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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 084 H.A. von Kinckel

Periodisering:
archiefvorming: 1773-1817
oudste stuk - jongste stuk: 1751-1817

Archiefbloknummer:
C25081

Omvang:
164 inventarisnummer(s)0,30 meter

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

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Kinckel, H.A. von

Samenvatting van de inhoud van het archief:
H.A. von Kinckel (1747-1821) vervulde diverse gezantschappen o.a. in Beieren, Wurtemberg en 
Baden. Het archief bevat stukken betreffende zijn diverse gezantschappen, stukken betreffende 
politieke zaken zoals o.a. correspondentie met prinses Wilhelmina van Pruisen in de patriottentijd,
correspondentie met o.a. Lord W. Grenville en Edmund Burke en een verzoek aan de Pruisische 
minister om steun voor de door de Fransen bedreigde Republiek.
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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 084 H.A. von Kinckel, nummer toegang 2.21.099, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Kinckel, von, 2.21.099, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Hendrik August von Kinckel 1) werd 14 Augustus 1747 te Heilbronn in Zuid-Duitschland geboren. Hij
begaf zich reeds op jeugdigen leeftijd naar ons land en trad hier in dienst van de Admiraliteit in 
Zeeland (1764). Na verschillende promoties bij onze Marine gemaakt te hebben, onderbrak hij in 
1778 voor eenigen tijd zijn Hollandschen dienst, om in Engeland onder Admiraal Keppel mede te 
strijden tegen de Franschen. In het volgende jaar werd hij benoemd tot kapitein-ter-zee op het 
Nederlandsche oorlogsschip de “Zuid-Beveland”. Als zoodanig moest hij tegen zijn zin deelnemen 
aan den Vierden Engelschen Oorlog. In 1782 volgde zijn benoeming tot adjudant-generaal bij het 
“Departement der Marine van zijn Hoogheid” en in 1787 kreeg hij den titel van admiraal. Hoewel 
nog niet geheel uit den actieven dienst ter zee getreden, vinden wij hem na het einde van den 
Vierden Engelschen Oorlog toch meestal op het land.

Von Kinckel ging zich toen vooral bezig houden met de binnenlandsche politiek der Vereenigde 
Nederlanden, waarin hij door zijn vriendschap met mannen als mr. L.P. v.d. Spiegel en mr. P.E. van 
de Perre reeds lang was ingewijd. In den toenmaals brandenden strijd tusschen Patriotten en 
Prinsgezinden koos hij onvoorwaardelijk partij voor een stadhouder, van wiens gezag en rechten 
hij een krachtig voorvechter werd. Uit dien tijd dagteekent zijn verbinding met Sir James Harris, 
den in 1784 hier benoemden Engelschen gezant. Gezamenlijk beraamden deze beiden allerlei 
plannen tot de organiseering van een krachtige stadhouderlijke partij. Hun streven was er vooral 
op gericht, de provincie Zeeland voor deze partij te bewaren, waarbij zij de meest gewaagde 
experimenten overwogen, zooals een losmaken van Zeeland van de Unie.

Von Kinckel speelde o.m. een rol bij de voorbereiding der reis van Prinses Wilhelmina naar Holland
(1787) en bij de gebeurtenissen, die zich na de mislukking dezer reis afspeelden. In 1788 vinden wij 
hem op Het Loo aanwezig bij het sluiten van het verbond tusschen Engeland, Pruisen en onze 
Republiek.

In het volgende jaar werd hij benoemd tot Minister-plenipotentiaris bij de Opper- en Nederrijnsche
kreitsen en den Keurvorst van Paltz-Beieren. Toen in 1792 de Eerste Coalitie-oorlog uitbrak, werd 
hij bovendien geäccrediteerd bij den Koning van Pruisen in het leger der gealliëerden, waar hij 
weder met Harris – inmiddels tot Lord Malmesbury verheven – samenwerkte. In deze functie 
beijverde hij zich ten zeerste, om van Pruisen steun te verkrijgen voor de door de Fransen 
bedreigde Republiek.

Bij de omwenteling van 1795 legde Von Kinckel al zijn bedieningen neer, omdat hij meende deze 
onder de nieuwe Franschgezinde regeering niet meer te kunnen vervullen. Hij begaf zich naar 
Engeland, waar de Koning hem een jaargeld toekende uit hoofde van de belangrijke diensten, door
hem aan het Oranjehuis bewezen. Hij werd nu, zooals Prins Wilhelmina het uitdrukte 2), “un demi-
ministre du Roi d’Angleterre”, die allerlei diplomatieke zendingen verrichtte in het belang der 
gecoäliseerde mogendheden. Zoo vinden wij hem in 1799 met Sir Thomas Grenville broeder van 
den bekenden Lord Grenville, te Berlijn. Beide mannen waren daar werkzaam met het doel om den
Koning van Pruisen over te halen, toe te treden tot een tweede coalitie tegen Frankrijk, en de 
Engelsch-Russische expeditie naar Noord-Holland voor te bereiden. Zij volgden van uit Oost-
Friesland den loop dezer expeditie en tegen het einde er van begaven ze zich over Holland weder 
naar Engeland. Ook daarna bleef Von Kinckel werkzaam in het belang der gealliëerden tot den 
Vrede van Amiëns (1802). Van de hervatting van den oorlog in 1803 af tot den slag bij Leipzig in 
1813 bevond hij zich in het sterk onder Franschen invloed staande Zuid-Duitschland, waar hij, 
vooral na 1805 omringd van spionnen, weinig meer voor de zaak der bondgenooten kon doen.

1 Men treft ook de schrijfwijzen aan: von Kinkel en van Kinckel.
2 Zie het schrijven van de Prinses aan den Erfprins van 28 Mei 1797 in: H.T. Colenbrander, Gedenkstukken, II, blz. 

947.
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Na de omwenteling van 1813 begaf hij zich naar Den Haag en stelde zich ter beschikking van den 
Soevereinen Vorst. Deze benoemde hem in 1814 tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd 
minister bij de hoven van Beieren, Wurtemberg en Baden, welke functie hij bekleed heeft tot zijn 
dood (10 November 1821. 3)

Von Kinckel heeft zich ongetwijfeld doen kennen als een man met een helder verstand en van een 
groote activiteit, welke hij in dienst heeft gesteld van het nieuwe vaderland, dat hij zich gekozen 
had, en van het Oranjehuis, waaraan hij zeer verknocht was. Jammer dat hij zich soms wat te veel 
liet leiden door zijn wel wat sterk uitgesproken Engelsche sympathieën.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De papieren van Von Kinckel zijn na zijn dood ingezonden bij het Departement van Buitenlandsche
Zaken, dat ze op 20 Juni 1854 heeft doen toekomen aan het Rijksarchief. Meer(dere) malen heeft 
daarna een gedeeltelijke inventarisatie plaats gehad n.l.:

1. van de zeejournalen en de meeste papieren, op Von Kinckel’s functie bij de Admiraliteit 
betrekking hebbende door Dr. J. de Hullu in De Archieven der Admiraliteitscolleges, no. 
XVIII;

2. van de stukken, betrekking hebbend op Von Kinckel’s gezantschap bij de beide Rijnkreitsen
en den Keurvorst van Paltz-Beieren in den inventaris van het Legatie-archief der Eerste 
Afdeeling van het Rijksarchief (MS.);

3. van de stukken, betrekking hebbende op Von Kinkel’s gezantschap bij de hoven van 
Beieren, Wurtemberg en Baden door J.C. Beth in den inventaris van de Archieven van het 
Departement van Buitenlandsche Zaken (Verslagen omtrent ’s Rijks Oude Archieven 1918, I,
Bijlage VII, A, 1, no. 37 en B, VI, a, n.os 1, 2 en 3).

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

3 Abusievelijk wordt door J.K.J. de Jonge in zijn bovengenoemd opstel over Von Kinckel in Het Nederlandsch 
Rijksarchief, blz. 80, vermeld dat “Von Kinckel fut mis honorablement à la retraite à cause de son âge très 
avancé”. Dit is niet juist; Von Kinckel is tot zijn dood toe in dienst gebleven.



2.21.099 Kinckel, von 9

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De groote waarde van Von Kinckel-papieren is reeds door dr. R.C. Bakhuizen van den Brink in het 
licht gesteld in zijn schrijven van 28 Juli 1854 aan den Minister van Binnenlandsche Zaken: “De 
memoriën en briefwisselingen van Von Kinckel zijn voor de geschiedenis hoogst belangrijk … Zijne 
met talent en geestigheid geschrevene memoriën bevatten een schat van bijzonderheden, die men
vergeefs elders zoekt.” 4) Vooral het feit, dat Von Kinckel met vele bekende figuren uit zijn tijd, 
zooals Von Hardenberg, Burke, Grenville, Van de Spiegel e.a. in relatie heeft gestaan, geeft aan zijn 
papieren groote beteekenis.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Er bleven na deze inventarisaties nog verschillende stukken over, die gedeeltelijk een particulier 
karakter droegen of althans moeilijk in een der bestaande verzamelingen konden worden 
ondergebracht. Deze zijn thans in den hier volgenden inventaris beschreven.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De verzameling is verdeeld in vijf afdeelingen en een aanhangsel. De eerste afdeeling omvat de 
stukken van vóór 1789, het jaar van Von Kinckel’s benoeming tot gezant. Deze afdeeling is weder 
in drie onderafdeeling verdeeld, waarvan de eerste “Zeezaken” verwijst naar den inventaris van dr. 
J. de Hullu; de tweede bevat de stukken, die betrekking hebben op Von Kinckel’s optreden als 
officiëus agent van de stadhouderlijke partij in den Patriottentijd, en een derde onderafdeeling 
omvat “Varia”. De tweede afdeeling loopt over het tijdvak 1789-1795 en verwijst naar den 
inventaris van het Legatie-archief terwijl de derde afdeeling stukken bevat uit den tijd, gedurende 
welke Von Kinckel niet in Nederlandschen dienst was (1795-1814). De vierde afdeeling behelst 
particuliere stukken uit het tijdvak van 1814 tot 1821 en verwijst naar den inventaris van J.C. Beth. 
Stukken, waarvan de tijd van herkomst onbekend is, zijn in de vijfde afdeeling ondergebracht. In 
een Aanhangsel ten slotte zijn brieven van derden aan derden vermeld, waarvan niet kon worden 
aangetoond, dat zij als bijlagen gediend hebben van door Von Kinckel ontvangen bescheiden 
benevens enkele stukken, die bij geen van den andere afdeelingen konden worden ondergebracht.

4 Zie: R. Fruin, De Gestie, blz. 9.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Publicaties

PUBLICATIES
Met de publicatie er van is een begin gemaakt door jhr. J.K.J. de Jonge in het opstel gepubliceerd in
"Het Nederlandsch Rijksarchief", terwijl ook dr. H.T. Colenbrander enkele gedeelten er van heeft 
gepubliceerd in zijn "Gedenkstukken".
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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

COLLECTIE H.A. VON KINCKEL, 1747-1821

COLLECTIE H.A. VON KINCKEL, 1747-1821
I. H.A. VON KINCKEL VOOR ZIJN BENOEMING ALS GEZANT, 1773-1789.

I. H.A. VON KINCKEL VOOR ZIJN BENOEMING ALS GEZANT, 1773-1789.
A. Zeezaken.

A. ZEEZAKEN.
Zie voor de officiële stukken daaromtrent: J. de Hullu. De archieven der Admiraliteitscolleges, nr. 
XVIII.

1 Verzoekschrift van Von Kinckel aan mr. J.A. van de Perre, representant van de 
Eersten Edele in Zeeland, om een promotie bij de Marine te verkrijgen. Minuut.
1777 1 stuk

2 Kostenberekening van Von Kinckel voor het aanwerven en de bezoldiging van 
manschappen voor 's Lands schip "Zuid-Beveland". Minuut.
26 januari 1780 1 stuk

3 Order door Von Kinckel uitgevaardigd als kapitein van 's Lands schip "Zuid-
Beveland". Kopie.
Februari 1781 1 stuk

4 Memories van Von Kinckel aan stadhouder Willem V en baron Van Lijnden van 
Blitterswijk inzake zijn aanspraken op de anciënniteit als adjudant bij de Marine, 
boven de graaf van Bijlandt. Concepten en minuten.
30 december 1781-1783 1 omslag

5 Memorie van (Von Kinckel?) over een uitvinding van markies Du Crest op 
scheepsbouwkundig gebied.
(c. 1782) 1 stuk

6 Memorie van Von Kinckel inzake de zending van een eskader naar de Belgische kust
wegens het dreigend conflict met keizer Jozef II. Minuut.
(c. 1784) 1 stuk

7 Commentaar van Von Kinckel op een door hem ontvangen missive inzake de 
sluiting van de Schelde. Minuut.
(c. 1784) 1 stuk

B. Politieke zaken.

B. POLITIEKE ZAKEN.

8 Stukken betrekking hebbende op een opdracht van de stadhouder aan Von Kinckel, 
om troepen in Duitsland te werven bij het dreigend conflict met keizer Jozef II, 
Minuten.
1784-1787 1 omslag

9 Brieven van Von Kinckel aan Sir J. Harris, gezant van Engeland, inzake de politieke 
toestand der Republiek, tijdens de crisis in de patriottentijd. Minuten.
1784-1787 1 omslag
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1. Twee der brieven (z.j.) zijn in hun geheel afgedrukt in Het Algemeen Rijksarchief, blz. 81-88, terwijl 
een derde van juli 1787 daarin gedeeltelijk is afgedrukt, blz. 160-162.
2. Een der brieven (z.j.) is door Harris van marginale aantekeningen voorzien en is door hem weer 
aan Von Kinckel teruggezonden, in wiens archief hij de plaats van de minuut heeft ingenomen.
3. Zie voor de overige brieven van Von Kinckel aan Harris nr. 83.

10 Ingekomen memorie van mr. L.P. van de Spiegel, bedoelende om de Republiek te 
bewegen, te ijveren voor de handhaving der tractaten, waarbij de integriteit van de 
Zuidelijke Nederlanden werd vastgesteld.
31 oktober 1785 1 stuk

11 Stukken betrekking hebbende op Von Kinckel's Beierse zending in 1785. Minuten en 
kopieën.
1785-1786 1 omslag
In 1785 was er sprake van, dat keizer Jozef II de Zuidelijke Nederlanden zou ruilen tegen Beieren. 
Onze regering zond toen Von Kinckel met een geheime zending naar München, om te trachten over 
deze zaak inlichtingen te verkrijgen (zie in: H.T. Colenbrander, De Patriottentijd, II blz. 39).

12-22 Politieke beschouwingen van Von Kinckel.
1785-1788
12 Over de wenselijkheid van een door Engeland in te dienen memorie. 

(1785), 1 stuk
13 Over het belang van aansluiting der Republiek bij Engeland. (1786), 1 

stuk
14 Over de nadelige gevolgen van de breuk met Engeland. (1786), 1 stuk
15 Over de middelen om de positie van de stadhouder te verbeteren. (c.

1786), 1 stuk
16 Over het belang van het verkrijgen van Engelse invloedssferen in 

Zeeland. (c. 1786), 1 stuk
17 Over de toestand van Europa na de dood van Frederik de Grote. 

(1786), 1 stuk
18 Over de geringe activiteit van de Engelse regering in het belang der 

stadhouderlijke partij. Januari-8 maart 1787, 1 stuk
1. Hierin kopie van twee nota's van Von Kinckel aan prinses Wilhelmina alsmede 
kopie van een schrijven van hem aan Sir J. Harris.
2. Het journaal breekt af bij 8 maart 1787; de rest schijnt verloren te zijn.
3. Het stuk is afgedrukt in Het Nederlandsch Rijksarchief, blz. 120-136.

19 Over een bezoek van Von Kinckel aan Engeland. (27 mei 1787), 2 
stukken

20 Over het oproer der stadhouderlijke partij in Zeeland na de 
aanhouding van prinses Wilhelmina. (Juli 1787), 1 stuk

21 Over een bezoek van Von Kinckel aan Zeeland. September 1787, 1 
stuk

22 Over verschillende onderwerpen, o.a. de opvoeding van de Erfprins. 
9 januari 1788, 1 stuk

23 Ingekomen brieven van Sir J. Harris,
1785-1787 1 omslag
1. De meeste dezer brieven hebben betrekking op een door Harris de 5e juli 1786 bij de Staten-
Generaal ingediende memorie ten gunste der stadhouderlijke partij (zie nr. 143).
2. Als bijlagen in deze omslag vinden wij:
a. Kopie van een brief van Harris aan de stadhouder van 23 juni 1786 met begeleidende memorie.
b. Kopie van het antwoord van de stadhouder van 28 juni 1786.
c. Kopie van het weerwoord van Harris van 5 juli 1786.
3. In het Nederlandsch Rijksarchief, blz. 89-111, zijn afgedrukt de brieven van 16, 23, 27 juni 1786; 10, 
11, 24 juli; 25 oktober; 26 november, benevens de onder N.B. 2 genoemde bijlagen, behalve de 
memorie.
4. Zie voor de overige brieven van Harris de nrs. 48 en 139.
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24-31 Correspondentie van Von Kinckel met prinses Wilhelmina.
1785-1788
24 Brief van Von Kinckel inzake eventuele terugkeer van de stadhouder 

naar Den Haag. Minuut. 1785, 1 stuk
25 Schets van Von Kinckel voor een memorie inzake de door de 

Republiek te volgen gedragslijn. Concept. 1785, 1 stuk
26 Brief met memorie van Von Kinckel over de oorzaken van de voor 

het Oranjehuis ongunstige toestand, benevens antwoordschrijven 
van de prinses. Minuten en kopie. 1786, 1 omslag
Afgedrukt in Het Nederlandsch Rijksarchief, blz. 111-117.

27 Memorie van Von Kinckel, aansporende tot hervorming van het 
kabinet van de stadhouder. Minuut. 1786, 1 stuk
Afgedrukt in Het Nederlandsch Rijksarchief, blz. 117-120.

28 Memorie van Von Kinckel over de post van raadpensionaris in 
Zeeland. Minuut. Z.j, 1 stuk

29 Brief van Von Kinckel over de wenselijkheid, dat mr. L.P. van de 
Spiegel de post van raadpensionaris van Holland zal aanvaarden. 
Minuut. 1787, 1 stuk

30 Memorie van Von Kinckel inzake de keuze van een raadpensionaris 
in Zeeland. Minuut. 25 februari 1788, 1 stuk

31 Brief van Von Kinckel om een bijzondere gunst voor Harris. Minuut. 
Z.j, 1 stuk
Zie voor een latere brief van Von Kinckel aan prinses Wilhelmina nr. 91.

32 Uittreksel uit: "De Triumphzaal van Astrologische Voorzeggingen door J.C. 
Ludeman" gezonden door Von Kinckel aan de echtgenote van mr. L.P. van de 
Spiegel.
1 april 1787 1 stuk
Waarschijnlijk is dit het werkelijk verzonden stuk en is dit later weer aan Von Kinckel teruggegeven, 
in wiens archief het de plaats van de minuut heeft ingenomen.

33 Stukken betrekking hebbende op de reis en de aanhouding van prinses Wilhelmina.
Juli 1787 1 omslag
Inhoud:
a. Drie nagenoeg gelijkluidende beschrijvingen van Von Kinckel, waarvan één onvolledig. Een ervan 
is afgedrukt in Het Nederlandsch Rijksarchief, blz. 153-160.
b. Een andere beschrijving, blijkbaar overgenomen van luitenant-kolonel Stamford.
c. Een minuut-brief van Von Kinckel aan een koninklijke prinses (?) inzake de aanhouding.

34 Memorie van ...... omtrent het samentrekken van Franse troepen te Givet en 
omtrent de Belgische revolutie.
19 juli 1787 1 stuk

35 Door ..... aan Von Kinckel toegezonden gedrukte verklaringen van de Engelse en 
Franse regering inzake het wederzijds beëindigen der bewapening.
27 oktober 1787 1 stuk

36 Brief van Von Kinckel aan ..... over politieke aangelegenheden. Minuut.
(c. 1787) 1 stuk
Het stuk is beschadigd en daardoor onvolledig.

37 Particuliere brieven van Von Kinckel aan mr. P.E. van de Perre. Originele en minuten.
1773-1786 1 omslag
1. Mr. P.E. van de Perre was de broer van mr. J.A. van de Perre, de representant van de Eersten Edele 
in Zeeland.
2. De meeste dezer brieven hebben betrekking op Von Kinckel's verlangen naar een promotie bij de 
Marine.
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3. Bij de brief van 20 juli 1783 is als bijlage een schrijven van graaf L. van Bijlandt aan Von Kinckel 
inzake de door de Republiek voorgenomen expeditie naar Brest.
4. Verschillende dezer brieven zijn blijkbaar werkelijk verzonden en later door Van de Perre weer aan 
Von Kinckel teruggegeven in wiens archief zij de plaats der minuten hebben ingenomen.

38 Memorie van Von Kinckel inzake de regeling van de belastingen in de Republiek en 
de financiële toestand van ons land in vergelijking met die van Engeland.
18 mei 1778 1 stuk
De geadresseerde is onbekend; het stuk is blijkbaar werkelijk verzonden en later door de 
geadresseerde weer aan Von Kinckel teruggegeven, in wiens archief het de plaats van minuut heeft 
gevonden.

39 Memorie van Von Kinckel aan mr. Edmund Burke inzake de regeling van de 
belastingen in de Republiek en de financiële toestand van ons land in vergelijking 
met die van Engeland. Minuut.
Oktober 1799 1 stuk
Het stuk stemt in grote lijnen overeen met het onder nr. 38 vermelde.

40 Memorie van Von Kinckel aan hertog Karel van Weissemburg in verband met diens 
bezoek aan Den Haag. Minuut.
(c. 1779) 1 stuk

41 Particuliere brief van Von Kinckel aan ....
20 juni 1780 1 stuk

42 Drie nagenoeg gelijkluidende memories, strekkende tot hervorming van het leger 
der Oost-Indische Compagnie en tot het verkrijgen van een militaire marine voor 
deze Compagnie. Minuten.
(Na 1781) 1 omslag
Twee dezer memories zijn geschreven door Von Kinckel.

43 Brief van Von Kinckel aan prinses .... inzake mr. Boddiert. Concept.
(c. 1787) 1 stuk

44 Ingekomen brief van luitenant-kolonels De Knecht en Gradmann over de 
verbetering van de militaire staat van Indië.
5 maart 1788 1 stuk

45 Ingekomen memorie van Fritz (?) over de plicht van een staatsambtenaar, om zich 
in tijden van verdeeldheid buiten de partijen te houden.
Z.j 1 stuk
1. Het slot van de memorie ontbreekt.
2. De bedoeling van de onbekende "Fritz" was, om Von Kinckel er van af te houden partij te kiezen in 
de twisten, die de Republiek verdeelden in de patriottentijd. Uit die tijd moet de memorie dus 
dateren.

II. H.A. VON KINCKEL TIJDENS ZIJN GEZANTSCHAP BIJ DE BEIDE RIJNKREITSEN EN DE KEURVORST VAN PALTZ-BEIEREN. 1789-1795.

II. H.A. VON KINCKEL TIJDENS ZIJN GEZANTSCHAP BIJ DE BEIDE RIJNKREITSEN EN DE 
KEURVORST VAN PALTZ-BEIEREN. 1789-1795.
Zie voor de officiële stukken daaromtrent de inventaris van het Legatiearchief der 1e afdeling van het
Algemeen Rijksarchief (m.s.).

46 Lijst van Rijksstenden van de Overrijnse kreits en hun respectievelijke gezanten.
(c. 1789) 1 stuk

47 Ingekomen brieven van ..... over de politieke toestand in binnen- en buitenland.
23 september 1791 en 6 maart 1792 2 stukken
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48 Ingekomen brief van Lord Malmesbury (Sir J. Harris).
4 oktober 1791 1 stuk
Zie voor overige brieven van Harris de nrs. 23 en 139.

49-50 Ingekomen brieven van Th. Walpole.
1791-1792
49 Brief over de wenselijkheid van samenwerking tussen Engeland en 

de keizer tegen Frankrijk. 29 december 1791, 1 stuk
50 Brief over particuliere aangelegenheden. 18 oktober 1792, 1 stuk

51 Ingekomen brief van Sir B. Thompson.
28 februari 1792 1 stuk

52 Ingekomen brief van prins C.G. van Nassau-Usingen inzake een protégé van Von 
Kinckel.
3 juni 1792 1 stuk

53 Ingekomen brief van ..... strekkende om de door Pruisen voorgenomen afval van de 
Eerste Coalitie te rechtvaardigen.
13 december 1793 1 stuk

54 Memorie van Von Kinckel en Lord Malmesbury aan de Pruisische minister K.A. von 
Hardenberg, verzoekende om steun voor de door de Fransen bedreigde Republiek. 
Kopie.
21 september 1794 1 stuk

55 Stukken betrekking hebbende op het ontslag van Von Kinckel uit zijn ambt als 
minister-plenipotentiaris bij de beide Rijnkreitsen.
Januari-maart 1795 1 omslag

56 Memorie van H.F.K. Freiherr von Stein over de noodzakelijkheid om de bewapening 
der grensgebieden van het Duitse Rijk te doen geschieden voor rekening van de 
daar wonende geprivilegieerde standen.
(c. 1795) 1 stuk

III. H.A. VON KINCKEL BUITEN NEDERLANDSE STAATSDIENST. 1795-1814.

III. H.A. VON KINCKEL BUITEN NEDERLANDSE STAATSDIENST. 1795-1814.

57-67 Politieke en andere beschouwingen van Von Kinckel.
1795-1814
57 Aantekeningen over Von Kinckel's lotgevallen gedurende de eerste 

helft van het jaar 1795. 1795, 1 omslag
Een onderzoek van deze aantekeningen vormt een beschrijving van Von Kinckel's 
politieke loopbaan van 1770-1795, welke beschrijving door hem in 1795 werd 
opgemaakt voor de hertog van Portland.

58 Beschouwingen omtrent de vorming der z.g. "états secondaires" der 
Franse Republiek. (c. 1797), 1 stuk

59 Beschouwingen omtrent de houding van Pruisen gedurende de 
Eerste Coalitie-oorlog en verhaal omtrent Von Kinckel's reis naar 
Berlijn in 1799. 1799, 1 stuk
Gedeeltelijk afgedrukt in: H.T. Colenbrander, Gedenkstukken II, nr. 842 en III, 2e 
stuk, nr. 674.

60 Dagboek, gemaakt gedurende Von Kinckel's verblijf in Duitsland in 
1799. 2 maart-22 juli 1799, 1 stuk
Grotendeels afgedrukt in: H.T. Colenbrander. Gedenkstukken III, 2e stuk, nr. 674.



16 Kinckel, von 2.21.099

61 Aantekeningen over het vertrek van Lord Grenville uit Berlijn. 20 
augustus 1799, 1 stuk
Onder deze aantekeningen staat een eveneens door Von Kinckel geschreven stuk: 
"Titres du Landgrave de Hesse aux Pays-Bas".

62 Aantekeningen omtrent de Engels-Russische inval in Noord-Holland 
in 1799. 24 september-15 oktober 1799, 1 omslag
Hierbij bevinden zich aantekeningen omtrent, een nieuwe constitutie voor ons 
land.

63 Dagboek, gemaakt gedurende Von Kinckel's verblijf in Engeland na 
de mislukte Engels-Russische inval in Noord-Holland. 23 oktober-7 
november 1799, 1 stuk
Gedeeltelijk afgedrukt in: H.T. Colenbrander, Gedenkstukken III, 2e stuk, nr. 810.

64 Aantekeningen over een eventuele bemiddeling van Pruisen in de 
Tweede Coalitie-oorlog. 10 januari 1800, 1 stuk

65 Aantekeningen over een verzoening tussen de hoven van Rusland en
Oostenrijk. 20 december 1800, 1 stuk

66 Dagboek, gemaakt gedurende Von Kinckel's verblijf in Engeland in 
1803. 25 februari-8 april 1803, 1 stuk
Tussen de aantekeningen bevinden zich minuten van brieven, door Von Kinckel in 
die tijd geschreven aan Lord Hawkesbury, Lord Liverpool, de hertog van Portland, 
Lord Hervey en mr. Hammond, welke brieven alle betrekking hebben op Von 
Kinckel's sollicitatie naar een gezantschapspost en de verhoging van zijn jaargeld.

67 Beschouwingen omtrent het verdrag van Fontainebleau. 15 april 
1814. , 1 stuk

68-69 Brieven van Von Kinckel aan Lord W. Grenville en mr. G. Aust.
1795-1802
Lord Grenville was van 1791-1801 in Engeland secretary of state for foreign affairs en mr. Aust was 
under-secretary in hetzelfde departement.
68 Brieven betrekking hebbende op de Eerste Coalitie-oorlog. Minuten. 

Juli 1795-juni 1796, 1 omslag
1. De brief van 11 juli 1795 is gedeeltelijk afgedrukt in: H.T. Colenbrander, 
Gedenkstukken II, nr. 714.
2. Op een der stukken staat tevens een extract van een brief van Von Kinckel aan 
K.A. von Hardenberg van 7 augustus 1795.

69 Brief inzake de schadeloosstellingen der Duitse vorsten na de vrede 
van Luneville. Minuut. 6 oktober 1802, 1 stuk

70-77 Brieven van Von Kinckel aan de hertog van Portland.
1795-1804
W.H.C. Bentinck, hertog van Portland, was van 1794-1801 in Engeland home secretary en van 1801-
1807 lord president of the council.
70 Brieven betrekking hebbende op een Eerste Coalitie-oorlog. 

Minuten. 20 augustus 1795-augustus 1797, 1 omslag
71 Brief over de toestand van Europa na de preliminairen van Leoben. 

Minuut. 20 oktober 1797, 1 stuk
72 Brief over het congres te Rastadt. Minuut. 15 september 1798, 1 stuk
73 Brief over Von Kinckel's zeereis naar Duitsland in 1799. Minuut. 20 

april 1799, 1 stuk
74 Brief over de neutraliteit van Pruisen en de veranderde gezindheid 

van de erfprins. Minuut. 20 juli 1799, 1 stuk
75 Brief over de vrede van Amiëns. Minuut. 7 december 1802, 1 stuk
76 Brieven tot het verkrijgen van een zending vanwege De Engelse 

regering. Minuten. 20 februari en 12 mei 1803, 2 stukken
77 Brief inzake gebiedsoverdracht in Zuid-Duitsland. Minuut. 23 

november 1804, 1 stuk
Zie voor de overige brieven aan de hertog van Portland de nrs. 66 en 96.
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78 Brief van Von Kinckel aan de Pruisische generaal-majoor J.R. van Bischopswerder, 
waarin hij verzoekt om een jaargeld vanwege de Pruisische regering. Minuut.
(c. 1795) 1 stuk

79 Brief van Von Kinckel aan ..... waarbij hij vraagt, dat de goederen van zijn 
echtgenote aan de linker Rijnoever in de oorlog zullen worden ontzien. Minuut.
(1795)

80-82 Brieven van Von Kinckel aan mr. G. Canning.
1796-1798
Mr. G. Canning was eerst secretaris van de hertog van Portland; later bekleedde hij een functie bij 
Lord Grenville.
80 Brieven betrekking hebbende op de Eerste Coalitie-oorlog. Minuten. 

3 februari 1796-15 maart 1797, 1 omslag
81 Verzoek om uitbetaling van nog door de Engelse regering aan Von 

Kinckel verschuldigde gelden. Minuut. 26 november 1798, 1 stuk
82 Brief inzake Von Kinckel's aanstaand vertrek uit Engeland. Minuut. 14

december 1798, 1 stuk

83 Brieven van Von Kinckel aan Lord Malmesbury (Sir J. Harris). Minuten.
1796-1802 2 stukken
Zie voor de overige brieven van Von Kinckel aan Harris nr. 9.

84 Ingekomen brief van ..... over de toestand van Europa in het begin van 1797. Extract.
(c. februari 1797) 1 stuk

85 Brief van Von Kinckel aan Sir Morton Eden, Engels gezant in Oostenrijk, waarbij hij 
zijn voorlichting aanbiedt tot het vormen van een militaire marine voor Oostenrijk, 
alsmede begeleidende memorie daarover voor baron Thugut. Minuut.
15 januari 1798 1 stuk

86 Memorie door Von Kinckel ingediend bij de Franse commissaris Rudler, waarin hij 
verzoekt, dat het beslag, door de Fransen gelegd op een landgoed van zijn 
echtgenote te Alzey, zal worden opgeheven. Minuut.
Maart 1798 1 stuk

87 Brief van Von Kinckel aan Lady Harcourt. Concept.
11 juni 1799 1 stuk

88-89 Brieven van Von Kinckel aan de erfprins.
1799
88 Brief met het doel om samenwerking te verkrijgen tussen de erfprins

en Lord Grenville. Minuut. 14 juni 1799, 1 stuk
89 Brieven inzake de voorgenomen landing de Engelsen en Russen in 

Noord-Holland. 15 juni en 7 augustus 1799, 2 stukken
Op één dezer stukken bevindt zich mede een minuut-brief aan de keurvorst van 
Beieren.

90 Brief van Von Kinckel aan ..... inzake de verwijdering van graaf M.J. de Montgelas 
van het Beierse hof. Minuut.
15 juli 1799 1 stuk

91 Brief van Von Kinckel aan prinses Wilhelmina inzake de landing der Engelsen en 
Russen in Noord-Holland. Minuut.
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10 oktober 1799 1 stuk
Zie voor de overige brieven van Von Kinckel aan prinses Wilhelmina nrs. 24-31.

92-93 Brieven van Von Kinckel aan mr. Thomas Grenville.
1799-1800
92 Brieven na de mislukte Engels-Russische inval in Noord-Holland. 

Minuten. 26 oktober en 23 november 1799, 2 stukken
93 Brieven over pogingen om de erfprins meer naar de zijde van 

Engeland te brengen. Minuut. 10 maart 1800, 1 stuk

94 Brief van Von Kinckel aan Lord Auchland. Minuut.
4 december 1799 1 stuk

95 Brieven van Von Kinckel aan mrs. Louise Stuart. Minuten en concept.
December 1799, 1800 en verder z.j 1 omslag
Von Kinckel knoopte tijdens zijn verblijf in Engeland in 1799 een liaison aan met mrs. Louise Stuart. 
In de correspondentie met haar worden ook politieke gebeurtenissen besproken. Tussen deze 
brieven bevindt zich ook een schrijven aan "Mademoiselle Adèle" (?).

96 Brieven van Von Kinckel aan de hertog van Portland en mr. G. Hammond. Minuten.
6 januari-25 juli 1802 1 stuk
1. Zeven minuut-brieven samen op één stuk. De brieven hebben voornamelijk betrekking op de 
vrede van Amiëns en op de wens van Von Kinckel, om daarna vanwege de Engelse regering een 
gezantschapspost in Duitsland te verkrijgen.
2. Zie voor de overige brieven aan de hertog van Portland de nrs. 66 en 70-77; voor die aan mr. 
Hammond de nrs. 66 en 107-108.

97 Brieven van Von Kinckel aan de Engelse regering om vermeerdering van zijn 
jaargeld en om een benoeming als gezant in Duitsland. Minuten.
2 maart 1802 2 stukken
Eén der stukken geeft een beschrijving van Von Kinckel's politieke loopbaan, welke in grote trekken 
overeenstemt met de onder nr. 57 N.B. genoemde beschrijving, bestemd voor de hertog van 
Portland.

98 Brief van Von Kinckel aan Lord ..... om verhoging van zijn jaargeld. Minuut.
9 maart 1802 1 stuk

99-100 Brieven van Von Kinckel aan Lord Liverpool.
1802-1803
99 Brief inzake een introductie bij Lord Hawkesbury. Minuut. 16 april 

1802, 1 stuk
100 Beschrijving van Von Kinckel's politieke loopbaan en verzoek om de 

steun van de Engelse regering. Minuut. Maart 1803, 1 stuk
1. Deze levensbeschrijving stemt overeen met de onder nr. 97 N.B genoemde.
2. Zie voor de overige brieven aan Lord Liverpool nr. 66.

101 Brief van Von Kinckel aan baron ..... inzake een aan hem geleend bedrag. Minuut.
30 mei 1802 1 stuk

102-104 Brieven van Von Kinckel aan Lord Hawkesbury.
1802-1803
Lord Hawkesbury was van 1801-1804 in Engeland secretary of state for foreign affairs.
102 Brieven over de schadeloosstellingen der Duitse vorsten na de vrede 

van Luneville. Minuten. 30 augustus en 18 september 1802, 2 
stukken

103 Brief over de vrede van Amiëns. 10 oktober 1802, 1 stuk
104 Brief over de invloed der groot-hertogin van Baden in de 
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internationale politiek. Minuut. 12 februari 1803, 1 stuk
Zie voor de overige brieven aan Lord Hawkesbury nr. 66.

105 Brief van Von Kinckel aan ..... waarin hij verhaalt van de pogingen door hem in 1795 
gedaan om in Engelse dienst te komen. Onvolledig concept.
Februari 1803 1 stuk

106 Brief van Von Kinckel aan generaal Pulteneij over de vraag, of hervatting van de 
oorlog met Frankrijk wenselijk is. Minuut en concept.
12 april 1803 2 stukken

107-108 Brieven van Von Kinckel aan mr. G. Hammond.
1803
107 Brief over de aanspraken van Duitse vorsten op de titel van 

keurvorst na de Reichsdeputations Hauptschluss. Minuut. 12 mei 
1803, 1 stuk

108 Brief bij Von Kinckel's vertrek uit Engeland. Minuut. 1803, 1 stuk
Zie voor de overige brieven aan mr. Hammond de nrs. 66 en 96.

109 Stukken betrekking hebbende op Von Kinckel's moeilijkheden met de Franse 
gezanten in Baden. Ingekomen brieven, minuten, kopieën en aantekeningen.
1804-1810 1 omslag

110 Brief van Von Kinckel aan de prefect ..... om een paspoort voor zijn echtgenote. 
Onvolledige minuut.
(na 1804) 1 stuk

111 Brief van Von Kinckel aan madame De Walsh inzake zijn verhouding tot de groot-
hertog van Baden.
29 december 1810 1 stuk

112 Brief van Von Kinckel aan ..... inzake een schuld. Onvolledig concept.
1810 1 stuk

113 Particuliere brieven van Von Kinckel aan de groothertog van Baden.
9 april, 16 mei 1812 1 omslag

114 Brief van Von Kinckel aan baron ..... over een persoonlijke vete. Minuut.
(c. 1813) 1 stuk

115 Memories van Von Kinckel, bestemd voor M. Robinson, bevattende het verhaal van 
Von Kinckel's politieke loopbaan en strekkende om een zending in Engelse dienst te
krijgen. Concept (?) en minuut.
22 februari 1814 2 stukken
Eén der memories gaat terug tot 1795; de andere tot ± 1770.

116 Memorie van Von Kinckel aan de markies van Hertford over de politieke toestand. 
Minuut.
(April 1814) 1 stuk
Het stuk wordt voorafgegaan door het begin van een brief aan een koninklijke prinses (?), welk 
schrijven niet is voltooid.

117 Brief van Von Kinckel aan ..... over de toestand in Europa na de val van Napoleon. 
Minuut.
(Mei c. 1814) 1 stuk
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118 Brieven van Von Kinckel aan Lord Wellington na de val van Napoleon. 2 concepten.
(c. 1814) 1 stuk
Op hetzelfde stuk bevindt zich een concept-schrijven aan Lord ..... met een overzicht van Von 
Kinckel's leven gedurende het tijdvak 1802-1814.

IV. H.A. VON KINCKEL, GEZANT VAN KONING WILLEM I IN BEIEREN, WURTEMBERG EN BADEN, 1814-1821.

IV. H.A. VON KINCKEL, GEZANT VAN KONING WILLEM I IN BEIEREN, WURTEMBERG EN 
BADEN, 1814-1821.
Zie voor de officiële stukken daaromtrent: Verslagen omtrent 's Rijks oude Archieven 1918, I, Bijlage 
VII, a: nr. 37 en B. VI, a. nrs. 1, 2 en 3.

119 Brief van Von Kinckel aan de groot-hertogin van Baden. Minuut.
1814 1 stuk

120 Beschouwingen van Von Kinckel voor het verdrag van Fontainebleau en de 
terugkomst van Napoleon in 1815.
(1815) 1 stuk

121 Brief van Von Kinckel aan ..... om voorspraak bij Von Stein tot het verkrijgen van een
verklaring voor zijn schoonbroer Von Botzheim. Minuut.
(1815) 1 stuk

122 Memorie van Von Kinckel ..... omtrent de vraag in hoeverre personen, in dienst bij 
een buitenlands gezantschap, vallen onder de rechtspleging van het land, waar het 
gezantschap gevestigd is. Minuut.
1815 1 stuk

123 Memorie van Von Kinckel aan de groot-hertog van Baden inzake de bestraffing van 
een staatsambtenaar. Minuut.
6 januari 1816 1 stuk

124 Memorie van Von Kinckel aan ..... over particuliere aangelegenheden. Kopie.
5 maart 1816 1 stuk

125 Brief van Von Kinckel aan koning .....
1 november 1816 1 stuk

126 Brief van Von Kinckel aan de redacteur van "Le Courier". Minuut.
1816 1 stuk
Zie voor hiermee verband houdende stukken nr. 158.

127 Memorie van Von Kinckel aan een minister in Baden ten gunste van zijn zwager. 
Minuut.
2 januari 1817 1 stuk

128 Verzoekschrift van Von Kinckel aan de koning van Beieren om toestemming voor 
baron De Quadt om in het gebied van Z.M. het Nederlandse uniform te dragen. 
Minuut.
23 maart 1801 1 stuk

129 Memorie van Von Kinckel aan een Nederlands minister inzake een besluit van 
koning Willem I, waardoor personen in diplomatieke dienst hun militaire rang 
zouden verliezen. Minuut.
30 april 1817 1 stuk
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130 Memorie van Von Kinckel aan de minister van Buitenlandse Zaken in Wurtemberg 
over de invoering van een constitutie in Beieren. Minuut.
21 mei 1817 1 stuk

131 Brief van Von Kinckel aan hertogin Louise van Baden over een bezoek van de hertog
van Brunswijk aan Berlijn. Minuut.
Mei 1817 1 stuk

132 Memorie van Von Kinckel aan baron ..... over de bijeenroeping der Staten door de 
groot-hertog van Baden. Minuut.
Z.j 1 stuk

V. STUKKEN WAARVAN DE TIJD VAN HERKOMST NIET BEKEND IS.

V. STUKKEN WAARVAN DE TIJD VAN HERKOMST NIET BEKEND IS.

133 Beschouwingen omtrent de persoonlijkheid van graaf Bentinck van Rhoon.
2 stukken

1. Deze graaf Bentinck van Rhoon is waarschijnlijk W.G.F. Bentinck van Rhoon (1762-1835).
2. De stukken zijn door Von Kinckel geschreven, de beschouwingen zijn afkomstig van "un ami de Mr.
le Comte de Rhoon".

134 Ingekomen schrijven van mr. L.P. v.d. Spiegel (?).
Z.j 1 stuk

135 Verzoekschriften van Von Kinckel aan een raadpensionaris der Republiek ten gunste
van mevrouw van Rozendaal geb. Van Duvenvoorde. Concept en minuten.

1 omslag

136 Memorie van Von Kinckel aan graaf Von Witgenstein inzake door deze 
verschuldigde gelden. Minuut.

1 stuk

137 Ingekomen brieven van onbekenden inzake particuliere aangelegenheden.
2 stukken

138 Gelukwens van Von Kinckel aan een koninklijke prinses met de geboorte van een 
kleinkind. Minuut.

1 stuk

139 Ingekomen brief van Sir J. Harris over particuliere aangelegenheden.
1 stuk

140 Brief van Von Kinckel aan ..... inzake zijn eventueel treden in Russische dienst. 
Onvolledige minuut.

1 stuk
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AANHANGSEL

AANHANGSEL

141 Memorie van mr. Willem Bentinck van Rhoon aan prinses Anna omtrent de 
politieke toestand in onslland. Kopie.
23 augustus 1751 1 stuk
Grotendeels afgedrukt in het Nederlandsch Rijksarchief, blz. 51-53.

142 Rapporten van gezanten aan buitenlandse hoven aan de Staten-Generaal. Kopieën.
1785-1788 1 omslag

143 Memorie van Sir J. Harris aan de Staten-Generaal ten gunste der stadhouderlijke 
partij, met marginale aantekeningen van Von Kinckel, benevens concept-antwoord 
op de memorie. Kopieën (?).
Juni-juli 1786 1 omslag
1. Zie voor onderhandelingen over deze memorie nr. 25.
2. De memorie is hier nagenoeg in haar oorspronkelijkevorm, zoals die door mr. L.P. v.d. Spiegel was 
opgesteld; hij is enigszins gewijzigd, ingediend. (Zie H.T. Colenbrander, De Patriottentijd, III, bijlagen 
II, 4). Ook het concept-antwoord is waarschijnlijk opgesteld door mr. L.P. v.d. Spiegel.

144 Gedrukte akte van verbintenis van oud-vroedschapsleden van Zeeuwse steden, 
gericht tegen de patriotten.
(Februari c. 1787) 1 stuk
De akte is afgedrukt in: G.W. Vreede, Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten, III, blz. 134.

145 Memorie van mr. L.P. van de Spiegel aan Sir J. Harris inzake de troebelen in de 
Republiek tijdens de crisis in de patriottentijd. Kopie (?).
17 mei 1787 1 stuk
Afgedrukt in: Het Nederlandsch Rijksarchief, blz. 143, 146.

146 Memorie van prinses Wilhelmina aan Frederik Willem II, koning van Pruisen, over 
de wenselijkheid, dat het Pruisische leger de Republiek binnentrekt. Kopie.
Juli 1787 1 stuk

147 Plan tot luisterrijke viering van de verjaardag van stadhouder Willem V, door de 
Vaderlandsche Sociëteit.
(c. 1787) 1 stuk

148 Geschrift: "Pensées impartiales sur la nonciature, établie en Bavière", vermoedelijk 
afkomstig van de abt Defrane en gericht aan Karl von Dalberg.
1 september 1788 1 stuk

149 Verzoekschriften der stad München aan de keurvorst van Beieren om wegneming 
van enige misbruiken in de regering. Kopieën.
26 september 1788 1 stuk

150 Brieven van Jacob Van Lansberge, gezant te Keulen, aan onze regering, inzake de 
oprichting van een waag in die stad, met bijlage op deze zaak betrekking hebbende.
5 september en 21 oktober 1791 2 stukken

151 Missive van A.W. van Reede, gezant te Berlijn, aan onze regering. Kopie.
2 december 1791 1 stuk

152 Proclamatie van Dumourie aan het Bataafse volk. Kopie.
Februari 1793 1 stuk
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153 Brieven van de heer G .... aan mevrouw ..... over politieke aangelegenheden.
13 april en 11 mei 1795 2 stukken
Het is mogelijk, dat de heer Geroinus de afzender der brieven en de echtgenote van Von Kinckel de 
geadresseerde was.

154 Brieven van de heer Geroinus aan de heer ..... over politieke aangelegenheden.
21 april en 24 juni 1795 2 stukken
Het is mogelijk, dat de geadresseerde een broer van Von Kinckel was.

155 Brief van Sir J.M.L. (?) aan Sir William Pitt inzake een eventuele vrede tussen 
Engeland en Frankrijk. Kopie.
30 juni 1795 1 stuk

156 Brief van mr. G. Hammond aan de hertog van Portland inzake een beslissing van 
Lord Hawkesbury omtrent de verhoging van Von Kinckel's jaargeld.
15 april 1802 1 stuk

157 "Fameuse lettre" van K.A. Freiherr von Wangenheim aan de koning van 
Wurtemberg over democratische stromingen in het Koninkrijk. Kopie (?).
12 januari 1816 1 stuk
Een derde heeft aan een brief een citaat van Montesquieu toegevoegd.

158 Stukken betreffende de afschaffing van de slavenhandel.
Juli 1816 1 omslag
1. Inhoud: een gedrukt exemplaar van "L'Oraclë", en van de "Journal de Francfort" en een door Von 
Kinckel gemaakt extract uit "Le Courier".
2. Zie voor een hiermee verband, houdend stuk nr. 126.

159 Memorie van graaf De Mercy over de toestand in Europa, ontstaan door de Franse 
revolutie. Kopie.
Z.j 1 stuk

160 Brief van de heer Renier aan Duijnkerke over het aanstellen van musici op een 
schip. Kopie.
Z.j 1 stuk

161 Schets van Cromwell's geschiedenis door A. Von Kotzebue.
Z.j 1 stuk

162 Werkplan van een kostschool voor Protestantse jonge dames te Colmar, opgemaakt
door de directeur Titot. Kopie.
Z.j 1 stuk

163 Door Von Kinckel opgemaakte chronologische lijst van de stukken in zijn archief 
over het tijdvak 1779-1814.

1 stuk

164 Omslagen, waarop zich door Von Kinckel gestelde aantekeningen bevinden.
6 stukken

1. Dit zijn of omslagen, waaruit de stukken ontbreken of omslagen, welke zo heterogene stukken 
bevatten, dat zij bij de nieuwe indeling hun betekenis verloren hebben.
2. Op één der omslagen bevinden zich belangrijke aantekeningen omtrent een door Von Kinckel van 
Van der Spiegel ontvangen brief van november 1785.
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