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Beschrijving van het archief

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

Naam archiefblok:
Collectie 189 Mr. H.J. Smidt

Periodisering:
archiefvorming: 1851-1921
oudste stuk - jongste stuk: 1772-1939

Archiefbloknummer:
C22113

Omvang:
72 inventarisnummer(s); 1,22 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:
dr. Hendrik Jan Smidt (1831-1917)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Dr. Hendrik Jan Smidt (1831-1917) was o.a. werkzaam als rechter en griffier bij de provincie Drenthe.
Hij was lid van de Tweede Kamer, Minister van Justitie in de kabinetten Kappeyne en Tak van 
Poortvliet en goeverneur van Suriname. Het archief bevat stukken die zijn verzameld uit hoofde 
van zijn verschillende functies en persoonlijke documenten.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

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

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

Citeerinstructie

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

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 189 Mr. H.J. Smidt, nummer toegang 2.21.026.08, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Smidt, H.J., 2.21.026.08, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Hendrik Jan Smidt werd op 11 oktober 1831 te Assen geboren als achtste kind van Eerke Alberts 
Smidt 1778-1856, koopman, wethouder en plaatsvervangend kantonrechter, en de Assense 
burgemeesters- of schultesdochter Gebiena H.A.J. Hillebrants 1791-1838. De ouders noemden hun 
jongste naar de vereerde dr. Hendrik Jan Nassau 1791-1873, rector van het gymnasium te Assen van
1829 tot 1857, die in de later jaren een grote invloed had op de vorming van zijn petekind.

Van 1847 tot 1851 studeerde H.J. Smidt rechten aan de universiteit van Groningen, waar hij op 21 
juni 1851 op stellingen promoveerde. Na enige jaren advocatuur trad hij op 1 januari 1855 als 
adjunct-commies in dienst bij de provinciale griffie te Assen. Na een bevordering tot commies 
werd hij met 1 oktober 1857 tevens archivaris van de provincie als opvolger van J.S. Magnin. Sedert 
3 maart 1864 was hij ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank te Assen. Hij werd met 1 
september 1866 benoemd tot griffier van de Staten van Drenthe en werd in 1871 voor Assen 
gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, als opvolger van Thorbecke.

Op 3 november 1877 werd Smidt minister van Justitie in het ministerie Kappeyne en nam zijn 
ontslag als griffier van Drenthe. Na zijn aftreden als minister op 20 augustus 1879 was hij 
ambteloos tot hij bij Koninklijk Besluit van 25 maart 1881 werd benoemd tot lid van de Raad van 
State. In 1885 volgde een benoeming tot gouverneur van Suriname, waar hij op 30 juli 1885 
arriveerde voor een termijn van drie jaren. In 1888 keerde hij terug naar het moederland en werd 
door het district Emmen afgevaardigd naar de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Op 28 
augustus 1891 volgde een hernieuwd optreden als minister van Justitie. Na het aftreden van het 
ministerie Tak van Poortvliet op 9 mei 1894 kwam een ambteloos bestaan, waarin hij als 
commissaris-en president-commissaris leiding gaf aan vele bedrijven. In de nacht van 13 op 14 
maart 1917 overleed Smidt te 's-Gravenhage in de ouderdom van ruim 85 jaren. Zie over zijn 
familie en over hem: Nederlands Patriciaat-49 1963, p. 272, 273 en Handelingen van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. 1916-1917, p. 215 e.v.

Verdere literatuur

Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië, onder redaktie van H.D. Benjamins en Joh. F. 
Snelleman, 's-Gravenhage - Leiden 1914-1917, p. 326.

Surinaamsche Almanak voor 1893.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Zijn nagelaten papieren werden in oktober 1967 aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen door 
zijn kleindochter dr. Wilhelmina Smidt, Thérèse Schwartzestraat 38 te 's-Gravenhage.

Schenking (van een niet overheidsarchief)
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
In deze collectie bevindt zich ook het een en ander afkomstig van mr. E.A. Smidt (1858-1925), zoon 
van mr. H.J. Smidt.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

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

1. Stukken van algemene en bijzondere aard

1. STUKKEN VAN ALGEMENE EN BIJZONDERE AARD

1 "Qaestiones juris inaugurales", stellingen ter verkrijging van de graad van doctor in 
de rechten van de universiteit van Groningen, door Henricus Janus Smidt. Gedrukt.
Juni 1851 1 katern

2 "Antwoord aan den Landbouwer op de vraag: wat ons beklemregt (inhoudt)". Met 
bijlage. Geschreven
z.j 1 stuk

3 "Bijdragen ter verklaring der wet tot regeling van het armbestuur" door mr. H.J. 
Smidt. Overdruk.
1857 1 katern

4 "De liefde op de proef" en "Eleonore en Theobald". Rederijkersstukken. Met bijlage. 
Gedrukt.
1867 2 deeltjes

5 "Bevoegdheid van de regterlijke en administrative magt", artikel van mr. H.J. Smidt. 
Overdruk Weekblad van het Regt.
1869 1 stuk

6 "Het voorstel tot onverhaalbaarheid van geneeskundigen onderstand", artikel van 
mr. H.J. Smidt. Gedrukt.
23 april 1869 1 stuk

7 Aantekeningen, brochure en artikelen inzake de verhouding tussen gemeente en 
provincie.
November 1870, mei, juni en augustus 1871 1 omslag

8-11 Aantekeningen, brochures en artikelen betreffende administratieve rechtspraak.
8 Brochures en artikelen, 1871-1881, 1 pak
9 "Ontwerp van wet tot aanvulling van de bepalingen omtrent het 

hooger beroep van Gedeputeerde Staten", door mr. J. Kappeyne van 
de Coppello. Afschrift z.j. (±1878), 1 stuk

10 Verslagen van gesprekken tussen mr. H.J. Smidt en mr. J. Kappeyne 
van de Coppello inzake de administratieve rechtspraak. Met bijlagen 
z.j. (1878-1880), 1 omslag

11 "Over administratieve rechtspraak", door H. Zillesen. Proefschrift 
Leiden. 1880, 1 deel

12 Circulaire, van de minister van Justitie inzake het tegengaan van processies. 
Gedrukt.
28 maart 1878, 2e afd. nr. 123 1 stuk

13 Concept-nota inzake het afleggen van een belofte i.p.v. een eed bij de rechtspleging 
bij de zeemacht, met aantekeningen van mr. P.H. Saaymans Vader en een 
akkoordbriefje van K(appeyne van de Coppello).
Mei 1878 4 stukken



12 Smidt, H.J. 2.21.026.08

14 Brieven van L. Cartier en Co, "financial agents" te Londen inzake een niet betaalde 
wissel op Koning Willem III.
30 oktober 1878 2 stukken

15-20 Aantekeningen, brieven en krantenartikelen betreffende de kabinetscrises waarbij 
mr. H.J. Smidt betrokken was.
15 Notulen van de ministerraad, brieven aan- en van de Koning inzake 

de ministeriële crisis. Met bijlagen. Mei-juli 1879, 1 omslag
16 Advies van mr. A. baron Mackay, minister van binnenlandse zaken, 

e.a. inzake het ontslag van de minister van koloniën mr. L.W.C. 
Keuchenius. Met bijlagen. Februari-maart 1890, 4 stukken

17 Dagboek, aantekeningen en krantenartikelen inzake de 
kabinetsformatie van 1891. Juni-augustus 1891, 1 omslag

18 Bijlage "Nieuws van den Dag" met samenstelling ministerie, eerste 
en tweede kamer en parlementaire kaart van Nederland. 20 
november 1891, 1 stuk

19 Brief, aantekeningen en afschrift van een advies aan de Koningin 
over een eventueel ontslag van A.L.W. Seyffardt als minister van 
oorlog. November 1891-maart 1892, januari 1893, 4 stukken

20 Brieven van de ministerraad en de Raad van State aan de Koningin 
inzake de kabinetscrisis. Met bijlagen. Maart-mei 1894, 1 omslag

21 "Wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank", artikel 
van mr. H.J. Smidt.
1885 1 deeltje

22-37 Aantekeningen, brieven, kranten en foto's betreffende zijn bemoeienissen met 
Suriname.
22 Gedichtjes van mr. C.H.B. Boot en mr. A.J. Swart, leden van de Raad 

van State, bij het vertrek van mr. Smidt als gouverneur van 
Suriname. 20 Januari, 1 juli 1885, 4 stukken

23 "Rondzendbrief", verslag van de reis van de familie Smidt naar 
Paramaribo. Geschreven. 13-30 juli 1885, 1 pakje

24 Plattegrond van de stad Paramaribo door F.P.C. Arons. Gedrukt. 
Amsterdam 1881, 1 stuk

25 Foto's van de familie Smidt en van het gouvernementshuis te 
Paramaribo. z.d. (± 1886), 6 stukken

26 Foto's van Indianen van de stammen der Arrowakken en Caraiben te 
Paramaribo. 19 februari 1887, 3 stukken

27 Nieuwsbladen met artikelen over mr. H.J. Smidt:, 3 stukken
"Amsterdamsche Courant", 16 mei 1885
"Suriname", 27 maart 1888
"De West-Indiër, 18 juli 1888

28 Kamerstukken inzake Suriname. Gedrukt. 1912, 1913, 1916 en 1917, 1 
omslag

29 Krantenartikelen over Suriname en de bacovencultuur. Januari 1912 
en oktober-november 1913, 4 stukken

30 "Suriname en Nederland naar aanleiding van de bacovenzaak", 
artikel van mr. H.J. Smidt. Gedrukt. 15 februari 1913, 1 deeltje

31 Contract, waarbij S. van Lierop, bestuurder der 
Landbouwmaatschappij Suriname, de bakkerij van genoemde Mij. 
verhuurt aan Chung A Sam. Afschrift. 4 november 1884, 1 stuk

32 Aquarel van de plantage Suzanna's daal. Maart 1887, 1 stuk
33 Statuten der N.V. Landbouwmaatschappij Suriname, goedgekeurd 
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bij K.B. van 25 juli 1890, no. 27, en gewijzigd bij K.B. van 3 juni 1895, 
no. 71., 4 stukken

34 Brieven, agenda's van vergaderingen, financiële overzichten en 
aantekeningen inzake de Landbouwmaatschappij Suriname en de 
plantage Suzanna's daal. Met bijlagen 1894-1913, 1 omslag

35 Brieven en aantekeningen inzake de Landbouwmaatschappij 
Suriname. Met bijlagen. 1914, 1 omslag

36 Brieven en aantekeningen inzake de Landbouwmaatschappij 
Suriname. Met bijlagen. 1915-1917, 1 omslag

37 Brieven van en aan mr. E.A. Smidt, notulen van vergaderingen en 
financiële overzichten inzake de liquidatie van de 
Landbouwmaatschappij Suriname. Met bijlagen. 1918-1921, 1 omslag

38 Feestuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Leids 
Studentencorps.
1889 maart 1 1 katern

39-41 Aantekeningen, circulaires en kranten betreffende de Liberale Unie.
39 Aantekeningen, circulaires en krantenartikelen inzake het program 

van de Liberale Unie. Maart-april 1891, januari-juni 1895, 1 omslag
40 Manuscript-nota, brochures, krantenartikelen, affiche e.d. 

betreffende het program en de verkiezingsaktie van de Liberale 
Unie. Mei 1896-juni 1897, 1 omslag

41 Convocaties en krantenverslagen betreffende de Liberale Unie en de 
Vrijzinnige Vereeniging 's-Gravenhage. Juli 1897-mei 1901, 1 omslag

42 Ontwerp-felicitatiebrieven voor de Koninginnen.
Augustus 1891 en augustus 1892 2 stukken

43 Brieven aan en van de Koningin inzake een ontwerp van wet tot intrekking van 
artikel 87 van de wet op de rechterlijke organisatie. Met bijlagen.
Februari-juni 1892 1 omslag

44 "Provinciale Drentsche en Asser Courant". Met dienstregeling Drentsche 
Stoombootmaatschappij.
11 juli 1892 1 stuk
Mr. H.J. Smidt was mede-oprichter en president-commissaris van genoemde maatschappij.

45 Aantekeningen inzake homologatie van akkoord buiten failissement. Met bijlagen.
Oktober 1893 1 omslag

46 Brieven en nota van prof mr. M.S. Pols over de herziening van het Wetboek van 
Strafrecht o.m. inzake opruiing. Met bijlagen.
November 1893-januari 1894 1 pak

47 Circulaire en krantenartikelen betreffende kiesrechthervorming en 
vrouwenkiesrecht.
Juni 1895-mei 1896 1 omslag

48 "Mr. J. Kappeyne van de Coppello", artikel van H.J. Smidt in weekblad Eigen Haard.
9 november 1895, p. 715 1 stuk

49 Brochures, requesten, kranten en tijdschriften inzake de rijwiel- en personele 
belasting.
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November 1895 1 omslag

50 Rede voor de "Broederschap van hoofdcommissarissen en commissarissen van 
politie" en het erediploma dezer vereniging. Gedrukt.
24 september 1898 1 deeltje en 1 stuk

51 "De Vrijheids-Oorlog van de Boeren in Zuid-Afrika". 2 extranummers van het 
weekblad Wereldkroniek,
z.d. (najaar 1900) 2 stukken

52 "Huldeblad van Nederlandsche Letterkundigen den president Kruger op zijn vijf en 
zeventigsten geboortedag aangeboden". Met artikeltje van mr. H.J. Smidt. Gedrukt.
10 oktober 1900 1 stuk

53 Brochure en artikelen inzake het wetsontwerp "onderzoek naar het vaderschap". 
Gedrukt.
September 1904, juni 1907 1 omslag

54 Menu 1831-1911 voor het diner bij zijn tachtigste verjaardag in hotel Du Vieux 
Doelen. Gedrukt.

1 stuk

55 "De wijziging der woningwet", door mr. H.J. Smidt. Z.j. . Overdruk Vragen des Tijds. 
Met brieven en recensies.
(1912) 1 omslag

56 "Catalogue d'une belle collection de livres provenant des bibliothèques de feu M.M. 
H.J. Smidt e.a.". Gedrukt.
Mei 1918 1 deeltje
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2. Gedeponeerde stukken

2. GEDEPONEERDE STUKKEN

57 Koopakten van grond onder Winschoten.
April 1772, mei 1801 2 charters

58 Akte verleden voor Frederik Wilhelm Schröder te Leer waarbij Albert Erkes Schmid 
zijn dochter Trintie Albers Schmid, gehuwd met Jan Pannenborg, het erfdeel van 
haar moeder toekent. 8 juli 1794. Met wijzigingen en aanhangsel.
1794, 1797, 1798 1 stuk
Albert Erkes Schmid (geb. 1733) en Ida Waterman (1736-1788) waren de grootouders van mr. H.J. 
Smidt.

59 Koopakte verleden voor Johann Kirchhoff te Weener waarbij Beerend Petersen aan 
Eerke Alberts Smidt uit Assen een aantal graven verkoopt. 2 juli 1821. Met 
authentiek afschrift,
3 juni 1824 2 stukken

60 "De woorden en hunne beteekenissen" door dr. H.J. Nassau. Met aantekeningen en 
bijlagen. Gedrukt.
1871 1 deel

61 "Publieke verkoping van eene sate en landen etc. onder Hallum".
Oktober 1917 2 deeltjes

62 Aantekeningen op "Het conflict Snouck Hurgronje-van Heutz-van Daalen", door 
H.M. Luchsinger. Getypt.
9 februari 1939 1 stuk
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3. Supplement

3. SUPPLEMENT
DJK 2-12-2001

63 Papieren van mr. H.J. Smidt.
a Akte van verpachting van een stuk grond gelegen in Vitus Holt ten overstaan van 

pastor en voogden, J. Werumeus, H.D. Mellema en L. Haselhof en twee getuigen te
Winschoten door H. Hindriks aan Tj. Mennes voor negen jaren, ingaande 4 juni 
1760 voor de som van 550 Car. gulden met een rente van 4% per jaar, 5 januari 
1760, 1 charter met uithangende zegel

b Koopakte van twee stukken grond gelegen in Winschoten ten overstaan van 
pastor en geëligeerden, G. Beckeringh, J. Beerents en R. Jürjens en twee getuigen 
te Nieuw Beerta door J. Klugtkist aan S.J. Wolthuis en T. en M. Wolthuis, voor de 
som van 1550 Car. gulden, 28 april 1772, 1 charter

c Koopakte van een stuk grond gelegen in Vitus Holt ten overstaan van pastoor en 
voogden, CH. Smith, H.R. Sloeth en H. Post en twee getuigen, te Winschoten door 
P.J. Tiddes ten behoeve van zijn echtgenote Anna Geerts aan dr. J.W. van Hildriks 
voor de som van 58 Car.gulden, 1801, 1 charter met uithangende zegel

d Akte van boedelscheiding en verdelingslijst van de nalatenschap van het echtpaar 
ingenieur G.T. van Hildriks - Wijntjes ten overstaan van W.R. de Sitter, vrederechter 
in het kanton Midroolda, departement Wester Eems, als bij vacature van de post 
van griffier met de notariële functiën gecharcheerd en drie getuigen. 1810 en 1811, 
2 stukken

e Proces-verbaal inzake de taxatie van de nalatenschap van de overleden dr. J.W. van
Hildriks ten overstaan van de vrederechter van het kanton Winschoten, 
departement van de Wester Eems, mr. N. Engelhard, en deurwaarder bij het 
tribunal ter eerste instantie zitting houdende te Winschoten, A.J. Folkers, op 
verzoek van E. Post, toeziende voogd van J.W. van Hildriks, zoon van mej. H.van 
der Laan en dr. J.W. van Hildriks, 20 oktober 1812, 1 stuk

f Akte van depot van een holografisch testament van dr. J.W. van Hildriks ten 
overstaan van A.E. Stheeman, openbaar notaris te Scheemda, kanton Winschoten,
provincie Groningen, en twee getuigen, authentiek afschrift, 1834, 1 stuk

g inventaris van de nalatenschap van dr. J.W. van Hildriks ten overstaan van notaris 
A.E. Stheeman en twee getuigen, 1834, 1 stuk

h Testament van dr. J.W. van Hildriks, opgemaakt ten overstaan van A.E. Stheeman, 
openbaar notaris te Scheemda, kanton Winschoten, provincie Groningen, en twee 
getuigen, authentiek afschrift, 1835, 1 stuk

i Akte van dading door mr. T. Cannegieter e.a. te Winschoten ten overstaan van R. 
de Sitter, notaris, betreffende de nalatenschap van dr. J.W. van Hildriks, authentiek 
afschrift, 1857, 1 stuk

j Voogdijrekening van mevrouw Frederika Hoitzema en mr. Egbert van Eerde over 
het gehouden beheer van de goederen van de kinderen Van Hildriks, 1858, 1 stuk

k Akte inzake de inventaris van de nalatenschap van mr. J.W. van Hildriks opgemaakt
op verzoek van de weduwe mevrouw S.M. van Hildriks - van de Moers ten 
overstaan van F.W. Wichenhagen, notarisklerk, en B. Middendorp, zaakwaarnemer,
afschrift, 1870, 1 stuk

l Inventaris en liquidatie-overzicht van de nalatenschap van F. Hoitzema, eerst 
weduwe van dr. J.W. van Hildriks, later van mr. E. van Eerde, 1870 en 1871, 2 
stukken

m Memorie van aangifte van de nalatenschap van mr. J.W. van Hildriks, opgemaakt in
opdracht van de weduwe Van Hildriks - van de Moers, 1870, 1 stuk

n Stukken betreffende de boedelscheiding ten behoeve van mevrouw S.M. van 
Hildriks-van de Moers, 1895-1894, 1 omslag

64 Papieren van mr. H.J.Smidt.
De stukken beschreven onder a tot en met g zijn afkomstig van mr. J.W. van Hildriks, echtgenoot van 
F. Hoitzema, de ouders van de vrouw van mr. H.J. Smidt en mr. Egbert van Eerde, tweede echtgenoot
van de weduwe F. van Hildriks-Hoitzema.
a Mr.J.W.van Hildriks: Tekst van een rede naar aanleiding van het proces van de stad 

Groningen tegen het Antoni-, Jacobi en Annengasthuis aldaar inzake de vraag: 
"zijn gasthuizen te Groningen gestichten van weldadigheid of proveniershuizen?", 
1842, 1 stuk

b Mr.J.W.van Hildriks: Tekst van een rede inzake het notarisambt, 1852, 1 stuk
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c Mr.J.W.van Hildriks: Tekst van een rede inzake de vraag waarom oudtijds appel was
in civilibus en niet in criminalibus, 1849, 1 stuk

d Mr.J.W.van Hildriks: Tekst van een rede inzake het recht van representatie of 
plaatsvervulling, 1854, 1 stuk

e Mr.J.W.van Hildriks: Tekst van een rede betreffende de administratieve en 
rechterlijke macht in Nederland, 1860, 1 stuk
zie inventarisnummer 5

f Mr.J.W.van Hildriks: Tekst van een rede gehouden in de vrijmetselaarsloge inzake 
het ontstaan van burgermaatschappijen, z.j, 1 stuk

g Mr.J.W.van Hildriks: Tekst van een rede van mr.J. van Hildriks over de regelen 
waarnaar voor openebare zaken betaling wordt verlangd van het rijk de provincie 
of de gemeente, met bijlage. z.j, 2 stukken

1 mr. E. van Eerde: Teksten van redevoeringen inzake de oude Duitse en Franse 
wetten, eerste gedeelte, 1823 tweede gedeelte, 1836, 2 stukken

2 mr. E. van Eerde: Tekst van een rede gehouden door de voorzitter van het 
genootschap inzake het doel van het genootschap, met retro-actum. 1844, 2 
stukken
mr. E. van Eerde was in 1844 voorzitter van het genootschap.

3 mr. E. van Eerde: Tekst van een rede gewijd aan het overleden lid T.P. Tresling, 
1844, 1 stuk

4 mr. E. van Eerde: Tekst van een rede inzake de rechtsbedeling in Groningen vóór de
Franse wetgeving, 1846, 1 stuk

65 Niet gespecificeerd

66 Familiepapieren Lambertus van Bolhuis,
19e eeuw 1 omslag

67 Certificatie van het huwelijk van Egbert van Eerde en Frederika Hoitsema, te 
Groningen op
29 mei 1835 1 stuk

68 Papieren van mr. H.J. Smidt.
a Uittreksel uit de audiëntiebladen voor burgerlijke zaken, die van koophandel 

daaronder begrepen, van het provinciaal gerechtshof in Drenthe, inzake zijn 
eedsaflegging als advocaat, 1851, 1 stuk

b Uittreksel uit de notulen van het verhandelde bij de Gedeputeerde Staten van de 
provincie Drenthe, inzake salarisverhoging van de provinciale archivaris, 1864, 1 
stuk
In 1864 was mr. H.J.Smidt archivaris van Drenthe.

c Uittreksel uit het register overeenkomstig artikel 3 van het reglement betreffende 
de wijze van eedsaflegging van de onderscheidene rechterlijke ambtenaren 
gehouden wordende ter Griffie van het provinciaal gerechtshof in Drenthe inzake 
de eedsaflegging van H.J.Smidt in verband met zijn benoeming en aanstelling als 
rechterplaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Assen, 1864, 1 stuk

d Uittreksel uit de notulen van het verhandelde bij Gedeputeerde Staten van de 
provincie Drenthe inzake wijziging van de jaarwedde en vaststelling van de 
pensioenbijdrage van de griffier van de Staten van deze provincie, 1876, 1 stuk

e Uittreksel uit het verbaal der verhandelde bij het provinciaal College van Toezicht 
op de kerkelijke administratie van de Hervormde gemeneeten in Drenthe, inzake 
benoeming van Smidt tot voorzitter van dit College, 1876, 1 stuk

f Ingekomen brief van de direkteur van het Kabinet der Konings inzake de 
eedsaflegging in verband met zijn benoeming als minister van Justitie, met 
bijlagen, 1877, 3 stukken

g Ingekomen brief van de Gedeputeerde Staten van Drenthe inzake zijn ontslag als 
griffier van de Staten van Drenthe, 1877, 1 stuk

h Stukken betreffende de toekenning van pensioen, 1854-1879, 1 omslag

69 Stukken betreffende de verkoop van landerijen te Groningen, verzekeringspapieren,
pachtvoorwaarden en huurcontracten.
1882-1915 1 omslag
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70 Ingekomen stukken bij J.W. van Wildinks, gemeentesecretaris van Groningen 
betreffende de beroeping van een predikant voor Winschoten

71 Manuscript van een verhandeling betreffende grondwetsherziening,
z.d
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4. Aanvulling 2007

4. AANVULLING 2007

72 "Tijdbalk", handgeschreven overzicht van belangrijke gebeurtenissen in de 
(wereld)geschiedenis, beginnend met de geboorte van Christus in het jaar 1 en 
eindigend met de dood van Napoleon in 1821, opgesteld door H.J. Smidt.
[2e helft 19e eeuw] 1 stuk
Rol, papier op linnen, in slechte staat.
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