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Beschrijving van het archief

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

Naam archiefblok:
Collectie 1902

Archiefbloknummer:
1232

Omvang:
250 inventarisnummer(s)2,36 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands, in het Latijn, in het Italiaans en in het Frans.

Soort archiefmateriaal:
Geschreven en gedrukte documenten, kennis van het middeleeuwse paleografie, 16e,17e en 18e 
eeuwse handschrift is noodzakelijk

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
College ter Admiraliteit in Zeeland, Lid
Frankrijk, Legatie
Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden (1747-1783)
Irhoven van Dam, W. van
Lannoy, Heer van
Orange, Prince d'
Orange, Prins van
Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie
Vianden, Graaf van
Weerstand, Jan Tymonsz.
Witsen, Nicolaas
Witt, De

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De collectie 1902 is zeer divers. Zo zijn er stukken over de rechtspraak, een in het Latijn geschreven 
verhandeling over de Vaderlandse Historie (periode 1218-1560), een biografisch woordenboek van 
begin 19e eeuw, stukken betreffende de Raad van State, archiefbescheiden verzameld door 
Nicolaas Witsen, oud-burgemeester en raad van Amsterdam en extract-resoluties van de Staten-
Generaal. Sommige fragmenten van stukken en charters zijn eerder gebruikt als bandomslag. 
Zoveel mogelijk zijn archiefstukken overgeplaatst naar archieven en collecties waar zij, gezien hun 
oorsprong en inhoud, thuishoren.



6 Collectie 1902 ARA 1.11.04

Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

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

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

Citeerinstructie

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

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 1902, nummer toegang 1.11.04, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Collectie 1902 ARA, 1.11.04, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De in deze inventaris beschreven stukken zijn als verzameling ontstaan bij de verhuizing in 1902 
van het Algemeen Rijksarchief naar het pand Bleijenburg 7. De herkomst was waarschijnlijk toen al
niet meer duidelijk aanwijsbaar.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De samenstelling van de verzameling is in de loop der jaren wel gewijzigd. Zo zijn ten behoeve van 
diverse collecties stukken gelicht, en is het geheel ook in latere jaren nog als een "vergaarbak" 
gebruikt.

De verwerving van het archief

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

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Een aanzienlijk aantal stukken lijkt gezien hun aard eerder thuis te horen bij de verzamelingen van 
het voormalig Rijksarchief in Zuid-Holland. Wel zijn alle stukken niet jonger dan begin 19e eeuw.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
In 1977 is mej. C.M. van Marle begonnen met de beschrijving.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

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

--- Fragmenten van verhandelingen in het Zweeds van Erick Odelius.
1760-1761 3 omslagen
Overgebracht naar archief Legatie in Zweden, nummer toegang 1.02.07, inv.nr. ##)
Voorheen inv.nrs. 1-3

4 "Disiesme dialogue"; Samenspraak op rijm over het leven in Parijs.
18e eeuw 1 stuk

5 Genealogische aantekeningen over vorstenhuizen; overzicht van de verjaardagen 
van voorname personen; overzicht per land of bisdom vande vorsten, bisschoppen 
etc.
18e eeuw 1 pak

6 "Index thesium ex Pandecties". [Verhandeling over het Romeins recht]. Met een 
latijnse toelichting.
z.d. 1 pak
De paginering en foliering begint enige keren opnieuw

7 Aantekening, grotendeels in alfabetische volgorde, over het Romeins recht.
18e eeuw 1 band

8-9 Afschriften van rapporten in het Italiaans, door de ambassadeurs van Venetië 
uitgebracht aan de Senaat van deze republiek in de periode 1535-1582.
z.d. 2 delen
8 Deel 1.

• de tollen te Rome, 1567-1570
• De inkomsten en uitgaven van de Pauselijke stoel tijdens Pius V en 

Gregorius XIII, ca. 1560 - ca. 1580
• De inkomsten van de Pauselijke stoel tijdens Gregorius XIII, 1572-1585
• Een overzicht van alle verdragen
• Rome door Antonio Soriano, 1535
• Rome door Bernardo Navagero, ca. 1560
• Duitsland door Nicolo Tiepolo, 1546-1547
• Duitsland door Michel Soriano, 1557

9 Deel 2.
• Florence, door Vincenzo Fideli, z.d.
• Turkije, door Constantino Garzonio, 1574
• Turkije, door Matteo Venieri, 1582
• Perzië, door Vincenzo degli Alessandri, 1575
• Engeland, door Giovanni Michele, 1557
• Rusland, door Filippo Pernistén, 1579
• Zwitserland en Graubunden, 1550

10 "Ad historiam Patriae"; Latijnse verhandeling over de vaderlandse historie van 1218-
1560.
18e eeuw 1 deel

11 "Register"; Alfabetisch repertorium op een recueil van diverse stukken voornamelijk
uit de 2e helft van de 18e eeuw, bestaande uit 6 delen.
ca. 1769 1 deel
Betreft veel stukken uit Friesland. De verzamelaar lijkt een positie te hebben in de Staten van 
Friesland
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12 "Sommaire des Livres". Index en aantekeningen op enige Franse-, Latijnse- en 
Griekse werken.
eind 17e eeuw 1 deel

13 Overzicht van straffen en strafrechterlijke uitspraken, ingedeeld naar delict.
18e eeuw 1 omslag

14 "Fragment van een opstel over de oude staatsmaximen ende resolutiën aangaande 
unie en eendracht".
eind 16e eeuw 1 stuk
Met de aantekening "Handschriften no. 6"

15 Franse en Latijnse rechtsgeleerde citaten over valsheid in een bepaalde zaak.
eind 16e eeuw 1 stuk

16 Latijnse overwegingen over transacties en overdrachten van Kleefse lenen.
eind 16e eeuw 1 stuk

17 Spotdicht met een antwoord hierop van de fiscaal Wijderbrug, die dit onderweg 
naar Groningen in Nordhorn op een raam heeft geschreven.
eind 18e eeuw 1 stuk

18 Uittreksels uit verhandelingen over de toepassing van turf, houtas en straatvuil ter 
verbetering van landbouw- en weidegronden.
18e eeuw 1 omslag

19 Stukken betreffende de "Confrérie de Saint George" te 's-Gravenhage; zijnde een 
bijeenkomst van vrijmetselaars.
18e en 19e eeuw 2 stukken

20 Aantekening voor een lezing, uitgesproken op de 1e en 2e november 1732, 
betreffende de aantasting van zeedijken door paalwormen.
18e eeuw 1 stuk

21 Redevoering in het Latijn, door koningin Elizabeth I gehouden in Oxford op 6 
september 1566. Afschrift.
z.d. 1 stuk

22-23 Stukken betreffende het voorkomen van besmettelijke ziekten.
18e eeuw 3 katernen en 1 omslag
22 "Onderrichting van de voorzorgen teegens de pest en besmettelijke 

ziektens gebruikelijk in de Republiq van Venetiën", 18e eeuw, 3 
katernen

23 Gedrukte plakkaten van de Staten-Generaal betreffende 
quarantainemaatregelen. Met aantekeningen van hetgeen vanaf 
1709 door de Staten-Generaal en de Staten van Holland is gedaan 
ter voorkoming van besmettelijke ziekten, [18e eeuw].1709-1770, 1 
omslag

24 "CONCEPT; gevonden achter de lias met brieven van den ambassadeur P. de Groot 
geschreven uit Stockholm aan de raadpensionaris in de jaren 1668 en 1669"; 
Manuscripten van een aantal politieke verhandelingen, o.a. het recht van Stanislaus
op de troon van Polen (1733), het gevaar van het Oostenrijkse Keizerlijke huis voor 
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Europa (1733), de staatkunde van Willem III en de situatie van de Republiek, [na 
1759]
1658-1759 1 pak
Het viel niet te achterhalen wie de schrijver is. De verhandelingen zijn gegoten in de vorm van een 
brief aan "U Edele". De schrijver lijkt een achtergrond als predikant of theoloog te hebben, is patriot 
en verdediger van de republikeinse staatsvorm

--- Aantekeningen van Th. van Riemsdijk voor zijn werk "De Griffie van Hare 
Hoogmogenden", uitgegeven in 1885.

1 pak en 1 omslag
Voorheen inv.nrs. 25 en 26, overgebracht naar 2.14.03, inv.nrs. 1855-1856.

27-28 Biografisch woordenboek.
ca. 1830 2 pakken
27 A - H.
28 I - W.

29-32 Stukken betreffende de Raad van State.
17e en 18e eeuw 1 pak en 4 stukken
29 Extract-resoluties van de Raad van State; afschriften van brieven 

gericht aan de Raad van State; Extract-resoluties van de Staten-
Generaal betreffende de Raad van State. Gedeeltelijk gedrukt, 1672-
1741 en 1743-1747, 1 pak

30 Generale petitie van de Raad van de State voor het jaar, 1765. 
Gedrukt., 1 stuk

31 Extract-resoluties van de Raad van State van 1625 februari 19 - 
maart 6 betreffende de betalingen aan het regiment Van Dorth in 
het garnizoen van Zutphen; 1751 juni 16 - september 19, betreffende 
het schoonmaken van een 'geroest geweer' in Breda., 2 stukken

32 Extract-resolutie van de Raad van State van 4 april 1735 betreffende 
het herstellen van een muur van de Bergpoortbrug in Deventer., 1 
stuk
Waarschijnlijk gezonden aan de ingenieur Bourdet "beantwoord 5 juni 1735"

33 Extract-resoluties van de Landraad, voornamelijk betreffende de convooien.
1580-1583 7 stukken

--- Aantekeningen van J. de Zwaan over de genealogie Camp.
1861 1 omslag
Niet raadpleegbaar
Voorheen inv.nr. 34, overgebracht naar 2.14.03, inv.nrs. 1857.

35 Genealogie kwartieren van mr. Pieter Marcus over de jaren 1729-1808, (begin 19e 
eeuw. Met gekleurde wapens; idem van Van Coeverden tot Werkdam in het jaar 
1670. Afschrift uit 1773. Gedrukt.
1670-1808 2 stukken

36 Plannen en overwegingen voor de vrije vaart op de kust van Afrika.
18e eeuw 3 stukken

37 "Naeder vertoogh ende bericht voor het rechet van de Baenderheren, edelen ende 
steden van Brabant, houdende de zijde van de Unie".
1648 1 katern

38 Extract uit een brief, op 15 december 1778, geschreven te Amsterdam betreffende 
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de kritieke toestand van de Republiek.
z.d. 1 stuk

39 "Experiente Voiet". Vertoog "door een onpartijdig vaderlands minnaar "over 
wanneer het voor de Republiek raadzaam zou zijn zich te verbinden met "machtiger
rijken". Met toelichtingen aan de hand van de vaderlandse geschiedenis.
eind 18e eeuw 1 omslag

40 Wijziging van de "appelatien aen de Englander Holt over wederspraecken ordelen", 
door de Staten van Gelderland vastgesteld. Transsumpt.
1620 1 ingebonden charter

41 Stukken betreffende de Barrière, ondermeer plannen voor nieuwe verdragen en 
afschriften van brieven van commandeur Burmania.
1752-1754 1 omslag

42 Belastingmaatregelen van Willem van Oranje ter betaling van de oorlogsvoering. 
Met een toelichting.
ca. 1572 1 katern
Vertaling uit het Frans

43 "Memorie om nairder te verzekeren den abt ende 't Convent van Tongerloe het 
jaargeld van 500 gouden guldens".
16e eeuw 1 stuk

44 Stukken betreffende de inkomsten en het eigendom van de heerlijkheid Buisseret.
1671-1790 1 omslag
Seigneurie de Buisseret ligt in Seneffe (Wallonië). Het archief wordt bewaard in het Rijksarchief te 
Mons

45 Stukken betreffende het klooster "Ter Honnep"in Salland, gelegen over de jaren 
1225-1724. Afschriften.
18e eeuw 1 omslag
"Hunneper stukken uyt des stifts kast, welke niet te apllieeren bij de secrete deductie"

46 Missiven van Louis Augustin comte d'Affry, gezant van Frankrijk in 's-Gravenhage, 
gericht aan Antoine Louis Rovillé, minister van Frankrijk.
1755-1760 1 pak
Gepagineerd 15-1456. De pagina's 1-14 en 17-24 ontbreken. D'Affry (1713-1793), van Zwitserse 
afkomst, was van 1755 tot 1762 ambassadeur voor Frankrijk bij de Staten-Generaal

47 Resoluties en adviezen van de Staten-Generaal en de Staten van Holland over het 
redres van de middelen te water. Afschriften.
1723-1731 1 band

48 Stukken betreffende de Generale Petitien van 1770-1782.
1 omslag

Met losse perkamenten kaft. Afkomstig van een lid van de vroedschap van [Amsterdam]

49 Stukken, gedeeltelijk afschriften, vermoedelijk door Nicolaas Witsen, burgemeester
en raad van Amsterdam, bijeengebracht.
1482-1689 1 band
a Akte waarbij Maximiliaan, hertog van Oostenrijk en Bourgondië verklaart dat de 

heerlijkheden en landen rond Abcoude en Vredeland voortaan bij Holland 
behoren, 1483. Afschrift.
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b Rapport van de Staten-Generaal over de staat van Nederlands Oost-Indië in 1688; 
door Robbert Padbrugge, raad en commandeur van de retourvloot, overgegeven 
op 23 december 1689.

c Idem, door Daniel Braams, boekhouder-generaal te Batavia en commandeur van 
de retourvloot overgegeven op 2 mei 1688.

d "Resolutie ende rapport rakende de extra-ordinaire gezant van Moscovien, Vasili 
Timothewits Posnikhof op sijne gedane propositie aan Amsterdam". Afschriften, 
1688, april 20 en 30

e Verklaringen van de landmeters Jan Dircsxz. Soutman en Cornelis Symonszoon, 
die in opdracht van de stad Amsterdam de dijken, duinen en zeegaten van 
Huisduinen, Den Helder, Het Nieuwe Diep, Texel met het Eyerlandt, West- en 
Oostvlieland, Terschelling en de zeegaten daartussen gemeten hebben in 1676. 
Afschriften.

f Staat van de repartitie, z.d.
g Inventaris van de goederen en ammunitie in de magazijnen van de stad 

Amsterdam, 1687
h Missive van C. van Aerssen van Sommelsdijk uit Suriname gericht aan de Staten-

Generaal. Afschrift, 1685 februari 18
i Missive van de Tsaar van Rusland aan de Staten-Generaal, 1750

Afschrift in het Nederlands
j Extract uit het "Groot Memoriaalbouck"op de secretaris van 19 maart 1588; en van 

een resolutie van de Stad Amsterdam, genomen op 3 september 1616 betreffende 
de garnizoenen in de stad.

k Memorie over het afhalen van houtvrachten uit havens liggende in het gebied van 
de koning van Zweden. Afschrift, 2e helft 17e eeuw

l Resolutie van de Algemene Congreratie van de Voortplantsingspropaganda 
[Propaganda Fide], gehouden op 1 oktober 1663. Afschrift in het Italiaans.

m Voorstel van de stad Amsterdam van 20 juni 1685 betreffende de convooien en 
licenten. Met bijlage. Gedrukt.

n Memorie rakende het tabakgebruik in Zweden, 17e eeuw
o Translaat van een brief van Dirck Hendrik Riselman aan Thomas Hees, 1684 januari
p Gedrukte extract-resolutie van de vroedschap van Amsterdam betreffende de 

moeilijkheden met Frankrijk, 1684 februari 28
q Idem betreffende de Spaanse Nederlanden, 1684 februari 1
r Stukken betreffende de handelsproblemen met Denemarken en Noorwegen, 

1683-1684
s "Gepasseerde in de conferentie met de heeren geallieerden op 28 april 1684". 

Afschriften.
t Resolutie van de Gedeputeerden van Amsterdam rakende de convooien. Afschrift, 

ca. 1684
u Gedrukte deductie van de vroedschap van Amsterdam rakende de Staat van 

Oorlog, 1685 januari 8
v [leeg].
w Gedrukte secrete deductie van Amsterdam rakende de oorlogstoestand in 

Frankrijk, 1684 juni 14
x Memorie rakende de rooms-katholieke koning Jacobus van Engeland en het 

gevolg hiervan voor de protestantse religie, 1688
y Exracten uit missiven van Colyer, resident in het Ottomaanse Rijk te 

Constantinopel, 1687-1688
z Journaal van de overwinning die de gouverneur Jean van Scharpenhuysen op de 

Franse vloot in Suriname heeft behaald. Afschrift, 1689
aa Memorie van Govert de Bruijn over de tollen van Denemarken, ca. 1687
bb Brief van Jacob van der Meer gericht aan Nicolaas Witsen betreffende deze tollen, 

1687 maart 21
cc Journaal in het Engels betreffende de ontdekking van het koninkrijk Quivira bij 

Peru, 1661. Afschrift.
Quivira was de naam van een mythisch goudland gelegen in Kansas

dd Rapport aan de Staten-Generaal over de staat van Nederlands Oost-Indië in 1687, 
door Ja. Couper commandeur van de retourvloot, op 16 december 1688 
overgegeven.

ee Journaal in het Nederlands betreffende de ontdekking van Quivira.
f "Staet van de oncosten op de expeditie naar Engeland", 1689
gg "Secreete staet van de lasten en het inkomen van West-Vrieslandt en het 

Noorderkwartier"; volgens de resolutie van 26 september 1687. Gedrukt.
hh Idem van het Zuiderkwartier.
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ii Aantekeningen over theologische stromingen, z.d.
jj Stukken rakende de lasten van Holland in 1688-1689.

50 Obligatie van Coenraad Schets voor Gosewijn van Raesfeld, heer van Moerkerken. 
Afschrift.
1572 april 27 1 stuk
Extract uit de staat van de contributies voor de nieuwe dijkage, betreffende de 
betaling van Coenraad Schets.
1572 december 13 1 stuk

51 Aantekeningen op de reking van Jonathan van Luchtenburgh, rentmeester-generaal
van de domeinen van Noord-Holland, wegens zijn beheer van de geconfisceerde 
goederen van Johan van Oldenbarnevelt, Johan de Haen, Rombout Hogerbeets, 
Hugo de Groot en Johannes Uyttenbogaert, overgeleverd 1632 maart 9.

1 stuk

52 Aantekeningen betreffende de betaling van Franse militairen.
18e eeuw 1 stuk

53 Overzicht van de schulden van Frankrijk in 1750.
z.d. 1 stuk

54 Staten van het comptoir van de domeinen en consumptie van de "floreenen, de 
losse renthen en der lijfrenten" van mei 1769 tot mei 1770 en balansen van mei 1770 
tot mei 1771 van de rentmeester Schwartzenberg en de ontvangers Bigot, Haersma 
en Wielinga.
1769-1771 1 katern

55 Staat voor mei 1778 tot mei 1779 en balans van mei 1779 tot mei 1780 van het 
comptoir van de losse renten.
1778-1780 1 stuk

56 Stukken betreffende het rekest van de Admiraliteit van het Noorderkwartier om 
financiële bijstand.
1778 1 band
"Requesten en papieren Evert Blomkolk, Johannis Arnoldus Boom"

57 Plannen voor de heffing van belasting op kranten, speelkaarten en Engelse 
effecten, en voor kwalificatiegeld.
ca. 1740 3 stukken

58 Overzicht van de lasten tot 1702 betaald aan de koning van Spanje en later aan de 
koning van Frankrijk door enkele steden en dorpen in de Zuidelijke Nederlanden.
z.d. 1 stuk

59 Kwitanties van Willem van Oldenbarnevelt voor E. Puget, tresorier van de 
"éspargues" van de koning van Frankrijk aangaande de ontvangst van zijn wedde 
als gentilhomme ordinaire de la Chrambre du Roy.
1610 juni 30 en december 31 2 charters

60 "Te communiceren munte generaal Wijntges"; punten ter bespreking.
ca. 1600 1 stuk
Melchior Wijntges was muntmeester-generaal van 1597-1601

61 Staat van de uitgaven voor enige troepen van de staat.
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17e eeuw 1 stuk

62 Staat van de uitgaven voor de compagnie van kapitein Morgan. Minuut.
z.d. 1 stuk

63 Stukken betreffende de generaliteitsfinanciën.
1785-1787 1 omslag
"Stukken relatief tot de generaliteitsfinantie 1788"

64 Fragment van een alfabetische index.
z.d. 2 stukken
De letters D. en E.

65 "Plan de la Bataille de Fontenoy entre les Armées des hauts alliés et celle de France".
1745 mei 11 1 stuk
In dorso enige titels van boeken over fortificatiewerken

66 "Concept, alteratie en ampliatie van den 20e articul van het Reglement op de 
manier van procederen voor de Camer van het Graafschap Zuphen".
1751 juni 30 1 stuk

67 Twee verklaringen, afgelegd door [Johan] Basius in 1585 en 1591, over het afgeven 
van commissies aan Bloys van Treslong in 1570. Afschriften.
1585-1570 1 stuk

68 Overzicht van "die principael uytheemsche geërfden" in Den Haag, Utrecht 
Bommel, Schiedam, Grol en Gestelle.
1572 1 stuk

69 Tekening van een houten kap van een gebouw.
16e eeuw 1 stuk

70 Publicatie van de benoeming van mr. Johannes Wilhelmus van Hanswijk tot 
burgemeester van Alkmaar. Gedrukt.
1788 juli 21 1 stuk

71 Plakkaat van de burgemeester en vroedschap van Utrecht betreffende maatregelen 
ter voorkoming van de verkoop van vlees afkomstig van besmet vee. Gedrukt.
1713 1 stuk

72 Memorie voor het vervaardigen van bier in een vaste vorm, bestemd voor gebruik 
in de tropen.
z.d. 1 stuk

73 Memorie betreffende de oprichting van de Waalse kerk in Den Briel (1772). Met een 
overzicht van de predikanten tot 1798. Afschrift.
1772, 1798 1 stuk
"XVIII papier mêlées 83*"

74 Memorie betreffende het gepasseerde omtrent "de besendinge door de Staten-
Generaal aan de vroedschappen van de steden in Holland anno 1650"; "Memorie 
omtrent 't saiseren en vervoeren naar Loevesteyn van de burgemeesteren De Witte,
De Wael, Duyts van Voorhout ende pensionarissen Ruyl, Keizer en Stellingwerf in 
het jaar 1650".
1650 2 katernen
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75 Vrijgeleide van de graaf van Nassau, stadhouder-generaal van Vlaanderen, voor mr. 
Antheunis Spillaert, poorter van Brugge, en de weduwe van Jacob van der Stichtele. 
Afschrift.
1490 januari 24 1 stuk

76 Kwitantie van Coopmans, rentmeester van Petronella van Laen, weduwe van jonker
Gerrit van der Aa, voor Matthijs Jacobszoon van der Mast en Doen Symonszoon de 
Vryese aangaande de betaling voor een kavel hout.
1601 april 12 1 stuk
Met aantekeningen van een berekening

77 Missive van Willem III, koning van Engeland, gericht aan Lord Portland betreffende 
de positie van de stadhouder in de Nederlanden. Afschrift.
1690 januari 20 1 stuk

78 Rekening, tevens kwitantie van Jean St. Martin uit Den Haag voor madame de 
Falaiseau voor afgeleverde stoffen.
1734 1 stuk

79 Rechtskundig advies van B. van Zutphen en E. Becker in een erfrechtzaak. Afschrift.
1678 november 28 1 katern

80 Grafschriften van P. Burmania en zijn voor Eva Clotterboke. Afschriften.
1741 en 1743 2 stukken

81 "Bekendmaking voor eene redevoering op 9 juni 1760 in de zuivere Nederlandsche 
staat door Karel Koenraad Reitz, rector van het Veluws Gymanasium". Met 2 
spotdichten.
1760 1 stuk

82 Advies van Johan Derk van der Capellen tot den Pol betreffende het verzoek van de 
Engelse koningin om de Schotse Brigade te lenen, uitgebracht in de vergadering van
de Staten van Overijssel. Afschrift.
1775 1 stuk

83 "Relaas over de watersnood te Culemborg door de doorbraken in 1784".
z.d. 1 katern

84 Extract van en aantekeningen over "Le Partage des Pays Bas ou Moyens de 
Pacification".
1785 1 stuk

85 "Consultatio". Medische verhandelingen over [malaria ?]. Afschrift.
17e eeuw 1 stuk

86 "Over de leenregten en costumen in Vlaanderen".
16e eeuw 1 band
Gepagineerd 2-45. "Dit bouck van den leenregten ende costumen vandien heeft gecopuleert mijn 
heer en meester Philips Wilant. In zijnen tijt Raedtmeester van de Requesten. Ende vicepresident in 
den Raad geinstitueert te Mechelen. Heere van Eversbeecke, Landreghen ende Haesote". Het betreft 
hier waarschijnlijk een afschrift van "Tractaet van de leenregten na de hove van Vlaanderen" in 1491 
gecompileerd door Philips Wielant (1441-1520) en in 1666 te Middelburg gedrukt

87 Memorie over de positie van Maastricht op staatsrechtelijk-, krijgskundig- en 
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handelsgebied.
1784 1 pak

88 Stukken afkomstig van W. van Irhoven van Dam betreffende de convooiering van 
schepen van Amsterdamse kooplieden en het oproer in Amsterdam. Gedeeltelijk 
gedrukt.
1748 1 pak

89 "Beright van de Magistraat van 's-Hage aan de Staten van Holland op 't request van 
G. Claasen en van D. Lammers ten eynde de verbode glas negotie voor haar en alle 
andere mogt worden opengestelt" (17e eeuw); Inventaris van allerlei stukken welke 
gedateerd zijn van 1691-1745.
1745 2 stukken
Het genoemde "Beright" komt in de inventaris voor onder nr. 30

90 Commissies voor beambten in de landen van Overmaze.
1647-1648
Afschriften; Resoluties en missiven van de Staten-Generaal, gericht aan Robbert 
van Ittersum, drost van 's-Hertogenrade.
1648-1654 1 pak
Op alle stukken staat "Exh. 19 december 1654" (Staten-Generaal?]

91 Aantekeningen van Georgius Seldius, vice-kanselier van het Duitse Rijk, aangaande 
de godsdienstvrede.
1557 1 stuk

92 Relaas in het Italiaans van de gebeurtenissen die op de laatste november [1796] zijn 
voorgevallen tussen de Italiaanse en keizerlijke legers in Mantua.
1796 1 katern
Betreft waarschijnlijk de slag bij Arcole 15-17 november 1796 tussen Franse en keizerlijke legers

93 Stukken betreffende de vivres, bestemd voor Suriname.
1772-1781 1 omslag

94 Beschrijving door Thomas de Rouck van Bergen op Zoom en haar privileges, 
aangeboden aan de magistraat van de stad, 1633.
1671 3 katernen
Drie verschillende exemplaren, waarvan één bijgewerkt tot 1671. Zie Rijksarchief in Noord-Brabant, 
Handschriftenverzameling, inv.nr. 83.
Thomas de Rouck (1592-1660) was burgemeester van Bergen op Zoom

95 Brief van Lambert Millinck gericht aan de proost van Rijkswijk in Noord-Brabant 
aangaande de zetting van de morgentalen in Eethen en Meeuwen.
1546 mei 1 1 stuk

96 Verklaring van de Staten van Holland, dat zij Michiel Vinne behoorlijke ordonnantie 
zullen geven voor levering van haver ten behoeve van de ruiterij van de graaf van 
Hohenlohe.
1756 juli 17 1 stuk

97 Appointement van de Staten van Holland op het rekest van de graaf van Cadogan, 
gezant van Engeland, waarbij dispensatie wordt verleend voor de herhaalde 
kerkelijke huwelijksproclamaties van diens dochter.
1719 december 1 2 stukken
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98 "Akte van verbintenis van enige leden en ministers der Regeeringen en Justitie in 
Holland, tot handhaving van de Waere Republicainse Constituties, tegenswardige 
Regeeringsform en burgerlijke vrijheid". Met twee concepten.
1787 3 stukken

99 Specificatie van kosten gemaakt door mr. J.J. van Wanray, advocaat te Arnhem, in 
zijn zaak van de minderjarige kinderen van dr. Van Cranenburg, als erfgenamen van 
Otta Rauwer, en in de zaak van de minderjarige kinderen van P.S. Vosch van 
Avesaet. Met bijlagen.
1791-1794

100 Sententie van de Hoge Krijgsraad in het proces tegen Justus Ferdinand Wacker, 
luitenant-kolonel in het 1e bataljon van de Hertog van Saxen Heldeburghausen, 
gelegerd in Grave, 1757 september 15. Afschrift. Met een apostille waarin hem 
gedeeltelijk gratie wordt verleend. Afschrift.
1757 december 21 2 stukken
In archief Hoge Krijgsraad, 1.01.45, inv.nr. 287, bevindt zich het origineel

101 Latijnse brieven van [Hugo de Groot] uit Parijs betreffende staatkundige 
aangelegenheden. Afschriften.
1643-1644 1 stuk

102 Brief van "C.H." (Constantijn Huijgens) te Den Haag, aan L.V. Renesse, predikant te 
Breda, betreffende godsdienstige zaken.
1646 april 7 1 stuk

103 Brief van De Petersdorf aan "M" betreffende de vrede met Spanje.
1648 november 18 1 stuk
In het Frans
"Recept. 1648 december 11"

104 Aantekeningen over de koning van Engeland van 1485-1626.
17e eeuw 1 stuk

105 Brief van Joanus [Johan ] Heilersieg gericht aan [Rivetus] aangaande de 
mogelijkheden voor een aansluiting van de Zuidelijke- bij de Noordelijke 
Nederlanden.
1644 augustus 9 1 stuk
Andreas Rivetus (André Rivet, 1572-1651) was (honorair) hoogleraar Theologie aan de Universiteit 
van Leiden en leraar van prins Willem II. In 1646 werd hij benoemd tot curator van de Latijnse school
te Breda. Johan Heilersieg was raad en secretaris van de prins [DK]

106 Missiven van Frederik Hendrik, te Maastricht, aan de commandant van 's-
Hertogenbosch.
1632 augustus 3 en 29
Order van Frederik Hendrik voor kapitein Salomon Kerstein met het bevel om zijn 
compagnie te verplaatsen van Naarden naar Bergen op Zoom.
1640 april 2 3 stukken

107 Missive van Cornelis van Aerssen aan N.N. over een voorstel van de Engelse gezant 
Stuart.
1593 mei 15 1 stuk
"Zie resoluties Staten-Generaal van 3 juli 1593"
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108 Brief van Frederik van Boeymer en Symen Pietersz. Cort aan N.N. , zijnde een 
aanbeveling van François Robaert voor de functie van commies bij één van de 
admiraliteitscolleges.
1586 juni 2 1 stuk

109 Verklaring van Engelbrecht van Nassau dat mr. Cornelis Beys heeft voldaan aan zijn 
plicht door een ruiter te zenden ten dienste van de hertog van Bourgondië.
1468 september 1 1 stuk

110 Brief van Françoise Chouaine, weduwe van de heer van Ableige, gericht aan de 
koningin van Frankrijk betreffende haar ontvoering door de heer de Pardillant naar 
een kasteel te Dieppe, ten einde haar te dwingen met hem te trouwen. Afschrift.
1648 juli 26 1 stuk

111 Brief van N.N., te Leiden, aan Frederik Hendrik met een opwekking om standvastig 
te blijven in het geloof. Afschrift.
1628 juli 24 1 stuk

112 Missive van Willem van Oranje aan W. Bloys van Treslong, admiraal van Holland, 
betreffende de zending van de heer van Corloo naar Brielle. Authentiek afschrift.
1573 maart 24 1 stuk

113 Missive van de magistraat van 's-Hertogenbosch aan [Boudewijn] van Loo, raad en 
secretaris van de koning [van Spanje], met het verzoek om bij deze aanbeveling van 
hun zaak te doen. Met een naschrift van februari 1589. Afschrift.
1588 december 31 1 stuk
Zie ook inv.nr. 120

114 Latijnse brief van P. Paulis Sarpi aan [Daniël] Heinsius. Afschrift.
1620 mei 31 1 stuk
Het betreft hier de Venetiaanse filosoof, theoloog en monnik Paolo Sarpi (1552-1623) en de filoloog, 
schrijver en dichter Daniël Heinsius (1580-1655) [DK]

115 "Zerkletteren"; Grafschrift en gedicht op Johan Evertsen resident van de VOC te 
Mocha, overleden op 1713 november 7.
1713 1 stuk

116 Transportbrief van tiendroeden bij 's-Gravendeel en Leerambacht gelegen door de 
Admiraliteit van Zeeland verkocht aan de admiraliteit op de Maze.
1676 februari 21 1 charter

117 Vredesverdrag, gesloten tussen twee partijen in de stad Città delle Pieve bij Perugia.
Met een afschrift uit 1939 en correspondentie van G.W.J. de Jong over dit stuk uit 
1968-1970.
1311 juni 9 1 charter
Het charter maakte onderdeel uit van een overdracht van een aantal stukken door de Provinciaal 
van de Minderbroeders aan het Algemeen Rijksarchief in 1967. Het stuk fungeerde als boekband

118 Overeenkomst tussen Martin Lelivelt met Johannis Thedens namens de VOC en 
Iskander Doel Karnaine Safoedding Quitchil Raja Laiwt, koning van Ternate met 
rijksgroten betreffende de handel in rijst en pady op het eiland Xallabassi (Celebes).
1743 juli 4 1 charter

119 Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende de aanhouding van Engelse 
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schepen in de Sont.
1655 december 6 1 stuk

120 Kwitantie van Lancelot de Paris, provisioneel ontvanger voor Boudewijn van Loo, 
raadsheer en ontvanger-generaal van Friesland.
1582 april 18 2 stukken
Zie ook inv.nr. 113

--- Aantekeningen betreffende de bouw en het onderhoud van de Ridderzaal op het 
Binnenhof over de jaren 1442-1630.
z.d., 19e eeuw 1 omslag
Niet raadpleegbaar
Overgebracht naar 2.14.03, inv.nr. 3288. Voorheen inv.nr. 121 in deze inventaris.

122 Missiven aan- en extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende de 
toestand van de navale macht, de ongelimiteerde convooiering en de oorlog met 
Engeland. Extracten en afschriften.
1770-1783 1 omslag

123 Missive van Willem V aan de Staten-Generaal met de "Acte van Uitspraak" over het 
financiewezen van het gewest Zeeland. Gedrukt.
1771 oktober 30 2 stukken

124 Missive van Willem V aan de Staten-Generaal betreffende het equiperen van 
oorlogsschepen naar de kust van Marokko. Met de betreffende resolutie. 
Afschriften.
1773 oktober 2 stukken

125 Voorstel van Willem V gedaan in de vergadering van de Staten van Holland op 10 
maart 1779 betreffende het verlenen van convooi. Afschrift.
10 maart 1779 1 stuk

126 Missive van W. van Lynden aan de Staten-Generaal waarbij hij zich verexcuseert 
voor het extra-ordinair gezantschap aan het Weense hof. Afschrift.
1781 juli 26 1 stuk

127 "Memorie van het voorgehoudene aan Zijn Hoogheid door de Heeren 
Gedeputeerdens der Stad Amsterdam op 8 juni 1781". Gedrukt.
1781 1 stuk

128-129 Secrete brieven van admiraliteiten op de propositie van de stadhouder om een 
opgave van hun verrichtingen gedurende de oorlog met Engeland. Gedrukt.
1781 2 stukken
128 Van het College vanFriesland, 1781 september 28
129 Van het College van West-Friesland en het Noorderkwartier, 1781 

september 25

130 Secrete missive van de gezant Hendrik Hop uit Brussel aan N.N. betreffende het 
slechten van de fortificaties in de Zuidelijke Nederlanden op bevel van de keizer. 
Afschrift.
1781 november 19 1 stuk

131 Missive van Willem V aan de Staten-Generaal betreffende het gedrag van schout-
bij-nacht Binkes ten aanzien van het schip St. George van kapitein Jan Pieter 
Janszen. Met bijlage. Afschriften.
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1782 maart 20 2 stukken

132 Missive van de gezanten Van Berkenvoorde en Brantsen uit Parijs gericht aan N.N. 
betreffende de vredesonderhandelingen met Engeland. Met bijlagen. Afschriften.
1783 augustus 13 1 omslag

133 Missive van Willem V aan de Staten-Generaal betreffende de onlusten in het land 
en aantijgingen tegen zijn persoon. Met bijlagen. Gedrukt.
1786 oktober 10 1 omslag

134 Propositie van Willem V aan de Staten-Generaal waarin hij aandring om zich op te 
maken voor een oorlog met Frankrijk. Gedrukt.
1793 februari 28 1 stuk

135 Missiven van Willem, erfprins van Oranje, aan de Staten-Generaal met berichten 
over het leger dat door hem wordt gecommandeerd. Gedrukt.
1793 augustus 27 1 stuk

136 Missive van de secretarissen van de verschillende admiraliteiten aan de Staten-
Generaal betreffende de Staat van Oorlog ter zee. Afschrift.
1654 juli 15 1 stuk

137 Missive van de aartshertog Albrecht uit Brussel aan de Staten-Generaal betreffende
de pretenties van de prins van Oranje op de Salines van Bourgogne. Afschrift.
1612 januari 25 1 stuk

138 Missive van ambassadeur York van Engeland aan de Staten-Generaal, zijnde een 
protes tegen de handelsprotectie met Noord-Amerika en het gedrag van de 
commandeur De Graaff op St. Eustatius. Afschrift.
1777 februari 21 1 stuk
Zie ook inv.nr. 234

139 "Ceremonieel, in gebruik bij de Staten-Generaal ten opzichte van de ontvangst van-
en het verleenen van audienties aan ambassadeurs, envoyés en residenten".
1699 1 katern

140 Aantekeningen betreffende de vergaderingen van de Staten-Generaal en het 
bestuur van de Generaliteitslanden.
18e eeuw 1 omslag

141 Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende de gewezen fiscaal van Kaap 
de Goede Hoop, Boers. Met bijlagen. Afschriften.
1783 september 17 3 stukken

142 Missive van de commissaris Halz uit Frankrijk aan de [landsadvocaat] betreffende 
de scheepvaart. Met bijlagen. Afschriften.
1790 januari 18 2 stukken

143-148 Extract-resoluties van de Staten-Generaal.
1640-1790
143 gevolgen handelsverdrag tussen Spanje en Engeland, 1790 

september 27
144 benoeming van VOC bewindhebbers van de kamer Zeelan, 1640 juli 

11
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145 plakkaat op de grote visserij en haringvangst, 1669 april 15
146 zenden van gedeputeerden te velde, 1689 augustus 13
147 reorganisatie van het leger, 1751 december 22 en 1752 maart 2, 2 

katernen
148 (secreet) uitrusten van Engelse schepen voor een ontdekkingstocht 

naar het zuiden, 1772 maart 12

149 Extracten uit het Groot Plakkaatboek van de "publicatie weegens het allodialiseeren
van leengoederen", 1722 maart 12 en de "resolutie weegens de tauxatie der 
leengoederen", 1723 april 1, beide vastgesteld door de Staten van Holland.
1722 maart 12

150 Missive van de Gecommitteerde Raden van Holland aan de Staten-Generaal, 
betreffende de Engelse Oost-Indische compagnie. Afschrift.
1726 juli 26 1 stuk

151 Rekest van Pieter Ambrosius Roosmaale Cocq uit Leiden aan de Gecommitteerde 
Raden van Holland met het verzoek na zijn vrijwillige ontslag wegens 
familieomstandigheden wederom als vaandrig in het leger te worden aangenomen.
1747 1 stuk

152 Memorie betreffende moeilijkheden in de Ommelanden van Groningen.
1733 1 stuk

153 Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende de oorlogstoestand in 
Europa.
1735 juni 7 en 1737 januari 23 2 stukken

154 Brief van N.N. gericht aan de prinses Gillitzin, zijnde een beschouwing over het 
begrip fatalisme. Afschrift.
1776 januari 27 1 stuk

155 Missive van de Raad van State aan de Staten-Generaal betreffende de Staat van 
Oorlog. Afschrift.
1789 december 14

156 "Soenbrief" verleden voor het gerecht van Benthuizen tussen de "vrienden en 
maghen"van wijlen Gerrit Dirckz. En Willem Cornelisz. aangaande de dood van de 
eerste,.
1532 juli 15 1 charter [zegel ontbreekt]

157 Commissiebrief van de Staten-Generaal voor Nicolaas de Witt tot kapitein op het 
schip de Prins Maurits.
1652 maart 2 1 charter [met geschonden zegel]

158 Commissiebrief van Lodewijk XVI, koning van Frankrijk, voor Louis Charles de 
Bellefonds tot kapitein van de cavalerie.
1790 april 23 1 charter [met geschonden zegel]
Op envelop "voor eventuele ruil met Frankrijk".
Op inliggende notitie "Ontvangen in 1912 van mevr. De Grez te Ginneken"

159 Akte van aanstelling door prins Willem V van Jan Hendrik Ruyff tot secretaris van 
Acquoy.
1784 september 30 1 charter [zegel ontbreekt]
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160 Fragmenten van diverse stukken en charters, veelal gebruikt als bandomslag.
1 omslag

a Akte betrekking hebbende op een geschil tussen de bisschop van St. Four in 
Aurvergne en de in de ban gedane monniken van het klooster aldaar, 1420. "uit 
R.A. Utrecht ontvangen in 1942""was aanwezig bij archief van het kapittel ter Dom 
te Utrecht".

b Compleet gerestaureerd fragment van een charter. [novembris anno [15] veertich; 
bij ma g[er]ryt ; Brief [gerestaureerd] van H. van Vollenhoven, te Niedorp, aan "Edel
Mogende Heren", 1621

c Latijnse verhandeling; Kopie declaratie van kosten van "kapitellen en kanunniken 
van onze lieve vrouwe kapel op het hoff" [te Utrecht?] "Exhibitum 9 septembris 
1559"; Akte van keizer Maximiliaan ten behoeve van Joest van Borsselen 
betreffende een veer bij Schagen 1514 december 13. Afschrift van een authentieke 
kopie; Moeilijk leesbaar fragment, Franstalig. "Wissekerke"; Verdrag tussen de 
maarschalk van Gelre [Maarten van Rossum] en het Sticht Utrecht, 
[Driekoningendag 1515] [afschrift van een chirograaf]. 2 exemplaren [op 1 
exemplaar staat in dorso "articule die Willem van Oy den land van Drenthe 
meegegeven hefft.; Edict van Karel V betreffende het vaststellen van een 
grensscheiding bij Gooiland. Afschrift; Sententie [?] betreffende een [kerkelijk] 
proces tussen Johannes Potken en Jochem Hornsbach. Latijn.

d Lijst van inkomsten en rechten [in Piershil?], ondertekent door H. Wems, Jacob 
Ghij[..], schout te Piershil, Cornelis Jans, en Arnt Danckerts, 1579

e Instructie [van de Nassause Domeinraad] voor de ontvanger Francois van 
Valkesteyn betreffende een regeling van de betaling van kleine sommen 
belastinggeld door enkele dorpen, 1573 juni 7

f Concept van een visitatierapport [van Veen, predikant anno 1630].
g Notitie van ontvangsten [Texel, Beverwijk]; Half fragment van een rekening van 

ontvangsten; Overzicht van grondbezittingen of pachten? Rijnsburg.
h "'t Hooft van Swartwaele". Fragment van een een akte van schout en schepen van 

Zwartewaale betreffende reparaties aan de haven.
i Stuk betreffende Maasland.
j Brief van N.N. te Meurs aan "Hooggeboren".
k Rekesten aan de Gecommitteerde Raden waarschijnlijk afkomstig van een 

kerkeraad.
l Fragment van een attestatie ter requisitie van de proost van Putten.
m Bestek van een aanbesteding door de domeinraden van de Staten van Holland van

het maken van een houten omheining aan de tuin van de predikant te Muiderberg.
Fragment, 1696

n Fragment van processtukken [een van de partijen zijn deken en kapittel van 
Tholen].

o Compleet onleesbaar charter.

161 Resolutie van de Staten-Generaal betreffende voorstellen van de Zuidelijke 
Nederlanden voor een vredesregeling. Afschrift.
1633 december 16 1 stuk

162 Stukken betreffende de verlening van het octrooi voor de West-Indische 
Compagnie. Afschriften.
1669 3 stukken

163 Extract secrete resolutie van de Staten-Generaal betreffende het in zee brengen van
48 oorlogsschepen.
1657 mei 19 1 stuk

164 Secrete missive van de Raad van State aan de Staten-Generaal betreffende het 
aangaan van bondgenootschappen en het sluiten van tractaten. Afschrift.
1657 juni 21 1 stuk

165 Missive van de gezanten naar Munster aan de Staten-Generaal, inhoudende het 
verslag van hun gesprek met de keurvorst van de Palts over de oorlog. Afschrift.
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1646 april 17

166 Generale missive van de Hoge en Secrete Raden van Brazilië aan de Staten-
Generaal. Afschrift.
1646 februari 27 1 stuk

167 "Vertogen tegen den handel van de Oostenrijksche Nederlanden op Oost-Indië"; 
Remonstranties van de VOC aan de Staten-Generaal. Gedeeltelijk gedrukt.
1723 1 omslag
"Zie lias Oost-Indië (Staten-Generaal) exhib. 15 maart 1723, 29 juli 1723"

168 Toespraken gehouden door de Franse gezant d'Espesses in de vergaderingen van de
Staten-Generaal. Afschriften.
1624 augustus 29 en 1625 april 26 2 stukken
"Het origineel is in de lias Frankrijk" (Staten-Generaal)

169 Extract-resolutie van de Raad van State betreffende de vergoedingen voor de 
verliezen geleden in de oorlog tegen Frankrijk.
1793 augustus 7 1 stuk

170 Brieven van gezanten te Kopenhagen, Elseneur en Keulen betreffende de Noordse 
oorlog. Afschriften.
1659 4 stukken

171 Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende de rang van de generaal-
majoor François baron de Vicouse.
1710 juni 4 en 23 1 stuk

172 Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende de 40e en 100e penning in de 
rekening over het jaar 1715 van de ontvanger-generaal Van Hogendorp.
1720 juni 15 1 stuk

173 Memorie van de ontvanger-generaal Van Hogendorp voor de Staten-Generaal 
betreffende de verschuldigde interesten van de koning van Zweden, de keurvorst 
van de Palts, de keurvorst van Beieren, de baron Van Eiffel, de graaf van Benthem, 
het Overkwartier van Gelderland, de standen van Oost-Friesland en de keurvorst 
van Saksen, die niet meer werden betaald. Afschrift.
1728 november 24 1 stuk
"Exhib. 25 novemb. 1728"

174 Secrete missive van de resident Van Assendelft te Brussel gericht aan 
[raadspensionaris Van Slingelandt] betreffende de sterkte van de keizerlijke troepen
in de Oostenrijkse Nederlanden. Met bijlage.
1733 augustus 27 2 stukken

175 Extract-resolutie van de Staten-Generaal op de memorie van het "officie fiscaal van
Brabant" W. van der Esch, over de uitvoering van het plakkaat op o.a. het rundvee 
van 17 februari 1745. Met de betreffende memorie. Afschriften.
1756 februari 25 2 stukken

176 Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende berichten van de resident 
Hop te Brussel.
1787 oktober 2 en november 27 2 stukken

177 "Particulier notitie gehouden van soodanige persoonen die voor haer Ed. Mo. 



1.11.04 Collectie 1902 ARA 27

Commissarissen sijn gehoort en den Eedt van Zuijveringe volgens het formulier niet
en hebben gepraesteert omme redenen hier na geallegueert"; rapport van 
commissarissen van de Staten van Zeeland. Afschrift.
1702-1703
"no. 17"

--- Missiven ingekomen bij Pieter Schaep, raad ter Admiraliteit Zeeland.
1602-1605 1 omslag
Overgebracht naar nummer toegang 1.10.110, inv.nr. 71
Voorheen inv.nr. 178

--- Brieven van W. van Beveren aan Pieter Schaep en Johanna Visser, weduwe Gerraert 
Schaep, vroedschap van Amsterdam.
1665, 1666 2 stukken
Overgebracht naar nummer toegang 1.10.110, inv.nr. 72
Voorheen inv.nr. 179

180 Missive van secretaris J. de Berthoz aan Adolf Herdinck, ontvanger-generaal van 
Zeeland betreffende een proces van de Duitse orde.
1518 juli 25 1 stuk
Gerestaureerd

181 Stukken betreffende het proces voor de krijgsraad te Vlissingen waarbij enkele 
soldaten uit het regiment Van Randwijk terecht staan wegens het stropen van 
goudvissen. Afschriften.
1781 1 omslag

182 "Verbaal van de Zeeuwsche commissie anno 1779 met de toebehoren"; Stukken 
betreffende de financiën van Zeeland. Met lijst van ontbrekende stukken. 
Gedeeltelijk gedrukt.
1761-1771 1 pak

183 "Extract uit een brief van Ems" betreffende een contra-revolutie in Frankrijk.
1791 augustus 15 1 stuk

184 Minuut-brief van N.N. aan de gewezen Spaanse gezant De Liera, verzoekende om 
betaling van achterstallig arbeidsloon wegens metsel- en timmerwerk aan de 
Spaanse Kapel in Den Haag.
1680 1 stuk

185 Rekest van beide huizen van het Engelse parlement aan de koning van Engeland om
het verblijf van Jezuïeten binnen het koninkrijk te verbieden. Afschrift.
1624 april 20 1 stuk
In het Frans "accorde le 3e may per le Hay stylo novo"

186 Naschrift van een missive van de paltsgraaf Casimir aan de [Staten-Generaal].
z.d. 1 stuk

187 Brief van H.M. Beekman, drossaard van Asperen aan "Edel Mogende heer" 
betreffende het opstellen van een rekest.
1761 augustus 8

188 Verzameling afschriften van verschillende stukken.
1755-1757 1 stuk

• Rekesten van Johan Cornelis d'Ablaing van Nieuwerkerk aan de Staten van Utrecht, met 
verzoek om brieven van venia aetatis [ca. 1755]
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• Rekesten van Amsterdamse kooplieden aan de Staten-Generaal en de Staten van Holland 
betreffende maatregelen tegen de Engelsen in West-Indië, 1756

• Stuk overlegd in het proces voor de Hoge Raad betreffende de nalatenschap van David de 
Hoy, 1757

189 Missive van de gouverneur van Orange aan kardinaal Richelieu betreffende de 
problemen in het prinsdom tussen de hugenoten en katholieken. Afschrift.
1629 oktober 26 1 stuk
Nassause Domeinraad?

190 Brief van M. de Marigny aan de koningin van Bohemen waarbij hij zijn 
aanhankelijkheid betuigd aan het regerend huis van de Palts.
1625 1 stuk

191 Advies van de prins van Chimay, te Luxemburg, betreffende het kasteel van 
Vianden. Afschrift.
1655 juli 22
Archief Nassause Domeinraad?

192 [minuut] missive van de Staten van Holland aan prinses Maria Stuart betreffende 
het verblijf van haar broer Karel op het kasteel van Teijlingen in Holland.
1655 maart 17 1 stuk
Archief Staten van Holland?

193 Missive van Jean Herman Völler, secretaris van staat voor Duitse zaken te Brussel, 
aan "Edel Mogende Heer" betreffende de penningen van de Vlaamse comptoiren.
1715 april 29 1 stuk

194 Brief van Rakousy aan "tres haut prince et seigneur"[prins van Oranje?] waarbij hij 
deze zijn diensten aanbiedt.
1654 december 16 1 stuk

195 Brief van N.N. aan "monsieur Dalomier"betreffende diverse zaken van de stad 
Rotterdam.
1721 mei 30 1 stuk

196 Missive van de Staten-Generaal, gericht aan de steden van Holland betreffende de 
zending van de stadhouder Willem II en gecommitteerden van de Staten-Generaal 
en van de Raad van State. Afschrift.
1650 juni 6 1 stuk

197 Stukken betreffende aanstellingen van Cornelis de Gijselaar tot kapitein, resp. 
majoor.
1740, 1747 2 stukken
Zie ook Collectie De Gijselaar, nr. toegang 3.20.21

198 Missive van W. van Citters aan de Staten van Zeeland betreffende zijn afscheid als 
Eerste Edele. Afschrift.
1767 december 13 1 stuk

--- Brief van G. Florisz uit Wenen aan Van Heemskerk betreffende berichten uit 
Adrianopel.
1699 juli 10
Overgebracht naar Collectie Van Heemskerk, nummer toegang 1.02.01, inv.nr. 297
Voorheen inv.nr. 199
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200 Stukken betreffende het gedrag van Van Wassenaar Obdam, generaal van de 
cavalerie, in het gevecht bij Eekeren. Afschriften.
1703-1704 3 stukken

201 Afschrift van een verzegelde brief van W. Boreel, F. van Colle en C. Hop aan de 
advocaat Althusius betreffende een secrete resolutie van de Heren X van de WIC.
1718 februari 17 1 stuk

202 Missive van Franquini Taviani aan "Vostre Excellence" betreffende de 
onderhandeling met Spanje, met bijlage.
1730 september 29 2 stukken

--- Brief van B. van Oostdorp aan [Cornelis Hop] met een gelukwens met zijn 
benoeming tot lid van de Raad van Stae, en een aanbeveling voor zichzelf als 
commandant van een fort.
1733 mei 28
Overgebracht naar archief familie Hop, nummer toegang 1.10.97, inv.nr. 342
Voorheen inv.nr. 203

--- Brief van S. van Glabbeecq aan [Cornelis Hop] betreffende inlichtingen over een niet
genoemde officier van de artillerie en het verbussen van kanonnen, met bijlage,.
1734 januari 24 2 stukken
Overgebracht naar archief familie Hop, nummer toegang 1.10.97, inv.nr. 343
Voorheen inv.nr. 204

205 Correspondentie van Willem III met Karel II van Engeland, Arlington en Lodewijk 
XIV van Frankrijk, voornamelijk betreffende de politieke toestand in Europa. 
Afschriften.
1672 1 katern

206 Doopbewijs van Louyse Juliane, dochter van Guillaume Henri Nieupoort en Marie 
Juliana Sitsard.
1705 december 6 1 stuk
Franstalig

207 Fragmenten van een dagboek van [gezant De Hogguer?] geschreven in Berlijn en St.
Petersburg, met bijlage [soort inventaris van stukken]. Afschrift.
1794 2 stukken

208 Rekest van Lamoraal graaf van Egmont aan Philips II met het verzoek hem gratie te 
verlenen op zijn doodvonnis. Afschrift.
1568 juni 5 1 stuk

209 Missive van prins Maurits aan de Staten-Generaal waarin hij hen bedankt voor de 
aangeboden functies en deze aanneemt. Afschrift.
1608 oktober 28 1 stuk
"receptum 31 october 1608"

210 Appointement van de hertog van Parma op het rekest van de heren van 
Wyttenhorst waarbij hij deze onder voorwaarden verexcuseert voor hun vermeende
afvalligheid. Afschrift.
1581 mei 7 1 stuk

211 Rekest van Henry Jones, sergeant-majoor te Nantes, aan volksrepresantant Ruelle, 
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om uit de Franse dienst te worden ontslagen en een paspoort naar Nederland te 
verkrijgen.
1795 mei 28 1 stuk
"Renvoie au Comité de Salut Public" [Ruil met Frankrijk]

212 Rapport van de Commission de l'Organisation et du Mouvement de l'Armée de 
Terre, aan het Comité de Salut Public betreffende de militaire toestand in België.
1794 juli 24 1 stuk

213 Appointement van Talleyrand, minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, 
namens de minister van Marine en Koloniën, op het rekest van Petit Gevet, 
professor van de "l'Ecole de Navigation" te Duinkerken, waarbij hem de benoeming 
van Thomas Divier als zijn assistent wordt toegezegd.
1778 mei 25 1 stuk

--- Brieven van M. de la Croix uit Suriname gericht aan Simon Visscher resp. kapitein 
J.I. Weerstand in Durgerdam, betreffende handelsaangelegenheden.
1770, 1774 2 stukken
Voorheen inv. nr. 214. Overgebracht naar Collectie Verspreide West-Indische Stukken, nr. toegang 
1.05.06, inv.nr. 1039

215 Brieven ingekomen bij Brabantine van Nassau, hertogin de Trémouille van Maurits 
van Nassau, Amalia van Solms en Anna de Manmaker, 1597-1672; brief van Louise 
de Coligny aan de graaf van Leicester. Afschriften.
z.d. 1 omslag
De afschriften zijn gemaakt door P. Marchegay, de uitgever van de correspondentie van Louise de 
Coligny

216 Brief van Erycius Puteanus aan dominee Vosbergen, betreffende een 
pensioenregeling van prins Philips Willem voor Puteanus, met retroakte [1614],.
1618 2 stukken
Erycius Puteanus (Erik van der Putte of Dupuy) (1574-1648), humanist en filoloog was van 1606 tot 
1646 hoogleraat te Leuven. Volgens de bronnen werd hem ook een pensioen toegekend door 
groothertog Albrecht.

217 Missive van Willem II gericht aan [de markies van Bergen op Zoom] betreffende de 
slechte bewaking van het Zuidfort.
1673 januari 13 1 stuk

218 Briefwisseling in het Latijn van Johan van der Bem[p]den met Jacob Hoeufft, 1682; 
Jacob Hoeufft met J. de Witt jr. , 1682; W. van Harn, te Utrecht aan Joan van den 
Bem(p)den te Amsterdam , 1679 maart 16; . Johan van Bem[p]den] met Van 
Oldersom, minuut [z.d]; J. Hoeufft, te Leiden aan N.N., 1682 maart 25; [Johan van 
Bem[p]den ] aan zijn zuster, fragment.
1679-1682
Johan van der Bem[p]den en Jacob Hoeufft waren Amsterdamse regenten (Zie Elias, Vroedschap)

219 Extract uit een manuaal van Englebert van Oeyenbrugghe, bevattende 
aantekeningen omtrent de geboorte van zijn kinderen uit het huwelijk met Anna 
van den Dorpe in de jaren 1562-1576.
einde 16e eeuw 1 stuk
Gemerkt "L". Processtuk?

220 Toestemming van Jean III de Lusignan, koning van Jeruzalem, Cyprus en Armenië, te
Nicosia, voor Philip de Lannoy, raad van Philips de Goede, om zijn "ordre de 
l'epeé"aan vier mannen toe te kennen.
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1447 maart 10 1 stuk
Met op omslag knipsel uit een veilingcatalogus met beschrijving van dit stuk

221 Minuut van een instructie voor de commissarissen gezonden naar Overijssel, 
Groningen en Friesland. Fragment. Franstalig.
midden 16e eeuw 1 stuk

222 Missive van Hendrik van de Bergh, generaal, gericht aan prinses [Isabella] 
betreffende zijn ontevredenheid met de gebeurtenissen in de Zuidelijke 
Nederlanden. Afschrift.
1632 1 stuk

223 Missive van C. van Werckhoven, lid van de Raad van State, aan de Staten van 
Holland betreffende de verdediging van de Rijnsteden. Afschrift.
1635 augustus 8 1 stuk

224 Missive van Hans Cristoffel van Coninxmare, te Leipzig, aan N.N. betreffende de 
militaire verrichtingen tussen 16 en 24 oktober 1642 in de Slag bij Leipzig.
1642 oktober 24 1 stuk

225 Missive van de agent Bilderbeecq uit Keulen aan "Mijn heer"betreffende de 
overwinning van de hertog van Anguien bij Nordlingen. Afschrift.
1645 augustus 12 1 stuk

226 Protest van de Staten van Friesland op de handelingen van de Staten-Generaal die 
niet in het belang van de Unie zouden zijn. Afschrift.
1653 juli 2 1 stuk

227 Missive van de magistraat van Maastricht aan de Staten-Generaal waarbij 
beschuldigingen geuit door diverse Generaliteitscolleges aangaande onzuivere 
handelingen van de hand wordt gewezen.
1654 november 25 1 stuk

228 Missive van [Draak], te Rixtel, aan "Hoog Edele wel geboren Heer" ten geleide van 
een antwoord van de rentmeester betreffende de rekeningen van de heerlijkheid 
Helmond.
1735 maart 26 1 stuk

229 Stukken betreffende het vertegenwoordigen van prins Willem IV door Gerard 
Arnoud Hasselaar in de admiraliteitscolleges. Afschriften.
1749 2 stukken

230 Stukken betreffende de contributies van het kwartier van Nijmegen in de gemene 
lasten, en betreffende de ordonnanties op het klein zegel en de 8e penning. 
Afschriften. Gedeeltelijk gedrukt.
1758-1759
Met een originele brief van G.A. van Riel aan "Hoog Edele Gestrenge Heer".
1758 juni 5 1 omslag

231 Missive van De Munckhuysen uit Westminster aan "Monsieur" betreffende diverse 
politieke zaken zich afspelende in Engeland.
1681 november 28 1 stuk

232 Rekest van Jean René graaf de Hanau aan de Koning van Frankrijk betreffende de 
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successierechten met betrekking tot de erfenis van zijn ouders. [Afschrift]. Met 
retroacta, 1717.
1733 1 omslag

233 Missive van de heer Tengnagel van Bronkhorst, te Doetinchem, aan de graaf Van 
den Boetzelaer betreffende doorbraken van de rivier de Rijn. Afschrift.
1764 februari 10 1 stuk

234 Stukken betreffende Engelse klachten over de gouverneur De Graaf van St. 
Eustatius tijdens de Amerikaanse vrijheidsoorlog. Afschriften.
1777 3 stukken
Zie ook inv.nr. 138

235 Begeleidend schrijven van Roux, agent van Frankrijk, gericht aan De Fremery, bij 
een brief voor professor Luzac.
18e eeuw 1 stuk
Bij de Universiteit Leiden en het gemeentearchief Leiden bevinden zich archieven afkomstig van de 
familie Luzac

236 Missive van L. van Brunswijk gericht aan "Monsieur" betreffende de Pruisische 
veldtocht tegen de Fransen in de buurt van Minden.
1758 maart 11 1 stuk
Wellicht afkomstig uit de papieren van Willem Bentinck [zie nr. toegang 3.02.32]

237 Missive van H. Fagel aan "Monsieur" betreffende de vervulling van het ambt van 
"ministre à Maestricht".
1759 juli 16 1 stuk
Wellicht afkomstig uit de papieren van Willem Bentinck [zie nr. toegang 3.02.32]

238 Brief van Abraham van Hoey aan zijn neef en aanstaande vrouw, waarbij hij hen 
gelukwenst met het voorgenomen huwelijk.
1751 mei 29 1 stuk
Ambassadeur te Frankrijk 1727-1747. Zie nr. toegang 1.10.110, inv.nrs.12-55

239 Missive van S. de Watteville de Belp, minister van de Republiek Bern, aan 
"Monsieur" betreffende de Zwitserse regimenten in dienst van de Nederlanden.
1749 april 5 1 stuk
Wellicht afkomstig uit de papieren van Willem Bentinck [zie nr. toegang 3.02.32]

240 Missive van De Marnette te Luik aan "Monsieur" betreffende de politieke 
ontwikkelingen aldaar.
1763 april 15 1 stuk
Wellicht afkomstig uit de papieren van Willem Bentinck [zie nr. toegang 3.02.32]

241 Aanbevelingsbrief van de graaf van Arenberg aan "Monsieur" voor N.N.
1766 1 stuk

242 Missive van "E.A.T.Q.N.", te Den Haag, gericht aan Willem Bentinck van Rhoon, lid 
van de Ridderschap van Holland, te Dordrecht, betreffende verschillende 
persoonlijke en politieke zaken.
1788 maart 28 1 stuk
Wellicht afkomstig uit de papieren van Willem Bentinck [zie nr. toegang 3.02.32]

243 Akte van schout en schepenen van Wemeldingen, aangaande het overlijden van 
Foort Geersen Rijn en het overschrijven van de lenen op diens oudste zoon Geert 
Froortsen Rijn.
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1661 november 25 1 stuk

244 Brief van J.J.S. [Sas], te Katwijk aan de Rijn, aan zijn ouders, waarbij hij hen verzoekt 
hem voor zijn daden vergiffenis te schenken. Afschrift.
1767 april 14 1 stuk

245 Brief van J.A. Crap, te Amsterdam aan "Monsieur", ten geleide van van een overzicht
van de commissies en reizen die hij gedaan heeft.
1768 juni 20 1 stuk
Wellicht afkomstig uit de papieren van Willem Bentinck [zie nr. toegang 3.02.32]

246 Brief van Eduard van Zwick, te Haarlem, aan Coenraat le Grand, koopman te 
Amsterdam, betreffende persoonlijke zaken.
1705 juni 16 1 stuk

247 Brief van [Despades], te Den Haag, aan [Paul Wavier] betreffende een handelszaak.
1668 maart 19 1 stuk

248 Afscheidsbrief van Erich Brahe, te Stockholm, aan zijn zoon, waarbij hij hem enkele 
laatste levensregels voor de toekomst geeft.
1756 juli 16 1 stuk
Brahe referereert aan een vonnis dat over hem is uitgesproken

249 Akte betreffende een huis met tienden in Naarden.
1565 november 13 1 stuk
Bijna onleesbaar een grote bruine vlek

250 Vrijgeleide voor Hollandse gevangenen afgegeven door Don Jacob Fitzjames, 
hertog van Berwick, te Campo de Requena uit naam van de Hertog van Orleans.
1707 mei 4 1 stuk

251 Paspoort voor het regiment De Bouffler, optrekkende richting de Maas, afgegeven 
uit naam van de koning van Frankrijk, door A. du Reynier, markies de Boisseleau, 
gouverneur van Charleroi.
1696 juli 13

252 Missive van De Delwig, te Jenicule, aan "Monsieur" betreffende diverse militaire 
bewegingen.
1773 september 17 1 stuk

253 Recommandatie van luitenant-generaal Cornelis Evertsen, te Middelburg aan Jacob
Monier, te Middelburg, voor een cadet uit zijn regiment.
1749 juni 18 1 stuk

254 Brief van Arthur Forbes, majoor te Doornik, aan "Sir" waarbij hij zijn diensten 
aanbied en verzoekt om voorspraak.
1750 oktober 21 1 stuk

255 Missive van Gijsbert van Hogendorp, ontvanger-generaal, aan "Wel Ed. Gest. Heer" 
betreffende interesten berustende onder de ontvanger Belhomme.
1714 maart 29
In dorso "ontfanger generaal". Op omslag "no. 468" en opgeplakt etiket uit aanwinstenlijst?

256 Brief van [Gerrit] Hooft [jr.], te Scheybeek, aan "Zoutje lief" [Laurens van Santen] 
betreffende drukproeven van [het gedicht] "Julia".
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1767 september 13 1 stuk
Het gedicht is waarschijnlijk postuum verschenen in de uitgave "Carmina Juvenilia"[1768]

257 "Lijst der noodige wagens voor de artillerie", opgemaakt door kapitein J.W. van 
Imbyze van Batenburg te Gorinchem.
1759 januari 21 1 stuk

258 Brief van Otto Frederik graaf van Lynden, te Den Haag, aan "Wel Edele Gestrenge 
Heer" met een uitnodiging tot het bijwonen van zijn huwelijk met jvr. Van der Does 
van Noordwijk.
1754 mei 20 1 stuk
"rec. 21 meij 1754". Geadresseerde wordt genoemd "leenman van de grafelijkheid van Holland"

259 Brieven van kolonel Orloff, te Parijs, aan dominee Marrou [of Marron], te Parijs, 
betreffende het dopen van een kind.
z.d. 2 stukken

--- Brief van P. Rasily Dolgorouky, te Moskou, aan kapitein Van Kinsbergen, te 
Amsterdam.
z.d. 1 stuk
Overgebracht naar collectie Kinsbergen, nummer toegang 1.10.52, inv.nr. ##
Voorheen inv.nr. 260

261 Kwitantie van kapitein Teichman, auditeur van het regiment Stockar, voor professor
Luzac te Leiden.
1790 maart 26 1 stuk

262 Declaratie, tevens kwitantie van Balthazar van Thiel voor dhr. Van Thiel terzake van 
geleverde wijn, brandewijn en azijn over het jaar 1697.
1698 januari 6 1 stuk

263 Voorgedrukte kwitantie van de Miliz Steuer Hauptcassa van het keurvorstendom 
Saksen waarmee A.C.T. van Vredenburg verklaart een uitbetaling van een rente op 
een kapitaallening ontvangen te hebben.
1751
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