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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 Royer

Archiefbloknummer:
1251

Omvang:
26 inventarisnummer(s); 0,08 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands en een stuk in het Italiaans.

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Royer, J.

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat voornamelijk 17e eeuwse stukken afkomstig uit het archief van de Friese tak van 
het huis Nassau. Verder o.a. stukken betreffende het Franse hof en het hertogdom van Mantua.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

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

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

Citeerinstructie

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

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Royer, nummer toegang 1.13.15, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Royer, 1.13.15, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Verzameling Roijer is herkomstig van den voormaligen hofprediker J. Roijer en door hem, zoo wij 
wel onderrigt zijn, aan Koning Willem I gelegateerd State 1. Sedert werd zij in den jare 1820 door 
den toenmaligen Kabinets-Secretaris op het Rijks-Archief gedeponeerd, doch in 1828 door de 
commissarissen van het huis-archief opgeëischt. Er had toen weder eene dier schiftingen plaats, 
welke wij hoogst bedenkelijk achten en waarbij wij twijfelen of het beginsel des Konings: " wat 
voor de geschiedenis des lands van meer belang dan voor die van Mijn huis is, behoort op het 
Rijks-Archief," wel getrouw zij gehandhaafd. Door de overgifte der brieven van Huijgens aan Rivet 
werd het geheel dier fraaije verzameling geschonden: brieven van Juliaan Romero aan Prins 
Willem I waren aan dezen als hoofd van den opstand der Nederlanden, niet als Prins van Oranje of 
Graaf van Nassau, geschreven: het Rijks-mandaat van Keizer Maximiliaan van 15 Julij 1572, 
uitgevaardigd tegen den inval door den Prins en zijn broeder Graaf Lodewijk in de Nederlanden 
gedaan, is onzes inziens een staatsstuk, geene persoonlijke of familieakte. Intusschen die stukken 
zijn sedert 1830 door het huis-archief overgenomen. Eene andere vraag ware het, of niet de 
geheele verzameling, met uitzondering van slechts weinige stukken, beter, hetzij op de Koninklijke 
Bibliotheek, hetzij op die der hooge-school van Leiden geplaatst ware.

Het Archief heeft zich inderdaad uit die verzameling verrijkt met twee belangrijke charters: den 
originelen giftbrief van Graaf Dirk V aan de abdij van Egmond, van 1083; de verbindtenis der 
Edelen om bij te dragen in de drie millioenen, den Koning van Spanje voor de vrijheid van 
godsdienst in 1566 aangeboden. De overige handschriften zijn van verschillenden aard. Zij bestaan 
deels uit brieven van alle zijden aan den Leidschen Hoogleeraar en Franschen predikant Andreas 
Rivet gerigt, meest alle in afzonderlijke deelen naar de verschillende correspondenten afgedeeld 
en in chronologische orde gerangschikt: men vindt er brieven van Duplessis-Mornay, van du 
Maurier, van Salmasius, van Turretin, van Leger en anderen. Een ender gedeelte der verzameling 
heeft naauwe betrekking op de geschiedenis der Hervormden in Frankrijk: men treft hier brieven 
aan door den beroemden Jean Claude aan zijnen zoon geschreven, gedeeltelijk na de herroeping 
van het edikt van Nantes; gedenkschriften en kleine verhandelingen van Jean Rou, insgelijks 
gerefugieerde en sedert translateur bij de Staten-Generaal; Mémoires de Jean Cavalier, van 1700-
1704 enz. Eindelijk bevinden zich hier brieven van beroemde en geleerde mannen en vrouwen, uit 
verschillende tijden en tot verschillende onderwerpen betrekkelijk, van Catharine de Medicis, 
Christina van Zweden, de Groot, Casaubon, Heinsius, Descartes, Spinosa, Arnauld en anderen: 
stukken, over het geheel van gering historisch belang, en wier inhoud niet altoos aan de 
vermaardheid hunner opstellers beantwoordt.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend.

1 Overgenomen uit: Overzigt van het Nederlandsch Rijks-Archief, 's Gravenhage 1854, blz. 58-59.
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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

I. Stukken afkomstig uit het archief van den Frieschen tak van het huis Nassau.

I. STUKKEN AFKOMSTIG UIT HET ARCHIEF VAN DEN FRIESCHEN TAK VAN HET 
HUIS NASSAU.

1 Brieven aan Willem Lodewijk graaf van Nassau.
1593-1620 12 stuks in omslag
De brieven zijn geschreven door:

– Louise Juliana gravin van Nassau. (1593) Maart 24
– Louise de Coligny, prinses douairière van Oranje. (1598?)
– Jan den oude graaf van Nassau. 1600 Februari 10
– Jan Lodewijk graaf van Nassau. 1600 Juni 2
– Lodewijk Gunther graaf van Nassau. (1600) October 8
– Ernst Casimir graaf van Nassau. (1600) October 23
– Frederik Hendrik graaf van Nassau. (1600) October 23
– Johannette gravin van Nassau, geboren gravin van Sayn-Wittgenstein. (c. 1600) October 8
– Christiaan IV, koning van Denemarken. (1601) Juni 20
– Maurits van Nassau, prins van Oranje. (1602) Augustus 11
– Frederik Hendrik graaf van Nassau. (1620) Mei 26
– Maurits van Nassau, prins van Oranje. (1620) Mei 27

2 Minuten van brieven en stukken van Willem Lodewijk graaf van Nassau.
(1600)-1610 3 stuks in omslag
De geadresseerden zijn:

– (Lodewijk Gunther graaf van Nassau). (1600.)
– (Maurits van Nassau, prins van Oranje). (1609.)
– Francisco Gonsalves de Faro, extraordinaris hofjonker van den graaf. (1610) Februari 15

3 Minuut van een brief van Ernst Casimir graaf van Nassau aan Dudley Carleton, 
Engelsch ambassadeur in Den Haag.
1628 Januari 7-17 1 stuk in omslag

4 Overeenkomst tusschen de officieren van het regiment, waarvan Hendrik Casimir 
graaf van Nassau overste is, geteekend door genoemden graaf en de verdere 
officieren.
1632 Juli 23 1 stuk in omslag

5 Brieven aan Willem Frederik, graaf en later prins van Nassau.
1640-1664 12 stuks in omslag
De brieven zijn geschreven door:

– Sophia Margaretha gravin van Nassau (dochter van graaf Jan den Middelste). 1640 Juli 22-12
– George Lodewijk graaf van Nassau. 1641 Juli 30
– Elizabeth Stuart, koningin douairière van Boheme. 1643 Maart 6
– Frederik Hendrik van Nassau, prins van Oranje. 1643 April 27
– Karel Lodewijk paltsgraaf op den Rijn. 1649 April 15-25
– Willem II van Nassau, prins van Oranje. 1650 Maart 4
– Christiaan II vorst van Anhalt-Bernburg. (1656) Januari 18
– Emmanuel prins van Portugal. (1657) Juni 27
– Ferdinand Alexander prins van Portugal. (1660) Juli 15
– Anna prinses douairière van Portugal, geboren gravin van Hanan. (1660) September 20
– Karel II koning van Engeland. (1662) November 28
– Johan de Witt, raadpensionaris van Holland. (1664) Mei 25

6 Minuten van brieven van Willem Frederik prins van Nassau.
1657 en 1660 2 stuks in omslag
De geadresseerden zijn:
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– N.N. 1655 April 30-Mei 10
– Ferdinand Alexander prins van Portugal. (1660) September 26

7 Brieven aan Albertina Agnes, prinses en later prinses douarière van Nassau, 
geboren prinses van Oranje.
1660-1672 4 stuks in omslag
De brieven zijn geschreven door:

– Ferdinand Alexander prins van Portugal. 1660 Juli 15
– Johan Maurits prins van Nassau. 1665 Februari 3
– Denzelfden. (1665) Mei 20
– Frederik Lodewijk paltsgraaf op den Rijn tot Meisenheim. (1672) Maart 16-26

8 Brieven aan Hendrik Casimir II prins van Nassau.
1667-1689 4 stuks in omslag
De brieven zijn geschreven door:

– Albertina Agnes prinses douairière van Nassau, geboren prinses van Oranje. 1667 Juni 18-28
– Christiaan V koning van Denemarken. 1682 Juli 1
– Willem Hendrik van Nassau, prins van Oranje. (1687) Februari 22
– Burgemeesters en regeerders der stad Dordrecht. (1689) Augustus 18

9 Minuut van een brief van Hendrik Casimir II prins van Nassau aan een ongenoemde 
over het overdragen van zijn recht om zitting te nemen ter Generaliteit.
1683 Maart 3-13 1 stuk in omslag
Het is den Rijksarchivaris in Friesland niet mogen gelukken den naam van den geadresseerde vast te 
stellen.
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II. Stukken van belang voor de vaderlandsche geschiedenis.

II. STUKKEN VAN BELANG VOOR DE VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS.

--- Valsche oorkonde van Dirk V graaf van Holland voor de abdij van Egmond.
1083 Juli 26 1 charter
Gedrukt: Van den Bergh. Oorkondenbock I no. 89, blz. 57.
was voorheen inv.nr. 10
Rijksarchief Zuid-Holland: Abdij van Egmond.

11 Brief van Viglius van Zuichem aan zijn neef (Bucho van Montzima?).
1562 Januari 25 1 stuk in omslag

12 Gedrukt verzoekschrift aan den Koning om vrijheid om den hervormden godsdienst
uit te oefenen, onder aanbod eene som van drie millioen gulden te zullen 
opbrengen, geteekend door H. de Brederode, Albrecht van Huchtenbrouch, Josue 
Halveringen, v. Hoffegen, Jacques de Huele, Maximilien de Bloys dit Coe, Louis de 
Nassau, Philippe de Marbays, S. de Loverval, Marcus Perez, Bernart de Merode, Jean
de Marnix et de Thoulouse, A. de Bergues, C. de Houchin.
(1566.) 1 stuk in omslag
Zie Te Water. Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen 4e stuk, blz. 
134.

12* Akte, waarbij de Staten-generaal Johan van Hoboken en Willem van der Haghen, 
advokaten, opdragen om de opgepakte achtergebleven Spanjaarden te 
ondervragen en hun goud en zilver, gemunt en ongemunt in beslag te nemen,
1577 augustus 27 1 charter
getekend door griffier Weellemans en gezegeld met het [onleesbaar]

13 Brief van Willem I van Nassau, prins van Oranje, aan de vazallen en de 
geestelijkheid van het prinsdom.
1583 Juni 2 1 stuk in omslag

14 Brief van Amalia van Solms, prinses-douairière van Oranje, aan dr. Daniel Weyman, 
raad en resident van den keurvorst van Brandenburg in Den Haag.
1655 April 27 1 stuk in omslag

15 Brief van Pieter de Groot uit Stockholm aan ......... te Alsen, tot aanbeveling van zijn 
neef Jacobus de Groot voor den post van resident van de Hanzeatische steden in 
Den Haag.
1669 Mei 10-20 1 stuk in omslag

16 Afschrift van een brief van (mr. Royer te 's-Gravenhage) aan Frans van Mieris te 
Leiden, houdende toezending van den fundatiebrief van de broederschap van St. 
Nicolaas in de St.-Pieterskerk te Leiden.
1760 November 20 1 stuk in omslag
Zie van Mieris. Beschrijving der stad Leyden I, blz. 33-35.

17 Afschrift van een anonymen brief, houdende bericht van aankoopen van grond 
door den graaf van St. Germain te Nijmegen en te Muiden, ontvangen
1762 Juni 8 1 stuk in omslag
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III. Stukken van belang voor de geschiedenis van andere landen en staten.

III. STUKKEN VAN BELANG VOOR DE GESCHIEDENIS VAN ANDERE LANDEN EN 
STATEN.

18 Brieven van Catherina de Medicis, koningin-douairière van Frankrijk, aan Bernardin 
Bochetel, bisschop van Rennes, gezant van Frankrijk aan den Keizer.
1560-1562 8 stuks in omslag
De juiste dateeringen der brieven zijn: 1560 Februari 8, 1561 Januari 22, October 18, December 29, 
1562 Juni 16, Augustus 17, September 2, October 29. Enkele brieven zijn gedeeltelijk in cijferschrift 
gesteld. Eene verklaring er van bevindt zich er bij.

19 Brief van Catherina de Medicis, koningin-douairière van Frankrijk, aan Anne hertog 
van Montmorency, connétable van Frankrijk.
(1565 December.) 1 stuk in omslag
In den brief wordt melding gemaakt van het overlijden van den paus "le IXme de ce moys". Dit kan 
alleen betrekking hebben op paus Pius IV, die 9 December 1565 overleed.

20 Brief van Vincent I Gonzaga, hertog van Mantua, aan Pietro Aldobrandini, kastelein 
van St. Angelo te Rome.
1589 Augustus 4 1 stuk in omslag

21 Brieven van Vincent I Gonzaga, hertog van Mantua, aan zijn oom Lodewijk 
Gonzaga, hertog van Nevers.
1590 April 12 en z. d 2 stuks in omslag
De eerste brief is gedeeltelijk, de tweede geheel in cijferschrift, dat echter ontcijferd is.

22 Overzicht in de Italiaansche taal van het hof en de regeering van Frankrijk, 
bevattende eene lijst van de voornaamste hofdignitarissen, militairen, provincies, 
aartsbisdommen, bisdommen, abdijen etc., veelal met opgave van hunne 
inkomsten.
(c. 1608.) 1 deel
Dit overzicht is geschreven tijdens het leven van Gaston, hertog van Anjou, later van Orleans, derden
zoon van Hendrik IV, geboren 25 April 1608, en vóór de geboorte van 's konings dochter Henriette 
Marie 26 November 1609.

23 Vonnis, door het parlement van Toulouse in zake van hoogverraad gewezen tegen 
Henri hertog van Rohan.
1628 Januari 29
Met verweerschrift van den hertog (Afschriften.) d.d.
1628 November 6 2 stuks in omslag

24 "Calendrier historique de la maison de Hesse." Lijst van gewichtige gebeurtenissen 
(geboorten, huwelijken, sterfgevallen etc.), in het landgrafelijk huis van Hessen 
voorgevallen.
1600-1699 1 deel

25 Aanteekeningen omtrent de geboorte en de lotgevallen van Tanerède de Rohan.
(18de eeuw.) 3 stuks in omslag
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