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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:
Laurens Pieter van de Spiegel [levensjaren 1737-1800]

Periodisering:
archiefvorming: 1787-1795
oudste stuk - jongste stuk: 1602-1801

Archiefbloknummer:
3547

Omvang:
718 inventarisnummer(s)17,70 meter

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

Soort archiefmateriaal:
Normaal geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Spiegel, Laurens Pieter van de

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief-Van de Spiegel bevat een enorme collectie door de raadpensionaris zelf verzamelde 
bescheiden uit (voornamelijk) zijn publieke, politieke leven als secretaris en raadpensionaris van 
Zeeland en later van Holland, gedurende de Patriottentijd en de Restauratie. Opgenomen zijn op 
kleinere schaal eveneens stukken uit de periode van voor en na de Patriottentijd. In de 
correspondentie, rapporten en stukken gaat het over binnenlandse en buitenlandse 
aangelegenheden van financiële, juridische, economische, militaire en politieke aard. Het 
stadhouderlijk huis van Oranje neemt daarin een belangrijke plaats in, maar ook de verhouding 
met buitenlandse mogendheden. Van de Spiegel verzamelde en bewaarde, behalve stukken van 
familieleden, ook veel documenten betreffende de Unie van Utrecht, waarvan hij een geschiedenis
had willen schrijven.
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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, Laurens Pieter van de Spiegel [levensjaren 1737-1800], nummer 
toegang 3.01.26, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Raadpensionaris Van de Spiegel, 3.01.26, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Biografische aantekeningen over Laurens Pieter van de Spiegel (1736-1800) (1787-1795 
raadpensionaris van Holland).

19-1-1736 geboren te Middelburg

7-5-1800 overleden te Lingen

1759 secretaris van Goes

1768 raad en burgemeester van Goes

1780 secretaris van de Staten van Zeeland

1785 raadpensionaris van Zeeland

6-12-1787 raadpensionaris van Holland

1795 uit zijn ambten ontzet

10-2-1796-20-12-1798 in gevangenschap te Woerden

1799 uitgeweken naar Lingen alwaar in 1800 overleden

Zijn ambtelijke loopbaan begon hij in 1756 als secretaris der stad Goes, alwaar hij tevens als 
advocaat werkzaam was en spoedig raad en burgemeester werd. Als lid der stedelijke regeering 
verkreeg hij in 1759 zitting in de vergadering van de Staten van Zeeland en had hij zich 
dientengevolge ook met Generaliteitszaken te bemoeien, vooral nadat hij buitengewoon 
gedeputeerde tot de Staten-Generaal geworden was. Toen hij in 1780 secretaris van de Staten van 
Zeeland werd, verloor hij wel het recht om in de vergaderingen van dat college mede te stemmen, 
maar nam zijn invloed op de behandeling van 's Lands zaken meer toe dan af. Hij was het, die de 
Staten van Zeeland aandreef om in 1784 aan de andere provinciën voor te stellen eene kleine 
buitengewone vergadering in den geest van die van 1716 en 1717 te houden ten einde over eene 
hervorming in de regeling der Generaliteitszaken te beraadslagen. Die voorslag werd wel niet 
aangenomen, maar bewoog de Staten Generaal toch op 4 Mei 1785 twee commissies in het leven 
te roepen, de eene voor de quotes en de andere voor het defensiewezen, in welke beide van de 
Spiegel wegens Zeeland werd benoemd en ook later namens Holland zitting had. Hij behoorde tot 
de leden, die met den grootsten ijver hunne gewichtige taak vervulden. Zijne verdiensten vielen 
zoodanig in het oog, dat hij op 22 April 1785 tot Raadpensionaris van Zeeland aangesteld werd. 
Daar hij zich op politiek gebied deed kennen als gezind om hervormingen in te voeren met behoud
van de toenmalige constitutie en onder erkenning van de rechten van het stadhouderschap, viel de
aandacht op hem in weerwil van zijne Zeeuwsche afkomst, toen de staatkundige verandering van 
1787 het langer aanblijven van den Raadpensionaris van Holland Mr. Pieter van Bleiswijck 
onmogelijk had gemaakt. Op het laatst van dat jaar volgde hij dezen op, waardoor hij de eerste 
Staatsminister werd niet alleen van Holland maar feitelijk ook van de Republiek. In 1792, toen zijne
eerste commissie afliep, in dat ambt gecontinueerd, bleef hij in functie, tot dat de 
Staatsomwenteling van 1795 daaraan een einde maakte.

Bekend is het, hoe de politieke omstandigheden hem noodzaakten in Augustus 1799 naar 
Duitschland te wijken, alwaar hij zich te Lingen vestigde, terwijl zijne familie hier te lande achter 
bleef. Zijn lichaam was echter door al hetgeen hij had doorgestaan uitgeput. Hij overleed op 7 Mei 
1800.

Voor verdere levensbijzonderheden alsmede voor de verhandelingen en geschriften van Van de 
Spiegel zie het levensbericht van P.J. Blok, genoemd in de Bijlage nr. 11.
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Bovenstaande aantekeningen over het archief van Laurens Pieter van de Spiegel zijn ontleend aan 
een oorspronkelijk getypt en handmatig aangevuld exemplaar, dat volgens een aantekening van B.
van 't Hoff op 14 juni 1948 in viervoud bestond; de Bijlage maakte hier ook deel van uit.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief van Van de Spiegel wordt terecht door een onzer moderne geschiedschrijvers 1 een der 
gewichtigste aanwinsten genoemd, welke het Rijksarchief ooit ontvangen heeft, Het in het 
Rijksarchief berustend archief is beschreven in een door Hingman samengestelde inventaris, 
gedrukt in Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven over 1895, p. 99-192 (overdruk gepagineerd 
p. 1-95). In het voorliggende pandexemplaar van de 3de afdeling zijn vele aanvullingen en 
verbeteringen bijgeschreven. Voor oude inventarissen en beschrijvingen zie inv.no's 670-673.

Helaas is Van de Spiegels archief niet ongeschonden bewaard gebleven. In inv. no. 670 (van 17 
Januari 1799) heeft Van de Spiegel genoteerd: "N.B. Alle mijne binnenlandsche ontvangen brieven, 
alsmede de secreete intelligentien zijn verbrandt, gelijk ook een groote menigte papieren, waarbij 
andere personen gemengd waren; alleenlijk heb ik gemeend te moeten conserveeren de 
correspondentie van de ministers buiten 's Lands".

Blijkens eene aanteekening van zijne hand van 1799 heeft hij zijne binnenlandsche ontvangen 
brieven, alsmede de secreete intelligentiën evenals eene groote menigte papieren, waarbij andere 
personen betrokken waren, verbrand. Evenmin treft men in het archief aan, de copiën van zijne 
uitgaande brieven aan Nederlandsche gezanten van 1793 en 1794, die, zooals later blijken zal, 
gedurende zijne gevangenschap hem afhandig gemaakt zijn, welk gemis echter door de later 
verschenen uitgave daarvan vergoed wordt. Vrij wat talrijker dan de stukken van het 
Raadpensionaris-archief zijn de andere geschreven en gedrukte documenten van allerlei aard, die 
van de Spiegel gedurende zijn ganschen levensloop verzameld heeft. Daartoe behooren niet alleen
de zoodanige, welke hem gediend hebben bij de uitoefening van zijne verschillende ambtelijke 
functiën, maar ook die, welke op zijne studiën betrekking hebben en hem doen kennen als 
geleerde, als geschiedkundige en als belangstellende in alle vakken van wetenschappelijke kennis, 
die met de kunst van regeeren samen hangen. Zijne aanteekeningen en excerpten, op die laatste 
onderwerpen betrekking hebbende, dagteekenen meest van zijne jeugd en zijn over het algemeen 
niet zeer belangrijk, hetgeen ook geldt van de aanteekeningen. waarmede hij later zijne gedrukte 
verhandelingen vermeerderd heeft. Het merkwaardigst zijn zeer zeker de bouwstoffen, die hij voor
de geschiedenis van het ontstaan der Unie van Utrecht bijeengebracht heeft. Zooals bekend is, had
van de Spiegel zich ten doel gesteld die geschiedenis te beschrijven en zich daarop voorbereid door
in 1778 de "Ontwerpen van de Unie van Utrecht benevens een lijst van ongedrukte stukken tot de 
historie van dezelfde Unie betrekkelijk" in het licht te geven, waarbij zich in 1780 aansloot een 
"Bundel van onuitgegeeven stukken". Door zijne benoeming tot secretaris van de Staten van 
Zeeland in hetzelfde jaar werd hij echter verhinderd met dien arbeid voort te gaan, zoodat hij de 
zorg voor de uitgave van het tweede deel van dien "Bundel" aan Jacobus Ermerins moest 
overlaten. In zijne collectie heeft van de Spiegel bijeengebracht wat op zijn plan betrekking had 
onder den titel van "Collectanea raakende de Historie der Unie van Utrecht en de eerste tijden van 
de Republiek. verzameld sedert 1778 tot 1781, wanneer dit werk is blijven steeken." Men vindt 
daarin de aanteekeningen, met behulp waarvan hij de geschiedenis der Unie hoopte samen te 
stellen, het eerste "hoofddeel" van dat werk en een aantal afschriften, die hij heeft laten maken, 
waaronder vele naar Zeeuwsche archiefstukken. Ook zijn hierbij eenige gelijktijdige copieën en 
origineelen gevoegd, waaronder onbekende en belangrijke. De meeste van die afschriften zijn niet 
in den "Bundel" afgedrukt, omdat zij te laat in zijne handen kwamen of niet goed in het bestek van 
dat werk pasten.

1 H.T. Colenbrander.
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Van de Spiegel heeft zelf de hem toekomende bescheiden geordend. Met de hem eigen 
nauwkeurigheid heeft hij de geschreven en gedrukte stukken onder tal van rubrieken verdeeld en 
in omslagen gelegd, wier opschriften hij op twee inventarissen overbracht. Eene streng 
systematische indeeling heeft hij daarbij niet gevolgd. Op de eene, meer uitvoerige lijst treft men 
vooral de stukken aan, die hem bij de behandeling van zaken gediend hebben en later als retroacta
bewaard bleven, terwijl de andere lijst voornamelijk van aanteekeningen, verhandelingen en 
andere geschriften van historischen of wetenschappelijken aard melding maakt. Voor beide 
collecties te zamen legde hij bovendien een repertorium aan, dat alle in de rubrieken vermelde 
onderwerpen in alphabetische volgorde aanduidt. Met dien arbeid kwam hij in 1793 gereed. Van 
die twee verzamelingen had hij de stukken uitgesloten, die hij voornamelijk in zijne betrekking van
Raadpensionaris van Holland opgesteld en ontvangen had. Men kan het geheel dier laatste 
stukken als zijn Raadpensionaris-archief beschouwen. Evenwel ook hier is hij niet geheel 
stelselmatig te werk gegaan, daar hij in die verzameling niet uitsluitend stukken heeft opgenomen,
die men naar onze tegenwoordige opvatting als officieel zou beschouwen. Tot haar heeft hij zijne 
politieke briefwisseling in een zeer uitgebreiden zin gebracht, dus ook particuliere brieven over 
politieke zaken, waaronder ook die, welke hij geschreven en ontvangen had, voor dat hij het 
Raadpensionarisambt aanvaard had. Bovendien voegde hij daaraan allerlei aanteekeningen en 
memories toe, waarin hij zijn politiek beleid heeft uiteengezet en verdedigd. Van deze derde 
verzameling heeft hij zelf in Januari 1799 eene zeer summiere lijst vervaardigd. Deze collectie is 
later, denkelijk na zijn dood, op nieuw geordend geworden.

Tijdens de Staatsomwenteling begreep van de Spiegel zijn ontslag te moeten vragen. Daar de 
Staten van Holland toen niet meer bijeen kwamen, was hij echter niet meer in de gelegenheid om 
het daartoe opgestelde adres bij hen in te dienen, zoodat hij den loop der gebeurtenissen moest 
afwachten. Inmiddels hadden de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland het 
bestuur aanvaard. Op 28 Januari 1795 besloten zij den "feitelijken" Raadpensionaris en 
Grootzegelbewaarder te ontslaan en van hem het grootzegel en alle charters en papieren, tot zijn 
ambt betrekkelijk of den Lande toebehoorende, af te vorderen. Eene daartoe benoemde 
commissie begaf zich naar zijn huis, nam daar twee van de drie groote zegels over, daar het derde 
in het comptoir van den Raadpensionaris berustte, en stelde zich ook in het bezit van eenige 
papieren, die als Landseigendom door van de Spiegel waren aangewezen en vermoedelijk de 
"weinige 's Landspapieren van loopende zaaken" waren, die hij reeds in zijn concept-adres aan de 
Staten opgenoemd had. In verband met de maatregelen, die er nu tegen de vroegere regenten 
genomen werden, ontving het Committé van Algemeen Welzijn op 4 Februari last om aan van de 
Spiegel huisarrest op te leggen en zijne papieren te verzegelen. Toen hij de rechtmatigheid van het 
laatste betwistte, liet men hem naar de Kastellanij van den Hove overbrengen en ging men 
vervolgens tot die verzegeling over. Op 25 Februari benoemde het Committé twee commissies,. 
waarvan de eene de overgenomene en de andere de in het woonhuis van van de Spiegel 
aanwezige papieren moest inventariseeren. Dit werk werd in den loop van eene maand volbracht, 
want op 27 Maart stelde het Committé het schriftelijk rapport daarvan op onder bijvoeging van de 
gemaakte inventarissen. Met die inventariseering had men geen ander doel dan een nader 
onderzoek van de papieren voor te bereiden. Dit laatste werd op 19 April door Provisioneele 
Repraesentanten aan eene daartoe benoemde commissie opgedragen. Deze hield zich daarmede 
bezig in eene kamer naast de Finantie van Holland, waarin de overgenomene papieren berustten 
en waarbeen zij sommige stukken uit het woonhuis van van de Spiegel tijdelijk liet overbrengen. 
De commissie begreep vooral te moeten nagaan, of or termen waren om hem op grond van zijn 
gedrag en regeeringsbeleid in staat van beschuldiging te stellen. Dit werd haar bovendien op 5 
Augustus uitdrukkelijk bevolen en ingescherpt, toen Provisioneele Repraesentanten haar 
uitnoodigden om ten spoedigste rapport te doen. In weerwil van die aanmaning kwam zij eerst op 
14 October gereed. Het verslag, dat zij toen indiende, was wel zeer uitvoerig en breedsprakig, maar
bevatte niets anders dan algemeenheden. Op de haar gestelde vraag bleef zij het eigenlijke 
antwoord schuldig. In overeenstemming met haar voorstel besloten Provisioneele 
Repraesentanten de verdere behandeling van de zaak aan een daartoe aan te wijzen fiscaal op te 
dragen en van de Spiegel, die inmiddels van de Kastellanij naar het Huis ten Bosch was verplaatst. 
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naar de Voorpoort over te brengen. Tot fiscaal werd prof. Valckenaer aangesteld, die het noodig 
achtte de papieren ten huize van den gewezen Raadpensionaris te onderzoeken. Bij die 
gelegenheid nam hij op 5 December onder protest van diens echtgenoote de copieën mede van de
brieven, aan de ministers buiten 's lands geschreven sedert het tijdstip, waarop van de Spiegel 
weder voor vijf jaren tot Raadpensionaris was aangesteld, hetgeen op 6 December 1792 was 
voorgevallen. De pogingen, later door hem en zijne familie gedaan, om die stukken terug te 
bekomen waren vruchteloos. Zij zijn later, in 1803, buiten haar voorweten en goedvinden, te 
Amsterdam bij Johannes Allart in drie deelen in het licht gegeven onder den titel van: "Brieven en 
Negotiatien van Mr. L. P. van de Spiegel als Raadpensionaris van Holland gedurende den jongsten 
oorlog van dezen Staat met de Fransche Republiek". Het advies, dat Valckenaer in Februari 1796 
over de hem toevertrouwde zaak indiende, leidde evenmin tot een afdoend resultaat. Het gaf aan 
Provisioneele Repraesentanten aanleiding om van de Spiegel uit zijne drukkende gevangenschap 
op de Voorpoort te ontslaan, doch tevens om hem in die zelfde maand naar het kasteel te 
Woerden te doen overbrengen, alwaar hij, als in politieke custodie verkeerende, meer vrijheid 
genoot. Zijn huisgezin vestigde zich gelijktijdig te IJsselstein, bij welke gelegenheid ook de 
papieren uit den Haag daar heen schijnen te zijn verplaatst. Nadat hij in verband met de in 
December afgekondigde amnestie in vrijheid was gesteld, stelde hij te IJsselstein in den loop van 
de volgende maand orde op zijne papieren. De brieven en stukken, welke de hierboven 
aangeduide derde verzameling (het Raadpensionaris-archief) uitmaakten. werden in kisten gelegd 
en "op eene secuure plaats verzorgd". Van dat oogenblik af is hetgeen verder met de papieren is 
voorgevallen niet meer in bijzonderheden na te gaan. Zijne papieren bleven na zijn overlijden in 
het bezit van zijne mannelijke afstammelingen, die ze als eene herinnering aan hem met de 
grootste zorg bewaarden. Ook zagen zij de historische waarde daarvan in, zoodat de kleinzoon van
den Raadpensionaris Jhr. Mr. L.P.J. van de Spiegel daaruit eene verhandeling bewerkte, die hij in 
1841 in het licht gaf onder den titel van: "Resumé des Négotiations qui accompagnèrent la 
révolution des Paijs-Bas Autrichiens avee les pièces justificatives". Later stelde de familie Prof. G. 
W. Vreede in de gelegenheid de verzameling voor meer dan een zijner geschriften te raadplegen en
eindelijk daaruit zijn bekend werk over den Raadpensionaris "Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en 
zijne tijdgenoten (1737-1800)" te schrijven. Ook nadat de papieren in het Rijks-archief geplaatst 
waren geworden, hebben zij bijdragen voor meer dan eene wetenschappelijke uitgave geleverd.

Reeds in het begin van 1888 ontving het Rijksarchief de nagelaten papieren van den 
Raadpensionaris van de Spiegel van den toenmaligen bezitter Jhr. A. L. P. van de Spiegel, in leven 
kapitein der artillerie, die mij het verlangen te kennen gegeven had om haar in het Rijksarchief te 
deponeeren. In 1895 is door schenking van de latere rechthebbende Mevrouw de Douairière 
Hoeufft, geboren van de Spiegel, de eigendom aan het Rijk overgegaan.

De rechtstitel is (nog) onbekend
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De verzameling staat in betrekking met de werkzaamheden, die van de Spiegel gedurende zijn 
geheelen levensloop verrichtte.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Toen de verzameling in 1888 in het Rijks-archief ontvangen werd, bleek zij zoodanig in wanorde te 
zijn geraakt, dat zij voor het gebruik weinig geschikt meer was. Nadat een voorafgaand onderzoek 
omtrent de vroegere inrichting der verzameling had plaats gehad, hebben de heeren Hingman en 
Heeres toen het noodige gedaan om de orde daarin te herstellen. De heer Hingman hield zich met 
het Raadpensionaris-archief en de wetenschappelijke handschriften bezig, terwijl Mr. Heeres de 
omvangrijke collectie der retroacta in orde bracht. Met behoud van de volgorde, waarin de stukken
oorspronkelijk geplaatst waren, werden er van de drie groepen nieuwe inventarissen opgemaakt. 
Intusschen bleek het, dat deze regeling niet als eene definitieve kon beschouwd worden. Zij was 
geene andere, dan die van de Spiegel zelf op zijne papieren had toegepast, maar moest 
noodzakelijk verbeterd worden. Het plan, dat hij daarvoor had aangenomen, was blijkbaar niet in 
alle opzichten volgehouden en kon in ieder geval nog beter worden uitgevoerd. Wel vormden de 
stukken, die in iederen omslag waren opgenomen, een goed geheel, maar die omslagen waren in 
eene geheele willekeurige volgorde geplaatst geworden. Ook had het behoud dier volgorde bij de 
nieuwe inventariseering tot eene noodeloos uitvoerige omschrijving van den inhoud van iederen 
omslag geleid. Nu de verzameling voor onze aanwinstenlijst in aanmerking kwam, werd de 
wenschelijkheid om haar op nieuw te regelen ingezien. De heer Hingman heeft dien arbeid verricht
door in hoofdzaak op de volgende wijze te werk te gaan. De splitsing in drie groepen: 1e . 
Raadpensionarisarchief, 2e . retroacta en 3e . handschriften werd in stand gehouden. Bleek het, 
dat omslagen van de eene groep beter in eene andere groep op hunne plaats waren, dan werden 
zij daarheen overgebracht. In iedere groep werd de volgorde der omslagen verbeterd. Van die 
veranderingen is op een staat aanteekening gehouden, die zoowel van den vroegeren als van den 
tegenwoordigen toestand een overzicht geeft. Eindelijk is er bij de inventariseering eene nieuwe 
redactie gekozen, waarbij zooveel mogelijk naar vereenvoudiging der vroegere werd gestreefd.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Publicaties

PUBLICATIES
Er is veel over Van de Spiegel en zijn tijd geschreven en veel is ook uit het archief gepubliceerd 
(helaas zonder dat hiervan aantekening is gehouden). Hieronder volgt een lijst van de ons bekende
werken, waarin materiaal uit dit archief is gepubliceerd of die zijn samengesteld met 
gebruikmaking van dit archief. Wij merken echter op, dat in vrijwel alle publicaties over het tijdvak 
Van de Spiegel en zijn bedrijf voorkomt.

Hoewel reeds veel van Van de Spiegel gedrukt was, zo schrijft dr. H.T. Colenbrander in 1905 zo 
bevatte het archief toch nog overvloed van belangwekkend materiaal, dat door de uitgave van de 
"Gedenkstukken" geenszins kon worden uitgeput. J. Allart. Brieven en negotiatien van mr. L.P. van de 
Spiegel als raadpensionaris van Holland geduurende den jongsten oorlog van deze staat met de Fransche 
Republiek. 3 dln. Amsterdam 1803. 385, 394 en 367 p.p. (10 H 12)L.P.J. van de Spiegel. Résumé des 
négotiations, qui accompagnèrent la révolution des Pays-Bas autrichiens, avec pièces, justificatives. Amsterdam
1841, 8. 406 p.p. (10 H 13)
Vgl. V.R.O.A. 1906, p. 81 aanv. XXXI sub no. 20.
2 bro. G.W. Vreede, Frederike Sophia Wilhelmina, gemalin van den stadhouder Willem V en 
Laurens Pieter van de Spiegel, raadpensionaris van Zeeland, daarna van Holland, vlugtig geschetst,
met bijlagen. Utrecht 1851, 136 pp. [K.B. 251 B. 36]J.K.J. de Jonge. Documents politiques inédits sur les 
révolutions de 1787 et 1795 dans la République des Provinces-Unies. La Restauration et M. Van de Spiegel 
(1787-1795). 1e Partie sept. 1787-Févr. 1793. Avec introduction. In: Het Nederlandsche Rijksarchief, I 
('s-Gravenhage 1857), p. 304-450. [85 E 3].
N.B. Niet verder verschenen. Er zijn slechts over de jaren 1787-1789 stukken uitgegevenG.W. 
Vreede. Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737-1800). 3 dln. Middelburg 1874-1876. 
[10 H 15]
Inhoud:
I. (Middelburg 1874). Zeelands toestand en verhouding tot de Unie (1766-1786). 94 p.p. tekst en 521
p.p. bijlagen, waarvan inhoudsopgave vóórin;
II. (Middelburg 1875). De staatsgeschillen in de Nederlandsche Republiek tot de door
Pruisen en Frankrijk beproefde bemiddeling (1780-1786). 66 p.p. tekst en 647 p.p. bijlagen, 
waarvan inhoudsopgave vóórin.
III. (Middelburg 1876). De staatsgeschillen in de Nederlandsche Republiek door de gewapende 
tusschenkomst van Pruisen beslecht. Van de Spiegels politisch-diplomatisch bedrijf els 
raadpensionaris van Holland en West-Friesland (Nov. 1786- Dec. 1791). 60 p.p. tekst en 663 p.p. 
bijlagen, waarvan inhoudsopgave vóórin.
IV. De toestand van Nederland en van Europa (1788-1795); 57 pp. tekst en 704 pp. bijlagen, 
waarvan inhoudsopgave voorin.R. Fruin. Uit de nagelaten papieren van Van de Spiegel. Verspreide 
geschriften V (1902), p. 215-238. (Oorspronkelijk verschenen in De Gids 1876). [90 E 1]
N.B. Geschreven naar aanleiding van de verschijning van de hiervóór sub 4 I en II verschenen 
werken.L. Wichers. De secreete negotiatien van den raadpensionaris mr. L.P. van de Spiegel en den Engelschen 
gezant Auckland met den Franschen generaal Dumouriez, door tusschenkomst van den Franschen gezant M.E. 
de Maulde Hosdan. Nov. 1792- Febr. 1793. [85 E 3]. Bijdragen Vaderlandsche geschiedenis en 
oudheidkunde, 3de reeks, deel 8 (1894), p. 211-318.L. Wichers. Journaal van den raadpensionaris 
Laurens Pieter van de Spiegel. Bijdragen en mededeelingen Historisch Genootschap, deel 15 (1899), p. 1-
61. [84 L. 1]A.J. van der Meulen. Studies over het ministerie van Van de Spiegel. Diss. Groningen-Leiden. 
1905, 8. 559 p.p. [10 H. 16]
Inhoud:
p. V-XI: inhoudsopgave.
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p. 1-518: tekst.
p. 519-559: bijlagen (uit archief Van de Spiegel!).Overzicht van de bronnenpublicatie aan te vullen leemten 
der Nederlandsche Geschiedkennis. 's-Gravenhage 1904. [82 C. 5]
N.B. p. 77-78 over Van de Spiegel en zijn archief.H.T. Colenbrander. Gedenkstukken der algemeene 
geschiedenis van 1795 tot 1840 I ('s-Gravenhage 1905). [82 C. 6]
N.B. Zie inleiding p. XXI over het archief van Van de Spiegel en p. 125-126 en vooral p. 126 noot 2 
over de publicatien uit dit archief; p. 721 noemt de no's welke in de "Gedenkstukken" zijn 
gepubliceerd
In deel II (1906) p. 985 no. 816 is nog een stuk uit het archief van Van de Spiegel gepubliceerd.P.J. 
Blok. Laurens Pieter van de Spiegel. Nieuw Nederlandsch Biografisch woordenboek, deel 5 (1921), p. 786-
788. [87 B 1]
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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

ARCHIEF VAN DEN RAADPENSIONARIS

ARCHIEF VAN DEN RAADPENSIONARIS
Politieke bemoeiingen van Mr. L. P. van de Spiegel vóór zijn optreden als Raadpensionaris van Holland.

POLITIEKE BEMOEIINGEN VAN MR. L. P. VAN DE SPIEGEL VÓÓR ZIJN OPTREDEN ALS 
RAADPENSIONARIS VAN HOLLAND.

1 Minuten van brieven aan verschillende personen, 2, 3.
31 December 1780, 28 Februari 1781, 1 Januari. 19 September, 7 November 1783, 15 
December 1783-29 October 1784, 4 November 1784-26 Maart 1786, 16 Maart en 12 
October 1785, Augustus 1785-Augustus 1787 8 katerns en 54 stukken
De minuten van brieven zijn door van de Spiegel opgesteld en eigenhandig geschreven ; wanneer dit
ook met memoriën, aanteekeningen en dergelijke stukken het geval is, wordt dit met (*) aangeduid.

2 Brieven van Jhr. Willem Hendrik Karel van Lijnden van Blitterswijk, eerste edele van 
Zeeland.
8 Januari 1779-17 October 1787 229 stukken

3 Brieven van den raadpensionaris van Zeeland Mr. J. M. Chalmers en van I. M. 
Schover.
1777 7 stukken

4 Brieven van verschillende personen 1764.
1772-1787 23 stukken

5 Minuten van allerlei adviezen, memoriën en aanteekeningen betreffende bij de 
Staten van Zeeland behandelde zaken.
1781-1787 17 stukken

6 Brief van van de Spiegel aan Sybrandus Columba, gewezen predikant te Batavia 22 
Februari en brieven van dezen laatste van 3, 4 en 7 April 1782.

6 stukken
"Pro Memoria. - De voornaamste grieven, waarvan men, naar ik heb kunnen merken, redres 
verzocht".
"Aanteekeningen van hetgeen door mij in het werk gesteld is, tot het herstellen van de rust en het 
vertrouwen onder de landzaten in Walcheren", Februari-Maart 1782,"(*)

7 Brieven van Joh. van der Heij uit Londen aan Mr. L.P. van de Spiegel, secretaris van 
de Staten van Zeeland, en aan Anthony Helmans, koopman te Ostende, Juni-
September 1782 en een ongeteekende minuutbrief aan hem en anderen.
Minuut van een brief van van de Spiegel aan Zijne Hoogheid 24 April 1783 met eene 
memorie omtrent het voorgevallene ten aanzien van Van der Heij, en zijne 
bedreigingen bij het af breken der correspondentie en een brief van Zijne Hoogheid 
van 23 Mei 1783.

22 stukken
Joh. van der Heij, geboren in Holland, doch sedert 1773 onderdaan en geheimraad van den koning 
van Pruissen, bood in 1784 in Engeland zijnde, zijne goede diensten aan om geheime berichten over 
te zenden, waarvan toen gebruik werd gemaakt.

8 Brieven van Zijne Hoogheid, als eerste edele van Zeeland, en van den Hertog van 
Brunswijk aan Mr L P. van de Spiegel, secretaris van de Staten dier provincie, en 
minuten van antwoorden van den laatsten over de bij resolutie van de Staten van 
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Holland van 18 Augustus 1784 aan den Hertog verleende demissie.
Copie-memorie over den regeeringsvorm van de laatste tijden der XVIIIde eeuw in 
de Republiek, bezien van het standpunt van Frankrijk en de Franschgezinde 
Nederlanders.

7 stukken

9 Missive van de Staten van Gelderland aan die van Zeeland 12 Juni 1784.
Missive van de Staten-Generaal aan die van Zeeland. 8 Februari 1785.
Brief van Mr. J. C. van der Hoop, advocaat-fiscaal van de Admiraliteit te Amsterdam 
11 November 1785.
Memorie houdende eenige consideratiën nopens hetgeene zoude kunnen en 
behooren te worden geobserveerd en gedaan in de omstandigheden zooals die 
tegenwoording zijn "Rec. 14 November 1785".
"Bedenkingen op de memorie over oneenigheden in de Republiek door den 
advocant-fiscaal van der Hoop overgezonden 20 November 1785" (*).

7 stukken

10 Extracten uit de notulen van den Raad extra-ordinair der stad Zierikzee van Juni en 
Juli, brieven aan burgemeesteren, schepenen en raden van Juli en Augustus, 
minuten van van de Spiegel als raadpensionaris van Zeeland aan dezelfden, brieven
van den burgemeester der stad Mr Daniel van der Haer van 1 en 9 September, van 
den schepen Mr. Cornelis Evertsen van 26 September en minuten van brieven aan 
den oud-burgemeester Pieter Abraham de Jonge van 9 en 13 October 1787 omtrent 
de aldaar plaats gehad hebbende troebelen en het herstel van de rust.

37 stukken

11 Memorie overgegeven door de heeren Sifflé en Serlé als lasthebbende van hunne 
medeleden van het exercitie genootschap Luctando Emergentes aan de beide 
regeerende burgemeesters van Middelburg Mr. W. A. van Citters en David van 
Visvliet.
20 Mei 1786 2 stukken

12 Memoriën en aanteekeningen rakende de financiën van de provincie Zeeland.
1773-1786 (*) 1[?] stukken

13 Brief van C. van der Oudermeulen, bewindhebber der Oost-Indische Compagnie te 
Amsterdam, aan den raadpensionaris van Zeeland, van 11 November 1785 met een 
gedrukt, door hem geteekend exemplaar van zijn geschrift: "lets dat tot voordeel 
der deelgenooten van de Oost Indische Compagnie en tot nut van ieder ingezeten 
van het Gemeenebest kan strekken.".

1 stuk, 2 deelen

14 Brieven van Mr. F.W. Boers, advocaat der Oost-Indische Compagnie, uit Londen 19 
October en 2 November en minuut van van de Spiegel van 21 October 1787, over het
sluiten eener geldleening in England.

3 stukken

15 "Aanteekeningen van voorgevallen zaken van eenige consideratie gedurende mijn 
ministerie als Raadpensionaris van Zeeland 12 Mei 1785-Juli 1787", waarbij eenige 
zoo geschreven als gedrukte stukken en Zuidhollandsche couranten van 23 October 
en 10 November 1786

9 stukken

16 Minuutbrieven aan Zijne Hoogheid 16 October.
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29 November 1786, 27 Maart, 19 September 1787 4 stukken

17 Minuutbrieven aan Hare Hoogheid prinses Wilhelmina.
10 Februari 1786-24 November 1878 17 stukken

18 Minuten van memoriën en adviezen in 1781, 1782, 1783 en 1786 over de discussiën 
met Zijne Hoogheid alsmede de plans van vereeniging.

6 stukken

19 Verschillende minuten van brieven zonder aanwijzing aan wie zij geschreven zijn en 
andere copieën.

14 stukken

20 Minuut-circulaire aan den Zeeuwsche regenten.
27 Januari 1787 1 stuk

21 Brieven van en minuutbrieven aan den Prins van Oranje.
30 Juli 1786-6 October 1787 16 stukken

22 Alsvoren van Prinses Wilhelmina van Oranje.
30 Juli 1786-8 September 1787 36 stukken

23 Alsvoren van en aan Thomas Isaac baron de Larrey, geheimraad en secretaris van 
Zijne Hoogheid.
November 1786-Augustus 1787 44 stukken

24 Alsvoren van en aan Mr. Willem van Citters, in 1787 geheim secretaris van prins 
Willem V.
November 1786-September 1786 50 stukken

25 Alsvoren van en aan Hendrik Augustus baron van Kinckell, kapitein ter zee, 
adjudant-generaal van Zijne Hoogheid, Januari-Mei 1787, waarbij een minuut van 
zijne hand aan Lord Malmesburij.
8 Februari 1788 13 stukken

26 Alslvoren van H. Fagel, griffier van de Staten-Generaal.
5 Januari 1788

27 Alsvoren van en aan D. R. van Wijckerheld Bisdom, thesaurier-generaal van de Unie.
Juni 1787 3 stukken

28 Alsvoren van L. L. van Reenen, oud-griffier van den Hoogen Krijgsraad.
Maart-September 1787 29 stukken

29 Alsvoren van Mr. J C. van der Hoop, raad- en advocaat-fiscaal van de Admiraliteit te 
Amsterdam.
30 October 1786-19 Januari 1787 2 stukken

30 Alsvoren van Willem baron van Lijnden van Hemmen, burggraaf van Nijmegen .
[14 oktober?] 7 en 18 December 1786 3 stukken

31 Alsvoren van Willem Anne baron Spaen la Lecq, afgevaardigde wegens Gelderland.
9 Juli 1787 1 stuk
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32 Alsvoren van Johan Nicolaas Steven baron van Lijnden van Blitterswijk, 
afgevaardigde wegens Gelderland.
3 Januari 1787 3 stukken

33 Alsvoren van en aan Jacob Adolph baron van Heeckeren van Enghuizen, 
afgevaardigde wegens de Ridderschap van Zutphen.
9 Maart 1787 2 stukken

34 Alsvoren van en aan Mr. Rutgerus Paludanus, burgemeester van Alkmaar, 
afgevaardigde in de Staten-Generaal, en aan Mr. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, 
pensionaris van Vlissingen.
April-Juli 1786 12 stukken

35 Alsvoren van W. G.F. Graaf Bentinck-Rhoon.
Februari-Maart 1787 4 stukken

36 Alsvoren van Gijsbert Karel van Hogendorp te Rotterdam.
Juni en October 1787 3 stukken

37 Alsvoren van en aan Mr. Wilhem van Citters Wz. afgevaardigde van Zeeland in de 
Staten Generaal.
Augustus 1786-Mei 1787 15 stukken

38 Alsvoren van Mr. Nicolaas Steengracht van Oosterland, raad- en advocaat-fiscaal 
der Admiraliteit van Zeeland.
April-Augustus 1787 5 stukken

39 Alsvoren van Gillis van IJsselstein, Middelburg.
2 Augustus 1787 1 stuk

40 Alsvoren van Frederik Christiaan Reinhard van Reede, graaf van Athlone, lid der 
Ridderschap van Utrecht.
Juni 1787 3 stukken

41 Alsvoren van Jhr. Pieter Ulbo Rengers, afgevaardigde wegens Friesland.
8 September 1787 1 stuk

42 Alsvoren van Mr. A. J. C. Lampsins, belast met eene geheime zending naar Parijs.
April 1787 2 stukken

43 Alsvoren van Samuel Kempthorn (Britsch krijgsman).
26 Juli 1787 1 stuk

44 Alsvoren van J. van der Heij, gewezen commies der financiën van Zeeland, 5 April 
1787 met een door hem opgesteld, "conciliair plan van vereeniging der verdeelde 
gemoederen en der verschillende denkwijzen, vervat in het samenstel eener nieuwe
concept-constitutie voor de zeven vereenigde Nederlanden de daarbij behoorende 
Generaliteitslanden".

2 stukken

45 Stukken van verschillenden aard (door Prof. Vrede uitgegeven).
6 stukken
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Aanvaarding van-, en continuatie in het ambt van Raadpensionaris.

AANVAARDING VAN-, EN CONTINUATIE IN HET AMBT VAN RAADPENSIONARIS.

45* Commissie van de Staten van Holland voor mr. L.P. van der Spiegel als 
raadpensionaris
1787 November 7 1 charter
Aanwinst 1901, XXXIV, no 2, heeft blijkens no 68[?] behoord aan J.L.[S.C.?] Nederburgh

46 Brieven aan van de Spiegel van:
Prins Willem V 23 November.
Wilhelmina, 4.12 [?] October, met memorie van antwoord,14 en 20 October.
den Hertog van Brunswijk 12 November
raad van Z H. de Larrey 11 October en minuut van het antwoord. 16 October.
verschillende gezanten bij vreemde mogendheden November en December.
afgevaardigden en pensionarissen van Hollandsche steden October en December.
Mr. Isaac van Teijlingen, raad en vroedschap van Rotterdam, de meeste geteekend 
Q.N., doch blijkbaar van zijne hand, September en October. met minuut van 
antwoord 20 October.
Hendrick van Stralen 5, 12 October minuut van antwoord 7 October.
verschillende regenten in Gelderland en Zeeland en andere personen November en 
December 1787.
gedeeltelijk strekkende om hem te bewegen tot het aannemen van het ambt van 
Raadpensionaris van Holland, voor het overige gelukwenschen met zijne 
benoeming en eenige minuten van dankbetuiging.

82 stukken

47 Brieven van de Staten van Holland 9 en 21 November en minuutbrief van van de 
Spiegel 11 November 1787 betreffende hetzelfde onderwerp, en gedrukte resolutie 
van de Staten van Holland 8 November, waarbij zijne instructie wordt vastgesteld.
Brief van de regeering van Goes 1 December 1787 over het nederleggen door hem 
van zijne bediening als afgevaardigde dier stad in de Staten van Zeeland.
"Finantieële conditiën waarop de provincie van Holland het raadpensionarisambt 
aan den heer Mr. L. P. van de Spiegel offereert.".

6 stukken

48 Brieven van de leden van de Staten van Holland D. A. Meerman van der Goes 
wegens Amsterdam en A. H. Metelerkamp wegens Gouda, gedrukte extract 
resolutien van de Staten van Holland, over zijne continuatie als Raadpensionaris 
van Holland in December 1792.
Vertaling in het Fransch van zijne in de vergadering van 6 December gehouden rede.

13 stukken
Binnenlandsche aangelegenheden.

BINNENLANDSCHE AANGELEGENHEDEN.

49-52 Copieboeken van uitgaande binnenlandsche brieven 1788, 1789, 1790-1792, 1793, 
1794, geschreven door den Raadpensionaris met alphabetisch register.

4 deelen in losse katerns
In deze copieboeken worden ook enkele buitenlandsche gevonden o.a. aan Mad. d'Aelders te Parijs, 
de bisschoppen van Antwerpen en Luik, graaf de Maillebois te Parijs, lord Auckland, lord 
Malmesbury, graaf Schlijffen te Berlijn, comte de Chavost te Parijs.
49 Bestanddeel 1
50 Bestanddeel 2
51 Bestanddeel 3
52 Bestanddeel 4
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53 Copieën van brieven aan den Prins en de Prinses van Oranje.
Juni 1789-11 Juni 1791 3 katerns

54 Copieën van brieven aan de heeren Rocquette en van de Poll te Amsterdam.
13 Juni 1789-13 Augustus 1789 2 katerns

55 Copieën van brieven aan den heer L. Dijkwel te Goes.
22 September 1789-11 Mei 1791 1 katern

56 Minuten van brieven aan Mr. Jardon, greffier de l'Etat premier de Liége,
October 1783
den fiscaal van der Hoop te Amsterdam
28 December 1788
Roest
15 Juli 1790
Mad. d'Aelders te Parijs
September 1790 en 26 Januari 1792
Mr. de Kempenaer, advocaat der West-Ind. Compagnie te Amsterdam, 2, 4, 
October.
17 November 1791 7 stukken

57 Brieven van den Raadpensionaris aan den bewindhebber der Oost-Ind. Compagnie 
van der Hoop 1781-1792, na diens dood uit zijn boedel terug ontvangen.

2 stukken

58 Brieven aan den Raadpensionaris van:
Prins Willem V. 14 Februari, 25, 31 Maart 1788, 9 September 1789, 16 October 1790, 
21 April en 22 Augustus 1794.
Frederik, prins van Hessen 23 Mei, 8 Juni 1794.
den Hertog van Brunswijk, 17 Mei 1789.
den raad en secretaris van Zijne Hoogheid de Larrey 14 Februari 12 Augustus 1790, 
23 Mei 1792.
den griffier Fagel 14 November 1790.
Jhr. W. H. K. van Lijnden van Blitterswijk 22 November 1789.
J. Rensdorp, 1788
de Friesche afgevaardigden van Burmania Rengers 22 Maart 1788, en W. A. Sirtema 
van Grovestins 15 December 1791.
Hieronymus van Alphen, thesaurier-generaal van de Unie, December 1792.
Mr. Isaac van Teylingen, advocaat-fiscaal van de Admiraliteit op de Maze, 19 
Februari 1792.
J. W. van Welderen 3 Februari 1788.
den vice admiraal J. H. van Kinsbergen. 23 April 1791.
den pensionaris van Gouda H. van Wijn 21 Sept. 1790, 22 Mei en 23 October 1791.
Gijsbert Karel van Hogendorp 20 November 1793.
den Baron de Loë. Oltoolde bij Zutphen 1789, 1790.
F. H. Rumph uit Bremen (K. Pr. agent) 1893.
en verschillende andere personen 1787-1795.

80 stukken

59 Brieven aan Mr. L. P. van de Spiegel van:
Prinses Wilhelmina
26 September 1797, 25 April 1799.
W. G. F. Bentinck-Rhoon, in het kasteel te Woerden,
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1 Januari 1793
M. van Reede van Ginkel
12 Maart 1799
den gewezen griffier van de Staten-Generaal Hendrik Fagel uit Londen
23 Mei, 4 Juli, 11 October 1801
met copie van een brief van lord Granville van
10 October, 3 December 1800 en 27 Februari 1801. 12 stukken

Financiën van Holland.

FINANCIËN VAN HOLLAND.

60 Concept-instructie voor den Thesaurier-Generaal van Holland, aan den 
Raadpensionaris toegezonden bij brief van het lid van het college van 
Gecommitteerde Raden Twent van 1 Januari 1794, bedenkingen daarop van den 
secretaris van de Staten Mr. Pieter van Buren en eenige andere daarop betrekking 
hebbende stukken.

11 stukken

61 Praeadvies van den Raadpensionaris aan Gecommitteerde Raden 15 Maart, brief 
van Hendrik van Stralen uit Hoorn 31 November en andere stukken rakende het 
besogne over de financiën van.
1791 8 stukken

62 Gedrukte en geschreven extracten uit de resolutiën van de Staten van Holland 
betreffende extra-ordinaire middelen.
1785-1794 13 stukken

63 Staten van raming over verschillende jaren.
1788-1795 12 stukken

64 Brieven van den heer Huydecoper van Maarseveen uit Amsterdam aan den 
Raadpensionaris 27 Maart en 18 December 1791.
Plan van belasting in Holland te introduceeren bij forme van loterij, tot aflossing 
van 's lands schulden December 1790(*).
Plan van negociatie ten laste van de Oost-1nd. Compagnie Augustus 1791 (*).
Consideratien op den staat van raming. 1791. (*).
P. M. over het vinden der middelen tot suppletie van 's lands kas voor 1792.(*).
Plan van conversie van renten 1792. (*).

9 stukken

65 Staken van betalingen wegens werken aan de rivieren, subsidiën aan de 
domeinkantoren in het Zuiderkwartier, beteugeling van het Haarlemmermeer etc.
1769-1789 17 stukken

66 Verschillende staten van betalingen wegens subsidiën aan predikanten, voor 
oorlogslasten, werken aan Texel etc., allen betreffende het Noorderkwartier over.
1788 18 stukken

67 Memorie van den tegenwoordigen staat van de financiën van de provincie Holland, 
balans van extra-ordinaris ontvang en uitgaaf 1780-1787 en bijbehoorende staten, 
aan den Raadpensionaris overgeleverd door den secretaris van de Staten Mr. Pieter 
van Buren 10 December 1787 en twee brieven van dezen.
14 en 26 Maart 1791 6 stukken

68 Extracten van gewone en secreete resolutiën van de Staten van Holland en eenige 
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staten betreffende de secreete kas in Holland.
1788-1794 36 stukken

69 Borderel op de 2e rekening van Nicolaes van Boetselaer, ontvanger-generaal van 
Holland en Westfriesland over 1787.
Korte staten en vereffening van de rekeningen van de ontvangers der gemeene 
middelen 1787.
Borderellen op de rekeningen der geestelijke kantoren , lijsten van domaniale 
rekeningen 1789.

9 stukken

70 Brief van J. C. W. Daene te 's-Gravenhage aan den Raadpensionaris van 30 April 
1788 en eenige andere stukken rakende de betaling van achterstallige pretensiën 
van den Hertog van Brunswijk.

7 stukken

71 Memoriën en gedrukte extracten uit de resolutiën van de Staten van Holland 
betreffende het opbeuren der lakenfabrieken en te verleenen premiën.
1792-1794 15 stukken

72 Brief van D. Hooft te Amsterdam 11 September 1791, plannen, extract-resolutiën 
van de Staten van Holland etc., betreffende eene leening van vijf millioen gulden 
ten behoeve van de Oost-Indische Comp. tot aflossing van die van.
5 december 1783 14 stukken

73 Plan van eene aflossingsloterij capitaal 3 millioen Juli 1791. (*) No. 1.
Plan van een loterij tot verandering der capitale schuld dezer provincie No. 2. (*).
Een dergelijk No. 3. (*).
Een dergelijk zonder nieten N . 4(*) en nog eenige andere stukken betreffende deze 
plannen.

13 stukken

74 Brieven van Jean comte Medem 2 Augustus en 4 October 1791 aan den 
Raadpensionaris over eene met zijn zwager den Hertog van Courland te sluite 
negotiatie,
Brieven van A. van Ketwich, Cohen en Co. te Amsterdam , J. van der Mandele en C. 
Voet te 's-Gravenhage. Pieter Vermeulen te Haarlem, verschillende plans en 
berekeningen betreffende door Holland te sluiten negotiatiën.
1791-1793 71 stukken

74A Brieven van J. van den Heim te Delft aan den Raadpensionaris met een ontwerp 
voor een geldheffing.
1794 1 omslag

75 "Plan van eene negotiatie van f 600,000 bestaande in 25 jarige accresseerende 
tontine renten". (*).

1 stuk

76 Brief van Jan van de Poll, burgemeester van Amsterdam, van 6 April 1789 met 
schets van redenen tegen een verbod van vreemde geldleeningen, memorie van 
den makelaar A. van Ketwich en aanteekeningen van den Raadpensionaris 
daarover.

8 stukken
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77 Staten der kapitalen en interessen ten laste van Holland en van gedane aflossingen.
1740-1794 1 stukken

78 Allerlei aanteekeningen en berekeningen rakende leeningen en interessen.
16 stukken

79 Brieven over de financiën aan den Raadpensionaris van een ingezeten 11 Juli 1794 
en van een vaderlander z.d.
[Brie]f van een anonymus, Juni 1791
Project eener papiermunt, verschillende staten, extracten uit de resolutiën, 
berekeningen en verdere stukken rakende de financiën van Holland.
1793-1794 7 stukken

80 "Memorie van ontvang en uitgaaf gedaan door den Raadpensionaris van Holland 
van 's lands penningen tot de secreete diensten sedert Januari 1788 tot den 6 
December 1792 overgegeven aan Zijne Doorluchtige Hoogheid, den heere Prince 
van Oranje en Nassau, erfstadhouder etc." (twee exemplaren waarvan een 
geteekend door Z. H.) met een brief van Zijne Hoogheid van 2 November en 
decharge van de Staten van Holland van 13 December 1792.

5 stukken en een lias quitantiën

81 Gelijke memorie sedert November 1792 tot den 25 October 1794 (twee exemplaren, 
waarvan een geteekend door Z. H) en decharge van denzelfde van 10 December.

4 stukken en een lias quitantiën

82 Memorie van ontvang en uitgaaf van de correspondentie penningen sedert de 
laatste verantwoording 25 October 1794-25 Januari 1795 met een lias quitantiën.

1 stuk en een lias quitantiën

83 Brief aan den Raadpensionaris "voor U Hoog Ed. Gestr. alleen" 29 April 1790 get. 
Q.N. Staat van hetgeen betaald is van de jare 1780 tot den jare 1787, beide incluis, 
aan extra-ordinaris uitgaven uit den post der secreete diensten.
Lijst van eenige adressen.

4 stukken
Militaire Zaken.

MILITAIRE ZAKEN.

84 Memoriën van kosten en verliezen door de Pruissische expeditie in 1787 in de 
magazijnen van Holland veroorzaakt.
Copie van een brief van den minister graaf de Hertzberg aan baron d'Alvensleben 
envoyé extra-ordinair van den Koning van Pruissen te 's-Gravenhage 2 Augustus 
1788.
Copieën van brieven aan den regeerenden hertog van Brunswijk, commandant van 
het korps troepen.

9 stukken

85 Brief van Fr. van der Hoop, thesaurier generaal van de Unie, aan den 
raadpensionaris van 16 October 1788, met staten van de kosten van campementen 
bij Oosterhout in de jaren 1732 en 1769
16 October 1788 5 stukken

86 Brieven van den graaf de Maillebois, gecommandeerd hebbende een legioen 
troepen ten dienste van den Staat, van 1 Augustus en 13 November en van zijn 
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gemachtigde M. Bertinsy van 13 October 1788 wegens pretensiën ten laste van den 
Staat.
Memorie van den generaal-majoor C.D. du Moulin, directeur-generaal van het 
korps ingenieurs van 13 April 1788, omtrent zijn retraite.
Brief van het lid van de Staten-Generaal wegens Gelderland W.C.H. van Lijnden, 
betreffende achterstallig tractement van den luitenant-generaal van Randwijck 1 
Juni 1788.
Copie missive van den generaal du Moulin aan de Staten-Generaal van 18 Mei 1791 
over het regelen der limieten in Vlaanderen.

11 stukken

87 Brief van den griffier Fagel aan den Raadpensionaris met consideratiën van den 
kapitein van de "Gardes Wallons" in dienst van den koning van Spanje omtrent de 
memorie van den graaf de Sanafé, over het verleenen van passage aan voor Spanje 
bestemde recruten.
7 October 1791 2 stukken

88 Memorie van schade toegebracht aan burgers en inwoners van de Willemstad bij 
het beleg en bombardement van die vesting, opgemaakt ter requisitie van den 
luitenant-generaal van Boetselaer.
20 April 1793 1 stuk

89 Brief van Z.H. over het oprichten van eenige corpsen lichte troepen 7 Mei 1793.
Nota over het remplacement der Brunswijksche troepen.
Plan van den gepensioneerden kolonel van het legioen van den graaf de Maillebois 
d'Angely tot het formeeren van een corps van 4000 man, tot soutien der royalisten 
in Bretagne.
Essai sur les principes vicieux de l'armee Hollandaise van denzelfde 10 Janvier 1794.
"Project de formation d'un corps de chasseurs pour la service de leurs Hautes 
Puissances," door den kolonel comte Etienne de Damas 3 Maart 1793.
Brief van F. van der Hoop met berekening van de kosten der augmentatie van de 
armee van den Staat, 29 December 1792.
Copieën van instructien voor kolonels en generaals, memoriën, extracten uit de 
resolutiën van de Staten van Holland, betreffende het aanwerven van troepen 
enz.1791-1794
[1791-1794] 43 stukken

90 Memoriën rakende de defensie van Staats-Vlaanderen 15 Januari en 16 Februari 
1794.

2 stukken

91 Brief van Frederik prins van Waldeck aan den Raadpensionaris 12 Augustus 1794 en 
eenige staten van de sterkte der armee.

6 stukken

92 Brief van W. Knoch, luitenant-kolonel, belast met de werving, op bevel van Z.H. van 
Raamsdonk naar ' s Gravenhage gekomen, met een "plan général defensif" 1 
October 1794, copieën van een plan van den Engelschen generaal en antwoord 
daarop van Z.H. 31 December 1794 en 4 Januari 1795 en eenige andere stukken 
rakende de defensie.
Brieven van den secretaris van het Oostenrijksche gezantschap Pelser 5 November 
en van den commissaris-generaal van de vivres C.C. Six van 24 December 1794.
Extracten van secreete resolutiën van de Staten-Generaal betreffende het 
approvisioneeren der Oostenrijksche hulptroepen 1794.
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Brief van G.K. van Hogendorp, raad en pensionaris van Rotterdam 31 October, 
reglement van 13 - September 1794, gedrukte resolutiën van Gecommitteerde 
raden van Holland, placaten etc. rakende het oprichten van een korps landzaten in 
de provincie Holland.

30 stukken
Admiraliteiten.

ADMIRALITEITEN.

93 Extract resolutiën van de Staten-Generaal, copieën van missiven, couranten 
rakende de aan den advocaat-fiscaal van het, college ter admiraliteit op de Maze 
mr. Pieter Paulus, bij resolutie van 23 April 1788 verleende demissie.

11 stukken

94 Praeadvies van den advocaat-fiscaal van het college ter admiraliteit te Amsterdam 
mr. J.C. van der Hoop, op de voorgestelde verandering in de Admiraliteits directie.
16 Februari 1790.
Consideratie op het voorstel van Z.H. tot verbetering van het zeewezen

2 delen
Consideratiën over de redressen in het zeewezen aan den Raadpensionaris 
toegezonden bij missive van het lid der Staten-Generaal R. C. van Lijnden van 29 
Januari 1799.

1 stukken

95 Missive van het college ter Admiraliteit in Zeeland op den 4 April 1791, met het 
advies van den raad en advocant-fiscaal van gemeld college, over eene nieuwe 
organisatie en een algemeen bestuur in de zaken van de zee, relatief tot de Staten 
notulen van 26 Mei 1791,

gedrukt
Propositie der heeren van Tholen nopens de ter Generaliteit voorgestelde 
veranderingen in het bestuur der onderscheidene colleges ter Admiraliteit dezer 
landen. Relatief tot de Staten notulen 25 November 1793.
Advies van den fiscaal der Admiraliteit in Zeeland op de propositie der stad Tholen, 
in het Staatsbesogne van 3 December 1793 uitgebracht. Copie.
Copie missive van de Staten van Holland aan den kolonel van het regiment van den 
generaal-majoor Marty te Veere en Vlissingen 5 December 1786.
Nota's over commissiën van tourbeurten in de Admiraliteits colleges.

6 stukken

96 Memorie over den staat der equipage door de Admiraliteiten ingezonden aan de 
Staten-Generaal 1 December 1794, gedrukt en door den commies B. C. Lelyveld aan 
den Raadpensionaris toegezonden bij brief van 3 December.

3 stukken

97 Brieven van den vice-admiraal J.H. van Kinsbergen, aan wien in Maart 1793 het 
opperbevel over 's lands navale macht was opgedragen, aan den Raadpensionaris, 
copieën van brieven van dezen aan Zijne Hoogheid, memoriën, rapporten, nota's 
omtrent de verdediging van de rivieren, de Zuiderzee en de provincie Zeeland.
1792-Januari 1795 61 stukken

98 Brief van G. Archidiacon, Aix la chapelle 20 October 1790, bericht gevende van twee 
door hem gedane ontdekkingen over het vinden der lengte op zee en zoetmaken 
van zeewater, met een advies van L. Bekker te Rotterdam van 12 November, dat die 
uitvindingen geen waarde hebben;
brief daarover aan den vice-admiraal J.H. van Kinsbergen
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27 Juni 1793
Extracten uit de resolutiën der Staten van Holland, financieële opgaven, concepten 
en aanteekeningen van den Raadpensionaris betreffende Admiraliteitszaken, 
equipage, financiën, defensie der zeegaten enz.
1790-1794 74 stukken

Zaken der Oost-Indische Compagnie.

ZAKEN DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE.

99 "Idées omtrent de Oost-Indische Compagnie 18 Maart 1788". (*).
2 stukken

100 "Aanteekening omtrent de vernieuwing van het octrooi der Oost-Ind. 
Compagnie."(*).

1 stuk

101 Memorie over den tegenwoordigen staat van de Oost-Indische Compagnie, 
vergeleken met hare omstandigheden voor den jongsten oorlog tusschen de kroon 
van Engeland en de Republiek, en de middelen welke zouden kunnen strekken tot 
haar grondig en bestendig herstel, met bijlagen 6 Februari 1788, opgemaakt door 
den advocaat der Compagnie Mr. Sebastiaan Cornelis Nederburgh.

1 deel

102 Memorie van consideratiën over den staat van de Compagnie door den 
bewindhebber A.C. van der Hoop, met bijlagen.
na 1788 1 stuk

103 Brief van Jan Andries Duurkoop oud-majoor, geschreven op het landgoed 
Tangjong-mest bij Batavia,
November 1788 5 stukken
vier bijlagen, met bedenkingen over den vervallen staat der Compagnie

104 Verbaal van den heer van Wassenaer, heer van Katwijk, uit de Ridderschap, Mr. 
Arnoldus Adrianus van Tets, heer van Gondriaan, Willem Cornelis Boers, Daniel 
Adriaan Meerman van der Goes en Jan Jager, bij resolutie van de Staten van Holland
van 8 Mei 1788 benoemd tot eene personeele commissie, tot onderzoek naar den 
tegenwoordigen staat van de financiën der Oost-Indische Compagnie en haar 
militair en mercantiel vermogen, met bijlagen.
22 Mei 1788-8 October 1789.
Geschreven en gedrukte extract-resolutiën van de Staten van Holland en andere 
stukken, waarschijnlijk behoorende bij het verbaal dezer commissie
1788, 1789.
Financieële staten alsvoren.

2 deelen, 19 stukken

105 Aantekeningen over het verhandelde in de Staten van Holland aangaande het 
verstrekken van financieelen steun aan de Oost. Ind. Comp.
12 september 1788.
Brief van Henry Hope te Amsterdam.
6 Februari 1789
Copie rapport van de Bewindhebbers der Oost-Ind. Comp. ter kamer Amsterdam 
aan de Vroedschap van die stad met consideratiën omtrent een nader rapport, 
uitgebracht in de vergadering van de Staten van Holland den 13 December 1788 
over de zaken der Comp., in het bizonder, voor zooveel aangaat de voorgeslagene 
veranderingen in haar huishoudelijk beheer en bijlagen.
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24 Febr. 1789
Copie missive alsvoren van
7 Maart 1789
Origineele missive van de Bewindhebberen der Oost-Ind. Compagnie ter kamer 
Amsterdam in het Department tot de Indische Zaken, waarschijnlijk aan de 
personeele commissie,
3 Mei 1789
Pro memorie over het concept nopens de verandering van het bestuur der Oost-
Ind. Compagnie, zonder dagteekening.

11 stukken

106 Bericht van Bewindhebberen der Oost-Ind. Comp, ter kamer Amsterdam, 
gerequireerd door het besogne van de Vroedschap der gemelde stad, op de bij het 
Staatsrapport van 13 December 1788 geprojecteerde verandering in het bestuur van
de Compagnie, met bijlagen:
24 Februari 1789
brieven van mr. W. Prins, bewindhebber der Oost-Ind. Comp, ter kamer Rotterdam 
van
April en 21 Mei 1789
copieën van missiven van andere Kamers over dit punt; het advies van het 5e 
Department en der Hoofdparticipanten enz.
1789 14 stukken

107 Brieven van A. S. van der Hoop, bewindhebber der Oost-Ind. Comp. Amsterdam
10 Januari, 2 Maart, 30 December 1788 en 23 November 1789
geschreven en gedrukte lijsten betreffende den toestand der Oost.-Ind. Comp. en 
van Oost-Indië over de jaren
1754-1789 12 stukken

108 Notarieële insinuatie van 27 November 1788 en aanteekeningen betreffende het 
geschil van de Oost-Ind. Comp. met den hoofdparticipant Robert Voute, over een 
door hem uitgegeven werk getiteld: "Vervolg der aanmerkingen over den 
theehandel door Jan Jacob Voute en Zonen".

6 stukken

109 Aanteekeningen over de wijze van boekhouden bij de Oost-Ind. Comp. (*).
1 stuk

110 Brieven van Mr. Isaac van Teylingen, advocaat-fiscaal van de Admiraliteit te 
Rotterdam
17 Juni
van J. Graafland Pieterz.
24 October
van Mr J.N. Nederburgh, advocaat der Comp. ter kamer Amsterdam
December 1788
van A.C. van der Hoop, bewindhebber 4 Mei 1789, geschreven en gedrukte staten, 
extract resolutiën enz. over de financiën der Oost-Ind. Comp.
1741-1791 21 stukken

111 Staten betreffende den theehandel en de koffienegotie.
1777-1788 5 stukken

112 Ontwerp van een extensie van coffijculture in Indiën" door A.S. van der Hoop, met 
begeleidende missive
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1 Februari 1792.
Brieven van Robert Voute, hoofdparticipant van
Mei, 29 Augustus, 12 September en 3 October 1788, 12, 18 Januari 12 Februari 1789
van Henry Hope
5 September 1788
Geschreven projecten en memoriën gedrukte extract resolutiën enz, betreffende 
den thee- en koffiehandel.

22 stukken

113 Brieven van Jacob Voute
31Juli en 15 September
en Henry Hope te Amsterdam
6 Augustus
W. C. H. baron van Lijnden gec. raad ter Admiraliteit in Zeeland
24 September 1788
Lampsins te Vlissingen
18 Juli 1790
gedrukt request en bijlagen van Robert Charnock te Vlissingen aan de Staten-
Generaal, over het door die firma uitgeruste schip de Antoinette, welk schip onder 
Staten vlag te Bengalen was geland om te lossen, hetgeen in strijd werd beschouwd
met het octrooi der Oost-Ind. Comp, en over den vrijen handel op die kolonie.

1 deel en 12 stukken

114 "Conversatie met den heer Macperson oud gouverneur van Bengalen".
19 en 20 December 1789 1 stuk

115 Brief van den Ned. gezant te Londen, A.W.C. baron van Nagell aan den 
Raadpensionaris 18 December 1789, copieën van nota's etc. betreffende pretentiën 
van de Oost-Ind. Comp. op de Engelschen in Bengalen, wegens gedurende den 
laatsten oorlog in bezit genomene goederen.

8 stukken

116 Brieven van Mr. Cornelis van der Oudermeulen, bewindhebber van 8, 15, 25 
December 1789, 1, 5, 15, 22, 26 en 30 Januari 1790 over zijne onderhandelingen in 
Engeland betrekkelijk het tegengaan van den Amerikaanschen handel en de 
verhouding tusschen de Nederlanders en Engelschen in Oost-Indië met rapporten, 
notulen enz.

18 stukken

117 Brieven van Andreas Everard van Braam Houckgeest van 25 Mei 1789, met 
"Bedenkingen omtrent de Caap de Goede Hoop", en van 20 Januari 1790, met 
aanhangsel en nader supplement daarop.
Copie memoriën van consideratiën van Bewindhebbers ter kamer Amsterdam over 
het beloop der lasten van de Kaap de Goede Hoop en aanwijzingen van de 
middelen tot vermindering daarvan met bijlagen.

7 stukken

118 Copieën van brieven van de Kamer Amsterdam aan die van Zeeland 3 Augustus 
1789 en 4 Januari 1790 en aan den advocaat Nederburgh te 's Gravenhage over eene
som van elf tonnen Gouds, in 1788 door eerstgenoemde kamer aan die van Zeeland
voorgeschoten.

4 stukken

119 Brief van D.L. comte de Keller, extraord envoyé van den Koning van Pruissen 4 April 
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1792 met copie van een request van den graaf de Meuron, kolonel in dienst der 
Oost-Indische Compagnie.

1 stuk

120 Brief van M.H. van Son Hendrikz., toezendende een request van eenige 
Amsterdamsche kooplieden betreffende door de Oost-Ind. Comp. te houden 
verkoopingen.
16 Februari 1792 2 stukken

121 Brief van den bewindhebber der Oost-Ind. Comp. A.S. van der Hoop en copie advies
over het uitstellen van eene veiling van thee tot het jaar 1793.
6 Juni 1792 2 stukken

122 Memoriën, concepten, gedrukte extracten uit de resolutiën van de Staten van 
Holland, rakende het geschil over het houden van de verkoopingen van de Oost-
Ind. Comp.
Brieven van "vier gecommitteerde" kooplieden te Amsterdam Willem van Brienen 
en Zonen, Wilhelm Jan Willink, Hendrik Gildemeester en Jan van Alstee en van 
Bergen van 23, 30 April, 30 Mei, 7, 18 Juni aan den Raadpensionaris en minuten van 
dezen van 10, 13 April en 29 Mei 1792.
[1792]
Alsvoren van J. Rendorp 15 Maart en 10 Juni, van Mr. C. van der Oudermeulen, 
bewindhebber 3 October, van A. van Ketwich, makelaar 5 October, en Robert Voute, 
hoofdparticipant 8 October uit Amsterdam 1792, allen over hetzelfde onderwerp.
[1792] 20 stukken

123 Brieven van Mr. Sebastiaan Cornelis Nederburgh, commissaris-generaal voor 
Nederlandsch-Indië, aan den Raadpensionaris
5 Juli 1792, Februari, 14 Mei en 21 Juli 1793, 13 Februari en 24 Maart 1794
van W. Beeckman, boekhouder te Samarang
31 Jan. 1792
van Dirk van Hogendorp uit Japan
4 Dec. 1792 8 stukken

124 Brieven van Mr. P.J. Guepin, advocaat der Comp. te Amsterdam 3 en 25 Mei 1793.
Copie eener nota van denzelfden door den Raadpensionaris aan Lord Auckland 
gezonden 23 Mei 1793 over de versterking van de Kaap de Goede Hoop.

4 stukken

125 Brief van den majoor J.F.L. Graevestein, bij resolutie van de Staten-Generaal van 24 
November 1788 benoemd in de militaire commissie naar Indië, met een kort en 
zakelijk bericht van de verrichtingen dezer commissie en verzoek om vermeerdering
van hetgeen hem na afloop daarvan was toegezegd 19 Juli 1793 en stukken daartoe 
betrekkelijk.

6 stukken

126 Brieven aan den Raadpensionaris van:
E. Craeyvanger bewindhebber der Oost-Ind. Comp. van 5 April 1791, 6, 13 en 17 Juli 
1794 over den toestand derzelve vooral wat het financieële betreft, met copie eener
door hem aan de commissarissen-generaal over Indië, Nederburgh en Frijkenius 
den 3 Januari 1794 geschrevene missive.
Mr. P.J. Guepin, advocaat der Comp. te Amsterdam van 6 en 9 Mei 1794 met copieën
van door Bewindhebberen aan de Staten-Generaal en de Staten van Holland 
gerichte missiven.
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G.K. van Hogendorp, pensionaris van Rotterdam van 13 Juli 1794 over een door M. 
Dundas gehouden speech over den staat de Engelsche Compagnie.
Gedrukte en geschreven extract resolutiën en stukken van de Staten van Holland. 
April 1794
[1791 en 1794] 25 stukken

127 Extract resolutiën, copieën van missiven aan de Staten-Generaal en aan de Staten 
van Holland en andere stukken betreffende de zaken der Oost-Ind. Comp.
1789-1792 55 stukken

Zaken der West-Indische Compagnie en opgevolgde directie.

ZAKEN DER WEST-INDISCHE COMPAGNIE EN OPGEVOLGDE DIRECTIE.

128 Memorie van consideratiën van de Bewindhebberen der West-Ind. Comp. ter 
kamer Zeeland nopens de dissolutie bij het eindigen van het octrooi gedrukt.
Consideratiën daarop van den heer van den Helm Boddaert.
Korte aanmerkingen van den heer van Nooten.
Reflexiën van den heer W.A. Sirtema van Grovestins.
Consideratiën op de reflexiën van den burgemeester van de Poll en den advocaat 
de Kempenaer.
Promemorie over de schikkingen met opzigt van de West-Ind. Comp. bij het 
eindigen van het octrooi. (*).
Schets van eene nieuwe vorm van bestuur hier te lande over de kolonien in West-
Ind. en op de kust van Afrika. (*)
Brieven van Mr. D.J. de Kempenaer advocaat der West-Ind. Comp. aan den 
Raadpensionaris 22 Februari, 25 Mei en 27 Augustus 1791.
Finantieële berekeningen, extract resolutiën van de Staten-Generaal enz.

30 stukken

129 Generale reflexiën rakende de West-Ind koloniën van den Staat in den vorm van 
adversaria bijeengebracht.
z. d. 21 stukken

130 Brieven van Mr. Johannes Bourcourt, bewindhebber der West-Ind. Comp., aan den 
Raadpensionaris over het sluiten eener leening 30 Juli en van den advocaat der 
Comp. Mr. Danker Jan de Kempenaer over noodzakelijke veranderingen in de 
directie.
12 September 1788 2 stukken

131 Recueil van geschreven en gedrukte extracten uit de resolutiën van de Staten-
Generaal en andere stukken betreffende de vernietiging der West-Ind. Comp., de 
interim-directie en de oprichting van den Raad der West-Ind. koloniën en deszelfs 
eerste verrichtingen met een door den Raadpensionaris geschreven index.
1788-1794 1 deel

132 Minuut van een brief aan Zijne Hoogheid 5 Maart, waarbij copieën van brieven van 
Z.H. aan het lid van de Staten-Generaal van Lijnden van Blitterwijk van 28 Maart, 
van dezen aan Z.H. 29 Maart en van Z.H. aan den raadpensionaris van Zeeland van 
Citters van 28 Maart 1792
[Maart 1792] 4 stukken

133 Brieven van:
37 stukken

W.A. van Sirtema van Grovestins, een der gecommitteerden uit de Staten-Generaal 
tot de interim-directie van de West-Ind. koloniën
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29 Maart 1792.
Mr. Jan Elias Huydecoper van Maarseveen, burgemeester van Amsterdam
11 Maart 1792.
W.A. Sirtema van Grovestins en J.G. Urchers, leden en Mr. J.D. de Kempenaer, 
secretaris van de interim-directie
30 Augustus 1792.
Rapport van Grovestins en Urchers, wegens hunne commissie naar het 
departement Amsterdam
25 September 1792.
Brief van M.J.C. Sontag, boekhouder-generaal 8 October 1792 met een compleet 
stel van de tabellen wegens de berekening van het jaarlijksch deficit en ideeën van 
hem daarover.
D.C Wesselman uit Groningen, zich aan biedende als chartermeester en klerk
20 Januari 1793.
Memoriën, copieën van brieven en staten en berekeningen wegens door de Directie
te sluiten geldleeningen
1792.
Missive van den Kolonialen Raad over de project negotiatie op lijfrenten
14 Februari 1794.
Brief van het lid van den Raad U. Oostendorp, over hetzelfde onderwerp
27 Februari 1794.

134 Brief van W. A. Sirtema van Grovestins aan den Raadpensionaris met lijsten van 
militairen in de forten op de kust van Guinea,
23 Mei 1794.
Staat van het getal en den voet van betaling der militie in dienst der West-Ind. 
Comp.
1790.
Stamlijsten der troepen in de koloniën van Essequebo en Demerary
1789.
Lijst der troepen op Curaçau
1790.
Monsterrol van de hooge en lage officieren en militaire op het eiland St. Eustatius
1789. 13 stukken

135 Pro memorie voor Zijne Hoogheid 25 September, brief van den advocaat fiscaal van 
der Hoop 19 November 1792 en andere stukken betreffende de inrichting van een 
korps troepen voor de koloniën van den Staat in Amerika.

9 stukken

136 Plan tot het inrichten eener nieuwe directie voor de West-Ind. bezittingen zonder 
dagteekening.

1 stuk

137 Brieven van den advocaat der Compagnie. Mr. D.J. de Kempenaer aan den 
Raadpensionaris van 4 October 1788 en 4 Juli 1789 over geschillen tusschen de 
kamer Amsterdam en die van Zeeland over de financiën; memorien, berekeningen 
en andere stukken over deze zaak.

10 stukken

138 Brieven van denzelfden van 1 November 1788 over den verachterden staat der 
financiën en van 16 September 1790, omtrent achterstallige subsidiën der 
provinciën, memoriën etc. betreffende dit onderwerp.
Staten van inkomsten en lasten der West-Ind. Comp. over de jaren.
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1770-1791 36 stukken

139 Copieën van stukken van verschillenden aard, meest financieel rakende de West-
Ind, koloniën 1792.
1793 33 stukken

140 Lijst van de ambtenaren in de koloniën met aanwijzing der beschouwingen bij de 
aanvulling van de vacatures.

1 stuk

141 Missive van den secretaris van het gezantschap te Parijs Carel Sittig van 1 Angustus 
1790 met. Note relative au departement des colonies Françaises en Amérique".

4 stukken

142 Brief van Lord Auckland 1 November 1791 met "Powers and authorities given tho the
lords commissionners for trade and plantations".

2 stukken

143 Brief van het Engelsche parlementslid Thomas Coke met eene nota over de zending 
van Methodisten in de West-Ind. koloniën.
14 Juni 1794 3 stukken

144 Brieven van Mr. Willem Six secretaris van de directie der West-Ind. koloniën te 
Amsterdam 4 Maart, 4 Mei en 24 October 1794 bevattende berichten over de 
Fransche kolonie Cayenne.

15 stukken

145 Brief van Mr. Gijsbert Karel van Hogendorp, raad en pensionaris van Rotterdam aan
den Raadpensionaris over den handel op de kust van Guinea, met eene memorie
11 December 1788
Brief van Mr. J. C. van der Hoop, advocaat-fiscaal ter Admiraliteit te Amsterdam van
25 Juli met een brief van de fiscaal te Elmina Gillis van IJsselstein van 20 April 1792 
over het herstel der verachterde negotie op de kust van Guinea.
Relaas aan den Raadpensionaris van den kapitein ter zee A. Sprengler, 
commandeerende 's lands fregat de Dolphijn, wegens het door hem verrichte op 
Sint George del Mina, betreffende de geschillen tusschen den directeur-generaal 
Jacobus de Veer en den fiscaal Gillis van IJsselstein, met de bijlagen.
26 Mei 1792 6 stukken

146 Brieven van den fiscaal te Elmina Gillis van IJsselstein aan den Raadpensionaris.
22 Februari 1792 en 26 Augustus 1793 2 stukken

147 Missiven van D.C. Wesselman te Amsterdam aan den Raadpensionaris 1 Januari, 
met aanmerkingen over den Afrikaanschen handel
7 Januari, 20 Mei, 4 Juni, 28 September 1791,19 Juli 1792
copie van een brief van Jan Niezer uit Elmina van
28 April
en een brief van den advocaat-fiscaal J. C. van der Hoop van
3 Augustus 1792 9 stukken

148 Plan van den slavenhandel, afkomstig van den heer Louissen te Vlissingen en door 
den heer van Lijnden van Blitterswijk aan den Raadpensionaris ter hand gesteld op 
31 Augustus 1790.
Reflexiën over de kust van Guinea 1791.
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Brieven van den opper-commies te Elmina Johannes Cornelis Heycoop aan......1784,
copieën van instructiën, lijsten van tractementen etc.

15 stukken

149 Brief van I.C. Hartsinck te Amsterdam aan den Raadpensionaris rakende de 
oneemgheden tusschen de provinciën Holland en Zeeland over de vaart op 
Essequebo en Demerary.
9 Januari 1788 1 stuk

150 Brief van den advocaat der West-Ind. Comp. Mr. D. J. de Kempenaer van 22 Januari 
1788 met copie van een brief van de ingezetenen van Demerary over bezwaren 
tegen de administratie van de Compagnie; gedrukt request van hem aan de Staten-
Generaal en andere stukken betreffende dit onderwerp.

7 stukken

151 Brieven van Jhr. Willem Augustus Sirtema van Grovestins aan den Raadpensionaris 
9 September, 15, 19 October en 16 November 1788 over de conditiën, waarop door 
hem en Mr. W. C. Boey hunne commissie naar de West Indische koloniën zal worden
aanvaard, concept instructie, punten van consideratie etc.

13 stukken

152 Korte aanteekeningen uit de brieven van Jhr. W. A. Sirtema van Grovestins, 
gedeputeerde in de Staten-Generaal en Mr. W. C. Boey, commissarissen naar de 
West-Ind. eilanden en de koloniën Essequebo en Demerary,
1789,1790 1 stuk

153 Brief van Jhr. W. A. Sirtema van Grovestins van 4 September 1790 aan den 
Raadpensionaris omtrent door hem tijdens zijn verblijf in Demerary en Essequebo 
aldaar opgemerkte oneenigheden, ten gevolge van verkeerde handelingen der 
Compagnie en de geneigdheid der ingezetenen tot eene nieuwe directie, reflexiën 
over die kolonie, extract resolutiën etc.
1788-1791 15 stukken

154 Brief van denzelfden over zijne benoeming tot Gouverneur van de koloniën van 
Essequebo en Demerary 13 Mei 1792, en allerlei copieën van stukken betreffende 
die koloniën.

17 stukken

155 Missiven van denzelfden als gouverneur-generaal van Essequebo en Demerary aan 
den Raadpensionaris
6 Mei 1793-4 September 1794.
Extracten uit deze missiven
November 1793-Juni 1794.
Copieën van brieven van denzelfden aan A. Hope en aan den boekhouder-generaal 
J. C. Sontag
20 Januari 1794.
Brieven van M. Lamaison, provisioneel fiscaal 7 Februari, M. Tinne, ontvanger 2 
Augustus, Marthys Dier Tange, eerste klerk bij den Hove van Politie 12 Augustus
1794.
Extracten uit de notulen der vergadering van policie in Essequebo en Demerary, 
lijsten van vertrokken schepen etc.

57 stukken

156 Resolutie van den Kolonialen Raad in Essequebo en Demerary over het uitgeven 
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van gronden in laatstgenoemde kolönie 14 Februari 1794, copie van de memorie 
daaromtrent opgesteld door den gouverneur W.A Sirtema van Grovestins, met de 
bijlagen en eenige andere stukken rakende het onderwerp.

32 stukken

157 Missive van Jan Nicolaas van Stakkenborgh, secretaris van den Grooten Raad op 
Curaçao aan den Raadpensionaris, den Haag 19 December 1787 met een brief aan 
Zijne Hoogheid over de sedert 1783 op dat eiland bestaande oneenigheden.
Opgave van de Compagnies inkomsten en uitgaven op dit eiland en andere 
financieele bescheiden 1780,
1788.
Copie memorie van D. Crecfts, inspecteur van 's Compagnies gebouwen en 
fortificatiën van Curaçao over de verdediging van dat eiland.
1790 7 stukken

158 Brieven van Mr. P. Th. van Teylingen. raad-fiscaal
December 1792 en 20 Februari 1793
en van den predikant R. Wildrik te Curaçao 4 November
1793. 3 stukken

159 Consideratiën tot verbetering zoo van het financieël als politiek bestuur en directie 
op het eiland Curaçao, door Jan Hendriksz. Hensen, 's-Gravenhage. Alsvoren 
wegens het eiland Bonaire.
September 1794 2 stukken

160 Brieven van Henry Hope aan den Raadpensionaris
1 Februari
van Hennings (?) uit Londen
24 Maart, 11 Augustus 1789
van Mr. W. C. Boey uit Haarlem
16 October
Henry Chaffey uit Amsterdam
5 December 1791
Aanmerkingen over den koophandel op het eiland St. Eustatius overgegeven aan 
den Raadpensionaris in Holland door Lucas Lans.
Copie consideratiën nopens eilanden Curaçao, St. Eustatius' St. Martin en Saba, 
overgegeven door de drie heeren aldaar in commissie geweest zijnde 5 Januari 1791 
en reflexiën daarop. Gedrukte en geschreven memoriën. missives, pamfletten enz. 
over den handel op de eilanden in West-Indië
1784-1792. 24 stukken

161 Brief van den gouverneur van St. Eustatius Pieter Anthony Godin aan den 
Raadpensionaris houdende aanmerkingen over dit en andere eilanden in West-
Indië
31 Augustus 1790.
"Etat des négociants français établis à St. Eustache lors de la prise de cette isle par 
l'admiral Rodney, qui ont été admis au rembource que sollicite la cour de France 
auprès de celle d'Angleterre.".

2 stukken

162 Copie van de missive van Willem Hendrik Rink, commandeur van het eiland Sint 
Martin, aan de Raden der koloniën van den Staat in West-Indië met bijlagen
26 Mei 1798. 24 stukken
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163 Brief van Jhr. W. A. Sirtema van Grovestins, belast met eene zending naar Demerary 
van 20 April 1789 aan den Raadpensionaris, met eene memorie rakende zijne 
bevindingen in de kolonie Suriname, gedurende zijn verblijf aldaar. Brief van Mr. 
Willem Six, secretaris van de Directie, aan den Raadpensionaris van 10 Januari 1790 
met eene memorie over de verwoestingen door eene bende boschnegers onder het
opperhoofd Bonni. die zich over de rivier de Marrowyne op Fransch grondgebied 
bevond, in die kolonie aangericht, en de wenschelijkheid die bende aldaar te 
vervolgen en eenige stukken daartoe betrekkelijk.
Lijst der voornaamste producten, welke uit Suriname naar het vaderland zijn 
afgescheept
1701-1790
berekening over de lasten, welke in de kolonie Suriname geheven worden, 
memoriën enz. betreffende den financieëlen, commericieëlen en staatkundigen 
toestand van Suriname
1784-1789.
Gedrukt request van de hoofdparticipanten van de West-Indische Compagnie aan 
de Staten-Generaal, bericht daarover enz., betreffende de overneming der helft in 
het derde part der kolonie Suriname door Amsterdam van het Huis van 
Sommelsdijk gekocht, en aan de West-Ind. Compagnie ter participatie aangeboden
1722. 23 stukken

164 Brief van W. Six, secretaris van de directie der kolonie Suriname, uit Amsterdam 
met copie van een brief van de Directeuren aan Zijne Hoogheid.
15 Augustus 1793 2 stukken

Verschillende onderwerpen.

VERSCHILLENDE ONDERWERPEN.

165-166 Korte notulen van de vergadering der Staten van Holland, geschreven door den 
Raadpensionaris 8 Juli 1789-23 December 1791.
29 October 1794-20 Januari 1795 2 deelen
165 Bestanddeel 1
166 Bestanddeel 2

166A Afschrift van de benoeming van H.F. ten Hulscher tot aartspriester te Amsterdam 
door den apostolischen nuntius; met aantekening van den Raadpensionaris dat 
men hiertegen geen bezwaar had
1757 1 stuk

167 Nota van den raad van Zijne Hoogheid de Larrey omtrent de wenschelijkheid van 
het introduceeren van eene betere orde in het behandelen van zaken ter secretarie 
van Zijne Hoogheid.
Gedrukte resolutiën van de Staten-Generaal en van de Staten van Holland omtrent 
het huwelijk van den Erfprins.
1789 5 stukken

168 Brieven van Zijne Hoogheid van 7 April, van Hare Hoogheid 18 April, van Mr. Willem 
Carel Vosmaer, procureur-generaal bij het Hof van Holland van 18 en 19 April 1792 
en eene aanteekening van Van de Spiegel rakende eene aanslag op de 
stadhoudelijke familie, waartoe zekere Oltmans zich zoude laten gebruiken.

6 stukken

169 Brief van Mr. W. C. Vosmaer van 5 September 1788 over eene ingestelde vervolging 
tegen de leden van de commissie voor de verdediging van Holland te Woerden.
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Brief van denzelfden van 2 Juli 1794 met copie eener door hem gedane propositie 
omtrent de patriottische leesgezelschappen, welk buiten de notulen was gehouden.
Minuut-missive aan het Hof van Holland over de zoogenaamde vaderlandsche 
societeiten voor den wapenhandel 15 November 1788, gedrukte resolutiën van de 
Staten van Holland en andere stukken over dit onderwerp.
"Concept van een placaat van algemeene amnestie"
Februari 1789.
Copie brief van een Jacobus over de capitulatie van Kamerijk en den dood van 
Santerre 9 Augustus 1793 met een exemplaar van den Moniteur Universel van 9 
Juni.
Gedrukte publicatie over het lasterschrift tegen den Raadpensionaris
16 Juli 1794. 27 stukken

170 Brief van A. van der Heim uit Rotterdam over eene vuurmachine gebruikt in de 
Mijdrechtsche droogmakerij en bijlagen.
27Juli 1792 5 stukken

171 "Explanation of the telegraphe.".
1 stuk

Buitenlandsche Zaken.

BUITENLANDSCHE ZAKEN.

172-186 Minuten van brieven aan Nederlandsche en vreemde gezanten.
172 Minuten van brieven aan Reinier van Haeften, extra-ordinaris 

envoyé en plenipotentiaris aan het Hof van Weenen, (de latere zijn 
te vinden in het generaal cahier van de Ministers buiten 's lands). 15 
April 1790-2 October 1792, 6 katerns

173 Alsvoren aan Maximiliaan Louis Hangest Genlis beren d'Yvoy van 
Mijdrecht, gedurende zijne geheime zending naar Brussel, 4 
Februari-23 April 1970., 2 katerns

174 Alsvoren aan Hendrik van der Hoop, minister te Luik, 16 Maart 1788-
2 Juli 1799., 6 losse katerns

175 Alsvoren aan Willem baron van Reede, extraordinaris envoyé en 
plenipotentiaris bij den Koning van Pruissen, 10 December 1787-12 
November 1792., 5 stukken. en 32 losse katerns

176 Alsvoren aan Hendrik Augustus baron van Kinckell, gedurende zijne 
particuliere reis naar Duitschland, 21 April-30 September 1788., 3 
katerns

177 Alsvoren aan denzelfden als minister bij de Opper-Nederrijnsche- en 
Westphaalsche kreitsen, 26 Maart 1789-29 Mei 1791., 1 katern

178 Alsvoren aan Mr. Maarten van der Goes, extraordinaris envoyé aan 
het hof van Denemarken November (De vorige brieven zijn te vinden
in het generale cahier van de Ministers buiten 's lands).16 Mei 1789-5
November 1791, 1 katern

179 Alsvoren aan J. W. Hogguer, extra-ordinaris envoyé aan het Hof van 
Rusland31 Maart 1791-13 Augustus 1792., 3 katerns

180 Alsvoren aan Anne Willem Carel baron van Nagell, extra-ordinaris 
envoyé en minister plenipotentiaris aan het Hof van Groot-
Brittanniën, 7 Maart 1788-17 November 1792., 12 katenrs

181 Alsvoren aan Mr. Gerard Brantsen, destijds te Parijs en van daar 
berichten zendende aan den Raadpensionaris, 10 September 1789-
24 Augustus 1792., 2 katerns

182 Alsvoren aan G. C. baron van Spaen van Voorstonden, minister-
plenipotentiaris aan het Hof van Lissabon24 November 1791., 1 
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katern
183 Alsvoren aan differente ministers buiten 's lands, 17 Januari 1788-22 

October 1792 , 17 katerns en 2 stukken
volgens inhoudsopgave aan:
Aubert, secretaris van den ambassadeur te Madrid, Berkenrode (Lestevenon van) 
ambassadeur te Parijs, Borch (Jan Carel baron van der extra-ordinaris envoyé aan 
het Hof van Zweden.
Dedem van de Gelder (F. G. van) ambassadeur te Constantinopel.
Gallieres (I. F.) minister bij den Rijksdag;.
Goes (Mr. Maarten van der) extra-ordinaris envoyé in Denemarken.
Haeften (Reinier van) extra-ordinaris envoyé en plenipotentiaris te Weenen.
Hop (Hendrik baron) minister-plenipotentiaris te Brussel.
Hogguer (Daniel) minister bij de Neder-Saksische kreits te Hamburg.
Hogguer (J. W.) minister aan het Hof van Portugal.
Lansbergen (J. van) minister-plenipotentiaris te Keulen.
Lucius (George Ernest) secretaris te Maintz.
Rechteren (Jacob Godefroy graaf van) ambassadeur aan het Hof van Spanje.
Rechteren van Borchbeuningen (C. A. graaf van) extraordinaris envoyé aan het Hof
van Rusland.
Ross (Jacob) commissaris te Dantzig.
Sittig (Carel) secretaris van den ambassadeur te Parijs.
Lam den day trang 32.[?]

184 Alsvoren aan 7 Juli 1788-15 Juni 1790 , 1 katern
den baron van Alvensleben
ministerplenipotentiaris aan Zijne Pruissische Majesteit
aan James Harris, ambassadeur van Zijne Groot-Brittannische Majesteit
aan le comte Mirabel, minister van den Koning van Sardinië,
aan Lord Auckland, ambassadeur van Engeland

185 Alsvoren aan Lord Auckland, Engelsch Staatsminister te Londen 25 
April 1790-6 Februari 1792., 1 katern en drie stukken

186 ,
Alsvoren aan Martin Ernst graaf von Schlieften, generaal-luitenant 
en Staatsminister van Hessen Cassel, 18 October 1789-18 October 
1790
waarbij ook eenige brieven van den generaal von Schheffen uit 
Cassel. Wezel, Maastricht en den Haag, 1788-1790, 1 katern, 5 
stukken

187-216 Brieven van Nederlandsche gezanten.
187 Brieven van Reinier van Haeften, extra-ordinaris envoyé en 

plenipotentiaris aan het Hof te Weenen 1788-1794., 60 stukken
188 ,

Alsvoren van Hendrik Hop, minister-plenipotentiaris te Brussel, 
1789, 1791-1793
en van zijn secretaris van Niewerkerke, gedurende zijne afwezigheid 
in 1791., 90 stukken

189 Alsvoren van Hendrik van der Hoop, minister te Luik, 1788-1794 , 517 
stukken

190 Alsvoren van Arend Willem baron van Reede, extra-ordinaris envoyé
en minister-plenipotentiaris bij den Koning van Pruissen 1787-1791, 
1791 ook uit Warschau, waarheen hij met eene bijzondere zending 
was belast, 1792-1794., 560 stukken

191 Alsvoren van Hendrik Augustus Baron van Kinckell, minister bij de 
Opper-Nederrijnsche en Westphaalsche kreitsen te Mannheim, 
1789-1794., 156 stukken

192 Alsvoren van J. van Lansbergen, minister te Keulen 1788, 1790, 1792., 
9 stukken

193 Alsvoren van I. F. Gallieris, minister te Regensburg, 1791., 1 stuk
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194 Alsvoren van George Ernest Lucius, secretaris te Maints, 1788-1794., 
145 stukken

195 Alsvoren van Daniël Hogguer, minister bij de Neder Saxische Kreitz 
te Hamburg, 1788-1791., 18 stukken

196 Alsvoren van Mr. Jan Casper Hartsinck Cornelisz, alsvoren, 1794., 4 
stukken

197 Alsvoren van Mr. Maarten van der Goes, extraordinaris envoyé aan 
het Hof van Denemarken1788-1793., 115 stukken

198 Alsvoren van Frederik de Coninck, secretaris alsvoren, waarnemend 
1793., 2 stukken

199 Alsvoren van Jan Carel baron van der Borch, extra-ordinaris envoyé 
aan het Hof van Zweden 1788-1794., 186 stukken

200 Alsvoren van I. A. Dickmeijer, consul te Carlscrona, 1790., 1 stuk
201 Alvoren van Jacob Ross, commissaris te Dantzig, 1788-1794., 42 

stukken
202 Alsvoren van C. A. graaf van Rechteren van Borchbeuningen, extra-

ordinaris envoyé te St. Petersburg, 1789., 2 stukken
203 Alsvoren van J. W. Hogguer, extra ordinaris envoyé te St Petersburg 

179?-1794 (de brief van 1 Juni 1793 met vele bijlagen, bevattende 
opgaven wegens den handel in Rusland)., 165 stukken

204 Alsvoren van Anne Willem Carel baron van Nagell. extra-ordinaris 
envoyé en minister-plenipotentiaris bij het Hof van Groot-
Brittannie, 1788-1794., 211 stukken

205 Alsvoren van Lestevenon van Berckenrode, ambassadeur te Parijs, 
1788-1792., 35 stukken

206 Alsvoren van Jacob Godefroy, graaf van Rechteren, ambassadeur bij 
het Hof van Spanje en van zijn secretaris d'Aubert 1789, 1790., 18 
stukken

207 Alsvoren van d'Aubert, secretaris van het gezantschap te Madrid 
1791, 1792., 20 stukken

208 Alvoren van Mr. Maarten van der Goes, extraordinaris envoyé en 
minister-plenipotentiaris aan het Hof van Spanje, 1794., 14 stukken

209 Alsvoren van Thomas Gavino, consul te Gibraltar, 1788-1789., 3 
stukken

210 Alsvoren van I. W. Hogguer, minister aan het Hof van Portugal, 1788-
1790., 21 stukken

211 Alsvoren van G. C. baron van Spaen, ministerplenipotentiaris aan het
Hof van Portugal, 1791-1793., 7 stukken

212 Alsvoren van Frederik Gijsbert baron van Dedem van de Gelder, 
ambassadeur aan het Hof van den Turkschen keizer 1789-1793., 50 
stukken

213 Alsvoren van I. P. Panchaud en R. Bragiotti, chargés d'affaires te 
Constantinopel, 1793., 1 stuk

214 Alsvoren van Webster Blount, consul te Tanger, 1794., 1 stuk
215 Alsvoren van Rudolph van Dorsten, consul te Philadelphia 1790 en 

copie van een brief uit New-York, 18 April 1791., 4 stukken
216 Alsvoren van Jan Hendrik Christiaan Heineken consul te 

Philadelphia, 1792., 14 stukken

217-249 Brieven van vreemde gezanten en staatslieden.
217 Brieven van graaf Louis Stahremberg, extraordinaris envoyé van den

Keizer, 1793., 3 stukken
218 Alsvoren van von Pelzer. secretaris van het gezantschap van den 

Keizer, 1793, 1794., 4 stukken



3.01.26 Raadpensionaris Van de Spiegel 39

219 Alsvoren van graaf Kaunitz, 14 Maart 1792., 1 stuk
220 Alsvoren van J. L. graaf Cobenzl uit Trier 29 December 1789 (à Mr. de 

Blijswijck) ?., 1 stuk
221 Alsvoren van den baron Buol Schauenstein, waarnemende de zaken 

van den Koning van Hongarije, 1790-1792., 4 stukken
222 Alsvoren van le chevalier de Rocqueville, minister envoyé van den 

Bisschop van Luik, 20 Jan. 1793., 1 stuk
223 Alsvoren van de Chestret, minister envoyé van den Bisschop van Luik

1793., 1 stuk
224 Alsvoren van Renfner, conseiller d'ambassade chargé d'affaires de S. 

M. le roi de Prusse, 1788-1791., 16 stukken
225 Alsvoren van D. L. graaf von Keller, extraordinaris envoyé en 

minister-plenipotentiaris van den Koning van Pruissen, 1792-1794., 
13 stukken

226 Alsvoren van de Bilfinger, bij afwezigheid van den graaf von Keller 
waarnemende de zaken van den Koning van Pruissen, 1791., 2 
stukken

227 Alsvoren van le prince de Colleredo Mannsfelt uit Frankfort 1790, 
1792., 2 stukken

228 Alsvoren van de Bosset. extra-ordinaris envoyé van het Hof van 
Mecklenburg-Schwerin, 1792., 2 stukken

229 Alsvoren van graaf von Wedel Jarlsberg, extraordinaris envoyé van 
den Koning van Denemarken, 1789., 1 stuk

230 Alsvoren van H. Schubart, extra-ordinaris envoyé van den Koning 
van Denemarken, 1793, 1794., 23 stukken

231 Alsvoren van graaf Bunge, chargé d'affaires van den Koning van 
Zweden, 1788., 1 stuk

232 Alsvoren van Frederik Adriaan comte de Löwenhielm, extra-
ordinaris envoyé van den Koning van Zweden, 1789-1793., 8 stukken

233 Alsvoren van de Middleton, minister-resident van Polen, 1792-1794., 
30 stukken

234 Alsvoren van graaf de Kalitcheff, extra-ordinaris envoyé van den 
Keizer van Rusland, 1791., 2 stukken

235 Alsvoren van Lord Auckland, ambassadeur van Groot-Brittanniën, 
1789-1794., 491 stukken

236 Alsvoren van Sir James Harris, extra-ordinaris ambassadeur en 
plenipotentiaris van den Koning van Groot-Brittanniën, December 
1787 en 1788., 35 stukken

237 Alsvoren van Alleyne Fitz Herbert, extra-ordinaris envoyé en 
minister-plenipotentiaris van den Koning van Groot-Brittanniën, 
1789, 1790., 7 stukken

238 Alsvoren van Lord Henry Spencer, minister-plenipotentiaris van den 
Koning van Groot-Brittanniën, 1791, 1793., 27 stukken

239 Alsvoren van Lord Sint Helens, extra-ordinaris ambassadeur van den
Koning van Groot-Brittanniën, 1794., 21 stukken

240 Alsvoren van Willem Eliot, minister-plenipotentiaris van den Koning 
van Groot-Brittanniën, 1793, 1794., 14 stukken

241 Alsvoren van Hinuber, chargé d'affaires van den Koning van Groot-
Brittanniën voor zijn keurvorstendom Hannover, 1794., 1 ssuk

242 Alsvoren van W. Gomm (waarschijnlijk geattacheerd aan de 
Engelsche legatie), 1788 en ...?., 8 stukken

243 Alsvoren aan Lord Malmesbury 2 Juli 1789 en 1794 (destijds Engelsch 
ambassadeur te Berlijn)., 16 stukken

244 Alsvoren aan Lord Elgin, 26 Augustus 1791., 1 stuk
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245 Alvoren van W. Linsay., 2 stukken
246 Alsvoren van le chevalier d'Oranjo, extra-ordinaris envoyé van de 

Koningin van Portugal, 1794., 2 stukken
247 Alsvoren van den graaf de Montagni de Mirabel minister van den 

Koning van Sardiniën, 1788., 2 stukken
248 Alsvoren van Plenti, chargé d'affaires van den Koning van Sardinië, 

1794., 25 stukken
249 Alsvoren van verschillende persone: J. D. de Pesserant-Passenbourg, 

F. J. Jackson, comte Oginiki, minister in Polen, prince de Béthune-
comte de Charoste, Fabry, burgemeester van Luik, Latourdupin 
Gouvernet, F. Bachin, le baron de Breteuil, le comte de Clermont-
Tonnerre, E. baron de Rantzau, 1788, 1970, 1791, 1794., 18 stukken

Fransche zaken.

FRANSCHE ZAKEN.

250 Minuten van brieven, copieën van diplomatieke depêches en nota's van gezanten 
zoo in de Republiek als in het buitenland en van resolutie van de Staten-Generaal, 
gedrukte stukken etc. betreffende Fransche zaken van 1791 tot op de 
oorlogsverklaring in Februari 1793.

137 stukken
Brochures betreffende dit onderwerp:
Mémoire pour les patriotes Hollandais réfugiés en France.
Discours prononcés le 15 Mai 1791 par quelques patriotes Hollandais à la société des amis de la 
constitution, séante à Paris.
Expications survenues entre les cours de Vienne et de France au sujet des rassemblemens armés des 
émigrés Français dans l'Electorat de Tréves 1792.
Extrait des registres du Comité Général révolutionnaire des Belges et Liégeois unis 1792.
Réflexions sur la révolution de 1788 et sur celle du 10 Août 1792.
Aanspraak aan de Bataven door Condorcet.
A collection of adresses transmitred by certain English clubs to the National Convention of France 
and certain decrees of the same convention 1793.
Papers presented bij Her Majesty's commands 28th January 1793.

251 Minuten van memorien van van de Spiegel: brief van Mr. Isaac van Teylingen, raad 
en advocaat generaal van de Admiraliteit op de Maze van 2 December 1792, copieën
van resolutiën van de Staten-Generaal rakende violatie van het territoir der 
Republiek door Fransche gewapende vaartuigen, die op 6 December 1792 de 
Schelde tot Antwerpen waren opgevaren.

9 stukken

252 Origineele secreete instructie van den Koning van Frankrijk voor Maximiliaan 
Emmanuel de Maulde Hordan, maréchal de camp, als minister-plenipotentiaris bij 
de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden,
25 April 1792.
van dezen gezant en minuten van van de Spiegel
Juni 1792-Februari 1793.
Minuutbrief aan Hare Hoogheid van
Mei 1792.
Brieven van J. de Jonbert (waarschijnlijk zijn secretaris) te 's-Gravenhage December 
1792, en uit Antwerpen, Brussel en Parijs 10 tot 28 Januari 1793.
[1792, 1793],
Brieven en secreete brieven van verschillende personen gericht aan den minister de 
Maulde.
November en December 1792 70 stukken

253 Credentiebrief van den Minister van Buitenlandsche Zaken te Parijs voor Fr. Noel als
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chargé d'affaires van de Fransche Republiek 30 December 1792, brieven van dezen 
gezant, minuten van van de Spiegel.
Januari en Februari 1793 8 stukken

254 Twee brieven en een biljet van Prins Willem V van 5 en 13 November en eene 
minuut van den Raadpensionaris van 2 November 1792, omtrent een mondeling 
antwoord te geven aan Mevrouw de Wed. Pahn, geboren d'Aelders te Parijs, met 
wie deze laatste correspondentie hield en die door eenige lede der Nationale 
Conventie herwaarts was gezonden.

4 stukken

255 Brief van Mr. Maarten van der Goes, extra-ordinaris envoyé aan het Hof van 
Denemarken van 7 Mei 1793 met copie van een brief van Lord Granville aan den 
Britschen zaakgelastigde te Stokholm van 4 April, omtrent de houding die de 
Engelsche regeering zich voorstelt aan te nemen ten aanzien van de scheepvaart 
van neutrale natiën.
Brieven van Fransche geestelijken te 's-Gravenhage en te Brussel aan den 
Raadpensionaris met verzoek hier te lande eene collecte te mogen houden
1, 18 en 23 October 1793.
Anonyme brieven aan en minuten van van de Spiegel, waarvan een van de heer 
Bicker med. dr. te Rotterdam over de vereeniging der partijen in de Republiek .
1792, 1793
Brief van G. Gordon uit Londen aan den Raadpensionaris met een uitknipsel uit 
eene courant, bevattende een brief van Richard Boyle, Hertog van Schannon, vice-
thesaurier van Ierland van 23 Januari 1790 over de verhouding van de Protestanten 
tot de R.-Catholieken aldaar.
4 Februari 1793. 15 stukken
Verklaring van de Roomsch-Katholieken in Ierland
1792

256 Copieën van allerlei stukken met opschriften van de hand van van de Spiegel:
13 stukken

"Position des armées en Champagne en Octobre 1792".
"Fransche Revolutie", "aux amis de la vérité C.N.C.P.I. à Paris le 4 Avril 1793".
"Précis d'une déliberation à la Convention Nationale sur le droit de l'homme Aout 1793".
"Mission de Bruxelles au mois de Février 1794" van den generaal graaf de Martange.
"Lettre d'un émigré Français du 13 Mars 1794 sur la politique que les émigrés atribuent à la cour de 
Londres".
"Observations sur la Convention Nationale etc. par un homme sorti de France la 20 Septembre 
1794".

257 Brief van Martinez Junior aan den Raadpensionaris, Londen 11 December 1792, 
copieën van diplomatieke brieven, gedenkstukken, publicatiën, couranten etc., 
rakende den oorlog met Frankrijk 1793.

30 stukken

258 Relaas der gebeurtenissen geschreven door van de Spiegel, loopende van 22 
November 1792-4 April 1793.

1 stuk

259 Aanteekeningen van secreete notulen van de Staten-Generaal.
Januari-April 1793 2 stukken

260 Copieën van missiven van den Nederlandschen consul te Ostende aan de Staten-
Generaal
3 Februari 1793
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van Lord Auckland aan den griffier Fagel
24 Febr. 1793
Brief van van de Spiegel aan Mr. Isaac van Teylingen, raad en advocaat-fiscaal van 
de Admiraliteit op de Maze.
Maart 1793
Copie van eene missive van den Erfprins van Oranje aan de Staten-Generaal over 
het opeischen van Geertruidenberg door den generaal-majoor graaf van 
Wartensleben met bijlagen.
27 Maart 1793 5 stukken

261 "Relation des deux combats du 13 Septembre par les troupes de la République 
contre les forces réunies des Français". "Précis de ce qui est arrivé le 13 September 
1793 à mon fils Frédéric, lorsqu'il fut blessé à Warwick".
Lijst der dooden, geblesseerden en vermisten den 13 September 1793.
Brief van den raad van Zijne Hoogheid, P. J. de Larrey van 22 September met 
vertaling van een brief van den Pruissiscken kolonel von Schöler aan de Prinses van 
19 September 1793.
Geschreven en gedrukte stukken van de Staten-Generaal betreffende den 
terugtocht van de armee na de nederlagen van 13 September.

12 stukken

262 Gedrukte placaten van de Staten-Generaal, en van de Staten van Holland en 
Westfriesland, betreffende den oorlog tegen Frankrijk.
Februari en Maart 1793 13 stukken

263 Brief van den ambassadeur baron van Nagell uit Londen
3 Februari 1794
over een decreet van de Nationale Conventie, waarbij de eigendommen van 
Franschen in vreemde landen op requisitie worden gesteld, met een bill van het 
Engelsche gouvernement en placaten van de Staten van Holland daartegen van
8 Februari en 21 Maart 1794
Brief van G. K. van Hogendorp over de mislukte onderneming om alle Fransche 
eigendommen buiten Frankrijk zijnde, derwaarts over te brengen.
28 April 1794 12 stukken

264 Copieën van missiven van den Erfprins van Oranje aan de Staten-Generaal, 24 
November 1793, van den Prins van Coburg uit het hoofdkwartier 21 April en 3 Mei 
1794, van prins Frederik van Oranje 23 Mei 1794 en van legerbulletins.

5 stukken

265 Brochures:
1793 4 stukken
Geschiedkundig verhaal van het gedrag der Nederlandsche gemeenebestgezinden gedurende den 
tegenwoordigen oorlog, door de Fransche Republiek aan den Stadhouder en zijnen aanhang 
verklaard 1 Februari 1793, door Blauw en van Irhoven van Dam.
Discours et prière prononcés dans l'église wallonne d'Amsterdam le 27 Mars 1793 par Ant. Brullier, 
pasteur, Londres chez Murray 1793.
Briefwisseling (ter gelegenheid van eenige passages in de nieuwspapieren) tusschen een Hollander 
en een vriend in Engeland over den tegenwoordigen veldtocht in Vlaanderen, uit het Fransch 
vertaald 1793.
Essai sur l'armée Hollandaise, par un collonel de troupes légères, à Londres.

266 Gedrukte resolutien en stukken van de Staten-Generaal en van de Staten van 
Holland, betreffende berichten uit het leger, capitulatiën, bulletijns, couranten etc.
1793, 1794 195 stukken
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267 Gedrukte resolutiën en stukken van de Staten-Generaal en van de Staten van 
Holland rakende recruteering, burgerwapening en finantieele zaken, publicatien 
etc.
1973, 1974 94 stukken

268 Copieën van tractaten gesloten door de Engelsche regeering in den oorlog tegen 
Frankrijk met Ruisland 25 Maart, met Sardinië 25 April, met Pruissen.
14 Juli 1793 6 stukken

269 Stukken rakende eene geheime zending van den kolonel d'Angely naar Frankrijk en 
Engeland wegens de voorgenomen expeditie naar Quiberon:
Ongeteekende brieven aan den Raadpensionaris uit Tournay, Ostende en Louden 
no. 1-8.
Minuutbrief van dezen 14 Juni.
Geteekende brieven van den kolonel d'Angely aan-dezen, waartusschen enkele 
copieën Juli-December 1793.
Objets a négocier en Angleterre et sur lesquels je demande la sanction et les ordres 
de votre Excellence, toegezonden bij brief van 19 October 1793.
Relation de mon voyage en France 22 Juni-3 Oct. 1793.
Compte rendu de mon voyage en France.
Supplément au rapport du colonel d'Angely.
Brief van d'Angely van 4 Januari 1794 te 's-Gravenhage waarin "copie de son deruier
mémoire ou maniére de voir de l'auteur du rapport sur la situation de la Vendée 
dans les circonstances actuelles.".
Memorie zonder dagteekening.
Copie van een brief aan Zijne Hoogheil van 24 Juli 1794.
Compte de ma défense depuis mon départ de la Haye le 24 Mai jusqu à mon arrivée
à Ostende le 4 Octobre.

32 stukken
François Marie baron d'Angely werd hij commissie van den Raad van State van 29 April 1785 
aangesteld tot kolonel van het legioen van den graaf de Maillebois ea volgens resolutie van de 
Staten-Generaal van 12 April 1786 gepensionpeerd bij de afdanking van dat legioen, zie ook Vreede, 
Van de Spiegel en zijne tijdgenoten IV p. 411.

270 Brieven van A. W. C. baron van Nagell aan den Raadpensionaris, minuutbrief van 
dezen aan van Nagell,
copie dépêche van Lord Granville aan graaf Stahremberg,
copie nota van Reinier van Haeften, gezant te Weenen, gepresenteerd 3l Mei 1793,
copie van resolutiën en brieven aan de Staten-Generaal over het houden van een 
congres, nabij het middelpunt der operatiën van de gecoaliseerde mogendheden 
tegen Frankrijk en de negotiatiën daarover te Weenen, Londen en Berlijn, naar 
aanleiding van de secreete resolute van de Staten-Generaal van 21 Mei 1793.

12 stukken

271 Brieven van Willem V van
9, 21 Juli en 10 September 1793
minuut van een brief van den Raadpensionaris aan Zijne Hoogheid
13 Augustus
brieven van den griffier Fagel en van den gezant baron van Nagell aan den 
Raadpensionaris uit Londen
minuten van brieven aan Fagel,
copieën van nota's, van memoriën en van secreete resolutiën van de Staten-
Generaal over de vertrouwelijke gedachtewisseling van den Griffier van Juli tot 
September voor particuliere zaken in Engeland zijnde, met de Regeering aldaar over
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de schadeloosstelling, die na het eindigen van den oorlog aan de Republiek zoude 
kunnen worden toegekend, en latere onderhandelingen met den Keizer daarover 
tot April 1794.

40 stukken

272 Brieven van Lord Malmesbury uit Berlijn,
van Lord Auckland uit Londen,
van William Eliot, Engelsch gezant in den Haag,
minuten van brieven van van de Spiegel,
copieën van secreete resolutiën van de Staten-Generaal betreffende de door Lord 
Malmesbury te Berlijn gevoerde onderhandelingen over een subsidie tractaat met 
Pruissen.
November 1793-Februari 1794 19 stukken

273 Copie van een dépèche van Lord Granville aan William Eliot, Engelsch gezant te 's 
Gravenhage van 18 Februari 1794 en project eener conventie tusschen Engeland, 
den Keizer en de Staten-Generaal over de sterkte der legers voor de aanstaande 
campagne.

2 stukken

274 Twee brieven van Lord Malmesbury, copieën van secreele resolutiën van de Staten-
Generaal, gedrukte projecten en andere stukken rakende het verleenen van een 
subsidie aan den Koning van Pruissen, om met meer kracht de oorlogsoperatiën 
voor te zetten.
Maart en April 1794 13 stukken

275 Brieven van Hendrik Augustus baron van Kinckell, minister bij de Opper-
Nederrijnsche en Westphaalsche kreitzen uit Frankfort, April-Juni 1794.
Brief van Jacob Elias Arnoudsz. burgemeester van Amsterdam 12 April 1794.
Gedrukte extracten van secreete resolutiën van de Staten-Generaal, projecten van 
conventien over het secours van 62000 man, en de proviandeering der Pruissische 
troepen, tot versterking van de armée tegen den gemeenen vijand April 1794.

24 stukken

276 Brieven van Lord Malmesbury
9 Mei, 11 en 22 Juni 1794
en van baron van Kinckell, minister, resideerende bij het hoofdkwartier van het 
Pruissische leger, aan den Raadpensionaris betreffende hunne onderhandelingen 
omtrent het deelnemen van dat leger aan den tegenwoordigen veldtocht Juni tot 
Augustus 1794 met latere van van Kinckell tot 11 Januari 1795.

44 stukken
In de brieven van dezen laatste van:
6 Juli
Brief van lord Malmesbury van 4 Juli Copiebrief van graaf Hangwitz met het antwoord aan Lord 
Malmesbury, 28 Juni, 6 Juli.
9 Juli
Brief van generaal Mollendorf.
15 Juli
Brief van den baron Hardenberg en copieën van brieven van den graaf van Schulenburg en generaal 
Mollendorf.
Memorie van den generaal Mollendorf over den zin van het subsidie-tractaat 22 Juli.
Copie-memorie van baron van Hardenberg aan Kinckell en Lord Malmesbury, 25 Juli.
4 Augustus
Brochure: Die Politiek der dreyen seit 1783 verbundenen Höfen zu London, Berlin und im Haag, oder 
die Ursachen der Revolutionen und Kriegen in Franckreich, Lüttich, Brabant und Pohlen. Warschau 
und Stockholm, 1794 26 Augustus. Brief van den graaf van Schulenburg.
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277 Aanteekeningen en concepten van van de Spiegel, geschreven en gedrukte extract 
resolutiën van de Staten-Generaal en van de Staten van Holland over aan te vangen
onderhandelingen van vrede.
October en November 1794 18 stukken

278 Relaas van een gesprek tusschen Mr. Caspar van Breugel, gewezen secretatis van 's-
Hertogenbosch en na het innemen der stad aldaar gebleven, en den 
Raadpensionaris over mogelijke vredesonderhandelingen 1 November 1794.
Rapport van Mr. Ocker Repelaer, commissaris-generaal van de vivres bij het leger 
der Republiek 9 November 1794, brieven van van Breugel en anderen aan en 
concepten van van de Spiegel, breif van den representant bij het Frausche leger 
Lacombe aan Repelaer.
19 November 1794 15 stukken

279 Minuut van een brief aan Herman baron Schubart en Fr. Ad. comte de Löwenhielm, 
extra-ordinaris envoyés van Denemarken en van Zweden over de medewerking 
hunner respectieve hoven tot herstel van den vrede van 6, en hunne antwoorden 
van 7 November 1794.

3 stukken

280 Relaas van een "Conférence tenue à la maison du Bois le vendredi, 12 Septembre 
1791 et à laqnelle ont assisté S. A. R. le prince d'Orange, Lord St. Helens, le Conseiller
pensionnaire et le Greffier.".
Brieven van den griffier Fagel aan den Raadpensionaris 11 November 1794-9 Januari
1975, waarbij copieën van brieven van dezen aan Z. Hoogheid en aan Lord Grenville,
copie van een brief van Z. H. aan Lord St. Helens, brief van den gezant van Nagell te 
Londen en andere stukken over zijne buitengewone zending naar Engeland, 
ingevolge secrecte resolutie van de Staten-Generaal van 23 October 1793, om aan 
het ministerie aldaar confidentieel den gevaarlijken toestand der zaken, en de 
noodzakelijkheid van eene algemeene pacificatie open te leggen.

25 stukken

281 Extract secreete resolutiën van de Staten-Generaal van 18, 21, 29, November en 2 
December, en een brief van Lord St. Helens aan den Raadpensionaris van 29 
November 1794, betreffende mededeeling aan het Engelsche gouvernement van de
aangevangen onderhandelingen over stilstand van wapenen en vrede.

7 stukken

282 Copieën van missiven van A. W. baron van Reede extra-ordinaris envoyé te Berlijn 
aan den Griffier van de Staten-Generaal, November en December 1794 over de 
houding, die het Hof aldaar ten opzichte van deze zaak had aangenomen.

5 stukken

283 Extracten van secreete resolutiën van de Staten-Generaal betreffende de bij 
resolutie van 16 December 1794 aan Gerard Brantsen, generaal-meester van de 
munt en Ocker Repelaer, commisaris-generaal van de vivres, naar Parijs gegevene 
commissie, om zonder eenig publiek karakter met de eene of andere Fransche 
autoriteit in onderhandeling te treden over het herstel van den vrede, en het sluiten
van een wapenstilstand December 1794 en Januari 1795.

8 stukken

284 Extract secreete resolutie van de Staten-Generaal.
27 December 1794
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brieven van Brantsen en Repelaer aan den Raadpensionaris
27 December 1794, 11 Januari 1795
Copie missive van de Commissarissen aan den Griffier van de Staten-Generaal,
27 December 1794
Copie missive van denzelfde aan den Franschen generaal commandeerende in den 
omtrek van den Moerdijk,
27 December 1784
Brief van H. van Teylingen uit Rotterdam aan van de Spiegel
24 December 1794
Rapport sur l'acte de navigation fait au nom du Comité du salut public par B. 
Barrère avec les deux decrets rendus dans la séance du 21 September l'an II
(gedrukt)

8 stukken

285 "Réflexions sur les propositions de paix adressées par le Comité du salut publie à 
plusieurs députés aux Etats de l'Empire.".
Memorandum sur une armistice".
Brief van Jean Gijsbert Decker, bargemeester en wegens Haarlem lid van de Staten 
van Holland van 22 Januari 1794, minuut antwoorden van van de Spiegel.

4 stukken

286 Copie journaal van R. Henzy, gouverneur van de pages, door Zijne Hoogheid naar 
Parijs gezonden, om de gebeurtenissen aldaar gade te slaan 25 September 1789-25 
Augustus 1791.

107 katerns
Oostenrijksche Nederlanden.

OOSTENRIJKSCHE NEDERLANDEN.

287 Copieën van ontcijferde brieven van den Pruissischen zaakgelastigde Renfner aan 
den Koning, van den Franschen ambassadeur graaf de St. Priest aan den chargé 
d'affaires Caillard, van den markies de Permangle "capitaine des dragons au service 
de France" aan den Koning van Pruissen en aan den B. d'Alvensleben, van den 
prince de Bethune comte de "Charost aan le chevalier de Bellecomte te 's 
Gravenhage uit Parijs 21 Februari 1790, van gedeputeerde in de Staten van België 
van Leempoel, en anderen .
1788, 1789 en 1790 85 stukken

288 brieven van Cornelis François de Nelis, bisschop van Antwerpen 7 Februari en 30 
December 1789, van de prinsbisschoppen van Luik, Constantin François 18 Februari 
1789, en François Antonie 17 Augustus 1792. Minuutbrief van van de Spiegel z.d.

5 stukken

289 Ongeteekende brieven door Maximiliaan Louis van Hangest Genlis baron d'Yvoy 
van Mijndrecht aan den Raadpensionaris geschreven, gedurende zijne geheime 
zending naar Brussel.
13 Januari-21 April 1790, No 1-41 41 stukken

290 Considérations sur l'article des conférences de Reichenbach relatives aux Pays-Bas 
Antrichiens, gecommuniceerd aan Mylord Auckland 1 Augustus 1790 (*), Minuut van
een brief van den Raadpensionaris aan den envoyé van Haeften te Weenen 7 
Augustus 1790.

2 stukken

291 Extracten van secreete resolutiën van de Staten-Generaal betreffende het te 's 
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Grevenhage gehouden congres over de maatregelen te nemen tot herstel der rust 
in de Oostenrijksche Nederlanden, waarin zitting hadden wegens Oostenrijk de 
graaf de Merey d'Argeteau, ambassadeur aan het Hof van Frankrijk, wegeus 
Pruissen de extra-ordinaris envoyé graaf von Keller, wegens Engeland de 
ambassadeur Lord Auckland en waarin de Raadpensionaris van de Spiegel tot 
plenipotentiaris werd benoemd bij resolutie van 26 October 1790.
September 1790-Januari 1791 18 stukken

292 Particulier verbaal gehouden door den Radpensionaris van de Spiegel van hetgeen 
voorgevallen is met opzicht tot de Oostenrijksche Nederlanden, ingevolge het 
geconvenieerde te Reichenbach den 27 Juli 1790, loopende tot 22 December 
1790(*).

1 stuk

293 Stukken bij dit verbaal behoorende, bestaande uit origineele brieven van de Mercy 
d'Argenteau, minuten van van de Spiegel, copieën van diplomatieke nota's etc., No,
1 tot 49, waaraan ontbreken No, 15, 17, 21, 41, 44 en 48.
brieven van de Mercy d'Argenteau 29 October, 20 en 25 November 1790, van de 
Pruissischen gezant von Keller 5 October 1790, van gedeputeerden van de Staten 
van Henegouwen, 19 December 1790, van Brabant 8 Januari 1791, van G. W. van 
Leempoel, Jeudi zonder jaar en nog eenige andere stukken, ongenommerd.

71 stukken

294 Copie van de bijlagen tot het particulier verbaal.
11 katerns

295 Aanteekening van rapporten van den gezant Hop te Brussel en anderen, 
betreffende verschillende zaken, limietscheiding etc.
Januari en Februari 1791
Brieven van den zaakgelastigde van den Koning van Pruissen Renfner
21 Maart en 5 Mei 1791
Copieën van brieven van den Minister Hop, extract-resolutiën en andere stukken 
rakende handel, limietscheiding, amnestie in Brabant etc.
1791 en 1793 19 stukken

296 Brieven van den minister Hendrik Hop te Brussel met copieën van nota's van den 
Staatssecretaris aldaar
13 en 15 Februari 1792
extracten en secreete rosolutiën van de Staten-Generaal en van de Staten van 
Holland,
Januari en Februari 1792
copieën van brieven geschreven door den Raadpensionaris aan den drossaarch van 
de baronie van Brede Jhr. Benjamin van der Borch en van den rentmeester der 
domeinen van den Prins van Oranje, Mr Gerard Willem Motman in Sept,
Oct en Nov. 1789
brief van den bisschop van Antwerpen
Februari 1792 27 stukken
allen betreffende het te Brussel uitgegeven, "tableau de la délapidation des deniers royaux et publics
par les exsouverains Brabançons", waarin de Raadpensionaris wordt beschuldigd eene som van f 
80000, en de rentmeester Motman f 100 000 genoten te hebben voor het begunstigen van het 
rassemblement der patriotten te Breda in 1788.

296A Brieven van C. van E..pen[?] om zich te Bergen op Zoom te mogen vestigen. Met 
minuut van antwoord
1791 3 stukken
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Aanw. 1947
Hierbij gevoegd de originele brieven aan den drossaard van Breda, 1789, uit collectie Weede [?], doch
mogelijk al in 1792 door v.d. S. aangevraagd, 4 stukken [?]

297 Brief van Hobbe Aylva Eberstem aan den Raadpensionaris, uit Valenciennes 13 
December 1790 met de orgineele "memoire du baron d'Eberstein relatif à la 
capitulation qu'il a faite avec le ci-devant congrès des Etats Belgiques, pour la leveé 
d'un régiment de dragons de 4 escadrons".
Brief van Jean Delvael en eenige ongeteekende breifies. Brochure: "Au peuple 
Belgique" 1790.
Geteekend kaartje van eenige polders aan de Oosterschelde naar het schijnt met 
een project limietscheiding.

11 stukken

298 Traté entre sa Majesté très-chretiènne et son Altesse le Prince-Evèque de l'église et 
de l'état de Liége, concernant quelques échanges, les limites, le commerce et la 
liberté des communications de leurs états respectifs du 24 Mai 1771, gedrukt Copie 
conventie tusschen den Keizer en den Prins bisschop van Luik 26 Augustus 1781 en 
eenige andere copieën van stukken over dit onderwerp, aan den Raadpensionaris 
toegezonden bij brief van Hendrik van der Hoop, minister te Luik van 10 Januari 
1789.

1 deel en 16 stukken

298A brief van Van de Spiegel aan een onbekende betreffende de [...?] van de Prins-
Bisschop van Luik over een couranten-artikel.
1788
[Aanw.]? 1947

299 Extracten uit de notulen du Tiers-état du pays de Liége et comté de Looz, du conseil
municipal de Liége en copieën van andere stukken betreffende de onlusten in dat 
bisdom 1790.

15 stukken
Brochures daartoe betrekkelijk:
Information du conseil municipal de la cité de Liége 1790.
Considération sur le project de municipalité par l'ex-bourgnemestre de Chestret September 1790. 
Edit fondamental et constitutioneel de son Altesse sur le pouvoir dédicter et sur celui d' aliéner, 
d'échanger, d'hypothequier le territoire, avec les recès relatifs de ses trois états 1794.
Projet de lettre de S. A. Monsieur le Prince-Evêque de Liége an Roi de Prusse.
Tableau ecclésiastique de la ville et du diocèse de Liége pour l'an 1794, à Liége chez L. J Demany.

Verschillende onderwerpen betreffende het buitenland.

VERSCHILLENDE ONDERWERPEN BETREFFENDE HET BUITENLAND.

300 Extracten uit de secreete missives van diverse ministers van den Staat 
buitenlands(*).

1 stuk

301 Gedrukte en geschreven extract-resolutiën en stukken van de Staten van Holland 
en de Staten-Generaal omtrent clandestiene correspondentie tusschen onderdanen
van den Staat en vreemde mogendheden 1780.
1788 11 stukken

301A Copieën van brieven van de gezanten van de Republiek in het buitenland aan de 
Staten-Generaal en aan hun griffier met begeleidende brieven aan den 
Raadpensionaris toegezonden met enkele andere brieven aan deze gericht. Met 
retroacta 1787 Augustus - December 17??
1787 December - 1788 December 
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302 Copieën van missiven van Reinier van Haeften, gezant bij den Keizer uit Sistowa, 
waarschijnlijk aan den griffier Fagel, Februari 1791.
Aanteekeningen van den Raadpensionaris en andere stukken rakende 
onderhandelingen tusschen den Keizers en de Porte.

15 stukken

303 Schets van een antwoord op de nota van den heer de Buol te geven z. d.
3 stukken

304 Consideratiën op het project van alliantie defensive overgezonden bij missive van 
22 December 1787(*) gezonden aan den heer van Reede 4 Januari 1783.
Pro memorie over handelstractaat tusschen Pruissen en de Republiek 7 November 
1789, remis à Mr. Reufner.(*). Eenige copieën van diplomatieke stukken.

8 stukken

305 Brieven van den advocaat-fiscaal van de Admiraliteit te Amsterdam Mr. J. C van der 
Hoop aan den Raadpensionaris van 9 September en 30 October 1789, memoriën, 
tarieven en andere stukken rakende de onderhandelingen over een handelstractaat 
met Pruissen 1789.
[1789] 11 stukken

306 Copie de la lettre autographe de S. A. Royale madame la Princesse d'Orange au Roi 
de Prusse le 23 d'Avril 1790. Brieven aan Hare Hoogheid aan den Raadpensionaris 
van 29 December, 1787, 24 Januari, 1 April 1788 en 25 April 1790 rakende 
onderhandelingen met Pruissen.

5 stukken

307 Brief van Jos. Carp en Braunsberg, commissarissen van de vaart op den Rijn te 
Amsterdam aan den Raadpensionaris van 10 Maart 1792, met eene opgave der 
successievelijk verhoogde Pruissische tollen.

2 stukken

308 Copieën van brieven van Sir John Macpherson, oud gouverneur-generaal van 
Madras uit Innsbruck aan lord Camelford 27 November 1792 en uit Wetzlar aan den 
baron van Kinckell 18 Maart 1793. Brief van Macpherson aan den Raadpensionaris 
uit Londen 29 Juli en 5 December 1794 met eene brochure in de Fransche en 
Duitsche talen, getiteld: Mémoire contenant des réflexions sur les causes de la crise 
actuelle et sur les moyens à prendre pour en arrêter les effets.

6 stukken

309 Brief van den extra-ordinaris envoyé in Denemarken Mr. Maarten van der Goes van 
28 Augustus 1790 aan den Raadpensionaris over het contrasalut uit het fort 
Cronenberg aan het Nederlandsch fregat de Allarm gedaan, en in het algemeen 
zooals dit ten opzichte der oorlogschepen van de Republiek gescheidt, met copie 
missive van dezen aan den griffier Fagel 21 Augustus 1790.
Copieën van brieven van den Deenschen minister graaf Bernstorif 12 en 19 Augustus
1790.

3 stukken

310 Copieën van nota's betreffende een handelstractaat tusschen Denemarken en 
Spanje 1791 en andere stukken betreffende handelsbetrekkingen met 
eerstgenoemd rijk.

7 stukken
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311 Tarief van inkomende rechten, welke in Zweden betaald worden voor koopwaren 
uit Holland komende, lijst van negotiatiën ten laste van dat rijk 1790.

6 stukken

312 Brieven van W. A. baron van Reede, extra-ordinaris envoyé te Berlijn van 5, 8 Juli en 
11 October 1791, copieën van brieven van dezen aan den griffier Fagel, extract-
resolutiën van de Staten-Generaal betreffende eene door hem gevraagde 
schadeloosstelling wegens zijn verblijf te Warchau.

313 Plan generaal van eene instructie voor de commissie naar Polen. (*).
4 stukken

314 Brieven van den resident van Polen, Middleton van
18 Mei
en van den Pruissischen gezant, graaf von Keller van 19 Juni 1793 aan den 
Raadpensionaris
copieën van missiven van den Nederlandschen gezant van Reede uit Warschau Mei 
1793 aan en extract-resolutiën van de Staten-Generaal en eenige andere stukken 
betreffende Polen en de verdeeling van dit Rijk
1792-1794 20 stukken

315 Brochures:
1791 3 stukken
Mémoire sur les affaires actuelles de la Pologne, Warchau 1791.
Examen d'une brochure intitulée Memoire etc, 1791.
Réplique à l'examen etc.

316 Brieven van den commissaris Jacob Ross te Dantzig aan den Raadpensionaris over 
de onderhandelingen betreffende den afstand van die stad en van de stad Thorn 
aan Pruissen, en over het sluiten van een handelstractaat ingeval Dantzig vrije stad 
mocht blijven,
1789-1791
met een brief van Henry Hope te Amsterdam
22 October 1790
Voorloopige voorstellen daaromtrent.
Copieën van memoriën en van-nota's van de ministers van Engeland Pruissen en de
Republiek rakende de te Warschau gevoerde onderhandelingen over den afstand 
van Dantzig en Thorn aan Pruissen
1790, 1791
"Mémoire sur la ville de Dantzig en 1788" van den commissaris Ross.
Geschreven en gedrukte-memoriën, verdragen, missives betrekkelijk Dantzig en 
Polen en hunne relatiën met de Republiek,
1637-1798 57 stukken

317 Reflexiën van den gezant te St. Petersburg, J. W. Hogguer, betreffende den 
Russischen handel.
"Memorie over een commercie-tractaat met Rusland." Copieën van missiven van 
den Gezant aan den griffier Fagel 1792 etc.

13 stukken

318 Copie van een ongeteekenden brief aan de Staten-Generaal uit Sint Petersburg, 26 
Mei 1794, waarbij de volgen copieën:

5 stukken
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Mémoire de son Excellence monsieur le vice-chancellier comte d'Osterman, 29 Avril 1794.
Extrait d'une lettre de Varsovie du 19 Mars 1794.
Adresse à l'armée de Thadée Kosziusko, 24 Mars 1794.
Adresse au peuple Polonais du même.

319 Brieven van Mr. Nicolaas Steengracht van Oosterland, advocaat-fiscaal van de 
Admiraliteit in Zeeland uit Londen
8 Juli
Bn. van Nagell, Nederlandsch gezant aldaar
9 September 1788
minuut-brieven van 28 Februari, 22 Juli en een brief van Lord Auckland
31 Augustus
van Mr. Jacob van der Heim, secretaris van de Admiraliteit op de Maze,
14 Mei
van Jan Elias Arnoutsz., burgemeester
3 Juni
en D. A. Meerman van der Goes, pensionaris van Amsterdam
8, 14 September 1791.
"Projet de conciliation" 6 Augustus 1791, minuten van nota's, project-tractaten, 
extract-resolutiën van de Staten Generaal en andere stukken rakende 
onderhandelingen over een tractaat van commercie met Groot-Brittanniën, zoo 
door den Raadpensionaris aanvankelijk met Lord Harris als later door 
commissarissen van Hun Hoog Mog. en deze laatsten met Lord Auckland gevoerd.
1788-1791 59 stukken

320 Brieven van Lestevenon van Berckenrode, ambassadeur te Parijs van 16 Maart en 19
October en van Fr. van der Hoop, thesaurier-generaal der Vereenigde Nederlanden 
van 5 Augustus 1788 aan den Raadpensionaris, gedrukte extracten uit de secreete 
resolutiën van de Staten-Generaal, betreffende de vervallen termijnen van het 
aandeel van een half millioen gulden, welke de Fransche regeering had 
aangenomen bij te dragen in de tien millioen, die door de Republiek volgens art. 15-
17 van het tractaat van 8 November 1785 aan de Koninklijke kas te Brussel moesten 
worden betaald, met retroacta.

10 stukken

321 Copieën van missiven van den graat van Rechteren, ambassadeur in Spanje aan en 
extract resolutiën van de Staten-Generaal betreffende handelsbetrekkingen met 
Spanje.
1790, 1791 11 stukken

322 Memorie wegens klachten over het aanhoudend wegloopen van slaven uit de 
Hollandsche naar de Spaansche bezittingen in Guiana, nota's, extract resolutiën van
de Staten-Generaal wegens de onderhandelingen over de wederzijdsche 
uitlevering, geregeld bij het te Aranjuez gesloten cartel van 28 Juni 1791.
Copie nota van den Spaanschen ambassadeur aan den Keizerlijken minister over de 
preséance door den Russischen ambassadeur genomen op het congres te Praag en 
antwoord daarover.
11 en 12 September 1791 12 stukken

323 Copie brief van den minister in Portugal J W. Hogguer aan den griffier Fagel van 27 
November 1788 over het arresteeren van een der bedienden van den minister van 
Napels.
Copieën van brieven van G. C. baron van Spaen van Voorstonden, minister-
plenipotentiaris in Portugal aan den griffier Fagel 22 December 1792, aan de Staten-
Generaal en aan den Griffier van 5 Mei 1794 .
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Copie nota van den Portugeeschen minister Luiz Pinto de Souza aan den baron van 
Spaen omtrent tolrechten in de straat van Malacca.
22 April 1793
Copie commissie van den Koning van Portugal voor Jan Gildemeester als consul-
generaal.
22 September 1772
Extract resolutiën van de Staten-Generaal van 23 December 1793 en copie van het 
rapport van den drossaard van het Hof van Holland over het mishandelen van den 
secretaris van den Portugeeschen envoyé aan den ingang van het bosch te 's 
Gravenhage.

20 stukken

324 Brieven van P. Chomel, koopman te Amsterdam aan den Raadpensionaris van 22 
September, 9 en 29 November 1788 wegens eene pretentie groot f31.000 van het 
huis Chomel en Jordaan ten laste van een Venetiaan genoemd Zaanwisch, welke 
zaak reeds sedert 1779 bij de Staten-Generaal aanhangig was.
Gedrukte missiven aan den Raadpensionaris van 21 Maart en 8 April 1791 over deze 
zaak.

10 stukken

325 Brief van Mr. W Six, secretaris van de directie der Societeit van Suriname van 4 Juni 
1791 over het consulaat van Noord-Amerika in Suriname met bijlagen.

4 stukken
Politiek beleid van Mr. L. P. van de Spiegel als Raadpensionaris.

POLITIEK BELEID VAN MR. L. P. VAN DE SPIEGEL ALS RAADPENSIONARIS.

326 Aanteekeningen van mijn Ministerie in de provincie Holland en Westfriesland over 
de jaren.
1788-1791(*) 1ste deel, 1 deel en 5 katerns

327 Bijlagen tot deze aanteekeningen met lijst, no.1-64, ontbreken no 5, 17, 44, 47 en 
59.

59 stukken

328 Aanteekeningen alsvoren.
1793-Januari 1794 (*) 2e deel, 1 deel

329 Bijlagen als voren, no. 1-13, ontbreken n. 4 en 6.
51 stukken

330 "Aanteekeningen nog te extendeeren".
Pro memoria rakende de gehouden conduite in de financiën van Holland sedert 
December 1787-Mei 1790, door van de Spiegel.
Quotes van de provinciën en andere aanteekeningen meest van financieëlen aard, 
behoorende bij de bovenstaande bijlagen.

17 stukken

331 Brief van Zijne Hoogheid aan van de Spiegel.
21 Augustus 1792
Coup d'oeil sur la probabilité de la guerre.
30 April 1788
"Project missive in 1788 gemaakt om door Zijne Hoogheid te laten schrijven aan 
Hun Hoog Mog.".
Pro memorie over de mogelijkheid tot herstel der financiën van Holland Januari 
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1791, gerevideerd in October, en enige andere. zoo geschreven als gedrukte stukken,
waarop door van de Spiegel was aangeteekend: "Bijlagen nog te gebruiken".

15 stukken

332 Memorie van den Raadpensionaris over het weigeren, zoowel door hem als door 
den griffier Fagel, van geschenken, hun door de Koningen van Engeland en van 
Pruissen aangeboden, ter zake van het sluiten van het subsidie-tractaat; met 
aantekeningen over vroegere aanbiedingen.
1794 3 stukken

333 "Papieren rakende de laatste dagen voor de revolutie van 1795, welke onderhanden 
waren te schrijven, toen ik gearresteerd ben den 5 Februari 1795".
Brieven van Willem V 17, 18 Januari 1795, de laatste uit de pink voor Scheveningen.
Brieven van Prinses Wilhelmina, 7, 8 en 15 Januari 1795
"Antwoord aan de gecommiteerden uit de Haagsche burgerij, schriftelijk 
overgegeven Januari 1795" en andere minuten, extract resolutiën van de Staten van 
Holland, couranten enz.

25 stukken

334 Levensbeschrijving van Mr. L. P. van de Spiegel, volgens eene aanteekening op den 
omslag van de hand van zijn zoon Jhr. Cornelis Duvelaer van de Spiegel; afschrift 
daarvan
Vertaling daarvan in de Fransche taal.
Redevoering van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek over Hollands laatsten 
Raadpensionaris, M.S.
Gedrukt artikel over van de Spiegel uit?.
Afscheid van den Raadpensionaris van de Spiegel genomen ter vergadering van de 
Staten van Zeeland 3 December 1787. Brochure.
Extrait du Spectateur du Nord Juillet 1800

7 stukken

335 Nadenking van mijn ministerie in Holland, (*) met eene copie.
2 stukken

336 Brief van Hendrik van Stralen, Hoorn.
15 September 1791
Extract secreete resolutiën van Holland 31 Augustus 1792 en gedrukt advies over de 
continuatie van van de Spiegel als Raadpensionaris.
8 September 1792 4 stukken

337 Minuut van een brief aan den burger Agent van Financiën der Bataafsche Republiek,
IJsselstein.
23 Januari 1799 (*) 1 stuk

338 Journaal van mijne detentie in de Casteleny van den Hove, op de Oranjezaal, anders
't Huis in 't Bosch en op het kasteel te Woerden.
5 Februari 1795-20 December 1798 (*) 1 stuk

339 Verschillende stukken rakende zijne gevangenschap.
12 stukken

340 Dagblad van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele representanten 
van het volk van Holland
27 Januari en 15 1796 Gedrukt
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1 stuk

341 Verzameling stukken in zake L. P. van de Spiegel, gewezen Raadpensionaris van 
Holland, Amsterdam bij J. van Gulik 1796.
Gedrukt

p
1 deel

Ontbreekt

342 Voorloopige aanmerkingen op het advies door Mr. J. Valckenaer, professor in de 
rechten te Leiden als benoemden fiscaal om in de zaak van den gewezen 
Raadpensionaris van de Spiegel, het recht van het volk van Holland waar te nemen, 
aan de Provisioneele representanten van hetzelve volk ingediend den.
30 December 1795 (*) 1 deel
Ontbreekt

343 "Casus" positie en advies over de pretensiën van van de Spiegel in verband met zijn 
ontslag.
Maart 1796 (*) 1 stuk

344 Brieven van C. Duvelaer van de Spiegel aan zijn vader
October 1796 en 27 Maart 1797
Minuut van een brief aan professor Valckenaer 3 December 1795, en nota's en 
minuten
1795-1797
Extract resolutiën van de Staten van Holland en van de Provisioneele 
representanten
24 September 1794 en 24 Augustus 1795
Afschrift van een brief aan W. Bentinck van Rhoon.
1797-1799
Eenige losse aanteekeningen.

29 stukken

345 Verschillende couranten.
10 stukken
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BESCHEIDEN DOOR MR. L. P. VAN DE SPIEGEL IN VERBAND MET ZIJNE AMBTELIJKE WERKZAAMHEDEN BIJEENGEBRACHT

BESCHEIDEN DOOR MR. L. P. VAN DE SPIEGEL IN VERBAND MET ZIJNE 
AMBTELIJKE WERKZAAMHEDEN BIJEENGEBRACHT

Politieke aangelegenheden.

POLITIEKE AANGELEGENHEDEN.

346 Geschreven en gedrukte missiven, rapporten, resolutiën van de Staten van Holland,
pamfletten, couranten enz. rakende de propositie der stad Amsterdam over het 
toevoegen van een Raad aan Zijne Hoogheid den prins Erfstadhouder, het different 
met den Hertog van Brunswijk 1781, en de klachten over de verkeerde directie in de 
zaken.
1781-1786 51 stukken

347 "Copie poincten van ordre beraamd den 6 Maart 1752 omtrent de regeering der 
Republiek en van de stad Amsterdam en de wegens die stad af te vaardigen 
commissiën in de Staten-Generaal en de Staten van Holland", met latere ampliatiën
tot.
1786 1 deel

348 Geschreven en gedrukte missiven. memoriën betreffende de onderhandelingen 
tusschen von Goertz, minister van den Koning van Pruissen, en Mr. de Rayneval, 
minister van Staat van den Koning van Frankrijk, over de bevrediging der 
oneenigheden in de Republiek.
1786-1787 17 stukken

349 Concepten en aanteekeningen enz. betreffende den staatkundigen toestand der 
Republiek.
1786, 1787 (*) 5 stukken

350 Gedrukte extracten uit de secreete resolutiën van de Staten van Holland omtrent 
militaire maatregelen.
1787 7 stukken

351 Gedrukte acten van verbintenis van eenige regenten in Zeeland tot maintien der 
constitutie, met daartoe betrekkelijke gedrukte stukken, geschreven 
aanteekeningen en couranten.
1787 15 stukken

352 Consideratiën en reflexiën van Mr. Pieter Hendirk van de Wall, oud-burgemeester 
en raad der stad Dordrecht, en lid der bij resolutie van de Staten van Holland van 30
Maart 1787 benoemde commissie van onderzoek der bedenkingen omtrent de 
generale volksrepresentatie, voorgesteld door de gedeputeerden der stad Haarlem 
den 30sten Januari te voren, en gedrukte resolutiën van de Staten daartoe 
betrekkelijk.

6 stukken

353 Geschreven en gedrukte eeden, remonstrantiën, aanteekeningen, missiven, 
memoriën, couranten, extract-resolutiën, consideratiën, pamfletten enz., 
betreffende den toestand der Republiek, de woelingen vooral in Holland, Zeeland, 
Gelderland, en de buitenlandsche verhoudingen.
1783-1789 139 stukken
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Stadhouders, Huis van Oranje-Nassau.

STADHOUDERS, HUIS VAN ORANJE-NASSAU.

354 Memorie van tractementen en pensioenen door den Prins van Oranje en zijn Huis 
van de Republiek genoten wordende.
1786 1 stuk

355 Copieën van commissiën en instructiën voor de Prinsen van Oranje als Stadhouder 
kapitein-generaal en andere charges, gedrukte resolutiën van de Staten-Generaal 
en van de Staten van Holland daaromtrent.
1584-1790 17 stukken

356 Geschreven en gedrukte extract resolutiën van de Staten-Generaal en van de Staten
van Holland betreffende het ceremonieel ter gelegenheid van bijzondere 
gebeurtenissen in het Huis van Oranje.
1766-1791 9 stukken

357 Aanteekeningen betreffende peterschappen van de Staten-Generaal over Prinsen 
uit het Huis van Oranje-Nassau.
1612-1711
Geschreven en gedrukte extract-resolutiën van de Staten en Gecommitteerde 
Raden van Holland, missiven van die colleges enz. rakende complimenten en 
geschenken ter gelegenheid van huwelijken in het Huis van Oranje Nassau.
1734-1791
's-Gravenhaagsche extra-ordinaire courant van 2 November 1791, tijdens het 
huwelijk van den Eerfprins van Oranje.

23 stukken

358 Gedrukte extract-resolutiën en andere stukken rakende het recht van abolitie en 
andere gratiën door de stadhouders verleend.
1681-1784 4 stukken

359 Copie missive van de stad Middelburg aan Prins Willem V van 11 Juli 1772 over eene 
door hem te geven commissie aan een gedeputeerde in de Staten-Generaal en 
diens antwoord daarop van 21 Juli.
Gedrukte pamfletten voor en tegen de Stadhoudelijke regeering.

14 stukken

360 Copie approbatie van prins Maurits van Oranje van eene acte van aggreatie van 24 
December 1624 omtrent de geslachten tot de Ridderschap en Edelen van Zeeland 
behoorende.
Gedrukte pamfletten omtrent het Eerste Edelschap in Zeeland.
1663-1669 5 stukken

361 Gedrukte stukken en pamfletten over de devasallage van Veere en Vlissingen in.
1723 4 stukken

362 Lijst van de heeren uit de regeering van Holland, welke zullen bijwonen den 
maaltijd bij Zijne Hoogheid op het Binnenhof, ter gelegenheid van het huwelijk van 
den Erfprins van Brunswijk.
16 October 1790 1 stuk
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Commissie voor het defensiewezen en de quotes, en Generaliteits-financiën.

COMMISSIE VOOR HET DEFENSIEWEZEN EN DE QUOTES, EN GENERALITEITS-FINANCIËN.

363 Brieven van en minuten van brieven aan den Prins van Oranje, memoriën en 
aanteekeningen van van de Spiegel als lid der commissie.
1787-179 24 stukken

364 "Voorslagen van Zijne Hoogheid in het werk der quotes 1789, 1790 en mijne 
advysen daarover aan Zijne Hoogheid gegeven",
 geschreven en gedrukt

365 "Memorie van de ondergeteekenden, gecommitteerden uit de respective colleges 
ter Admiraliteit dezer landen, met elkander onderling vergadert in den Hage, ter 
beantwoording der tweede vrage, door de personeele commissie tot het 
defensiewezen uit de hooge bondgenoten aan de Gecommitteerden voorgesteld bij
Hun Ed. Mog. missive in dato 24 April 1786,"
gedrukt

1 deel

366 Brieven van Willem Arnout van Citters en B. Matthias Pous aan van de Spiegel.
April en Mei 1786 11 stukken

367 Aanteekeningen van van de Spiegel, concepten. en andere stukken opgemaakt toen
hij wegens de provincie Zeeland in de commissie zitting had.
1785, 1786 19 stukken

368 Adviezen en project-schikkingen door de gecommitteerden van Holland in de 
commissie tot de quotes medegedeeld, meest van de hand van van de Spiegel.
1788, 1789 13 stukken

369 Staten van de betalingen door Holland gedaan op de varieërende posten van den 
ordinairen staat van oorlog van 1770-1787, alsmede het bezwaar van Holland tegen 
de nieuwe geprojecteerde quote.

29 stukken

370 Adviezen en consideratiën van de gecommitteerden uit de andere provinciën buiten
Holland, over het werk der quotes.
1789 12 stukken

371 Instructie voor de gecommitteerden wegens de provincie Zeeland om aan te 
toonen den staat der financien van die provincie 19 Mei 1785, met bijlagen.

13 stukken

372 Copie-memorie van F. van der Hoop over de lijfrenten ten laste der verschillende 
provinciën, met begeleidende missive van 7 Augustus 1789.
Verschillende minuten, staten enz. betreffende de financiën der Generaliteit en de 
afzonderlijke gewesten, de staten van oorlog.
1789 14 stukken

373 Verschillende berekeningen en andere stukken, betreffende financiën.
16 stukken

374 Staten en andere stukken betreffende het overschot der financiën van de 
provinciën, waarop de voorslagen der nieuwe puotes gedaan zijn.
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1789 4 stukken

375 Brief van Jan Willem Frederik baron van Spaen van 14 Augustus 1787 met eene 
berekening van de inkomsten der Generaliteit uit de rekeningen van de Ontvanger-
generaal van 1744, 1764 en 1784, staten en aanteekeningen rakende de 
Generaliteits-financiën.

9 stukken

376 Extract resolutiën van de Staten-Generaal en andere stukken betreffende de 
quotes, consenten en liquidatiën.
1630-1762 5 stukken

377 Aanteekeningen betrekkelijk den staat en financiën van Overijssel.
Over het getal van inwoners in Overijssel.
1664-1766
Staat der financie in Overijssel.
1784 11 stukken

378 Gedrukte opgave der imposten die ten behoeve van het gemeene land geheven 
worden in de respective provinciën, gedaan ingevolge resolutie der commissie van.
25 April 1786 1 deel

379 Minuten en andere geschreven en gedrukte stukken, betrekkelijk de personeele 
commissie tot de quotes en het defensiewezen 1709-1788 met lijst.

19 stukken

380-382 "Verbaal van het gepasseerde in de conferentiën der heeren Hun Hoog Mogenden 
gecommitteerdens, mitgaders van den Raad van State en Generaliteits 
Rekenkamer, ingevolge derzelver resolutie van den 6 Mei 1785 en de daarop 
gevolgde resolutiën van de Staten der respectieve provinciën, gecommiteerd tot 
het nader reguleeren der provinciale quota in evenredigheid van de ware 
vermogens der Bondgenooten tot het dragen der lasten van het geheele 
Bondgenootschap en de staat van de Generaliteits cassa, alsmede het gebruik 
hetwelk daarvan tot soulaas van de Bondgenooten met betrekking tot de generale 
defensie van den lande zoude kunne gemaakt worden".
5 April 1786-22 Mei 1790 3 deelen
380 Bestanddeel 1
381 Bestanddeel 2
382 Bestanddeel 3

383-384 Memorie houdende generaal rapport van de personeele commissie van het 
defensiewezen met bijlagen in dato 28 October 1789, tengevolge van haar Hoog 
Mogende Resolutie van 4 Mei 1785. Met de resolutie van haar Hoog Mog. daarop 
genomen op den 22 October 1789.
Memorie van de personeele commissie voor het financiewezen 21 Mei 1790, met 
resolutie van dezelfden dag.
Gedrukte resolutiën van de Staten van de verschillende provinciën over dit 
onderwerp tot 1793

2 deelen
383 Bestanddeel 1
384 Bestanddeel 2

385 "Gedrukte stukken relatijf het tweede hoofdpunt van het rapport der personeele 
commissie tot de quotes, zijn de het reguleeren der griffie van hun Hoog 
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Mogenden.".

386 Memorie en bijlagen houdende generaal rapport van de personeele commissie 
voor het defensiewezen.
28 October 1789
Missives van de collegiën ter Admiraliteit houdende klachten over hare gesteldheid 
in 1790, 1791, 1792 en andere stukken daartoe relatief.
Gedrukt

1 deel

387 Generale petitiën van den Raad van State voor de jaren 1700-1715. H. S. van van de 
Spiegel, waarachter gebonden eenige gedrukte stukken rakende de petitiën 
loopende tot 1723

1 deel

388 Gedrukte stukken van de Staten-Generaal, betreffende de petitiën 1725-1738.
Generale petitiën van den Raad van State over de jaren 1739-1743, H. S. van van de 
Spiegel.
Gedrukte petitiën en stukken daartoe betrekkelijk.
1744-1748 1 deel

389 Gedrukte stukken betreffende de petitiën 1752-1774, waarvan de bladen folio 1-32 
en 62-152 zijn uitgescheurd.

1 deel

390 Brieven van Johan Abraham Tinne, commissaris van de depêches, voorstellen en 
rapporten over de reorganisatie van de griffie van de Staten-Generaal ten aanzien 
van de tractementen en emolumenten.
1790 13 stukken

391 Extract-resolutiën van de Staten-Generaal, berekeningen en plannen van eene 
negotiatie op het last- en veilgeld.
1790-1794 22 stukken

392 Brief van Fr van der Hoop, thesaurier-general der Vereenigde Nederlanden van 9 
November 1792 met eene memorie over het nadeel der splitsing van de loterij.

2 stukken

393 Gedrukt extract uit de resolutiën van de Staten-Generaal van 7 September 1792 
over de nieuwe verdeeling der quotes van de provinciën naar aanleiding van het 
rapport der personeele commissie over deze zaak.

1 deel

394 Extract secreete resolutie van 16 December en copie van een brief van de Raden en 
meesters van de munt der Vereenigde Nederlanden aan de Staten-Generaal van 22 
December 1794 over het hier te lande voor korten tijd, tot een vasten prijs, in 
omloop brengen van Spaansche daalders.

2 stukken
Munt en muntzaken.

MUNT EN MUNTZAKEN.

395 Brief van D. van der Horst, Middelburg 26 Augustus 1790, met copie van een kort 
vertoog, over de vrijdommen van der provinciale munten van.
16 October 1672 2 stukken
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396 Copie "Beknopte aanleidinge tot het begrip der munt en der muntzaken", bijlage tot
de memorie van den commies van financiën van de Unie W. Kersseboom van 26 
November 1755.
Brief van Mr. Johan Adriaan van de Perre van Nieuwerve van 1 October 1777 met 
retroacta over de differenten over de munt.
Berekeningen, aanteekeningen, instructiën, extract resolutiën zoo geschreven als 
gedrukt rakende het muntwezen, meest in Zeeland.
1659-1777 54 stukken

397 Aanteekeningen over het gewicht der bestaande Nederlandsche geldspeciën in.
1790 1 stuk

398 Brieven van Martinus Holtzhey te Middelburg 1785, 1786; consideratiën over de 
gangbare waarde der Zeeuwsche rijksdaalders 1780, en over de hoeveelheid 
stukken der verschillende munten, die de muntmeesters uit een mark fijn zilver 
moeten slaan.

8 stukken

399 Brieven van Rendorp, van Ketwich en Voomberg uit Amsterdam, memoriën 
omtrent den toestand der Amsterdamsche bank en de daling van het bankgeld.
1788-1781 20 stukken

Militaire zaken.

MILITAIRE ZAKEN.

400 Journaal van de course gedaan door Champagne en de drie bisdommen Metz, 
Thoul en Verdun, in de laatste campagne van 1712. door den luitenant-generaal 
Grovestins.

1 stuk

401 Copieën van adviezen van de Staten van Holland en van Overijssel en van de steden
Amsterdam en Goes in de Staten-Generaal over de geproponeerde vermeerdering 
van troepen in.
1773 5 stukken

402 Gedrukte extract resolutiën van de Staten van Holland, betreffende de bij resolutie 
van 12 Juni 1787 benoemde commissie (van Woerden) voor de defensie van die 
provincie en van de stad Utrecht
Juni 1787-Januari 1788.
Copie-order van die commissie omtrent den doortocht van het korps gewapende 
burgers.
16 Augustus 1787 36 stukken

403 Geschreven en gedrukte extract resolutiën betreffende de gemeenschappelijke 
defensie der provinciën Holland en Utrecht, het fort Nieuwersluis, de linie aan de 
Grebbe etc.
1674-1793 9 stukken

404 "Comparatie tusschen de kosten der Zwitsersche en Duitsche troepen van den Staat
1791.".
Geschreven en gedrukte stukken betreffende de militie van den Staat in het 
algemeen.
1637-1784 13 stukken
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405 Geschreven on gedrukte formulieren van commissiën van generaals in dienst van 
den Staat.

8 stukken

406 Betoog van de egtheid van de Bestalt- of Artykelbrief voor de troupes van den 
Staat, gearresteerd 31. Januari en gedepecheerd 28 Februari 1572" met bijlagen.
Aanteekeningen over de crimineele jurisdictie voor militairen te lande (*).
Aanteekeningen en gedrukte stukken betreffende het in 1782 voorgevallene in 
Zeeland over de militaire jurisdictie.
1782-1784 12 stukken

407 Geschreven en gedrukte extract-resolutiën van de Staten-Generaal betreffende den
Hoogen Krijgsraad, memoriën en andere stukken, betreffende militaire jurisdictie in
de provinciën Holland, Zeeland en Friesland.

27 stukken

408 Lijst van de officieren van het regiment Hollandsche gardes te voet in Januari 1775, 
marschorder en eenige aanteekeningen betreffende dit regiment.

7 stukken
Admiraliteiten en marinezaken.

ADMIRALITEITEN EN MARINEZAKEN.

409 Retroacta rakende de Admiraliteiten, gekocht uit den boedel van den 
raadpensionaris van Bleiswijck.
1487-1727 1 stuk

410 Extract uit eene missive door de Staten van Zeeland aan die van Holland 
geschreven.
25 Maart 1597
Staat van de zeemacht der Republiek.
1772
Reflexiën op de consideratiën op de memorie aan eenige leden van Holland 
overgegeven tot illucidatie van de propositie der stad Amsterdam van 18 Mei 1781, 
betrekkelijk eene commissie om gedurende dezen oorlog met zijne Hoogheid de 
noodige besognes te houden (*), met de consideratiën van den fiscaal van der 
Hoop.
Copie-besluit van den prins van Oranje tot instelling van een commissie om hem 
voor te lichten in marinezaken
1772 8 stukken

411 Geschreven en gedrukte missiven, memoriën, enz. betreffende de Admiraliteit in 
Zeeland.
1702-1772 6 stukken

412 Gedrukte berichten van de colleges ter Admiraliteit op de Maze, te Amsterdam, in 
Zeeland, in het Noorder kwartier en van Friesland, uitgenoodigd bij resolutie van de
Staten-Generaal van 28 Juni 1781, om te berichten betreffende den staat der marine
en de verrichtingen van de colleges sedert.
1776 5 stukken

413 Verdediging van den kapitein Andries de Bruyn; wegens zijn gehouden gedrag aan 
boord van 's lands oorlogschip de Prins Willem, in 1780 verzeild op de Zuiderhaaks.
Gedrukt
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Copie-request aan Zijne Hoogheid enz.
Copie-sententie van den Hoogen Zeekrijgsraad tegen den Schout-bij-nacht graaf 
van Bijland en de kapiteins Sylvester[?] en Van Kinsbergen.
1780Gedrukt

5 stukken

414 Gedrukte extract-resolutiën, missiven enz. betreffende den toestand der marine en 
de mislukte expeditie naar Brest in
1782; 1782, 1783 10 stukken

415 Extract-resolutiën van de Staten-Generaal van 31 Januari 1788 en gedrukte 
memoriën justificatoir van C. G. graaf van Wassenaar-Twickel, omtrent 
beschuldigingen voorkomende in het secreet rapport van de commissie van het 
financiewezen van de Admiraliteit in Friesland.

3 stukken

416 Gedrukte memoriën houdende het generaal rapport van de personeele commissie 
van het defensiewezen met bijlagen van 28 October 1789 en extract-resolutiën van 
de Staten van Holland over de in dat rapport voorgedragen afschaffing der 
Admiraliteiten.

1 deel, 1 stuk

417 Aanteekeningen over het bestuur der zeegaten bij den aanvang der republiek.".
Brief van den thesaurier generaal van de Unie Fr. van der Hoop 3 Mei 1791 met 
consideratiën over de mogelijkheid om het bestuur der marine bij den Raad van 
State te brengen.
Geschreven en gedrukte extract-resolutiën en aanteekeningen wegens zeezaken.
1792, 1793 30 stukken

418 "Ruw ontwerp van het te formeeren bestuur der zeezaken".
April 1791 1 stuk

419 Gedrukte prepositiën, memoriën, pamfletten, extract-resolutiën enz betreffende de
commissievaart, de rooverij der Engelschen ter zee, de Porto-Franco de middelen te
water, de wapening ter zee, de Porto-Franco de middelen te water, de wapening en 
de manninge van den schepen enz.
1707-1758 15 stukken

420 Staat der voornaamste goederen en koopmanschappen uitgevoerd onder het 
ressort van het college ter Admiraliteit op de Maze benevens het rendement der 
rechten van iedere soort van
1784-1793 1 deel

421 Alsvoren van ingevoerde goederen.
1 deel

422 Verschillende zee-orders, instructiën, seinen, orders van bataille enz.
1781-1790 17 stukken

423 Copie-sententiën en stukken van den zeekrijgsraad gehouden aan boord van 's 
lands schip van oorlog Overijssel, gecommandeerd door den kapitein ter zee A. 
Riemersma in.
Juli 1784 17 stukken
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424 Copie-sententiën en stukken alsvoren aan boord van 's lands fregat van oorlog 't 
Hof Souburg, onder commando van den kapitein G. J. Van Son.
April 1787
Seinboek van gemeld schip.
1786 6 stukken

425 Journaal gehouden aan boord van 's lands fregat van oorlog Amazoon, onder 
commando van den kapitein ter zee P. Lucassen.
6 December 1784-30 Augustus 1785 1 deel zonder band

426 Journaal gehouden aan boord van 's lands fregat van oorlog 't Hof Souburg 20 Mei 
1786-16 April 1787, niet compleet.

1 deel zonder band

427 Fragmenten van verschillende scheepsjournalen:
Mei-November 1787.
April-Augustus 1789.
Juli-October 1789.
December 1789-Januari 1790.

Oost-Indische zaken.

OOST-INDISCHE ZAKEN.

428 Gedrukte octrooien, artikelbrief, consideratiën enz. betreffende de Oost-Indische 
Compagnie.
1602-1785 4 stukken

429 Copie memorie en axtract-reglement betreffende het octrooi der Oost-Ind. 
Compagnie van.
1662
Geschreven en gedrukte aanteekeningen, missiven enz. betreffende de Oost-Ind. 
Compagnie over de jaren.
1644 tot 1791 14 stukken

430 Geschreven en gedrukte plans tot redres, extract-resolutiën, missiven enz, 
betreffende de Oost-Ind. Compagnie.
1782-1791 65 stukken

431 Memoriën, nota's en andere stukken, betreffende wijzigingen in de directie der 
Oost-Ind. Compagnie, bepaaldelijk het 5de departement en de bij resolutie van 
Hun Hoog Mog. van 12 April 1787 ingestelde politieke commissie, met een brief van 
den burgemeester van Amsterdam Jan van de Poll van 19 Maart 1789 en gedrukte 
extract-resolutiën van de Staten-Generaal en van de Staten van Holland 
dienaangaande.
1786-1791 26 stukken

432 Geschreven en gedrukt "verbaal van het gebesoigneerde door den heeren bij Hun 
Ed Groot Mog resolutie van 8 Mei 1788 gecommitteerd, om van de bewindhebbers 
der Oost-Ind. Compagnie te requireren ouvertures van den staat der gemelde 
Compagnie in de resolutie breeder gemeld".
22 Mei 1788-8 October 1789 1 deel

433 Geschreven en gedrukte extract-resolutiën van de Staten-Generaal en van de 
Staten van Holland, betreffende de Oost-Ind. Compagnie.
1789-1794 32 stukken
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434 Bijlagen tot het nader rapport van de gecommitteerden tot de zaken der Oost-Ind 
Compagnie over den staat en de omstandigheden van die maatschappij van 14 Juli 
1791 Gedrukt met allerlei concepten en copieën van daaronder opgenomen 
stukken.

21 stukken

435 Gedrukte extract-resolutiën van de Staten-Generaal en die van Holland betreffende
de Oost-Ind. Compagnie.
1791 3 stukken

436 Geschreven en gedrukte extract-resolutiën van de Staten van Holland enz, 
betreffende de Oost-Ind Compagnie.
1794 9 stukken

437 Gedrukte missive van Bewindhebberen der Oost-Indische Compagnie ter 
praesidiale kamer van Zeeland aan de Staten-Generaal van 13 October 1785 met 
toezending van alle brieven resolutiën en verdere papieren betreffende de Kaap de 
Goede Hoop, ingevolge resolutie van Hun Hoog Mog. van 2 Juli daar te voren.

4 deelen

438 Geschreven en gedrukte missiven, extract-resolutiën rakende de vaart naar de 
Phillippijnsche eilanden over de Kaap de Goede Hoop.
1786-1788 5 stukken

439 Copieën van missiven en rapporten over de expeditie van de Franschen op 
Trinconomale in Maart 1788, en van de verschijning van Fransche schepen aan de 
Kaap de Goede Hoop in.
October 1788 10 stukken

440 Geschreven en gedrukte secreete extract-resolutiën der Staten-Generaal en 
aanteekeningen over de aanspraken van de Engelschen op de vaart in de 
Oostersche zeeën.
1748-1785 10 stukken

441 Gedrukt "Octroy accordé par le Roi (de Danemare) à la Compagnie Asiatique".
21 Maart 1793 1 stuk

442 Gedrukt, "Substance of the speech of Henry Dundas on the Britsch Government and
trade in the East Indies April 23 1793".

1 deel
West-Indische Zaken.

WEST-INDISCHE ZAKEN.

443 Copieën van instructiën voor Bewindhebberen en ambtenaren den West-Indische 
Compagnie.
1676-1748 20 stukken

444 Gedrukt rapport van H. Hoog Mog. Gecommitteerden tot de conferentiën met 
Bewindhebberen der West-Indische Compagnie, met bijlagen en extract uit dat 
rapport.
19 Maart 1786
Copie van de rapporten aan Zijne Hoogheid van de commissarissen Jhr W. A. 
Sirtema van Grovestins en Mr. T. W. Boey, gezonden naar de koloniën van den Staat 
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in West-Indië en "Memorie van Consideratiën", betreffende die rapporten.
1789
Gedrukte missiven van de vergadering van Xn aan de Staten Generaal over den 
toestand der West-Indische bezittingen en koloniën met bijlagen enz. 1780-1786.
Gedrukte octrooien, reglementen enz, betreffende de West-Indische Comp.
1637-1761 3 deelen, 6 stukken

445 Verschillende plannen omtrent de directie der West-Indische koloniën, bij niet 
verlenging van het octrooi der Compagnie, over de inwisseling der actiën, betaling 
van schulden enz.
1787-1791 7 stukken

446 Geschreven en gedrukte staten, consideratiën, missiven en andere stukken 
betreffende de last- en recognitiegelden bij de West-Indische Comp. geheven 
wordende en de beste wijze van hunne invordering hier te lande, na de verandering 
van het bestuur.
1675-1792 24 stukken

447 Adviezen op de vragen rakende den slavenhandel op de kust van Guinea gedaan 
door het Besogne in 1790 en extract resolutiën van de Staten-Generaal 
daaromtrent 1781-1792.
Lijst der Hollandsche slavenschepen in de kolonie Suriname aangekomen 1785-
1790.
Brief van N. W. Roëll uit Amsterdam 23 December 1790 met extract-missive van den
Directeur-Generaal aldaar met consideratiën over het verleenen van vrijen handel.
Brief van C. van de Lande te Amsterdam 22 Januari 1793 met eene memorie 
omtrent verbeteringen van den handel en landbouw op de kust van Afrika 1793.
Extracten uit missiven van Mr. Lieve Nicolaas van Bergen van der Grijp, president 
van den Raad, over den toestand aldaar 15 en 28 Mei 1788.
Gedrukt octrooien der West-Indische Compagnie.
1701-1761 23 stukken

448 Gedrukte stukken rakende geschillen tusschen de West-Indische Compagnie en de 
Portugezen en Engelschen over den handel op de kust van Afrika en het betalen van
recognitie of tienden.
1727-1769 3 stukken

449 Gedrukt rapport, extract-resolutie en andere stukken betreffende de geschillen met
Portugal over den vrijen handel op de kust van Guinea.
1727-1788 7 stukken

450 Gedrukte extract-resolutiën van de Staten-Generaal en andere stukken betreffende
de koloniën Essequebo en Demerary, het graven van een kanaal van communicatie, 
invoer van vreemde slaven, oprichten van een bijzonderen raad van Demerary enz.
1769-1776 14 stukken

451 Geschreven en gedrukte adviezen, condideratiën, missiven, resolutiën enz., 
betreffende de geschillen tusschen de provinciën Holland en Zeeland over de vrije 
vaart op Essequebo en Demerary:

44 stukken
a. vóór de decisie van Zijne Hoogheid in deze zaak 1765-1770.
b. na de decissie 1770-1785.
c. plan van accommodement tusschen Holland en Zeeland 1787, 1788.

452 Gedrukte project-conditiën onder welke aan de planters in Essequebo en Demerary 



66 Raadpensionaris Van de Spiegel 3.01.26

bij provisie f300,000 zouden worden aangeboden om die colonie in florisanter staat
te brengen.
Missie van de Staten van Zeeland aan die van Holland van 4 Maart 1784 over de 
openstelling der vaart op Essequebo en Demerary.

2 stukken

453 Extract-resolutiën, extract-missiven enz. betreffende den sluikhandel met 
producten uit Demerary en Essequebo en projecten van middelen om dit te 
beletten.
1774-1792 9 stukken

454 Extract-resolutiën van de vergadering van Xen der West-Ind. Compagnie en eenige 
andere stukken rakende deze kolonie.
1788-1791 14 stukken

455 "Mémoire concernant le projet d'un canal pour joindre Demerary à Mahaïta 1791.".
1 stuk

456 "Observations sur la nécessité et les moyens de former un établissement dans la 
rivière de Pontmarron". Rec.
26 Août 1791 1 stuk

Buitenlandsche aangelegenheden.

BUITENLANDSCHE AANGELEGENHEDEN.

457 Copieën van brieven tusschen gekroonde hoofden gewisseld.
1788-1790 13 stukken

458 Extract-resolutiën van de Staten-Generaal betreffende buitenlandsche 
betrekkingen.
1788 4 stukken

459 Lijst van de tractaten tusschen H. Hoog Mog. en buitenlandsche mogendheden, die 
ter griffie van H. Hoog. Mog. berusten, alsmede capitulatiën, conventiën en 
diergelijke publieke acten over.
1701-1790 1 deel

460 Aanteekeningen over en extracten uit tractaten door de Republiek met vreemde 
mogendheden gesloten 1609-1668 van de hand van van de Spiegel.

5 stukken

461 Brief van F. W. Pestel, hoogleeraar te Leiden aan van de Spiegel van 7 October 1789 
met eene verhandeling van professor A. Weis over tractaten van de Republiek met 
vreemde mogendheden en een minuutbrief van 15 Octobr uit Goes.

3 stukken

462 Copieën van en gedrukte tractaten, projecten daarvan conventiën, declaratiën enz.
1705-1795 71 stukken

463 Gedrukte extract-resolutiën en stukken betreffende de geschillen tusschen den 
Keizer en de Republiek over zaken van de Oostenrijksche Nederlanden.
1783, 1784 9 stukken

464 Copieën van brieven van de Nederlandsche gezanten baron van Nagell te Londen, 
baron van Reede te Berlijn en baron van der Borch te Stokholm aan den Griffier van 
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de Staten-Generaal en van andere diplomatieke stukken, extract minuut resolutiën 
van de Staten-Generaal, betreffende de mediatie van den oorlog in het noorden 
van Europa en de zaken van de Porte.
1788-1791 83 stukken

465 Copieën van brieven van Reinier van Haeften, extra-ordinaris envoyé aan het Hof 
van Weenen aan den Griffier van de Staten-Generaal, project-conventiën en andere
stukken betreffende het congres te Sistowa.
1799 96 stukken

465A-465B Copieën van brieven van R. van Haeften, gezant te Weenen aan den griffier van de 
Staten-Generaal, toegezonden aan den raadpensionaris
1793.1795 2 pakken
465A deel 1
465B deel 2

466 Copieën en brieven van den baron van Reede, gezant te Berlijn aan den Griffier, 
extract secreete resolutiën van de Staten-Generaal, memoriën, nota's en andere 
diplomatieke stukken rakende het congres van Reichenbach en de gevolgen 
daarvan.
1790 59 stukken

466A Exposé van de te volgen buitenlandse politiek door Joseph II naar aanleiding van 
een memorie van den co-adjotor te Luik (c.1790) en een dergelijk exposé van Lord 
Grenville
1792 3 stukken
Aanw. v. 1947

467 Geschreven en gedrukte missiven, extract-resolutiën, betreffende de uitnoodiging 
door de Hoven van Weenen en Berlijn aan hunne Hoog Mog. gedaan om zich aan te
sluiten bij het tusschen hen op 7 Februari 1792 gesloten tractaat van defensive 
alliantie.

13 stukken

468 Geschreven en gedrukte ordonnantiën enz. betreflende Oostenrijk en den 
Duitschen Keizer, 1789-1790 waarbij het wapen van Keizer Lodewijk II met 
verklaring.

6 stukken
Copieën van brieven van Robert Murray Keith, buitengewoon gezant van Engeland 
aan het hoft te Weenen aan Lord Grenville
1792

469 Leges fudamentales regni Hungariae 12 Maart 1791; met twee geschreven stukken.
1 deel, 2 stukken

gedrukt

470 Copie-brief van Pieter de Huybert aan den raadpensionaris van Zeeland Jacob 
Verheye van 20 November 1696, over de limietscheidingen met de Oostenrijksche 
Nederlanden enz.
Gedrukte extract-resolutiën van de Staten van Holland.
11 Januari, 3 Februari 1758 4 stukken

471 Copie-brief van Pieter de Huybert aan den Raadpensionaris van Zeeland van 20 
November 1696 over de sluiting van de Schelde en andere zeegaten van 
Vlaanderen.
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Gedrukte deductie over artikel XV van het vredestractaat van.
30 Januari 1648, 14 September
Extracten uit de onderhandelingen tot het Bestand en tot de vrede van Münster 
betreffende de sluiting van de Schelde
1609 en 1646 4 stukken

472 Copieën van brieven, resolutiën, gedrukte en geschreven stukken van 
verschillenden aard, betreffende de onlusten in de Oostenrijksche Nederlanden in 
de jaren 1789 en 1790, waarbij brieven van den griffier Fagel aan den 
Raadpensionaris met terugzending van het relaas eener conferentie met den 
Secretaris van het Koninklijk gezantschap van
3 October
van U. C. N. van der Noot, agent plénipoientiaire du peuple Brabançon
25 October
van den baron van der Borch
7, 16, 17 November
van den gezant Hendrik Hop
16 November 1789
van Leempoel.
3 Januari 1790 128 stukken

473 Copieën van secreete missiven van den gezant te Berlijn baron van Reede aan- en 
extract secreete resolutiën van de Staten-Generaal, en andere stukken betreffende 
de conventie tusschen Pruissen. Engeland en de Republiek der Vereenigde 
Nederlanden van 9 Januari 1790 over interventie ten aanzien van de onlusten in de 
Oostenrijksche Nederlanden.

11 stukken

474 Copieën van missiven. memoriën, extractén uit de secreete notulen van de Staten-
Generaal rakende de ouvertures door het Gouvernement Generaal der 
Oostenrijksche Nederlanden gedaan, over het aangaan eener conventie tusschen 
den Keizer en de Republiek tot bewaring der wederzijdsche rust en onder 
handelingen daarover te Londen, Berlijn en Brussel.
1790 en 1791 20 stukken

475 Copieën van brieven van Willem graaf Bentinck, gevolmachtigde op het congres 
van Aken, rakende de garantie van Sileziën aan den Koning van Pruissen.
1748 6 Stukken

476 Copiën van missiven van den gezant baron van Reede aan- en gedrukte secreete 
extract-resolutiën van de Staten-Generaal betreffende onderhandelingen over het 
tractaat van alliantie met Pruissen.
1787, 1788 13 stukken

477 Minuut van den baron van Kinckell, extract secreete-resotie van de Staten-
Generaal van 2 Januari 1787 met concept instructie voor den majoor van Munster, 
om in onderhandeling te treden met zoodanige prinsen van het Duitsche Rijk, die 
genegen zouden zijn tot het bijeenbrengen van een korps hulptroepen.

3 stukken

478 Brief van den gezant Maarten van der Goes aan den Raadpensionaris van 21 
Augustus 1790 met een' exacten staat van de Deensche zeemacht.
Korte schets van Denemarken 1788, plan over de financiën 1791 en eenige andere 
stukken betreffende den toestand van dat rijk.
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9 stukken

479 Brieven van de commissaris Stephan Arent van Deurs van 25 Mei en van den 
Pruissischen gezant Renfner van 17 Juni 1790 aan den Raadpensionaris, copieën van 
brieven van den gezant baron van der Borch aan- en extract-resolutiën van de 
Staten-Generaal van 1790, wegens het geschil met Zweden over het 
kaperreglement van.
1783 8 stukken

480 Copie van een brief van den gezant J. C., baron van der Borch aan de Staten-
Generaal van 20 November 1792 en eenige staten betreffende den Zweedschen 
handel.

7 stukken
Testament van koning Gustaaf III van Zweden 1750, met codicil van 1789
1792 gedrukte vertaling

481 Gedrukte extract-resolutiën van de Staten-Generaal en die van Zeeland, placaten 
en publicatiën rakende den oorlog met Engeland in 1781.

33 stukken

482 Advies van den Hove van Holland op de vraag door de Staten dier provincie gesteld,
of het aangaan van een provisioneel tractaat met de Groot-Brittannische koloniën 
in Noord Amerika grond oplevert tot het instellen van crimineele proceduren 27 
Maart 1781. Copie.
Gedrukte extract-resolutiën van de Staten van Holland rakende de correspondentie
van de stad Amsterdam met de Engelsche koloniën in Noord Amerika.
1779, 1780 10 stukken

483 Staten van de Engelsche marine in den oorlog.
1782 3 stukken

484 Brochures:
Waarom ? of de onpartijdige staat van verschil tusschen de Repubiek en Groot 
Brittanniën 1780.
Vertrouwelijke correspondentie of verzameling van brieven gewisseld tusschen een 
Hollandsch heer buiten 's lands geëtablisseerd en zijnen broeder in Holland 
woonachtig, over de oorzaken van den tegenwoordigen oorlog met Engeland.
Plan van eenige decoratiën, die gebruikt worden bij de illumineering op de 
aanstaande vrede 1783.
Beknopte beschrijving der doorluchtige begrafenis van de 's-Gravenhaagsche- alias 
Hofcourant op Donderdag 9 Januari 1783.
Vrijmoedige raadgeving aan de inwoners van Nederland, wat dezelve te doen 
hebben ten behoeve van 't lieve vaderland.
Het rampspoedig noodlot van den ontijdig gebleven jongen zeeheld Louis Marie 
grave van Welderen met 's landsschip de Unie.
Vrijmoedige en staatkundige aanspraak aan het volk van Nederland door den 
kleinzoon van den neef van Pieter Dwarsdoelen.
Leer-cedul om in statie te volgen het lijk van wijlen den ouderwetschen 
Nederlandschen patriot, overleden
17 December 1781
Vrijmoedige aanmerkingen op het berichtboekje getiteld: Aan het volk van 
Nederland.
Het laatste vervolg en egte slot op het egte vervolg op e Oranjeboomen.
Verschillende couranten.
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25 stuks

485 "Projet d'une alliance défensive entre S. M. le Roi de la Grande Brêtagne et L. H. P. 
les Etats Généraux" en andere copieën van diplomatieke stukken en extract-
resolutiën van de Staten-Generaal betreffende de onderhandelingen over deze 
zaak.
1787-1788 18 stukken

486 "Rapport en staaten van inkomsten en uitgaven van Engeland 1786-1791". Gedrukt.
1 deel

487 Geschreven en gedrukte staten en brochures rakende de financiën en koophandel 
van Groot-Brittanniën.
1714-1793 11 stukken

488 Kort onderzoek omtrent de vermeerdering der inkomsten koophandel en 
scheepvaart van Groot-Brittanniën sedert 1783 zijnde gedrukte bijlage van de 
missive van den gezant van Nagell aan de Staten-Generaal van 27 Februari 1792 en 
twee brochures over den handel en de scheepvaart van dat Rijk.

3 stukken

489 "Review of the principal proceedings of the Parliament of 1784."
1 deel

Gedrukt
p

490 Copieën van missiven, extract-resolutiën van de Staten-Generaal en andere 
stukken betreffende een geschil tusschen Spanje en Engeland over het aanhouden 
van schepen in de haven van St. Laurens of Notka op de kust van Californië.
1790 17 stukken

491 "Memoire sur la conduite du duc de la Vauguion en Hollande. Redigé le 10 Février 
1780" (L'original de ce mémoire se trouve au bureau de la guerre).

1 stuk

491A Copie van een memorie van den Franschen zaakgelastigde Caillard aan den griffier 
Fagel over Fransch optreden in Voor-Indië
1788 1 stuk [?]
Aanw. 1947

492 Project de la constitution Française, declaration touchant l'acte constitutionnel, 
gedrukte bijlagen van de missiven van den ambassadeur Lestevenon van 
Berckenrode te Parijs aan de Staten-Generaal.
15 Augustus en 26 September 1791
La constitution française présentée au Roi par l'Assemblée Nationale.
3 Septembre 1791 3 stukken

493 Lijsten van de sterkte der Portugeesche marine 1789-1791.
Lijsten van schepen, die Portugeesche havens zijn binnengeloopen en uitgezeild.
1792 3 stukken

494 Copieën van brieven en rapporten van den consul Jacques de Hochepied te Smirna 
en den consul Vaslin te Alexandrië betreffende den handel in Egypte.
1735-1789 4 stukken
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495 Copie secreete instructie van den Plénipotentiaris der Staten-Generaal bij de 
Vereenigde Staten van No rd Amerika en aanteekeningen betreffende onze houding
tegenover die Staten.
1783 2 stukken

496 Memorie van den gedesigneerden minister bij de Vereenigde Staten van Noord 
Amerika van Berckel (Rec. 2 Mei 1783) en lijst der personen aangesteld in het nieuwe
congres 1789.
Staten van commercie en navigatie ingezonden door den consul Heineken.
1791 6 stukken

Provincie Holland.

PROVINCIE HOLLAND.

497 Copie op perkament van het Groot Privilege van Maria van Bourgondië (foutief 
gedateerd 14 Maart 1476) en aanteekeningen uit de memorialen van het Hof van 
Holland rakende Holland en Zeeland in 't gemeen onder de graaflijke regeering.
1436-1587 12 stukken

498 Aanteekeningen van Mr. L. P. van de Spiegel extracten uit de resolutiën van de 
Staten van Holland 1540-1563 enz. betreffende beschrijving der Staten, omslagen, 
privileges, jurisdictiën in Holland tijdens de graaflijke regeering.

28 stukken

499 Retroacta betreffende de vergadering der Staten van Holland XVI-XVIII eeuw.
1 stuk

499A Repertorium op de retro-acta betreffende de vergadering van de Staten van 
Holland en eenige hooge ambten uit de 16de tot 18de eeuw.
z.d. (na 1760) 1 deel

499B Memories betreffende het recht van comparatie in de Staten-Generaal van de 
Gecomitteerde raden in West-Friesland en het Noorderkwartier.
z.d.(c. 1784 2 stukken

500 Aanteekeningen betreffende het voorgevallene in de vergaderingen der Staten van 
Holland.
4-8 September 1786 1 stuk

501 Copie resolutiën van de Ridderschap van Holland over de "ordre" van beschrijving 
enz.
1669-1782
Lijst van de electiën en nominatiën in de Hollandsche steden Januari 1759.

3 stukken

502 Geschreven en gedrukte extract-resolutiën, adviezen en anders stukken rakende de 
aanstelling van verschillende Raadpensionarissen van Holland, met index.
1525-1749
(Gekocht op de auctie van en Raadpensionaris van Bleiswijck).

11 stukken

503 "Index van retroacta, rakende het Raadpensionarisambt".
1 deel



72 Raadpensionaris Van de Spiegel 3.01.26

503A Repertorium op de retroacta betreffende het ambt van landsadvocaat en 
raadpensionaris en op de instructies hiervan; met een vergelijking van de instructie 
van 1749 met de voorgaande.
z.d. (na 1769 1 deel
Dit is door den commies Cassa samengesteld. Er bevinden zich aantekeeningen in tot 1772 van 
onbekenden hand.

504 Staten en memoriën betreffende de bevolking, den koophandel, de navigatie en 
andere takken van welvaart in de provincie Holland.
1601-1793 14 stukken

505 Inventaris van 's lands documenten op de charterkamer van Holland door Mr. J. S. 
Cassa, commies ten kantore van den Raadpensionaris, uit kracht der resolutie van 
Gecommitteerde Raden van.
17 October 1792 1 deel

506 Memorie van charters en papieren berust hebbende in den toren van het voormalig
convent van Sint Aagten binnen Delft, welke archieven op 24 October 1771, voor 
zoover zij door vocht of ongedierte niet waren verteerd, zijn geinventariseerd.

1 stuk

506A beschrijving en inhoudsopgave van het in het archief van den Leenkamer van 
Holland berustende register: Copies ecriveés d'un registre qui regardien [?] des 
chartres des comtes a Hollande et du Zélande et du Seigneurie de Maze". [?]

Hof van Holland en Zeeland.

HOF VAN HOLLAND EN ZEELAND.

507 Aanteekeningen van Mr. L. P van de Spiegel, geschreven en gedrukte extract-
resolutien van de Staten van Holland en andere stukken betreffende het Hof van 
Holland en Zeeland en Hooge Raad.
1582-1786 18 stukken

508 Geschreven en gedrukte rapporten, verhandelingen, extract-resolutiën van de 
Staten van Holland en Zeeland omtrent de vervulling van een Presidents- en 
Griffiersplaats en andere waardigheden in de van Hof van Justitie.
1722-1790? 9 stukken

509 Geschreven en gedrukte extract-resolutiën, missiven en andere stukken rakende 
het geschil tusschen den Raad van State en het Hot van den geschutgieter Jan 
Verbruggen verleend.
1770 8 stukken

Financiën van Holland.

FINANCIËN VAN HOLLAND.

510 Propositie door den raadpensionaris van Slingelandt gedaan in de vergadering van 
de Staten van Holland van 11 September 1727, rakende de financiën van die 
provincie.

1 stuk

511 "Verhandeling over de financiën van Holland, van den beginne der Republiek tot in 
1755".

1 stuk
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512 Geschreven en gedrukte staten, missiven, extract-resolutiën, betreffende de 
belastingen in Holland over
1727-1789 16 stukken

513 Gedrukte extract-resolutie van Holland over de liberale gifte.
5 September 1747 1 stuk

514 Gedrukt secreet rapport van Commissarissen geëxamineerd hebbende den staat 
der financiën van de provincie Holland met de daarbij behoorende memorie 
overgegeven aan de Staten.
20 November 1750 5 stukken

515 Gedrukte "memorie houdende welke middelen in Holland bij collecte worden 
geheven en wat deswegens aan impost betaald wordt", met aanteekeningen van de
hand van van de Spiegel.
1791 1 deel

516 Ordonnantiën enz. betreffende betalingen op sterke dranken en de personeele 
quotisatie in Holland.
1778, 1779 3 stukken

517 Gedrukte extract resolutiën van de Staten van Holland betreffende de provinciale 
financiën.
1788-1793
"Memorie over de competentie van Gecommitteerde Raden in cas van resistentie 
bij de gemeene middelen.".
Aanteekeningen van financieëlen aard van
1750-1779 6 stukken

518 Geschreven en gedrukte staten, ordonnantiën enz. betreffende de gecollecteerde 
middelen in Holland.
XVII eeuw 14 stukken

519 Brief van G. Aust. Whitehall 8 Juni 1792 aan. "My dear lord"; extract-resolutiën van 
de Staten van Holland over den vrijdom van impost voor vreemde ministers en 
memorie over een geprentendeerde vrijdom van laster door den gezant van Spanje.

8 stukken

520 "Notitie van impost subjecte waaren aan het Hof van Zijne Hoogheid 
geconsumeerd".
1788-1790 8 stukken

521 Memorie van de personen die in de middelen van 't oorgeld van de paarden enz. 
over den Haag en het ressort van dien niet beschreven worden.

1 stuk

522 Gedrukte extract resolutiën, ordonnantiën enz., rakende den 2 maal een 
honderdsten penning.
1793-1797 17 stukken

Landstreken en plaatsen in Holland.

LANDSTREKEN EN PLAATSEN IN HOLLAND.

523 Gedrukte concepten tot verbetering der stranden, inzonderheid aan en omtrent 
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den Hoek van Holland.
1757
Geschreven en gedrukte extract-resolutiën, concideratiën, missiven enz. 
betreffende het Hoogheemraadschap van Delfland, verschillende werken in 
Delfland en een subsidie tot het aanleggen van schermhoofden op het strand bij 's 
Gravenzande.
1770-1791 29 stukken

524 Memorie rakende het armbestuur van 's Gravenhage z.d. Borderel op de rekening 
van de diaconie 1798 en lijsten van collecten aldaar.
1700-1794 9 stukken

524A 15de Rekening van Gijsbert van Kruisschot[?] als ontvanger van de extra-ordinaire 
middelen van de Sociëteit van 's-Gravenhage over het jaar 1725. Afschriften

1 stuk

525 Gedrukte extract-resolutiën der Staten van Holland rakende adviezen van 
Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier over den waterstaat vad 
Noordholland.
1791-1794 4 stukken

526 Memorie, bevattende den tegewoordigen staat der differenten over de verbetering 
van den waterstaat der Vijf Heeren landen.
1793 1 stuk

527 Gedrukt "Verbaal van de gedane inspectie van het eiland Goeree," met kaart.
1734 2 stukken

528 Copie-memorie betreffende het strandrecht, visscherijen enz. op de plaat den 
Springer, gelegen tusschen de eilanden Goeree en Schouwen.
1790 1 stuk

529 Extracten uit de memorialen van het Hof van Holland, betreffende de rechten van 
de heerlijkheden Putten en Strijen,
1442, 1457
en van Middelharnis
1435 3 stukken

530 Gedrukte rapporten betreffende de limietscheiding van Sommelsdijk.
1752-1759 2 stukken

530A Lijst van drossaarden van Gorinchem tusschen
1444 en 1792 1 stuk

Provincie Zeeland.

PROVINCIE ZEELAND.

531 Verhandeling over de provinciale collegiën in Zeeland door Mr. C. Versluis.
Met aanteekeningen van van de Spiegel.

1 stuk

532 Copieën van octrooiën, ordonnantiën en handvesten, commissiën en instructiën en 
andere stukken rakende het burggraafschap van Zeeland, de rentmeesters der 
domeinen Beooster en Bewesterschelde en de hooge jurisdictie in de provincie, 
waarbij enkele gedrukte.
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1428-1761 26 stukken

533 Geschreven en gedrukte resolutiën, ordonnantiën en reglementen betreffende de 
regalia en domeinen van Zeeland.
1454-1779 15 stukken

534 Gedrukte reglementen op de vergadering in Zeeland.
6 Augustus 1787 6 stukken

535 Copieën van de oude keur van Zeeland, acte van huldiging van aartshertog Philips 
1549 en van eenige andere stukken de provincie betreffende, pamfletten enz.
1444-1779 19 stukken

536 Notitie van eenige notabele stukken ter Rekenkamer van Zeeland berustende, 
getrokken uit de door professor Kluif gemaakte lijst (*).
Inventaire des titres étant en la chambre der comptes à Lille, concernant le comté 
de Zélande.
Bladwijzer op het register van oude acten en octrooiën berustende ter griffie van de
Staten van Zeeland beginnende met den jare 1554, geteekend A (*).
Alsvoren L. C. (*).
Alsvoren L. D. (*).

6 stukken
Financiën van Zeeland.

FINANCIËN VAN ZEELAND.

537 Copie memorie van Johannes van der Hey Jacobsz. commies van de financiën van 
Zeeland omtrent den toestand der financiën dier provincie en middelen van redres 
22 December 1768, met bijlagen.

16 stukken

538 Copie missiven van die van Zierikzee, Veere, Vlissingen en Tholen over de beslissing 
omtrent Zeelands financiën aan Zijne Hoogheid opgedragen.
1771 5 stukken

539 Concept en net-exemplaren en een Memorie betreffende de oorzaken van het 
verval der publieke financiën en van de welvaart der ingezetenen van Zeeland en 
middelen van verbetering opgesteld door Mr. Laurens Pieter van de Spiegel, als 
gecommitterde van de stad Goes, Maart 1772, en eenige schetsen en plannen 
wegens de financiën en geldlichtingen in die provincie.
1775-1782 13 stukken

540 Geschreven en gedrukte gewone- en secreete-extract-resolutiën van de Staten van 
Zeeland met bijlagen en andere stukken betreffende de financiën dezer provincie.
1766-1768 1 deel en 3 stukken

541 Alsvoren.
1769-1771 1 deel, 1 stuk

542 Geschreven en gedrukte staten, rapporten, memoriën missiven enz. over hetzelfde 
onderwerp.
1586-1774 28 stukken
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Landstreken en plaatsen in Zeeland en Staats-Vlaanderen.

LANDSTREKEN EN PLAATSEN IN ZEELAND EN STAATS-VLAANDEREN.

543 Extract-resolutiën aanteekeningen enz. betreffende de ambachtsheerlijkheden in 
Zeeland over 1229-na.
1683
Geschreven en gedrukte aanteekeningen, adviezen, processtukken enz. betreffende
Zeeuwsche leen- en heerlijke rechten over 1465-1763.
Gedrukte extract-resolutiën van de Staten van Zeeland, over een eedspraestatie der
regeeringsleden in zake de gemeene middelen.
26 Juli 1756 15 stukken

544 Memorie omtrent de bevolking der provincíe Zeeland opgemaakt in het jaar 1786 
met bijlagen.

7 stukken

545 Ceschreven en gedrukte deductiën en andere stukken betreffende het recht van de 
Graaflijkheid in Zeeland op vaceerende erfportiën.
1474-1777 6 stukken

546 Rapporten en memoriën rakende dijkwerken in Zeeland 1600-1779 en gedrukte 
reglementen voor waterschappen.
1559-1775 31 stukken en 2 kaartjes

547 Memorie over de Walcherensche boerenpolitie.
17 Februari 1778 1 stuk

548 Gedrukte processtukken in zake de Staten en gecommitteerden uit de breede 
geërfdes van het eiland Walcheren contra de erfgenamen van Mr. Johan Willem 
Parker over diens borgtocht voor den voortvluchtigen kassier van Walcheren M. J. 
W. Martens.
1781 2 deelen, 3 stukken

549 Geschreven en gedrukte stukken, pamfletten, liederen enz. betreffende het op 26 
Januari 1704 te Middelburg voorgevallene bij de poging tot geweldadige remotie 
der regeering, en de latere klachten van de Staten van Zeeland omtrent de daarover
gehoudene proceduren voor het Hof van Holland en Zeeland.

40 stukken

550 Geschreven en gedrukte stukken van verschillenden aard rakende de stad 
Middelburg, waaronder lijsten van geboorte en overlijden 1756-1786, proces 
tusschen de regeering van die stad tegen Mr. Johan Willem Parker voor den Hoogen
Raad, over zijne ontzetting als commissaris van de wisselbank.
1768-1779 49 stukken

550A Stukken betreffende patriottische gezindheid te Middelburg
1790-1792, 3 stukken

551 Secreete resolutie van Wethouders en Raad der stad Middelburg van 29 Juli 1710, 
tot vaststelling der stads regeering en contract van harmonie tusschen de regenten 
aangegaan 20 April 1715 over de begeving der ambten.

2 stukken

552 Reglement van de Commercie Compagnie der stad Middelburg in Zeeland
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24 Maart 1721Gedrukt

Reglement van de Societeit ter navigatie op Essequebo en aanexe rivieren opgericht
binnen Middelburg in Zeeland
1777Gedrukt

2 stukken

553 Gedrukte reglementen enz. betreffende de jurisdictie enz. van de stad Veere 1668-
1752.
Missiven, extract-notulen enz. betreffende de oneenigheden te Veere 1668.
Copie-ordonnantiën van Veere.
1617-1689 15 stukken

554 Copie-request der Roomsch Catholieke ingezetenen van Vlissingen ter bekoming 
van vrije godsdienstoefening.
z. d.
Verschillende geschreven en gedrukte reglementen 1703-1777 en copie-missive 
betreffende oneenigheden in de regeering aldaar.
1770 6 stukken

555 Copie-sententie van den Grooten Raad van Mechelen van 11 October 1504 
betreffende den tol van Zeeland in de Honte.

1 stuk

556 Copie van het accoord tusschen de vier steden van Walcheren over het landrecht
8 Mei 1759
van eenige handvesten, keuren, andere stukken rakende de kleine steden en 
dorpen in Walcheren.
1411-1685 12 stukken

557 Copieën van octrooiën wegens bedijkingen, het maken van een dam tusschen St. 
Vesant en Borsselen
21 October 1576
van Symonspolder, Eversdijk. Biezelinge en 's-Gravenpolder
1756
van Borsselen en 's Heer Arendskerke
1757
Rilland, Bath en Maire
1772 5 stukken

558 Copieën van octrooiën extract-resolutiën, commissiën en andere stukken 
betreffende het superintendentschap over de landwachten in Zuidbeveland.
1582-1744 1 deel

559 Stukken aan de Staten van Zeeland overgegeven door den Baljuw en rentmeester-
generaal van de domeinen van Bewestenschelde in zijn geschil over de jurisdictie 
met de ambachtsheeren van Zuidbeveland, omstreeks.
1670 9 stukken

560 Stukken betreffende de pretentie van Charles de Lalaing, baron de Harchicourt op 
een derde gedeelte van de heerlijkheid Borsselen, hem aangekomen bij doode van 
Anthonie de Lalaing heer van Hoogstraten.
1611 1 deel

561 Overloopers van Segaertspolder en Middelpolder 1663 en van 's-Gravenpolder.
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1666 2 stukken

562 Lijst van het getal der Roomschgezinden ten platten lande van Zuidbeveland.
1 stuk

563 Geschreven en gedrukte memorie, requesten enz. rakende het different over het 
aanstellen van gezworenen der Breede Watering bewesten IJerseke 1778-1779.
Namen der dijkgraven en gegevens over die Watering.
1519-1779 7 stukken

564 Geschreven en gedrukte stukken van verschillenden aard, betreffende 
ambachtsheerlijkheden en dorpen, benevens placaten, processtukken enz.
1581-1785 37 stukken

565 Memoriaal van het voorgevallene bij de verandering der regeering in 1650, verhaal 
van de geschillen tusschen de regeerings leden van Goes in de jaren 1691 en 1692, 
missiven, pamfletten en andere stukken rakende deze oneenigheden en die van 
1722, en de accoorden van maintenue en onderlinge correspondentie van 9 
November 1691 en 15 Juli 1722.
Geschreven en gedrukt

43 stukken

566 Recueil van stukken rakende het voorgevallene in de stad Goes in den jare 1692, ten
opzichte van de heeren Westerwijk, het verdeelen van de boeten door de 
veroordeelde heeren betaald en hunne terugkomst in 1702, met repertorium.

1 deel

567 Geschreven en gedrukte missiven, adviezen en andere stukken, rakende geschillen 
tusschen de stad Goes en de ambachtsheeren van Zuidbeveland, over het octrooi 
van het straatgeld van
3 December 1708-1710 2 stukken

568 Geschreven en gedrukte rapporten, memoriën en missiven betreffende de 
verbetering van het Goessche diep.
1744-1774 1 deel

569 Geschreven en gedrukte stukken over verschillende onderwerpen de stad Goes 
betreffende.
1577-1780 40 stukken

569A Brieven, gericht aaan de magistraat van de stad Goes over verschillende personen 
betreffende de uitgebroken vijandelijkheden , 1572, door de Staten van Holland en 
Zeeland en door prins Willem I, 1577 en door prins Willem III, 1685, met fragmenten
van brieven, eveneens gericht aan de stad Goes.
1644-1686 en z.d. 9 stukken

570 Copieën van stukken betreffende Reimerswaal -naar zeer oude mss. meerendeels 
uit de secretarie der stad Reimerswaal afkomstig, gelijk uit de geschilderde wapens 
en authentieke handteekeningen mag afgenomen worden, doch welke sedert, in 
een band te samen gebonden, berusten onder den heer A. J. de Ruever, pensionaris 
en secretaris der stad Zierikzee.".

6 stukken

571 Geschreven en gedrukte memoriën en aanteekeningen betreffende Wolfaartsdijk 
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over de XVIIe en XVIIIe eeuw.
Memorie van den secretaris Lammens over verzocht octrooi tot bedijking van de 
Westerlandsche gorzen van. Wolfaartsdijk 1690.
Gedrukte requesten aan de Staten van Zeeland van Jacob Arend baron de 
Perponcher Sedlnitzky en Willem Vogel ambachtsheeren van dat eiland over door 
hen bij het afdammen van de rivier de Schenge geleden schade.
1752? 4 stukken

572 Copieën van uitgiften en andere stukken betreffende de dijkage in Noordbeveland 
van.
1439, 1517 en 1594
Copie-handvest tot het houden van een weekmarkt te Kortgene.
1438 4 stukken

573 Copie-privileges en costumen der stad Zierikzee. Extract uit een brief over het 
geven van premiën voor het bouwen van nieuwe schepen.
1777 3 stukken

574 Copieën van de bepaling der jurisdictie van Brouwershaven
24 September 1439
van de commissie als dijkgraaf van Claas-kinderenkerke voor Cop Lauwen
10 Mei 1461
en als opperdijkgraaf van Schouwen voor Mr. J. A de Jonge
24 November 1773
Opgave van de bezaaide gemeten van het eiland Schouwen.
1775 4 stukken

575 Verschillende stukken betreffende Tholen met index van van de Spiegel 1399-1716.
Copie-sententie en gedrukte misisve betreffende geschillen tusschen Tholen en 
Bergen op Zoom, over het veer over de rivier de Eendracht.
1770, 1781 14 stukken

576 Copieën van contracten, extract-resolutiën van de Staten van Zeeland en eenige 
andere stukken, omtrent tienden in Staats-Vlaanderen.
1353-1783 9 stukken

577 Aanteekeningen, extract-resolutiën en eenige gedrukte stukken 1661-1773 over het 
"committimus van Zeeland in Vlaanderen en Brabant.".

10 stukken

578 Contract tusschen den Raad van Bergen op Zoom en de Staten van Zeeland over 
het innemen van militie 1579, met begeleidende missive van
7 November 1778
Gedrukte reglementen, ordonnantiën, rapporten enz, betreffende het Hof van 
Vlaanderen, resideerende te Middelburg, Hulsterambacht, de steden en forten in 
Staats-Vlaanderen, de geschillen tusschen Tholen en Bergen op Zoom, stad en 
lande van Biervliet, de rechten van Willem V in Montfort.
1733-1780 9 stukken

579 Project contract tussen de State van Zeeland en den Raad van State over de 
bedijking van de Hoofdplaats en IJzendijksche schorren 24 October 1775, 
begrooting der kosten, conditiën van verkoop der landen in den bedijkten polder in 
1780 en andere geschreven en gedrukte stukken betreffende deze dijkage.
1775-1782 32 stukken
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580 Geschreven en gedrukte missiven, deductiën, reflexiën, elucidatiën, resolutiën, 
betreffende de differenten tusschen Zeeland en de Generaliteit, over de 
verrekening der extra-ordinaire uitgaven door de Generaliteit, gedaan in 1777 voor 
de Hoofdplaat en de IJzendijksche schorren.

13 stukken

581 Copieën van conventiën tusschen de Gecommitteerde Raden van Zeeland ter eenre,
en de ingelanden der vrije polders omtrent Lillo en Liefkenshoek ter andere zijden, 
en andere stukken betreffende deze polders.
1653-1783 8 stukken

Verschillende onderwerpen.

VERSCHILLENDE ONDERWERPEN.

582 Aanteekeningen omtrent de populatie van het kwartier van Veluwe in 1747 en het 
getal der weerbare mannen in Gelderland in 1782. Aanteekeningen van de financiën
van het Over[?]kwartier e.d.
Gedrukte remonstrantiën, pamfletten enz. betreffend Nijmegen.
1705-1707 6 stukken

583 Copieën van missiven van Gedeputeerde Staten van Friesland aan Zijne Hoogheid 9
Juni 1766, 11 Februari 1771 en van Zijne Hoogheid 6 Juli 1766.
Gedrukt recueil van resolutiën, brieven, stukken, over het erfstadhouderschap, 
differenten tusschen het Hof van Friesland en den Academischen senaat en den 
magistraat van Leeuwarden.
1748-1767 1 deel, 3 stukken

584 Geschreven en gedrukte stukken betreffende de financiën in Friesland.
1770-1786 4 stukken

585 Aanteekeningen betreffende het getal der inwoners in Overijssel
1766, 1767
Staat der financiën in Overijssel.
1784 2 stukken

586 Geschreven en gedrukte missiven enz. betreffende geschillen tusschen de stad 
Groningen en de Ommelanden en resolutiën van de Staten van Holland van 9 Mei 
1759, waarbij vergund wordt beslag te leggen op goederen van ingezetenen van 
Groningen en Ommelanden in Holland wegens archterstallige lijfrenten.

3 stukken

587 Staat van middelen en lasten in de provincie Stad en Lande over.
1776 1 stuk

588 Copie-brief van Mr. A. L. Pelerin pensionaris van Maastricht aan den thesaurier-
generaal van Wijckerheid Bisdom over kaarten betrekking hebbende op de limieten
der landen van Overmaze, de belangrijkheid van het land van Daalhem voor de 
communicatie met Duitschland en eenige andere punten met een kaartje 
aanwijzende de gemaakte kiezel- en steenwegen tot communicatie met 
Duitschland.
13 Mei 1785
Mémoire sur l'importance de la ville de Maastricht, et ses dépendances par rapport 
au commerce de la République Mai.
1784 2 stukken
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589 "Mémoire sur l'importance de la ville de Maastricht" door Mr. A. L. Pelerin, door 
hem toegezonden aan den Prins van Oranje bij Brief van 21 Maart 1794 en andere 
stukken betreffende deze stad.
1736-1794 7 stukken en een kaartje

590 "Mémoire pour son Excellence Mgr. le comte de Barbiana et Belgiojoso, ministre-
plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur et Roi", z. d. over het stapelrecht van 
Roermond. Opgemaakt bij opdracht van die van het dorp Linne door E. F. A. Poel.

1 stuk

591 Memoriën wegens het aanleggen van een straatweg van 's Hertogenbosch naar 
Luik 1768, en een brief van J. C. Nederburgh te Rotterdam van 19 Juni 1781 over het 
nadeel dat de kooplieden der Republiek zouden lijden door den voorgenomen 
aanleg van een weg van Luxemburg naar Welsbillich, een dorp bij Trier aan de 
Moesel.

5 stukken

591A memorie over de ongewenschte toestand, dat de posterijen van Bergen-op-Zoom 
aan den prins van Thurn und Taxis zijn gegund.
(ca. 1791) 1 stuk

592 Geschreven en gedrukte rechtsgeleerde adviezen, casuspositiën, requesten enz.
1443-1791
Gedrukt advies nopens het recht der steden competeerende in cas van judicature 
door Hugo de Groot.
Gedrukte consultatie rakende het beneficie van inventaris.
Gedrukt debat advies en inventaris van stukken, betreffende een geding tusschen 
Isaak Hurgronje, burgemeester te Vlissingen en Johan Gijselingh, baljuw.
1704, 1705 1 deel, 22 stukken, 2 brochures

593 Gedrukte advertissementen van rechten, deductiën en sententiën in zaken voor den
Hoogen Raad van Holland, den Raad van Brabant, het college ter Admiraliteit te 
Amsterdam aanhangig.
1766-1789 17 stukken

594 Advies van 15 Mei 1775 van Mr. L. P. van de Spiegel een der adjuneten adviseurs in 
het proces voor den Hoogen Raad gevoerd tusschen Mr. Adriaan Steengracht, 
rentmeester-generaal der domeinen in Zeeland Bewestenschelde en Mr. J. J. 
Brasser over den boedel van Marinus Hubrechtsen, in 1763 in het oude mannenhuis 
te Middelburg overleden, en eenige andere stukken betreffende deze zaak.

7 stukken

595 Geschreven en gedrukte extract-resolutiën van de Staten van Zeeland over 
kerkelijke zaken.
1620-1682 3 stukken

596 Copie-wetten der Classicale Vergadering van Zuidbeveland.
1749 1 deel

597 Gedrukte "Acta Synodi Nationalis Dordrechti habitae".
1618, 1619 1 deel

598 Geschreven en gedrukte stukken, kerkelijke zaken betreffende Zeeland, XVIe-XVIIIe 
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eeuw en Holland.
XVIIe eeuw 3 cahiers, 7 stukken

599 Gedrukte biddagsbrieven van de Staten van Zeeland en van Holland.
1676-1794 65 stukken
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HANDSCHRIFTEN TOEBEHOORD HEBBENDE AAN Mr. L. P. VAN DE SPIEGEL

HANDSCHRIFTEN TOEBEHOORD HEBBENDE AAN MR. L. P. VAN DE SPIEGEL

600 Historische aanteekeningen van het merkwaardige in Europa voorgevallen in iedere
eeuw na onze tijdrekening.

1 deel

601 "Excerpta miscellanea a me (van de Spiegel) puero colligi coepta anno 1754 ex 
schedis dispersis, huc collecta et deincept (1778) inter legendum aucta", in 1796 
door den schrijver herzien en aangevuld.

1 deel

602 "Aanteekening van eenige min bekende zaken tot de vaderlandsche historie 
betrekking hebbende, om in vervolg van tijd, elders in orde te schikken" door van 
de Spiegel.

1 stuk

603 "Collectanea juris publici Belgici hodierni, ab anno 1760 et deinceps", naderhand 
vermeerderd met aanteekeningen betrekkelijk de regeerkunde, oeconomia publica,
statistica en jus publicum in 't gemeen. H. S. van van de Spiegel.
"Dieverse aanteekeningen en memoritjes behoorende tot de adversaria juris publici
hodierni", waaronder een brief van W. van Citters.
13 Januari 1766 1 deel, 19 stukken

604 [L. P. van de Spiegel]. "Schets der regeerkunde in betrekking tot haare oogmerken 
en middelen". (Middelburg).
1786 1 deel
Doorschoten exemplaar met aanteekeningen van den schrijver.

605-606 "Reflexiën over de gebreken in de gesteldheid der regeering van de Vereenigde 
Nederlanden" door van de Spiegel.
September 1783 2 exemplaren. 2 deelen
605 Bestanddeel 1
606 Bestanddeel 2

607 Brief van een heer uit Gelderland aan een zijner vrienden in Zeeland over het 
different tusschen de zes provinciën en die van Zeeland nopens de financiën der 
laatstgemelde. Amsterdam.
1771 2 exemplaren, 2 stukken
Volgens bijgevoegde aanteekenig van van de Spiegel, heeft hij dezen brief opgesteld en is die door 
een zijner vrienden uitgegeven.

608 Complimenten en harangues bij verschillende gelegenheden, sommige voor en 
andere na het afleggen (van verschillende bedieningen) en bij andere oficieele 
gelegenheden geschreven van
1780-1787 26 stukken

609-612 Verhandelingen van Simon van Slingelandt, afgedrukt in zijne Staatkundige 
geschriften.

4 deelen
609 Bestanddeel 1
610 Bestanddeel 2
611 Bestanddeel 3
612 Bestanddeel 4
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613 Observationes ad F. W. Pestel, commentaris de Republica Batava.
1 deel

614-628 "Collectanea rakende de historie der Unie van Utrecht, en de eerste tijden van de 
Republiek, verzameld sedert 1778 tot 1781, wanneer dit werk is blijven steeken.".
614 "Aanteekeningen behoorende tot de historie der Unie van Utrecht", 

door van de Spiegel., 1 deel
615 "Voorwerk van de Historie der Unie gedeeltelijk afgemaakt of in 

brouillon":
Eerste hoofddeel. Staatkundige schets der Nederlandsche zaken vóór en in het 
eerste tijdperk der Spaansche beroerten tot op het jaar 1572, bl 1-62.
Tweede hoofddeel. Van de Nederlandsche zaken sedert het jaar 1572 tot na de 
vrede van Gend in het jaar 1576 gesloten bl. 63-120.
Vervolg bl. 1-59, op losse bladen.

616 Memorie "annotatiën nopens de Unie van Utrecht". L. A. Korte 
deductie en bewijzinge van 't geene de rentmeester Wijnrich 
geprofiteerd heeft gedurende zijne administratie als rentmeester der
domeinen van Bewesterschelde Copie. 1 Mei 1578-6 Maart 1587, 13 
losse katerns

617 Brieven van den Prins van Oranje aan de gedeputeerden van 
zijnentwege en van de Staten van Holland en Zeeland te Brussel 31 
Augustus, 8 September, 16 November, 7 December 1577 (waarbij: 
"Mémoire sur les poinctz sur les quelz on doibt recepvoir son Alteze 
4 Decembre 1577"), 1 Januari 1578 en aan Marnix van Sint Aldegonde 
te Brussel. 9 November 1577, 7 stukken

618 ,
Copie "punten bij de gecommmitteerden van de Generale Staten van
Holland en Zeeland geraamd nopende de regeering derzelver landen
en 't generale gouvernement van Zijne Excellentie" 17 Mei 1575.
Copie brief van Prins Willem 1 aan Dijkgraaf en Gezworens van de 
Breede Watering 27 Januari 1577.
Copie propositie bij Elbert Leoninus te Dordrecht gedaan 30 Maart 
1577.
Continuatie van de notulen der resolutiën genomen op de dagvaart 
te Haarlem 14 Augustus-14 September 1577. Copie.
Copie missive van de Staten van Holland te Delft 18 December 1577 
Extract uit zekere missive van de gedeputeerden van de Staten 
binnen Antwerpen. 15 December 1577. Artikelen wegens handeling 
met den Koning van Portugal.
Copie rapport in de vergadering van de Staten van Holland en 
Zeeland binnen Gorcum 24 November 1578 op zekere punten bij 
graaf Jan van Nassau den Staten voorgehouden.
Copie brief van graaf Johan van Nassau, Stadhouder van Gelderland 
aan de gedeputeerden van de nader geunieerde provinciën te 
Utrecht 1579, waarin copie instructie voor gedeputeerden uit het 
Nijmeegsche kwartier 12 Februari 1579.
Copie instructie voor Alexander Bentinck van wege het Arnhemsche 
kwartier te Utrecht gedeputeerd.16 Februari 1579, 8 stukken

619 ,
"Uitgezogte stukken van voorige jaren, die tot een appendix kunnen 
dienen".
Copie brief van de Staten-Generaal aan de Staten van Zeeland 4 
Januari 1579.
Copie instructie voor meesters van het Sinter Claes gilde te Nijmegen
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22 Januari 1579.
Copie extract-resolutie van de Staten-Generaal 22 Januari 1579.
Copie instructie voor gedeputeerden van het Nijmeegsche kwartier 
12 Februari 1759.
Copie missive van credentie voor de gedeputeerden van Nijmegen 14
Februari 1579.
Copie instructie voor de gedeputeerden van het Arnhemsche 
kwartier 16 Februari 1579.
Copie brief van graaf Jan van Nassau aan de gedeputeerde 
bondgenooten te Utrecht 16 Februari 1579.
Copie brief van de gedeputeerde bondgenooten te Utrecht aan graaf
Jan van Nassau 20 Februari 1579.
Copie brief van Jan van Nassau alsvoren 17 Maart 1579.
Copie brieven van de Staten-Generaal aan de Staten van Zeeland.25 
Maart en 8 April 1579, 11 stukken

620 ,
"Stukken waarvan in den bundel geen gebruik is kunnen gemaakt 
worden":
Copie brief van de Algemeene Staten aan de Staten van Artois 28 
April 1579.
Generale middelen, vermogens de nadere Unie binnen Nijmegen in 
train gebracht 28 April 1579. Copie.
Copie brief van Burgemeesteren en Schepenen van Arnhem aan de 
gedeputeerden voor de nadere Unie 2 Mei 1579.
Copie memorie van J de Coppelz commissaris van de vivres aan de 
Staten-Generaal.7 Mei 1579
Copie extract reolutie van de Staten-Generaal omtrent het zegel 22 
Mei 1579.
Copie propositie van den Prins van Oranje aan Antwerpen (Bor. 13e 
boek p. 67) 29 Mei 1579.
Copie van de acte van onderteekening van de Unie door de stad 
Amersfoort 10 Juni 1579.
Copie extract uit een brief uit Keulen, met bijzonderheden omtrent 
het huishouden der Spanjaarden te Maastricht 12 Juli 1579.
Copie resolutie van de Staten-Generaal 18 Juli 1579.
Copie extract uit het register der handelingen van de gedeputeerden 
tot de nadere Unie 22 Augustus 1579.
Copie brief van Reinier Cant en Gerard Knoop gedeputeerden bij de 
Staten van Friesland aan de gecommitterden tot de nadere Unie 29 
Augustus 1579.
Copie instruction par le Sr. D'Ohain et cummis des finances de Rouck 
et conseiller d'Ypres Heyns sur ce qu'ils auront à négocier de par les 
Etats Généraux assemblés en Anvers 10 September 1579.
Copie brief van de gedeputeerden op de vredehandeling te Keulen 
aan de Staten-Generaal.15 September 1579
Copie brief van de Staten-Generaal aan de Staten van Zeeland 24 
September 1579.
Copie annotatiën bij de gecommitteerden van de nadere Unie 
volgens het advies van Zijne Excellentie tot Gent gadaan 28 
September 1579.
Corte opvatting van de punten de gedeputeerden der nader 
geunieerde provinciën overgegeven van wege den Prins van Oranje 
door den heer van Sint Aldegonde. Exh. Staten-Generaal 5 October 
1579. Copie.
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Copie brief van de Staten-Generaal aan de Staten van Zeeland 7 
October 1579.
Copie order van den Prins van Oranje aan de gedeputeerden van de 
nadere Unie 15 October 1579.
Copie brief van den Prins van Oranje aan den baron d'Inchy, 
gouverneur van Kamerijk.18 November 1579
Copie brief van de Staten-Generaal aan de de steden Rijssel, Donay 
en Orchies 21 November 1579.
Copie brief van de Nederlandsche gezanten te Keulen aan de Staten-
Generaal 22 November 1579.
Copie brief van de Nederlandsche gezanten te Keulen aan de Staten-
Generaal 22 November 1579.
Copie voorstel van den Prins van Oranje aan de Staten-Generaal 
wegens hetgeen vereischt wordt voor den aanstaanden veldtocht 12 
December 1579.
Copie brief van de Staten Generaal aan de Staten van Zeeland 21 
December 1579.
Copie acte van de Staten-Generaal wegens de instelling van de 
Landraad 26 December 1579.
Copie brief van de Staten-Generaal aan de Staten van Zeeland 29 
December 1579.
"Concept van de naerder Unie tot Utrecht". Uit een register van oude
acten, octrooiën, placaten, instructiën enz. 1578-1590 in het archief 
van Zeeland.
Copie resolutie van de Staten van Holland en Zeeland.1 April 1580, 28
stukken

621 Gedrukte stukken:, 1 cahier
"Ordonnantie en instructie van Prins Willem I van Oranje, om bij provisie het land 
van Holland naar dezelve te regeeren", 25 Augustus 1572.
Opdracht van de regeering van Holland en Zeeland aan den Prins van Oranje 1 
November 1574.
Unie tusschen Holland en Zeeland 4 Juni 1575.
Acte van het gouvernement des Prinsen van Oranje 20 Juli 1575.
Conditiën waarop de Prins de regeering zal aanvaarden uit kracht van de Unie van 
25 April 1576.
Unie tusschen Holland en Zeeland 25 April 1576.
Missive van de gedeputeerden van Zeeland aan de Staten over het verkoopen van 
Vlissingen, Veere en Domburg 21 Mei 1581.

622 ,
"Gendsche vrede en poogingen tot Unie tusschen de provinciën in 
1576":
Copie van het tractaat van de Pacificatie van Gent.1576
Extracten uit de resolutiën der Generale Staten vergaderd te Brussel 
in 1576 tot pacificatie der Nederlanden.
Aanteekeningen van resolutiën van de Staten-Generaal 1576, 1577, 
geëxtraheerd door A. Bogaard, klerk bij den Raad van State 1779, 5 
stukken

623 ,
Notabilia uit de gedrukte resolutiën van de Staten van Holland 1576-
1579 rakende de gevolgen van de pacificatie van Gend. (*).
Notabilia als voren nopende de Unie tusschen Holland en Zeeland. 
(*).
Copie schriftelijk rapport van Elbertus Leoninus van eene commissie 
in Holland, Zeeland en Utrecht in Februari 1577.
Copie resolutie van de Staten van Holland en Zeeland 6 Mei 1577.
Copie brief van de Staten-Generaal aan den Koning van Spanije 5 
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October 1577.
Copie brief van dezelfden aan Don Jan van Oostenrijk 8 October 
1577.
Copie resolutie der Staten van Holland en Zeeland 6 Mei 1577.
Copie extract-resolutie van de Staten van Zeeland 2 Februarie 1578.
Copie resolutie der Staten van Holland en Zeeland op het afzweren 
des Konings van Spanje 1579.
Copie extract uit het publicatieboek van Middelburg.19 December 
1579, 10 stukken

624 ,
Copie ordonnantie van den oorloge 24 Januari 1578. Redenen 
waarom de Prins van Oranje tot Alençon genegen was. (van de 
Spiegel).
Extracten uit de gedrukte resolutiën van de Staten van Holland 1578 
en 1579.
Excerpten uit de notulen en dépéches van de Gecommitteerde 
Raden van de Staten 's lands van Zeeland 1 September 1578-31 Mei 
1579.
Aanteekeningen rakende het verbond van Unie 23 Januari 1579 te 
Utrecht gesloten.
Copie protestatie van wege de stad Goes gedaan 28 Januari 1579.
Extracten uit de resolutiën des kapittels van Oud Munster 1579.
Copie extract uit het acteboek der stad Goes.1578-1580
Copie resolutie van de Staten van Holland en Zeeland 25 Februari 
1579.
Copie missive van den Prins van Oranje aan de Staten van Zeeland 6 
Mei 1582.
Copie acten van den Raad van State.20 en 28 April 1587, 24 stukken

625 ,
Copie resolutie van de Generale Staten op de gemeene middelen 
van consumptie 24 Juni 1581.
Copie rapport van Zijne Doorluchtigheid en de gedeputeerden van 
de Staten-Generaal, houdende een staat van het inkomen en de 
lasten van de Generaliteit.1581
Copie van eenige punten waarop de heeren Staten van Holland 
verzocht worden te letten belangende het furneeren hunner quote 
1581.
Copie commissie voor Ghijsbert van Zuylen en Mr. Dirk van der Does 
om te Utrecht papieren te lichten de Generaliteit aangaande.21 
Maart 1591, 4 stukken

626 ,
Bijzonderheden wegens eenige der voornaamste bewerkers en 
onderteekenaars van het verbond der Unie (*).
Copie van den eed tegen den Koning van Spanje, gearresteerd bij de 
stad Middelburg.25 October 1584, 2 stukken

627 Brieven aan Mr L. P. van de Spiegel over zijne studiën betreffende de 
Unie van Utrecht van:, 28 stukken
Jona Willem te Water, hoogleeraar aan de Illustre School te Middelburg 5 October 
1777.
Mr. Herman Schomaker raad en secretaris van de stad en het graafschap Zutphen 
4 December 1777.
Mr. Hendrik van Wijn pensionaris van Brielle 30 Juli 1778.
Mr. Pieter Paulus advocaat te 's Gravenhage 3 Juli 1778, minuutbrief 10 Juni.
Mr. Nicolaas Bondt advocaat te Amsterdam 30 Juni 1778.
Jacobus Ermerins, secretaris van Vers 2 Februari, 14 Maart 1778.
Willem Ermerins, schepen van het Vrije van Sluis 16 October 1778.
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Willem Emmery baron de Perponcher te Utrecht 3 October 1778.
Mr. Pieter Bondam, hoogleeraar te Utrecht 17 Maart, 15 April, 16 Juni, 25, Juli, 20 
October, 7 November en 21 December 1779, Minuutbrieven 6, April, 6 November.
Mr. Johan Adriaan van de Perre van Nieuwerve, eerste edele van Zeeland 22 
Februari, 16 Maart 1779.
Jacobus de Rhoer hoogleeraar te Grooningen 30 April 1779.
Mr. Carel Gerard Hultman, griffier van het Hof van Gelderland 12 Juni, 20 
December 1781.
Willem Anne baron schimmelpenninck van der Oye rekenmeester van Gelderland 
27 November 1781 en eene memorie aan van de Spiegel toegezonden bij brief van 
25 Juli.
Mr. Jan Nanningh van der Hoop, schepen van Arnhem 25 Juli en 20 December 1781.
Mr. Pieter Johan Macaré, pensionaris van Middelburg z. d.

628 Notulen van de Unie (slechts de laatste acht bladen, het overige 
uitgescheurd). 1579, 1 deel

629-630 Index op de secreete notulen van de Staten-Generaal.
1694-1748 2 deelen
629 Bestanddeel 1
630 Bestanddeel 2

631 Mr L. P. van de Spiegel, Verhandeling over den oorsprong en de historie der 
vaderlandsche rechten inzonderheid van Holland en Zeeland. Goes 1769. 
Doorschoten exemplaart met aanteekeningen van de schrijver.
Brieven van dankbetuiging van verschillende personen wegens ontvangen 
exemplaren van dit werk.

1 deel, 11 stukken

632 "Aanteekeningen over het staatsregt van Holland en Zeeland onder de Graven", 
door van de Spiegel sedert 1760 gemaakt, in 1777 verzameld en later vervolgd.

1 deel

633-637 Inhoudsopgaven van de voornaamste acten in registers van het Hof van Holland:
633 "Geëxtraheerd" uit de memorialen, 1428-1468., 1 deel
634 "Geëxtraheerd" uit de sententiën, 1447-1513., 1 deel
635 "Geëxtraheerd" uit de memorialen, 1513-1700., 1 deel
636 "Geëxtraheerd" uit de missiven, adviezen, enz., 1537-1713., 1 deel
637 "Geëxtraheerd" uit de notulen, resolutiën, enz., 1602-1713., 1 deel

638 "Repertorium van registers en stukken (berustende) ter domeinkamer van Holland".
1 deel

639-640 Geschreven, "Index op de (voornaamste) resolutiën van Holland 1524-1773".
2 deelen

639 Bestanddeel 1
640 Bestanddeel 2

641-642 Beschrijving van het ambt van advocaat van den lande of Raadpensionaris van de 
provincie van Holland en Westfriesland:

2 exemplaren. 2 deelen
641 Bestanddeel 1
642 Bestanddeel 2

643 "Breedvoerige beschrijving der ambten zoo van Stadhouder en Registermeester van
de leenen, als van Chartermeester en Grootzegelbewaarder van de provincie van 
Holland en Westfriesland en van hetgeen met betrekking tot die respectieve 
ambten is voorgevallen sedert derselver eerste oorspronk.".



3.01.26 Raadpensionaris Van de Spiegel 89

1 deel

644 Recueil van gedrukte resolutiën van de Staten van Holland en Westfriesland, 
betreffende formulieren van gebed, eeden, verklaringen, ordonnantiën op het 
houden van vergadering, instructiën, reglementen. Met index.

1 deel

645 Privilegiën van Kennemerland. Handschrift uit de.
XVIIe eeuw 1 deel

646-647 Repetorium van de charaters en privilegiën betrekking hebeende tot Zeeland, 
alsmede tot den Briel en Voorne. Onafgewerkt h s. door van de Spiegel.

2 deelen
646 Bestanddeel 1
647 Bestanddeel 2

648 "Repertorium van al de stukken in het groot charterboek van den heer van Mieris 
voorkomende, welke eenige betrekking hebben op de provincie van Zeeland". H.s. 
van van de Spiegel.

1 deel

649 "Keure van Zeeland door grave Florens de V gegeven in het jaar 1290, uit het 
verouderde Nederduitsch in hedendaagschen stijl gebracht, en met aanteekeningen
over de oude vaderlandsche rechten en taal opgehelderd" en andere 
aanteekeningen van van de Spiegel over deze keur.
Aantekeningen over de giftbrieven van Holland en Zeeland, het geslacht van eerste 
graven en aloude limiten door Van de Spiegel in 1764 opgesteld.

3 deelen en 2 omslagen

650 Recueil van gedrukte keuren van Zeeland. Voorin eene lijst van de hand van van de 
Spiegel.

1 deel

651 Handschrift zonder titel naar het schijnt: korte inhoud der copulaatboeken van 
Zeeland.

1 deel

651A Alfabetische index op de tien copulaatboeken van Zeeland.
1 deeltje

652 "Aanteekeningen uit de Staaten notulen van Zeeland, met de hand van den heer 
secretaris van 't land Pieter Duvelaer den ouden".
Juni 1576-December 1706 1 deel

653-655 Index op de notulen van de Staten van Zeeland.
1587-1750 3 deelen
653 Bestanddeel 1
654 Bestanddeel 2
655 Bestanddeel 3

656 Alphabetisch register op de placaten der Staten van Zeeland.
1 deel

657 Staatkundig Zeeland door Mr. Anthony de Jonge van Bruinisse.
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Handschrift
1 deel

657A Burleske notulen op rijm van de Staten van Zeeland, 1676-1683
17de eeuws afschrift 1 deel

658 Memorie ter adstructie van de jurisdictie, welke de ambachtsheeren van 
Zuidbeveland in derzelver ambachten competeert. Goes 1766. Doorschoten 
exemplaar, met aanteekeningen van van de Spiegel.

1 deel

659 "Register op de nationale en Zeeuwsche provinciale Synoden, mitsgaders op de 
resolutiën der heeren Staten van Zeeland en derzelver Gecommitteerde Raden voor
zooverre het kerkelijke betrekkelijk zijn." Handschrift van van de Spiegel.

1 deel

660 "Register van de Graven en Gravinnen van Holland en Zeeland, Heeren en Vrouwen 
van Zuidbeveland naar order des tijds, dat zij geleefd hebben welke aan de stad 
Goes eenige privilegiën, handvesten, octroyen en willekeuren gegeven hebben 
mitsgaders eene korten inhoud derzelve."
Handschrift

1 deel

661 "Adversaria Juridica". Handschrift van van de Spiegel en Mr. J Keetlaer.
1 deel

662 Adviesboek door H. van Heijden.
1 deel

662A Over de hoedanigheden, welke een regent of minister .... behoort te behartigen met
minuten van begeleidende brief van Van der Spiegel
1791 1 katern
Aanw. 1947

663 "Verhandeling over het aanwinnen van land uit de diepte het bedijken van schorren 
met de bestekken daarvan, mitsgaders het onderhoud en bewaringe van dijkagiën 
tegen stormen en grondbraken, waarbij de manier van het leggen van allerlei zeer 
klaar wordt aangewezen", door Andries Vierling (?), rentmeester van Steenbergen 
omstreeks.
1530 1 deel

664 Recueil van gedrukte stukken betreffende de noodzakelijkheid van het maken van 
een waterloozing omtrent Katwijk en de Noordzee en het bedijken van een 
gedeelte van de Haarlemmermeer, loopende tot
1770 1 deel

665 "Schriftelijke consultatiën en uitgezochte deductiën sedert 1767-1777 ingesloten", 
door Mr. Laurens Pieter van de Spiegel.

1 deel van 28 losse katerns

666-668 De Bijbel Dordrecht 1769, doorschoten met aanteekeningen van Mr. L. P. van de 
Spiegel.

3 deelen
666 Bestanddeel 1
667 Bestanddeel 2
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668 Bestanddeel 3

669 De actibus legitimus, academisch proefschrift van L. P. van de Spiegel, Leiden 1757, 
doorschoten met aanteekeningen van zijne hand.

669A brieven door mr. L.G. van der Spiegel verzameld van Prins Willem III, Maurits van 
Saksen, J.G. baron van Aarle-Rixtel, J.A. van Hoey, S. van Slingelandt en de 
professoren J. Freinshemius, J.G. Graevius en C. Salmarius, met eenige eveneens 
door hem verzamelde aanteekeningen.
1632-1748 en z.d. 13 stukken

669B niet nader gedefinieerd

669C niet nader gedefinieerd
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INVENTARISSEN

INVENTARISSEN

670 Memorie van de stukken behoorende tot het archief van den Raadpensionaris, door
van de Spiegel opgemaakt.
17 Januari 1799 1 stuk

671 Catologus van de bescheiden door Mr L. P. van de Spiegel in verband met zijne 
ambtelijke werkzaamheden bijeengebracht.

1 stuk

672 Catalogus van handschriften toebehoord hebbende aan Mr. L. P. van de Spiegel.
1 stuk

673 Alphabetisch repertorium door van de Spiegel op de beide laatstgenoemde 
verzamelingen gemaakt.
1793 1 deel
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SUPPLEMENT

SUPPLEMENT
Aanwinst 1895 LX

Stukken van particulieren aard afkomstig van mr. L.P. van de Spiegel

STUKKEN VAN PARTICULIEREN AARD AFKOMSTIG VAN MR. L.P. VAN DE SPIEGEL

674 Brieven van W.O. Reitz aan mr. L.C. van de Spiegel en een niet verzonden brief van 
den laatsten aan een ongenoemde, over wetenschappelijke onderwerpen; 
historische, militaire en economische studies en aanteekeningen.
1757-1797 en z.d. 20 stukken

675 Vertalingen van godsdienstige geschriften, bespiegelingen en religieuze gedichten 
van mr. L.P. van der Spiegel
1760, 1793 en 1795 6 stukken

676 Copieën van eeninge merkwaardige breeven van particulieren, sleutels op 
cijferschrift, gelegenheidsgedichten en spotdichten, recepten, teekeningen en een 
horoscoop, getrokken voor November 1792 en Februari 1793.
1646-1800 50 stukken

677 Prospectussen voor het oprichten van verschillende assurantie- en 
lijfrentemaatschappijen, een militaire kweekschool met voordeelen voor de 
inteekenaren en een maatschappij tot het graven van een kanaal in Spanje.
1720-1777 en z.d 1 omslag

678 Staat van de boedel van de gefailleerde firma G. Clifford en Zoonen
1772 1 stuk

679 Minuut-brieven van een rentmeester van de Commanderie der Malthezer orde te 
Arnhem aan den commandeur der prins van Hohenlohe en andere personen 
omtrent zijn beheer en andere personen omtrent zijn beheer.
1767-1773 1 katern

Stukken afkomstig van familieleden en latere onderzoekers in het archief

STUKKEN AFKOMSTIG VAN FAMILIELEDEN EN LATERE ONDERZOEKERS IN HET ARCHIEF

680 Afschrift van een verzoekschrift van mevrouw D.J. van de Spiegel-Ossewaarde aan 
het Staatsbewind.
c. 1804 

681 Lijst van stukken en een krantenuitknipsel betreffende de familie Van de Spiegel
19de eeuw 2 katernen en 1 stuk

682 Aanteekeningen over mr. L.P. van de Spiegel over een onbekende
19de eeuw 3 stukken

683 Afschriften van de verklaring van G.K. van Hogendorp aan het bewind der 
Bataafsche republiek
1801
en van de correspondentie, gewisseld tusschen Lodewijk Napoleon en het 
Wetgevend betreffende den troonsafstand,
1810 3 stukken
Hierbij een inleiding op het derde hoofdstuk van een rechtskundig werk (na 1800), 1 stuk.

684 Brief van A. R. Falck aan C. van Marle.
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1816 1 stuk
De inhoud heeft geen betrekking op de familie Van de Spiegel
Aanwinsten 1937,I)
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