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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:
Raad van State [Extra Aanwinst 1904 XII]

Archiefbloknummer:
1121

Omvang:
59 inventarisnummer(s); 3,35 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

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

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Raad van State

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De verzameling bevat stukken afkomstig van de gedeputeerden van Delft bij de Staten van 
Holland over allerlei binnen- en buitenlandse aangelegenheden, met name voor de periode van de
18e eeuw. De stukken zijn dossiersgewijs (alfabetisch, op onderwerp) gerangschikt.



6 Raad van State, 1580-1795 suppl. 1.01.19.02

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, Raad van State [Extra Aanwinst 1904 XII], nummer toegang 
1.01.19.02, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Raad van State, 1580-1795 suppl., 1.01.19.02, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De Extra Aanwinsten hebben, volgens mij [D.J. Kortlang], nooit deel uitgemaakt van het archief 
van de Raad van State voor 1795 (met uitzondering van de eigendomsbewijzen in inv.nr. 59) maar 
zijn afkomstig uit een archief cq. documentatiecollectie van gedeputeerden van Delft bij de Staten 
van Holland.

Dit blijkt ten eerste uit de aanwezigheid van vele opschriften als 'Omme de gecomm, raad van den 
Honert', 'omme de heer van Vredenburch' 'omme de baljuw van Delft' of kortweg 'omme Delft'. 
Zowel van den Honert als van Vredenburch waren gedeputeerden van Delft bij de Staten van 
Holland. Ten tweede omdat de meeste stukken, zoals al opgemerkt, afkomstig zijn van de Staten 
van Holland en ten derde is het opvallend dat veel dossiers eindigen in 1759, het sterfjaar van van 
Vredenburch.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Waarschijnlijk is het archief in het begin van de 19e eeuw vermengd geraakt met dat van de Raad 
van State, wat blijkt uit verschillende verwijsbriefjes, dd. 1857, waarin staat dat stukken 
opgevraagd zijn door commies van staat Breugel, o.a. om ze over te brengen naar de bibliotheek 
van de Raad van State. (zie bijv. "Sodomieten").

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Deze verzameling bestaat, op enkele uitzonderingen na, uit gedrukte stukken, voor het grootste 
gedeelte extract-resoluties van de Staten van Holland met bijlagen en in mindere mate extract-
resoluties van de Staten-Generaal (die vaak betrekking hebben op door de Staten van Holland 
behandelde onderwerpen).

Aanvullingen

AANVULLINGEN
Opties voor overbrenging (m.u.v. inv.nr. 59):

– Gemeentearchief Delft (want Gedeputeerden van deze stad)
– Rijksarchief Zuid-Holland (want Gecommitteerde Raden)
– Collectie Van Vredenburch (niet voor de hand liggend)



1.01.19.02 Raad van State, 1580-1795 suppl. 9

Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Staten van Holland

Raad van State
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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

I Brieven van Nederlandse gezanten aan de Staten Generaal

I BRIEVEN VAN NEDERLANDSE GEZANTEN AAN DE STATEN GENERAAL
A "Buitenlandsche zaaken"

A "BUITENLANDSCHE ZAAKEN"

1-9 Brieven van Nederlandse gezanten aan de Staten-Generaal, gedrukt.
1693-1759 9 delen
De data zijn afzendersdata
1 28 april 1693 - 13 april 1696
2 1 mei 1741 - 4 januari 1742
3 2 januari 1742 - 31 december 1742
4 1 januari 1743 - 2 augustus 1743
5 2 augustus 1743 - 23 april 1744
6 17 september 1756 - 22 september 1757
7 7 mei 1758 - 28 december 1758
8 11 december 1758 - 29 mei 1759
9 29 juni 1759 - 25 december 1759

10-12 Secrete brieven van Nederlandse gezanten aan de Staten-Generaal, gedrukt.
1695-1756 3 delen
10 3 april 1741 - 28 december 1743
11 8 januari 1743 - 27 april 1744
12 13 december 1695 - 10 april 1696, 12 april 1760 - 23 september 1756

De brieven van 1695-1696 zijn van De l'Ermitage uit Engeland

13-14 Secrete brieven van Abraham van Hoey, ambassadeur te Frankrijk, aan de Staten-
Generaal, gedrukt.
1741-1744 2 delen
13 28 april 1741 - 31 december 1742
14 4 januari 1743 - 20 april 1744
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II Dossiers betreffende verschillende onderwerpen, alfabetisch op onderwerp gerangschikt

II DOSSIERS BETREFFENDE VERSCHILLENDE ONDERWERPEN, ALFABETISCH OP 
ONDERWERP GERANGSCHIKT

A "Staat en Stedenzaken"

A "STAAT EN STEDENZAKEN"

15 Diverse Stukken
I "Abandonneringen aan de Domeijnen": Stukken betreffende verzoeken aan de 

Staten van Holland om abandonnement van landerijen tienden e.d., gedrukt., 1 
omslag

II "Admiraliteijten": Stukken betreffende bemoeïngen van de Staten-Generaal en de 
Staten van Holland met de admiraliteiten, gedrukt. 1682-1760, 1 pak
bevat enkele folio's met aantekeningen

16 Diverse Stukken
a "Africa": Request aan de Staten-Generaal van verschillende geïnteresseerden in de 

handel op de kust van Afrika om vrijstelling van handel, met bericht van 
Bewindhebbers van de W.I.C., januari 1744

b "Alblasserwaard": Stukken betreffende de bemoeïngen van de Staten van Holland 
met waterstaatszaken in de Alblasserwaard.

– geschreven aantekeningen van de besognes van de Commissarissen over 
het penningmeesterschap van de Alblasserwaard, 7 augustus 1699 en 18 
september 1699

– een gedrukte kaart van de Alblasserwaard, door Abel de Vries, ca.1726.
c "Ambagtsheerlijkheden": Stukken betreffende Hardinxvelt en Bodegraven, 

gedrukt, 1710-1759, 2 stukken
d "Ampten": Stukken betreffende het vergeven van ambten door de Staten-

Generaal, gedrukt, 1665-1729, 2 stukken
e "Amptgelden": Stukken betreffende het ambtgeld en belastingen op de 

tractementen van ambtenaren van de Staten van Holland, gedrukt, 1743-1758, 4 
stukken

f "Amersfoort": Publicatie van de Staten van Utrecht waarin de nieuw gevormde 
magistraat van Amersfoort en alle andere veranderingen in het bestuur van de 
stad onwettig worden verklaard, gedrukt, 21 juli 1703

g "Amsterdam": Consideraties van de schepenen van Amsterdam op de Memorie, 
vastgesteld door Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, gedrukt, dd. 
28 september 1756, 24 november 1756

h "Appointëes": Extract-Resolutie van de Staten van Holland betreffende een 
reglement voor de Chirurgijn, gecommitteert tot het onderzoek van invaliden die 
om een ondersteuning vragen, gedrukt, 24 juli 1730

i "Arak": Extract-resolutie van de Staten van Holland op het request van Wynand 
Meurs en Gothofridus van Meur om een octrooi op het stoken en maken van Arak, 
gedrukt, 18 januari 1759

j "Arkel": Extract-resolutie van de Staten van Holland op het request van Dijkgraaf 
en Heemraden van het Land van Arkel om het verbieden van een schutsluis in 
Neederhardingsveld, 12 mei 1758

k "Arresten": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende het verzoek 
van de regering van Bern om een zeker persoon te arresteren en het vaststellen 
van een algemene regel in zake het overleveren van delinquenten, gedrukt, 20 
december 1758

l "Artillerie en Munitie van Oorlog": Reglement voor de gecommitteerde raden van 
de Staten van Holland tot de Artillerie en de Ammunitie van Oorlog in de 
magazijnen van Delft, Schiedam en 's-Gravenhage, gedrukt, z.d.

m "Augmentatie te Water en te Land": Stukken betreffende de augmentatie van de 
militie en de marine, gedrukt, 1741-1758, 1 omslag

17 Diverse Stukken
a "Baartwijkse Overlaat": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende 

het maken van een overlaat in het Land van Heusden om het overtollige water van
de Maas in het kwartier van Maasland af te leiden, gedrukt, 21 juni 1759, 1 stuk

b "Bedijkingen": Stukken betreffende octrooi-aanvragen aan de Staten van Holland 
voor bedijken en droogmaken van de polders, gedrukt, 1741-1759, 1 omslag

– Vriesekoopse polder te Rijnland
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– Bovenkerker polder te Amstelveen
– Buitenwegse Polder te Zegwaard
– Plassen te Hazerswoude, Benthuisen, Noord-Waddinxveen, Hoogeveen, 

Soeterwoude en Benthorn
c "Beestiaal": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende het verbod 

van het bloedritsen voor de betaling van impost, 6 mei 1758
d "Berkel": Request van Joost Cornelisz. Buytenwegh, namens ingelanden van Berkel

en Rodenrijs, om een aparte rekening voor zowel klei- als veenlanden in het 
ambacht van Berkel, gedrukt, z.d.

e "Bevernings Verbaal": Extract-resolutie van de Staten-Generaal met een extract uit
de verbalen van Hieronimus van Beverningk, Willem Nieupoort en Allart Peter 
Jongestall, Extra-ordinaris gedeputeerden en ambassadeurs in Engeland in 1653 
tot 1654 en een extract uit de verbalen van Beverningck, Huybert en Jongestall als 
gedeputeerde tot de vredeverhandelinge te Breda in 1677, gedrukt, 18 september 
1672, 1 deel

f "Biddags-brieven": Stukken betreffende het afkondigen van biddagen door de 
Staten van Holland, gedrukt, 1742-1760, 1 omslag

g "Bieren": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende het verkopen 
van bieren door bierdragers en brouwersknechten, 24 november 1759

h "Blanksbillietten": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende een 
boete op het niet afhalen van een Blanksbiljet, 23 september 1758

i "Booter": Stukken betreffende de interpretatie van het 6e artikel van de 
Ordonnantie op de boter waarin geregeld is wie er impost op de boter moeten 
betalen, 1739-1743, 2 stukken

j " Brabant": Brieven van de Staten-Generaal van resp. gedeputeerden van de drie 
staten van den Lande en het Hertogdom Brabant over de inhuldiging van Karel III 
en de betaling van twee regimenten Infanterie en de Raad van State over een 
Tolkantoor te Grave, gedrukt 1706-1721, 2 stukken
Met inliggend briefje 'Dit recidel etc. te bewaren'

k "Brandewijnen": Stukken betreffende verzoekschriften aan de Staten van Holland 
van weduwe Makker en Diederik Smit m.b.t. de impost op brandewijn, gedrukt, 
1758-1759, 1 omslag

l "Brandhout": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende de impost 
op het brandhout, gedrukt 6 mei 1758, 1 stuk

m " Brood": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende gepleegde 
fraudes met de impost op brood, biscuit en meel, gedrukt 5 augustus 1758, 1 stuk

n "Brouwers": Request van gezamenlijke brouwers in enige van de voornaamste 
steden van Holland, gedrukt, z.d., 1 stuk

o "Brunswijk Lunenburch": Brief van L.E. Vrijheer van Gemmingen aan raden, 
ambassadeurs en gezanten van de Keurvorsten ter Rijksdag over de rijksban tegen
de Koning van Groot-Brittanië als Keurvorst van Brunswijk en Lunenburg, gedrukt 
18 november 1758, 1 stuk
Bijlage bij een niet aanwezig stuk

p "Bijlmer Meer": Extract-resolutie van de Staten van Holland over de jurisdictie van 
baljuw en gerecht van de Bijlmermeer, gedrukt, 21 juli 1759, 1 stuk

18 Diverse Stukken
a "Collateraal": Stukken betreffende de ordonnantie van de Staten van Holland op 

de collaterale successies, gedrukt, 1743-1744, 1 omslag
b "Collecteurs": Stukken betreffende inspecteurs, opzienders, toezienders etc., 

gedrukt, 1758-1759, 3 stukken
c "Comercie en Navigatie": Stukken betreffende de bescherming van de zeevaart in 

1702, 1741, navigatie in de Noordzee 1742 en het nemen van Nederlandse schepen 
door de Engelsen in Amerika in 1758-1759, gedrukt, 1702-1759, 1 pak

d "Commisen van Magasijnen": Stukken betreffende commiezen van de magazijnen 
te Arnhem, Nijmegen en Heusden, 1741-1743, 2 stukken

e "Commissie Vaart": Propositie van de Staten van Zeeland aan de Staten-Generaal 
betreffende de commissievaart en een ampliatie van het plakkaat van de Staten-
Generaal m.b.t. de premies voor de commissievaarders, 1703-1704

f "Comptabelen": Stukken betreffende comptabelen van de Staten van Holland, 
gedrukt, 1728-1759, 3 stukken

g "Confiscatie van Goederen": Stukken betreffende het beheer van goederen van 
delinquenten, 1734-1735, 3 stukken
Met handgeschreven aantekeningen
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h "Contrabanden": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende 
paspoorten voor contrabande goederen, 6 februari 1760

i "Convojen en Licenten": Stukken betreffende de ontvangers en de inning van 
convooien en licenten, 1724-1759, 3 stukken

j "Crimpenderwaart": Stukken betreffende de inundatie van de Krimpenerwaard, 
1760, 3 stukken

k "Curacaö": Stukken betreffende over vijandelijkheden tussen Curaçao en Spanje, 
1742, 2 stukken

l "Curateurs": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende de 
aanstelling van een curator van de boedel van de weduwe van Pieter van Swieten, 
27 februari 1759

19 Diverse Stukken
a "Dalem": Stukken betreffende geschillen tussen Gelderland en Holland over 

Dalem, 1758-1759, 3 stukken
b "Delffland": Stukken betreffende Delfland, Maasland en Rijnland, 1756-1762 en 

z.d., 4 stukken
c "Delff": Stukken betreffende de dagvaarding van Schepenen van Delft door de 

Avocaat-Fiscaal en Procureur generaal, 1755, 1 omslag
Met presentielijstje van de vergadering van de 'Heeren 40' van 4 november 1755, 
tegelijk stemlijstje van 7 november 1755

d "Doornik Capitulatie door de drie Staaten": Brief van Gedeputeerden te Velde aan 
de Staten-Generaal met daarin de artikelen van Capitulatie voorgesteld door de 
drie staten van de stad Doornik, 5 augustus 1709, 1 stuk

e "Domeijnen": Stukken betreffende commissarisen van de Grafelijkheidsdomeinen 
en onderhoud van de vertrekken van de Staten van Holland, 1728-1759, 4 stukken
waarvan 1 handgeschreven

f "Dordrecht"
Ontbreekt
Inliggend briefje waarop staat 'Een paket waarop het woord Dordrecht met elf 
bijlagen aan den heer Commies van Staat Jan Breugel afgegeven den 2 december 
1857'

g "Drukker van 't Land": Instructie voor 's-Lands Drukker en leverancier van 
schrijfbehoeften, 30 november 1759

20 Diverse Stukken
a "Eeden": Formulieren van eed voor leden van de Staten van Holland en een 

extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende het vernieuwen van de 
eden op de gemene middelen door de Traficquanten, neringdoenden en 
bedienden, 15 december 1758, 3 stukken

b "Egmond": Extract-resoluties van de Staten van Holland op een verzoek van 
Egmond aan Zee om verplaatsing van de kerk en een nieuw baken in zee, 1743-
1744, 2 stukken

c "Electien": Extract-resolutie van de Staten van Holland op het voorstel van 
Rotterdam betreffende de verkiezing van burgemeesters en schepenen, 23 maart 
1759, 1 stuk

d "Engeland": Exemplaar van de ' s-Gravenhaegse Vrijdagse Na -Courant waarin de 
oorlogsverklaring van de koning van Engeland aan de koning van Frankrijk, 17 april
1744

e "Equipagien": Stukken betreffende het aanstellen van vlagofficieren, 
buitengewone equipages, augmentatie van de equipage, 1703-1760, 1 omslag

21 Diverse Stukken
a "Fabriken": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende de 

bescherming van de hollandse fabrieken en manufacturen, 5 august 1741
b "Financie": Stukken betreffende loterijen, belastingen en accijnsen, 

financieringsprojecten, tekorten, buitengewone middelen, 1694-1760, 1 omslag
c "Finantie van Holland 's Klerken": Extract-resolutie van de Staten van Holland 

betreffende de beloning van buitengewone diensten van klerken, 30 oktober 1753
d "Fortificatien": Stukken betreffende onderhoud van fortificaties te Namen (Hertel) 

en Holland, 1714-1759, 1 omslag

22 Diverse Stukken



1.01.19.02 Raad van State, 1580-1795 suppl. 15

a "Garnisoen in ' s-Gravenhage": Extract-resolutie van de Staten van Holland 
betreffende het gezag over de militie in 's-Gravenhage, 28 februari 1759, 1 stuk

b "Gecommitteerde Raden": Stukken betreffende de Gecommitteerde Raden van de 
Staten van Holland, 1700-1759
Op diverse stukken 'voor 't Land' staat 'Omme de heer Gecomm. Raad van den 
Honert'

c "Geervliet": Stukken betreffende onderhoud en voorgenomen sloop van het Slot 
te Geervliet, 1760

d "Gemaal": Concept van raadspensionaris Burgersdijck en secretaris van de Tocht 
over verdubbeling van het gemaal, en een extract-resolutie van de Staten van 
Holland op het request van de pachters van het gemaal over Wormer en Jisp over 
impost op ingevoerde stijfsel, 1671-1741, 2 stukken
Zie ook deze toegang 36n.

e "Gelderland": Stukken betreffende onlusten in Nijmegen en Arnhem en de 
bemoeïenissen van de Staten-Generaal, 1707

f "Gemeene Middelen": Index op de gedrukte resolutien betreffende de collectieve 
middelen van de Gecommitteerde Raden van Holland van 1752 en een extract-
resolutie, 30 april 1756 van de Gecommitteerde Raden betreffende de beschrijving 
van gedeputeerden, 1752-1756, 2 stukken

g "Geschut Kanon Gieterij": Stukken betreffende de geschillen tussen de provincies 
en de Raad van State over het mandement van arrest van het Hof van Holland van 
23 stukken grofgeschut van Jan Verbruggen, geschutgieter, 1770, 1 omslag
Bevat een deel met rapporten van de kapiteins Du Pont en Musly over de stukken 
geschut met tekeningen van proefnemingen

h "Geweermakers": Extract-resolutie van de Staten van Holland op het 
verzoekschrift van geweermakers te Delft, Leiden en Rotterdam om gelijke 
vrijdommen en aanmoediging als aan Jan Dusseau zou worden verleend, 2 
september 1758

i "Goedereede": Stukken betreffende inspectie van waterstaatswerken in Goeree en 
de samenvoeging van Goeree met Overflakkee, 1741-1759, 5 stukken

23 Diverse Stukken
a "Gorinchem": Stukken betreffende geschillen tussen burgemeesters en 

vroedschappen, tuussen Jan van der Stael, pensionaris, en Gerard van Hoey, 
burgemeester, en het verwijderen van dammen uit de Killen bij Werkendam, 1685-
1741, 4 stukken

b "'s-Gravezanden": Memorie van ingelanden van 's-Gravezande e.o. aan de Staten 
van Holland betreffende de invordering van de Honderste Penning, 1729

c "Groninge en Ommelanden": Stukken hoofdzakelijke betreffende geschillen tussen
de stad Groningen en de Ommelanden en tussen Holland en Groningen over 
achterstallige Groninger lijfrenten, gedrukt, 1674-1760, 1 pak

24 Diverse Stukken
a "Haarlem": Stukken betreffende de verkiezing van burgemeesters en de 

aanstelling van Salomon van Echten tot burgemeester, 1758-1759, 1 omslag
b "Haarlemmer Meer en Rhijnlands Waterlossing": Stukken betreffende de 

waterlozing bij Katwijk en waterstaatszaken van de Haarlemmermeer, 1570-1771
c "Haaring": Stukken betreffende de vrije invoer van haring in Frankrijk, 1758, 3 

stukken
d "Heemraadschappen Divers En Overdwerse Materien": Stukken betreffende 

waterstaatszaken van diverse waterschappen, steden en provincies, 1694-1744, 1 
omslag

e "Heere en Redemptiegeld": Extract-resoluties van de Staten van Holland 
betreffende de betaling van het Herengeld door brood- en koekebakkers, 1758, 3 
stukken

f "Hessencassel": Stukken betreffende de bezetting van het graafschap Hanau door 
Franse troepen, 1758-1759, 2 stukken

g "Hoepen": Brief van de Admiraliteit van Friesland aan de Staten-Generaal over het 
request van Hendrik Bakker, wiens schip, geladen met hoepenhout, is 
aangehouden te Delfzijl, gedrukt, 8 augustus 1741, 1 stuk

h "Hof in 's Hage jurisdictie questien": Stukken betreffende geschillen tussen de 
magistraat van 's-Gravenhage en het Hof over de jurisdictie over burgers in 's-
Gravenhage, 1759-1760
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j "Hof van Holland": Stukken betreffende de waarneming van het fiscaals- en 
griffiersambt door substituut-griffier Slicher en geheimhouding binnen de colleges
van Justitie, 1741-1743

25 Diverse Stukken
a "Holland (Notulen 1672)": Resoluties van de Staten van Holland, 2 februari 1672 - 

16 april 1672, 2 delen
b "Honderste en Twee Honderste Penningen": Stukken betreffende de inning van de 

honderste en twee honderdste penning, 1676-1708, 7 stukken
Laatste stuk gemerkt: 'Duyvenvoorde'

c "Hongarien": Stukken betreffende het verlenen van hulp aan de koningin van 
Hongarije en Bohemen (Maria Theresia), 1743-1744, 1 omslag

d "Hoogenraad": Brief van de Hoge Raad aan de Staten van Holland betreffende een 
nominatie voor een vacature in de Hoge Raad, 4 september 1742, 1 stuk

e "Hooij": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende de invoer van 
hooi uit Utrecht en andere naburige provincies, 8 september 1741, 2 stukken

f "Hoorn": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffendede aanstelling 
van een schout van Hoorn en de verkiezing van kapiteins van de oude en nieuwe 
schuttersdoelen, 15 maart 1759

g "Houtvesterijen": Extract-resolutie van de Ridderschap van Holland betreffende de
nominatie voor het vrijgekomen houtvesters- en jagermeestersschap, handschrift,
14 juni 1660

h "Huwelijken": Stukken betreffende huwelijkswetten van de Staten van Holland, 
1707-1769, 1 omslag

i Oude witte omslagen met opschriften gelijkluidend aan 24e-25h.

26 Diverse Stukken
a "Inventien (Nieuwe)": Request van Henry Durand de Lord, timmerman in 's-

Gravenhage, aan de Staten van Holland tot het doen van een proef met een pomp,
1738, 1 stuk

b "Jagten": Stukken betreffen het Staten Binnen- of Trekjacht, 's-Lands Buitenjacht, 
's-Lands Binnenjacht, 1739-1758, 4 stukken
Op het laatste stuk staat 'Omme de heer Gecomm. Raad van den Honert'

c "Justitie": Stukken betreffende processen en rechtspraak, met stukken betreffende
het proces tussen Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch en Willem Gerrit 
Dedel, 1688-1775, 1 pak
Bevatte ook een 'Kort bericht aangaande de Criminele Jusdictie van de Staten van 
Zeeland'. Deze is volgens een aantekening aan de Commies van Staat van Breugel 
afgegeven
Margeaantekeningen 'De Heer ontfanger Vredenburg'

d "Justitie Gecommitteerde Raaden": Stukken betreffende rechtspraak door 
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, 1700-1759, 1 omslag

27 Diverse Stukken
a Kerkelijke Zaaken": Extract-resoluties van de Staten van Holland betreffende het 

dopen van gereformeerde kinderen door katholieke priesters en de kosten van de 
procedures tussen de kerkeraad van Weesp en de Classis van Amsterdam, 17 juni 
1741 - 20 juli 1759, 2 stukken

b "Kerken en Pastorijen": Stukken betreffende Theodorus de Haen, predikant te 
Maasland, J.W. van der Sluis, afgezette predikant van Cillershoek en requesten tot 
herstel van kerken, pastoriëen en scholen, 1707-1759

c "Kleeding der Militie": Stukken betreffende montering en kleding van de militie 
van Holland, 1734- 1759, 3 stukken

d "Koekebakkers": Stukken betreffende het invoeren in Hollandse steden van zoete 
koek van het platteland, 1736-1741, 3 stukken

e "Koornmolenaars": Stukken betreffende korenmolenaars en bakkers, 1758-1759, 2 
stukken

28 "Land Drosten": Stukken betreffende instructies aan landdrosten van Holland.
1727-1739 3 handschriften en 1 gedrukt stuk
'Omme Cornelis van den Honert, Landdrost van Zuijdholland te Dordrecht'

29 Diverse Stukken
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"Landereijen, Verkoop bij 't Gemeeneland": Catalogus van landerijen die verkocht 
zullen worden door de Staten van Holland, 1722, 1 stuk

c "Last en Veijl Geld": Stukken betreffende de vaststelling van de hoogte van last- en
veilgelden, 1685-1760, 4 stukken

d " Leen goederen": Stukken betreffende leenzaken, 1743-1758, 4 stukken
e "Lekkerkerk": Verzoekschrift van Anna Dinksté. wed. François Constantin Pielat de 

Blagna, Heer van Lekkerkerk en Zuidbroek aan de Staten van Holland over het 
recht van nominatie binnen de heerlijkheid, z.d.
'Omme de heeren gedeputeerden ( ... ) van de Staten van Holland, wegens de stad 
Delft"

f "Leijden": Brief van Schepen, Oud-Burgemeesters, Vroedschappen en Raden van 
Veertigen van Leiden aan de Staten van Holland over de verkiezing van schepenen,
met handgeschreven notitie over dezelfde zaak, 1685, 2 stukken

g "Leijden/Universiteijt": Stukken betreffende de benoeming van Abraham 
Heydanus, verval van de rechtenstudie en een geschil tussen de Universiteit en de 
Weeskamer van Leiden over de boedel van Hieronyrnus van den Dyke, 1619-1702, 
4 stukken

h "Loosdregten": Stukken betreffende de geschillen tussen de Ambachtsvrouw en de
Baljuw van Loosdrecht over de aanstelling van schepenen, 1759-1760, 2 stukken

i "Lijwaaten, Linnengaare en Wolle Linten": Stukken betreffende lijwaten uit 
Helmond en belasting in Friesland op linnen garen en wollen linten uit Haarlem, 
1758-1759, 3 stukken

30 Diverse Stukken
a "Maasland": Memorie van de kerkmeesters van Maasland aan de Staten van 

Holland over hun geschil met Theodorus de Haen, predikant aldaar, z.d., 1 stuk
b "Magazijnen": Stukken betreffende de inspectie en administratie van de 

Magazijnen en instructies voor het personeel, 1746-1755, 1 omslag
c "Manuscripten Hinojosa": Requesten van Johannes Jacobus van Reenen aan de 

Staten van Holland om te kunnen beschikken over door Adriaan Pieter de 
Hinojosa aan hem gelegateerde manuscripten, 1742-1743, 1 stuk

d "Menagie/Poincten van": Advies van een commissie van Gecommiteerde Raden 
van Holland betreffende tractementen voor leden van de Hoge Krijgsraad, de 
onderhoudskosten van de Guardes du Corps, gratificaties van de Zwiterse Gardes, 
de schrijflonen voor de griffier van de Staten-Generaal en de commies en klerk de 
Bruine en de rentes en interesten van de Generaliteit, 20 september 1759, 1 stuk

e "Mennonisten": Request van de Doopsgezinde gemeente van Westzaan om 
'exemptie van consumptie' voor de armen, kopie, 1707, 1 stuk
Handschrift, aantekening "Omme Delft"

f "Mergentalen in Holland": Stukken betreffende oppervlaktemeting in Holland, 
z.d., 2 stukken 1 stuk in handschrift

g "Militaire Saaken": Stukken betreffende diverse militaire zaken, o.a. aanstellingen 
van officieren, 1654-1756, 1 pak
Met aantekeningen, vermelding 'Jac. Vredenburch v. Adrichem'

h "Ministers buijten 's Lands": Stukken betreffende tractementen, 
onkostenvergoedingen en benoemingen van Nederlandse gezanten, 1741-1760, 1 
omslag

i "Moravische Broeders om Vrijheijd van Religie": Request van Moravische Broeders 
om vrijheid van godsdienst voor hun religie in de Nederlanden, 11 februari 1743, 1 
stuk

31 Diverse Stukken
a "Obligatien bij vernieuwing of Splissinge": Stukken betreffende vernieuwde of 

gesplitse obligaties, 1726-1759, 4 stukken, waarvan 1 stuk in handschrift
Kenmerk "Omme Heeren Commissarissen"

b "Octrooij ad Testandum": Adviesbrief van het Hof van Holland aan de Staten van 
Holland betreffende het request van Pierre de la Croix, doofstomme, om octrooi 
om een testament te maken, 13 december 1758, 1 stuk

c "Officieren van Justitie": Stukken betreffende vergoedingen en toelagen van 
officieren van Justitie, 1759-1760, 2 stukken

d "Ontfangers": Stukken betreffende Ontvangers van de Gemene Middelen, 1670-
17601 stuk handschrift

e "Oostindische Compagnie": Stukken betreffende de verrekening van de 'liberale 
gifte' in Oost-Indië en desertie van bedienden van de V.O.C., 1758, 3 stukken
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f "Oranje": Stukken betreffende de functie van kapitein-generaal, vrijdom van 
belastingen, de Baronie van Herstal, regeringsreglementen, aanstelling van Willem
IV tot Stadhouder, de begrafenis van Willem IV, het overlijden en de begrafenis van
de Prinses-Gouvernante, het huwelijk tussen prinses Carolina en de Prins van 
Nassau-Weilburg, 1672-1760, 1 pak

32 Diverse Stukken
a "Paspoorten/binnenlandsche": Stukken betreffende het plakkaat van 31 juli 1725 

over en het afschaffen van binnenlandse paspoorten, 1742-1759, 2 stukken
b "Patenten": Stukken betreffende het veranderen van garnizoenen en patenten 

daartoe, 1671-1759, 2 stukken
c "Petitien en Staat van Oorlog": Stukken betreffende petities van de Raad van State 

voor militaire uitgaven, 1694-1774, 1 pak
d "Placaaten en Ordres divers": Plakkaten, Publicaties, Keuren, Ordonnanties, 

Edicten van de Staten-Generaal, Staten van Holland, Hof van Holland, Delft, s'-
Gravenhage e.a., 1649-1760, 1 pak
Geordend op jaartal
Aantekeningen 'Den Bailliuw van Delflandt'

33 Diverse Stukken
a "Poincten van beschrijving Holland": Agendastukken van de Staten van Holland, 

vooral betreffende militaire aanstellingen 1741-1760, 1 pak
Aantekening 'Mr. Adriaan van Vreedenburch, Gecomm. Raad'

b "Portugallia": Bijlage van een brief van de interim-consul [te Portugal] 
Gildemeester met een vertaling van de veroordeling door het Hoge Gerechtshof 
van Portugal van o.a. Joseph Mascarenhas, Hertog van Aveiro, wegens een aanslag
op de koning van Portugal, 1759, 1 stuk

c "Posterijen": Stukken betreffende posterijen, postmeesters, posterijen in 
Duitsland, postkantoren etc., 1683-1760, 1 pak

d "Quaren Molens": Brief van Gecommitteerde Raden aan de Staten van Holland 
over de premie voor de ontdekkers van Quaren- of Handmolens, 5 februari 1745, 1 
stuk

e "Quotisatie/Personeel": Stukken betreffende de instelling van belasting op 
personeel, 1742-1745, 1 omslag

34 Diverse Stukken
a "Relaasen van Actien en Batailles en Vreedehandelingen": Stukken betreffende de 

belegeringen, campagnes, zee- en veldslagen en diplomatie.
Bevat gedrukte kaart van Maastricht, 1676 en stukken van Jacob van Vredenburch

b "Reekenkamer Holland": Instructies voor Gecommitteerden en secretarissen van 
de Rekenkamer van Holland en een lijst van de toerbeurten van de steden, 1751, 3 
stukken

c "Reglement van Remissie": Stukken betreffende de reglementering van teruggave 
en vrijdom van belastingen, 1728-1759, 1 omslag
Aantekening: "Omme de heer van der Honert"
Bevat handgeschreven brief van J. Bisdom aan ?, 28 april 1740

d "Remissien, zoo van Verponding als andere Lasten": Stukken betreffende 
verzoekschriften om teruggave van belastingen, 1739-1759, 1 pak

e "Rentmeesters": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende het 
request van de rentmeesters van de Domeinen van Zuid-Holland, Kennemerland 
en het Land van Voorne om te mogen afwijken van het recht van overboeking 
volgens plakkaat van 27 september 1658, 1759, 1 stuk

f "Requesten": Stukken betreffende indiening van verzoekschriften, 1737-1754, 2 
stukken

g "Revisien": Stukken betreffende verzoekschriften om mandement van revisie, 
1758-1759, 1 pak

35 Diverse Stukken
a "Rivieren": Stukken betreffende onderhoud en verbetering van rivieren en dijken, 

met kaarten, 1699-1759, 1 pak
b "Roomsgezinden": Stukken betreffende Rooms-Katholieken in de Nederlanden, 

1730-1759, 5 stukken
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c "Rotterdam": Request van Adriaen Vroesen, oud-burgemeester van Rotterdam 
aan de Staten van Holland om herstel in zijn functie als raad en vroedschap, 1704, 1
stuk

d "Rundvee": Stukken betreffende besmettelijke ziektes onder het rundvee en invoer
van rundvee, 1732-1760, 4 stukken

e "Rusland": Brief van de Staten-Generaal aan de Staten van Holland over een 
verdrag van defensieve alliantie tussen Rusland en Groot-Brittanië, 17 april 1743

f "Rhijnland (Diverse zaaken van)": Sukken, hoofzakelijk betreffende 
waterstaatswerken in Rijnland, 1672-1758, 1 omslag
Bevat handgeschreven staat van onkosten van herstel van de Spaarndamsedijk, 
1758

36 Diverse Stukken
a " Savojen": Extract-resoluties secreet van de Staten van Holland betreffende een 

verdrag met de hertog van Savoye, 21 juli 1703
b "Schiedam": Extract resoluties van de Staten van Holland betreffende de arrestatie

van Anthony van Doetsenburgh in Schiedam, 17 maart 1702, 2 stukken
c "Seclusie van de Stadhouder"

Ontbreekt
Inliggend briefje: 'De brochure aan den Heer Commies van Staat van Breugel 
afgegeven den 28 november 1857 om te plaatsen in de bibliotheek van de Raad."

d "Secretarie Holland": Extraçt-resolutie van de Staten van Holland betreffende de 
verhoging van het tractement van klerken van de secretarie, 14 maart 1760

e "Secretesse": Extract resolutie secreet van de Staten van Holland betreffende 
geheimhouding, 22 september 1741

f "Semijns van Enkhuijzen": Verklaring van C. Keijzer Semeyns betreffende een 
privilege door Willem van Oranje en de Staten-Generaal verleend aan Pieter, Jacob
en Meindert Semein van Enkhuizen, 1703, 2 stukken
Inliggend briefje uit 1882 met de aantekening dat de echtheid van het privilige 
door Rijksarchivaris van den Bergh wordt betwijfeld omdat het origineel niet in het
Rijksarchief te vinden is

g "Sententie bij den Hogenkrijgsraad geweezen": Sententie van de Hoge Krijgsraad 
tegen Charles Ganot de Moulinville, sous-luitenant in het regiment Hollandse 
Gardes te paard, 18 december 1755

h " Sevenhuijsen": Verzoekschrift van de schout, ambachtsbewaarder en 
gezworenen van Zevenhuizen aan de Staten van Holland om een admodiatie tot 
het bedijken van het ambacht van Zevenhuizen, met bijlagen, 1695
Aantekening Delft. Met een geschreven kopie van het request

i "Sodomia": Aktes van dagvaarding en vonnis van verschillende voortvluchtige 
personen in Delft, 's-Gravenhage, Haarlem, Rotterdam, Amsterdam, Leiden, 
Schieland en Zwolle op beschuldiging van sodomie, 1730, 1 omslag
Inliggend briefje: 'Schouwtoneel etc. aan den Heer Commies van Staat Van Breugel
afgegeven, 28 November 1857 om te plaatsen in 's-Raadsbibliotheek'

j "Solliciteurs Militair": Stukken betreffende de aanstelling van solliciteurs-militair, 
1729-1737, 1 omslag

k "Sommelsdijk": Stukken betreffende de limietscheiding tussen het gebied van de 
Staten van Holland en Sommelsdijk en het vorderen van passagegeld door 
Hollandse collecteurs op Overflakkee van inwoners van Sommelsdijk, 1758, 3 
stukken
Aantekening: 'Voor de Edele Mogende Heeren Gecomm. Raaden'

l "Stadhouder": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende de 
verkiezing van een Stadhouder, [latere kopie], 19 december 1668

m "Strijen": Verzoekschrift van Schout en Gerecht van Strijen aan de Staten van 
Holland om hulp na de brand van 22 mei 1759, 1759

n "Stijfsel": Advies van Gecommitteerde Raden op het verzoekschrift van Pachters 
van het gemaal over Wormer en Jisp betreffende de impost op geimporteerd 
stijfsel, 1740
Zie ook deze toegang 22d.

o "Stranden langs de Noordzee en den hoek van Holland": Conceptplan om de 
stranden van Zuid-Holland, vooral bij Hoek van Holland, te beschermen en te 
verbreden, 1757, 1 stuk

p "Suijker Raffinaarderije": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende 
het verzoekschrift van suikerraffineurs in Holland om de vrije uitvoer van 
binnenlandse geraffineerde suiker en siropen te verlengen, 14 september 1759
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q "Sweeden": Stukken betreffende een verdrag met de koning van Zweden, de 
handel op Lijfland en een reglement voor Zweedse oorlogs- en 
commissieschepen, 1698-1741, 3 stukken

r "Tabak": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende een 
verzoekschrift van de Directie van Berbice om vrijheid van impost op tabak uit 
Berbice, 15 februari 1738

s "Texel": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende het verzoekschrift
van kooplieden, assuradeurs en reders om de instandhouding door de Staten van 
de zandbank de Horst bij Texel, 12 mei 1758

t "Tiendens": Stukken betreffende door Gerard Bicker van Swieten aangekochte 
tiendens bij Woerden en de betaling van de vijfde penning door P.L. Schipper, Heer
van Bodegraven, in plaats van de verponding op de tiendens, 1741-1759, 2 stukken

u "Tollen": Extract-resolutie van de Gecommitterde Raden van de Staten van 
Holland betreffende vrijdom van tol voor elders beroepen predikant, 2 november 
1758

v "Tork Heer van Rosendaal ": Stukken betreffende de dubbele benoeming van 
Lubbert Adolph Torck, Heer van Rozendaal, zowel in de Raad van State als in het 
College ter Admiraliteit te Amsterdam, 1741, 3 stukken

37 Diverse Stukken
a "Uytleggers": Extract-resoluties van de Staten van Holland betreffende biljetten 

voor overgebracht gerookt vlees, het merken van gepriseerd vee, en de kosten van
uitleggers in zeegaten, 22 en 27 oktober 1759, 2 stukken

b "Veenderije": Verzoekschrift van de magistraat van Rotterdam als ambachtsheer 
van Hillegersbergh aan de Staten van Holland betreffende de bekostiging van de 
veenlanden door de veenderijen en een convocatie voor wed. Gaal in 's-
Gravenhage van Schout en schepenen van Oucoop voor een vergadering over de 
veenderij in de polder aldaar, 3 mei 1734, 2 stukken
Op het eerste stuk staat: 'Omme Delft'. Het tweede stuk is met de hand 
geadresseerd

c "Veertigste Penning": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende het 
concept van de nieuwe ordonnantie op de veertigste penning en het klein zegel, 6 
december 1743, 1 stuk

d "Venia Aetatis": Bericht aan de Staten van Holland van Jean Dutry, koopman te 
Amsterdam waarin hij vraagt het verzoekschrift van Christoffel Vooght, Jacob de 
Zetter en Catharina Hoffman af te wijzen, 1689

e "Verpachting Gemene Middelen": Stukken betreffende de verpachting van de 
gemenene middelen in Holland, 1696-1742, 1 omslag

f "Verpondingen": Stukken betreffende verpondingen in Holland, 1741-1759, 3 
stukken

38 Diverse Stukken
a Vigos Reclame van Genome Goederen": Verzoekschrift van eigenaars van de 

buitgemaakte goederen in Vigos te Spanje aan de Staten-Generaal om vergoeding
van de geleden schade, 1707, 1 stuk

b "Vianen en Ameijden": Stukken betreffende belastingheffing, aanstelling, 
onkostenvergoedingen en tractementen van beambten, commissies voor het 
drostambt en de Kamer van Justitie te Vianen, 1738-1760, 1 omslag

c "Vlaanderen": Resoluties van de Staten-Generaal en het advies van de Raad van 
State op het verzoekschrift van de provincie Vlaanderen waarin bezwaar gemaakt 
wordt tegen een door de Raad van State ingestelde delegatie van rechters die 
onderzoek moeten doen naar de schuldigen van de plotselinge innames van Gent 
en Brugge door Frankrijk, 1709, 1 stuk

d "Vrankrijk": Stukken betreffende Frankrijk, 1674-1759, 1 omslag

39 Diverse Stukken
a "Waagh": Stukken betreffende het waaggeld, 1743-1758, 3 stukken
b "Wedde en Westwoldinger Land": Stukken betreffende de nieuwe ordonnantie op 

de gemene middelen van de Raad van State voor het district Wedde en 
Westwoldingerland, 1759, 2 stukken

c "Weeskamers": Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende het 
voorstel van Leiden om het onmogelijk te maken dat weeskamers in Holland na 33
jaar nog gedagvaard kunnen worden in zaken van boedelscheidingen, 17 februari 
1708
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d "Weesp": StuKken betreffende het verzoekschrift van de regering van Weesp om 
vernieuwing van het octrooi tot het heffen van tolgelden, 1743-1744, 2 stukken

e "Westindische Compagnie": Stukken betreffende geschillen met de Admiraliteit op
de Maze over recognitiegelden, het versterken van buitenbaaien en 
landingsplaatsen van Curaçao, een bewindhebberplaats voor Gelderland en 
Overijssel, de levering van de 'vijfde man' en het vorderen van lastgelden, 1709-
1760, 1 omslag

f "Woerden": Memorie van de Dijkgraaf en heemraden van het Groot Waterschap 
van Woerden aan de Staten van Holland over beschuldigingen tegen hen 
ingebracht, z.d., 1 stuk

g "Wijnen": Stukken betreffende de admodiatie van wijnen en smokkel en fraudes 
met wijn, 1751-1758, 1 omslag

h "IJkmeester Generaal": Stukken betreffende het verzoekschrift van de ijkmeester-
generaal Jacob l'Admiraal over ondervonden tegenwerking in de uitoefening van 
zijn ambt, 1758, 2 stukken

i "IJslandse Vaart"
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III Apart gehouden dossiers betreffende de V.O.C. en Berbice

III APART GEHOUDEN DOSSIERS BETREFFENDE DE V.O.C. EN BERBICE

40 "O.I.C. zaken"
Artikelen van consideratie betreffende het vernieuwen van het octrooi van de 
V.O.C., na 1739, 1 deel
Met aantekeningen
Reglement voor het declaren van reiskosten door gecommitteerde 
bewindhebbers, 1723, 1 stuk
Brief van de Hollandse kamers aan de Staten van Holland betreffende het 
verzoekschrift aan de Staten-Generaal van zijdereders en -fabrikanten met 
klachten tegen de V.O.C., 23 maart 1740, 3 exemplaren
Secrete brief van de Hollandse kamers van de V.O.C. aan de Staten-Generaal over 
tekortkomingen in het bestuur van de V.O.C, 10 maart 1741
Secrete brief van de Hollandse kamers van de V.O.C. aan de Staten-Generaal over 
tekortkomingen in het bestuur van de Heren XVII, 15 maart 1741
Secrete extract-resolutie van de Staten-Generaal met rapport over het bestuur 
van de V.O.C., 13 april 1741
Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende vijandelijkheden begaan 
door bedienden van de V.O.C. tegen Engelsen in Bengalen, 18 maart 1761
Verzoekschrift van Johannes Haselkamp, gewezen onderkoopman te 
Nagapatnam, aan de Heren XVII om teruggave van een som geld, 1769, 1 stuk
Verzoekschrift van de Commissarissen van de Desolate Boedelkamer te 
Amsterdam aan de Staten van Holland over het voorkeursrecht van notariële 
obligaties in Oost-Indië, 2 februari 1768, 1 deel

41 "Colonie van Berbice": Verzoekschriften van kolonisten en eigenaars van plantages 
in Berbice aan de Staten-Generaal betreffende de heffing van belastingen voor 
onderhoud van de militaire defensie van de kolonie, met bijlagen.
1774-1776 2 delen
Aantekening: Gepr: 18 Novb. 1774.'
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IV Stukken betreffende de collectieve middelen

IV STUKKEN BETREFFENDE DE COLLECTIEVE MIDDELEN

42-54 "Collectieve middelen": Extract-resoluties van de Staten van Holland betreffende de
collectieve (gemene) middelen.
1750-1769 13 delen
42 1750, met index
43 1751, met index
44 1752
45 1753
46 1754
47 1755
48 1756
49 1757
50 1758
51 1759
52 1760
53 1761-1767
54 1768-1769

55 Tarieflijsten van collectieve middelen in Holland.
1753-1756 1 deel

56-57 Staten van ontvangen collectieve middelen in Holland over 1750 tot 1764, 
opgemaakt respectievelijk 1758 en 1765.

2 delen
56 1750-1757
57 1757-1764

58 Staten van de opbrengst van de verpachte middelen en de tiende verhoging.
1693-1713, 1750-1768 2 pakken en 1 deel
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V Eigendomsbewijzen van de Raad van State

V EIGENDOMSBEWIJZEN VAN DE RAAD VAN STATE

59 Eigendomsbewijzen van de Raad van State van huizen in Breda en Venlo.
1677-1785 7 charters en 1 stuk

Akte van bevestiging (vestbrief) door schepenen van Breda voor Lodewijk van 
Braeckel tot Carmesteijn en zijn vrouw Maria van Lier in de helft van het huis de 
Groote Engel aan het Kasteelplein te Breda, afkomstig van wijlen Justinus van 
Nassau, 11 januari 1677, 1 charter
Akte van overdracht door Willem Adriaan graaf van Horne, zijn vrouw Anna van 
Nassau en Maria van Liere douarière de Braeckel aan de Raad van State het huis 
van Justinus van Nassau op het Kasteelplein te Breda, bewoond door de 
gouverneur, 13 november 1680, 1 charter
Oud nummer: Verspreide Charters inv.nr. 1380
Opdraght-brieff van Jacobus Valdeta van sijn huijs en Erve. 1718" Akte van verkoop 
door Jacobus Falderen en Judith Joppen aan de Raad van State van een huis in de 
Gasthuisstraat te Venlo, 11 maart 1718, 1 charter
3 uithangende zegels van de richter en schepenen van Venlo: Adam Ghillis Romer, 
Michaël Sprenger en Godefridus Wilhelmus de Bretone
Opdraght-brieff van t'huijs en Erve van de preeck-Heeren, 1718" Akte van verkoop 
door de prior van het Dominacer-klooster te Neder-Wesel aan de Raad van Staate 
van een huis achter het Gasthuis, 22 maart 1718, en een volmacht van de Prior van 
het Dominicaner klooster aan subprior Hendrik Pheil, 9 april 1718, 1 charter en 1 
stuk
Akte van overdracht door familie Wiltens aan de Raad van State van een pakhuis 
bij de Leuvebrug te Dordrecht, 16 januari 1718, 1 charter
Oud nummer: Verspreide charters inv.nr. 1379
Aktes van overdracht voor schepenen van Venlo van huizen grenzend aan het 
Militair Hospitaal aan de Raad van State, 22 November 1785, 3 charters
Oud nummer: Verspreide charters] inv.nr. 227
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