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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:
J.H. van Kinsbergen / Van Kinsbergenfonds

Periodisering:
archiefvorming: 1771-2012
oudste stuk - jongste stuk: 1758-2012

Archiefbloknummer:
I212

Omvang:
655 inventarisnummer(s); 9,00 meter

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

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

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Kinsbergen, J.H. van, , 1735-1819
Administrateurs van (een deel van) de nalatenschap van admiraal J.H. van Kinsbergen/Admiraal 
van Kinsbergenfonds

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) maakte tijdens zijn leven naam door succesvol 
optreden als marineofficier in Russische en Nederlandse dienst. Ook was hij bekend door plannen 
en initiatieven voor het moderniseren van de marine en door tal van publicaties over zeevaart en 
oorlog op zee. Van blijvende betekenis is hij vooral als filantroop en stichter van een ‘maritiem’ 
fonds ter bevordering van het aanzien van de zeevaart, opleiding van jongeren en het bevorderen 
van kunst en cultuur in het algemeen: het Admiraal van Kinsbergenfonds. Het archief bevat 
stukken over het actieve leven van de admiraal en over de verrichtingen van de executeurs en 
administrateurs van zijn nalatenschap in het beheer van de gelden en de daaruit toegekende 
aflopende, vaste en incidentele uitkeringen en subsidies.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A).

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 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, J.H. van Kinsbergen / Van Kinsbergenfonds, nummer toegang 
2.19.190, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Kinsbergen, van, 2.19.190, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Jan Hendrik van Kinsbergen

JAN HENDRIK VAN KINSBERGEN
Marineofficier, adviseur en ‘laatste zeeheld’

MARINEOFFICIER, ADVISEUR EN ‘LAATSTE ZEEHELD’
Jan Hendrik van Kinsbergen 1 werd op 1 mei 1735 geboren in Doesburg als zoon van Johann 
Heinrich Kinsbergen, onderofficier in het Staatse leger, en Petronella ten Nuyl. Na vanaf zijn 
negende gediend te hebben in het landleger kreeg hij met zestien jaar de kans om een vijfjarige 
opleiding tot ingenieur te volgen aan het Instituut voor de Zeevaart te Groningen. In die tijd 
verdiepte hij zich ook in kennis van zeevaart en stuurmanskunst. Vervolgens nam hij dienst bij de 
admiraliteit van Amsterdam. Vanwege beperkte carrièremogelijkheden in Nederland trad hij in 
1771 toe tot de Russische marine om deel te nemen aan de oorlog tussen Rusland en Turkije. Met 
zijn eskader vergaarde hij roem door succesvolle operaties. In 1773 bezorgde hij de Russische vloot 
de eerste overwinning tegen het Ottomaanse rijk door een Turks smaldeel tot de aftocht te 
dwingen. In hetzelfde jaar voorkwam hij de landing van een Turks eskader op de Krim.

In 1775 keerde hij terug in Nederlandse dienst met de opdracht om in de Middellandse Zee te 
kruizen ter bestrijding van Marokkaanse kapers en vrede te sluiten met het Marokkaanse Hof. In 
de jaren van actieve dienst bij de Nederlandse marine (1775-1795) maakte hij snel carrière. Hij 
verwierf grote naam door zijn optreden in de zeeslag bij de Doggersbank op 7 augustus 1781 
tijdens de 4de Engelse Oorlog (1781-1782). In deze periode maakte hij zich sterk voor 
modernisering van de in vijf admiraliteiten georganiseerde marine en werd hij vast adviseur van de
stadhouder in marinezaken.

Vanwege de gespannen verhouding tussen patriotten en prinsgezinden trok hij zich als orangist na 
de inval van Pruisen in 1787 wat terug en maakte met toestemming van stadhouder Willem V een 
(huwelijks-)reis naar de Duitse Staten en Wenen. In deze periode overwoog hij opnieuw in 
Russische dienst te treden, maar zag daar van af. In 1793 hervatte hij zijn loopbaan bij de 
Nederlandse marine, werd opperbevelhebber voor de verdediging van de Republiek tegen de 
Fransen en klom op tot luitenant-admiraal.

Na de omwenteling werd hij in februari 1795 gearresteerd, enkele dagen gevangen gezet en 
ontslagen. Tot 1806 leefde hij teruggetrokken. Hoewel hij het aanbod om (vice-)admiraal van 
Denemarken te worden had geaccepteerd, verbood het nieuwe regiem hem om het land te 
verlaten.

Vanaf 1806 werd hij in ere hersteld als laatste grote zeeheld en gewaardeerd als kundig adviseur in 
marinezaken. Hij verkreeg de titels van maarschalk, admiraal, en ‘graaf van de Doggersbank’. De 
zorgelijke staat van de Nederlandse marine en kustverdediging hielden hem onverminderd bezig. 
Maar zijn belangstelling reikte verder en betrof ook (inter)nationale politiek en maatschappelijke 
veranderingen. Zijn studies en beschouwingen werden in tal van publicaties verspreid. Daarin gaf 
hij blijk goed op de hoogte te zijn van de werken van Verlichtingsfilosofen als Montesqieu. Bij de 
omwenteling in 1813 trad hij actief op in het verhinderen van plundering van het Loo door 
Russische troepen (kozakken) en zorgde hij voor steun bij de belegering van het Franse garnizoen 
te Deventer.

In het Koninkrijk der Nederlanden werd hij onverminderd gerespecteerd. Hij werd verheven in de 
adelstand met als predicaat jonkheer.

1 R.B. Prud’homme van Reine, “Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819, admiraal en filantroop”. De Bataafsche 
Leeuw, Amsterdam. 1990.
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Weldoener voor onderwijs, cultuur en armlastigen

WELDOENER VOOR ONDERWIJS, CULTUUR EN ARMLASTIGEN
Na beëindiging van actieve dienst bij de marine vestigde Van Kinsbergen zich in 1795 in het 
voormalige huis van zijn vader in Elburg om vier jaar later Huize Welgelegen te Apeldoorn te 
betrekken, waar hij op 22 mei 1819 zou overlijden. In deze levensfase wijdde hij zich met name aan 
studie, het schrijven van boeken en het bevorderen van onderwijs, wetenschap en weldadigheid.

In 1809 sloot hij een overeenkomst met het stadsbestuur van Elburg voor financiële ondersteuning
van het Instituut voor talen, kunsten en wetenschappen in die plaats, waar hij een deel van zijn 
jeugd had doorgebracht. Deze school was in 1796 bij opheffing van de gilden opgericht met gelden
van het uit 1339 daterende ‘Schipluidenfonds’. Aan deze instelling die later bekend zou staan als 
‘Instituut voor opvoeding Van Kinsbergen’ werd aan jongens de volgende vakken gegeven: Latijn, 
Frans, Engels, Duits, Nederlands, wiskunde, rekenkunde natuurkunde, biologie, logica en 
godsdienst. Gedurende zijn leven bleef Van Kinsbergen nauw betrokken bij deze instelling. Ook 
stelde hij gelden beschikbaar voor het onderwijs in zijn geboortestad Doesburg en woonplaats 
Apeldoorn en aan het Atheneum te Harderwijk. Hij gaf financiële steun, schonk boekencollecties 
en natuurwetenschappelijke instrumenten aan tal van instellingen. Ook de na de Bataafs-Franse 
tijd verarmde bevolking had zijn aandacht. Zo richtte hij te Apeldoorn een weeshuis en spinnerij 
op. Ter versterking van de nationale geest na de definitieve nederlaag van Napoleon organiseerde 
hij in 1815 een nationale prijsvraag voor proza, poëzie en schilderkunst om de herwonnen 
onafhankelijkheid van 1813 te gedenken. Een van de bekroonde inzendingen was het volkslied 
“Wien Neêrlands bloed in de ad’ren vloeit”.

Van Kinsbergen kon aanzienlijke bedragen aan wetenschap, kunst en ‘weldadigheid’ schenken, 
omdat hij na zijn huwelijk in 1786 met de rijke bankiersweduwe Hester Hooft zeer vermogend was 
geworden. Zij was de dochter van de Amsterdamse burgemeester Hendrik Hooft en weduwe van 
bankier George Clifford. Ze overleed 15 april 1795. Het kapitaal van Van Kinsbergen werd nadien 
vermeerderd door slimme beleggingen van de beheerder van zijn financiën, Hendrik Cornelis 
Serrurier (1754-1812) 2 , wiens taak na zijn overlijden werd overgenomen door H. van Stralen en 
M.C. van Hall.

Het besef dat hij op zijn zestigste een rijk man zonder kinderen was, bracht de admiraal ertoe om 
in oktober 1795 bij testament te bepalen dat na zijn overlijden een eeuwigdurend fonds moest 
worden opgericht onder leiding van daartoe benoemde executeurs en administrateurs om daaruit 
uitkeringen te doen ten bate van vier doelgroepen:

– Familieleden van vaders- en moederszijde van hemzelf en van zijn echtgenote, die buiten 
hun schuld in behoeftige omstandigheden waren geraakt;

– Tien officieren en tien onderofficieren uit de zeemacht en hun eventuele weduwen en 
wezen, die buiten hun schuld armlastig waren;

– Vier zee-offficieren die een vreemde mogendheid in een oorlog gingen dienen om meer 
kennis en ervaring op te doen, op voorwaarde dat ze net als Van Kinsbergen had gedaan, 
beloofden nadien weer in Nederlandse dienst te treden;

– Activiteiten en instellingen die naar de mening van de executeurs en administrateurs nuttig
zouden zijn voor de ontwikkeling en het welvaren van het zeewezen.

2 Hendrik Cornelis Serrurier (1754-1812), koopman, raad in de vroedschap van Amsterdam (1808-1811), Staatraad 
(1808-1809), lid municipale raad van Amsterdam (1811-1812).
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Executeurs en administrateurs van de nalatenschap van J.H. van Kinsbergen/ stichting Admiraal van Kinsbergenfonds

EXECUTEURS EN ADMINISTRATEURS VAN DE NALATENSCHAP VAN J.H. VAN KINSBERGEN/ 
STICHTING ADMIRAAL VAN KINSBERGENFONDS
Executeurs-administrateurs

EXECUTEURS-ADMINISTRATEURS
Direct na het overlijden van de admiraal op 22 mei 1819 gingen zes bij testament door hem 
aangestelde executeurs aan de slag om de nalatenschap conform zijn wens te verdelen en het 
beheer van het als fonds voor goede doelen afgescheiden deel te regelen. Het betrof: :

– Mr. Maurits Cornelis van Hall (1678-1858), advocaat te Amsterdam;
– Mr. Daniël Hooft, neef en Amsterdams regent;
– Hendrik Jan baron van Loë (1753-1832), hoofdschout van Doesburg en lid van de 

ridderschap van Gelderland;
– Louis Jan Jacob Serrurier (1789-1852), verfhandelaar en kunstschilder
– Mr. Hendrik van Stralen (1751-1822), voormalig adjunct-fiscaal bij de Admiraliteit van het 

Noorderkwartier en lid van de Eerste kamer der Staten-Generaal;
– Christiaan Anthonij VerHuell (1760-1832), voormalig marineofficier.

Uitgangspunt bij de werkzaamheden van de executeurs-administrateurs waren het testament van 
van Kinsbergen van 8 december 1811, 2 codicillen van 30 december 1811 en 25 februari 1813 en een 
aantal aantekeningen van de admiraal.

Het totale vermogen bij overlijden bedroeg ƒ 1.390.169, 93 gulden. De families Van Stralen en 
Serrurier waren benoemd tot algemeen erfgenaam. Zij ontvingen het restant na aftrek van 
successierechten, ƒ 250.000 aan ineens uitgekeerde legaten, een jaarlijks bedrag voor steun aan 
armlastige verwanten van vader- en moederszijde en die van zijn echtgenote en van ƒ 420.000 als 
fonds voor permanente en uitstervende legaten. Elk jaar – tot op de dag van vandaag - vergaderen
de administrateurs in mei over de verdeling van de gelden van het fonds, waarna ze gezamenlijk 
dineren.

Om te voldoen aan nieuwe wettelijke voorschriften werd het fonds onder beheer van “de Heeren 
Administrateurs van een gedeelte van de nalatenschap van wijlen Z.E. Luitenant-admiraal Jhr. Jan 
Hendrik van Kinsberge, Graaf van de Doggersbank” op 12 juli 1979 omgezet in een stichting: 
Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds. 3

De stichting heeft tot doel het gedachtengoed van de erflater en naamgever levend te houden 
door het bevorderen van:

– het aanzien van de zeevaart en al hetgeen daarmee samenhangt
– de opleiding van jongeren
– onderwijs in het algemeen
– en het in stand houden van kunst en cultuur in de ruimste zin

Administrateurs en hun opvolgers sedert 1819 zijn: 4

• Hendrik van Stralen (1819-1822), opgevolgd na overlijden door:
– J. Mossel van Stralen (1822-1827)
– Mr. H. van Stralen (1827-1854)
– J. van Stralen (1855-1896)
– H.P.van Stralen (1896-1916)
– R.A. baron van Hardenbroek van Lockhorst, ambachtsheer van Hardenbroek (1917-

1946)
– G.C.D. baron van Hardenbroek (1946-1960)
– Mr. P.L. baron d’Aulnis de Bourouill (1961-2012)

3 Invoering Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1976. Zie voor de statuten inv.nr. 416.
4 Zie inv.nrs. 382-416.
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– Mr. A.M. Arnbak (2012 -
• Daniël Hooft (1819-1828), opgevolgd na overlijden door:

– Mr. W.F. baron Röell (1828-1835)
– Jhr. mr. H.H. Röell (1835-1883)
– Jhr. J.A. Röell (1883-1921)
– Jhr. W. Röell (1921-1958)
– Jhr.mr. J.W. Röell (1959-2000)
– Jhr. Mr.Th.S. Röell (2011-

• Hendrik Jan baron van Loë (1819-1832), na zijn overlijden opgevolgd door:
– Mr. D.R.J. baron van Lynden (1832-1837)
– Mr. W. baron van Lynden (1837-1866)
– Mr. W.R. baron van Lynden (1866-1928)
– Mr. F.A.C. graaf van Lynden van Sandenburg (1928-1932)
– Mr. C.Th.E. graaf van Lynden van Sandenburg (1933-1990)
– A.A.F.C. graaf van Lynden van Sandenburg (1988-2009)
– Mr. F.C. graaf van Lynden van Sandenburg (2009-

• Christiaan Anthonij VerHuell (1819-1819), liet zich vervangen door zijn zoon:
– E.C. VerHuell (1819-1841), die na zijn overlijden werd opgevolgd door
– Jhr. H.C.A. VerHuell (1844-1881)
– Jhr. Mr. J.H.J.C. Martens van Sevenhoven (1882-1923)
– Jhr. J.C. Martens van Sevenhoven (1923-1970)
– Mr. F.J. van Beeck Calkoen (1970 –1980)
– Mr. Ph.J. van Beeck Calkoen (1980-

• Mr. Maurits Cornelis van Hall (1819-1858), na zijn overlijden opgevolgd door:
– Mr. F.A. baron van Hall (1858-1866)
– F.C. van Hall (1866-1883)
– Mr. M.C. van Hall (1883-1900)
– Mr. A.F. van Hall (1901-1958)
– Mr. G. van Hall (1959-1977)
– Drs. J. van Hall (1977-

• Louis Jan Jacob Serrurier (1819-1852)
– Na zijn overlijden werd geen opvolger benoemd, hetgeen mogelijk was volgens het 

testament.
Het fonds voor goede doelen ‘in de geest van de admiraal’

HET FONDS VOOR GOEDE DOELEN ‘IN DE GEEST VAN DE ADMIRAAL’
Na afronding van de boedelscheiding moesten de administrateurs zich buigen over een groot 
aantal verzoeken van afstammelingen in Duitsland van de grootvader van de admiraal, Adam 
Ginsberg. Tot 1944 werd daarvoor jaarlijks de tegenwaarde in Duitse marken van ƒ 1125,- ter 
beschikking gesteld en verdeeld via een tussenpersoon in Siegen. De voornaamste taak van de 
administrateurs bestond uit beheer van het kapitaal, het verrichten van betalingen van vaste en 
aflopende legaten en het nemen van beslissingen over aanvragen van instellingen en personen om
incidentele subsidies. Bij de vaste legaten waren de jaarlijkse bedragen voor het Instituut 
Kinsbergen te Elburg en het Doesburgfonds de belangrijkste.

Het Van Kinsbergeninstituut te Elburg was aanvankelijk een opleiding voor jongens met een 
bestuur bestaande uit vier curatoren, twee benoemd door de gemeenteraad van Elburg, twee door
de admiraal en na diens overlijden door de administrateurs van zijn nalatenschap. Na oprichting 
van een instituut voor meisjes, een lagere school, kleuterschool en ULO is er sprake van ‘de 
instituten’ te Elburg. 5 De instelling werd in 1995 onderdeel van de Van der Capellen 
Scholengemeenschap te Zwolle. Sinds die tijd bestuurt de gemeente deze school. Met ingang van 
het schooljaar 2008-2009 is de naam gewijzigd in Van Kinsbergen College.

5 Westerink, G, “Instituut van Kinsbergen: Instituut van Opvoeding te Elburg”. De Walburg Pers, Zutphen, 1976.
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Het Doesburgfonds was in 1816 opgericht ter bevordering van de opvoeding van een of meer 
jongelieden van fatsoenlijke stand in Doesburg. Vanaf 1921 werd een jaarlijkse toelage verstrekt 
aan de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs. De Christelijke Nationale School te 
Doesburg werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw voortgezet als MAVO ‘De Schutssluis’ en 
IJsselland MAVO. Na fusie met vijf andere scholen tot de Regionale Scholengemeenschap ‘Het 
Rhedens’ werd de toelage in 1999 beëindigd.

Op dit moment is het Admiraal van Kinsbergenfonds een van de ‘maritieme’ fondsen die jaarlijks 
subsidie verlenen aan tal van instellingen en evenementen. Daarnaast wordt elk jaar een beurs 
verleend aan een student die een post-doc opleiding wil volgen in he buitenland.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief vormt de neerslag van de werkzaamheden van Jan Hendrik van Kinsbergen, zijn 
zaakwaarnemers H.C. Serrurier, M.C. van Hall en D. Hooft, de executeurs van zijn testament en de 
administratie van [een deel van] zijn nalatenschap door de stichting Admiraal Van Kinsbergenfonds

Het persoonlijk archief van Van Kinsbergen van vóór 1795 ging ten tijde van de omwenteling in 
genoemd jaar grotendeels verloren. Zijn beste vriend, H.C. Serrurier, had namelijk na zijn arrestatie
op 14 februari 1795 zoveel mogelijk brieven en documenten in het huis van Van Kinsbergen in de 
haard verbrand en de rest in zijn zakken gepropt om te voorkomen dat patriotten bij huiszoeking 
belastend materiaal zouden vinden.

Toen in 1812 het plan ontstond om een levensbeschrijving van Van Kinsbergen samen te stellen en 
hij Hooft en Van Hall had aangewezen als zijn biografen, werd begonnen met het verzamelen van 
onder vrienden en kennissen verspreid geraakte documenten. Er moeten destijds talrijke brieven 
en ‘paperassen’ voor handen geweest zijn, aangezien Van Kinsbergen uitgebreid correspondeerde 
met een groot aantal personen in binnen- en buitenland. Vanwege het behartigen van zijn 
zakelijke belangen zullen Serrurier, Van Stralen en Van Hall ook het nodige materiaal onder zich 
hebben gehad. 6

Na het overlijden van Hooft in 1828 rustte de taak van het schrijven van een biografie op Van Hall. 
Pas in 1841 lukte het hem om deze onderneming af te ronden en een boek te publiceren onder de 
titel “Het leven en karakter van de Admiraal Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen”.

Van Hall overleed in 1858. Hij was net als veel wetenschappers in de eerste helft van de 
negentiende eeuw een groot verzamelaar van historische handschriften. Drie maanden na zijn 
dood werd zijn letterkundige nalatenschap (boeken, prenten en portretten) en zijn verzameling 
autographen van vorstelijke en beroemde personen, staatsmannen, zee- en krijgsbevelhebbers, 
dichters, geleerden, enz. in Amsterdam geveild door boekhandelaar C. Weddepohl. Mogelijk is op 
deze wijze een deel van de door Van Hall verzamelde archiefstukken van en over Van Kinsbergen 
verspreid geraakt. In 1896, 1900, 1909 kocht het Algemeen Rijksarchief een aantal van dergelijke 
documenten bij boekhandels in Amsterdam en Arnhem. 7

In 1956 bood een restaurateur van oude schilderijen te San Remo, Jean B. Ramazotti, 
archiefstukken uit de tijd van het beleg van Leiden tijdens de tachtigjarige oorlog te koop aan bij 
het gemeentearchief Leiden. Hij had deze stukken gekocht tijdens de Spaanse burgerloog bij een 
antiquariaat in Barcelona. Bij dit materiaal werd ook een verzameling documenten van Van 
Kinsbergen aangetroffen, die duidelijk afkomstig bleek van M.C. van Hall. Via de algemene 
rijksarchivaris mr. H. Hardenberg werden deze stukken – met een omvang van 1,2 m’ in 1957 
aangekocht door de administrateurs van het Admiraal van Kinsbergenfonds en in bewaring 

6 Zie b.v. inv.nrs. 134, 336-337.
7 Deze stukken werden opgenomen in toegang 1.11.01 onder nummers 842, 1123 en 2078.
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gegeven aan het Algemeen Rijksarchief. 8 Daar werden ze nadien beschreven door B. Slot in 
toegang 1.10.52. Eerder verworven losse aanwinsten werden er aan toegevoegd. 9 In 
inventarisnummer 105 bevindt zich een lijst van 33 brieven en 49 “stukken en opstellen van 
verschillende aard” van Van Kinsbergen, die niet te vinden zijn in de van Ramazotti afkomstige 
collectie en evenmin in het archief van de familie Van Hall dat bewaard wordt bij het stadsarchief 
van Amsterdam. 10

R.B. Prud’homme van Reine ontdekte tijdens het schrijven van zijn biografie van Van Kinsbergen 
dat bij de administrateurs van het Van Kinsbergenfonds een grote collectie handschriften van en 
met betrekking tot de admiraal berustte. 11 Daarbij werd een losbladige toegang aangetroffen, 
waarin de stukken zijn voorzien van een letter-cijfer aanduiding. Mogelijk is deze lijst opgesteld 
door secretaris G.C.D. baron van Hardenbroek (1946-1960) naar aanleiding van de aankoop van de 
Ramazotti-stukken. Het boek van Prud’homme van Reine bevat in het notenapparaat verwijzingen
naar deze registratiekenmerken.

Door bemiddeling van Prud’homme van Reine werd in 1990 een deel van dat bestand met een 
omvang van 1,1 m’ in bewaring gegeven aan het Algemeen Rijksarchief. Dit bestand bevatte de 
eerder genoemde losbladige toegang, maar een groot deel van de in die lijst vermelde stukken 
bleek niet aanwezig te zijn. In 2003 volgde een aanvulling met losse stukken die per abuis bij de 
Koninklijke Bibliotheek waren beland. De nummers op deze stukken correspondeerden slechts 
deels met de letter-cijfer aanduidingen van de eerder genoemde plaatsingslijst.

In 2011 gaf het Admiraal van Kinsbergenfonds en derde bestand in bewaring aan het Nationaal 
Archief. Dit archief met een omvang van ca. 8 m’ , dat was opgeslagen in de kelder van de 
Haagsche Club aan het Lange Voorhout 40 te Den Haag, bevatte naast de ontbrekende nummers 
uit de losbladige toegang ook archiefmateriaal van de administrateurs van het Fonds vanaf ca. 
1959.

Bij akte van 17 februari 2014 werden de door het Admiraal Van Kinsbergenfonds in 1957, 1990 en 
2011 in bewaring gegeven archiefstukken geschonken aan het Nationaal Archief op voorwaarde 
dat alle stukken in één toegang beschreven werden.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is door schenking verworven.

8 Ariela Netiv en Chrystel Brandenburgh, “Mooier dan de werkelijkheid, Het beleg van Leiden in Archief, Beeld en 
Bodem”. Primavera Press, 2012. p. 22-27.

9 B.J. Slot, “Inventaris van het archief van J.H. van Kinsbergen [levensjaren 1735-1819], 1771-1841”. (Den Haag 1976).
10 Volgens Ramazotti waren de stukken via de Philippijnen in Barcelona beland. Mogelijk zijn ze verspreid geraakt 

via een nakomeling van een van de veertien kinderen van M.C. van Hall, bijvoorbeeld F.A. Bisdom van 
Cattenbroeck (1858-1937). Hij was een zoon van dochter A.P.F. van Hall, studeerde in de VS en was enige tijd als 
arts verbonden aan een ziekenhuis in Chicago.

11 Prud’homme van Reine, p. 610.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het archief bevat stukken over het actieve leven van de admiraal, die dankzij de inspanningen van 
de administrateurs van zijn nalatenschap werden verzameld ten behoeve van het schrijven van zijn
biografie. Dit materiaal geeft een goede indruk van de veelzijdige activiteiten van admiraal Van 
Kinsbergen in een periode van verminderde betekenis van de Nederlandse marine en grote 
veranderingen in politiek en maatschappij. Daarnaast bevat het stukken over ontstaan, 
functioneren en blijvende betekenis van het door hem gestichte fonds. In het archief van het 
Admiraal van Kinsbergenfonds werden af en toe hiaten gevonden. Omdat enig aanvullend 
materiaal aanwezig is in archieven van [nakomelingen van de] administrateurs, wordt daar in de 
toegang op een aantal plaatsen naar verwezen.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
In de bestuursvergadering van het Admiraal van Kinsbergen fonds van mei 1917 werd afgesproken 
om oud archief op te ruimen. Het betrof kwitanties van ondersteunden in Nederland (1858-1899) 
en Duitsland (1829-1899), “Vorschlagliste” van de “Verwalter” in Duitsland (1824-1899) en 
verzoeken om onderstand door Nederlanders (tot aan 1887). Na beëindiging van ondersteuning 
van armlastige verwanten van de admiraal in Duitsland in 1944 werden daar berustende stukken 
over die ondersteuning opgevraagd door de administrateurs. Zie inv.nr. 525.

Correspondentie over afgewezen verzoeken om een financiële bijdrage (1985-2002) zijn in overleg 
met de stichting bestempeld als niet bestemd voor blijvende bewaring en vernietigd. Het betreft 
voornamelijk aanvragen voor de eenmaal per jaar door het fonds verstrekte beurs voor één 
student die een post-doc opleiding wil volgen in het buitenland.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Na een eerste aanzet tot bewerking van de aanwinst uit 1990 door Rob Huybrecht, kon de 
bewerking van het totale bestand met een financiële bijdrage van de stichting door Iris Heidebrink 
in 2015 worden voltooid. Daarmee is de oude toegang 1.10.52 vervallen. Tijdens de bewerking 
werd vastgesteld dat belangrijke stukken ontbraken, met name notulenboeken en agenda’s. Deze 
weden in 2015 alsnog toegevoegd. 12

Deze archiefinventaris omvat de vervallen archiefinventarissen:

Oud nummer Titel

1.10.52 Inventaris van het archief van J.H. van Kinsbergen [levensjaren 1735-
1819], 1771-1841

2.19.190 Inventaris van het archief van Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) en 
van de Stichting Het Admiraal van Kinsbergenfonds (1819- ) over de jaren
1771-2012

In deze toegang is de inventaris op de aanwinst uit 1957 ongewijzigd overgenomen. De 
aanwinsten uit 1990 en 2011 bleken nauw samen te hangen. Het was niet eenvoudig om een 
duidelijke scheiding aan te brengen tussen stukken van archiefvormer Van Kinsbergen en de 
beheerders van het door hem gestichte fonds. Stukken over het samenstellen van de biografie van 
Van Kinsbergen zijn bijvoorbeeld bij de admiraal geplaatst, omdat het werk – in overleg met hem -
nog tijdens zijn leven werd gestart, hoewel het pas jaren na zijn dood zou worden voltooid.

12 Nationaal Archief, verwervingsdossier S&B nr. 975.
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Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De indeling die de secretaris G.C.D. baron van Hardenbroek (1946-1960) maakte in zijn losbladige 
toegang bleek niet bruikbaar om al het materiaal systematisch in te delen. Een deel van de stukken
komt niet voor in de losbladige toegang. Bovendien zijn veel stukken voorzien van andere dan de 
daar gebruikte cijfer-lettercodes. Alle op de stukken gevonden registratiekenmerken zijn in de 
toegang tussen haakjes achter de beschrijvingen geplaatst.
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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
In de biografie van Proud’homme van Reine is een groot aantal instellingen vermeld waar stukken 
van en over Van Kinsbergen te vinden zijn. Bij het Nationaal Archief komen bijvoorbeeld de 
collecties VerHuell (221.004.04), Van Stralen (2.21.157) en Van Hogendorp (2.21.293) in aanmerking.

Aanvullende stukken over het Admiraal van Kinsbergenfonds werden met name aangetroffen in 
de archieven van Van Stralen (toegang 2.21.157), Röell (toegang 2.21.315) en in het bij het 
stadsarchief van Amsterdam bewaarde archief van de familie Van Hall.

Over de loopbaan van Van Kinsbergen in Russische dienst zijn vermoedelijk de nodige 
documenten te vinden in het Russische Staats Marine Archief (RGA VMF) te Sint Petersburg. 
Contactgegevens hiervan zijn: Rossiyskiy Gosudarstvenniy Arkhiv Voenno-Morskogo Flota 
(RGAVMF), Millionaya ul. 36, St. Petersburg. Tel.: +7 (812) 315-90-54, e-mail: mail@rgavmf.ru

Publicaties

PUBLICATIES
Hall, M.C. van, Het leven en karakter van den admiraal Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen. Amsterdam, 
1841.Proud’homme van Reine, R.B., Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819, admiraal en filantroop. De 
Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1990. Westerink, G, Instituut van Kinsbergen: Instituut van Opvoeding te 
Elburg. De Walburg Pers, Zutphen, 1976.
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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. Archief van Admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen (Aanwinst 1957)

A. ARCHIEF VAN ADMIRAAL JAN HENDRIK VAN KINSBERGEN (AANWINST 1957)
A.1. Stukken afkomstig van J.H. van Kinsbergen

A.1. STUKKEN AFKOMSTIG VAN J.H. VAN KINSBERGEN
A.1.1. Ingekomen brieven

A.1.1. INGEKOMEN BRIEVEN

1 J. Allard, Amsterdam.
1816 mei 15 1 stuk

2 Von Amsbergen, Hamburg en Wismar.
1796-1814 1 omslag

3 D'Aranjo d'Azevedo, Portugees gezant in Den Haag.
1795-1804 1 omslag

4 D. Balguerie, Zweeds agent te Amsterdam.
1781 augustus 30 1 stuk

5 C. de Balmaine, Rusland.
1774 juli 3 1 stuk

6 L.A.M. de Bast, secretaris van de Société Royale des Beaux Arts et de Littérature te 
Gent.
1818 juli 1 1 stuk

7 S.C. Bentinck né d'Aldenburg, Engeland.
1795 1 omslag

8 W.G.E. Bentinck, raad ter admiraliteit, Den Haag.
1790 juni 6 1 stuk

9 C. Boelöw, Hannover,
1788 juni 17 1 stuk

10 F.W. Boers, pensionaris van Leiden en advocaat der V.O.C., Parijs,
1781 augustus 21 1 stuk

11 Ae. van Braam, kapitein ter zee.
1789 september 10 1 stuk met bijlage

12 Cesar, boekhandelaar te Berlijn.
1777 oktober 24 1 stuk

13 B.F.H. de Cologne, Frankfurt.
1796 1 omslag

14 L.G. Coutouzow, Russisch generaal, St.Petersburg.
1792 1 omslag
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15 H.C. Cras, Wageningen.
1816 september 7 1 stuk

16 J.L. Czernichev, Russisch generaal, Moskou en Parijs.
1774-1775 1 omslag

17 Delwig, Russisch generaal, Yenikale (Krim).
1773-1774 1 omslag

18 J. Deutz, raad van Amsterdam.
1780-1784 1 omslag

19 J.R. van Eerde, hoofddirecteur van de inrichtingen voor onderwijs aan doven en 
doofstommen, Groningen.
1804 maart 9 1 stuk

20 E.M. Engelberts, Amsterdam en Hoorn,
1799-1801 1 omslag

21 Fornbaur, Gulpen.
1780 juli 6 1 stuk

22 Galitzin, Russisch gezant in Den Haag.
1776 februari 17 1 stuk

23 F. Gervinus, Leiden.
1781 april 27 1 stuk

24 G. Gordon, Londen (met gefingeerd adres "Felons side, Newgate prison").
1792 juli 27 1 stuk

25 C.J. van der Graaff, Den Haag.
1797 maart 3 1 stuk

26 J.Graafland, Den Haag.
1784 maart 2 1 stuk

27 F.J.C. Guldencrone, Deens geheimraad, Moesgaard.
1788-1789 1 omslag

28 P.A. van Heiden.
1777-1781 1 omslag

29 P. van der Heim, Den Haag.
1793-1808 1 omslag

30 H. Hoefhamer, Elburg.
1813 maart 10 1 stuk

31 J.D. Hoeufft, Den Haag en Leiden.
1795 1 omslag

32 H. Hooft, burgemeester van Amsterdam.
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1784 1 omslag

33 A. van der Hoop, firmant van de firma Hope & Co., Yarmouth.
1798 juli 23 1 stuk

34 W.G. van der Hoop, generaal in het Staatse leger, Utrecht.
1789 april 23 1 stuk

35 Instituut voor onderwijs aan blinden te Amsterdam.
1813-1817 1 omslag

36 Hester van Kinsbergen-Hooft.
z.d 1 stuk

37 J. de Kock, Rusland.
1773 september 13 1 stuk

38 N.C. Lambrechtsen, voorzitter van het Zeeuws Genootschap, Middelburg.
1816 1 omslag

39 T.J. de Larrey, geheimsecretaris van de stadhouder, Den Haag.
1789 1 omslag

40 E.F. Lebrun, duc de Plaisance, Prins-stedehouder, Amsterdam.
1811 1 omslag

41 Wethouders van Leiden.
1807 januari 21 1 stuk

42 F.G. van Lynden, Arnhem.
1816-1819 1 omslag

43 C.F. van Maanen, Den Haag.
1815-1818 1 omslag

44 P.J. Meeuz, trésorier van de Société Royale des Beaux Arts te Brussel.
1818 1 omslag

45 C. de Nassau-Gevaerts, Utrecht.
1777 oktober 17 1 stuk

46 C.A. de Nazoumoff, Moskou.
1776 juni 6 1 stuk

47 Von Nockern de Schorn, kolonel in het Staatse leger, Wolvega en Maastricht.
1776-1777 1 omslag

48 G.A. van Overmeer, kapitein, aan boord van de Nederlandse oorlogsschepen 
Zwaluw en Piet Hein.
1781-1784 1 omslag

49 P. Paulus.
1786 september 20 1 stuk
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50 De Petersen, Russisch gezant in Beieren, München.
1788-1789 1 omslag

51 V. Popov, Rusland.
1774 augustus 1 1 stuk

52 Prosorovsky, Russisch generaal, legerkamp in de Krim.
1773 1 omslag

53 Psarski, Russisch diplomaat, Warschau.
1775 juli 24 1 stuk

54 W. Quarles, Den Haag.
1795 oktober 17 1 stuk

55 J. Rendorp, Amsterdam en Marquette.
1781 1 omslag

56 H. Renfner, Pruissisch chargé d'affaires, Den Haag.
1789 maart 23 1 stuk

57 P.H. Reynst, luitenant-admiraal, Rotterdam en Amsterdam.
1783-1790 1 omslag

58 J.Th. Royer, Den Haag.
1795 augustus 16 1 stuk

59 H. von Schubart, Deens gezant, Utrecht en Den Haag.
1794-1797 1 omslag

60 V.F. von Solms, Pruissisch gezant in Rusland, Moskou.
1775-1777 1 omslag

61 W.A. van Spaen la Lecq, grootmeester der wapenen van het Koninkrijk Holland, 
Amsterdam.
1810 mei 4 1 stuk

62 A.H.C. Staringh, kapitein in de Bataafse vloot.
1798-1802 1 omslag

63 I. van Teylingen, bewindhebber der V.O.C..
1789 mei 7 1 stuk

64 Thomson Ronsand(?) & Co., Moskou.
1774 december 29 1 stuk
Op de binnenkant van dit stuk is bijgeschreven een brief van Assendelft, zonder datum.

65 A.A. Titsingh, Amsterdam.
1797 januari 31 1 stuk

66 A.J. Torck van Rosendaal, Spa.
1779 maart 16 1 stuk
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67 Trevey de Charmail, Bordeaux.
1802 december 30 1 stuk

68 G. Fontein Verschuir, Alkmaar.
1798 oktober 27 1 stuk

69 C.B. Wieling, Den Haag.
1781 juni 27 1 stuk

70 Willem I, koning der Nederlanden.
1814 juli 15 1 stuk

71 Willem V, stadhouder.
1781-1801 1 omslag

72 Brieven van onbekenden uit diverse plaatsen (Moskou, Dillenburg, Den Haag en 
onbekend) (deels afschriften).
1775-1798 1 omslag

A.1.2. Minuten van uitgaande brieven

A.1.2. MINUTEN VAN UITGAANDE BRIEVEN

73 Admiraliteit van Amsterdam.
1781 augustus 10 1 stuk

74 Bernstorf, Deens minister.
1797 november 18 1 stuk
Zie ook nr. 76

75 Hertog van Bassano, Frans minister.
z.d 1 stuk

76 G.C. de Danneskild Löwendal, Deens gezant in Den Haag.
1806 september 9 1 stuk
Op dit stuk is tevens bijgeschreven een afschrift van een brief aan Chr.Bernstorf, Deens minister van 
1806 september 9.

77 J.F.H. de Drevon.
1795 november 26 1 stuk

78 M.C. van Hall,
1812-1819 1 omslag
Hierbij ook enkele stukken van Van Kinsbergen ingekomen bij van Hall

79 D. Hooft.
1815 1 omslag

80 Napoleon, keizer van Frankrijk.
1811 januari 11 1 stuk

81 Raadpensionaris.
z.d 1 stuk

82 R.J. Schimmelpenninck, raadpensionaris.
1805 mei 6 1 stuk
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83 H. von Schubart, Deens gezant in Den Haag.
1789-1797 1 omslag

84 H.C. Serrurier, Amsterdam.
1794 oktober 5 1 stuk

85 Titsingh, equipagemeester.
1806 mei 6 1 stuk

86 K.H. Verhuëll, minister van marine en koloniën.
1810 februari 5 1 stuk

87 De Walmode.
1795 januari 4 1 stuk

88 Willem V, stadhouder.
1793 1 omslag

89 onbekenden.
meest z.d.

A.1.3. Stukken betreffende J.H. van Kinsbergen als zeeofficier in Russische dienst.

A.1.3. STUKKEN BETREFFENDE J.H. VAN KINSBERGEN ALS ZEEOFFICIER IN 
RUSSISCHE DIENST.

90 Afschrift van de conduitestaten van J.H. van Kinsbergen als Russisch officier.
1771-1774 1 stuk

A.1.4. Stukken betreffende J.H. van Kinsbergen als zeeofficier in Nederlandse dienst

A.1.4. STUKKEN BETREFFENDE J.H. VAN KINSBERGEN ALS ZEEOFFICIER IN 
NEDERLANDSE DIENST

91 Brief van de koning van Marokko aan de Nederlandse admiraal Pichot betreffende 
het verdrag dat hij gesloten heeft met de kapitein J.H. van Kinsbergen als 
Nederlands gezant.
1777 1 stuk

92 Brief van Simoliev, Russisch gezant in Londen aan Galitzin, Russisch gezant in Den 
Haag betreffende de Engelse politiek ten opzichte van de neutrale mogendheden.
1780 april 19 1 stuk

93 Brief van C. de Jong aan een onbekende betreffende de oorlog met de Engelsen, 
(afschrift).
z.d 1 stuk

94 Brief van G. van Lynden aan een onbekende zeeofficier betreffende de mogelijkheid
dat Van Kinsbergen ten gunste van de geadresseerde zal optreden.
1783 juni 23 1 stuk

95 Journaal van een reis naar de Middellandsche Zee in 1784 en 1785, gehouden op 's- 
lands schip van oorlog Jupiter onder bevel van schout bij nacht J.H. van Kinsbergen.
[1784-1785] 1 deel

96 Brief van K.H. Verhuëll aan I.J.A. Gogel betreffende de benoeming van Van 
Kinsbergen tot maarschalk. (Afschrift).
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1807 juni 19 1 stuk
A.1.5. Stukken betreffende aanbieding van functies in Russische of Deense dienst

A.1.5. STUKKEN BETREFFENDE AANBIEDING VAN FUNCTIES IN RUSSISCHE OF 
DEENSE DIENST

97 Brief van Katharina, keizerin van Rusland aan haar ambassadeur in Den Haag 
betreffende het aanbieden van een Russisch commando aan Van Kinsbergen, 
(afschrift).
1787 november 29 1 stuk

98 Brief van Graaf de Besborodko in Sint Petersburg aan J.H. van Oldecop, Russisch 
agent in Amsterdam betreffende Van Kinsbergen.
1787 december 16-27 1 stuk

99 Brieven van R.C. van Haeften, Nederlands ambassadeur in Wenen betreffende 
aanbiedingen door Rusland gedaan aan Van Kinsbergen, (afschriften).
1788 1 omslag

100 Brief van F. de Coninck, Nederlands commissaris in Kopenhagen aan een 
onbekende betreffende Deense aanbiedingen aan Van Kinsbergen, (afschrift).
1795 november 7 1 stuk

A.1.6. Familieaangelegenheden en particuliere zaken

A.1.6. FAMILIEAANGELEGENHEDEN EN PARTICULIERE ZAKEN

101 Stukken betreffende een monument op te richten voor H. Hooft Dzn..
1794 1 omslag

102 Kwitantie betreffende overschrijving van 161.000 gulden afgegeven door de 
Sociëteit van Administratie te Amsterdam aan J.H. van Kinsbergen en H.van Stralen.
1816 januari 17 1 stuk

103 Lofdicht op Van Kinsbergen door J. Vosmaer.
1816 januari 24 1 stuk

104 Lofrede op Van Kinsbergen.
z.d 1 stuk

105 Lijst van een collectie autografen van Van Kinsbergen.
[19e eeuw] 1 stuk

A.2. Stukken afkomstig van Hester Hooft, echtgenote van J.H. van Kinsbergen

A.2. STUKKEN AFKOMSTIG VAN HESTER HOOFT, ECHTGENOTE VAN J.H. VAN KINSBERGEN

107 Ingekomen brief van de Prins van Auersperg te Wenen.
1788 maart 18 1 stuk

108 Ingekomen brief van J.D. Hoeufft, Middelburg.
1793 april 4 1 stuk

109 Ingekomen brief van D. Hogguer, Nederlands gezant te Hamburg.
1789 februari 6 1 stuk

110 Ingekomen brieven van J.H. van Kinsbergen.
1793-1794 1 omslag
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A.3. Stukken afkomstig van M.C. van Hall en zijn dochter P.F.A. van Hall

A.3. STUKKEN AFKOMSTIG VAN M.C. VAN HALL EN ZIJN DOCHTER P.F.A. VAN HALL

111 Brief van D. Hooft te Amsterdam aan M.C. van Hall.
1816 september 10 1 stuk

112 Brief van R.O.H. van Manen te Elburg aan M.C. van Hall.
1813 oktober 14 1 stuk

113 Brief van H.J. Overman te Brussel aan M.C. van Hall.
1815 juli 26 1 stuk

114 Brief van H. van Stralen in Den Haag aan M.C. van Hall.
1820 december 6 1 stuk

115 Brief van [F.A]. van Hall (broer van P.F.A. van Hall) aan zijn zuster P.F.A. van Hall.
1841 maart 1 1 stuk

116 Inventaris van de collectie, opgemaakt na aankomst in het Algemeen Rijksarchief, 
door E.J. Helderman.
c. 1957
Ontbreekt



2.19.190 Kinsbergen, van 25

B. Archief van Admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen (Aanwinsten 1990, 2011)

B. ARCHIEF VAN ADMIRAAL JAN HENDRIK VAN KINSBERGEN (AANWINSTEN 
1990, 2011)

B.1. STUKKEN BETREFFENDE PERSOONLIJK LEVEN

B.1. STUKKEN BETREFFENDE PERSOONLIJK LEVEN
B.1.1. Gezinsleven en familiebetrekkingen

B.1.1. GEZINSLEVEN EN FAMILIEBETREKKINGEN
Voor nadere gegevens over het huwelijk van J.H. van Kinsbergen met Hester Hooft in 1786, haar 
overlijden in 1795 en verdeling van haar nalatenschap, zie ook inv.nrs.36, 107-110; toegang 2.21.293, 
Van Hogendorp Supplement 2, inv. nrs. 740, 742, 760, 762-766, 768, 771-778, 783, 787-788, 866-882,
890, 895, 904, 1087, 1094.

117 Uittreksel uit het doopboek van de Hervormde Gemeente te Doesburg betreffende 
de doop op 4 mei 1735 van Jan Hendrik Kinsbergen, zoon van Johan Henrik 
Kinsbergen en Petronella ten Nuijl.
1838 augustus 6 1 stuk (C2-1)

118 Akte van huwelijksaangifte van J.H. van Kinsbergen en H. Hooft te Amsterdam, met 
verklaring van J. Wigeri, predikant te Beverwijk dat het huwelijk in de 
Gereformeerde kerk aldaar is bevestigd.
1786 juli 5, 23 1 omslag (2 stukken) (C2-1)

119 Grosse van de akte van huwelijksvoorwaarden van J.H. van Kinsbergen en Hester 
Hooft, weduwe van G. Clifford, op 7 juli 1786 verleden voor notaris Pieter Galenus 
van Hole te Amsterdam.
1786 1 katern (X2)

120 Onderhandse akte van scheiding van de ouderlijke boedel tussen Jan Hendrik van 
Kinsbergen en echtgenote en zijn broer Jan Herman van Kinsbergen en diens vrouw
na het overlijden van de vader van beide broers, bestaande uit een huis en erf in de 
Zusterstraat en een hof buiten de Goorpoort te Elburg, met opgedrukt zegels.
1786 augustus 29 1 stuk (X3)

121 Verslag door Hendrik Cornelis Serrurier van de ondervraging van vaandrig Van 
Rossen op de Rozengracht in Amsterdam, die met vijftien schutters in opdracht van 
[J.B]. Bicker de woning van Van Kinsbergen twee weken eerder had doorzocht op 
wapens.
1787 oktober 8 1 stuk (D2-36)
Bicker vluchtte in oktober 1787 het land uit.

122 Verklaringen van het stadsbestuur van Elburg dat schout-bij-nacht Van Kinsbergen 
domicilie heeft in Elburg en burgerrechten geniet.
1789, 1795 1 omslag (2 stukken) (X4, X4a)

123 Ingekomen brief van Jan Hendrik van Kinsbergen, zoon van Jan Hermanus, de 
overleden broer van de admiraal, dankzeggende voor het schenken van een passer, 
met condoleancebrieven van J.C. van der Hoop in Den Haag en J.F. Seeger in 
Livorno wegens het overlijden van Jan Hendrik aan dysenterie op 25 september 
1792 aan boord van het ’s lands schip De Gelderland, met authentiek afschrift van 
de notarieel vastgelegde overlijdensakte.
1790, 1792, 1804 1 omslag (4 stukken) (I1)

124 Tekst van het overlijdensbericht van Esther Hooft opgesteld door haar echtgenoot 
J.H. van Kinsbergen ter publicatie in de Amsterdamse, Rotterdamse, Leidse, 
Haarlemse, Haagse en Utrechtse kranten.
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1795 april 16 1 stuk (C2-1)

125 Correspondentie met professor B.Fr. Suerman te Harderwijk over betaling van de 
kosten voor visites en medische behandelingen in 1812-1819 van J.H. van 
Kinsbergen. .
1814-1816 en 1819 1 omslag (A14)

126 Bij van Kinsbergen ingekomen brief van W.H.F. Molly, predikant van Neukirchen bij 
Siegen waaronder Salchendorf ressorteert, de geboorteplaats van de vader en 
grootvader van de admiraal, met de vraag of de admiraal belangstelling heeft voor 
een stamboom van zijn familie Ginsberg in Duitsland.
1816 maart 1 1 stuk (I6)
in het Duits

127 Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand van Apeldoorn betreffende het 
overlijden op 22 mei 1819 van J.H. van Kinsbergen.
1819 juni 28 1 stuk (C2-1)

B.1.2. Correspondentie over privézaken, vermogensbeheer en regeling van de nalatenschap

B.1.2. CORRESPONDENTIE OVER PRIVÉZAKEN, VERMOGENSBEHEER EN 
REGELING VAN DE NALATENSCHAP
Deze correspondentie is niet alleen van Van Kinsbergen, maar ook van zijn ‘gemachtigden’ en 
vrienden M.C. van Hall, D. Hooft, en H. van Stralen.

B.1.2.1. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van Van Kinsbergen

B.1.2.1. INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN VAN VAN KINSBERGEN

128 Correspondentie met H.C. Serrurier over privézaken en het opstellen van een 
testament, met ingekomen brieven over ziekte en overlijden op 23 maart 1812 van 
Serrurier en diens necrologie uit de Algemene Konst- en Letterbode (nr. 15, 10 april 
1812).
1795-1796, 1811-1812 1 omslag (IJ3)
Deels in het Frans NB Voorin ligt een brief van Van Stralen dat deze brieven van nut kunnen zijn ter 
verheldering van zijn memorie tegen baron van Loë (1819-1820) over de nalatenschap van de 
admiraal. Zie ook: 371, 372, 507.

129 Minuut van een uitgaande brief van Van Kinsbergen aan [zijn neef Daniël Hooft] ter 
geleide van een stuk over de lotgevallen van een man die verguisd en vereerd werd,
met de complimenten aan zijn vriend J[eronimo] de Bosch [classicus en Neolatijns 
dichter].
1805 september 19 1 stuk (B2)
in het Frans NB Bijlage ontbreekt

130 Correspondentie met Serrurier over privézaken, berekening en belegging van het 
vermogen van de admiraal en andere financiële zaken.
1807-1810, 1819 1 omslag (5 stukken) (IJ-2)

131 Ingekomen brieven van D. Hooft over bij advocaat Brugmans ingewonnen 
informatie over het opstellen van een olografisch testament, het overlijden van 
gemachtigde H.C. Serrurier en het voeren van zijn administratie nadien.
1811-1812, 1817 1 omslag (IJ-3)
Deels in het Frans

132 Bij admiraal J.H. van Kinsbergen ingekomen brieven van de jurist J. van Iddekinge 
en advocaat Mockel over juridische aspecten van testamenten met z.d.e en 
ongetekende notities van Van Kinsbergen over de bestemming van zijn 
nalatenschap.
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1811[-1813] 1 pak (IJ1)
Deels in het Frans

133A Correspondentie met zijn ‘gemachtigden’ Van Stralen en Van Hall over de 
administratie van zijn financiën.
1812-1813 1 omslag (5 stukken) (IJ-2)

133B Correspondentie met M.C. van Hall en Van Stralen over het overnemen van de 
administratie van de admiraal na het overlijden van Serrurier, het olografisch 
testament, en het ordenen van documenten van de admiraal voor het schrijven van 
een levensschets door Van Hall en Hooft.
1812-1813 1 omslag (IJ-2)

134 Twee brieven van M.C. van Hall ingekomen bij Van Kinsbergen over privézaken met 
een verzoek om Serrurier te vragen de bij hem berustende papieren van Van 
Kinsbergen af te staan voor het schrijven van de levensschets van de admiraal, 
Demerary.
1812, 1819 en z.d 1 omslag (2 stukken) (F2-25)

135 Minuten van twee uitgaande brieven aan M.C. van Hall en D. Hooft waarin hij 
instemt om peetoom te zijn van een eventuele zoon van Van Hall en op hun 
verzoek uiteenzet wat de eigenschappen van een goed burger en vaderlander zijn.
[1812], 1816 1 omslag (F2-22)
in het Frans

136 Vijf ingekomen brieven van J. van der Loë over zijn verknochtheid aan de admiraal 
en zijn betrekkingen met M.C. van Hall en H. van Stralen. Z.d.
[1812?] 1 omslag (IJ-2)
Deels in het Frans

137 Bij Van Kinsbergen ingekomen brieven van [C.H.] Verhuell over zijn pogingen zich te 
verzoenen met de Koning en zijn vertrek naar Frankrijk.
1816-1818 1 omslag (4 stukken) (F2-14,16,23 en IJ2)
Deels in het Frans

B.1.2.2. Bij H van Stralen ingekomen brieven

B.1.2.2. BIJ H VAN STRALEN INGEKOMEN BRIEVEN

138 Zestien brieven van Van Kinsbergen ingekomen bij Van Stralen over familiezaken, 
geschenken, schrijven van zijn biografie en het regelen van de administratie van Van
Kinsbergen door Van Stralen als adviseur en ‘gemachtigde’ van de admiraal.
1789-1819 1 omslag (IJ2)
in het Frans NB Bevat de laatste brief van Van Kinsbergen dd. 22 april 1819.

B.1.2.3. Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van Van Hall

B.1.2.3. INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE BRIEVEN VAN VAN HALL

139 Elf brieven van Van Kinsbergen ingekomen bij M.C. van Hall over privézaken, het lot
van zijn archief na de arrestatie in 1795, politieke ontwikkelingen, het opnieuw 
oppakken door de regering van zijn plan tot vorming van een corps mariniers en 
over verlening van onderstand aan de weduwe van de beeldhouwer Gabriël.
1812-1818 1 omslag (11 stukken) (F2-7,9,10,11,11a,11c,12,12a,15,19,20)
in het Frans

140 Minuut van een uitgaande brief van Van Hall aan NN over correspondentie met de 
weduwe W. Borski over verdeling van [aandelen in] plantages in Demerary.
[1815/1819] 1 stuk (F2-12b)
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141 Minuut van een uitgaande brief van M.C. van Hall aan [D. Hooft?] over de 
gezondheidstoestand van Van Kinsbergen en het sturen van een biografische schets
van de admiraal aan G. van Lennep op diens verzoek.
1819 maart 23 1 stuk (F2-24)

142 Bij [Van Hall?] ingekomen brief van freule A.J. Schimmelpenninck van der Oye, 
wonende te Welgelegen in Apeldoorn, namens de admiraal dankzeggend voor een 
ontvangen brief van diens zoon en over privé-zaken.
1818 september 29 1 stuk

B.1.2.4. Bij D. Hooft ingekomen brieven

B.1.2.4. BIJ D. HOOFT INGEKOMEN BRIEVEN

143 Twee brieven van Van Kinsbergen ingekomen bij zijn neef D. Hooft over privézaken,
politieke actualiteiten en met een voorstel om een borstbeeld van admiraal De 
Ruyter te laten maken voor de Kweekschool [voor de Zeevaart].
1815, 1817 1 omslag (2 stukken) (F2-11b, F2-17)
Zie ook: 311,.321, 329
in het Frans

B.2. STUKKEN BETREFFENDE OPENBARE FUNCTIES

B.2. STUKKEN BETREFFENDE OPENBARE FUNCTIES

144 Staat van dienst van de luitenant-admiraal J.H. van Kinsbergen over de jaren 1756-
1819.
[19e eeuw] 1 stuk (C2-46)

145 Ingekomen besluit van de Prins van Oranje [stadhouder Willem V] waarbij aan J.H. 
van Kinsbergen toestemming wordt verleend om in buitenlandse dienst te treden 
mits hij bij de eerste oproep weer beschikbaar is om de Republiek te dienen.
1770 augustus 15 1 stuk (D2-1)

B.2.1. Marineofficier in Russische dienst

B.2.1. MARINEOFFICIER IN RUSSISCHE DIENST

146 Aanbevelingsbrief van graaf [Bertram] van Gronsfeld [raad van de Admiraliteit te 
Amsterdam] aan tsarina Catharina II voor J.H. van Kinsbergen met een beschrijving 
van de positie van de graaf in de Republiek.
1771 augustus 6 en z.j 1 omslag (3 stukken) (B2-10)
in het Frans

147 Brief van Henri [prins Heinrich van Pruisen] te Rheinsberg aan kapitein J.H. van 
Kinsbergen met mededeling dat hij de komst van Van Kinsbergen heeft 
aangekondigd aan de graaf van Solms.
1771 augustus 23 1 stuk (D2-3)
In het Frans

148 Ingekomen brief van [generaal] J.O. Czernicheff te St. Petersburg met verzoek om 
inlichtingen over de op de vijand buitgemaakte schepen en wat men daar mee zal 
moeten doen.
1772 september 8 1 stuk (D2-4)
In het Frans

149 Twee brieven van [generaal] Prins Prosorowsky aan J.H. van Kinsbergen over 
operaties in de Zwarte Zee, het leggen van een blokkade met schepen en troepen 
op de plaats waar de Turken aan land zijn gegaan, 1773 juni 14 en z.j., en een 
afschrift van een rapport van admiraal Senyavin over de krachtsverhoudingen en 
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strategische toestand.
1773-1774 1 omslag (2 stukken) (D2-5, D2-9a)
In het Frans

150 Twee brieven van [generaal] De Delwig te Yenicali [op de Krim] aan J.H. van 
Kinsbergen over de strategische ontwikkelingen in het gebied van de Zwarte Zee, 
de 10.000 Turkse soldaten die moeten overwinteren te Taman en omgeving en de 
Turkse vloot die zich op de rede van Jounjouc bevindt.
1773 augustus 9, oktober 17 1 omslag (2 stukken) 1 stuk (D2-6, D2-8)
In het Frans NB Voor een derde brief van De Delwig, zie toegang 1.11.04, inv. nr. 252

151 Uittreksel van op 3 september 1773 ontvangen inlichtingen van ‘mijn spionnen’ over
benoeming van nieuwe Turkse aanvoerders, samenstelling van de vloot en 
troepenbewegingen aan Turkse zijde.
[1773] 1 stuk (D2-7)
In het Frans

152 Ingekomen brief van [Fyodor Fyodorovich Ushakov] over de toestand van de vloot 
aan de vooravond van de campagne naar de Zwarte Zee.
1774 maart 30 1 stuk (D2-9)
In het Frans

153 Kopie van een brief van J.H. van Kinsbergen aan generaal Prins Kodorowsky waarin 
hij verslag doet van zijn weigering om bij nadering van een Turks eskader [op 23 
augustus 1773] gevolg te geven aan het bevel van vice-admiraal Senyavin om zich 
terug te trekken.
[1774] 1 stuk (D2-9b)
In het Frans

154 Brief van Alexander Ushakov over manoeuvres van de vloot [in de oorlog met de 
Turken].
Z.d. [1774?] 1 stuk (D2-3a)
In het Frans

155 Laissez-passer door tsarina Catharina II afgegeven voor kapitein Van Kinsbergen 
om als koerier van Rusland naar Den Haag te reizen, getekend door vorst Alexander
Golitzin.
1775 januari 8/18 1 stuk (D2-10)
Niet raadpleegbaar
in het Russisch met vertaling in het Duits.

156 Ingekomen brief van NN aan J.H. van Kinsbergen dankzeggend voor diens rapport 
over de effecten van een vredesverdrag van Rusland met Turkije voor de handel en 
berichtend dat hij briefwisseling kan onderhouden met de douarière van Oranje 
(Wilhelmina van Pruissen) via diens hofdame, barones Van Danckelman.
1775 maart 4 1 stuk
In het Frans

157 Gedrukte versie van de bijlage bij de op 30 augustus 1776 ontvangen missive van de 
resident in Rusland De Swart met onder andere een bericht over de geldelijke 
beloning voor diverse officieren wegens roemwaardige daden van de Russische 
Marine in Middellandse en Zwarte Zee, met handgeschreven aantekeningen in de 
marge dat men de daden van de buitenlander Van Kinsbergen niet had willen 
benadrukken om generaal Orlow en admiraal Senyavin niet te beledigen.
[1776] 1 omslag (D2-13)
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158 Kaart in vogelvluchtperspectief van het beleg van het Turkse fort Bender aan de 
rivier de Dnjestr, dat door de Russische troepen op 16 september 1770 werd 
ingenomen, met bijschrift in Russisch, Duits en Frans, gedrukt.
[18e eeuw] 1 stuk (D2-2)

159 Ingekomen brief van J.O. Czernicheff in Moskou aan J.H. van Kinsbergen bij dienst 
vertrek uit Russische dienst om voor de Republiek ‘tegen de Marokkanen te 
vechten’, met de toezegging dat hij daarna zijn positie in Rusland weer kan 
innemen..
1778 juni 23 1 stuk (D2-16)
In het Frans

160 Zeven brieven ingekomen bij Van Kinsbergen en echtgenote afkomstig van J.H.F. 
Oldecop [handelsagent van Rusland] te Amsterdam, waarin met name terugkeer 
van Van Kinsbergen in Russische zeedienst wordt bepleit.
1781, 1787-1788 1 omslag (D2-38)
in het Frans

161 Opgave van de vlootsterkte van Rusland in de Zwarte Zee en van het Ottomaanse 
rijk in 1787.
[1787] 1 omslag (2 stukken) (D2-35)

162 Afschriften van twee brieven van R. van Haeften [Nederlands gezant] te Wenen van 
1 februari en 19 februari 1788 aan [de stadhouder] met informatie over pogingen om
Van Kinsbergen over te halen weer in Russische dienst te treden.
[1788] 1 omslag (2 stukken) (D2-40)

B.2.2. Marineofficier in Nederlandse dienst

B.2.2. MARINEOFFICIER IN NEDERLANDSE DIENST
Zie ook de volgende toegangen: Staten-Generaal (1.01.02), Admiraliteiten (1.01.46, 1.01.46.10-11, 
1.01.47.17, 1.01.47.19, 1.01.47.21, 1.01.47.29, 1.01.47.33, 1.01.47.36), Consulaat Marokko (1.02.19), Van 
Braam (1.10.11.02), Fagel (1.10.29), Losse Aanwinsten Eerste Afdeling (1.11.01.01), Familie Croiset 
(2.21.045), Raadspensionaris Van Bleiswijk (3.01.25), Van de Spiegel (3.01.26), Steengracht (3.20.55),

163 Akte waarbij de stadhouder Jan Hendrik [van] Kinsbergen benoemt tot extra-
ordinair kapitein ter zee van de Admiraliteit te Amsterdam.
1771 augustus 15 1 charter (C2-1a)
uithangend zegel ontbreekt

164 Brief van de stadhouder Willem V aan J.H. van Kinsbergen waarbij hem een 
pensioen van 2000 gulden wordt verleend wegens verdiensten voor het vaderland, 
1775 april 25, afschrift.
Z.j. 1 stuk (D2-12)

165 Minuut van een verslag van Van Kinsbergen aan schout-bij-nacht D. Pichot over zijn
wedervaren tijdens de bestrijding van Barbarijse kapers bij de Marokkaanse haven 
Mogador.
[september 1776] 1 stuk (D2-95)

166 Declaratie van daggelden en verschotten door J.H. van Kinsbergen ingediend bij de 
Generaliteitsrekenkamer wegens het kruizen in de Middellandse Zee op 
Marokkaanse kapers als commandant van het fregat de Amphitrite in 1776 en het in
1777 vernieuwen van het vredesverdrag van 1752 met Marokko, met kwitantie van 
ontvangst van betaling, afschriften.
[1777] 1 omslag (2 stukken) (D2-14, D2-15)
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167 Transcriptie van de dagorder van admiraal J.H. van Kinsbergen d.d. 18 december 
1779 aan de schepelingen van het fregat Argo op de rede van Texel, getypt.
Z.j. [ca. 1950] 1 omslag (B2-26)
in 3-voud

168 Pleidooi van Van Kinsbergen gericht aan de Staten-Generaal dat het ter 
bestendiging van de vrede met Marocco met het oog op de handelsbelangen 
noodzakelijk is om permanent een klein eskader in de Middellandse Zee te 
handhaven, minuut en kopie.
[1779] 1 omslag (D2-86, D2-108)
in 2-voud

169 Authentiek uittreksel uit het scheepsjournaal van het fregat Argo onder commando 
van kapitein J.H. van Kinsbergen over het treffen op 30-31 december 1779 met een 
Brits eskader ter hoogte van het eiland Wight.
1780 maart 19 1 stuk (D2-18)

170 Minuten en een kopie van uitgaande brieven van J.H. van Kinsbergen aan de 
stadhouder met beschouwingen over de defensie van de Republiek.
1780 1 omslag (3 stukken) (D2-19)
in het Frans

171 Voorstel om scheepsvolk te werven door het houden van een loterij.
1780 1 stuk (D2-20)
In de marge staat “afgeraden”

172 Besluit van de prins van Oranje dd. 31 december 1780 waarbij opdracht wordt 
verleend aan de kapiteins ter zee Van Kinsbergen en Bentinck, luitenant kolonel 
Schouster en de kapitein van de artillerie Smedeken om onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om de kustverdediging te versterken, met afschriften van de 
aansluitend uitgebrachte rapporten.
1780-1781 1 omslag (D2-21)

173 Plan voor de samenstelling van een korps mariniers bestaande uit drie bataljons 
van elk vier compagnieën met berekening van benodigde gages.
[1780/1782] 1 stuk (D2-87)

174 Akte waarbij de prins van Oranje [stadhouder Willem V] Van Kinsbergen benoemt 
tot kapitein van de vlag met de rang van jongste schout-bij-nacht.
1781 februari 12 1 stuk (C2-2)

175 Minuut van een uitgaande brief van J.H. van Kinsbergen aan raadpensionaris Pieter 
van Bleiswijk met verslag van de manoeuvres in de slag bij de Doggersbank tegen 
een Engelse vloot.
1781 1 stuk (D2-22a)

176 Ingekomen brief van de Prins van Oranje [Willem V] over de bravoure en 
heldenmoed van ’s lands officieren in het gevecht met Engeland, met de akte van 
benoeming van kapitein Van Kinsbergen tot adjudant-generaal.
1781 augustus 14 1 stuk (C2-3)

177 Ingekomen brief dd. 18 augustus 1781 van de Admiraliteit van Amsterdam met 
gelukwens voor zijn benoeming tot adjudant-generaal van de stadhouder en 
dankzegging voor betoonde moed in de slag tegen de Engelsen op 5 augustus, 
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afschrift.
[1781] 1 stuk (D2-22)

178 Akte waarbij de Prins van Oranje [stadhouder Willem V] kapitein Van Kinsbergen 
benoemt tot schout-bij-nacht extraordinair van Holland en West-Friesland onder 
de Admiraliteit van Amsterdam.
1781 augustus 18 1 charter (C2-4)
Het uithangend zegel is afgebroken

179 Besluit van de stadhouder waarbij aan J.H. van Kinsbergen opdracht wordt gegeven
om het Gasthuis te Amsterdam en het hospitaalschip bij Texel waar de gewonden 
van de zeeslag van 5 augustus 1781 worden verpleegd, te inspecteren en alle 
schepelingen die genoemde actie hebben meegemaakt en vrolijke dag te bezorgen 
met wijn en vlees en aan alle onderofficieren en gewonde militairen een zilveren 
medaille voor betoonde moed uit te reiken.
1781 augustus 23 1 stuk (D2-23)

180 Besluit van de stadhouder waarbij aan J.H. van Kinsbergen opdracht wordt verleend
om aan alle luitenants, adelborsten en onderofficieren die hebben deelgenomen 
aan de actie van 5 augustus 1781 de beloningspenning voor de slag bij de 
Doggersbank uit te reiken.
1781 november 4 1 stuk (D2-24)

181 Besluit van de stadhouder waarbij aan schout-bij-nacht Van Kinsbergen het 
gewone kapiteinstraktement wordt toegekend.
1782 februari 28 1 stuk (D2-25)

182 Akte van benoeming van schout-bij-nacht J.H. van Kinsbergen door de Prins van 
Oranje tot adjudant-generaal met een traktement van 2500 gulden per jaar.
1782 maart 10 1 stuk (C2-6)

183 Akten waarbij de prins van Oranje schout-bij-nacht J.H. van Kinsbergen benoemt 
tot kapitein effectief van zijn Lijfregiment Mariniers en tot majoor effectief van het 
Eerste Bataljon van dit regiment.
1782 maart 10 1 omslag (2 stukken) (C2-5, C2-7)

184 Twee brieven dd. . 3 juni en 18 juli 1782 van [de raadspensionaris van Zeeland] 
L[aurens] P[ieter] van den Spiegel met ingewonnen inlichtingen over 
vlootbewegingen en -sterkte van de Engelsen, internationale verhoudingen en de 
noodzaak de defensie te versterken, kopieën.
[1782] 1 omslag (2 stukken) (D2-27)

185 Besluit van de prins van Oranje [stadhouder Willem V] waarbij J.H. van Kinsbergen 
benoemd wordt tot lid van een adviescommissie voor het Marinewezen, waarin 
ook D.R. Wijckerheld Bisdom, J.C. van der Hoop, P Reynst en J.A. Zoutman zitting 
hebben.
1782 oktober 10 1 stuk (C2-7a)

186 Extractbesluit van de Staten-Generaal van 7 oktober 1782 op het verzoek van de 
vlagofficieren en kapiteins van de vloot op de rede van Texel om op te treden tegen 
het dagelijks verschijnen van vlugschriften en kranten met beledigende teksten 
over de Marine, afschrift.
[1782] 1 stuk (D2-29)
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187 Opdracht van de stadhouder dd. 18 juni 1782 om uit zijn kas 36.000 beschikbaar te 
stellen voor zijn adjudant-generaal Van Kinsbergen, afschrift.
1782 november 10 1 stuk (D2-28)

188 Kopie van een uitgaande brief aan raadspensionaris Van Bleiswijk adviserend het 
leger defensief en de marine offensief te maken en een alliantie te sluiten met 
Rusland, ten geleide van een nota dd. 28 november 1782 aan Van Bleiswijk over het 
gerucht van onderhandelingen inzake het ruilen van grondgebied tussen Beieren en
de Oostenrijkse Nederlanden, in 2-voud.
[1782?] 1 omslag (D2-107)
in het Frans

189 Extractresolutie van de Staten-Generaal dd. 23 januari 1783 waarbij een commissie 
wordt ingesteld bestaande uit Van der Hoop (Admiraliteit Amsterdam), Steengracht
(Admiraliteit Zeeland), vice-admiraal Reynst en schout-bij-nacht Van Kinsbergen 
met als opdracht de mogelijkheden te onderzoeken om in Vlissingen en Den Helder 
of Texel oorlogshavens en reparatiewerven voor oorlogsschepen aan te leggen, met
het gedrukte rapport van hun bevindingen.
1783 mei 23 1 omslag (2 stukken) (C2-8a, D2-31)

190 Instructie van de Prins van Oranje [stadhouder Willem V] voor schout-bij-nacht J.H. 
van Kinsbergen van de Jupiter om als commandant van een smaldeel van 4 
(linie)schepen, 3 fregatten en 1 kotter in de Middellandse Zee te kruizen.
1784 juni 4 1 stuk (C2-9)

191 Brief van Van Kinsbergen aan de Staten-Generaal over het niet uitvaren van het 
eskader naar Brest vanwege tekort aan scheepsbenodigdheden en levensmiddelen,
afschrift.
[1784] 1 stuk (D2-33)

192 Verslag van het vertrek van de Koning van Napels op 30 augustus 1785 met zijn 
eskader van Livorno naar Napels onder begeleiding van onder andere schout-bij-
nacht Van Kinsbergen, afschrift.
[1785] 1 stuk (D2-33a)

193 Rapport van kapitein D.J. van Rijneveld geschreven aan boord van het schip Noord-
Holland op de rede van Toulon aan Van Kinsbergen als opperbevelhebber van de 
expeditie naar de Middellandse Zee met verslag van zijn wedervaren sedert het 
vertrek uit Constantinopel op 15 september.
1785 november 2 1 katern (D2-34)

194 Bij Van Kinsbergen tijdens zijn verblijf in de Hofstede Adrichem te Beverwijk 
ingekomen brief van de Admiraliteit te Amsterdam met bericht dat kennis 
genomen is van zijn benoeming tot commandant van een eskader ‘van evolutiën’ in
de Noordzee.
1789 april 5 (D2-41)

195 Vijf bij de admiraliteit van Amsterdam ingekomen rapporten over de opmeting van 
de zandbank ‘het Vrouwenzand’, verzonden door Van Kinsbergen als commandant 
van het oefen-eskader op de Noordzee op 15 september 1789 aan boord van het 
schip De Vrijheid op de rede van Texel.
1789 oktober 5 1 katern (D2-42)
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196 Akte waarbij de stadhouder Van Kinsbergen benoemt tot vice-admiraal extra-
ordinair van de Admiraliteit te Amsterdam.
1789 december 16 1 charter (C2-11)
uithangend zegel ontbreekt

197 Advies dd.
19 oktober 1792 van Van Teylingen, Van der Hoop en Van Kinsbergen over nadere 
uitwerking van het besluit van de Staten-Generaal van 7 september 1792 tot 
oprichting van zes compagnieën zee-artillerie en de verlening van traktementen 
aan kapiteins, luitenants, schippers en stuurlieden, afschrift.

198 Akte waarbij J.H. van Kinsbergen door de Staten-Generaal benoemd wordt tot 
eerste vlagofficier van het korps scheepsartilleristen, met verklaring van stadhouder
en Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland dat de commissie is 
geregistreerd in het commissieboek nadat Van Kinsbergen de eed van getrouwheid 
en zuivering heeft afgelegd.
1793 mei 6 2 charters (met elkaar verbonden) (C2-13)
uithangend zegel ontbreekt

199 Akte waarbij de Staten-Generaal J.H. van Kinsbergen commissie verlenen als 
adjudant-generaal van de stadhouder.
1793 juni 3 en 24 2 charters (met elkaar verbonden) (C2-14)
Van het uithangend zegel rest alleen een fragment

200 Akte waarbij de Staten-Generaal J.H. van Kinsbergen commissie verlenen als 
inspecteur en commandant van het korps scheepsartilleristen..
1793 juli 17 2 charters (met elkaar verbonden) (C2-15)
Van het uithangende zegel rest alleen een fragment

201 Aan Van Kinsbergen uitgebracht rapport van F.A. Neuser als commandant van het 
fregat Hector geankerd te Bath over zijn verrichtingen 1-19 juli in de Zeeuwse 
wateren.
1794 juli 19 1 stuk (D2-49)

202 “Figuratieve defensie kaart van de Zeeuwse Stroomen in den Jaare 1794 getekend 
door lt. admiraal Van Kinsbergen daar commanderende”.
1794 1 stuk (gevouwen) (D2-48)

203 Uitgaande brief van Van Kinsbergen aan de stadhouder , geschreven te Rotterdam 
op 9 november 1794, waarin hij vanwege het ongunstig verloop van de oorlog 
aandringt op het sluiten van vrede met de Fransen onder specifieke voorwaarden, 
afschrift.
Z.j 1 stuk (D2-50)
in het Frans

204 Uitgaande brief van Van Kinsbergen geschreven te Den Haag dd. 4 januari 1795 aan 
generaal graaf Van Walmoden, commandant van de geallieerde Britse en 
Hannoverse troepen met het verzoek om zich niet terug te trekken, maar tot aanval
op de Fransen over te gaan, afschrift.
Z.j 1 stuk (D2-51)
in het Frans

205 Uitgaande brief van Van Kinsbergen aan de stadhouder dd. 5 januari 1795 waarin hij
aangeeft dat er geen moment te verliezen is om iedereen onder de wapens te 



2.19.190 Kinsbergen, van 35

roepen ter verdediging van het vaderland en het Huis van Oranje, afschrift.
Z.j 1 stuk (D2-52)
in het Frans

206 Ingekomen rapport van [schout-bij-nacht] W.A. Spengler over de uitvoering sinds 
27 december 1794 van het hem opgedragen onderzoek van seinposten en 
verdedigingspunten van Medemblik tot aan de hoek van het IJ, geschreven te 
Hoorn.
1795 januari 18 1 katern (D2-53)

207 Vergelijkende lijst van de schepen en fregatten in actuele dienst eind 1794 en eind 
1795 met opgave van aantallen opvarenden en stukken geschut.
[1795] 1 stuk (D2-55)

B.2.3. Marineofficier in Deense dienst

B.2.3. MARINEOFFICIER IN DEENSE DIENST

208 Ingekomen en minuten van uitgaande brieven dd. 7 augustus 1795 - 16 juni 1796 
van en aan de Deense gezant in Nederland H. van Schubart, de Koning van 
Denemarken, de eerste minister van Denemarken Van Bernsdorff en de griffier van 
de Staten-Generaal W. Quarles over het aanbod van Denemarken om als admiraal 
in Deense dienst te treden met een desbetreffend bericht uit de “Altonaischer 
Mercurius” van 6 oktober 1795 (nr. 160), grotendeels afschriften. deels in het Frans
Z.j 1 omslag (7 stukken) (D2-54, D2-58)

209 Minuut van een uitgaande brief van Van Kinsbergen aan [generaal advocaat- fiscaal 
der Marine P. Roos] meldend dat hij besloten heeft in Deense dienst te gaan op 
voorwaarde dat hij nooit tegen de Republiek hoeft te dienen en met het verzoek 
zijn complimenten over te brengen aan [Jan Pieter van Wickevoort] Crommelin.
1795 augustus 10 1 stuk (F2-2)
in het Frans.
Het is een brief ten geleide van een [niet aanwezige] memorie

210 Door Herman van Schubart met begeleidend schrijven toegezonden Deens 
paspoort dat drie maanden geldig is.
1796 april 20 1 omslag (2 stukken) (D2-57)
in het Frans.

B.2.4. Functies in de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland

B.2.4. FUNCTIES IN DE BATAAFSE REPUBLIEK EN HET KONINKRIJK HOLLAND

211 Kopieën van brieven van J.P. van Braam dd. 14 juli en 30 augustus 1796 aan G.J. 
Jacobson [lid van het Comité tot de Zaken der Marine] en een z.d.e brief aan J.A. de 
Mist [lid van de Nationale Vergadering] over het oneervol ontslag van de zee-
officieren en hun weigering diensten aan te bieden aan het ‘hervormde vaderland’.
[1796] 1 omslag (2 stukken) (D2-59)

212 Kopie van een brief [van Van Stralen] aan ambassadeur Schimmelpenninck te Parijs 
over de eisen waaraan een man moet voldoen die aan het hoofd van de Bataafse 
Republiek staat, betogend dat Van Kinsbergen over de juiste kwaliteiten beschikt.
[1804] 1 stuk (F2-39)

213 Brief van de secretaris van Staat voor de Binnenlandse Zaken, H. van Stralen met 
uitnodiging om toe te treden tot de Commissie van Landbouw in het departement 
Gelderland.
1805 september 16 1 stuk (C2-17)
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214 Ingekomen en minuut van een uitgaande brief over de datum voor het afleggen van
de eed als honorair eerste kamerheer.
1806 juli 12 en 15 1 omslag (2 stukken) (C2-18)

215 Bij J.H. van Kinsbergen ingekomen Koninklijke Besluit van Lodewijk Napoleon van 
16 juli 1806 over zijn benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst voor 
marine-aangelegenheden.
1806 1 stuk (C2-19)

216 Verslag in zes punten van een bezoek aan de Koning en overleg met de minister van
Marine over de organisatie van de Marine.
[1806] 1 stuk (D2-91)
in het Frans

217 Bij J.H. Van Kinsbergen ingekomen brieven van de minister van Oorlog van 13 
februari en 4 december 1807 ter bekendmaking van de Koninklijke Besluiten over 
de inhouding van zegelrecht op officierstraktementen en vaststelling van de 
traktementen en pensioenen van de maarschalken van Holland en ten geleide van 
de toezending van de maarschalkssstaf.
1807 1 omslag (3 stukken) (C2-20a)

218 Minuut van een uitgaande brief waarbij Van Kinsbergen te Apeldoorn verklaart 
afstand te doen van zijn pensioen als maarschalk.
1807 augustus 4 1 stuk (F2-5)

219 Ingekomen brief van Jhr. J.W. Janssens kennisgevend van diens benoeming tot 
minister van Oorlog.
1807 december 10 1 stuk (D2-62)

220 Ministerieel besluit meldend dat de benoeming van J.H. van Kinsbergen bij 
Koninklijk Decreet van 15 mei 1808 no.13 tot maarschalk extraordinair geen 
plaatsing in actieve dienst betekent, met afschriften van de Koninklijke Besluiten 
van 4 en 7 februari 1810 waarbij de titel maarschalk wordt afgeschaft, maar bepaald
wordt dat de voormalige dragers van die rang hun salaris en emolumenten de rest 
van hun leven zullen behouden.
1808-1810 1 omslag (3 stukken) (C2-21)

221 Bij J.H. van Kinsbergen ingekomen brief van de minister van Marine en Koloniën 
van 6 augustus 1808 ten geleide van het Koninklijk Besluit van 1 augustus waarbij 
het ministerie van Marine en Koloniën wordt ingesteld en Van Kinsbergen 
benoemd wordt tot voorzitter van het Centraal Comité voor de Marine.
1808 1 omslag (2 stukken) (C2-22)

222 Ingekomen brief van de secretaris van de magistraat van Elburg, Dries Hoefhamer, 
met verzoek om bij koning Lodewijk Napoleon het belang [van verbetering van de 
haven] van Elburg te bepleiten.
1808 augustus 13 1 stuk (F2-5a)

223 Minuten van zes uitgaande brieven van Van Kinsbergen als voorzitter van het 
Centraal Comité der Marine aan de medeleden van het Comité over diepten van 
zeegaten, toestand en uitrusting van schepen, en tot slot verzoekend om geen 
stukken meer toe te sturen vanwege zijn slechte gezondheid.
1808 augustus 29 – november 10 1 omslag (D2-63)
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224 Authentiek afschrift van de benoeming van maarschalk Van Kinsbergen bij 
Koninklijk Besluit van 15 september 1808 tot voorzitter van de kiesvergadering in 
het departement Gelderland ter verkiezing van de leden van het Wetgevend 
Lichaam en bericht van ontheffing van deze functie op 2 oktober 1808.
1808 1 omslag (2 stukken) (C2-23)

225 Minuut van een uitgaande brief van 29 november 1808 aan koning Lodewijjk 
Napoleon waarin Van Kinsbergen zich excuseert niet nuttiger te kunnen zijn 
vanwege zijn hoge leeftijd, kopie van een bedankbrief dd. 6 december van de 
Koning voor zijn adviezen over marine-zaken en de minuut van de op 13 december 
aan de Koning gezonden ‘Ideeën van een oud zee-veteraan relatif tot de Marine’.
1808 1 omslag (3 stukken) (D2-64)
Deels in het Frans

226 Minuut van een uitgaande brief aan H.C. Serrurier over de effecten van het 
verhogen of verlagen van de Slaperdijk bij Texel op overstromingen, met een 
opmerking dat hij zich voorgenomen heeft geen vragen over marine-zaken meer te 
beantwoorden, maar dat hij een uitzondering maakt voor zijn oude vriend.
[1808/1809] 1 stuk (D2-88)

227 Minuut van een brief aan [ P. van der Heim] met een beschouwing over 
gefortificeerde steden naar aanleiding van het bombardement van Vlissingen.
1809 augustus 16 1 stuk (D2-65)
in het Frans

228 Bij J.H. van Kinsbergen ingekomen Koninklijk Besluit van 5 september 1809 waarbij 
een commissie van maarschalken wordt benoemd met Van Kinsbergen als 
voorzitter die de opdracht krijgt statuten te ontwerpen voor de Militaire Orde der 
Unie.
1810 1 stuk (C2.26)

229 Door de luitenant-kolonel en directeur van de maritieme werken, J. Blanken Jansz 
aan Van Kinsbergen aangeboden authentiek afschrift van de “Memorie over ’s 
Lands Zeehaven het Nieuwe Diep”, waarvan het origineel op 16 juli 1803 was 
ingediend bij de Raad van Marine, met 3 tekeningen van de generale opziener L. 
den Berger van de grondboringen in 1794, en een notitie dat dit rapport in 1810 de 
grondslag vormde voor de uitvoering van de werken bij Den Helder.
[1810] 1 katern (D2-61)

230 Ingekomen brieven van de [stadhouder-prins C.F. Lebrun] hertog van Plaisance met 
name over plannen om de economie van het land te herstellen, met minuten van 
uitgaande brieven van Van Kinsbergen.
1810 september-oktober, december 1 omslag (15 stukken) (D2-66)
in het Frans

231 Akte waarin keizer Napoleon Bonaparte J.H. van Kinsbergen benoemt tot voorzitter
van de kantonale vergadering te Apeldoorn.
1812 maart 20 1 charter (C2-31)
in het Frans

232 Verslag dd. 6 december 1813 van kapitein J.B. Lambrechts, commandant van een 
detachement veteranen ‘de la garde’, aan de minister van Oorlog baron [B.H.] 
Bentinck tot Buckhorst over de aanval op 22 november 1813 van een detachement 
Kozakken op Paleis het Loo en de in overleg met Van Kinsbergen gesloten 
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overeenkomst met deze troepen.
Z.j 1 stuk (D2-67)
in het Frans

233 Ingekomen brieven van C.A. VerHuell over de situatie van Fort Lasalle [bij Den 
Helder].
1814 april 15, 18 1 omslag (2 stukken) (D2-68, D2-69)
Deels in het Frans

B.2.5. Functies in het Koninkrijk der Nederlanden

B.2.5. FUNCTIES IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

234 Afschrift van het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1814 betreffende toelating van 
J.H. van Kinsbergen tot de Ridderschap van Gelderland, een ingekomen brief van de
Hoge Raad van Adel van 10 november 1815 met het verzoek om opgave van zijn 
exacte doop- en geboortenamen en een brief van de Ridderschap van 29 augustus 
1816 dat hij vanwege een vacature benoemd is tot vertegenwoordiger van de 
Ridderschap in de Staten van Gelderland tot aan de vergadering van juli 1817.
1814-1816 1 omslag (4 stukken) (C2-36, C-40)

235 Ingekomen brief van de commissaris-generaal voor de Binnenlandse Zaken, H. van 
Stralen, dat Van Kinsbergen is uitgekozen om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van notabelen op 28 maart 1814 te Amsterdam waar gestemd zal 
worden over de ontworpen Constitutie, met bijgevoegd kledingvoorschrift.
1814 maart 1 omslag (2 stukken) (C2-33)
Het meegezonden exemplaar van de Grondwet ontbreekt

236 Afschrift in 2-voud- van het Koninklijk Besluit van 12 juni 1814 waarbij J.H. van 
Kinsbergen benoemd wordt tot luitenant-admiraal, de minuut van een uitgaande 
dankbrief (in 3-voud) van Van Kinsbergen van 1 juli 1814 waarin hij verzoekt het 
traktement te bestemmen voor het vaderland en een kopie van een antwoordbrief 
van de Koning van 15 juli daar op volgend.
1814 juni-juli 1 omslag (C2-34)

237 Minuut van een brief aan Koning Willem I met felicitaties vanwege diens verheffing 
tot Koning en de samenvoeging van de Zuidelijke Nederlanden met het Koninkrijk, 
met een kopie van deze brief ingekomen bij C. Scheltema, griffier van het 
Hooggerechtshof voor Financiën en Zeezaken.
1815 maart 12 1 omslag (2 stukken) (D2-71)

238 Minuten van twee uitgaande brieven aan de Koning over de noodzaak van een 
opleidingsinstituut voor de Marine en instelling van een vast corps officieren, 
onderofficieren en artilleristen.
[1815] 1 omslag (2 stukken) (D2-77, D2-78)

239 Ingekomen brief dd. 27 mei 1815 van de secretaris van staat voor de Marine J.C. van 
der Hoop ten geleide van een authentiek afschrift van het Koninklijk Besluit van 21 
mei 1815 ter vaststelling van de uniformen en onderscheidingstekenen van 
marineofficieren, met de minuut van een brief dd. 4 april 1815 van Van Kinsbergen 
aan Van der Hoop over eretekenen voor marineofficieren en berichtend dat hem 
toestemming is verleend om zijn buitenlandse eretekenen te dragen.
1815 april-mei 1 omslag (3 stukken) (D2-72, D2-73)
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B.3. Onderscheidingen en eretitels

B.3. ONDERSCHEIDINGEN EN ERETITELS

240 Afschrift van de door tsarina Catharina II op 25 september 1728 vastgestelde 
statuten van de Orde van Sint Vladimir.
Z.d. 1 omslag (C2-45)
in het Frans

241 Ingekomen brief van de groot-kanselier van de Ordes van het Koninkrijk met 
bericht dat de Koning voornemens is hem te benoemen tot ridder in de Koninklijke 
Orde van Verdienste (Chevalier de l’Ordre Royal de Mérite) met een kopie in 2-voud 
van het decreet waarbij de grondregels van deze orde zijn vastgesteld.
1807 januari 7 1 omslag (3 stukken) (C2-20)
Deels in het Frans

242 Ingekomen briefje van 15 oktober 1808 van Koning Lodewijk Napoleon hem 
aansprekend als “Mon cousin” met bericht dat hij hem als bewijs van zijn achting de
onderscheiding van de Russische Orde van St. Andreas toestuurt die hij zelf van 
tsaar Alexander heeft gekregen en een brief van de grootkanselier van de 
Koninklijke Orde van de Unie dat het de Koning behaagt heeft aan hem ook de 
eveneens van de tsaar gekregen eretekenen van de Ordes van St. Anna en 
Alexander Newsky te geven.
1808 oktober 15, 16 1 omslag (2 stukken)
Deels in het Frans

243 Diploma waarbij Lodewijk Napoleon Jan Hendrik van Kinsbergen benoemt tot 
ridder Groot Kruis in de Koninklijke Orde der Unie, met een gekleurde afbeelding 
van het daarbij behorende collier.
1809 april 5 1 katern (met uithangend zegel in houten doos) (C2-25)
Niet raadpleegbaar

244 Akte waarbij koning Lodewijk Napoleon aan Van Kinsbergen de titel van graaf van 
de Doggersbank verleend.
1810 mei 4 1 katern (C2-28)
Met gekleurde afbeelding van het bijbehorende wapen

245 Afschrift van de brief van koning Lodewijk Napoleon van 18 mei 1810 waarin hij J.H. 
van Kinsbergen benoemt tot graaf van Doggersbank, met een schrijven van het 
Hoog Heraldiek College waarbij de wens van de koning wordt overgebracht dat 
degenen die tot graaf zijn verheven slechts de door de koning aan hen verleende 
titel zullen dragen.
1810 mei 25 1 omslag (2 stukken) (C2-28)
Deels in het Frans

246 Bij J.H. van Kinsbergen ingekomen brief uit juni 1810 van het Hoog Heraldiek 
College over de stukken behorend bij de verheffing in de adelstand van Van 
Kinsbergen, met gewaarmerkt afschrift van het geheim Koninklijk Besluit van 3 mei 
en de toekenning van een familiewapen op 28 juni 1810, met een afbeelding van het
wapen in kleur.
1810 1 omslag (1 stuk en 1 katern) (C2-27)

247 Brieven van de aartskanselier Jean-Jaques Régis de Cambacérès aan J.H. van 
Kinsbergen meedelend dat de keizer hem heeft benoemd tot senator en bij decreet 
van 18 december 1810 de erfelijke titel van graaf van het keizerrijk heeft verleend, 
met minuut van een uitgaande brief waarin Van Kinsbergen verzoekt wegens zijn 
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vergevorderde leeftijd de benoeming tot senator te mogen afslaan.
1811 januari 7, 8 en 20 1 omslag (3 stukken) (C2-30, C2-29a, 29b)
in het Frans

248 Brieven van de grootkanselarij van de Légion d’Honneur aan J.H. van Kinsbergen als
ridder van de Orde van de Unie, dat deze Orde per 1 maart 1812 wordt opgenomen 
in de Orde ‘de la Réunion’, welke laatste vervolgens per 28 juli 1815 wordt 
opgeheven, met het verzoek bijbehorende versierselen te retourneren.
1812, 1813, 1816 1 omslag (3 stukken) (C2-25)
In het Frans

249 Extract Koninklijk Besluit van 8 juli 1815 waarbij J.H. van Kinsbergen wordt 
benoemd tot ridder Grootkruis van de Militaire Willemsorde met de minuut van 
een dankbrief aan de Koning voor deze eer en een ingekomen brief van de kanselier
der Militaire Willemsorde over de bijbehorende versierselen.
1815 juli 8, 23, 24 1 omslag (3 stukken) (C2-38)

250 Adelsdiploma door Koning Willem I op 20 november 1816 te Brussel uitgegeven 
voor J.H. van Kinsbergen.
1816 1 charter met uithangend zegel (C2-41)
Zegel is zwaar beschadigd.

B.4. Algemene adviezen en beschouwingen over (zee)oorlog en (inter)nationale politiek

B.4. ALGEMENE ADVIEZEN EN BESCHOUWINGEN OVER (ZEE)OORLOG EN 
(INTER)NATIONALE POLITIEK
Zie ook toegang 2.21.115 (Mackay van Ophemert); toegang 2.22.01 (Losse Aanwinsten ARA II tot 
1980, inv.nrs. 237, 239).

251 Beschouwing [van J.H. van Kinsbergen] over de natuurlijke ligging van Denemarken,
Noorwegen, de Sund en ‘de beide ‘Belten’, met aantekeningen over bevolking, 
staatsinrichting en de sterkte in 1779 van leger en vloot.
Z.j 1 katern (D2-17)

252 Beschouwing van Van Kinsbergen over het met het blote oog schatten van 
afstanden op zee met behulp van “giskunde”, hetgeen vooral van belang is bij 
gevechtsmanoeuvres, afschrift.
[1781] 1 katern (D2-100)

253 Beschouwing van Van Kinsbergen over het ‘breken’ van een vloot tijdens een 
zeeslag met schetstekening.
[1781] 1 omslag (D2-101)

254 Uitgaande brief van Van Kinsbergen aan zijn vriend J. Deutz, raad van de 
vroedschap van Amsterdam, over de punten van overweging om de zeedienst bij 
alle admiraliteiten op gelijke voet te brengen.
[1781] 1 stuk (D2-109)

255 Brief dd. 1782 mei 29 getekend door “IJ” te Amsterdam en gericht aan een vriend te 
Wenen over de politieke toestand in het vaderland, afschrift.
[1782] 1 stuk (D2-26)
in het Frans

256 “Copie van een brief van een officier van de vloot aan een heer van de regering te 
Rotterdam, over den uitslag van de campagne” en het niet uitvaren van een 
eskader naar Brest, geschreven 9 december 1782 te Amsterdam, gedrukt.
[1782] 1 stuk (D2-30)
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257 “Pro Memoria, behelsende eenige gedagten over de defensie van de provintie van 
Zeeland te water”.
[1783] 1 omslag (D2-105)

258 “Nieuwgemaakt project van Nachtzeinen op onbepaalde plaatsen bij schout-bij-
nacht J.H. van Kinsbergen”.
Z.j 1 stuk (groot formaat, opgevouwen) (D2-76)
waarschijnlijk behorend bij de publicatie van Van Kinsbergen “ Korte scherts van nieuwe 
nachtzeinen” (Amsterdam, 1782)

259 Exemplaar van de wekelijks verschijnende anti-patriottische Amsterdamse “Na-
Courant” van [juli] 1784 nr. 51 met onder andere een verklaring van de loodsen te 
Texel ter weerlegging van belastering van Van Kinsbergen wegens de vertraging van
het uitvaren van het eskader, met een “extract van een missive uit het Hollandsche 
eskader te Malaga geschreven 24 september 1784 aan bood van ‘s lands schip 
Jupiter gecommandeerd door schout-bij-nacht Van Kinsbergen”, gedrukt.
1784 1 stuk (D2-32)

260 Minuut van een uitgaande brief aan [raadspensionaris P.} van Bleiswijk met een 
beschouwing over zijn droom hoe het kaliber van ministers, diplomaten en andere 
ambtenaren verbeterd kan worden.
[1786/1787?] 1 stuk (D2-90)
in het Frans

261 Vijf ingekomen brieven van NN over politieke ontwikkelingen in binnen en 
buitenland en het eventueel opnieuw in buitenlandse dienst treden van Van 
Kinsbergen.
1787 november – 1788 juni 1 omslag (D2-37)
in het Frans

262 Losse beschouwingen van Van Kinsbergen over zeetactiek, de moed van een 
soldaat, oorlogvoering in het algemeen, de betere kwaliteit van Engelse zeelui 
vergeleken met Franse, de toestand der Bataafse Republiek, de kwestie van wel of 
niet aansluiten bij Rusland, de Franse revolutie en de Republikeinse regeringsvorm. 
Z jr.
[1788-1806] 1 omslag (7 stukken) (D2-80 t.e.m. D2-85, D2-92, D2-94)
Deels in het Frans

263 Minuut van een uitgaande brief aan admiraal P.H. Reynst met uitleg over een 
bepaalde aanvalsstrategie voor de vloot.
1789 maart 3 1 stuk (D2-39)

264 Notitie van Van Kinsbergen over het onder zijn commando in 1789 zenden van een 
hulpeskader voor de Engelse vloot onder admiraal Richard Howe, diens 
complimenten voor de Nederlandse officieren en zijn ‘levendige’ correspondentie 
met Howe, die tijdens de revolutie [in1795] vrijwel geheel verloren ging.
Z.j 1 stuk (D2-43b)

265 Kopieën van zeven brieven van Van Kinsbergen aan de Engelse admiraal lord 
R[ichard] Howe over tactiek van de zee-oorlog en troepenlandingen.
1790 1 omslag (1 stuk en 1 katern) (D2-43, D2-43a)
in het Frans. NB zie ook toegang 2.21.004.04, Verhuell, inv.nrs. 429-430

266 Minuut van een uitgaande brief van Van Kinsbergen aan kolonel NN over de 
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benodigde opleiding in de krijgskunst van diens zoon, met conceptteksten.
1791 november 10 en z.j 1 omslag (D2-44)
in het Frans

267 Brief dd. 7 maart 1793 van [de Engelse minister van Buitenlandse Zaken] W[illiam] 
Pitt [jr.], geschreven in Downingstreet te Londen aan [de Britse gezant in de 
Nederlanden] Lord [Auckland] met het verzoek een zevental vragen voor te leggen 
aan Van Kinsbergen over de strategische positie van de vesting Oczakov met het 
oog op de vredesonderhandelingen tussen Turkije en Rusland, afschrift met losse 
notitie.
1793 1 omslag (2 stukken) (D2-46)
in het Engels

476 Notitie van Van Kinsbergen in 5 punten over de mislukte aanval op de Republiek 
door generaal Dumouriez, afschrift.
[1794] 1 stuk (D2-47)

477A ‘Wartaal’ van een oude soldaat, beschouwing [van Van Kinsbergen] over de ideale 
binnen- en buitenlandse politiek.
1796 1 stuk (D2-56)
in het Frans

477B Notitie [over zijn publicatie “Korte schets over de noodzakelijkheid van de kennisse 
van het menselijk hart voor een chef”] en concept van een voorbericht bij de 
tweede druk van “ Mijne droomen”.
1796, 1815 1 omslag (2 stukken) (D2-70)
Deels in het Frans

268 Minuten van twee uitgaande brieven van Van Kinsbergen aan “chev[alier] de C” 
[C.H. VerHuell] dd. 3 augustus 1796 en 25 juni 1797 met beschouwingen over de 
noodzaak van de mens om te werken aan hervorming van de samenleving, 
afschriften.
Z.j 1 stuk (D2-60a)
in het Frans

269 Minuut van een brief aan admiraal C.H. Verhuell met notities over strategie in een 
zeeoorlog afkomstig uit het restant van zijn correspondentie met admiraal Howe, 
met een kopie van de “Nieuwe Hollandse marsorder 1797” over het in de juiste linie 
voor een zeeslag brengen van een vloot en een aantekening in de marge dat de 
‘Camperduynsche’ nederlaag [van de Bataafse vloot tegen de Engelsen ] hem zo 
duivels dwars in de maag ligt.
[1797] 1 omslag (2 stukken) (D2-60)
in het Frans

270 Notities van gedachten van Van Kinsbergen over tactiek en strategie van oorlog, 
moreel en opleiding van zeeofficieren.
[1799] 1 katern (D2-98)
in het Frans

271 Stuk getiteld “Rêve dun vieux soldat” met andere notities van Van Kinsbergen over 
met name strategie en tactiek voor een defensieve of aanvallende oorlog, de 
organisatie en uitrusting van de vloot, deels afschriften.
[1799] 1 omslag (5 stukken) (D2-93, D2-96, D2-99, D2-102, D2-106)
Deels in het Frans

272 Losse aantekeningen van Van Kinsbergen over revolutie, politiek, sociale deugden, 
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het bestaan van een schepper en eigenschappen als trots, gierigheid, afgunst en 
oprechtheid en over het leven als een lange droom.
Z.j 1 omslag (16 stukken) (F2-26-38)
in het Frans

273 Memorie van Van Kinsbergen over de noodzaak van een goed stelsel van defensie 
en bestuur in de koloniën in [Zuid-]Amerika, afschrift.
[1802] 1 katern (D2-103)

274 Bij kolonel J. May ingekomen condoleancebrief van Van Kinsbergen op 3 mei 1810 
wegens het overlijden van de moeder van J. May, met correspondentie over 
toezending door het Koloniaal Instituut te Amsterdam van dit in de collectie May 
aangetroffen stuk met vermelding dat het originele journaal van de Amphitrite 
onder commando van Van Kinsbergen uit 1776-1777 naar het Scheepvaartmuseum 
te Amsterdam gaat.
1810, 1925 1 omslag (3 stukken) (F2-6)

275 Minuut van een uitgaande brief van Van Kinsbergen aan M.C. van Hall onder andere
over zijn brochure ‘Zeemansdroomen’.
1817 mei 28 1 stuk (D2-74)
in het Frans

276 Minuut van een uitgaande brief van Van Kinsbergen aan [Van Hall?] over de reactie 
van VerHuell op zijn levensschets en over zijn vóór de revolutie gepresenteerde plan
voor de verbetering van de verdediging van de Nederlandse kust.
1818 februari 24 1 stuk (F2-18)
in het Frans

277 Necrologie van de op 7 oktober 1824 overleden Jean Louis Bosch (1753-1824) die 
tijdens de slag bij de Doggersbank (1781) het commando overnam van het schip “De
Batavier” en later benoemd werd tot schout-bij-nacht en vice-admiraal.
[1824] 1 stuk (D2-97)

B.5. Nevenfuncties en (ere-)lidmaatschappen

B.5. NEVENFUNCTIES EN (ERE-)LIDMAATSCHAPPEN

278 Akte waarbij het bestuur van het “Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten 
en Wetenschappen” verklaart J.H. van Kinsbergen op 7 november 1782 verkozen te 
hebben tot lid.
1783 februari 3 1 stuk (C2-8)

279 Akte van benoeming van Van Kinsbergen tot erelid van het Genootschap der 
Beschouwende en Werkdadige Wiskunde te Leiden.
1789 juni 24 1 stuk (C2-10)
Niet raadpleegbaar
met opgedrukt zegel

280 Akte waarbij de Maatschappij tot Bevordering van de Landbouw te Amsterdam 
verklaart op 30 mei 1791 Van Kinsbergen te hebben aangenomen als lid.
1791 juni 8 1 charter (C2-12)

281 “Diploma” van het bestuur van het “Genootschap van Teken- en Bouwkunde onder 
de zinspreuk Kunst-oeffening te Arnhem”, waarbij J.H. van Kinsbergen wordt 
benoemd tot buitengewoon lid, met begeleidbrief.
1805 september 16, 22 1 omslag (2 stukken) (C2-16)
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282 Ingekomen brief van de directeur van de Nationale Nederlandsche Huishoudelijke 
Maatschappij te Haarlem met uitnodiging toe te treden als lid-correspondent.
1806 juni 21 1 stuk (C2-17a)

283 Diploma waarbij de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Van Kinsbergen 
benoemt tot algemeen lid van verdienste.
1812 augustus 11 1 stuk (C2-32)

284 Bij Van Kinsbergen als corresponderend lid ingekomen brief van de Commissie tot 
Uitbesteding van Weeskinderen kennisgevend - onder verwijzing naar een 
bijgevoegd afschrift van het Koninklijk Besluit van 27 juni 1814 - dat de Commissie 
opnieuw is benoemd.
1814 juli 31 1 omslag (2 stukken) (C-35)

285 Akte waarbij het Zeeuws Genootschap van Wetenschappen Van Kinsbergen 
benoemt tot directeur.
1815 juni 4 1 stuk (C2-37)

286 Akte 16 oktober 1815 met begeleidbrief waarbij koning Willem I Van Kinsbergen 
benoemt tot curator van het Atheneum te Harderwijk.
1815 1 omslag (C2-39)

287 Akte waarbij aan J.H. van Kinsbergen het erelidmaatschap wordt aangeboden van 
de Maatschappij van Verdiensten onder de zinspreuk “Felix Meritis” te Amsterdam, 
met begeleidbrief.
1817 mei 5, 13 1 omslag (1 charter en 1 stuk) (C2-42)

288 Getuigschrift van de “Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en 
Wetenschappen” te Amsterdam verklarend dat J.H. van Kinsbergen lid van 
verdienste is , met begeleidbrief.
1818 september 12 1 omslag (2 stukken) (C2-43)

289 Diploma van de Koninklijke Academie van Schone Kunsten te Antwerpen 
verklarend dat Van Kinsbergen is toegelaten als “Agrégé” van de Academie, met 
begeleidbrief.
1819 januari 25 1 omslag (2 stukken) (C2-44)
in het Frans

B.6. WELDOENER VOOR ONDERWIJS, CULTUUR EN ARMLASTIGEN

B.6. WELDOENER VOOR ONDERWIJS, CULTUUR EN ARMLASTIGEN
B.6.1. Instituut te Elburg

B.6.1. INSTITUUT TE ELBURG
Zie ook: C2.6.4.2. Het archief van het instituut Van Kinsbergen en Schipluidenfonds (1634-1934) 
berust bij het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe te Elburg.

290 Ingekomen brieven van curator en “scholarchen” van het Instituut van Talen, 
Kunsten en Wetenschappen te Elburg met dankbetuiging voor geschonken boeken, 
instrumenten en kaarten.
1806, 1808 1 omslag (2 stukken) (E2-14b)

291 Bij Van Kinsbergen ingekomen brief van de magistraat van Elburg van 15 januari 
1808 en extract uit de handelingen van de magistraat van 30 mei 1808 met blijk van 
dankbaarheid aan Van Kinsbergen wegen de oprichting van de kostschool voor 
jonge dochters en verbouwing van de slaapinrichting van het jongensinstituut, 
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afschriften.
Z.d 2 stukken (E1)

292 Originele akte van overeenkomst van 16 mei 1809 tussen J.H. Kinsbergen en het 
stadsbestuur van Elburg over het beheer en bestuur van de door Van Kinsbergen 
opgerichte opleidingsinstituten ter plaatse, met afschrift en een extract uit de 
notulen van het stadsbestuur.
1809, [1819] 1 omslag (3 stukken) (A20, A21, A22)

293 Correspondentie van Stralen en Serrurier met medecuratoren Hoefhamer en 
Schermerts over de instructie voor de te onderwijzen vakken en de reglementen 
voor de Latijnse, Franse, Engelse en Hoogduitse scholen van het instituut te Elburg.
1809 1 omslag (E1a)

294 Rapport van de hand van D. Hoefhamer en B. Lubbers over de oorsprong, 
geschiedenis en staat van eigendommen en bezittingen van het gewezen college 
van schipluiden, opgesteld voor de vergadering van curatoren van het 
opvoedingsinstituut te Elburg in juni 1817, afschrift in 2-voud, met afschriften van 
voorstukken uit 1584-1585 en 1796.
[1817] 1 omslag (A24, A25, A26 en A27)

295 Reglement van de kostschool voor ‘jonge jufvrouwen’ aan het instituut van 
opvoeding te Elburg, kopie (in 2-voud).
[1809] 1 omslag (EE-1)

296 Correspondentie van Van Stralen met Van Kinsbergen in verband met het 
inspectiebezoek door de ’ inspecteur generaal van de keizerlijke universiteit’ te 
Haarlem [Adriaan] van den Ende aan het instituut [van Talen, Kunsten en 
Wetenschappen] te Elburg met verslag van Van Stralen en kopieën van voorgaande 
correspondentie tussen de sous-prefect te Arnhem met de magistraat van Elburg.
1812-1813 1 omslag (7 stukken) (E1d)
Deels in het Frans

297 Notities van Van Kinsbergen voor de leerkrachten en leerlingen van het instituut te 
Elburg over de drie belangrijkste kwaliteiten van de mens.
Z.d 1 omslag (2 stukken) (E120-E121)
in het Frans

B.6.2. Doesburgfonds

B.6.2. DOESBURGFONDS
Zie C2.6.4.3. Zie ook Stadsarchief Doesburg (1811-1935), dat bewaard wordt bij streekarchivariaat De 
Liemers en Doesburg te Doesburg.

298 Authentiek afschrift van de onderhandse akte van 5 augustus 1816 waarbij J.H. van 
Kinsbergen een eeuwigdurende jaarlijkse rente van 300 gulden toekent aan zijn 
geboorteplaats Doesburg voor de opleiding van jongelingen, op voorwaarde dat J. 
baron van Loë het beheer over het geld zal voeren.
1816 1 stuk (A23)

299 Afschriften van de akten van 5 augustus 1816 en 18 augustus 1818 waarbij J.H. van 
Kinsbergen een jaarlijks legaat van 300 gulden schenkt aan de stad Doesburg en 
H.J. baron van Loë te Doesburg aanstelt als directeur en administrateur met 
desbetreffende extracten uit de notulen van de raad van Doesburg van genoemde 
jaren.
[1818] 1 omslag (4 stukken) (L 3 t/m L6)
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B.6.3. Commissie voor de nationale prijsvraag voor werken van proza, poëzie, lied- en schilderkunst over het herstel van het Nederlands bestuur in 1813

B.6.3. COMMISSIE VOOR DE NATIONALE PRIJSVRAAG VOOR WERKEN VAN 
PROZA, POËZIE, LIED- EN SCHILDERKUNST OVER HET HERSTEL VAN HET 
NEDERLANDS BESTUUR IN 1813

300 Programma met toelichting van de door Van Kinsbergen georganiseerde nationale 
prijsvraag voor werken van proza, poëzie, lied- en schilderkunst over het herstel 
van het Nederlands bestuur in 1813 en de instelling van een uitvoerende commissie 
bestaande uit M.C. Van Hall, D. Hooft en de hoogleraren H.C. Cras en D.J. van 
Lennep.
[1815] 1 omslag (Z-1)

301 Bij Van Hall ingekomen brieven van Van Kinsbergen over het werk van de 
commissie.
1815 1 omslag (Z-2)
Deels in het Frans

302 Correspondentie van de commissie met uitgenodigde beoordelaars en 
mededingers aan de prijsvragen.
1816-1817 1 pak (Z-3)

303 Liedteksten van “Wiens Neérlandsch bloed in de aders vloeit” van H. Tollens en “Wij
leven vrij, wij leven blij” van J. Brand, gedrukt bij P. den Hengst en Zoon in de 
Kalverstraat nr. 9 te Amsterdam, in 2-voud.
[1816] 1 omslag

304 Bekendmaking van de uitslag van de beoordelingen van ingestuurde volksliederen 
en een uitnodiging van Van Kinsbergen aan alle Nederlanders om de tekst van 
Tollens “Wie Neêrlands bloed door de aderen vloeit” en van J. Brand “Wij leven vrij, 
wij leven blij op Neërlands dierb’ren grond” op muziek te zetten, gedrukt.
1816 1 omslag (3 stukken) (Z-4)

305 Fragment van tekst en partituur van het lied “Wij leven vrij, wij leven blij”. [van J. J 
Brand Arnold en componist J.W. Wilnis] dat de 2de prijs kreeg.
1816 1 stuk

306 Manuscripten van de als nummer 2 en 3 geëindigde historische werken getiteld 
”Tafereel der verlossing en herstelling van Nederland in de jaren 1813 en 1814” en 
“Gedenkschrift van Neerlands verlossing en hervorming”.
1816 1 pak (Z-6)
van het bekroonde werkstuk “Geschied- en redekundig gedenkstuk van Nederlands herstelling in 
den jare 1813”, van professor J.H. van der Palm [voormalig agent van Onderwijs in 1799-1805] is geen 
exemplaar aanwezig. Het werd in 1816 gedrukt in Amsterdam bij P. den Hengst en Zoon.

307 Vier ingezonden gedichten over de omwenteling en ‘verlossing’ van het vaderland 
in 1813.
[1816] 1 pak (Z-7)

308 Zeven ingezonden ‘lierzangen ‘ over verlossing en herstel van het vaderland in 1813.
[1816] 1 omslag (Z-8)

309 Zestien ingezonden teksten van volksliederen met partituur.
[1816] 1 pak (Z9)
nummer 10 bevat 4 liederen
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B.6.4. Overige begunstigden

B.6.4. OVERIGE BEGUNSTIGDEN

310 Tekst in 3-voud van een ontwerp voor het formeren van een fonds door de ‘heren 
zeeofficieren’ voor het verlenen van onderstand aan officieren en eventueel hun 
weduwen en wezen die dat nodig mochten hebben met een door Van Kinsbergen 
verleend startkapitaal van 5000 gulden en een aanmeldingsformulier, gedrukt.
[1790] 1 omslag (4 stukken) (D2-79)

311 Ingekomen brieven van de Commissarissen van het Vaderlands Fonds ter 
aanmoediging van ’s Lands Zeedienst met dankbetuigingen voor de schenking van 
studiemateriaal en voorwerpen ten behoeve van de Kweekschool voor de Zeevaart 
te Amsterdam, waaronder een bokaal uit de nalatenschap van De Ruyter, een 
marmeren buste van laatstgenoemde en een medaille van de Doggersbank.
1802-1803, 1814 -1819 1 omslag (E2-10)
Met hiaten.

312 Extracten uit het resolutieboek van de stad Elburg van 25 juli 1797 en 22 mei 1802 en
twee brieven van het stadsbestuur met dankbetuiging aan Van Kinsbergen voor 
schenking aan de armen van Elburg van het bedrag dat aan hem was toegekend als 
schadevergoeding voor plundering van zijn bezittingen tijdens de invasie in 1795 en 
voor schenking aan de stad van een model van een door Van Kinsbergen 
uitgevonden verbeterde kraan en een armlantaarn.
1802, 1808 en Z.d 1 omslag (4 stukken) (E2-14a)

313 Dankbetuiging van J.W. Kemper, rector van de Bataafse Academie te Harderwijk, 
voor de schenking door Van Kinsbergen van fysische instrumenten en twee 
schuldbrieven Nationale Schuld van elk 1000 gulden.
1802 oktober 2 1 stuk (E2-1)

314 Minuten van twee uitgaande brieven aan de directeuren van de Tekenschool van 
het genootschap Kunstoefening te Arnhem met dank voor toegezonden 
geschenken en met een betoog dat afkomst niet toereikend is om tot grootheid te 
geraken.
1805 februari 5 en 8 1 stuk (F2-4)
in het Frans
Van Kinsbergen was medefinancier van de school en werd in 1805 benoemd tot erelid. Directeuren 
waren toen S. van Bronkhorst, J. Nijhoff, J.H. Cremer en W.A. van Enschut

315 Extract-besluiten van de secretaris van staat voor de zaken der Marine van 18 
december 1805 en 2 juni 1806 waarin deze dankzegt voor de toezending door Van 
Kinsbergen van een kaart van de Krim en de Zwarte Zee, de schenking aan het 
Cadetteninstituut te Feijenoord van een elektriseermachine, tafelluchtpomp en 
boeken en de schenking aan het vast corps zeeofficieren van een model van een 
nieuwe draaibas en slot, een geweer en een telescoop.
[1806] 1 omslag (2 stukken) (E2-4)
De door Van Kinsbergen vervaardigde kaart (1776) is de oudste kaart van de Krim.

316 Ingekomen brieven van het gemeentebestuur van Utrecht met dankbetuiging voor 
de schenking van een Engelse astronomische sextant voor de Utrechtse Academie 
en een exemplaar van de encyclopedie van Baijle voor de stadsbibliotheek.
1806, 1808 1 omslag (2 stukken) (E2-3, 5)

317 Ingekomen brieven van het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen te Amsterdam dankzeggende voor financiële ondersteuning door Van 
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Kinsbergen, met gedichten en teksten ter ere van de admiraal.
1808, 1812, 1815-1817 1 omslag (10 stukken) (E2-11)

318 Ingekomen brieven met bijlagen van geërfden en bestuur van de gemeente 
Apeldoorn en van de Hervormde kerk aldaar met dankzegging voor financiële 
ondersteuning door Van Kinsbergen, met correspondentie over het schenken van 
een slang-brandspuit met bewaarplaats aan de gemeente Apeldoorn.
1808, 1811-1817 1 omslag (11 stukken) (E2-12a)
Met hiaten.

319 Ingekomen brieven van het Hollands, later Koninklijk, Instituut van 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten te Amsterdam met dankbetuiging 
voor geschenken van en ondersteuning door Van Kinsbergen.
1809, 1812-1819 1 omslag (14 stukken) (E2-13a)

320 Minuten van uitgaande brieven aan Hooft, Van Hall en het Hollands, later 
Koninklijk, Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten te 
Amsterdam over met name de opbouw van de instituutsbibliotheek, met twee 
ingekomen brieven van D. Hooft.
1812, 1815, 1817, 1819 1 omslag (12 stukken) (E2-13b)

321 Minuut van een brief van Van Kinsbergen aan [M.C. van Hall] over het voorstel om 
geld beschikbaar te stellen om een monument te maken voor Michiel Adriaensz de 
Ruyter, waarbij enkele gravures die hij in Italië gekocht heeft mogelijk van nut 
kunnen zijn.
1813 januari 26 1 stuk
in het Frans

322 Twee ingekomen brieven van de directie van het genootschap Kunstoefening te 
Arnhem met dankzegging voor de financiële ondersteuning en het accepteren van 
de titel ‘protector van het genootschap’, met voorbeelden van deze vermelding op 
de jaarlijks uit te reiken medailles.
1813, 1817 1 omslag (E2-6)

323 Minuut van een brief van Van Kinsbergen aan [M.C. van Hall] met het voorstel om 
na de slag bij Quatre-Bras en Waterloo in juni een bedrag van 800 gulden te 
schenken aan de nieuwe landgenoten (Belgen) die veel geleden hebben onder de 
oorlog en om dit bedrag via de secretaris van Staat, Falck, te doen uitreiken door de
koning.
[1815 juni 3] 1 stuk

324 Bij M.C. van Hall ingekomen brief van A.R. Falck over de door Van Kinsbergen ter 
beschikking gestelde gelden voor de inwoners van de op 15-20 juni 1815 verwoeste 
dorpen in de Zuidelijke Nederlanden en een verklaring van schenking door Van 
Kinsbergen van honderd rijksdaalders aan de slachtoffers van overstromingen.
1815 juli, 1816 oktober 4 1 omslag (3 stukken) (E23-15)

325 Ingekomen brief van de academische senaat van Utrecht met dankbetuiging voor 
de schenking van twee boeken.
1816 oktober 16 1 stuk (E2-7)

326 Ingekomen brief van de burgemeester van Harderwijk met dankbetuiging voor het 
zenden van 100 gulden ter beloning van dertien mensenredders.
1817 maart 20 1 stuk (E2-8)
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327 Bij Van Stralen ingekomen brief van Van Kinsbergen over de jaarlijkse toekenning 
van honderd gulden aan de Maatschappij van Weldadigheid.
1818 april 16 1 stuk (F2-21)
in het Frans

328 Minuut van een uitgaande brief van Van Kinsbergen aan de Staten van Gelderland 
waarin hij 4000 guldens toezegt voor de verbouwing en inrichting van het St. 
Elisabeth klooster te Huissen tot een verblijf- en werkplaats voor behoeftigen en 
bedelaars, met een exemplaar van de Arnhemsche Courant waarin een bericht 
hierover is opgenomen.
1818 1 omslag (2 stukken) (E2-9)

329 Minuut en een kopie van een uitgaande brief van Van Kinsbergen aan de directie en 
kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam over ontvangen 
dankzegging wegens de door hem geschonken marmeren buste van Michiel 
Adriaensz de Ruyter en over het plaatsen van de Nederlandse vlag achter het beeld.
1819 maart 22, mei 15 1 omslag (2 stukken) (E2-10)

330 Minuut van een uitgaande brief aan de Commissarissen van het Vaderlandsche 
Fonds ter Aanmoediging van de Zeedienst over de herdenkingsbijeenkomst van 
Michiel de Ruyter.
1819 mei 15 1 stuk (D2-75)

B.7. Samenstellen van een biografie

B.7. SAMENSTELLEN VAN EEN BIOGRAFIE
Zie ook 133, 138, 518, 614

331 Karakterschets van J.H. van Kinsbergen “samengesteld door een officier”, met een 
beschouwing “Omtrent de Phisionomie van de Ridder van Kinsbergen”, met twee 
afschriften.
1783 1 omslag (3 katernen) (B2-3)
Deels in het Frans
Zie ook: Collectie VerHuell, toegang 2.21.004.04, inv.nr. 460, 461 en collectie Van Stralen, toegang 
2.21.157, inv.nr. 150.

332 Ingekomen brief van NN met bericht van het overhaaste vertrek van VB [F.S. van 
Bylandt met Willem V naar Engeland] en dat hij geen anekdotes over Van 
Kinsbergen weet te vertellen aan ‘vriend E[ngelberts]’ ten behoeve van de 
levensbeschrijving van de admiraal en dat Napoleon mogelijk in Alexandrië is.
1798 augustus 25 1 stuk (F2-3)

333 Bij J.H. van Kinsbergen ingekomen brief van doctor [D.U.] Heinemeyer uit Jever met 
opmerkingen over gegevens voor een biografie van de admiraal van predikant E.M. 
Engelberts (“Engelbrechts”) uit Hoorn.
1808 mei 3 1 stuk (B2-4)
In het Duits

334 Fragment van een ingekomen brief [van M.C. van Hall] waarin deze Van Kinsbergen 
voorstelt om samen met de letterkundige D. Hooft een biografie van hem te 
schrijven, tevens aanbiedend het concept van een olografisch testament.
[1812] 1 stuk (F2-1)

335 “Ingrediënten” voor het samenstellen van de levensschets van J.H. van Kinsbergen 
door Van Stralen op 8 juni 1820 verzonden aan Van Hall, met bijlagen 1812-1820, 
waaronder eigenhandig geschreven notities van de admiraal.
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1820, met retroacta 1812-1820 1 omslag (B2-5, B2-14 en B2-18)

336 Minuut van een uitgaande brief van Van Kinsbergen aan Hooft en Van Hall over de 
inhoud van tussen zijn papieren gevonden brieven en documenten over zijn 
marineloopbaan.
[1813] 1 stuk (D2-104)
in het Frans

337 Minuut van een uitgaande brief aan [D. Hooft] over herinneringen en ‘pamperasses’
in verband met het schrijven van zijn biografie.
[1813]. 1 stuk (D2-89)
in het Frans

338 Ingekomen verslag van de Nederlands gezant te Sint Petersburg J.G. baron Verstolk 
van Soelen van 16 mei 1821 met op verzoek van Van Stralen ingewonnen 
inlichtingen over de carrière van J.H. van Kinsbergen in Russische dienst (1771-1775),
met voorafgaande correspondentie tussen de administrateurs en drie door de 
admiraal zelf geschreven stukken over zijn loopbaan.
1821, met voorstukken 1813-1821 1 omslag (7 stukken) (B2-15, B2-18, B2-20)
Deels in het Frans

339 Verklaring van de executeurs van het testament van admiraal J.H. van Kinsbergen 
dat zij documenten zullen verzamelen om een biografie van de admiraal te (doen) 
publiceren, getekend te Huize Welgelegn bij Apeldoorn.
28 mei 1819 1 stuk (B2-7)
De tekst werd afgedrukt in verschillende kranten

340 Correspondentie van H. van Stralen en D. Hooft over bronnen voor de levensschets 
van J.H. van Kinsbergen, met een losse notitie dat het opstel van Hooft met bijlagen
en opmerkingen van Van Stralen zijn overhandigd aan Van Hall.
1819-1820, 1822 en z.j 1 omslag (8 stukken) (B2-11a, B2-11b, B2-11c, B2-13, B2-16)

341 Bij administrateur Serrurier ontvangen brief van medeadministrateur J.M. van 
Stralen ten geleide van een exemplaar van de ‘Arnhemsche Courant’ van 20 juli 
1824 nummer 86 waarin een zekere S. in een artikel “Herinnering aan Kinsbergen” 
klaagt dat er vijf jaar na het overlijden van admiraal J.H. van Kinsbergen nog steeds 
geen biografie van hem verschenen is.
1824 augustus 24 1 omslag (2 stukken) (B2-17)

342 Bij administrateur Serrurier ingekomen verklaring van Senyavin dd. 22 september 
1773 over de loopbaan van Van Kinsbergen in Rusland met vertaling in het Frans 
door [ vice-consul van Rusland] Tannenberg .
[1830] 1 omslag (B2-9)
in Russisch en Frans

343 Bij M.C. van Hall ingekomen conceptversie van hoofdstukken 1 en 4 van de 
levensschets van Van Kinsbergen gepagineerd 1-30 [opgesteld door D. Hooft], met 
losse opmerkingen [van Van Stralen].
Z.j 1 omslag (B2-19)

344 Bij Van Stralen ingekomen brief van L.J.J. Serrurier over het geven van een geschenk
en vergoeding aan MC van Hall wegens het gereedkomen van diens biografie van 
Van Kinsbergen, met een bedankbrief van Van Hall en notities over 
presentexemplaren.
1841 1 omslag (2 stukken) (B25a)
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Zie ook: Stadsarchief Amsterdam, collectie Van Hall, inv.nr. 38.
B.8. (Postuum) eerbetoon en necrologieën

B.8. (POSTUUM) EERBETOON EN NECROLOGIEËN

345 Lofdichten gewijd aan admiraal J.H. van Kinsbergen, deels gedrukt.
1780-1819 en z.j 1 pak (B2-1)
Specificatie van de inhoud:

– “Kinsbergen’s traanen, gestort op ’s lands schip van oorlog de Argo”. januari 1780;
– “Op de overwinning door de Nederlandsche vloot op die der Engelschen behaald den 5den 

augustus 1781”.[1781];
– “Vers présentés par Madame Renouard née Vernede a son excellence monsieur l’amiral 

chevalier de Kinsbergen à l’occasion de son anniversaire le 1 Mai 1802”. [1802];
– “Voor sijne Excellentie den Admiraal Ridder van Kinsbergen”, vers geschreven door G.W.J. 

van Grotenraij. 1806 augustus 5;
– “Aan zijne excellentie den luitenant admiraal J.H. van Kinsbergen …. ter gelegenheid van 

deszelfs zeven-en-zeventigste verjaarsdag”, geschreven door S. van Bronkhorst, gedrukt bij
J.H. Moeleman te Arnhem. 1812;

– “Op den 77sten verjaardag van mijnen neef en vriend zijne excellentie den heer Admiraal 
van Kinsbergen ….., gevierd op den huize Welgelegen bij Apeldoorn den 1 Maij 1812”, vers 
van D.Hooft. 1812;

– “Ter gelegenheid van den 77 verjaardag van zijne excellentie den rijksgraaf senateur Van 
Kinsbergen op de 1 mei 1812”, tekst van een aria van een leerling H.G.H. van het Instituut 
van Opvoeding te Elburg.1812;

– “Aan zijn excellentie den heere admiraal van Kinsbergen … op Welgelegen bij Apeldoorn 5 
augustus 1812”, vers geschreven door M.C. van Hall. 1812;

– “Aan den Ridder van Kinsbergen ten geleide van den laatsten zeetogt van den Admiraal De 
Ruiter”, vers van A. Loosjes te Haarlem. 1812 oktober 29;

– “Op het negenenzeventigste verjaarfeest van zijne excellentie den heer Lt. Admiraal van 
Kinsbergen gevierd op Welgelegen bij Apeldoorn den 1ste Bloeimaand 1814”, gedichten van 
M.C. en F.A. van Hall. 1814;

– “Aan den luitenant admiraal Ridder J.H. van Kinsbergen oud ruim negen en zeventig jaren 
en den hoogleraar mr. H.C. Cras oud ruim vijf en zeventig jaren toen zij zich op den 19den 
juni 1814 te zamen ter maaltijd bevonden”, gedicht van M.C. van Hall. 1814;

– “Het vrolijk uitzigt van den tagtigjarigen zeeheld Luit. Admir. Van Kinsbergen”, 1815 mei 1;
– “In effigiem Jani Henrici a Kinsbergen”, lofdicht bij de afbeelding van Van Kinsbergen 

geschreven in het Latijn door Herm. Bosscha en vertaald door M.C. van Hall. 1815;
– “Aan zijne excellentie den Ridder J.H. van Kinsbergen ….. op zijnen 80ste verjaardag den 1 

Maij 1815”, gedicht van S. van Bronckhorst te Apeldoorn. 1815;
– “Beurtzangen [ tussen Hooft en van Hall] op het tachtig jarig geboortefeest van de Ridder 

J.H. van Kinsbergen ….. op de 1e mei 1815”;
– “Feestzang”, gedichten voorgelezen tijdens de maaltijd ter gelegenheid van de inwijding 

van het Atheneum te Harderwijk op 23 januari 1816, geschreven door A.C.W. Staring, N.G.M. 
van Westerveld, J.O. Arntzenius en Jacob Vosmaer. 1816;

– “Hulde aan zijne excellentie den heer luitenant-admiraal J.H. van Kinsbergen….” en -“Aan 
den hoogleraar mr. H.C. Cras”, gedichten ter gelegenheid van het diner dat Van Kinsbergen 
in januari 1817 te Amsterdam gaf voor kunstvrienden, respectievelijk geschreven door 
Hendrik Harmen Klijn en M.C. van Hall. 1817;

– “Juicht, broeders! Nog staat de eik in ’t woud”, gedicht van M.C. van Hall ter gelegenheid 
van de maaltijd die Van Kinsbergen op 6 maart 1817 gaf voor het hoofdbestuur van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.1817;

– “Aan zijne excellentie den Ridder… J.H. van Kinsbergen…..ter gelegenheid van zijn 82sten 
verjaardag gevierd den 1ste mei 1817”, geschreven door S. van Bronkhorst. 1817;

– “Sul capo d’anno 1819 à sua excellenzia l’admiraglio J.H. de Kinsbergen:, geschreven door 
J.A.M. de Sulkowski. 1819;

– tekst van een lied van leerlingen van de school te La Cambre voor Van Kinsbergen en Van 
Stralen wegens een aan hun gegeven kinderfeest. 1819 25 april;

– “Ter vier en tachtigste verjaardag van zijne excellentie den lt. Admiraal J.H. van Kinsbergen…
“, gedicht van M.C. van Hall. 1819;

– Vier ongedateerde en niet ondertekende teksten.

346 Brief van H. van Stralen, D. Hooft en M.C. van Hall aan admiraal [C.H.] VerHuell over
het beschikbaar stellen aan laatstgenoemde van een afgietsel van de door Gabriël 
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te Amsterdam vervaardigde buste van Van Kinsbergen, met een bedankbrief van 
VerHuell..
1816 2 stukken (A29a, A29b)

347 Brief van C.A. VerHuell gericht aan “Weledele geboren Heeren” met dankzegging 
voor het schenken van een borstbeeld van Van Kinsbergen.
1816 april 24 1 stuk (E2-16)
Waarschijnlijk zijn de geadresseerden Van Stralen, Hooft en Van Hall. Zie collectie VerHuell, toegang 
2.21.004, inv,.nr. 431

348 Exemplaren van de nummers 63-66 van de ‘s-Gravenhaagsche Courant’van 26, 28 
en 31 mei en 2 juni 1819, waarin in vier afleveringen een levensschets van de 
admiraal J.H. van Kinsbergen verscheen., gedrukt.
1819 1 omslag (4 stukken) (B2-8)
Niet raadpleegbaar

349 Tekst van de toespraak [van H. van Stralen] tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor
J.H. van Kinsbergen op 5 augustus 1819 te Elburg met exemplaren van een 
treurcantate en lijkrede van H. Hoefhamer bij dezelfde gelegenheid in 
respectievelijk 2 en 3-voud, deels gedrukt.
1819 1 omslag (B2-2)
Deels in het Frans en Latijn.

350 “Notice sur J.H. van Kinsbergen, Lieutenant-Amiral ….. …. par G.V.L. [G. van 
Lennep?], Extrait de la Galerie historique des Contemporains ou Nouvelle 
Biographie”, levensschets die volgens bijgevoegde notitie van Van Stralen aan Van 
Kinsbergen werd voorgelezen ter gelegenheid van zijn vierentachtigste verjaardag 
op 1 mei 1819, gedrukt.
1819 1 katern (in 4-voud) (B2-6)
in het Frans
De tekst werd in genoemd jaar ook afgedrukt in verschillende kranten.

351 Tekst van de herdenkingsrede voor Van Kinsbergen door mr. J.H. Busgers te 
Arnhem uitgesproken op 29 november 1819 met een begeleidbrief toegezonden 
aan de algemene erfgenamen Van Stralen en Serrurier en een minuut van een 
bedankbrief van laatstgenoemden.
1820 1 omslag (1 katern en 2 stukken) (B2-12)

352 Bij Van Stralen ingekomen brieven van Serrurier en D.W. Elias met minuten van 
uitgaande stukken over het plaatsen van een monument voor admiraal J.H. van 
Kinsbergen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
1820-1822 1 omslag (B2-21)

353 Krantenknipsels en een ingekomen voorstel van het hoofdbestuur van de 
“Koninklijke Nederlandsche Vereeniging Onze Vloot” in 1918 om het stoffelijk 
overschot van Van Kinsbergen over te brengen naar een waardiger plek naar 
aanleiding van berichten dat zijn graf sinds het slopen van de Nederlands 
Hervormde Kerk te Apeldoorn in 1840 onder het marktplein berust en de grafsteen 
via het weeshuis in het raadhuis is beland, met voorstukken over vervaardiging van 
de gedenksteen in 1820 en correspondentie Van Hall in 1839-1842 met de 
districtscommissaris van de Veluwe J.A.J. Sloet tot Oldhuis over mogelijke 
overbrenging van de gedenksteen naar het Instituut te Elburg.
1923, 1918, met voorstukken 1820, 1839-1842 1 omslag (B2-22)\
Gedenkplaat werd later opgenomen in het gemeentemuseum te Apeldoorn.
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354 Lofdicht over het leven van admiraal J.H. van Kinsbergen ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan op 7 juni 1832 van het Instituut van Opvoeding te Elburg.
1832 1 stuk (B2-1)

355 Publicatie van het gemeentebestuur van Apeldoorn ter oproeping van 
bouwkundigen om deel te nemen aan een prijsvraag voor het maken van een 
herdenkingsmonument voor Van Kinsbergen, gedrukt.
1840 april 1 1 stuk (E2-12b)

356 Begeleidbrief van toezending aan de administrateurs in 1883 door J.A. Roëll van het 
olieverfportret van J.H. van Kinsbergen, dat in bewaring was gegeven aan zijn vader
H.H. Roëll, met correspondentie van H.P. van Stralen over de noodzaak van 
restauratie van het schilderij.
1883, 1911-1912 1 omslag (A28)

357 Exemplaar van het tijdschrift “Onze Vloot” 1928 nummer 9, waarin een artikel van 
J.G.A. van Hogerlinden is opgenomen getiteld “Admiraal van Kinsbergen en 
“Kunstoefenining”te Arnhem”.
1928 1 katern (B2-23)

358 Exemplaren van ‘Heimatland. Beilage zur Siegener Zeitung’ 1930 nummers 3 en 4 
waarin in twee afleveringen een artikel is opgenomen van A.Wingenroth “Leben 
und Taten des Admirals Jan Hendrik van Kinsbergen”.
1930 1 omslag (2 katernen in 2-voud) (B2 en 24)

359 Correspondentie over de herdenking van de 200e geboortedag van admiraal J.H. 
van Kinsbergen te Apeldoorn, Amsterdam en Salchendorf op 1 mei 1935 met 
verzoeken om een financiële bijdrage aan de kosten in Apeldoorn, een 
ontwerptekening van het herdenkingsmonument te Salchendorf, en enkele 
artikelen en krantenknipsels.
1935, 1939 1 omslag (B2-25)
Deels in het Duits
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C. Archief van de executeurs en administrateurs van de nalatenschap / het Admiraal Van Kinsbergenfonds (Aanwinsten 1990, 2011)

C. ARCHIEF VAN DE EXECUTEURS EN ADMINISTRATEURS VAN DE 
NALATENSCHAP / HET ADMIRAAL VAN KINSBERGENFONDS (AANWINSTEN 1990,
2011)

C.1. Executeurs

C.1. EXECUTEURS
C.1.1. Algemeen

C.1.1. ALGEMEEN

360 Rekening van inkomsten en uitgaven van J.H. van Kinsbergen (1 januari 1819 - 22 
mei en van de executeurs van zijn nalatenschap (23 mei 1819 mei - 24 mei 1820).
1819-1820 1 omslag (2 katernen) (A7)

361 Gespecificeerde rekening van advocaat en notaris te Arnhem mr. Jan Busgers 
wegens salaris en gedane verschotten voor zijn werkzaamheden bij de afhandeling 
van de boedel en nalatenschap van J.H. van Kinsbergen over de periode 24 mei 1819
– 16 maart 1820, met los inliggend een kwitantie en twee wisselbrieven.
1820 1 omslag (1 katern en 3 stukken) (A8)

C.1.2. Registratie van de boedel

C.1.2. REGISTRATIE VAN DE BOEDEL
Voor het testament, zie ook toegang 2.21.293, Van Hogendorp, Suppl. 2, inv..nr. 744.

362 Gewaarmerkte afschriften van aktes van deponering verleden voor notaris mr. Jan 
Busgers te Arnhem van de processen verbaal van zegeling en ontzegeling van de 
goederen van de in huize Welgelegen te Apeldoorn overleden admiraal Van 
Kinsbergen en van diens testamenten en codicillen 1795-1813, met de originele 
processen verbaal.
1819 1 pak (X5-10)

363 Grosse van de boedelbeschrijving van admiraal Van Kinsbergen op 22 mei 1819 
verleden voor notaris J.F. Klinkhamer te Amsterdam en geregistreerd op 24 mei 
1819, met losse lijsten van goederen van de admiraal ten huize van L.J.J. Serrurier te 
Amsterdam, in de huizen van de admiraal te Elburg en Apeldoorn, met een 
aanvullende lijst van boeken en instrumenten en een lijst van de door de freules 
Schimmelpenninck van der Oye uit de nalatenschap geërfde goederen.
1819 1 pak (X12-18)

C.1.3. Betaling van successierechten

C.1.3. BETALING VAN SUCCESSIERECHTEN

364-365 Retroacta in verband met voldane successierechten.
1786-1787, 1814-1822 2 omslagen (A15-16)
364 Schuldbekentenissen van Adam Harthoffer en Magdalena Catharina 

Huisinge, weduwe van Daniel Gerard van Oostbroek wegens van J.H.
van Kinsbergen geleende penningen, 1786-1787

365 Correspondentie betreffende schuld van P. Eschauzier, burgemeester
en strandvonder te Terschelling wegens van J.H. van Kinsbergen 
geleende penningen, die Eschauzier denkt te kunnen voldoen als de 
berging van de goudlading van het in 1799 gestrande Engelse schip 
de Lutine zal slagen, 1814-1822

366 Memorie van Successie van admiraal Van Kinsbergen opgemaakt door de enige en 
algemene erfgenamen van de admiraal zijnde voor de ene helft H. van Stralen en 
voor de andere helft de drie kinderen van wijlen H.C. Serrurier met opgave van de 
gehele boedel, schulden en bij de wilsbeschikking van de admiraal geschonken 



2.19.190 Kinsbergen, van 55

goederen en afgezonderde bedragen.
1819 november 15 1 katern (X11)

367 Correspondentie van de executeurs van de nalatenschap van de admiraal Van 
Stralen, Hooft en Van Hall over aangifte van het recht van successie van obligaties, 
een huis te Elburg en een door G.A.G.P. van der Capellen te Buitenzorg ontvangen 
legaat.
1819 1 omslag (IJ-4)
Deels in het Frans

368 Stukken betreffende de berekening en de betaling van het recht van successie over 
de nalatenschap van J.H. van Kinsbergen.
1819-1820 1 omslag (A6)

C.1.4. Verdeling van de boedel

C.1.4. VERDELING VAN DE BOEDEL
Zie ook toegang 2.21.004.04, Verhuell, inv.nr. 432; toegang 2.21.157, Van Stralen, inv.nr. 23

369 Ingekomen brief gedateerd 20 juli 1819 van Hendrik van Stralen en L.J.J. Serrurier als
algemene erfgenamen van Van Kinsbergen over hun verrichtingen in het 
samenstellen van lijsten van jaarlijkse permanente legaten en uitstervende legaten, 
en de aandelen waarin de gelden van de nalatenschap zijn belegd, met 
desbetreffende bijlagen, besproken in de vergadering van administrateurs.
25 september 1819 1 omslag (A4)

370 Stukken betreffende de ontvangst door de freules Schimmelpenninck van de Oye 
van hun erfdeel bestaande uit de buitenplaats Welgelegen met inboedel, door de 
familie Schermerts van het woonhuis van de admiraal te Elburg met inboedel 
waarvan instrumenten en boeken zijn uitgezonderd en met bewijzen van ontvangst
van een geldbedrag ineens door 46 personen, waaronder Johan Conrad Köhler, 
huisknecht sedert 31 jaar, overige bedienden, het armbestuur van de Nederlandse 
Hervormde Kerk te Apeldoorn en de kerkenraad te Elburg, genummerd 1-43 en 
ongenummerd.
1819-1820 1 omslag (A18)
Opschrift op omslag luidt: ”van notaris Busgers, bewaren, 1846”

371 Correspondentie van Van Stralen en de weduwe Serrurier met mede-executeurs 
VerHuell en Van Loë over verschil van mening inzake de laatste wil van de admiraal.
1819-1820 1 omslag (IJ-4)

372 Correspondentie van Van Stralen over zijn geschil met baron van Loë, de in druk 
verschenen brochure “De heer van Loë, aan den Wel Edelen Gestrengen Heer en Mr.
M.C. van Hall” en zijn als antwoord daarop geschreven memorie over de verdeling 
van de nalatenschap van de admiraal.
1819-1821 1 pak (IJ-5)

373 Kwitanties van de administrateurs van de boedel van J.H. van Kinsbergen voor de 
algemene erfgenamen wegens overdracht van effecten en uitbetaling van fondsen, 
die de administrateurs zullen gebruiken om de in het testament en de codicillen 
genoemde legaten uit te betalen.
1819 september 4, 1819 oktober 12 2 stukken (A9)

374 Gewaarmerkt afschrift van de akte van registratie van de notariële akte van 
décharge door de algemene erfgenamen van J.H. van Kinsbergen voor de 
executeurs van diens boedel na afronding van hun werkzaamheden op 25 maart 
1820, verleden voor mr. J.F. Klinkhamer te Amsterdam.
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1820 maart 27 1 katern (A10)

375 Gewaarmerkt afschrift van de akte van registratie van de notariële akte van 
wederzijdse décharge door de algemene erfgenamen na finale deling van de zuivere
boedel, op 12 juni 1820 verleden voor notaris mr. F.C. Klinkhamer te Amsterdam, 
met twee staten van de afrekening tussen H. van Stralen en de kinderen van H.C, 
Serrurier.
1820-1821 1 omslag (A11, A11a, A12)

376 Bij Van Stralen ingekomen brief van de weduwe van H.C. Serrurier, mevr. M. 
Serrurier-de Leeuw dankzeggend voor de goede afhandeling van de nalatenschap 
van de admiraal.
1820 juni 26 1 stuk (IJ-2)

C.1.5. Bijzondere erfstukken

C.1.5. BIJZONDERE ERFSTUKKEN

377 Correspondentie en notities over de weigering van prinses Wilhelmina om de 
gouden snuifdoos die Van Kinsbergen in 1785 van de koning van Napels had 
gekregen in ontvangst te nemen van de executeurs testamentair en liever als 
souvenir een portret van de admiraal te krijgen en de doos of de waarde daarvan te 
schenken aan de armen van Apeldoorn.
1819-1820 1 omslag (A19)
met notitie op de omslag “meest al deze papieren kunnen worden verscheurd, 1846”
Deels in het Frans. Bevat een originele brief van Wilhelmina.

378 Bij R.A. baron van Hardenboek van Hardenbroek ingekomen brief van A. van 
Lijnden - van Limburg Stirum over een geslepen kristallen pronkbeker en een 
praalbed van J.H. van Kinsbergen, die in het bezit zijn van haar oudste zuster 
wonende in het Keukenhof.
1937 mei 4 1 stuk (A47)

379 Catalogus van de boeken van Van Kinsbergen die bewaard worden in de bibliotheek
van de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam, getypt.
Z.j 1 omslag

C.2. Administrateurs van de nalatenschap/Admiraal van Kinsbergenfonds

C.2. ADMINISTRATEURS VAN DE NALATENSCHAP/ADMIRAAL VAN KINSBERGENFONDS
C.2.1. Algemeen

C.2.1. ALGEMEEN

380 Kopie en uittreksels van het besloten testament van Van Kinsbergen van 8 
december 1811 en van de codicillen van 30 december 1811 en 25 februari 1813, met 
notities op de stukken, vermoedelijk gemaakt door administrateur H. van Stralen.
[1850] 1 omslag (A2b)

381 Gewaarmerkte afschriften van de akten van deponering verleden voor notaris mr. 
Jan Busgers te Arnhem van het besloten testament en de codicillen van J.H. van 
Kinsbergen 1811-1813 gedateerd 27 en 28 mei 1819, bestemd voor H.J. baron van Loë
als een van de executeurs van de nalatenschap van de admiraal, met gewaarmerkte
afschriften van de betreffende wilsverklaringen en enkele notities uit 1876 en 1903 
verwijzend naar het grootboek van het Van Kinsbergenfonds.
1819 1 omslag (4 katernen) (A2)
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C.2.2. Benoeming, vervanging en opvolging van administrateurs

C.2.2. BENOEMING, VERVANGING EN OPVOLGING VAN ADMINISTRATEURS
Zie ook toegang 2.21.008, W.F. Röell, inv.nr. 200; Stadsarchief Amsterdam, collectie Van Hall, inv.nrs. 
806-807.

382 Lijst van de bij testament en codicil van Van Kinsbergen benoemde administrateurs 
en hun opvolgers in de periode 1819-1946, getypt.
[1946] 1 omslag (3 stukken) (B70)

383 Akten van volmacht door Ch.A. VerHuell, rentenier te Parijs, gegeven aan Ch.H. 
VerHuell en E.C. VerHuell om namens hem te handelen als executeur en 
administrateur van de nalatenschap van Van Kinsbergen.
1819 1 stuk (B-0)

384 Correspondentie tussen de administrateurs van de fondsen van Van Kinsbergen 
over het verzoek van H.J. Loë te Doesburg om zich – nu de liquidatie van de boedel 
is afgerond - te laten vervangen op de jaarlijkse vergadering van de administrateurs
door achtereenvolgens de heer Gogel en J.M. Kempenaer.
1820-1822 1 omslag (B1a-1f, B2, B3)

385 Correspondentie over de benoeming van Jan Mossel van Stralen tot administrateur 
na het overlijden van zijn vader Hendrik van Stralen in 1822, en na het overlijden 
van eerstegnoemde in 1827 over de benoeming van diens zoon Hendrik van Stralen.
1822-1827 1 omslag (B4 t/m B6a)

386 Correspondentie over de benoeming van W.F. Roëll tot administrateur na het 
overlijden van mr. Daniël Hooft conform de wens van laatstgenoemde.
1828 1 omslag (3 stukken) (B7, B8, B9)

387 Bericht van verhindering voor het bijwonen van de jaarvergadering van W.F. Roëll 
en E.C. VerHuell.
1829-1830 1 omslag (2 stukken) (B10, B10a)

388 Correspondentie over het overlijden van administrateur H.J. van Loë en benoeming 
conform zijn olografisch testament van D.R.J. van Lynden tot opvolger en 
beëindiging van de aan J.M. de Kempenaer verleende volmacht als plaatsvervanger 
op de jaarvergadering.
1832-1833 1 omslag (6 stukken) (B11, B11a, B11b, B11c)

389 Correspondentie over het overlijden van administrateur W.F. Roëll in 1835 en 
benoeming conform diens wens van zijn jongste zoon H.H. Roëll tot opvolger.
1828, 1835 1 omslag (4 stukken) (B12, B13, B13a)

390 Bericht van verhindering van administrateur D.R.J. van Lynden voor het bijwonen 
van de jaarvergadering en verlening van volmacht voor het bijwonen van een 
vergadering aan zijn oudste zoon W. van Lynden in 1836, met correspondentie over 
het overlijden van D.R.J. van Lynden in 1837 en de benoeming van W. van Lynden in 
zijn plaats als administrateur.
1836-1837 1 omslag (7 stukken) (B16, B17, B19, B19a, B20)

391 Correspondentie over het overlijden van administrateur E.C. VerHuel in 1841, 
benoeming van diens oudste zoon H.Chr.A. VerHuell in zijn plaats zodra deze 
meerderjarig is en aanstelling als vervanger tot die datum van diens voogd L.A. 
Lightenvelt.
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1841, 1844 1 omslag (B21, B22, B23, B23a, B23b, B23c, B24, B24a, B24b)

392 Correspondentie over de gezondheidstoestand en het overlijden van 
administrateur L.J.J. Serrurier in 1852 en de teleurstelling van W.E. Methorst om niet
tot zijn opvolger te worden benoemd, hoewel hij sinds 1830 als boekhouder van het
fonds had gefungeerd.
1852-1853 1 omslag (3 stukken) (B26a, B26B, B27)

393 Stukken betreffende het overlijden van administrateur H. van Stralen in 1854 en 
benoeming van diens zijn zoon J. van Stralen tot zijn opvolger.
1854-1855 1 omslag (2 stukken) (B27a, B28b)

394 Notariële akte op 18 mei 1858 verleden voor notaris F.M.Schmolck te Den Haag ter 
deponering van twee onderhandse aktes waarbij J. van Stralen benoemd wordt tot 
medeadministrateur. Afschrift.
1858 1 stuk (B36)

395 Stukken betreffende het overlijden van administrateur M.C. van Hall in 1858, 
benoeming van zijn zoon F.A. van Hall als opvolger en na diens overlijden in 1866 
van een broer van laatstgenoemde, F.C. van Hall .
1958, 1866 1 omslag (4 stukken) (B27c, B28, B29, B31)

396 Correspondentie over het overlijden van administrateur W. van Lijnden en 
benoeming conform diens wens van zijn zoon W.R. van Lijnden als zijn opvolger.
1866 1 omslag (8 stukken) (B32, B33, B33a, B34, 35a)

397 Grosse van de notariële akte op 1 juni 1877 verleden voor notaris W.J. Eikendaal te 
Den Haag ter deponering van de onderhandse akte waarbij F.C. van Hall en W.R. van
Lijnden benoemd worden tot medeadministrateur.
1877 1 katern (B37)

398 Ingekomen brief van Van Stralen met antwoord van W.R. baron van Lynden over 
onderlinge verdeling van de administrateurswerkzaamheden.
1880 1 omslag (2 stukken) (B35a)

399 Correspondentie over het overlijden van administrateur H.C.A. VerHuell in 1881 en 
afwijzing van diens verzoek om zijn jongste zoon G. VerHuell tot opvolger te 
benoemen omdat ‘hij wegens zijn gedrag niet in fatsoenlijk gezelschap geduld kan 
worden’ .
1881 1 omslag (3 stukken) (B35b, B35c)

400 Correspondentie over de inwilliging van het verzoek van J. Martens van Sevenhoven
om in zijn plaats zijn zoon J.H.C.J. Martens van Sevenhoven te benoemen als 
opvolger van administrateur H.C.A. VerHuell.
1882 1 omslag (6 stukken) (B38, B39, B40, B40a)

401 Stukken betreffende het overlijden van administrateur F.C. van Hall in 1883 en 
benoeming van M.C. van Hall tot zijn opvolger.
1883 1 omslag (3 stukken) (B41, B42)

402 Grosse van de notariële akte op 5 september 1883 verleden voor notaris W.J. 
Eikendal te Den Haag ter deponering van een onderhandse akte waarbij J.H.J.C. 
Martens van Sevenhoven en M.C. van Hall benoemd zijn tot medeadministrateur.
1883 1 katern (B42a)
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403 Correspondentie over de opvolging van de op 9 september 1883 overleden 
administrateur van H.H. Roëll door zijn kleinzoon J.A. Roëll.
1883 1 omslag (14 stukken) (B43, B43a, B43b, B44, B45, B46, B47)

404 Grosse van de notariële akte op 4 december 1883 verleden voor notaris W.J. 
Eikendal te Den Haag ter deponering van een onderhandse akte waarbij J.A. Roëll 
benoemd wordt tot medeadministrateur.
1883 1 katern (B47a)

405 Stukken over vervanging als administrateur van J.A. Röell door zijn broer J. Röell 
vanwege afwezigheid van eerstgenoemde in Nederland voor drie jaar na zijn 
benoeming tot kommandant van de Zeemacht en Chef van het departement van 
Marine in Oost-Indië.
1891 1 omslag (6 stukken) (B49, B50)

406 Stukken betreffende de benoeming van H.P. van Stralen tot administrateur na het 
overlijden van zijn vader J. van Stralen in 1896 met grosse van de notariële akte op 
22 mei 1897 verleden voor notaris P.C.L. Eikendal te Den Haag ter deponering van 
de onderhandse akte van benoeming.
1896-1897 1 omslag (4 stukken) (B51, B52, B53)

407 Stukken betreffende de benoeming tot administrateur van A.F. van Hall als 
opvolger van zijn in 1900 overleden vader M.C. van Hall met de grosse van de 
notariële akte op 24 mei 1901 verleden voor notaris P.C.L. Eikendaal te Den Haag ter 
deponering van de onderhandse akte van benoeming.
1900-1901 1 omslag (7 stukken) (B54, B55, B56, B56a, B57)

408 Stukken over het overlijden van administrateur H.P. van Stralen in 1916 en de 
benoeming van zijn opvolger R.A. Hardenbroek van Lockhorst met de grosse van de
notariële akte op 17 augustus 1917 verleden voor notaris P.C.L. Eikendal te Den Haag
ter deponering van de onderhandse akte van benoeming.
1916-1917 1 omslag (4 stukken) (B58, B59, B60)

409 Stukken over ontslagname als administrateur door J.A. Roëll wegens het bereiken 
van hoge leeftijd en benoeming van zijn zoon W. Roëll als opvolger, met de grosse 
van de akte op 7 juli 1921 verleden voor notaris P.C.L. Eikendal te Den Haag ter 
deponering van de onderhandse akte van benoeming.
1921 1 omslag (3 stukken) (B61, B62, B63)

410 Briefwisseling over de opvolging van op 12 maart 1923 overleden administrateur 
J.H.J.C. Martens van Sevenhoven door zijn jongste zoon J.C Martens van 
Sevenhoven, met de grosse van de notariële akte op 26 mei 1923 verleden voor 
notaris H.C. Schaly te Den Haag ter deponering van de onderhandse akte van 
benoeming .
1923 1 omslag (7 stukken) (B64, B65, B66, B67, B68, B69)

411 Briefwisseling over het aanbieden van ontslag als administrateur wegens slechte 
gezondheid van W.R. baron van Lijnden en het benoemen van zijn neef F.A.C graaf 
van Lijnden van Sandenburg tot opvolger en niet de door hemzelf voorgedragen M. 
Scholl van Egmond, met de grosse van de notariële akte op 14 april 1928 verleden 
voor notaris J.C.Th. Groneman te Den Haag ter deponering van de onderhandse 
akte van benoeming.
1928 1 omslag (13 stukken) (B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77)
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412 Briefwisseling over de benoeming van C.Th.E. van Lijnden van Sandenburg als 
administrateur na het overlijden van zijn vader F.A.C. van Lijnden van Sandenburg in
1932 met de grosse van de notariële akte op 4 februari 1933 verleden voor notaris 
J.C.Th. Groneman te Den Haag ter deponering van de onderhandse akte van 
benoeming.
1933 1 omslag (7 stukken) (B78, B79)

413 Brief van W. Roëll kennisgevend van de wens van zijn vader om zijn neef J.A. de 
Roëll, thans verblijvend in Nederlands Oost-Indië, te bestemmen als mogelijk 
opvolger en zelf vanwege de oorlogssituatie zijn jongste zoon J.W. Roëll 
aanbevelend.
1943 1 omslag (2 stukken) (B80)

414 Grosse van de akte van benoeming van mr, Gijsbert Carel Duco Baron van 
Hardenbroek, thesaurier van Hare Majesteit de Koningin, tot opvolgende 
administrateur op 26 september 1946 verleden voor candidaat-notaris mr. Willem 
Jacob van Heel te Den Haag.
1946 oktober 1 1 katern (B81)

415 Grosse van de akte van benoeming van mr. Gijsbert van Hall, burgemeester van 
Amsterdam, en Jonkheer mr. Joan Willem Röell, griffier van de Eerste Kamer der 
Staten-General, tot opvolgende administrateurs op 30 mei 1959 verleden voor 
notaris mr. Willem Groen te Den Haag, met twee kopieën.
1959 juni 3 en z.d 1 omslag (24 B81)

416 Ingekomen brief dd. 8 juni 1980 van mr. F.J. van Beeck Calkoen met gegevens over 
zijn zoon Philip Jan, beoogd opvolger als administrateur, en met de notariële akte 
verleden 12 juli 1979 voor notaris Jhr. Mr. P.A. Buttingha Wichers te Den Haag ter 
registratie van de statuten van de stichting Admiraal van Kinsbergen fonds, 
kopieën.
Z.d 1 omslag

C.2.3. Vergaderingen en jaarlijkse diners

C.2.3. VERGADERINGEN EN JAARLIJKSE DINERS
C.2.3.1. Vergaderingen

C.2.3.1. VERGADERINGEN

417-419 Notulen.
1819-2012 3 banden
Zie ook toegang 2.21.315, Familie Röell, inv.nrs 5, 76-77 (notulen 1864-1921).
417 1819 september 25-1893 mei 20, 1936 mei 23-1975 juni 6
418 1894 mei 26-1935 mei 25
419 1976 juni 11-2012 mei 22

420 Lijst van plaats en datum van bestuursvergaderingen met vermelding van aan- en 
afwezigen van 25 september 1819 tot 13 juni 1968, genummerd 1 t/m 178.
[1968] 1 katern (J2)
In 1940 en 1945 vond geen vergadering plaats.

421 Kladnotulen van vergaderingen van de administrateurs van de nalatenschap van 
J.H. van Kinsbergen.
28 december 1852 en 20 mei 1853 1 omslag (A2b)
Tekst verbleekt
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422 “Aanteekeningen door de heer Van Stralen sr. gemaakt”, beknopte aantekeningen 
van vergaderingen van de administrateurs en gevoerde correspondentie.
1862 mei -1892 juni 1 deel

423 Notulen van vergaderingen van de administrateurs.
1947-1964 1 omslag
Verslagen uit 1948, 1952-1953, 1961 ontbreken.

424 Agenda’s van vergaderingen.
2003-2012

C.2.3.2. Diners

C.2.3.2. DINERS

425A-429 Uitnodigingen, berichten van verhindering, rekeningen, menu’s en uitnodiging 
speciale gasten van het jaarlijkse diner van de administrateurs.
1918-1995 2 omslagen en 3 pakken
425A 1918, 1920, 1923, 1925, 1928, 1930, 1932, 1934, omslag (8 enveloppen) 

(A30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44)
425B 1919-1939, 1941-1942, 1946., 1 pak (A31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 48, 

50, 51, 52, 54)
426 1948-1960, omslag
427 1975-1984
428 1982 december-1989 mei
429 1989-1995

C.2.4. Algemene correspondentie

C.2.4. ALGEMENE CORRESPONDENTIE
Zie ook toegang 2.21.315, familie Röell, inv.nrs. 1-3, 75, 155.

430 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de financiële 
administratie, beleggingen, jaarvergaderingen, verstrekking uitkeringen , met 
voorin een inhoudsopgave en met opschrift op het omslag “portefeuille C 
Administratie, nummers C1-C104”.
1824-1946 1 pak
Onder letter L wordt de instelling in 1825 van een reservefonds voor de vaste legaten genoemd; C2 
betreft mededeling in de bestuursvergadering in mei 1917 van archiefopruiming, namelijk: 
Kwitanties van ondersteunden in Nederland (1858-1899) en Duitsland (1829-1899), “Vorschlagliste” 
van de “Verwalter” in Duitsland (1824-1899) en verzoeken om onderstand door Nederlanders (tot 
aan 1887); C14 Bevat notulen van de vergadering van 13 juli 1855; C69 en volgende nummers bevat 
o.a. financiële jaarrapporten van de firma H.J. Vooren (1935-1939); C103 handelt over het voorstel in 
mei 1945 om de uitbetaling van gelden aan Duitse familieleden van Van Kinsbergen te staken.

431 “Ingekomen en uitgaande brieven nr. 2”, minuten van uitgaande brieven over de 
jaren 1895 mei – 1917 juni en agenda van ingekomen en uitgaande stukken met 
verwijzing naar de plaats waar deze zijn opgeborgen (portefeuilles B, D, E, F, J, K, 
M/N, O, P en T).
1917 juli -1926 februari 1 deel

432-433 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken met verwijzing naar de portefeuille 
(A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M/N, O, P, R, U) waarin ze zijn opgeborgen.
1926-1948 2 delen
432 1926 januari – 1939 juli.
433 1939 juni 30-1948 augustus 4.

434 Correspondentie over financieel beheer en verstrekking van toelagen aan personen 
en instellingen.
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1941-1949 1 omslag

435 Correspondentie van de administrateur-secretaris van het Van Kinsbergenfonds 
over beheer van het fonds, notulen van vergaderingen, verstrekte toelagen, 
opvolging van administrateurs.
1944-1948 1 omslag
De ingekomen stukken zijn deels genummerd: M/N 116- M/N 118, P143, P145, P146.

436 Correspondentie van de administrateur-secretaris van het Van Kinsbergenfonds 
over beheer van het fonds, notulen van vergaderingen, verstrekte toelagen, 
opvolging van administrateurs.
1948-1960 1 omslag

437-438 Registers van ingekomen en minuten van uitgaande stukken.
1963-2008 2 delen
437 1963 oktober - ca. 1976
438 1976-2008

439 Correspondentie van de secretaris-penningmeester, Jhr. mr. J.W. Roëll met 
medeadministrateurs over toezending van vergaderstukken voor de 
jaarvergadering, aanvragen om een uitkering, opvolging van administrateurs en het
Van Kinsbergeninstituut te Elburg.
1964-1978 1 pak

440 Correspondentie betreffende de kosten van jaarlijkse diners, het huren van 
kantoorruimte, het opmaken van de jaarrekening, restitutie belastingen en het 
beleggingsbeleid.
1964-1993 1 pak

441 Correspondentie betreffende de kosten van jaarlijkse diners, het huren van 
kantoorruimte, het opmaken van de jaarrekening, restitutie belastingen en het 
beleggingsbeleid.
1995 januari 1 – 2000 augustus 30 1 pak

C.2.5. Vermogensbeheer en financiële administratie

C.2.5. VERMOGENSBEHEER EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE
C.2.5.1. Algemeen

C.2.5.1. ALGEMEEN
Zie ook toegang 2.21.315, Familie Röell, inv.nr. 4

442 “Staat van uitbetaling der vaste legaten, uitkeringen en aflopende legaten”, 
grootboek met aantekening van goedkeuring van de rekening in de 
bestuursvergadering.
1819-1859 1 deel

443 Jaarlijkse in de bestuursvergadering goedgekeurde rekening van betaling van vaste 
legaten, uitkeringen en aflopende legaten.
1860-1962 1 deel
Met opschrift “K2”.

444 “Algemeene rekening”, Jaarrekening van inkomsten en uitgaven van vaste en 
aflopende legaten en van het reservefonds.
1860 mei -1890 mei 1 deel
Met opschrift “Behoort bij portefeuille U”

445 Rekening van inkomsten en uitgaven van het reserve-fonds, waarvan het saldo 
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ingevolge besluit van de vergadering van 22 mei 1887 werd overgebracht naar de 
vaste legaten.
1859 mei-1889 mei 1 deel
Met opschrift “Behoort bij “C”.

446 Kasboekje van effectenbeheer, inkomsten en van uitgaven voor administratie van 
het fonds en uitgaven voor verstrekken van toelagen in de geest van de erflater.
1918-1947 1 katern

447-450 “Rekening Courant”, bankafschriften van de inkomsten en uitgaven op de 
bankrekeningen van het Van Kinsbergenfonds , “portefeuille U”, met kwitanties en 
bijlagen.
1854-1935 4 pakken
447 1854 mei -1920 mei
448 “portefeuille U”, 1920 mei-1928 april
449 “portefeuille U2”, 1928 mei – 1934 april
450 “portefeuille U2”, 1935 mei-1943 augustus

451-454 Balans en jaarstukken.
1935-1966, 1980-1988 1 katern, 1 pak en 2 omslagen
451 1935 - 1946/1947, katern
452 1949 mei - 1960 april, pak
453 1960-1964, 1966

met de jaarrekening van het Doesburgfonds 1960-1964.
454 1980-1988

455-459 Ingekomen nota’s van Heldring & Pierson over inkomsten uit spaarrekeningen en 
beleggingen en uitgaven.
1947-1961 5 pakken
455 “portefeuille I”, 1947-1949
456 “portefeuille II”, 1950-1954 april
457 “portefeuille III”, 1954 mei-1957 april
458 “portefeuille V”, 1959 mei-1961 april
459 “portefeuille VI”, 1961 mei – 1961 december

460 Stukken betreffende betalingsopdrachten aan de bank Pierson, Heldring en Pierson
voor het verstrekken van toelagen en uitkeringen uit het fonds en het voeren van 
de financiële administratie door de stichting Pierson met ingang van 1988.
1966-1990 1 pak

461 “Declaraties jaar 1952”, alfabetische naamindex met verwijzing naar nummers 1-
679.
1952 1 deel
Onbekend waarop dit een toegang is.

C.2.5.2. Beleggingen

C.2.5.2. BELEGGINGEN

462 “Waardelooze Amerikaansche Effecten”, correspondentie van Serrurier en Van 
Stralen over verkoop van onbebouwde, maar met belasting bezwaarde, gronden in 
de staat New York, waarvan Van Kinsbergen mede-eigenaar was.
1822-1826 1 omslag (A17)
Deels in het Engels

463 “Effectenboek”, register van belegging van vaste en aflopende legaten in aandelen. 
ca.
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1847-1950 1 deel

464 Rekening van ontvangsten en uitgaven van belegging van vaste legaten in 
aandelen.
1859-1888 1 deel
Met opschrift “niet voortgezet na mei 1889, behoort bij portefeuille U”

465 Journaal van ontvangsten en uitgaven met betrekking tot aankoop van fondsen na 
uitloting.
1904-1916 1 deel

466 “Coupon notitieboek”, register van couponrendementen.
1916-1926 1 deel

467 Registratiekaarten van aankoop, verkoop en verantwoording van interest of 
dividend van in effecten belegde gelden van het hoofdfonds van het Van 
Kinsbergenfonds.
1924-1951 1 pak

468 Journaal van ontvangsten en uitgaven van belegging in effecten .
1927-1946 1 deel

469 Ingekomen nota’s en coupons van Heldring & Pierson betreffende effectenbeheer 
van het hoofdfonds van het Van Kinsbergenfonds.
1932-1944 1 pak
met opschrift “portefeuille U”

470-472 Stukken betreffende het beheer van de effectenportefeuille door Pierson, Heldring 
en Pierson.
1946-1961 2 pakken en 1 omslag
470 1946-1961, omslag
471 1962

Portefeuille “VII”
472 Genummerd 1-101 en ongenummerd, 1963

Portefeuille “VIII”

473 Stukken betreffende het beheer van de effectenportefeuille van het Van 
Kinsbergenfonds door B.V. Algemeen Vermogensbeheer te Eindhoven..
1982-1985 1 pak
Contract met Algemeen Vermogensbeheer werd opgezegd in 1985. Per 1 juli 1985 nam 
Bankierskantoor Pierson, Heldring en Pierson de portefeuille over.

474 “Kwartaalberichten”, uitgave van de B.V. Algemeen Vermogensbeheer, gedrukt, met
hiaten.
1983-1985 1 pak

475 Stukken betreffende periodieke waarde berekening van de effectenportefeuille van 
het Van Kinsbergenfonds.
1983-1985 1 omslag

478-479 “Vermogensrapportages” van inkomsten en uitgaven van beleggingen “Periodieke 
fondsenstaat” van het hoofdfonds Van Kinsbergen,.
1996-1998 2 pakken
478 1996 juni - 1998 oktober
479 1999 januari 1 – 2000 oktober 5
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480 Door MeesPierson toegezonden brochures over beleggingsbeleid en de 
‘millenniumbug’ bij de eeuwwisseling.
1997-2000 1 omslag

C.2.6. Aflopende en vaste legaten en uitkeringen “in de geest van de admiraal”

C.2.6. AFLOPENDE EN VASTE LEGATEN EN UITKERINGEN “IN DE GEEST VAN DE 
ADMIRAAL”

C.2.6.1. Algemeen

C.2.6.1. ALGEMEEN

481 Lijst van legatarissen volgens de wilsbeschikking van Van Kinsbergen, zowel 
personen als instellingen, genummerd 1 t/m 71, met vermelding van geërfde 
goederen, eenmalige uitkeringen en vaste en aflopende jaarlijkse toelagen, met 
achterin een naamindex.
Z.j 1 katern (A3)

482 Correspondentie met het Weeshuis te Apeldoorn, de Maatschappij van 
Weldadigheid te Frederiksoord, de Zeevaartschool te Groningen en het Instituut 
voor de Zeevaart te Amsterdam, instellingen die volgens het testament van 1811 
een vaste jaarlijks toelage genieten, met een lijstje van ineens uitbetaalde erfdelen 
en de bedragen van vaste - en aflopende legaten, met voorin een inhoudsopgave.
1840-1924 1 omslag (“portefeuille F, nummers F1-F29)

483 Register met gegevens over verstrekte toelagen aan de Particuliere Meisjesschool 
en het Nederlandse Hervormde Weeshuis te Elburg, het Zeemanshuis te 
Amsterdam en particuliere personen en gezinnen, deels met verwijzing naar de 
portefeuilles waarin desbetreffende correspondentie werd opgeborgen, met voorin
een inhoudsopgave en achterin een naamindex. ca.
1882-1926 1 deeltje

C.2.6.2. Aflopende legaten

C.2.6.2. AFLOPENDE LEGATEN

484 Ingekomen kwitanties voor ontvangst van toelagen uit aflopende legaten met 
overlijdensberichten, jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven van belegde 
gelden en stukken over de finale afrekening met de nakomelingen van Van Stralen 
en Serrurier, met voorin een inhoudsopgave.
1820-1883 1 omslag (portefeuille G, nummers G1-G11)

C.2.6.3. Vaste legaten

C.2.6.3. VASTE LEGATEN
C.2.6.3.1. Algemeen

C.2.6.3.1. Algemeen

485 Correspondentie van Van Stralen en Serrurier als algemeen erfgenamen met een 
aantal instellingen en personen over toekenning van jaarlijkse toelagen.
1819 1 omslag (A5b, A5C, A5d, A5e)
Begunstigden zijn: Het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s Lands Zeedienst. (ten behoeve 
van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam), de kerkenraad van Elburg (voor de aanschaf 
van een nieuw kerkorgel), de weduwe van H.F. Benjamin van Haersholte (geboren Van der Capellen), 
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, het Instituut voor Blinden te Amsterdam, de gemeente 
Apeldoorn, het weeshuis te Apeldoorn, de Commissie van Weldadigheid te ’s-Gravenhage.

486 Lijst van volgens de wilsbeschikkingen van Van Kinsbergen vaste legaten bestemd 
voor een aantal instellingen (A), armlastige familieleden van vaders en 
moederszijde en van wijlen zijn echtgenote (B), aangevuld met door de algemene 
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erfgenamen gekozen instellingen (C) met aantekening van gedane uitkeringen in 
1889-1895 en inkomsten uit belegging in aandelen.
[1896] 1 omslag (A2a)
in viervoud

C.2.6.3.2. Familiefonds voor behoeftige verwanten in Nederland en Duitsland

C.2.6.3.2. Familiefonds voor behoeftige verwanten in Nederland en Duitsland

487 Aantekeningen van Van Stralen over het onderzoek naar de familie van vaders en 
grootvaderszijde van de admiraal met conclusie dat de reclamanten met de naam 
Ginsberg directe verwanten zijn, met notities over de verdeling van het in de 
wilsbeschikking genoemde familiefonds over armlastige familieleden van vaders en
moederszijde van Van Kinsbergen en echtgenote.
[1819-1823] 1 omslag (2 katernen) (I-1a)

488 Notities van Van Stralen over naast verwanten van de admiraal met verwijzing naar 
desbetreffende documenten in het “receuil Familie Administratie”.
[1822] 1 stuk (X-1)

489 Correspondentie over aanvragen om ondersteuning door nabestaanden van Van 
Kinsbergen in Nederland en Duitsland.
1953-1961 1 omslag

C.2.6.3.2.1. Nabestaanden in Nederland

C.2.6.3.2.1. Nabestaanden in Nederland

490 Genealogische overzichten van verwanten van Van Kinsbergen van moederszijde 
met een katern met aantekeningen over personen uit de ‘stamlijst’ en een katern 
bevattende de staat van verstrekte toelagen in de jaren 1820-1918 en 
correspondentie over verzoeken van verwanten om financiële ondersteuning, met 
een inhoudsopgave voorin.
1819-1945 1 pak (portefeuille H, nummers H1-H38)

491 “Inlichtingen omtrent ondersteunden uit het fonds II”, lijst van gegevens over 
financiële ondersteuning van behoeftige familieleden van de admiraal en andere 
personen, alfabetisch op naam van begunstigden met verwijzing bij elke persoon 
naar een letter-cijfercombinatie, bijvoorbeeld H29 of K42.
1890-1962 1 katern
Betreft dus niet alleen nabestaanden van de admiraal en zijn vrouw. Zie ook nrs. 526-527

492 Bij R.A. baron van Hardenbroek van Hardenbroek ingekomen brief van mr. W.B.H.A.
Heskes die namens zijn cliënt Vosmaer te Leiden, een nazaat van Van Kinsbergen, 
contact zoekt met het Van Kinsbergenfonds, met minuut van een uitgaande brief.
1943 1 omslag (2 stukken) (A53)

493-496 Correspondentie over financiële ondersteuning van nazaten van Van Kinsbergen en 
zijn vrouw.
1965-1999 1 pak en 3 omslagen
493 1965-1996, pak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
494 1966-1988

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
495 1996-1997

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050
496 1999
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C.2.6.3.2.2. Nabestaanden in Duitsland

C.2.6.3.2.2. Nabestaanden in Duitsland
Na het overlijden van de admiraal werden uit Duitsland tientallen aanvragen om ondersteuning 
ontvangen. Om deze te kunnen beoordelen werd genealogisch onderzoek gedaan. Vanuit Duitsland 
werden daartoe als bewijsstukken diverse originele brieven van oudere datum toegestuurd. NB zie 
ook inv.nr. 126.

497 Twaalf brieven van Jan Hendrick Ginsberg/Kinsbergen, vader van de admiraal J.H. 
van Kinsbergen ingekomen bij zijn neef J.H. Ginsberg, schrijver, later raad bij de 
Nassause kanselarij te Dilleburg, en diens echtgenote.
1758-1783 1 omslag
Deels in het Duits

498 Zes brieven van Van Kinsbergen ingekomen bij zijn oom J.H. Ginsberg, schrijver, 
later raad bij de Nassause kanserlarij te Dilleburg, en nicht te Dillenburg, met 
aantekening van legalisering van de stukken te Amsterdam in 1820.
1764-1768 1 omslag
Deels in het Frans
Van Kinsbergen tekent aanvankelijk als J.H. Ginsbergen en vanaf maart 1768 als J[ean] H[enri] 
Kinsbergen

499 Correspondentie van L.J.J. Serrurier met de Nassause geheimraad J. Arnoldi te 
Dillenburg over Duitse voorouders [van] Ginsberg van de admiraal met als 
afschriften van oudere documenten (1764-1817) en brieven van potentiële 
erfgenamen.
1819-1824, 1826 1 omslag (I-2, 2a,3,3a,4,5,25,36,37)
Deels in het Duits, met vertalingen

500 Correspondentie van H. van Stralen met W.H.F. Molly, predikant van Neukirchen bij 
Siegen, naar aanleiding van diens schrijven aan de admiraal van 1 maart 1816, met 
een lijst met gegevens over 77 nakomelingen van grootvader Adam Ginsberg en 
extracten uit het kerkenboek van Neukirchen en een bij Molly ingekomen brief van 
geheimraad Arnoldi.
1820, 1822-1823 1 omslag (I-6a,6b,6c,8,26,31,33,33a)
Deels in het Duits
Molly schreef in 1816 aan de admiraal (zie 126) en kreeg geen antwoord. Na het overlijden van de 
admiraal vond Van Stralen de brief en nam contact op met Molly.

501 Correspondentie betreffende verzoeken van nabestaanden van Van Kinsbergen in 
Duitsland om in aanmerking te komen voor een toelage.
1820-1885 1 pak (portefeuille J “Duitsche Zaken, nummers J1-J6)
J60 ontbreekt. Zie voor J60 e.v.517.)

502 Correspondentie van H. van Stralen met de E[berwein Wilhelm] Hofmann, 
[directeur van de Duitse kanselarij te Den Haag en particulier secretaris van Koning 
Willem I] over het vooralsnog niet erkennen van de verzoeken om onderstand van 
120 leden van de familie Ginsberg, met uitzondering van aanspraken twee 
‘jufvrouwen’ Ginsberg, met extracten uit doop en trouwboeken van Dillenburg en 
Neunkirchen.
1820-1822 1 omslag (I-7, 8, 8a, 8b, 8c, 17, 27, 28, 29, 30)
Deels in het Frans en Duits

503 Brief van [predikant] Friedlieb Wilsing te Neunkirchen dd. 19 januari 1820 aan zijn 
zuster over de vele verzoeken van Duitse verwanten van Van Kinsbergen om een 
deel van zijn nalatenschap. Uit het Duits vertaald, afschrift.
[1820] 1 omslag (I-9)
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504 Correspondentie tussen de administrateurs Van Stralen, Serrurier, Hooft, en 
VerHuell over verwantschap van Van Kinsbergen met de familie Ginsberg[en] in 
Duitsland met als bijlagen een memorie van baron van Löe over deze kwestie en 
brieven van de admiraal en diens vader aan respectievelijk een oom en een neef 
Ginsberg[en] in Dillenburg, deels afschriften.
1820-1823 1 pak (I-10, 11, 12, 13,.14, 22, 24, 32)
Deels in het Duits en Latijn.

505 Bij Serrurier ingekomen brieven Van Elmenhorst Westerman en Co. te Amsterdam 
ten geleide van brieven met vertaling en bijlagen van F. Holzklau uit Siegen over 
met name de naamsverandering Ginsberg in Van Kinsbergen, deels afschriften.
1820-1822 1 omslag (I-15, 16, 21)
Deels in het Duits

506 Bij Van Stralen ingekomen brieven van J.J. Serrurier over onder andere de 
documenten met betrekking tot de Duitse familie.
1821 juli - oktober 1 omslag (2 stukken)

507 Stukken betreffende de besluitvorming van de administrateurs over het verzoek 
van advocaat J.M. de Kempenaer als gemachtigde van mede-administrateur baron 
van Loë om een eerdere beschikking te herzien inzake de verwantschap van de 
admiraal met afstammelingen van Adam Ginsberg te Salchendorf en het erfrecht 
van Charlotte en Francien Ginsberg te Dillenburg.
1821-1823 1 omslag (I-20, 20a, 34)

508 Bij de staatsraad ingekomen brief van predikant Bender te Freudenberg bij Nassau-
Siegen over de armoedige omstandigheden van Marie-Clare Ginsberg.
1821 augustus 4 1 stuk (I-18)
in het Duits

509 Bericht van Sophie en Charlotte Pfeiffer dat hun moeder Charlotte, geboren 
Ginsberg, te Dillenburg is overleden.
1821 december 12 1 stuk (I-19)
Niet raadpleegbaar
in het Duits

510 Minuut van een uitgaande brief van de administrateurs aan de heren Van 
Elmenhorst Westerman en Co met de mededeling dat de komst van Duitse 
personen met de naam Ginsberg of hun gemachtigden naar de vergadering van de 
administrateurs op 22 mei a.s. zinloos is.
1822 maart 8 1 stuk (I-23)

511 Vanuit Duitsland verstrekte gegevens over de behoeftige nakomelingen uit het 
eerste huwelijk van grootvader Adam Ginsberg van Jan Hendrik van Kinsbergen, die
in aanmerking wensen te komen voor een toelage uit het fonds.
1822 1 pak

512 Vanuit Duitsland verstrekte gegevens over de behoeftige nakomelingen uit het 
tweede huwelijk van grootvader Adam Ginsberg van Jan Hendrik van Kinsbergen, 
die in aanmerking wensen te komen voor een toelage uit het fonds.
1822 1 pak

513 Bij Van Stralen ingekomen brief van Serrurier met reactie op een schijven van 
Arnoldi over het grote aantal armlastige familieleden Ginsberg.
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1823 1 stuk (I-35)

514 Jaarlijks bij de administrateurs ingediende voordracht voor de verdeling van het 
door Van Kinsbergen bestemde bedrag ter ondersteuning van behoeftige 
nakomelingen van stamvader Adam Ginsberg zu Salchendorf in Duitsland.
1824-1943 1 pak
In het Duits. Oude code aanduiding S is doorgestreept en vervangen door een R

515 Brief van J.L. Molly, predikant te Burbach bij Siegen ingekomen bij [J. Mossel van 
Stralen] in herinnering brengend een vier jaar eerder gedaan verzoek aan de vader 
van laatstgenoemde om ondersteuning van verwanten van de admiraal.
1827 maart 22 1 stuk (I-38)
in het Frans

516 Ingekomen en minuut van een uitgaande brief over het verzoek van de minister van
Buitenlandse Zaken om toezending van namen en woonplaatsen van de huidige 
administrateurs en de data waarop zij vergaderen ten behoeve van de 
zaakgelastigde van het Duitse Rijk.
1887 1 omslag (2 stukken) (B48)

517 Correspondentie over verzoeken om financiële ondersteuning van nabestaanden 
van Van Kinsbergen in Duitsland.
1886-1944 1 pak (Portefeuille J2, “Duitsche Zaken, nr. 60, nummers J60 t/m J 155”)

518 Correspondentie van baron Van Hardenbroek van Hardenbroek met Albert 
Wingeroth [behorend tot de Siegense familie Ginsberg] te Lüchow naar aanleiding 
van diens verzoek om inlichtingen over de militaire loopbaan van de vader van J.H. 
van Kinsbergen en toezending van een door hem gepubliceerde levensbeschrijving 
van de admiraal.
1927, 1930 1 omslag (I-39, I-41)
Deels in het Duits. De publicatie van Peter P. Albert en A. Wingenroth, “Leben und Taten des 
Admirals Jan Hendrik van Kinsbergen ”(1930) zou worden gevoegd bij het archief van het Van 
Kinsbergenfonds, maar werd daar niet aangetroffen

519 Bij administrateur baron Van Hardenboek ingekomen verzoek van het Duitse 
consulaat te Amsterdam om gegevens over naaste verwanten van de admiraal en 
zijn echtgenote ten behoeve van genealogisch onderzoek door Paul Hoville te 
Barmen, met minuut van een antwoordbrief.
1927 1 omslag (2 stukken) (I-40)
in het Duits

520 Genealogische tabellen van nakomelingen in Duitsland van Adam Ginsberg uit 
Salchendorf die in aanmerking kunnen komen voor een toelage uit het jaarlijks 
beschikbaar gestelde bedrag voor de Duitse verwanten.
[1927] 1 omslag (Portefeuille W)

521-523 Kwitanties wegens ontvangst van een jaarlijkse toelage aan nabestaanden in 
Duitsland.
1927-1943 3 pakken
521 ca. 95 nabestaanden, 1927-1931
522 ca. 95 nabestaanden, 1932-1936
523 ca. 80 nabestaanden, 1937-1943

524 Getypte lijst van correspondentie in de periode 1828-1941 over verzoeken om 
financiële ondersteuning van nabestaanden van Van Kinsbergen in Duitsland, 
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genummerd J 1 t/m J 153.
[1941] 1 omslag

525 Correspondentie over toezending van archiefbescheiden over de verdeling van voor
armlastige familieleden van Van Kinsbergen in Duitsland bestemde gelden door 
rector Fritz Kuhlman te Hückelhoven, tot aan de Tweede Wereldoorlog belast met 
die verdeling, aan het gemeentebestuur van Salchendorf en het verzoek die door te 
sturen naar de secretaris van het Van Kinsbergenfonds.
1952 1 omslag
De administrateurs hebben na de oorlog besloten geen enkele gift in welke vorm dan ook meer aan 
Duitse nazaten te doen.

C.2.6.4. “Gelden in de geest van de admiraal”/Admiraal van Kinsbergenfonds

C.2.6.4. “GELDEN IN DE GEEST VAN DE ADMIRAAL”/ADMIRAAL VAN KINSBERGENFONDS
C.2.6.4.1. Algemeen

C.2.6.4.1. Algemeen

526-527 Correspondentie over verzoeken van personen en instellingen om ondersteuning.
1834-1958 2 pakken
Betreft ook enkele verzoeken van nazaten van de admiraal en zijn vrouw en van weduwen van 
gesneuvelde marinemensen. Zie ook: inv.nr. 491
526 1834-1946, “Portefeuille K (Ondersteuningen), nummers K1-K85”, 

met voorin een inhoudsopgave
527 1948-1958

Bevat ook getekende verklaringen van overname door de administrateurs van 
administrateursgelden en van ‘gelden in den geest’.

528-529 Kasboek van de jaarlijkse ontvangst en verdeling van de ‘gelden in den geest’.
1847-1928 2 delen
528 1847 januari – 1878 juli
529 1879 mei – 1928 april

530-534 Kwitanties wegens ontvangst door diverse instellingen en personen van uitkeringen
uit het Van Kinsbergenfonds.
1919-1990 5 pakken
530 1919-1929

Inclusief het Doesburgfonds
531 1930-1932, 1930-1947

Inclusief het Doesburgfonds
532 1966-1974
533 1974-1982
534 1983-1990

535 Lijst van uitgaven uit de “secretaris Kinsbergen gelden” in de jaren 1936-1946 met 
enkele bij R.A. baron van Hardenbroek van Hardenbroek ingekomen brieven over 
financiële ondersteuning.
1940-1946 1 omslag

536-537 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van secretaris-penningmeester 
Jhr.mr. J.W. Roëll over verstrekte toelagen met betaalopdracht, kwitanties en 
dankbetuigingen.
1960-1965 2 omslagen
Betreft ook toelagen aan enkele nakomelingen van de admiraal en zijn vrouw
536 1960 november - 1964 juli, genummerd 1-65 en ongenummerd
537 1965 februari - juni, genummerd 65a-120 en ongenummerd

538 In de vergadering van administrateurs van 11 juni 1965 getekende verklaring van 
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overname van administrateursgelden en van ‘gelden in den geest’.
1965 1 omslag (2 stukken)

C.2.6.4.2. Instituut te Elburg

C.2.6.4.2. Instituut te Elburg
Zie ook B6.1. Het archief van het instituut Van Kinsbergen en Schipluidenfonds (1634-1934) berust bij
het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe te Elburg.

539 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het Instituut Van 
Kinsbergen te Elburg.
1805-1925 1 omslag (portefeuille D, nummers D1-D57)

540 Overeenkomst op 16 mei 1809 gesloten tussen J.H. van Kinsbergen en de 
magistraat van Elburg inzake het bestuur en de financiën van het 
opleidingsinstituut voor schepelingen te Elburg, fotokopie.
Z.j 1 omslag (3 stukken) (A2c)

541 [Bij de mede-curatoren] ingekomen brief van de burgemeester van Elburg, B. 
Lubbers, dd. 19 maart 1816, over de opleidingen aan het Instituut, met notities van 
Van Stralen over het bijwonen van de curatorenvergaderingen in Elburg in de jaren 
1807-1819 en gedrukte reglementen en opgaven van de bedragen van kost- en 
inwoning voor de leerlingen.
1807-1819, 1866 en z.j 1 omslag (E17)

542 Stukken genummerd 1-33 betreffende de voorgeschiedenis (1376-1809) , oprichting,
gelden, onderwijs en huisvesting van het Instituut (voor Talen, Kunsten en 
Wetenschappen) Van Kinsbergen te Elburg, met twee krantenknipsels over de 
opening van een nieuw gebouw en de start van een nieuwe opleiding voor lager en 
meer uitgebreid lager onderwijs in respectievelijk 1907 en 1908, afschriften en 
originelen. ca.
1810-1908 1 band

543 Minuut van een uitgaande brief van administrateur Van Stralen van 20 mei 1889 in 
antwoord op een schrijven van de curatoren van het instituut te Elburg over afstand
aan derden van het gebouw van de meisjesschool, met een originele brief van Van 
Kinsbergen aan Van Stralen uit 2 april 1811 en een chronologisch overzicht 1829-
1883 van gegevens uit de jaarverslagen over gebouwen van het instituut, de 
juffrouwenschool, de meisjesschool en het Schipluidenfonds.
1811, 1889 1 omslag (E1c)
Deels in het Frans

544 Lijst van ingekomen jaarverslagen van de instituten te Elburg met ‘antwoorden’ van
de administrateurs..
1825/1829-1946 1 omslag (portefeuille M/N nrs.1-117)

545-549 Jaarverslagen (met bijlagen) van de instituten te Elburg, met minuten van uitgaande
brieven aan de curatoren.
1825-1978 3 pakken en 2 omslagen
545 1825-1890 Portefeuille M-N I, nrs. 1-61

jaren 1838, 1852 ontbreken
546 1891-1945 Portefeuille M-N II, nrs. 62-116
547 1949-1958 Portefeuille D, omslag
548 1958-1961, omslag
549 1963-1978

550 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het jongensinstituut, .
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1826-1925 1 pak (portefeuille E I, nummers 1-73)

551 Jaarlijkse begroting van het Instituut van Opvoeding en Onderwijs en het 
Schipluidenfonds,.
1829-1939 1 pak (portefeuille O, nrs.O1- O109)

552-554 Jaarlijkse ‘Rekening en verantwoording’ van het Instituut van Opvoeding en 
Onderwijs en het Schipluidenfonds
1829-1938 2 pakken en 1 omslag
552 1829-1892, Portefeuille P

Ontbrekende jaren 1833, 1834, 1837, 1851.
553 1893-1932, Portefeuille P
554 1933-1936, 1938, Portefeuille P, nrs. P133-138., omslag

555 Bij de administrateurs van een gedeelte der nalatenschap van Van Kinsbergen 
ingekomen brieven van de curatoren van de kostschool voor ‘jonge jufvrouwen’ 
aan het instituut van opvoeding te Elburg over het continueren van de subsidie, 
met minuten van uitgaande stukken.
1856-1858 1 omslag (EE 2 -4a)

556 Ingekomen jaarverslagen van het meisjesinstituut te Elburg met minuten van 
uitgaande brieven aan de curatoren.
1860-1927 1 omslag (portefeuille EE, nrs. 5-27)

557 Correspondentie met bijlagen over een geschil tussen het Instituut van Kinsbergen 
met het gemeentebestuur van Elburg over de besteding van de gelden van het 
Schipluidenfonds voor het Instituut,.
1925-1933 1 pak (portefeuille E “Ruzie met Elburg”, nrs. E74-174)
Zie ook toegang 2.21.315, Familie Röell, inv.nr. 78.

558 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende problemen met de 
benoeming van curatoren van het Instituut vanwege een door de gemeente Elburg 
aangespannen proces inzake schuldvordering van verbouwingskosten en 
persoonlijke aansprakelijkheid van de curatoren, welk proces door de gemeente 
werd verloren.
1928-1935, 1941 1 omslag (D-58, D-59, D-60, D-61, D-63, D-64, D-65)

559 Correspondentie met bijlagen over een geschil tussen het Instituut van Kinsbergen 
met het gemeentebestuur van Elburg over de besteding van de gelden van het 
Schipluidenfonds voor het Instituut .
1933-1943 1 pak (portefeuille E III “Jongensinstituut”, nrs. E176-E228)

560 Stukken betreffende de inschrijving van de ‘Stichting Instituut van Opvoeding 
ingesteld door Luitenant-Admiraal Van Kinsbergen te Elburg’ in het 
Stichtingenregister.
1960 1 omslag
met kopie van de bij notariële akte van de in 1959 vastgestelde statuten.

561 Correspondentie van de secretaris-penningmeester over jaarlijkse ondersteuning 
en functioneren van de scholen van het Instituut voor Opvoeding te Elburg.
1963-1974 1 pak

562 Ingekomen brief van het Instituut van Opvoeding te Elburg met vijf 
bouwtekeningen van de nieuwe U.L.O. (MAVO).
1966 1 omslag
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563 Correspondentie van secretaris-penningmeester Jhr.mr. J.W. Roëll met het 
curatorium van het Instituut van Kinsbergen te Elburg over verstrekking van 
toelagen, samenstelling van het curatorium, uitreiking van een zilveren penning 
aan de beste leerling van de examenklassen en ingekomen jaarverslagen van het 
Instituut met balansen en exploitatieoverzichten.
1973-1980 1 pak

564 “Ons Kraaiennest”, nieuwsbrief van de kleuterschool.
1974 mei 1 katern

565-566 Balans en exploitatieoverzicht van het Instituut van Kinsbergen te Elburg.
1976-1982 2 omslagen
Betreft kleuterschool, lagere school en MAVO
565 1976-1977, 1979
566 1980-1982

567 Correspondentie met het Instituut te Elburg over verstrekking van uitkeringen, 
samenstelling van het curatorium, beschikbaar stellen van draagpenningen voor de 
beste leerling van de examenklassen met ingekomen verslagen over functioneren 
en exploitatie van het Instituut.
1980-1991 1 pak

568 Financiële jaarverslagen van de Stichting Instituut van Opvoeding ingesteld door 
Luitenant-Admiraal Van Kinsbergen te Elburg over 1982.
1987-1993 1 pak

569 Ingekomen notitie van mr. Ph.J. van Beeck Calkoen voor de jaarvergadering van 28 
mei 1988 over geschiedenis en juridische status van het Schipluidenfonds te Elburg 
1809-1983, met bijlagen.
1988 1 omslag

570 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de jaarlijkse toelagen en
rapportages van de scholen van het Instituut Van Kinsbergen te Elburg, met name 
van de Van Kinsbergen MAVO, in 1995 onderdeel geworden van de Van der Capellen
Scholengemeenschap te Zwolle.
1991-1995 1 pak

C.2.6.4.3. DOESBURGFONDS

C.2.6.4.3. DOESBURGFONDS
Zie B6.2. Zie ook Stadsarchief Doesburg (1811-1935), dat bewaard wordt bij streekarchivariaat De 
Liemers en Doesburg te Doesburg.

571 Ingekomen brief van Hendrik Jan baron van Loë over benoeming tot opvolger als 
administrateur na zijn overlijden van graaf van Lynden, gouverneur van Gelderland, 
en na diens overlijden baron van Lynden, hoofdschout van Overbetuwe, met een 
brief ingekomen bij laatstgenoemde.
1825, 1827 1 omslag (2 stukken) (L7, 8)

572 Bij D.R.J. baron van Lynden, ingekomen brief dd. 19 augustus 1832 van mr. M.J. de 
Kempenaar als executeur van de nalatenschap van baron van Loë met verzoek om 
aan te geven of hij de voorgestelde benoeming tot administrateur van het 
Doesburg-fonds en het legaat van Van Loë wil aanvaarden, met een uittreksel uit 
het testament van baron van Loë van 26 juni 1832 waarbij deze 5000 gulden 
vermaakt aan de stad Doesburg en afschrift van de verklaring van D.R.J. van Lynden
dat hij als opvolger na zijn overlijden de burgemeester van Doesburg voordraagt.
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1832, 1837 1 omslag (L9, 9a, 10)

573 Twee brieven van notaris Ketjen te Doesburg in 1832 en 1837 ingekomen bij 
respectievelijk D.R.J. van Lynden en zijn zoon W. van Lynden over hun opvolging als 
administrateur over het Doesburgfonds en het legaat van Van Loë , met een akte 
waarbij W. van Lynden Edward van Lynden benoemt tot opvolger als administrateur
van deze fondsen.
1832, 1837, 1861 1 omslag (L11-14)

574 Rekening van inkomsten en uitgaven van het fonds voor Doesburg over de jaren 
1847-1878.
1897-1931 1 omslag (2 katernen) (L1,2)

575 Twee bij W.R. baron van Lynden ingekomen brieven van notaris J.R. van der Boom 
te Doesburg over naamstelling van beleggingen van het legaat Van Loë.
1879, 1908 1 omslag (3 stukken) (L-15-16)

576 Bij baron W.R. van Lynden ingekomen brief van H. Visser van de Christelijk 
Philantropische Inrichtingen te Doetinchem, over het afgewezen verzoek om steun 
uit het Doesburgse fonds, een verklaring van W.R. van Lynden voor zijn opvolger als
administrateur van de Doesburgse fondsen en het Van Kinsbergenfond, met een 
minuut van een uitgaande brief van C.Th.E. van Lynden van Sandeburg aan de 
inspecteur der Directe Belastingen over belastingvrijdom van het Van Loë fonds.
1921, 1928, 1935 1 omslag (3 stukken) (L-17,19-20)
L-18 “Lijst van effecten van het Fonds voor Doesburg” ontbreekt

577 Stukken betreffen het Fonds voor Doesburg, “portefeuille L, nummers II-IX”.
1921-1945 1 pak
Specificatie van de inhoud:

– II Correspondentie over ondersteuning van Ds. P.J.F. Van Voorst Vader, 1923-1944
– III Correspondentie over ondersteuning van mevr. F.E. Moosdorff-Bosman, 1924-1929
– IV Correspondentie over de ondersteuning van Ds. Ph.J. Hoedemaker, 1925-1929
– V Correspondentie over ondersteuning van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal 

Onderwijs te Doesburg, 1921-1944
– VI Correspondentie over ondersteuning van J.W. Klop en N. de Wolf, 1930-1939
– VII Correspondentie met de vereniging Drusia over gebruik van de naam Admiraal van 

Kinsbergen voor een lange afstandsmars, 1936-1938
– VIII Bankafschriften en kwitanties met betrekking tot het Doesburgfonds, 1936-1943
– IX Correspondentie over ondersteuning van Jan Bolsenbroek, 1943-1945

578 Ingekomen stukken van Pierson, Heldring en Pierson over het beheer van de 
effectenportefeuille van het Doesburg Fonds.
1946-1963 1 pak
Met opschrift: “nr. 1”

579 Jaarrekening van het Doesburgfonds.
1951-1959 1 omslag

580 Correspondentie over financiële ondersteuning uit het Doesburgfonds van de 
Christelijke Nationale School te Doesburg, voortgezet als MAVO ‘De Schutssluis’ en 
IJsselland MAVO, en beëindiging van de ondersteuning na fusie met vijf andere 
scholen tot Regionale Scholengemeenschap ‘Het Rhedens’.
1966-1999 1 omslag

581 Stukken betreffende beheer van het Doesburgfonds en daaruit verleende 
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ondersteuning aan de Christelijke MAVO “De Schutsluis te Doesburg”.
1972-1979 1 omslag

C.2.6.4.4. Financiële ondersteuning/subsidies overige instellingen

C.2.6.4.4. Financiële ondersteuning/subsidies overige instellingen

582 Bedankbrief van de administrateurs van het Van Kindbergenfonds aan de 
bestuurders van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam voor de 
toezending van het door J.C.M. Warnsinck geschreven gedenkboek ter gelegenheid 
van het 150-jarige bestaan van de school, met een vouwblad met acht tekeningen 
over zee- en luchtvaart van Jo Spier en een uitnodiging voor het bijwonen van het 
jubileumdiner, deels gedrukt.
1935 1 omslag (E2-17)
Het boek werd niet aangetroffen in het archief)

583 Financieel verslag van de Nederlandse Zeemans Centrale over het jaar 1961.
[1962] 1 omslag

584 Correspondentie over jaarlijkse financiële bijdragen aan Hospitaalkerkschip ’De 
Hoop’.
1964-1988 1 pak

585 Correspondentie over jaarlijkse financiële bijdragen aan de Koninklijke Noord- en 
Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij (NZHRM), met halfjaarlijkse verslagen van
de Maatschappij, genummerd 129, 131-133, 138-141, 143-144, 147, 151-152, 154-158.
1965-1990 1 pak

586 Stukken betreffende een financiële bijdrage aan de bouw van een clubhuis voor 
welpen en zeeverkenners van de Rambonnet Padvindersgroep te Elburg.
1967-1989 1 omslag

587 Stukken betreffende financiële ondersteuning van de Stichting Kweekschool voor 
de Zeevaart te Amsterdam.
1968-2000 1 pak

588 Stukken betreffende een jaarlijkse uitkering aan de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen.
1972-1983 1 pak
Beëindigd in 1983

589 Stukken betreffende een financiële bijdrage aan het gemeentebestuur van Elburg 
ten behoeve van de uitbreiding, conservering en presentatie van de collectie 
prenten, documenten en voorwerpen over Van Kinsbergen in het 
gemeentemuseum.
1973-1974 1 omslag

590 Correspondentie met de Stichting Vrienden van het Jeugdtheater over financiële 
ondersteuning van het Jeugdtheater te Amsterdam.
1975-1980 1 omslag

591 Stukken betreffende de schenking van Fl.1000,- aan het Allard Pierson Museum ter 
gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het museum.
1975-1976 1 omslag

592 Stukken over financiële ondersteuning van de Vereniging ter bevordering van 
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Eurythmie.
1976-1989 1 omslag

593 Stukken betreffende financiële ondersteuning van het Marinemuseum te Den 
Helder met een exemplaar van de catalogus van de tentoonstelling “Slag bij de 
Doggersbank 1781”.
1981 1 omslag

594 Stukken betreffende financiële ondersteuning van de Stichting Joods 
Maatschappelijk Werk.
1984-1986 1 omslag

595 Stukken betreffende het geven van financiële ondersteuning aan de Nederlandse 
School voor Spraakvorming.
1984-1989 1 omslag

596 Stukken betreffende een financiële bijdrage aan een symposiumnummer van het 
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor 
Zeegeschiedenis.
1985 1 omslag

597 Stukken betreffende financiële ondersteuning van het Fries Scheepvaart Museum.
1985, 1988 1 omslag

598 Stukken betreffende financiële ondersteuning van het Werkcomité 
Grondwetswijziging.
1985, 1994 1 omslag

599 Stukken betreffende de met steun van het Admiraal van Kinsbergenfonds 
georganiseerde tentoonstelling “Sillages Néerlandais” (1989 oktober 12-1990 
januari 1) in het Musée de la Marine te Parijs.
1987-1990 1 omslag

600 Stukken betreffende het geven van een financiële bijdrage voor de aanschaf van 
een zender en ontvanger aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder.
1988 1 omslag

601 Stukken betreffende een financiële bijdrage aan huisvesting van de Scoutinggroep 
Caspar di Robles te Harlingen op een binnenvaartschip.
1989-2000 1 omslag

602 Stukken betreffende financiële bijdragen aan de stichting Zuid-Hollandsche 
Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen te Rotterdam.
1989-1993 1 omslag

603 Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan Stichting Zeekaderkorps Den 
Helder.
1990-1998 1 omslag

604 Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan Stichting Werkzeil te Rotterdam.
1990 1 omslag

605 Stukken betreffende het geven van een financiële bijdrage voor het project Open 
Ateliers ’91 van de Belangenvereniging Zwolse Kunstenaars.
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1990-1991 1 omslag

606 Stukken betreffende financiële ondersteuning van de stichting Watersport voor 
Gehandicaptem.
1991 1 omslag

607 Stukken betreffende het geven van een financiële bijdrage aan de stichting 
Museumhaven Zierikzee ten behoeve van de restauratie van de klipper “Van 
Kinsbergen”.
1992, 1994 1 omslag

608 Stukken betreffende het geven van een financiële bijdrage aan het 
Mariniersmuseum der Koninklijke Marine te Rotterdam.
1995-1997 1 omslag

609 Stukken betreffende financiële ondersteuning van de Hanze Hogeschool te 
Groningen voor een jubileumuitgave in het kader van 200 jaar Zeevaartonderwijs in
Groningen.
1997 1 omslag

C.2.6.4.5. Verlening studietoelagen en beurzen aan personen

C.2.6.4.5. Verlening studietoelagen en beurzen aan personen

610 Ingekomen voorstel van Hendrik van Stralen om een neef van de heer en mevrouw 
Molencaten, voor wie de admiraal op zij laatste levensdag heeft toegezegd de 
kosten voor een opleiding aan de Kweekschool voor de Zeevaart te voldoen, nu als 
eerste te laten profiteren van het Van Kinsbergenfonds.
1820 februari 14 1 stuk

611 Stukken betreffende het geven van een toelage aan een theologiestudente mevr. E. 
van Dijk.
1982-1986 1 omslag

612 Stukken betreffende de door E. Houtman met steun van het Van Kinsbergenfonds 
in 1985/86 gevolgde studie aan het Johns Hopkins University School of Advanced 
International Studies Bologna Center te Bologna.
1985-1986 1 omslag

613 Stuken betreffende verlening van een financiële bijdrage aan W.W. Latour voor het 
volgen van een opleiding aan de Graduate School of Business van de Stanford 
University te Standford (VS).
1985-1987 1 omslag

614 Stukken betreffende verlening van een financiële bijdrage aan R.B. Prud’homme 
van Reine voor het schrijven van een proefschrift over Van Kinsbergen en voor het 
drukken en uitgeven van de betreffende biografie, met 4 kleurenfoto’s van de 
promotie van Prud’homme van Reine en krantenartikelen.
1986-1991 1 pak

615 Stukken betreffende de met steun van het Fonds gevolgde studie van mevr. C.H. 
Blom aan de European Institute of Business Administration te Fontainebleau.
1987-1988 1 omslag

616 Stukken betreffende de financiële bijdrage aan A.P. Oskam voor het volgen van een 
studie aan de Polytechnische School in Leicester.
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1987 1 omslag

617 Stukken betreffende het geven van een toelage aan mevr. P. van D. voor het 
behalen van het praktijkdiploma boekhouden.
1988 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

618 Stukken betreffende verlening van een studiebeurs aan R. Vos voor het volgen van 
een opleiding aan de Hogere Zeevaartschool te Amsterdam.
1988-1992 1 omslag

619 Stukken betreffende betaling van collegegeld voor mevr. M.J. van R..
1989 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

620 Stukken betreffende verlening van een studiebeurs aan mevr. A.O. de Visser voor 
het volgen van een MBA opleiding aan het Instituto de Estudios Superiores de la 
Empresa te Barcelona.
1988-1990 1 omslag

621 Stukken betreffende verlening van een beurs aan mevr. M. Slagter voor het volgen 
van een studie Architectural Conservation aan de Heriot Watt University in 
Edinburgh.
1989-1991 1 pak

622 Stukken betreffende het verlenen van een studiebeurs aan A.D. Montauban van 
Swijndregt voor vaatchirurgisch onderzoek bij de universiteit te Keulen.
1989 1 omslag

623 Stukken over het verlenen van een beurs aan R. Kroese voor een stage om een 
filtratie en sedimentatie installatie in Managua (Nicaragua) operationeel te maken 
voor onderwijsdoeleinden.
1989-1990 1 omslag

624 Stukken betreffende verlening van een studiebeurs aan mr.drs. E. Verhagen voor 
een onderzoek naar gezondheidsrechtelijke aspecten van HIV-tests in het Verenigd 
Koninkrijk.
1989-1990 1 omslag

625 Stukken betreffende het geven van een toelage aan M. S., student aan de 
Zeevaartschool te Rotterdam.
1990 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

626 Stukken betreffende verlening van een studiebeurs aan mevr. M. Vrouwenvelder 
voor het volgen van de post-doc studie “LLM Taxation” te New York.
1992-1993 1 omslag

627 Stukken betreffende het verlenen van een beurs aan mevr G. van Heemstra voor 
het volgen van een opleiding restauratie van schilderijen aan het Courtauld 
Institute of Art te Londen.
1992-1998 1 omslag

628 Stukken over het verlenen van een beurs aan mr.drs. Marjon Kroes voor het 
behalen van een doctorstitel internationaal recht te Cambridge.
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1993 1 omslag

629 Stukken betreffende verlening van een beurs aan B.J.Schokking voor een studie 
rechtsfilosofie aan de Sorbonne te Parijs.
1993-1994 1 omslag

630 Stukken betreffende het verlenen van een studiebeurs aan mevr. E. Vos voor een 
post-doc studie aan het Europees Universitair Instituut te Florence.
1994, 1995 1 omslag

631 Stukken betreffende verlening van subsidie aan G.A. van Koeverden Brouwer voor 
deelname aan het door Universiteit Pittsburgh en het Institute for Shipboard 
Education georganiseerde programma Semester at Sea.
1995 1 omslag

632 Stukken betreffende verlening van een studiebeurs aan mevr. M. de Vroomen voor 
post-doc onderzoek aan het Department of Pediatrics and Cardio Vascular Research
Institute van de Universiteit van California in San Francisco.
1995-1996 1 omslag

633 Stukken betreffende het verlenen van een studietoelage aan mevr. Q. S. van S.
1997-2001 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2050

634 Stukken betreffende verlening van een beurs aan J.J. Skolnik voor een studie aan de
Royal College of Art te Londen.
1998, 2000 1 omslag

635 Stukken betreffende de met steun van het Admiraal van Kinsbergenfonds door 
Shirin Lallezari uitgevoerde onderzoek op het terrein van kinderhartchirurgie in 
Great Ormond Street Hospital te Londen.
1998-1999 1 omslag

636 Stukken betreffende het geven van een financiële bijdrage aan H. Stapelkamp voor 
de uitgave van zijn dissertatie over G. Fabius.
1999 1 omslag

C.2.7. Samenwerking met andere vermogensfondsen

C.2.7. SAMENWERKING MET ANDERE VERMOGENSFONDSEN

637 Jaarverslag van de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen, met een kopie van de 
statuten uit 1972 van deze stichting.
1977 1 omslag

638 Stukken over vermelding in het Nederlandse Fondsenboek 1987 van de stichting 
Het Nederlands Informatiecentrum voor Fondsen met correspondentie over 
afgewezen en gehonoreerde verzoeken om een financiële bijdrage.
1988-1996 1 pak

639-645 Agenda’s en notulen met bijlagen van ledenvergaderingen van de Vereniging van 
Fondsen in Nederland.
1988-2001 7 pakken
639 1988 november - 1991 december
640 1992-1994
641 1994 oktober -1996 juli
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642 1996 augustus – 1998 juli
643 1998 oktober – 1999 september
644 1999 oktober -2000 oktober
645 2000 oktober 3 - 2001 september 19

646 Correspondentie met uitgeverij GVU over de wens om het Admiraal van 
Kinsbergenfonds niet te vermelden in de digitale fondsengids.
1990, 1995 1 omslag

C.2.8. Zorg voor het archief

C.2.8. ZORG VOOR HET ARCHIEF
Zie ook inv.nrs.: 133, 134, 139, 430, 525

647 Stukken betreffende de aankoop door algemeen rijksarchivaris Mr. H. Hardenberg - 
in opdracht van de administrateurs en ten laste van het Van Kinsbergenfonds - van 
een collectie brieven van Van Kinsbergen aangeboden door G.B. Ramazotti te San 
Remo en inbewaringgeving van deze stukken aan het Algemeen Rijksarchief.
1957 1 omslag

648 Plaatsingslijsten van de rubrieken A-Z van het archief [opgesteld door Van 
Hardenbroek], met hiaten.
Z.j 1 omslag
Betreft de lijsten A (1-54), B (1-81), B2 (1-26), C2 (1-46), D (1-64), D2 (1-109), E (1-227), E2 (1-16), EE (1-
28), F2 (1-39), I (1-40), L (1-20, X (1-18), Z (1-9)

649 Stukken betreffende de schenking door het Van Kinsbergenfonds aan het Algemeen
Rijksarchief van zeven dozen met archiefstukken, die deels bestaan uit de stukken 
vermeld in de in het archief aangetroffen plaatsingslijsten [van Van Hardenbroek].
1990, 1992 1 omslag

650 Minuut van een uitgaande brief aan het Algemeen Rijksarchief ten geleide van een 
verzoek van C.W. Brockmeier te Enschede om informatie over de familie Bohlander 
in de stamboom van Van Kinsbergen.
1993 1 omslag

C.2.9. Varia

C.2.9. VARIA

651 “De Graftombe van ’s Lands zeehelden Cornelis en Jan Evertszoon hersteld”, 
lofzang van de hand van M.C. van Hall, gedrukt.
1816 1 stuk

652 Affiches van G[eorge] van Raemdonck “Door nalatigheid en de zorgvuldigheid niet 
in acht te nemen zijn vele vrouwen en wezen van de slachtoffers van hun 
dienstplicht onverzorgd achtergebleven” en “Het mobilisatiekruis dat de spreker 
[ van een feestrede] niet ziet”.
[1914-1915] 1 omslag (2 stukken)
G. van Raemdonck (1888-1966), Belgisch striptekenaar, cartoonist, boekillustrator .

653 Krantenknipsel over de verkoop door Estland [op 20 augustus 1933] van de in 1918 
door de Engelsen op de Russen veroverde en daarna aan Estland geschonken 
oorlogsschepen Lennuk en Vambola met vermelding dat de Vambola toen deze in 
Russische dienst was de naam ”Kapitan Kinsbergen” droeg.
[1933] 1 stuk.
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