alliantie tusschen Ruslandt & Zweden, 19 October 1791
• Tractaat van alliantie tusschen Oostenrijk & Pruijssen, 7 Februari 1792
• Expose succint des raisons, qui ont determiné S.M. le Roi de prusse a prendre les Armes 

contre le France, 26 juni 1792
• Declaration de regnant duc de Bronsvic & de Lunebourg, 25 juli 1792
• Tractaat van hulp & subsidie tusschen Engeland, Pruijssen en de Verenigde Nederlanden, 19 

April 1794
• Conventie tusschen Engeland en de Verenigde Nederlanden, 19 April 1794
• Verscheide tractaaten & conventiën ter uitwisseling van deserteurs, 1716-1794

Negotiatiën.

NEGOTIATIËN.

194 Stukken afkomstig uit portefeuille V 8.
• Lijst der commissien 1670-1714 om koningen die door deze landen reizen, te 

complimenteren
• Missivens van Gecommitteerde Raaden van Holland 3 Maart 1789, betrekkelijk de vrije 

entree van goederen, toebehorende aan ambassadeurs & ministers van Vreende 
Mogendheden

• Verbaal van de conferentien tot Mechelen, 1652 & 1653

195 Stukken afkomstig uit portefeuille V 9.
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop:
• -over de barriere,
• -over de nuttigheid van denzelve,
• -over de subsidie van barriere,
• -over de schulden van den staat,
• -over de tractaat van barriere,
• -over de religie in de Oostenrijksche Nederlanden
• Liquidatie over het subsidie van barriere
• Tractaat van barriere, 15 November 1715
• Reglement van 1716
• Conventie van 1718
• Nog eenige reglementen omtrent de logementen van troepes van den Staat in de 

Nederlanden
• Stukken relatief tot de negotiatie over het tractaat van barriere, & over het formeren van 

een linie van Maastricht tot aan de Schelde

196 Stukken afkomstig uit portefeuille V 10.
• Particuliere berigten en informatiën omtrent de grieven van den Staat, over de non executie

van het tractaat van barriere, en over de klagten van de Keijzerlijke in 1737 & 1738
• Memoriën, minuten van rapporten & resolutiën; betrekkelijk het verhandelde op de 

conferentiën te Antwerpen in de jaaren 1737-1740
• Brieven, minuut advizen & concept resolutiën & conventiën; betrekkelijk de negotiatiën in 

1740-1742; over de werving van troepes van den Staat in de Oostenrijksche Nederlanden en 
de vernieuwing van het cartel omtrent deserteurs

• Betrekkingen met Brandenburg, 1676-1709
• Memorie van de Prins van Thurn en Taxis als Generaal Postmeester van de Spaansche 

Nederlanden, 1706
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Negotiatiën met den Keijzer.

NEGOTIATIËN MET DEN KEIJZER.

197 Stukken afkomstig uit portefeuille V 11.
• Resolutiën, rapporten en missivens; betrekkelijk de deliberatiën in 1723-1727 (1752) over de 

vaart uit Ostende op Indiën, en de accessie van den Staat aan het tractaat van Hanover
• Resolutiën, rapporten & missivens; betrekkelijk de deliberatiën in 1741 & 1742 over het 

geven van secours aan de Keijzerin Koningin van Hongarijen, 1741-1747
• Missiven van de Envoije van Burmannia 7 Februari 1744, betrekkelijk de negotiatiën in 

Holland op Silesien gedaan

198 Stukken afkomstig uit portefeuille V 12.
• Missivens, rapporten, resolutiën en particuliere correspondentie; betrekkelijk de 

negotiatiën in 1781-1790 over het vernietigen van het tractaat van barriere, en over de 
pretensien van den Keijzer jegens de Verenigde Nederlanden

• Missiven van Hare Hoog Mogenden 4 May 1792, betrekkelijk het tractaat van defensive 
alliantie tusschen de Hoven van Berlijn & Weenen

• Resolutiën Hare Hoog Mogenden, 1, 16 July, 5, 24 November 1671; betrekkelijk d'adsistentie 
aan de stad Keulen verleent

Negotiatiën met Engeland.

NEGOTIATIËN MET ENGELAND.

199 Stukken afkomstig uit portefeuille V 13.
• Missiven Hare Hoog Mogenden 11 May 1616, betrekkelijk het overnemen van Briel en 

Vlissingen van Engeland
• Aantekeningen & lijsten betrekkelijk de kosten van de expeditie naar Engeland in 1688
• Lijsten van het militaire, dat de staat in 1697 in dienst heeft gehad, en in 1703 na Portugal en

Spanje gezonden
• Staat van de troepes, die de Republiek na de vrede van Rijswijk heeft aangehouden, en van 

de augmentatie sedert dien tijd tot 1710 gedaan
• Lijsten van troepes door den staat en Engeland 1708-1713 betaalt
• Deductie (1706) om aan te tonen, dat de staat tot den oorlog tegens Vrankrijk in proportie 

van Engeland te veen contribueert
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 1 april 1712; tot destructie van het beklag van Engeland, als 

of de staat niet voldaan had aan Haare Engagementen ten opzigte van die kroon
• Liquidatie met Engeland wegens troepes, en wegens geleverde fourage in den oorlog van 

1692
• Memoriën, instructiën, capitulatiën; betrekkelijk het secours na Engeland 1715
• Memoriën, resolutiën, conventiën, instructiën etc.; betrekkelijk het secours naar Engeland 

in 1744 & 1745
• Kwestie Bantam, Resolutie St-Gen 1683-1684
• Memorie van den heer F. Van der Hoop over de schikkingen der paquetbooten op 

Hellevoetsluis tot 1752
• 'Resolutie Hare Hoog Mogenden 3 April 1683; betrekkelijk de negotiatie in Engeland over 

het gepasseerde in Oost-Indiën met den Koning van Bantam
• Missiven kapitein Evertse en envoyé Hop over de aanhouding van koopvaarders te Duins, 

1756
• Aanspraak aan Hare Koninklijke Hoogheid 7 December 1758
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 11 December 1758; betrekkelijk de klagten der kooplieden 

over het gedrag van Engeland
• Requesten aan de staaten van Zeeland gepresenteert d.d. 22-12-1758 en 05-01-1759
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 18 Maart 1761
• Memorie van den ambassadeur Yorke 25 Maart 1762; betrekkelijk klagten van Engeland 

over het gedrag van de bedienders van de O.I. Comp. in Indiën

200 Stukken afkomstig uit portefeuille V 14.
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 21 Februari 1777
• Memorie van den heer F. Van der Hoop over de negotiatiën van vrede met Engeland in 1783
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 21 Maart 1777
• Missiven van de W.I. Comp. 22 Maart 1777
• Missiven van de W.I. Comp. 27 Augustus 1777; betrekkelijk de klagten van Engeland over het

gedrag van den commandeur De Graaf op St. Eustatius, wegens het protegeren van de 
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commercie met de Noord-Americaansche Coloniën
• Memoriën, requesten, berigten, resolutiën etc; betrekkelijk de negotiatiën die over de hulp 

aan Noord-America, -over onbepaalde convoijen,-en over de gewapende neutraliteit zijn 
voorgegaan den oorlog in 1780 gedeclareert, en geeindigt met het tractaat van Vrede d.d. 
20 May 1784, 1778-1784

• Rapporten 1787, 1788; betrekkelijk de alliantie ter defensie met de Hoven van Engeland & 
Pruissen

• Rapporten, memoriën, resolutiën 1792, 1793; betrekkelijk het tractaat van defensive 
alliantie, 7 Februari 1792, tusschen de Hoven van Wenen en Berlijn aangegaan: En den 
oorlog in 1793 door Vrankrijk aan den stadhouder der Verenigde Nederlanden gedeclareert

201 Stukken afkomstig uit portefeuille V 15.
• Aantekeningen op de memoires, lettres et negotiations de comte d'Estrades
• Aantekeningen van den heer A. Van der Hoop over de negotiatiën van Vrede in 1696 & 

volgende
• Memoires pour servir d'éclaircissement touchant les postes de Hollande et de France
• Bewijs dat een franschman wel kan denken
• Rapporten van een conferentie met den ambassadeur De Fenelon 11 November 1726; 

betrekkelijk differenten op de kust van Africa & de navigatie op de Levant
• Resolutiën Staten van Holland 15 Februari, 6 Maart 1727; betrekkelijk het arresteren van den

oud-burgemeester van Rotterdam Henneqin te Parijs, onder suspicie over zaaken van den 
staat te negotieren

• Resolutie Holland 5 Maart 1743; betrekkelijk een suspicie, op den Raad Pensionaris Van der 
Heim gevallen over agterhouden van een communicatie van den ambassadeur van 
Vrankrijk

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 28 April 1747; houdende explicatie van het gedrag van den 
Raad Pensionaris Gilles omtrent de negotiatiën van Vrede te Breda

• Resolutie Holland 21 July 1752; houdende rapport op eenige missivens van den heer Van 
Marselis zakende deszelfs negotiatie over het commercie tractaat en tarif met de kroon van 
Vrankrijk

• Missiven ambassadeur Lestevenon 6 September 1755;ter geleide van een memorie, 
betrekkelijk de pretensiën van d'order van Maltha op verscheide goederen in de Verenigde 
Nederlanden

• Resolutie Staten van Holland 17 Maart 1756 inzake een sententie tegen den Prince van 
Rubempré

• Missiven ambassadeur Lestevenon 9 Augustus 1778; ter geleide van een reglement van 
Vrankrijk op de neutraale schepen

• Memoriën, resolutiën 1778-1780; betrekkelijk de deliberatiën over onbepaalde convoijen
• Resolutie Holland 21 September 1787; houdende kennisgeving aan het Hof van Vrankrijk 

over het herstel van de Stadhouderlijke Waardigheid
• Resolutiën Staten van Holland 19 October 1787, 12 November 1788; betrekkelijk het 

detachement Fransche Canoniers
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 3 Juny 1788; betrekkelijk klagten van den ambassadeur van

Vrankrijk over het voorgevallene bij zijn hotel en met zijn jaager
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden 4 Juny 1788, 1, 14 July 1788, 26 November 1788; 

betrekkelijk de klagten van Vrankrijk over het 6e articul van het tractaat van alliantie met 
Engeland. En over de pretensie van den staat op Vrankrijk wegens de gelden aan den 
Keijzer betaalt

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 7 December 1791; betrekkelijk het voorgevallene te 
Avignon

• Resolutie Hare Hoog Mogenden 25 September, 3 October 1792; betrekkelijk de Auteurs der 
Moorden van de Koning & Koningin van Vrankrijk

• Negotiatiën met Spanje
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 27 November 1738; betrekkelijk de wederzijdsche klagten 

over de navigatie tusschen Curaçao & Spaansch-America
• Missiven Graaf van Rechteren 27 Maart 1780; betrekkelijk de navigatie va neutraale schepen
• resolutie Hare Hoog Mogenden 24 October 1786 & verdere papieren; betrekkelijk de 

negotiatie met Spanje over de navigatie op de Phillippijnsche Eijlanden en de vaart naar 
Indiën over de Caap de Goede Hoop

• Resolutie Holland 22 Februari 1792; houdende rapport over een belasting van Spanje op 
vreemde goederen
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Negotiatiën met Pruijssen.

NEGOTIATIËN MET PRUIJSSEN.

201 Stukken afkomstig uit portefeuille V 15 (vervolg).
• Memorie van retroacten zakende de betaling der interessen van de genegotieerde 

penningen op het Hertogdom Silesiën
• Bijlaag memorie Thulemeier Februari 1773 & aantekeningen ; betrekkelijk de pretensiën van

de cleefsche steden
• Aanmerkingen van den heer Rendorp; betrekkelijk het concept tractaat van alliantie met 

Pruijssen
• Memoriën, missivens & recherches 1787-1789, over het ontwerpen van een tractaat van 

commercie met Pruijssen
Negotiatiën met Rusland.

NEGOTIATIËN MET RUSLAND.

201 Stukken afkomstig uit portefeuille V 15 (vervolg).
• Resolutiën Hare Hoog Mogenden 3, 20, 21, 24 April 1780; betrekkelijk de voorslag van een 

gewapende neutraliteit
Negotiatiën met Polen.

NEGOTIATIËN MET POLEN.

201 Stukken afkomstig uit portefeuille V 15 (vervolg).
• Manifest van de Maarschalk van de Conféderation Générale de la Couronnae, Général 

d'Artillerie etc. Stanislas Felix Potocki 19 May 1792
Negotiatiën met Turkijen.

NEGOTIATIËN MET TURKIJEN.

201 Stukken afkomstig uit portefeuille V 15 (vervolg).
• Missiven van Hare Hoog Mogenden aan de groot vizier 3 Juny 1745

Negotiatiën met Noord-America.

NEGOTIATIËN MET NOORD-AMERICA.

201 Stukken afkomstig uit portefeuille V 15 (vervolg).
• Memorie van de ministers Adams 19 April 1781
• Politicq vertoog over het waar systemen van de stad Amsterdam en deductie over de 

geheime onderhandelingen van de pensionaris van Berckel, en de Engelsche Coloniën in 
Noord-America

Negotiatiën over hulptroepes.

NEGOTIATIËN OVER HULPTROEPES.

202 Stukken afkomstig uit portefeuille V 16.
• Conventie met Holsteijn Gottorp, 14 May 1696
• Conventie 15 Maart 1703
• Conventiën met Brunswijk & Hanover 15 December 1689-1702
• Conventie met Denemarken 1696-1701
• Conventiën met Saxen 1694-1709
• Conventiën met Wurtemburg 1688-1704
• Aantekeningen wegens de negotiatie van 500/m in den jaare 1703 voor de keurvorst van de 

Palts gedaan & brieven van den envoije van Burmania 1736-1738 over de betaling van die 
somme

• Missiven van den Raad van Staate; betrekkelijk de pretensiën ten lasten van den staat 
wegens agterstallige subsidiën & soldijen

• Memoriën etc. etc.; betrekkelijk de pretensie van den keurvorst van de Palts wegens 
troepes in de successie oorlog in dienst van Engeland en van den staat hebbende gestaan, 
en tot de liquidatie in 1742 aangegaan

• Conventiën etc. ; betrekkelijk de Winterquartieren van Keijzerlijke Troepes op het territoir 
van den staat in de winter van 1747/1748

• Conventiën etc.; betrekkelijk de Winterquartieren van Engelsche, Hanoversche & Hessische 
troepes op het territoir van den staat in de winter van 1747/1748
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Negotiatiën met Venetien

NEGOTIATIËN MET VENETIEN

203 Stukken afkomstig uit portefeuille V 17.
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 1 Maart 1785
• Korte schets etc.; betrekkelijk een different met de Republiek van Venetiën over een 

pretensie van Chomel & Jordan
• Resolutie Staten van Holland d.d. 24-01-1789 in deze kwestie

Negotiatiën met Livorno.

NEGOTIATIËN MET LIVORNO.

203 Stukken afkomstig uit portefeuille V 17 (vervolg).
• Missivens & memoriën 1785 etc.; betrekkelijk een proces te Livorno gevoert door den 

consul Kerfbijl
Negotiatiën met Algiers.

NEGOTIATIËN MET ALGIERS.

203 Stukken afkomstig uit portefeuille V 17 (vervolg).
• Placaat Hare Hoog Mogenden 4 Januari 1727; betrekkelijk de Turksche paspoorten, 1726-

1727
• Resolutie Hare Hoog Mogenden 13 Maart 1758 & andere papieren; betrekkelijk de 

negotiatiën met de regering van Algiers over het verlenen van Turksche paspoorten. En in 't 
bijzonder van den schout bij nagt Sels & capitein Melvill in 1780
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W Particuliere Zaken.

W PARTICULIERE ZAKEN.

204 Stukken afkomstig uit portefeuille W 1.
Copie mandament 1586 verleent door Prins Willem, als representerende en hem 
gedefereert zijnde de Hoge Overigheid en Regeringe der Landen van Holland, 
Zeeland & Vrieslandt, met committimus aan den Hogen Raad. 1586
Geimpetreert door den Procureur-Generaal, die sustineerde, dat de Erfenisse van 
jonkheer Johan van Duvenvoorde, in leven bailliuw & rentmeester van den Briel, 
ad fiscum gedevolveert was, omdat zijn gestelde erfgenaam, benevens een 
legataris hem (tot Haarlem gevangen zijnde) niet hadden gebragt te helpen of te 
lossen. 1586
resolutie Hare Hoog Mogenden 21 April 1608; bij welken op rapport van den fiscaal
van de Generaliteit een gevangene, die de advocaat van Holland, van 
Oldenbarnevelt, had gecalumnieert, gecondemneert word gegeisselt en 
vervolgens gebannen te worden. 1608
Aantekeningen, behelsende verscheide omstandigheden, betrekkelijk tot den heer
Van Oldenbarnevelt. 1608
Vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 10 oktober; bij welken van den Hoofd-
Officier gevordert word van de Staaten van Holland te verkrijgen een specifique 
declaratie, of zeker boek is van natuur en inhoude dat tegens den uitgeven van 
denzelven in gevolge het placaat van 19 September 1653 zal en moet worden 
geprocedeert. 1662.
Casuspositie, advis en deductie; in de zaake van een ingezeten van Delft, die 
sustineerde, dat de schout hem onregtvaardig geld of een afmaking had afgeperst.
1684
Advis van regtsgeleerde; ten bewijze van de validiteit van brieven van abolitie, 
door Zijne Hoogheid de Prins van Orange in 1681 verleent. 1703
Advis; betrekkelijk een Engelsch schip door de Fransche genomen en door een 
Zeeuwsche kaper hernomen, en in Zeeland opgebragt. 1713
Missiven van het Hof van Holland 2 October 1726; houdende verzoek om de 
nodige middelen te beramen ter transport van een gecondemneerde na een 
colonie van den staat. 1726
Advertissementen van regten; in een revisie door de staaten van Stad & Lande aan
den Hogen Raad gezonden van een sententie van Lieuts. & Hoofdmannen van de 
Hoge Gerigtskamer in een familie of boedel questie. 1726
Memoriën & advisen; betrekkelijk criminele procedures door den heer de Mepsche
van Faan gehouden omtrent gevangene, beschuldigt van het crimen nefandum te 
hebben gepleegt. 1731
Proces civil tusschen de weduwe de Win & Jacob Pesters; Criminele sententie ten 
lasten J. Pesters; Brieven van denzelven & zijn zoon door het Hof uitgegeven. 1735
Memoriën over een mandament van appel door den Hogen Raad verleent van een
sententie bij het Hof tegens heer Adriaan van der Mieden verleent. 1744
Requesten & memoriën van de Magistraat van 's Bosch; betrekkelijk provisiën van 
justitie door het Hof van Braband verleent tegens dispositiën van executie ten 
faveure van crediteuren. 1744
Sententie van de Hoge Gerigtskamer der Stad Groningen en Ommelanden, 
gewezen in procedures tegens den heere Johan Geertsema door-en voor-het 
Gerigt van de stad ondernomen. 1753
Request memorie van Geertruid Bosch, huisvrouw van Jacob Cras; houdende 
verzoek van abolitie van 't Gunt haar man bij sententie van gecommitteerde 
Raaden mogt wezen geimputeert. 1756
Deductie van den Hoog. Proost:, -Dekens,:& Capittel der Collegiale Kerk van St. 
Servaas binnen Maastricht. nopens derzelve Vrije Rijks Heerlijkheden gemeenlijk 
gemaakt de Elf Banken van St. Servaas. 1757

205 Stukken afkomstig uit portefeuille W 2.
Deductie van ergens B.G. Keijzer Impetrant van Rau-Actie jegens Charles Lodewijk 
Prins van Anhalt-Schaumburg. 1761
Prealable beantwoording der beknopte informatie aan de zijde van Hessen-Cassel 
wegens het personeel arrest, door de regering te Cassel den Graaf van 
Wartensleben aangedaan.
En opgevolgde verdediging van de Graaf van W., 1764
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Memorie van het officie fiscaal van Braband; betrekkelijk verschillen met een 
officier van de justitie. 1766
Defensie van den Advocaat. Fiscaal van Braband Van der Esch d.d. 8 May 1767, 
jegens zeker berigt van den Raad van Braband 4 December 1766; Resolutie S-G 
d.d. 27 April 1769; Procedures in cas van revisie, tusschen de weduwe Patras, & 
curateuren van den insolvente boedel van Leonard Weijer; betrekkelijk een 
pretensie van preferentie; Memoriën & advizen; betrekkelijk procedures in cas van 
revisie voor den Raad van Braband over een testementaire questie (inzake Patras); 
Deductiën betrekkelijk procedures in cas van revisie tusschen Johannes & Gerard 
Van Maanen, over de curatele van eene Maria van Maanen. 1766

206 Stukken afkomstig uit portefeuille W 3.
Berigten & contra berigten;betrekkelijk onenigheden ontstaan tusschen de 
regenten der stad Munnikendam. 1766
Vonnissen ten lasten van 7 dieven en huisbreekers in den Bosch gewezen. 1766
Deductiën in procedures van revisie voor den Hogen Raad tusschen Anna Maria 
Beens, huisvrouw van Jacob Asmus, contra Michiel Bruijnings c.s., 1766
Deductien inzaken van Johan Heeren contra Johan van Hanswyk, 1767. 1768
Requesten van Hendrik Bagh; houdende klagten jegens den Vaandrig Justus Van 
der Hoeven. 1768
Deductiën in procedures van revisie voor den Raad van Staate; betrekkelijk een 
questie van den pagter te 's Bosch. 1769
Memorie van Meester Paul Changuion; betrekkelijk procedures van personeel 
arrest door de regering van Vlissingen tegens hem begonnen. 1770
Billet van verkoping bij executie van het regt dat aan Theodore van Marcelis Junior
competeert, uit hoofde van eenige acte van uiterste wille van Dirk van Marcelis. 
1771

207 Stukken afkomstig uit portefeuille W 4.
Missivens van den Raad van Braband; betrekkelijk een verzogt mandament 
poenaal tegens executie op vonnis van het geregt van Breda. 1771
Deductiën in procedures van revisie voor den Hogen Raad; betrekkelijk verschillen 
tusschen de Magistraat van Middelburg en mr. Johan Willem Parker. 1771
Receuil van stukken; betrekkelijk de verschillen tusschen Walter Philip Nicolson & 
vrouw Douarière Carpenter. 1771
Missivens, requesten, memoriën etc.; betrekkelijk het Banqueroet van Clifford & 
zoonen. 1773
Deductiën in procedures van revisie voor den Hogen Raad tusschen Adriaan 
Steengracht & Jacobus Jasperse Brasser c.s., 1773
Memoriën in de zaake van de Marquise de Favras jegens de vorst van Anhalt-
Schaumburg. 1775
Deductiën in procedures van revisie voor den Hogen Raad tusschen den Hoofd-
Officieren van Amsterdam en een beschuldigde van moord. 1777
Memoriën in procedures van revisie tusschen bewindhebbere van de O.I. Comp. & 
Johannes Hazelcamp, gewezen bediende in de Indiën. 1780
Deductiën in procedures van revisie voor den Hogen Raad tusschen Nicolaas 
Muilman, en Hermanus van Seppenwolde. 1780

208 Stukken afkomstig uit portefeuille W 5.
Brief en relaas van het gepasseerde te Utrecht met den boekverkoper Wildt; 
betrekkelijk een relatie van den heer Van Goens aan den Hoofdofficier. 1781
Requeste van meester Hendrik Justus van Oldenbarnevelt Generaal Witte Tulling 
tot refutatie van de insinuatiën en beschuldigingen tegens hem voorkomende bij 
het berigt van den bailluw van den Haag. 1781
Resolutie Hare Hoog Mogenden 5 Juny 1789; houdende declinators advis van het 
Hof op het verzoek van E. Evertse te Rotterdam om gratie voor zijn broeder. 1789
Papieren & brieven; betrekkelijk de Hoofdschout te Maastricht, Van Slijpe. 1790
Memorie van den heer Vatebender jegens insimulatiën van den Momboir 
Schrassert. Zonder datum 1791.
Deductiën in procedures van revisie tusschen bewindhebbenen van de O.I.Comp &
de Domeinraad van de Prins van Orange; betrekkelijk een geschil over uitdeeling 
of een gedeelte van dien. z.d.

208 Stukken afkomstig uit portefeuille W 5.
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Receuil in procedures van revisie tusschen Hoofd-Ingelanden van de Zijpen, en 
Dijkgraaf & Hoog-Heemraaden van de uitwaterende sluijzen in Kennemerland; 
betrekkelijk een exceptie van Litispendentie. z.d.
Aanmerkelijke redenen van den Advocaat Meester Johan Surendonck, waarom hij 
van beroep is verandert, overgelevert aan de heeren van de Generaliteit's 
Rekenkamer, om dezelve te bewegen tot het passeren van zekere zijne declaratie 
in qualt. als Advocaat, tot lasten van het Land gebragt., z.d.
Requeste aan Holland; houdende verzoek tot het accorderen van een huwelijk 
tusschen een oom en zijn niece, dogter van de zuster van zijn eerste vrouw. z.d.

207A Eigentijdse inventaris
• Inventaris van geschreven en gedrukte stukken met betrekking op de Republiek der 

Verenigde Nederlanden, welke door Jacob Hop (gestorven 1776) zijn gelegateerd aan Jan 
van den Poll

• Deze inventaris is in 1798 uitgebreid met een lijst van stukken, die onder N. Six van 
Hillegom heeft berust

• de stukken waarop deze inventaris slaat zijn niet in het Algemeen Rijksarchief aanwezig
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Z Losgeraakte stukken uit collectie Van der Hoop.

Z LOSGERAAKTE STUKKEN UIT COLLECTIE VAN DER HOOP.

209 Diverse stukken.
Uittreksel uit Adam Smiths' The Wealth of Nations., 1 omslag
Redevoering in de Maatschappij Felix Meritis door J.F. Muller, 1787, 1791; 
tegenbedenkingen door raad en advocaat-fiscaal Van der Hoop. 1790
Aantekeningen of extracten uit diverse historische boeken., 1 omslag
Memorie van brigadier en directeur der fortificatiën De Roy wegens mogelijke 
inundatie van de rivier de Waal. 1743, 1 omslag
Extract-resoluties Staten van Holland over het gemaal en de gemeene middelen. 
1790-1793

210 Extract-resoluties van het Departementaal Bestuur van de Delf,
5 februari 1800 -16 oktober 1801 1 pak
Gedrukt, niet geadresseerd maar wel ondertekend door de secretaris, in meervoud.
Behoort tot het archief van het Departement van de Delf.

211 Diverse stukken.
Brieven van A. van der Hoop aan zijn zoon te Parijs. 1751, 2 stukken.
Zakenindex A t/m Z, waarschijnlijk op een boek van Abraham de Wicquefort., 1 pak
Beantwoording van de vraag of er gevallen zijn, waarin het geoorloft is te liegen., 1
omslag
Verhandeling over chemie,, 1 omslag.

• In het latijn
Staat van Oorlog. 1723

212 Diverse resoluties.
Resolutie Staten-Generaal 22 april 1624 over wagens voor de militie.
Resolutie Staten-Generaal 5 april 1675 over regimenten ter repartitie.
Resolutie Staten-Generaal 30 dec. 1676 over de wagenmeester-generaal.
Resolutie Staten-Generaal 8 mrt. 1677.
Resolutie Staten-Generaal 16 mrt. 1677.
Ebauche du caractere de son altesse royale madame la princesse royale 
d'Angleterre, princesse d'Orange et de Nassau, &c. &c. &c. douariere de Guillaume 
IV,, 1 omslag
Extract-resolutien m.b.t. het Huis van Oranje-Nassau, 1759-1792
Commissien etc. voor het Departement van de Maze, Westwoldingerland, West-
Vlaanderen en Vlaanderen wegens militaire zaken (magazijnen).
Extract-resolutien Staten-Generaal over patenten, 1665-1672
Extract-resolutien Staten-Generaal over begrafenis Hare Koninklijke Hoogheid, 
1759
Aantekeningen van Van der Hoop over commiezen van de magazijnen.
Extract-resolutien van de Fin. Com. van het voormalig gewest Holland, januari t/m
december 1802. In handen gesteld van de commissarissen tot de kerkelijke zaken.

213 Diverse stukken over de Oostenrijkse Nederlanden.
Conferentie te Antwerpen, 1736-1738
Memorie van Kinschot, 1749
Commercie met de Oostenrijkse Nederlanden.
Examen des differens qui subsistent entre la Maison d'Autriche, et les puissances 
maritimes, par rapport au commerce dans les Païs-Bas Autrichiens., 1 omslag.
Pointen van deliberatie tot de vergadering van haar Edele Groot Mogende, 1737-
1745, 1 omslag.

214 Diverse stukken.
Papieren over mijne pretensien op het land': boetens verloopenen/deserteurs en 
prijsgelden., 1 omslag.
Geschillen tussen de prins en de vroedschap van Den Haag, 1769
Stukken betreffende de electie van Van Echten tot burgemeester der stad 
Haarlem, 1758
Stukken met betrekking tot de hertog van Brunswijk, 1781-1789, 1 omslag.
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Aantekeningen van het gepasseerde in Holland in saken van eenige consideratien 
in de jaren, 1724 t/m 1727, 1 omslag.
Extract-resolutien Staten van Holland inzake admissie van personen, 1726-1732
Register van de resolutien van staat te vinden in het Volumen Politicq no. 1 en no. 
2.
Hollandse regeering en politie: aantekeningen van Van der Hoop.
Ordre van delibereeren vergadering Staten van Holland.
Memorie van eenige voorname pointen.
Tour-beurten, 1670
Toelating tot de ridderschap van zonen, 1669

215 Diverse stukken.
Staat van oorlog, 1736
Staat van oorlog, 1748
Extract-resolutien zeewerken, rivieren, zeeweringen Staten van Holland, 1791-1793

216 Papieren inzake ontslag en arrest van J.C. van der Hoop.
1795-1798

217 Diverse extract-resoluties Staten-Generaal.
1774-1794

• Met betrekking tot:-conferenties-kosten-Gecommitteerde Raden-Staten van Oorlog-
baljuw Prinsenland-ambassadeur

218 Diverse correspondentie.
Brieven van J.S. May uit Rotterdam over Admiraliteitszaken, 1814-1823, 1 pak.
Correspondentie met diverse marinefunctionarissen.1814-1823, 1 omslag.

219 Stukken betreffende pogingen ter verkrijging van het verschuldigde wegens zijn 
ampt, in 1811 gedaan bij de Raad van Liquidatie, dog vrugteloos. Met retroacta 
vanaf 1794.
1794-1811 1 pak.

220 Diverse stukken.
-Brief Hare Koninklijke Hoogheid vanwege een commissie naar de stad Steenwijk, 
22 oktober 1752
-Extract-resolutie Staten van Overijssel wegens het rapport van die commissie, 26 
maart 1753
-Publicatie magistraat van Zwolle over de onrust in de stad, 15 september 1788
-Verslag op de Groninger Raarekiek etc. door Steven Walon, 1782
-Brief N. Wichers, 1783
-Extract-resolutie Staten van Holland over het geschil met Stad en Lande over de 
achterstallige Groninger lijfrenten, 24 november 1759
-Extract-resolutie Staten-Generaal wegens die kwestie, 13 december 1759
-Extract-resolutie Staten van Holland wegens die kwestie, 28 december 1759
-Extract-resolutie Staten-Generaal wegens die kwestie, 4 augustus 1760
-Papieren rakende het landschap Drenthe., 1 omslag.
-Rapport landdrost tot de vernietigde genoodschappen en sociëteiten, 20 
december 1787
-Plakaat Staten van de stad Groningen en Ommelanden tegen de 
burgersocieteiten, 1 augustus 1788
-Plakaat Staten van de stad Groningen en Ommelanden wegens de oprichting van 
een extraordinaris stadscommissie.
-Ongedateerd stuk over de geschillen tussen Stad en Lande.
-Brief burgemeester en raad van de stad Groningen, 1 juli 1788
-Brief Gecommitteerde Raden ter Ommelanden, 28 februari 1788
-Brief van de jonkers, hovelingen en volmachten van de Ommelanden, 14 
september 1787
-Brief burgemeester en raad van de stad Groningen, 13 februari 1788
-Brief burgemeester en raad van de stad Groningen, 16 februari 1788
-Propositie burgemeester en raad van de stad Groningen, 20 februari 1788
-Brief burgemeester en raad van de stad Groningen, 23 februari 1788
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-Brief burgemeester en raad van de stad Groningen, 26 februari 1788
-Brief burgemeester en raad van de stad Groningen, 28 februari 1788
-Brief burgemeester en raad van de stad Groningen, 15 mei 1786
-Aantekeningen over de samenstelling van de Statenvergadering van de Stad en 
Ommelanden, niet gedateerd
-Missive Stad en Lande over de ontstane differenten met de Staten van Holland en
West-friesland, 20 mei 1660
-Reglement Zijne Hoogheid soo van politie als justitie in de stad Groningen en in 
de Ommelanden, 1749
-Missive van de zes Onderkwartieren in de Ommelanden tot wederlegginge van 
een vierde of laatste missive door de drie overige onderquartieren, 23 mei 1733
-Missive van de zes Onderkwartieren ... tendeerende ... de billykheyd van het 
redres, 12 december 1732
-Missiven van de drie Onderquartieren, 1732
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1782 1 omslag.

• Stukken m.b.t. het Tractaat van Vriendschap en Commercie
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• Met genealogische aantekeningen
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