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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:
Admiraliteitscolleges XXXI Bisdom

Archiefbloknummer:
197

Omvang:
303 inventarisnummer(s); 21,75 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.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
College ter Admiraliteit op de Maze
College ter Admiraliteit op de Maze, Advocaat-Fiscaal
College ter Admiraliteit op de Maze, Tweede Equipagemeester
Departement van Marine van Zijne Hoogheid, Lid
Willem V, Prins van Oranje, Departement van Marine, Lid
Bisdom
Gerard Daniel Denick

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Deze verzameling stukken betreffende zee-en admiraliteitszaken is afkomstig van Mr. Jacob 
Bisdom, diens schoonzoon Mr. Gerard Daniel Denick, zijn zoon Mr. Dirk Rudolf Wijckerheld 
Bisdom, allen advocaat-fiscaal geweest bij de Admiraliteit op de Maze in de periode (1744-1785). 
De laatste was tevens lid van het Departement der marine van Zijn Hoogheid (1782-1785).
Het archief is verdeeld in zes hoofdgroepen, te weten Zeewezen in het algemeen; Admiraliteit op 
de Maze; Admiraliteiten te Amsterdam, in Zeeland, in West-Friesland en het Noorderkwartier en in
Friesland; handel, visserij en nijverheid; koloniën; en betrekkingen met vreemde mogendheden.
Het bevat onder andere resolutiën, ordonnantiën, plakkaten, publicatiën, retroacta, etc. van de 
Staten Generaal en de Admiraliteit op de Maze vanaf 1563, stukken betreffende "het zeevolk", 
bouw en uitrusting van schepen, financiën, convooien, in- en uitvoerrechten, juridische zaken en 
kaapvaart en enkele stukken betreffende de Vierde Engelse Oorlog.
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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, Admiraliteitscolleges XXXI Bisdom, nummer toegang 1.01.47.21, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Admiraliteiten / Bisdom, 1.01.47.21, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Deze verzameling is afkomstig van Mr. Jacob Bisdom, advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit op de 
Maze (1744-1762), diens schoonzoon Mr. Gerard Daniel Denick, eerst adjunct-fiscaal (1748-1762), 
en naderhand advocaat-fiscaal bij voormelde Admiraliteit (1762-1780), en zijn zoon Mr. Dirk Rudolf
Wijckerheld Bisdom, achtereenvolgens tweede equipagemeester (1762-1780) en advocaat-fiscaal 
bij diezelfde Admiraliteit (1780-1785) en tevens lid van het Departement der marine van Zijn 
Hoogheid (1782-1785).

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Dit archief is ingevolge Koninklijk Besluit van 7 Februari 1834 no. 134 in 1834 voor het Algemeen 
Rijksarchief aangekocht van den boekhandelaar Cyfveer te 's-Gravenhage, vgl. Bakhuizen van den 
Brink, Overzigt blz 131, alsmede Inkomende brief 1834 no. 2, en Uitgaande brieven 1834 nos. 1 en 2.

De rechtstitel is (nog) onbekend
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Zie ook de Collectie Bisdom, 1280-1810, onder toegangsnummer 1.10.06.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

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

A Zeewezen in het algemeen.

A ZEEWEZEN IN HET ALGEMEEN.
a Stukken van algemene aard.

A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.
Zie ook de nummers 76 - 78, 81 - 85, 99, 187.

1 Recueil van instructiën, reglementen, resolutiën, plakkaten enz. betreffende 
zeezaken.
c. 1597 - c. 1784 1 band
Met alphabetisch repertorium.

2 Ordonantiën, reglementen, plakkaten, publicatiën enz. van de Staten-Generaal, 
den Admiraal-Generaal, de Admiraliteit op de Maze enz. betreffende 
admiraliteitszaken. Met inhoudstafel.
1631 - 1762 1 band
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit, Admiraliteit, Publicatiën, Resolutiën". Het onder nummer 97 
vermelde alphabetisch repertorium loopt ook over dezen band.

3 Extract-Resolutiën van de Admiraliteit op de Maze, plakkaten, publicatiën, 
reglementen enz. betreffende die Admiraliteit in het bijzonder en 's Lands zeezaken 
in het algemeen.
c. 1629 - 1771 1 band
Gemerkt: "Recueil placaten, resolutiën etc".
Met alphabetisch repertorium.

4 Aanteekeningen uit de resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland 
betreffende admiraliteitszaken.
1578 Maart 7 - 1599 Augustus 31 1 deel

5 Alphabetisch repertorium op de voornaamste resolutiën der Staten-Generaal 
betreffende zeezaken.
1726 - 1751 1 deel

6-9 Retroacta, aanteekeningen enz. betreffende,
1563 - 1787
6 de aantstelling, den rang en het commando der vlagofficieren (1563 -

1587), hun tafelgelden (1621 - 1756), de vereeringen, geschonken aan 
Zoutman, Oorthuijs, Melvill en anderen na den slag bij Doggersbank 
(1781 - 1784), de vergoeding van de uitgaven door zee-officieren in 
hun van 's Lands wege opgedragen commissies gedaan (1774 - 1780),
hun vaste bezoldiging (1714 - 1780), en de vrachtprijzen van goud, 
zilver, kleinoodiën en juweelen ten behoeve van particulieren op 
oorlogschepen overgevoerd (1598 - 1773)., 1 pak
Gemerkt: "Zeezaaken, I."

7 het "employ van soldaten en mariniers op 's Lands scheepen" (1665 -
1786), de wervingen en het aanritsgeld vam scheepsvolk (1671-1783), 
het gebruiken van tot den kruiwagen veroordeelde militairen op 's 
Lands vloot (1755, 1776), de afdanking van scheepsvolk (1588 - 1749), 
en het geven van verlof aan hetzelve (1781, 1782), de administratie 
van het comptoir van hoofdelijke betaling (1692 - 1784), het 
verbieden van de vaart en van dienstneming bij den zeedienst van 
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vreemde mogendheden, alsmede omtrent de verplichting van de 
koopvaardijschepen om den derden man aan 's Lands vloot te 
leveren (1599 - 1783, de kostgelden en schafting aan boord (1599 - 
1783), de verstrekking van jenever aan het scheepsvolk (1762 - 1784), 
den staat van verdediging van de koloniën op de Kust van Guinee en 
in West-Indië (1781 - 1784)., 1 pak
Gemerkt: "Zeezaaken, II"

8 de lootsen en den commissaris der loodsen (1647 - 1782), 
verongelukte en door den vijand genomen Landsschepen (1647 - 
1783), "hooge en andere" zeekrijgsraden en verschillende zaken door 
deze behandeld (1695 - 1784)., 1 pak
Gemerkt: "Zeezaaken III".

9 den dienst der scheepschirurgijns (1655- 1756), de aanstelling, het 
getal, den rang de uniform enz. van de kapiteins-ter-zee (1655 - 
1766), de examens, aanstelling ran, gages, kost- en vacatiegelden 
enz. van de commandeurs en luitenants-ter-zee (1652-1784), den 
dienst van de commandeurs op de uitleggers (1747 - 1781), de 
aanstelling der cadets en appointés (1756 - 1758), de beveiliging van 
's Lands kusten en zeegaten (1589 - 1787), "de stad, de reede en het 
departement der marine van Toulon" (1784)., 1 pak
Gemerkt: "Zeezaaken, IV".

10-12 Recueil van extract-resolutiën van de Staten-Generaal, de Admiraliteit op de Maze 
enz., aanteekeningen en andere stukken, betreffende de aanbouw, uitrusting en 
victualeering van 's Lands schepen de voorziening der scheepsmagazijnen, de 
kaapvaart, de bescherming van handel en visscherij, en andere marinezaken.
17de en 18de eeuw 8 banden
Gemerkt: "Zeezaaken, I, II, III."
10 Deel I.
11 Deel II.
12 Deel III.

13 Alphabetisch repertorium op het onder de nummers 10 - 12 vermelde recueil 
"Zeezaaken".
Met index. Het repertorium koopt tevens over het onder de nummers 14 - 17 vermelde recueil 
"Zeevaart" en het onder de nummers 158 - 160 vermelde recueil "Admiraliteit, personeel".

14-17 Recueil van extract-resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en 
Zeeland, de Haagsche Besognes en de Admiraliteit op de Maze; copie-plakkaten en 
-publicatiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de Admiraliteit op 
de Maze; copie- en extract-brieven aan de Staten-Generaal, de Staten van Holland 
en de Admiraliteit op de Maze enz.; aanteekeningen en memoriën omtrent de 
finantiën der Admiraliteiten, de uitrusting en vicualeering van 's Lands schepen, den
rang en de promotie der zeeofficieren; en andere stukken betreffende 
marineaangelegenheden.
17de en 18de eeuw 4 banden
Gemerkt: "Zeevaart. I, II, III, IV." Het onder nummer 13 vermelde alphabetisch repertorium loopt ook 
over deze banden.
14 Deel I.
15 Deel II.
16 Deel III.
17 Deel IV.

18-33 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland, de 
Admiraliteiten op de Maze en te Amsterdam, aanteekeningen enz. betreffende 
admiraliteitszaken.
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1576 - 1787 16 banden
Gemerkt: "F. Admiraliteit I - XVI". Elke band heeft een inhoudstafel.
18 1576 - 1745
19 1581 - 1746
20 1581 - c. 1746
21 1581 - 1751
22 1583 - 1755
23 1583 - 1780
24 1588 - 1751
25 1588 - 1752
26 1592 - 1743
27 1597 - 1752
28 1597 - 1771
29 1598 - 1737
30 1614 - 1787
31 1635 - 1780
32 1647 - 1745
33 1654 - 1746

34 Alphabetische index op de extract-resolutiën enz., vermeld onder de nummers 18 - 
33.

1 deel

35-68 Uittreksels uit de resolutiën der Staten-Generaal betreffende admiraliteits- en 
zeezaken.
1577 - 1641 34 deelen
Gemerkt: "1, 1ste - 1, 34e D."
35 1577 December 22 - 1586 December 30

Met repertorium.
36 1587 Januari 5 - 1590 December 28

Met repertorium.
37 1591 Januari 3 - 1593 December 31

Met repertorium.
38 1594 Januari 7 - 1593 December 30

Met repertorium.
39 1597 Januari 2 - 1597 December 31

Met repertorium.
40 1598 Januari 2 - 1600 December 30

Met een repertorium over 1598 - 1599 en een over 1600.
41 1601 Januari 1 - 1603 December 30

Met een repertorium over 1601 - 1602 en een over 1603.
42 1604 Januari 1 - 1606 December 28

Met een repertorium over 1604 - 1605 en een over 1606.
43 1607 Januari 1 - 1609 December 23

Met afzonderlijk repertorium over elk jaar.
44 1610 Januari 2 - 1612 December 27

Met afzonderlijk repertorium over elk jaar.
45 1613 Januari 1 - 1615 December 21

Met afzonderlijk repertorium over elk jaar.
46 1616 Januari 12 - 1617 December 30

Met afzonderlijk repertorium over elk jaar.
47 1618 Januari 1 - 1619 December 31

Met afzonderlijk repertorium over elk jaar.
48 1620 Januari 1 - 1621 December 31

Met afzonderlijk repertorium over elk jaar.
49 1622 Januari 3 - 1622 December 31

Met repertorium.
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50 1623 Januari 4 - 1623 December 29
Met repertorium.

51 1624 Januari 2 - 1624 December 31
Met repertorium.

52 1625 Januari 1 - 1625 December 30
Met repertorium.

53 1626 Januari 1 - 1626 December 30
Met repertorium.

54 1627 Januari 2 - 1627 December 31
Met repertorium.

55 1628 Januari 3 - 1628 December 29
Met repertorium.

56 1629 Januari 2 - 1629 December 31
Met repertorium.

57 1630 Januari 2 - 1630 December 28
Met repertorium.

58 1631 Januari 6 - 1631 December 31
Met repertorium.

59 1632 Januari 2 - 1632 December 31
Met repertorium.

60 1633 Januari 3 - 1633 December 29
Met repertorium.

61 1634 Januari 2 - 1634 December 30
Met repertorium.

62 1635 Januari 2 - 1635 December 31
Met repertorium.

63 1636 Januari 2 - 1636 December 31
Met repertorium.

64 1637 Januari 2 - 1637 December 29
Met repertorium.

65 1638 Januari 1 - 1638 December 24
Met repertorium.

66 1639 Januari 1 - 1639 December 31
Met repertorium.

67 1640 Januari 2 - 1640 December 31
Met repertorium.

68 1641 Januari 3 - 1641 December 30
Met repertorium.

b Admiraal-Generaal, Admiraliteiten.

B ADMIRAAL-GENERAAL, ADMIRALITEITEN.

69 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Admirliteit op de Maze, 
aanteekeningen enz. betreffende de aanstelling en ambtsplichten van den 
Admiraal-Generaal, de luitenant-admiraals, de bezoldiging enz. der zeeofficieren, 
de admiraliteitsjachten, de deserteurs, de krijgsgevangenen, de buitgemaakte 
schepen enz. Met inhoudstafel.
1610 - 1752 1 band
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit Zeesaken Jagten etc." het in nummer 97 vermelde alphabetisch 
repertorium loopt ook over dezen band.

70 Memorie (gedrukt) van Prins Willem V aan de Staten-Generaal over zijn beleid als 
admiraal-generaal der Republiek, inzonderheid sinds het uitbreken van den oorlog 
met Engeland. Met bijlagen.
1782 October 7 1band

70A-70B Stukken betreffende de "directie van Zijn Doorluchtige Hoogheijd en de 
Admiraliteiten in den laatsten Engelschen oorlog en de klagten dieswegens".
1781 - 1787 2 banden
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70A 1781 - 1783
70B 1783 - 1787

71-72 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, reglementen, instructiën enz. betreffende de reorganisatie
der Admiraliteiten, de aanstelling, ambtsplichten enz. van beambten bij de 
Admiraliteit op de Maze, de convooien, licenten en andere middelen te water, de 
berechting van muiterijen enz.
1585 - 1766 2 banden
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Admiraliteit, Varia". Elke band heeft een inhoudstafel. Het in 
nummer 97 vermelde alphabetisch repertorium loopt ook over deze banden.
71 1585 - 1766
72 1597 - 1761

73 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland, plakkaten, 
instructiën enz. betreffende de oprichting en organisatie der Admiraliteiten, de 
aanstelling, ambtsplichten en bezoldiging hunner leden en beambten, hun 
financiën, de convooien en licenten, de concessiën in zake de heffing van rechten 
aan de West-Indische Compagnie en de Directie van de Levantschen handel 
gedaan, alsmede verschillende aangelegenheden van de Admiraliteit op de Maze in 
het bijzonder. Met alphabetisch repertorium.
1587 - 1695 1 band

74-75 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, staten, lijsten enz. betreffende de inrichting van het redres
der Admiraliteiten, den eed enz. hunner leden, hun finantiën, de invordering der 
middelen te water, de uitvoermogendheden enz.
1633 - 1746 2 banden
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Admiraliteit 1,2." Elke band heeft een inhoudstafel. het in 
nummer 97 vermelde alphabetische repertorium loopt over deze banden.
74 1633 - 1746
75 1636 - 1745

76-78 Aanteekeningen uit de resolutiën van de Staten van Holland betreffende de 
Admiraliteiten, de middelen te water en andere zeezaken.
1524 - 1735 3 deelen
76 1524 - 1652
77 1653 - 1734
78 1524 - 1735

De aanteekeningen in dit deel wijken hier en daar aanmerkelijk af van die in de 
vorige nummers.

79 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, aanteekeningen enz. betreffende de organisatie der 
Admiraliteiten en hun finantiën, de aanbouw en uitrusting van oorlogschepen enz.
1589 - 1784 1 pak
Gemerkt: "Admiraliteitscollegiën".

80 "Receuil (sic) van verscheidene stukken specterende tot de judicature en authoriteit 
van de collegiën ter admiraliteit; gelijk ook eenige stukken rakende de judicature 
van de Gecommitteerde Raden (van Holland)."
1590 - 1758 1 band
Met alphabetisch repertorium.

81-85 Copie-Adviezen van de Haagsche Besognes der gezamenlijke Admiraliteiten aan de 
Staten-Generaal en van de binnen Holland gevestigde Admiraliteiten aan de Staten 
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van Holland.
1781 - 1784 5 pakken
Met bijbehoorende stukken.
81 1781

Hierin ook een inhoudstafel en copie-resolutiën van de Haagsche Besognes over 
het jaar 1781.

82 1782
83 1782
84 1783
85 1784

86 Copie-Orders en aanschrijvingen van de Gouvernante aan de Admiraliteiten en 
zeeofficieren.
1756 - 1759 1 band
Met inhoudstafel.

c Departement der marine van Zijne Hoogheid.

C DEPARTEMENT DER MARINE VAN ZIJNE HOOGHEID.

87 Resolutiën van het "Departement der marine van Zijn Hoogheid". (Afschrift?)
1782 October 9 - 1785 Januari 24 1 deel
Dit departement, samengesteld uit de advocaten-fiscaal van de Admiraliteiten op de Maze en te 
Amsterdam Mr. D.R. Wijckerheld Bisdom en Mr. J.C. van der Hoop, de vice-admiralen P.H. Reijnst en 
J.A. Zoutman en den schout-bij-nacht J.H. van Kinsbergen, werd op 10 October 1782 door Prins 
Willem V ingesteld om hem in het bestuur der marine bij te staan.

d Rechtspraak.

D RECHTSPRAAK.
Zie de nummers 8, 69, 71, 72, 220.

e Finantiën in het algemeen.

E FINANTIËN IN HET ALGEMEEN.
Zie ook de nummers 14 - 17, 73 - 75, 79, 220.

88 "Stukken specterende tot de agterstand der provinciën in de extra-ordinaris 
equipagiën van 1740 - 1749."
1741 - 1772 1 band
Met inhoudstafel.

89 Aanteekeningen omtrent de financitën der Admiraliteiten en de hun gedurende de 
17de en 18de eeuw van 's Lands wege verstrekte subsidiën.
c. 1793 1 stuk

f Convooien, licenten en andere in- en uitgaande rechten.

F CONVOOIEN, LICENTEN EN ANDERE IN- EN UITGAANDE RECHTEN.
Zie ook de nummers 71 - 76, 187, 215 - 219, 235 - 237, 264.

90-96 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, plakkaten, ordonnantiën enz. betreffende de middelen te 
water.
1584 - 1753 7 banden
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Middelen te water I - VII." Elke band heeft een inhoudstafel.
90 1584 - 1744
91 1589 - 1751
92 1614 - 1753
93 1627 - 1724
94 1654 - 1748
95 1655 - 1724
96 1662 - 1745
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97 Alphabetisch repertoirum op de onder de nummers 90 - 96 vermelde banden.
1 deel

Dit repertorium loopt tevens over de nummers 2, 69, 71, 72, 74, 75, 100, 102, 105, 117, 120, 121, 165, 
173, 180, 181, 184, 193, 196, 215 - 230, 235 - 237, 240 - 248, 254 - 257, 259 - 261, 263, 264.

98 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Admiraliteit op de Maze, orders, 
aanschrijvingen enz. "tot directie der officieren van de convoyen en licenten".
1679 - 1779 1 band
Met alphabetisch repertorium.

99 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, copie-uitgaande brieven en aanschrijvingen dier 
Admiraliteit enz. betreffende geschillen met den Raad van State, de Staten van 
Zeeland en de Oost-Indisch Compagnie over admiraliteitszaken, alsmede over de 
betrekkingen met vreemde mogendheden, paspoorten, licenten enz.
1590 - 1746 1 band
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit".
Met inhoudstafel en alphabetischen index.

100 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze; memoriën enz. betreffende de van wege de Admiraliteiten
uitgegeven binnenlandsche paspoorten, de klachten dienaangaande van sommige 
provinciën, de tegemoetkoming daaromtrent aan verschillende plaatsen verleend 
enz.
1599 - 1781 1 pak
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Binnenlandsche paspoorten," Het in nummer 97 vermelde 
alphabetische repertorium loopt ook over dit pak.

101 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze; publicatiën instructiën, staten enz. betreffende de heffinf 
en opbrengst van het last- en veilgeld en de daarmede in verband staande meting 
en visitatie der schepen, de aanstelling en ambtsplichten der ijkmeesters, de heffing
van de rechten op de Levantische waren zoo hier te lande als in de Schalen van de 
Levant.
1606 - 1791 1 pak
Gemerkt: "Levantregt, Last- en Veijlgeld en Ykmeesters."

102 Resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland,vertoogen van de 
gezamenlijke Admiraliteiten en de Admiraliteit op de Maze enz. betreffende de in- 
en uitgaande rechten op goederen, afkomstig uit de Levant of derwaarts 
uitgevoerd.
1633 - 1744 1 band
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit, Levantsche regten."Het in nummer 97 vermelde alphabetische 
repertorium loopt ook over dezen band.
Met inhoudstafel.

103 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze,aanteekeningen enz. betreffende de in- en uitgaande 
rechten op de wol, alsmede staten van den in- en uitvoer van wol.
1592 - 1776, 1741 - 1784 1 omslag
Gemerkt: "Wolle."

g Officieren en minderen.

G OFFICIEREN EN MINDEREN.
Zie ook de nummers 6, 7, 9, 14 - 17, 69, 86, 119.
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104 Recueil van commissiën, instructiën en andere stukken betreffende de aanstelling 
van zeeofficieren.
1596 - 1761 1 band
Met inhoudstafel.

105 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Admiraliteit op de Maze, 
artikelbrieven en orders op de loopgelden en de krijgstucht aan boord, het saluut 
en de seinen, instructi n en reglementen voor de officieren, de scheepschirurgijns 
en het zeevolk, lijsten van de soldijen en medegegeven medicamenten, en andere 
stukken betreffende den dienst aan boord.
1621 - 1761 1 band
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Zeedienst."Het in nummer 97 vermelde alphabetisch 
repertorium loopt ook over dezen band.
Met inhoudstafel.

106 Ontwerp-, minuut- en copie-instructiën voor zeeofficieren en andere stukken 
dienaangaande.
1683 - 1783 1 omslag

106A Orders reglementen en instructies voor de officieren en soldaten van de zeemacht
1781 - 1785 1 pak

107 "Recueil van verscheijde oude stukken, rakende de directie van en over de 
equipagiën ter zee, de tractementen der zeeofficieren, den articulbrief te water, en 
de vaart der neutralen, en de prinsen en buijten."
1589 - 1698 1 band
Met alphabetisch repertorium.

108 Stukken (gedeeltelijk gedrukt) betreffende de geschilen van den luitenant-admiraal 
C. Schrijver met de weduwe van den kapitein-ter-zee J. Braak, den kapitein-ter-zee 
J. Hoeufft en anderen.
1744 - 1766 1 ban
Met inhoudstafel.

109 Stukken betreffende de zaak van den schipper van het koopvaardijschip De Stad 
Gistel J. Vollemans, beschuldigd van in een courantenartikel de Nederlandsche 
vloot van plichtsverzuim te hebben beticht.
1782 - 1783 1 omslag

h Zeemacht.

H ZEEMACHT.
Zie ook de nummers 8 en 117.

110 Copie-Memoriën omtrent de middelen tot verbetering van 's Lands zeemacht, 
aangeboden aan Prins Willem V door J.H. van Damme.
1780 - 1781 1 omslag

111 Staat van oorlog te water.
1628 1 deel
Afschrift uit de 18e eeuw.

112-115 Copie-Resolutiën van de Staten-Generaal en andere colleges, 
aanbestedingsvoorwaarden en bestekken van schepen, scheepsbouwkundige 
memoriën en nota's, lijsten van de zeemacht der Republiek en andere stukken 
betreffende den aanbouw en de uitrusting van schepen.
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1588 - 1784
112 1588 - 1784, 1 band
113 1598 - 1761, 1 band

Gemerkt: I. Met inhoudstafel.
114 1762 - 1776, 1 band

Gemerkt: II. Met inhoudstafel.
115 1777 - 1784, 1 omslag

116 Stukken betreffende onderhandelingen over den aankoop van eenige schepen in 
Frankrijk voor 's Lands marine.
1781 1 omslag

i Bouw, bewapening, bemanning en uitrusting van schepen.

I BOUW, BEWAPENING, BEMANNING EN UITRUSTING VAN SCHEPEN.
Zie ook de nummers 10 - 12, 14 - 17, 79, 112 - 115.

117 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, aanbestedingsvoorwaarden, lijsten enz. betreffende de 
constructie, het aanbouwen, huren, herstellen, uitrusten en monteeren van 's Lands
schepen en de grootte van de oorlogsvloot van den Staat.
1693 - 1749 1 band
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Aanbouw."Het in nummer 97 vermelde repertorium loopt ook 
over dezen band.
Met inhoudstafel.

118 Aanteekeningen, berichten, memoriën enz. betreffende de constructie, monteering 
enz. van 's Lands schepen.
1782 - 1784 1 omslag

119 Stukken betreffende het bemannen van 's Lands scgepen en de regeling der gages.
1782 - 1783 1 omslag

119A Extract resoluties, memories, ontwerpen, aantekeningen enz. aangaande de 
opgebrachte goederen,het saluut, tuigageonderhoud, seinen, aanwerven van 
scheepsvolk en de wacht.
1611 - 1785 1 pak
Ged. gedrukt.

j Loodswezen, geneeskundige dienst en quarantaine.

J LOODSWEZEN, GENEESKUNDIGE DIENST EN QUARANTAINE.
Zie ook nummer 8.

120-121 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten en Gecommitteerde Raden 
van Holland en de Admiraliteit op de Maze, plakkaten enz. betreffende 
voorzorgsmaatregelen tegen het overbrengen van besmettelijke ziekten, de 
quarantaine en het lazaret te Goedereede.
1602 - 1754 2 banden
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Besmettelijke ziekten I en II". Elke band heeft een inhoudstafel. 
Het in nummer 97 vermelde alphabetisch repertorium loopt ook over dezen band.
120 1602 - 1751
121 1702 - 1754

122 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, plakkaten, reglementen, instructiën, rapporten enz. 
betreffende voorzorgsmaatregelen tegen het overbrengen van besmettelijke 
ziekten door schepen.
1652 - 1769 1 band
Met inhoudstafel.
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k Kaapvaart, prijzen, buiten.

K KAAPVAART, PRIJZEN, BUITEN.
Zie ook de nummers 10 - 12, 69, 107, 221.

123 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, plakkaten, reglementen, instructiën, enz. betreffende de 
commissievaart, het beheer van de buitgemaakte en gestrande vijandelijke schepen
en goederen, de vaart der neutralen enz.
1590 - 1784 1 pak
Gemerkt: "Commissievaart en prinsen."

124 Recueil van de extract-resolutiën van de Staten-Generaal en de Admiraliteit op de 
Maze, plakkaten, publicatiën, reglementen, instructiën enz. betreffende de 
kaapvaart, welke medegegeven plegen te worden aan de commissievaarders.
1675 - 1783 1 band
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B Admiraliteit op de Maze.

B ADMIRALITEIT OP DE MAZE.
a Algemeen.

A ALGEMEEN.
Zie ook de nummers 3 en 73.

125-127 Uittreksels uit de resolutiën van de Staten-Generaal, de Admiraliteit op de Maze 
enz., hoofdzakelijk die Admiraliteit betreffende.
Uit de verwijzingen naar dit recueil, voorkomende in den onder nummer 128 vermelden index blijkt, 
dat het bekend stond onder den naam van "Generaal Recueil".
De uittreksels zijn alphabetisch gerangschikt.
125 Deel I.
126 Deel II.
127 Deel III.

128 Alphabetische index op het onder nummers 125 - 127 vermelde "Generaal Recueil".
1 deel

De verwijzingen naar genoemd Generaal Recueil zijn aangeduid met de letters G.R. De overige 
verwijzingen hebben betrekking op recueils, die niet meer aanwezig zijn.

129-130 Minuut-Resolutiën van de Admiraliteit op de Maze.
1744 - 1745 2 banden
129 1744 Januari 7 - 1744 December 28
130 1745 Januari 2 - 1745 December 14

130.1-130.9 Resoluties van het Col. v.d. Adm. op de Maze.
1746 - 1761 22 banden
130.1 1746 (jan. 4) - (dec. 20)
130.2 1747 (jan 3) - (dec. 28)
130.3 1748 (jan. 3) - (jun. 26)
130.4 1748 (jul. 2) - (dec. 20)
130.5 1749 (jan. 7) - (dec. 23)
130.6 1750 (jan. 20) - (dec. 22)
130.7 1751 (jan. 5) - (dec. 21)
130.8 1752 (jan. 4) - (dec. 19)
130.9 1753 (jan. 9) - (dec. 18)
130.10 1754 (jan. 8) - (dec. 17)
130.11 1755 (mrt. 4) - (dec. 23)
130.12 1756 (jan 6) - (jun. 29)
130.13 1756 (jul. 6) - (dec. 7)
130.14 1757 (jan 18) - (jun. 23)
130.15 1757 (jul. 3) - (dec. 20)
130.16 1758 (jan 17) - (jun. 27)
130.17 1758 (jul. 4) - (dec. 19)
130.18 1759 (jan 9) - (jun. 26)
130.19 1759 (jul. 3) - (dec. 11)
130.20 1760 (jan 8)- (jun. 24)
130.21 1760 (jul. 1) - (dec. 23)
130.22 1761 (jan. 6) - (dec. 21)

136.1-136.5 Alfabetisch Repertorium op de resoluties van het College v.d. Adm. op de Maze.
1744 - 1761; 1781 - 1785 5 banden
136.1 1744 - 1751
136.2 1752 - 1756
136.3 1757 - 1761



20 Admiraliteiten / Bisdom 1.01.47.21

136.4 1781 - 1783
136.5 1784 - 1785

131-136 Repertorium op de resolutiën der Admiraliteit op de Maze.
1741 - 1780
Blijkens een aanteekening vóór in het deel over 1741 - 1750 loopt dit repertorium alleen over de 
"voornaamste" resolutiën en is het "getrokken uijt de gebrekkige registers, die agter in de 
resolutieboeken werden geformeert."
131 1741 - 1750
132 1751 - 1760
133 1761 - 1766
134 1767 - 1772
135 1773 - 1777
136 1778 - 1780

137-143 Minuut-Uitgaande brieven en -adviezen van de Admiraliteit op de Maze.
1748 - 1784 7 banden
137 c. 1748 Mei 7 - 1748 December 12
138 1759 Februari 20 - 1760 December 9
139 1761 Januari 18 - 1762 November 30
140 1763 Januari 31 - 1766 December 2
141 1767 Januari 22 - 1770 November 20
142 1771 Januari 8 - 1774 December 20

Met eenige bijbehoorende losse stukken.
143 1780 Januari 5 - 1784 December 5

144-153 Klad- en Minuut-Rapporten aan de Admiraliteit op de Maze van Mr. J. Bisdom, Mr. 
G.D. Denick en Mr. D.R. Wijckerveld Bisdom, achtereenvolgens advocaat-fiscaal bij 
die Admiraliteit, en besluiten dienaangaande door haar genomen.
1750 - 1784 10 banden
144 1750 Juli 7 - 1756 December 7
145 1757 Januari 18 - 1758 December 19
146 1759 Januari 30 - 1760 December 16
147 1761 Januari 6 - 1762 December 14
148 1763 Februari 22 -1766 November 4
149 1767 Februari 24 - 1770 December 11
150 1774 Januari 8 - 1774 November 22
151 1775 Januari 24 - 1777 December 9
152 1778 Januari 27 - 1779 December 28
153 1780 Februari 15 - 1784 Juli 20

154-155 Minuut- en Copie-Uitgaande brieven van Mr. G.D. Denick, als advocaat-fiscaal der 
Admiraliteit op de Maze.
1751 - 1777 2 deelen
154 1751 Februari 4 - 1768 April 28
155 1768 Mei 8 - 1777 Juni 28

156-156B Brieven ingekomen bij Mr. D.R. Wijckerheld Bisdom.
1780 - 1785
156 van den vice-admiraal D. Pichot.1781 Mei 6 - 1784 November 29, 1 

pak
156A van den kapitein-ter-zee A. de Bruijn.1780 Juli 25 - 1782 Februari 10, 1

omslag
156B van den pensionaris van Amsterdam Mr. E. F. van Berckel. Met 

bijlage.1785 September 30, 1 omslag
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b Leden, ministers, beambten.

B LEDEN, MINISTERS, BEAMBTEN.
Zie ook de nummers 71, 72, 189.

157 Repertorium op de "commissieboeken van de Raad ter Admiraliteit op de Mase".
1642 - 1756 1 deel

158-160 Recueil van extract-resolutiën van de Admiraliteit op de Maze, aanteekeningen, 
memoriën enz. betreffende de aanstelling, ambtsplichten, bezoldiging enz. van de 
onder die Admiraliteit dienende beambten, officieren en matrozen, de regeling van 
den dienst op haar binnen- en buitencomptoiren enz.
17de en 18de eeuw 3 banden
Gemerkt: "Admiraliteit, personeel I, II, III". Het onder nummer 13 vermelde alphabetisch repertorium
loopt ook over deze banden.
158 Deel I
159 Deel II
160 Deel III

161 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, aanteekeningen enz. betreffende de bezoldiging, 
emolumenten, reis- en vacatiegelden van de leden dier Admiraliteit, de benoeming 
hunner ondergeschikte beambten, den tijd hunner vergaderingen enz.(1621 - 1766), 
de aanstelling, ambtsplichten, emolumenten, reis- en vacatiekosten van haar 
advocaat-fiscaal (1590 - 1784), de aanstelling, ambtsplichten, bezoldiging, 
emolumenten en leges van haar secretaris en den dienst op haar secretarie (1622 - 
1772).
17e en 18e eeuw 1 pak
Gemerkt: "Admiraliteit Mase I, Raden Fiscaal, Secretarissen."

162 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, aanteekeningen enz. betreffende de aanstelling, 
ambtsplichten, bezoldiging, emolumenten enz. van den commies-generaal der 
convooien en licenten van die Admiraliteit (1598 - 1783), de ambsplichten, 
bezoldiging, emolumenten enz. van haar vendumeester (1598 - 1777), de 
aanstelling, ambtsplichten en bezoldiging van haren commies-chartermeester, 
alsmede de op haar charterkamer berustende archivalia (1700 - 1780), de 
aanstelling, ambtsplichten, bezoldiging, emolumenten, kost- en sluitgelden enz. 
van haar provoost en hellebaardiers (1588 - 1783), de aanstelling, bezoldiging, 
vacatie- en reisgelden enz. van haar exploictiërs 91599 - 1760) en haar boden en 
kamerbewaarder (1647 - 1780), de ambtsplichten, daggelden enz. van haar sjouwers
en wakers (1711 - 1750), de aanstelling, dienst, emolumenten enz. van haar 
scheepsschrijvers, controleurs, portiers, uitroepers en turfdragers (1649 - 1784).
16e, 17e en 18e eeuw 1 pak
Gemerkt: "Admiraliteit, Mase II. Commisen-generaal, vendumeester, ... commis van de 
charterkamer, exploictier, bodens, kamerbewaarder, chouwers en wakers en andere bedienden".

163 Extract-Resolutiën van deAdmiraliteit op de Maze en de Vroedschap van 
Rotterdam, aanteekeningen enz. betreffende den aankoop en den inwendigen 
dienst van het logement dier Admiraliteit in Den Haag (1670 - 1711), de oprichting 
van haar lijnbaan, en de ambtsplichten van den directeur en de opzieners van deze 
(1695 - 1741), de aanstelling, ambtsplichten, bezoldiging, emolumenten enz. van de 
geëmployeerden op haar werf, de herstellingen aldaar enz. (1647 - 1784), de 
aanstelling, ambtsplichten, bezoldiging, daggelden van de commandeurs en 
minderen op haar uitleggers, de aanbouw en herstelling van deze, hun voorziening 
met scheepsbehoeften enz. (1648 - 1776), de aanbouw, herstelling, meubilering en 
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het gebruik van haar jachten en de aanstelling, dienst, bezoldiging, emolumenten 
van hun commandeurs en personeel enz. (1616 - 1784), de aanstelling, 
ambtsplichten, bezoldiging, loonen enz. van den meester-scheepstimmerman, 
smid, schilder, metselaar en ander personeel op haar werf (1649 - 1782), de 
ambtsplichten van haar instrumentmaker en instructeur-examinateur (1749 - c. 
1751), het gedrag van het werkvolk op haar werf bij gelegenheid van de verjaring 
van Prins Willem V op 8 maart 1783 en zijn deelneming aan de woelingen in 1784.
17e en 18e eeuw 1 pak
Gemerkt: "Admiraliteit, Mase III. 's Lands gebouwen, jagten, uitleggers en bedienden van 's Lands 
magazijn en werf."

164 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Haagsche Besognes en de 
Admiraliteit op de Maze, aanteekeningen enz. betreffende de aanstelling, 
ambtsplichten enz. van de equipagemeester en werfschrijvers dier Admiraliteit 
(1614 - 1781), den eed van haar beambten, de survivance van hun ambt, hun 
vrijwilligen afstand daarvan aan anderen (1608 - 1703), de verhooging en 
vermindering van de wedden van haar ambtenaren en het toeleggen van een 
tractement van gratie aan hun nagelaten familieleden (1605 - 1736), de gagementen
en pensioenen van haar eervol ontslagen beambten 91649 - 1782), de vertrekkingen
van turf en kaarsen aan haar ambtenaren (1738 - 1752), de aanstelling en 
ambtsplichten van de "commiezen tot de besognes te 's Hage" (1669 - 1759), de 
aanstelling van een "commis tot het innen en ontvangen van de penningen, de 
zeezaken concerneerende, uit de niet equipeerende provinciën"(1704 - 1708), de 
aanstelling en ambtsplichten van haar "nouvelle-schrijver"(1648 - 1730), de door 
haar uitgereikte recognities, vereeringen, douceurs en nieuwjaarsgiften (1641 - 
1715), de aanbesteding van de levering harer benoodigdheden, de overeenkomsten 
dienaangaande met haar leveranciers aangegaan, de betaling van dezen enz. (1606 
- 1779), de door haar uitgereikte gratuiteiten en giften aan behoeftigen, voor den 
bouw van kerken enz. (1623 - 1695).
17e en 18e eeuw 1 pak
Gemerkt: "Admiraliteit, Maze IV".

165 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Admiraliteit op de Maze, 
reglementen, instructiën enz. betreffende de administratie van het comptoir van 
equipage dier Admiraliteit, de ambtsplichten van haar equipage-meester en de 
overige beambten onder dat comptoir hoorende, de aanbouw en uitrusting van 's 
Lands schepen enz.
1588 -1762 1 band
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Admiraliteit Comptoir van Equipage". het in nummer 97 
vermelde alphabetisch repertorium loopt ook over dezen band.
Met inhoudstafel.

166 Extract-Resolutie van de Admiraliteit op de Maze voor Mr. J. Bisdom, houdende 
verzoek om bericht en raad op een request van een paar commiezen tot de 
comptabele rekeningen om toelegging van leges.
1750 April 7 1 stuk

c Rechtspraak.

C RECHTSPRAAK.

167 Copie-Crimineele vonnissen van de Admiraliteit op de Maze.
1575 - 1710 1 deel
Met repertorium.

168 Stukken betreffende het rechtsgeding voor de Admiraliteit op de Maze gevoerd 
tegen J.F. Berith in zake de aanhouding van een partij suiker, en de "daarop 
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gevolgde veranderingen van de belastinge der inkomende en uitgaande suikeren".
1768 - 1771 1 band
Met inhoudstafel.

169 Stukken betreffende de rechtsgedingen, voor de Admiraliteit op de Maze gevoerd 
tegen den luitenant-ter-zee A. van Rooijen "wegens het vervalschen der 
consumptielijsten" op 's Lands schip Castor,
1784 1 omslag

d Finantiën in het algemeen.

D FINANTIËN IN HET ALGEMEEN.
Zie ook de nummers 7 en 164.

170 Aanteekeningen uit de resolutiën van de Admiraliteit op de Maze "betrekkelijk tot 
het opnemen der rekeningen" van haar comptabele beambten.
1627 - 1752 1 deel
Met alphabetisch repertorium.

171 Alphabetisch repertorium op de plakkaten, resolutiën en andere orders "relatief tot 
hete opneemen der comptabele rekeningen" bij de Admiraliteit op de Maze.
1627 - 1783 1 deel

172 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Admiraliteit op de Maze, 
memoriën, lijsten, staten enz. betreffende de baten en lasten dier Admiraliteit, de 
ontvangsten van hare verschillende comptoiren, de invordering harer middelen, de 
haar van 's Lands wege verstrekte subsidiën, de door haar te leen opgenomen 
kapitalen, de middelen om door bezuinigingen haar geldelijken toestand te 
verbeteren enz.
1589 - 1784 1 pak
Gemerkt: "Finantie Admiraliteit op de Mase".

173 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, memoriën, lijsten, staten enz. betreffende den 
finantieelen toestand dier Admiraliteit, de door haar gedane geldleeningen op 
interest en lijfrente enz.
1671 - 1751 1 band
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Finantiën Admiraliteit". Het in nummer 97 vermelde 
alphabetisch repertorium loopt ook over dezen band.
Met inhoudstafel.

174 Copie-Declaratie, door De Ruyter ingediend bij de Admiraliteit op de maze wegens 
zijn buitengewone onkosten en voorschotten in 1671.
c. 1672 Februari 16 1 stuk

175 Declaratie, door de regenten van het gasthuis te Rotterdam ingediend bij de 
Admiraliteit aldaar, wegens de onkosten door hen gemaakt voor de behandeling en 
verpleging der zieken en gekwetsten, "opgesonden uijt 's Lands vloot van oorloge 
over de getroffen batalie tegens de France ende Engelsche" in 1673.
1675 Februari 28 1 stuk

176 "Lijste van verschootte peninge (sic) en vacatie gedaen (door?) ten dienste van den 
Lande" voor de Admiraliteit op de Maze in 1673 en 1675.
c. 1675 April 4 1 stuk

177-178 Copie-Declaraties, door verschillende zeeoficieren ingediend bij de Admiraliteit op 
de Maze wegens buitengewone onkosten en voorschotten.
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1689 - 1778 2 deelen
177 1689 - 1712
178 1755 - 1778

Met inhoudstafel.

179 "Reglement (gedrukt) op 't stuk der extraordinaris declaratiën der zeeofficieren", 
vastgesteld door de Admiraliteit op de Maze.
1761 April 7 2 ex

179A Opgave van de goederen geladen in het schip de Maria Geertruy Galuy in de haven 
van Rotterdam gelegen.
1743 1 stuk

e Convooien, licenten en andere in- en uigaande rechten.

E CONVOOIEN, LICENTEN EN ANDERE IN- EN UIGAANDE RECHTEN.
Zie ook de nummers 158 - 160, 172.

180 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, den Raad van State, de Staten van 
Holland en de Admiraliteit op de Maze, memoriën, enz. betreffende de vaart en 
tollen op de Maas, de comptoiren in het Overkwartier van Gelderland, de 
handelsbetrekkingen met de Oostenrijksche Nederlanden en Luik enz.
1607 - 1748 1 band
Gemerkt: "Overquartier, Commercie op de Schelde en Mase". Het in nummer 97 vermelde 
alphabetische repertorium loopt ook over dezen band.
Met inhoudstafel.

181 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, rapporten, memoriën, enz. betreffende de vaart en tollen 
op de Maas, de middelen te water in het Land van Overmaze en het Overkwartier 
van Gelderland, het comptoir Maastricht enz.
1662 - 1746 1 band
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit Overquartier van Gelderland". Het in nummer 97 vermelde 
alphabetische repertorium loopt ook over dezen band.
Met inhoudstafel.

182-183 Staten van de hoeveelheid ingevoerd graan en de daarvoor betaalde rechten op de 
comptoiren Dordrecht, Rotterdam en Schiedam, opgemaakt uit de aldaar 
gehouden lijsten der generale verklaringen en aangiften,
1751 - 1784 2 deelen
Gemerkt: "Granen A, B".
182 1751 - 1753, 1755 - 1758
183 1762 - 1784

Hierin ook opgaven omtrent den invoer op het comptoir Delfshaven.

184 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Admiraliteit op de Maze, brieven 
en aanschrijvingen van deze Admiraliteit, rapporten enz. betreffende hare 
comptoiren te Maastricht, Vaals, Venlo en Roermond, de invordering van 's Lands 
rechten door verschillende onder haar hoorende comptabele ambtenaren, heet 
doen van rekening en verantwoording door dezen, hun aanstelling, bezoldiging 
enz. het barrièretractaat, de vaart en tollen op de Maas enz.
1665 - 1753 1 band
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Mastricht". Het in nummer 97 vermelde alphabetische 
repertorium loopt ook over dezen band.

185 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Admiraliteit op de Maze, 
instructiën enz. betreffende het comptoir van convooien en licenten te Ravestein.
1626 - 1752 1 band
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Met inhoudstafel.

186 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Admiraliteit op de Maze, 
instructiën, rapporten enz. betreffende de ambtsplichten van de beambten op het 
comptoir Venlo en andere aangelegenheden van dat comptoir.
1758 - 1777 1 omslag

187 Copie-Brieven van de Admiraliteit op de Maze aan de Staten-Generaal, Prins 
Willem III, eenige van haar beambten en anderen omtrent verschillende convooi- 
en licentzaken en andere admiraliteitsaangelegenheden.
1692 Januari 20 - 1693 Maart 5 1 deel

188 Plakkaten en publicatiën van de Staten-Generaal, alsmede publicatiën en extract-
resolutiën der Admiraliteit op de Maze, door deze toegezonden aan hare 
comptoiren van convooien en licenten.
1782 Januari 3 - 1784 December 21 1 band
Vóórin een alphabetisch repertorium van de plakkaten, publicatiën en aanschrijvingen, door 
genoemde Admiraliteit aan de comptoiren toegezonden in de jaren 1689 - 1783.

189 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze en in Zeeland, publicatiën, instructiën enz. betreffende de 
aanstelling en ambtsplichten van de contrarolleurs, commiezen enz. op 
verschillende comptoiren van de Admiraliteit op de Mzae, de heffing en invordering
der rechten aldaar en de daarover gerezen moeilijkheden en geschillen, alsmede 
betreffende de regeling van den dienst op eenige onder diezelfde Admiraliteit 
hoorende veren, de klachten over haar beschikkingen dienaangaande, de geschillen
over deze veren enz.
1598 - 1784 1 pak
Gemerkt: "Veeren en comptoiren der convoyen en licenten."

190 Klad-, ontwerp- en copie-verbalen, gehouden door de gecommitteerden uit de 
Admiraliteit op de Maze, tot het visiteeren van haar comptoiren. Met 
bijbehoorende extract-resolutiën dier Admiraliteit en andere stukken.
1746 - 1782 1 band

191-192 "Liste (gedrukt) van de rechten van incommen ende uijtgaen op de 
coopmanschappen, manufacturen ende waeren, van den 21 December 1680, 
mitsgaders van het regt van transit door de provincie van Gelderland, in dato den 
27 November 1682, alsmede op de coopmanschappen, manufacturen ende waeren 
op- ende afvarende de riviere van de Maze, van den 14 Januari 1683."
17e en 18e eeuw 2 ex
Het laatste exemplaar bevat tevens eenige stukken betreffende hetzelfde onderwerp over 1680 - 
1755.
191 Deel I
192 Deel II

193 Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Gelderland, Holland en Zeeland, 
aanteekeningen enz. betreffende de geschillen met Gelderland over de heffing van 
de middelen te water ingevolge het plakkaat van 19 Juni 1687.
1729 - 1742 1 band
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Different over 't placaat van 1687". Het in nummer 97 vermelde 
alphabetische repertorium loopt ook over dezen band.
Met inhoudstafel.

194 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en Zeeland en de
Admiraliteit op de Maze, aanteekeningen enz. betreffende de geschillen tusschen 
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de Admiraliteiten op de Maze en in Zeeland "over het half licent en de perceptie van
f 100 voor de turfactens".
1587 - 1768 1 band
Met inhoudstafel.

195 "Recueil-suppletoir van verscheide missivens en andere stukken concernerende de 
verschillen met de Admiraliteit in Zeeland nopens den ontfang van het half licent en
eenige andere pointen."
1590 - 1751 1 band
Met inhoudstafel.

196 Resolutiën van de Staten-Generaal, vertoogen van de gezamenlijke Admiraliteiten 
en de Admiraliteit op de Maze enz. betreffende de "klagten van het collegie ter 
Admiraliteit in Vriesland van September en October 1731 over den onordenteliken 
ophef der regten van het collegie ter Admiraliteit op de Maaze".
1687 - 1735 1 band
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. "Klagten Admiraliteit Vriesland tegen de Admiraliteit op de 
Maaze". Het in nummer 97 vermelde alphabetische repertorium loopt ook over dezen band.
Met inhoudstafel.

197 "Recueil der stukken rakende 't different tusschen de Admiraliteit (op de Maze) en 
de West-Indische Compagnie tzedert 1700 tot 1767", over het recht van die 
Admiraliteit tot het heffen van het convooi of de recognitie van uit West-Indië 
ingevoerde goederen enz.
17e eeuw 1 band
Met inhoudstafel.

f Officieren en minderen.

F OFFICIEREN EN MINDEREN.
Zie ook de nummers 157 en 179.

198 "Recueil van commissiën der luitenant- enn vice-admiraals, schouten-bij-nacht van
en onder het collegie op de Maze, mitsgaders van den secretaris, den doctor en 
chirurgijn-generaal van de vloot, en nog van verscheijde stukken concernerende 
den rang der luitenant-admiraals."
1618 - 1781 1 band
Met inhoudstafel.

199 Stukken betreffende een twist tusschen den luitenant J. de Bruijn en den eersten 
schrijver J. Heij over een quaestie van point d'honneur.
1784 1 omslag

200 Stukken betreffende de klachten van den luitenant-ter-zee N. Koelberg over den 
kapitein A. de Bruijn, als commandant van het onder de Admiraliteit op de Maze 
hoorende 's Lands schip Prins Willem, wegens diens gedrag ten opzichte van het 
scheepsgeschut en de schafting voor het volk.
1781 - 1782 1 omslag

g Schepen.

G SCHEPEN.
Zie ook de nummers 163 en 165.

201 Stukken betreffende het verongelukken van het onder de Admiraliteit op de Maze 
hoorende 's Lands schip Brielle vóór Goedereede.
1784 1 omslag
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h Kaapvaart.

H KAAPVAART.

202 Stukken door de Admiraliteit op de Maze medegegeven aan den kapitein J. Visser, 
voerende het kaperschip Het Algemeen Belang.
1781 1 band

i Huizen en magazijnen.

I HUIZEN EN MAGAZIJNEN.
Zie ook nummer 163.

203 Copie-Schepenbrieven betreffende de eigendomsoverdracht der aan de 
Admiraliteit op de Maze toebehoorende erven te Rotterdam.
1581 - 1619 1 omslag

204 Stuken betreffende den bouw en de herstellingen van het Princenhof of 
Admiraliteitshof te Rotterdam.
Begin 17e eeuw tot 1736 1 omslag

205 Stukken betreffende de herstellingen en vergrootingen van het 
Admiraliteitsmagazijn te Rotterdam.
1690 - 1782 1 omslag

206 Extract-Resolutiën van de Admiraliteit op de Maze beetreffende de herstellingen 
van haar wachthuizen buiten Rotterdam.
1671 1 stuk
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C Admiraliteiten te Amsterdam, in Zeeland, in West-Friesland en het Noorderkwartier en in Friesland.

C ADMIRALITEITEN TE AMSTERDAM, IN ZEELAND, IN WEST-FRIESLAND EN HET 
NOORDERKWARTIER EN IN FRIESLAND.

207 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland, 
aanteekeningen enz. betreffende de aanstelling, dienst, bezoldiging en 
emolumenten van de leden en beambten der Admiraliteit te Amsterdam, alsmede 
omtrent geschillen tusschen dit college en de stad Amsterdam of wel tusschen de 
leden onderling.
1741 - 1781 1 pak
Gemerkt: "Admiraliteit te Amsterdam".

208 "Straff- en conduitelijst van de onderofficieren en soldaaten op (het onder de 
Amiraliteit van Amsterdam hoorende) 's Lands schip van oorlog De Admiraal-
Generaal", opgemaakt door den luitenant-ter-zee C.A. Verhuell.
1782 Januari 28 1 stuk

209 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, aanteekeningen enz. betreffende den finantiëelen 
toestand der Admiraliteit in Zeeland, de bij haar gebruikelijke wijze vn aanbouw en 
herstel van de oorlogschepen en van hun voorziening met behoeften, den aankoop 
van het door haar benoodigd geschut, het droogdok en de haven te Vlissingen, 
convooi- en licentzaken enz.
1649 - 1783 1 pak
Gemerkt: "Admiraliteit in Zeeland".

210 "Recueil van eenige particuliere quaestiën (der Hollandsche Admiraliteiten) met de 
Admiraliteit in Zeeland".
1751 - 1753 1 band
Met inhoudstafel.

211 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en andere 
stukken betreffende den financiëelen toestand der Admiraliteit in West-Friesland 
en het Noorderkwartier, de oprichting van het hospitaal te Enkhuizen, convooi- en 
licentzaken enz.
1725 - 1783 1 pak
Gemerkt: "Admiraliteit in t Noorderquartier".

212 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Groningen en andere 
stukken betreffende den finantiëelen toestand der Admiraliteit in Friesland, 
convooi- en licentzaken en oneenigheden dienaangaande tusschen haar en de 
Staten van Groningen en den Koning van Pruisen, de instelling van een nieuw ton-, 
vuur- en bakengeld op de Eems en de oprichting en onderhouding van een 
vuurbaak op Borkum, den opbouw van haar in Januari 1771 afgebrande 
vergaderplaats en magazijnen enz.
1662 - 1784 1 pak
Gemerkt: "Admiraliteit in Vriesland".

213 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, aanteekeningen enz. betreffende het 
onderzoek naar het finantie-wezen der Admiraliteit in Friesland, ingesteld door de 
ad hoc-gecommitteerden van de Staten-Generaal Van Brakel, Rengers, Van 
Straalen en Van Wijn.
1785 - 1790 1 pak
Gemerkt: "Admiraliteit in Vriesland, Finantiën".



1.01.47.21 Admiraliteiten / Bisdom 29

214 Copie-Rapport over de gesteldheid van (het onder de Admiraliteit in Friesland 
hoorende) Landsschip Pallas, opgemaakt door zijn bevelhebber den kapitein-ter-
zee J.H. van Kinsbergen.
1734 Februari 7 1 stuk
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D Handel, visscherij, nijverheid.

D HANDEL, VISSCHERIJ, NIJVERHEID.
a Van de Republiek.

A VAN DE REPUBLIEK.
Zie ook de nummers 7, 10 - 12, 74, 75, 103, 180, 181, 239.

215-219 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland, plakkaten, 
memoriën enz. betreffende de propositie van Prins Willem IV tot verbetering van 
den koophandel en in verband daarmede van de regeling der middelen te water.
1644 - 1755 5 banden
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit, Propositie van Zijn Hoogheid I - V". Elke band heeft een 
inhoudstafel. Het in nummer 97 vermelde alphabetisch repertorium loopt ook over dezen banden.
215 1644 - 1753
216 1686 - 1752
217 1720 - 1755
218 1729 - 1753
219 1745 - 1755

220 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland, rapporten 
enz. betreffende de gechillen tusschen de Admiraliteit op de Maze en eenige 
Kamers van de Oost-Indische Compagnie over de uitlevering van deserteurs, 
alsmede over de inkomsten der Admiraliteiten en de middelen om die zoodanig te 
verbeteren, dat zij de kosten van de bescherming van 's Lands koophandel alleen 
kunnen dragen, de propositie van Prins Willem IV tot verbetering van den handel, 
de totstandbrenging van een nieuw transito met Brabant en Vlaanderen, het 
verzoek van de Groenlandschen Straat Davisvaarders om vrijdom van uitgaande 
recten en om premies, de beveiliging en aanwakkering van den handel van Berbice, 
Demerary en Essequebo, de commercie op Riga en Italië, de zeemacht van Marokko
enz.
1744 - 1776 1 pak
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit". Het in nummer 97 vermelde alphabetisch repertorium loopt 
ook over dit pak.

221 Aanteekeningen, memoriën, rapporten enz. beetreffende het verhandelde in de 
Haagsche Besognes, het verbod van de vaart ten handel en ter visscherij, de 
bescherming onzer koopvaardijschepen tegen den vijand en de aanmoeidiging der 
kaapvaart, de vergunning om nederlandsche koopvaardijschepen te verkoopen aan
vreemden, den uitvoer van sommige goederen enz.
1781 - 1783 1 pak

222 Stukken (gedeeltelijk gedrukt) betreffende de Groenlandsche en Straat 
Davisvisscherij.
1614 - 1779 1 pak

223 Stukken (gedeeltelijk gedrukt) betreffende de haringvaart en Groote Visscherij.
1683 - 1782 1 omslag

224 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland, memoriën 
enz. betreffende de vaart- en tollen op den Rijn.
1718 - 1780 1 pak
Gemerkt: "Vaart en tollen langs den Rhijn".

225 "Recueil van stukken rakende de commercie in Denemarken, Swede, Portugal, 
Rusland en de Oostenrijksche erflanden, alsook in de Levant."
1743 - 1761 1 band
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Met inhoudstafel.

226 Extract-Resolutiën van de Staten van Holland en andere stukken betreffende de 
inrichting van den postdienst op Engeland, Frankrijk, Pruisen enz., de regeling van 
het Hollandsche postwezen na den overgang aan de provincie in 1752, den dienst 
van de zeetijdingen enz.
1660 - 1780 1 pak
Gemerkt: "Posterijen en Zeetijdingen".

227-228 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, plakkaten, rapporten, aanteekeningen enz., meerendeels 
betreffende de verzoeken van kooplieden en fabrikaten om den iinvoer te 
verbieden van verschillende buitenlands vervaardigde goederen, om verhooging 
der inkomende en verlaging der uitgaande rechten, verbod van uitvoer voor 
materialen, grondstoffen, landbouwproducten en gereedschappen en andere 
beschermende maatregelen.
1589 - 1784 2 pakken
Gemerkt: "Gewassen, Fabriquen en Traficquen I, II".
227 1589 - 1784
228 1614 - 1782

229 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, memoriën enz. betreffende de verzoeken van de 
suikerrafinadeurs om belasting van buitenlandsche siropen, vrijdom van uitgaande 
rechten voor hier te lande gerafineerde suiker en siroop, uitvoerpremies, verlaging 
van den impost op de door hen benoodigde kolen enz.
1605 - 1775 1 omslag
Gemerkt: "Suikerrafinaderijen".

230 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, plakkaten, aanteekeningen enz. betreffende de verzoeken 
van eigenaars van kopermolens en vn moutmakers om wijziging in de plakkaten op 
den uitoer van koepren etels en ander voor de branderijen benoodigd koperwerk en
op het inkomend recht op gerst en mout, alsmede betreffende den uitvoer van 
koren, de vaststelling van de prijzen van boter en aardappelen enz.
1616 - 1748 1 pak
Gemerkt: "Granen, Boter, Aardappelen, Mouterijen en Koornbrandewijnstookerijen".

231 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, aanteekeningen enz. betreffende de verzoeken van 
verschillende belanghebbenden om den uitvoer te verbieden van hoepels en 
hoephout of wel den invoer te verbieden en den uitvoer toe te laten.
1669 - 1777 1 omslag
Gemerkt: "Hoepen en hoephout".

b In het gebied van de Admiraliteit op de Maze.

B IN HET GEBIED VAN DE ADMIRALITEIT OP DE MAZE.
Zie ook de nummers 180, 182, 183, 239.

232 "Recueil van verscheide stukken rakende de straatweg van 's Bosch naar Luijk en 
een project van een canael."
1740 - 1776 1 band

233 Extract-Resolutiën van de Staten van Holland en de magistraten van 's 
Hertogenbosch en Oirschot, memoriën, ontwerpen, begrootingen enz. betreffende 
de onderhandelingen van de commissie ad hoc uit de Staten van Holland met de 
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regeeringen van 's Hertogenbosch, Eindhoven en Oirschot over de verlenging van 
den straatweg van Den Bosch tot aan het grondgebied van Luik.
1782 - 1785 1 band
Mr. D.R. Wijckerheld Bisdom was lid van genoemde commissie.
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E Koloniën

E KOLONIËN
Zie ook de nummers 7 en 263.

234 "Project-Reglement op de troupes van de Oost-Indische Compagnie in Indiën", 
voorgesteld aan de Vergadering van Zeventien door den Gouverneur-Generaal Van 
Imhoff.
1742 1 omslag
Met toelichtingen.

235-237 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland, de 
Bewindhebberen der West-Indische Compagnie, de Directie der Societeit van 
Suriname enz., octrooien, reglementen enz. betreffende het bestuur der West-
Indische koloniën, de handel en vaart op deze, de geschillen tusschen die 
Compagnie en de Admiraliteiten over de recognitiën enz.
1624 - 1752 3 banden
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. West-Indië I - III". Elke band heeft een inhoudstafel.Het in 
nummer 97 vermelde alphabetisch repertorium loopt ook over dezen banden.
235 1624 - 1740
236 1683 - 1752
237 1724 - 1742

238 "Recueil van eenige stukken rakende de West-Indische Compagnie, voornamentlijk 
't eiland Curaçao en de colonie van Essequebo en Suriname."
1662 - 1772 1 band
Met inhoudstafel.
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F Betrekkingen met vreemde mogendheden en moeilijkheden met deze over de neutraliteit ter zee, tollen enz.

F BETREKKINGEN MET VREEMDE MOGENDHEDEN EN MOEILIJKHEDEN MET 
DEZE OVER DE NEUTRALITEIT TER ZEE, TOLLEN ENZ.
Zie ook de nummers 74, 75, 99, 107, 123.

239 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, reglementen, aanteekeningen enz. betreffende de aan 's 
Lands consuls toegelegde consulaatrechten en hun verplichting om aan 
Nederlandsche zeelieden onderstand en reisgeld te verstrekken, het verleenen van 
vrijen doortocht en vrijdom van uitgaande rechten voor emigranten uit Zwitserland 
en de Palts overgevoerd wordende naar Pennsylvanië en andere Engelse koloniën 
in Noord-Amerika, de oprichting van een Aziatische Commerciecompagnie te 
Emden, het beweerde recht van den vorst van Monaco op een belasting van de 
aldaar passerende schepen, de hoeveelheid Engelsche kolen op sommige plaatsen 
binnen het ressort van de Admiraliteit op de Maze aangebracht omstreeks 1780 en 
meer andere zaken den kolenhandel aangaande, den handel van de Republiek op 
Sicilië voornamelijk in zout, de edicten in zake den zouthandel enz. omstreeks 1772 
uitgevaardigd in Pruisen, de houding der Republiek ten opzichten van den opstand 
der Corsikanen tegen Genua in 1760 enz.

1 pak
Gemerkt: "Consuls, consulaatregten, reisgelt matrosen, doorvoeren van emigranten, koolenhandel 
en andere zaken van commercie.

240-245 Tractaten, memoriën, aanteekeningen enz. omtrent de betrekkingen der Republiek 
mete vreemde mogendheden, inzonderheid op het gebied van handel en 
scheepvaart.
1594 - 1755 6 banden
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Buitenandsch 1 - VI". Het in nummer 97 vermelde alphabetisch 
repertorium loopt ook over dezen banden.
240 1594 - 1743
241 1626 - 1753
242 1626 - 1755
243 1648 - 1752
244 1691 - 1742
245 1737 - 1743

246-248 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland en andere 
stukken betreffende onze betrekkingen met de Barbarijsche Staten, de 
onderhandelingen met deze gevoerd over vrede en lossing van christenslaven, de 
jaarlijksche geschenken hun door de Republiek geschonken, de Turksche 
paspoorten enz.
1686 - 1755 3 banden
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Barbarijsche kust I - III". Elke band heeft een inhoudstafel. Het in 
nummer 97 vermelde alphabetisch repertorium loopt ook over dezen banden.
246 1686 - 1755
247 1719 - 1741
248 1728 - 1753

249 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, plakkaten, aanteekeningen enz. betreffende Tursche 
passen en zeebrieven.
1714 - 1782, 1757 - 1783 1 omslag

250 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland, memoriën, 
aanteekeningen enz. betreffende de moeilijkheden met Engeland over de vaart en 
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handel op Frankrijk en het aanhouden en opbrengen van Nederlandsche schepen 
door de Engelschen.
1778 - 1780 1 omslag

251 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, memoriën ontwerpen, aanteekeningen 
enz. betreffende de onderhandelingen met Engeland over het sluiten van een cartel
tot uitwisseling van krijgsgevangenen.
1782 1 omslag

252 Brief van de ambassadeurs Lestevenon van Berkenrode en Brantsen te Parijs aan 
den griffier de Staten-Generaal Fagel over Engeland's voorstel om het definitieve 
vredesverdrag met de Republiek in Den Haag of te Londen te sluiten. (Gedrukt.)
1783 November 23 1 stuk

253 Extract-Resolutiën van de Staten van Holland enz. betreffende de geheime 
onderhandelingen van den magistraat van Amsterdam met het Noord-
Amerikaanse Congres.
1780 - 1781 1 omslag

254-257 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van verschillende 
provinciën, memoriën, aanteekeningen enz. betreffende de onderhandelingen in 
1748 en volgende jaren over de hernieuwing en wijziging van het handelstractaat 
met Frankrijk van December 1739.
1655 - 1755 4 banden
Elke band heeft een inhoudstafel. Het in nummer 97 vermelde alphabetisch repertorium loopt ook 
over dezen banden.
254 1665 - 1739

Gemerkt: "Commercie, Admiraliteit".
255 1655 - 1739

Gemerkt: "Commercie, Admiraliteit, Negotiatie over 't nieuw commercietractaat 
met Frankrijk".

256 1664 - 1755
Gemerkt: "Commercie, Admiraliteit, Negotiatie over 't commercietractaat met 
Frankrijk".

257 1736 - 1739
Gemerkt: "Commercie, Admiraliteit, Negotiatie over 't nieuw commercietractaat 
met Frankrijk".

258 "Recueil van de voornaemste stukken behoorende tot de negotiatie met Marocco 
over de vreede en lossing van capitein Steenis."
1748 - 1757 1 band
Met inhoudstafel.

259 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland, rapporten, 
memoriën enz. omtrent de betrekkingen der Republiek met de Oostenrijksche 
Nederlanden, inzonderheid op het gebied van den handel.
1648 - 1742 1 band
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Oostenrijksche Nederlanden. I". Het in nummer 97 vermelde 
alphabetisch repertorium loopt ook over dezen band.
Met inhoudstafel.

260 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland, rapporten, 
memoriën enz. betreffende onze handelsbetrekkingen met de Oostenrijksche 
Nederlanden, Luik, Rusland en Spanje, de tollen op den Rijn en de Rijnvaart.
1660 - 1751 1 deel
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Oostenrijksche Nederlanden. II". Het in nummer 97 vermelde 
alphabetisch repertorium loopt ook over dit deel.
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Met inhoudstafel.

261 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, aanteekeningen enz. betreffende de handel, tollen en 
rechten langs de Maas en in het Overkwartier van Gelderland, en de moeilijkheden 
daarover met Pruisen, den keurvorst van de Palts, de Oostenrijksche Nederlanden, 
Luik en anderen.
1566 - 1775 1 pak
Gemerkt: "commercie Admiraliteit. Tollen langs de Maze". Het in nummer 97 vermelde alphabetisch 
repertorium loopt ook over dit pak.

262 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit op de Maze, publicatiën van de Staten-Generaal, memoriën enz. 
betreffende de geschillen met den keurvorst van de Palts tengevolge van de 
nadeelen, aan den Nederlandschen koophandel toegebracht door de tolheffingen 
te Dusseldorp, Keizerswaard en Urmond, en de réprésaillemaatregelen daartegen 
door de Republiek genomen.
1765 - 1770 1 pak

263 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en de 
Admiraliteit in Zeeland, regelementen, memoriën enz. betreffende de geschillen 
van de Republiek met Luik over de daar te lande geheven rechten, hare 
handelbetrekkingen met Portugal en Spanje, hare moeilijkheden met Spanje over 
de in- en uitgaande rechten, de beweerde geweldenarijen door ingezetenen van 
Curaçao gepleegd tegen Spaansche schepen in hun omgeving, den aanvoer van 
contrabandegoederen door Hollandsche schepen, de toelating van Hollandsche 
oorlogsbodems in Spaansche havens, de kaapvaart der Spanjaarden enz.
1603 - 1786 1 pak
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Spanje, Portugal". Het in nummer 97 vermelde alphabetisch 
repertorium loopt ook over dit pak.

264 Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland, memoriën 
enz. omtrent de tollen en vuurbakens in de Sont, de moeilijkheden met 
Denemarken over de invordering der convooien en licenten alsmede over de vaart 
onder de kust van Groenland en den handel ter Kuste van Guinee, de 
handelsbetrekkingen der Republiek met Zweden, de belemmering van den handel 
van Dantzig door de maatregelen van Pruisen, den handel in haring op Hamburg en
andere handels- en admiraliteitszaken.
1735, 1771-1783 1 pak
Gemerkt: "Commercie Admiraliteit. Denemarken, Sweeden mitsgaders Dantzig". Het in nummer 97 
vermelde alphabetisch repertorium loopt ook over dit pak.
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G Varia.

G VARIA.

265 Stukken betreffende het voorgevallene bij de verovering door de Engelschen van 
het Nederlandsche kaperschip De Vrouw Machtelina vóór Curaçao in Juni 1782.
1782 - 1783 1 omslag

266 "Zeereglementen door den Czaar Pieter in den jaare 1720 gemaakt."
1720 1 deel
Met inhoudstafel.

267 Copie-Notulen, -rapport en andere stukken betreffende de verrichtingen der 
commissie, bij besluit der Staten van Holland van 13 Maart 1750 ingesteld om de 
oorzaken na te sporen van het verval der provinciale finantiën en om middelen te 
beramen tot hun herstel.
1678 - 1751 1 pak

268 "Opgave (gedrukt) der imposten, welke ten behoeve van het Gemeene land 
geheven worden in de respective provinciën, gedaan aan de commissie tot revisie 
der quotes" ingevolge haar besluit van 25 April 1786.
1786

269 "Vergelijking (gedrukt) van de voornaamste imposten, welke ten behoeve van het 
Gemeene land geheven worden in Holland, het Sticht van Utrecht en de provincie 
Vriesland."
1786 1 deel
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