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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 475 Beelaerts van Blokland

Periodisering:
archiefvorming: 1505-2001
oudste stuk - jongste stuk: 1381-2007

Archiefbloknummer:
C22207

Omvang:
1329 inventarisnummer(s)15,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Franse, Engelse en Duitse documenten komen in 
onderscheiden mate ook voor.

Soort archiefmateriaal:
Het archief bevat zowel originelen als kopieën, afschriften en (genealogisch) 
documentatiemateriaal, dat als archiefmateriaal in de beschrijvingen is opgenomen. Verder meest 
normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, alsmede foto’s, en in beperkte mate 
charters, kaarten en tekeningen.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Beelaerts (van Blokland)
Van Beeftingh
Van Citters
Esser (Meerman)
Gallé
Kneppelhout
(Mersen) Senn van Basel
De Pagniet
Van Riemsdijk
Sautijn
Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
Snoeck
Van Tuyll van Serooskerken tot Coelhorst
De Witte
Pieter Beelaerts van Blokland (1744- 1812)
Gerard Beelaerts van Blokland (1772-1844)
Frans Willem Anne Beelaerts van Blokland (1810-1886)
Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland (1843-1897)
Frans Beelaerts van Blokland (1872-1956) en zijn echtgenote Maria Adriana Snoeck (1873-1948)
Matthias Adriaan (‘Aank’) Beelaerts van Blokland (1910-1990) en zijn echtgenote Vincentia Regina 
van Tuyll van Serooskerken tot Coelhorst (1916-1957)
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Joanna Bregje Briët geb. Beelaerts van Blokland (1915-2007)
Matthias Adriaan Snoeck (1761-1840)
Matthias Snoeck (1807-1852)
Matthias Adriaan Snoeck (1838-1911)
Vincent Maxilimilaan van Tuyll van Serooskerken tot Coelhorst (1744-1794) en Dorothea Henriette 
Marie Louise de Pagniet (1751-1836)
Willem René van Tuyll van Serooskerken tot Coelhorst (1781-1852)
Carel Lodewijk van Tuyll van Serooskerken (1784-1835) en Marie Louise Gildemeester (1790-1860)
Vincent Gildemeester van Tuyll van Serooskerken tot Coelhorst (1812-1860) en Charlotte Henriette 
Mansfield (1818-1869)
William Charles Reginald van Tuyll van Serooskerken tot Coelhorst (1845-1903) en Anna Mathilda 
van Limburg Stirum (1854-1932)
Henri Charles van Tuyll van Serooskerken tot Coelhorst (1884-1950) en Marcelle Wilhelmine de 
Smeth van Alphen (1889-1960)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het oudere deel van het familie-archief bevat hoofdzakelijk eigendomsbewijzen, boedel- en 
nalatenschapsstukken en andere bescheiden over financiële en/of vermogenszaken. Vanaf de 
tweede helft van de 18e eeuw neemt de hoeveelheid bescheiden voortvloeiend uit de bezigheden 
en belangstellingen van de archiefvormers allengs toe. De in omvang grootste bijdrage aan het 
archief is gevormd door Frans Beelaerts van Blokland (1872-1956), gezant te Peking (1909-1919), 
minister van Buitenlandse Zaken (1929-1933), vice-president van de Raad van State (1933-1956) en 
voorzitter van de Buitengewone Raad van Advies van de regering in Londense ballingschap (1942-
1944). In het gedeponeerde archief van de familie Van Tuyll van Serooskerken tak Coelhorst 
bevindt zich een aanmerkelijke hoeveelheid brieven en geschriften van Isabella Agneta Elisabeth 
de Charrière geb. van Tuyll van Serooskerken, beter bekend als ‘Belle van Zuylen’.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B), deels niet 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 475 Beelaerts van Blokland, nummer toegang 2.21.253, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Beelaerts van Blokland, 2.21.253, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
 

De oudste voorouders van wie onze afstamming in mannelijke lijn vaststaat, waren in de 
veertiende en vijftiende eeuw grondeigenaren in de Meyerij van ’s-Hertogenbosch (..). Hoger 
dan tot het midden van de veertiende eeuw kan dusver de stamreeks niet worden opgevoerd.

Aldus de toenmalige stamhouder in oudste linie van de familie Beelaerts van Blokland, Frans 
(1872-1956), in zijn genealogische monografie Het geslacht Beelaerts (1955). Vanuit de Meierij van 
Den Bosch is de familie Beelaerts via het tussenstation Heusden in Dordrecht aangeland. Daar 
splitste de familie zich rond 1700. Een jongere staak ging Beelaerts van Emmichoven heten naar de 
ambachtsheerlijkheid van die naam die in 1724 deze staak toeviel. De oudere staak ging naderhand
Beelaerts van Blokland heten naar de vrije heerlijkheid Laag-Blokland in de Alblasserwaard, die 
door huwelijk van Gerard Beelaerts (1710-1790) met Anna Wilhelmina Brandwijk van Blokland 
(1716-1769) in deze staak van de familie terecht kwam. Beide staken vertakten zich verder. Vier 
leden van de linie Beelaerts van Blokland zijn in de jaren 1815-1817 in de Nederlandse adelstand 
verheven 1 .

Frans Beelaerts van Blokland (1872-1956), aan wie het bovenstaande citaat ontleend is, 
promoveerde in 1895 te Leiden tot doctor in de rechtswetenschap. Hij was achtereenvolgens 
advocaat bij de Hoge Raad, klerk bij de Arrondissementsrechtbank van Den Haag (1896), adjunct-
commies (1897) en vervolgens commies (1901) bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie, 
daarnaast secretaris van de Derde Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (1900) en secretaris
van de Staatscommissie voor de Zuid-Afrikaanse Schadevergoedingen (1902), en van 1904-1909 
commies-griffier van de Tweede Kamer. De doorbraak in zijn carrière kwam toen hij in 1909 
benoemd werd tot minister-resident met de persoonlijke titel van buitengewoon gezant en 
gevolmachtigd minister in China, waar hij tien jaar zou blijven. Het leverde hem, terug in Den 
Haag, de bijnaam ‘de mandarijn’ op. In de jaren 1919-1927 fungeerde hij aanvankelijk als 
waarnemend secretaris-generaal, maar al spoedig als chef van de afdeling Diplomatieke Zaken 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in welke hoedanigheid hij ook Nederland 
vertegenwoordigde op de Conferentie van Washington over de Stille Oceaan en het Verre Oosten 
(1921-1922). Zijn functie als buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in België en 
Luxemburg heeft hij niet opgenomen omdat hij kort na benoeming werd geroepen tot het 
ministerschap van Buitenlandse Zaken (1927-1933). Vervolgens werd hij in 1933 benoemd tot vice-
president van de Raad van State, welke functie hij pas met zijn overleden ontruimde. In 1935 werd 
hij lid en in 1947 voorzitter van de Hoge Raad van Adel, in 1936 minister van Staat, terwijl hij in 
1938 Nederland vertegenwoordigde bij de herdenking in Zuid-Afrika van de ‘grote trek’.

Beelaerts week in mei 1940 met de koningin en regering uit naar Engeland en werd daar benoemd 
tot voorzitter van de Buitengewone Raad van Advies. Uit zijn huwelijk met jkvr. Maria Adriana 
Snoeck (1873-1948) werden twee zoons geboren, Gerard (1908-1997) die in 1940 als diplomaat in 
het buitenland vertoefde en net als zijn vader de oorlogsjaren in vrijheid doorbracht, en Matthias 
Adriaan (1910-1990), wiens loopbaan zich eveneens goeddeels bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken voltrok 2 .

1 F. Beelaerts van Blokland, Het geslacht Beelaerts, Den Haag 1955, 88, 95-96, 113, citaat p. 3
2 Beelaerts, Geslacht,160-161, Nederland’s Adelsboek jg. 79 (Den Haag, 1988) p. 299-300; A.W. Beelaerts van Blokland,

‘Jhr.mr. Frans Beelaerts van Blokland (1872-1956), markante Hagenaar, minister en vice-president van de Raad 
van State’, Jaarboek 2006 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, p. 167-211, hier 177 (‘mandarijn’) en 178 
(waarnemend secretaris-generaal).
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Frans ‘de mandarijn’ Beelaerts was met zijn carrière een waardig navolger van zijn overgrootvader 
Gerard (1772-1844). Deze was in 1794 te Utrecht gepromoveerd en tot in 1802 advocaat te Den 
Haag geweest. Toen bij de vrede van Amiens (1802) de Bataafse Republiek de zeggenschap over de
Kaapkolonie terugkreeg, werd Gerard daar benoemd tot procureur-generaal. Hij vertrok op 24 
december 1802 naar de Kaap. Nadat de Engelsen in 1806 de kolonie opnieuw hadden bezet, werd 
Gerard met de titel ‘secretary of Justice’ werkzaam voor het Britse bestuur. Zijn Kaapse tijd leverde 
hem de na zijn terugkeer in Nederland, najaar 1817, de bijnamen ‘de Kapenaar’ en ‘de Hottentot’ 
op. In Nederland fungeerde hij aanvankelijk als rechter in de rechtbank van eerste aanleg te 
Rotterdam (1818-1822). In de jaren 1823-1841 was hij lid van de Tweede Kamer, daarbij vanaf 1829 
secretaris en in 1837 en vanaf 1840 tot overlijden lid van de Raad van State. In de tussenliggende 
jaren 1837-1840 bekleedde hij het ambt van minister van Financiën. Na zijn terugtreden uit die 
functie werd hij nog benoemd tot minister van Staat 3 .

In de twee generaties tussen Gerard ‘de Kapenaar’ (1772-1844) en zijn achterkleinzoon Frans ‘de 
mandarijn’ Beelaerts van Blokland (1872-1956) zijn Frans Willem Anne Beelaerts van Blokland 
(1810-1886) en diens zoon Gerard Jacob Theodoor (1843-1897) wat minder tot prominentie 
gekomen. De eerste nam in 1831 als student en lid van het vrijwillige Leidse Jagerskorps deel aan 
de Tiendaagse Veldtocht. Hij fungeerde na voltooiing van zijn studie in Leiden functies bij de 
rechterlijke macht, laatstelijk als vice-president van het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland 
tot de opheffing daarvan in 1876. Zijn zoon G.J.Th. fungeerde na zijn studie als advocaat bij de 
Hoge Raad en adjunct-commies bij het departement van Justitie, waar hij tot referendaris opklom.
In de jaren 1883-1894 was hij lid van de Tweede Kamer, waarvan 1881-1891 als voorzitter. In de 
jaren 1886-1892 was hij bovendien lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De Kaapse tijd van Gerard Beelaerts vond zijn echo in de nauwe contacten van zowel Frans Willem 
Anne, Gerard Jacob Theodoor als Frans Beelaerts van Blokland. G.J.Th. Beelaerts van Blokland was 
vanaf 1885 zelfs minister-resident en vanaf 1889 buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister 
van de Zuid-Afrikaanse Republiek in Frankrijk, Duitsland en Portugal en opereerde op meer 
incidentele basis ook in Zwitserland, België en Italië uit naam van de Zuid-Afrikaanse Republiek 4 .

In een andere staak van de familie, afstammend van een broer van Gerard ‘de Kapenaar 
(Hottentot) ’ (1772-1844), zag in 1932 jhr.drs. Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts van Blokland het 
licht, die in het eerste kabinet-Van Agt (1977-1981) minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer was en naderhand (1985-1998) commissaris van de koningin in Utrecht 5

. Vermeldenswaard is in dit verband het huzarenstuk van een oomzegger van Frans ‘de mandarijn’,
Jan Jacob Gerard Beelaerts van Blokland (1909-2005), die van tweede luitenant der Huzaren in 
1933 opklom tot brigadegeneraal-titulair der cavalerie: met drie gelijkgezinden kaapte hij op 6 mei 
1941 in de Amsterdamse haven een Duits watervliegtuig, waarmee het viertal in weerwil van Duits 
vuur Engeland wist te bereiken 6 .

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het in deze inventaris beschreven archiefmateriaal behelst in meerderheid het familie-archief 
Beelaerts (van Blokland) in de oudste mannelijke linie, waarvan Frans Beelaerts van Blokland 
(1872-1956) in zijn tijd de stamhouder was. Ook reeds diens vader en grootvader, maar zeer in het 
bijzonder Frans Beelaerts, hadden een bijzondere belangstelling voor de familiegeschiedenis, zich 
uitend in correspondentie, archiefonderzoek en zelfs het verzamelen van archiefstukken. Deze 
genealogische documentatie is aan het eigenlijke familie-archief toegevoegd en wel bij de 
familieleden waarop die documentatie betrekking had, niet bij degenen die haar bijeenbrachten. 
Naarmate we verder teruggaan in de tijd, overtreft de hoeveelheid documentatie geleidelijk die 

3 Beelaerts, Geslacht, 137-146, Nederland’s Adelsboek jg. 79 (Den Haag, 1988) p. 296-297, Beelaerts, ‘Beelaerts’, 177 
(‘Kapenaar’ of ‘Hottentot’)

4 Beelaerts, Geslacht, 149-157, Nederland’s Adelsboek jg. 79 (Den Haag, 1988) p. 297-299.
5 Nederland’s Adelsboek jg. 79 (Den Haag, 1988) p. 324-326.
6 Beelaerts, ‘Beelaerts’, 196, Beelaerts, Geslacht, 168, Adelsboek 306.
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van de archiefbescheiden in eigenlijke zin. Onmiskenbaar heeft het aldus gevormde amalgaam 
gediend als fundament voor de eerder al genoemde familiegeschiedenis en –genealogie die Frans 
Beelaerts in 1955, een jaar voor zijn overlijden, het licht liet zien.

Dit archief met bijgevoegde documentati is op Frans’ oudste zoon Gerard Beelaerts van Blokland 
(1908-1997) vererfd en door deze bewerkt. Daarbij heeft hij de correspondentie van zijn vader uit 
hoofde van de opdracht van koningin Wilhelmina om voor haar dochter uit te zien naar een 
geschikte echtgenoot, aan het Koninklijk Huisarchief afgestaan 7. Aan de Republiek Zuid-Afrika 
heeft hij een hoeveelheid materiaal afgestaan dat voortgekomen was uit de functies van zijn 
grootvader G.J.Th. Beelaerts van Blokland in dienst van de Republiek Transvaal, terwijl hij stukken 
betreffende de activiteit van zijn vader in kwaliteit als penningmeester van de Commissie voor 
Zuid-Afrika 1900 (‘Pro Boer Comité’) heeft overgedragen aan de Zuid-Afrikaanse Stichting 
Moederland te Amsterdam 8. Verder heeft deze bewerker in de schriftelijke nalatenschap van zijn 
vader enige schoning en vernietiging toegepast. Tenslotte heeft hij het merendeel van de 
eenheden van het archief in zijn toenmalige samenstelling voorzien van een uiterst gedetailleerde, 
soms stuksgewijze specificatie, die ook de schonings- en vernietigingsactiviteit enigszins 
documenteert 9.

In 1986 heeft Gerard Beelaerts dit familie-archief in eigendom overgedragen aan
de door hem tot dat doel opgerichte Stichting Familiebezit Beelaerts. Namens die stichting heeft
hij het bij acte van 9 februari 1987 in bewaring gegeven aan het Algemeen Rijksarchief, nu
Nationaal Archief. Onder die akte zijn tevens de eenheden begrepen die naderhand bij wijze van
aanvulling nog uit dezelfde bron zijn toegevoegd. De vermenging van eigenlijke archiefbescheiden
met de genealogische documentatie heeft er stellig toe bijgedragen dat over het hoofd is gezien
dat het oudste aanwezige stuk niet van 1414, maar van 1381 dateert.

In beperkte mate zijn bescheiden die tot hetzelfde familie-archief Beelaerts te rekenen vallen, 
terecht gekomen bij de jongere broer van Gerard, Matthias Adriaan (‘Aank’) Beelaerts van Blokland
(1910-1990). Samen met diens eigen archiefvorming, een aanmerkelijke hoeveelheid bescheiden 
uit de familie Snoeck waaruit zijn moeder afkomstig was én het familie-archief Van Tuyll van 
Serooskerken tak Coelhorst, waaruit zijn echtgenote stamde, is dit materiaal in 2005 (datum acte 
24 oktober 2006) door de oudste zoon van het echtpaar Beelaerts-Van Tuyll, F.V. Beelaerts van 
Blokland, in eigendom overgedragen aan het Nationaal Archief 10 . Dit materiaal vertoonde 
duidelijke sporen van ordening door M.A. Beelaerts, die de belangstelling voor familiegeschiedenis
en genealogie van zijn vader had geërfd, maar meerdere verhuizingen waaraan dit materiaal na 
zijn overlijden heeft blootgestaan, hebben aan die ordening vermoedelijk ernstige afbreuk gedaan.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De hiervoor genoemde bewaargeving van 1987 en schenking van 2005 waren niet de eerste 
verwervingen van Beelaerts-archief door het Algemeen Rijksarchief/Nationaal Archief.

In 1890 had G.J.Th. Beelaerts van Blokland (1843-1897) reeds bescheiden afgestaan die verband 
hielden met de functies van zijn grootvader Gerard (‘de Kapenaar’ of ‘de Hottentot’) in de 
Kaapkolonie, zowel onder Bataafs als Brits bewind. Deze aanwinst werd verantwoord in de 

7 Beelaerts, ‘Beelaerts’, p. 210 noot 66
8 Nationaal Archief, Den Haag, Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, nummer toegang 2.14.04, 

inventarisnummer 351, dossier Beelaerts van Blokland, brief van G. Beelaerts van 6 december 1987. De Stichting 
Moederland is eigenaresse van het Zuid-Afrika Huis, Keizersgracht 141, Amsterdam, zie 
http://www.litnet.co.za/Article/geef-mij-maar-boeken-en-het-komt-goed-interview-met-corine-de-maijer-
door-ingrid-glorie. De specificatie van het aldus vervreemde materiaal is opgenomen in overdrachtslijsten II en 
III.

9 Men zie in de bij deze inventaris overgelegde specificatie van eenheden 1-128 bij inv.nr. 75, 78, 80, 82, 83, 84, 103 
en 113.

10 Nationaal Archief, afdeling Selectie en Acquisitie, dossier 2005-1300.
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Verslagen omtrent ’s Rijks Oude Archieven XIII over het dienstjaar 1890 11 In de nummering van de 
archieven van particulieren en families bij de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, die 
rond 1930 werd ingevoerd, kreeg dit bestand als kenmerk ‘Collectie 12’ 12 . Nadat in 1986-1987 het 
eigenlijke familie-archief Beelaerts van Blokland aan het Algemeen Rijksarchief in bewaring was 
gegeven, zijn de bescheiden van deze ‘Collectie 12’ daarbij aangevoegd als inventarisnummers 129-
146. Die nummers zijn in de huidige inventaris gehandhaafd. Uit de brief van 21 maart 1890 nr. 81, 
waarbij de Algemene Rijksarchivaris bedankte voor de bescheiden die Beelaerts ‘voor het 
Rijksarchief afgestaan’ had, valt af te leiden dat de rechtstitel van de verkrijging een schenking is 
geweest 13 .

Na het overlijden op 27 maart 1956 van de vice-president van de Raad van State Frans Beelaerts 
van Blokland (‘de mandarijn’) werd in zijn werkvertrek bij de Raad van State het archief van de 
Buitengewone Raad van Advies (1942-1944) van de Nederlandse regering in de Londense 
ballingschap aangetroffen. Van deze ‘Raad van State onder buitengewone omstandigheden’ was 
Beelaerts de voorzitter geweest. Kennelijk heeft hij na de opheffing ervan op 16 november 1944 
het archief onder zich gehouden 14 . Zijn opvolger als vice-president, A.A.L. Rutgers (1884-1966, 
vice-president 1956-1959), heeft ongeveer de helft ervan, die door het Rijksinstituut, nu: 
Nederlands Instituut, voor Oorlogsdocumentatie (RIOD, NIOD) was geselecteerd, aan dat instituut 
overgedragen. Dat materiaal beslaat momenteel 0,7 m’ en 196 eenheden (nummers). In 1998 is 
het formeel aan het Algemeen Rijksarchief, nu Nationaal Archief, overgedragen, met handhaving 
van zijn verblijfplaats bij het NIOD 15 .

De andere helft van het archief is, nadat de nabestaanden van Beelaerts aan de Raad van State 
hadden overgelaten om erover te beschikken, onder geleidebrief van 9 juni 1956 door de secretaris
van de Raad van State, mr. P.C. Boele van Hensbroek, aan de Algemene Rijksarchivaris ter hand 
gesteld, zover valt te zien zonder melding te maken van de overdracht aan het RIOD. Boele liet aan
het beter oordeel van de geadresseerde over ‘hoe met deze stukken ware te handelen’ 16Bij het 
Algemeen Rijksarchief is dit materiaal opgevat als niet-overheidsarchief en dienovereenkomstig 
beheerd als de separate ‘Collectie 229’, met een omvang van 0,8 m’ 17 . Na de bewaargeving van 
het familie-archief Beelaerts van Blokland in 1986-1987 is ook deze ‘Collectie 229’ daarin opgelost 
onder de inventarisnummers 147-155. Ook die nummering is ongewijzigd gelaten.

Blijkens een kopnoot bij de rubriek III van de inventarisversie van 1987, waarin de bescheiden 
afkomstig van de Buitengewone Raad van Advies waren ondergebracht, zijn tussen 1956 en 1987 
daaraan de inventarisnummers 156-158 toegevoegd. De nummers 156 en 157 uit resp. 1931 en 1932 
zijn gericht aan Beelaerts als minister van Buitenlandse Zaken, 158 daterend uit 1946 zal hem zijn 
toegezonden hetzij als voorzitter van de Commissie van Controle hetzij als Nederlandse 
delegatieleider naar de slotconferentie van de Volkenbond. De drie eenheden zouden ‘in andere 
archieven aangetroffen’ zijn en naar de ‘Collectie 229’ verplaatst. Nadere gegevens over de 
archieven van herkomst en de toedracht en motieven van de verplaatsing ontbreken. Niet 
uitgesloten is, dat deze stukken door Gerard Beelaerts als beheerder van het familie-archief, 
voorafgaand aan de bewaargeving daarvan in 1987, al aan het Algemeen Rijksarchief zijn 

11 Verslagen omtrent ’s Rijks oude archieven XIII, dienstjaar 1890 (Den Haag 1892) p. 37-38 onder nummer 30 a-s.
12 J.A.M.Y. Bos-Rops e.a. red., De archieven in het Algemeen Rijksarchief, Den Haag 1982, p. 264.
13 Zie inv.nr. 44 omslag 1 (1890)
14 De Buitengewone Raad van Advies is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 21 maart 1942 Sb. C 26 en opgeheven bij 

Koninklijk Besluit van 21 september 1944 nr. 10, waaraan door minister-president Gerbrandy uitvoering werd 
gegeven in de slotvergadering van de Raad van 16 november 1944 – zie inv.nr. 147.

15 Het archief van de Buitengewone Raad van Advies is bij het NIOD bekend als bestand 227a. 
Lidmaatschapsstukken van M. Sluyser bevinden zich eveneens bij het NIOD als bestand 236.

16 Nationaal Archief, D. en Haag, Algemeen Rijksarchief, toegangnummer 2.14.03, inv.nr. 1194 onder B247. De 
mededeling in de kopnoot bij rubriek III van de versie-1987 van de onderhavige toegang, als zou F. Beelaerts van 
Blokland (1872-1956) zelf het archiefmateriaal hebben overgedragen, berust op een misvatting.

17 J.A.M.Y. Bos-Rops e.a. red., De archieven in het Algemeen Rijksarchief, Den Haag 1982, p. 264.
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overgedragen. Uit de toelichtingen bij de hierna te noemen archiefwettelijke overbrenging van 
1993 blijkt immers dat hij rond 1980 bij herhaling bescheiden uit het familie-archief bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken afleverde.

Na de bewaargeving-1987 door de Stichting Familiebezit Beelaerts bracht het ministerie van 
Buitenlandse Zaken in 1993 de archiefwettelijke overbrenging van de zgn. ‘Collectie Beelaerts van 
Blokland’ tot stand. Deze ‘collectie’ valt te beschouwen als het restant van het archief van het 
‘particulier secretariaat’ dat ministers van Buitenlandse Zaken er op na plachten te houden. Zo’n 
particulier secretariaat behandelde in de directe omgeving van de minister discrete en/of gevoelige
zaken. Frans Beelaerts heeft na zijn aftreden als minister van Buitenlandse Zaken de 
archiefvorming van zijn ‘particulier secretariaat’ deels naar huis meegenomen en deels op het 
ministerie laten staan, want inv.nrs. 90-91 van de bewaargeving-1987, aangeduid als ‘particuliere 
correspondentie als minister’ resp. ‘Ingekomen brieven en gestencilde nota’s van Th.M. van 
Welderen Rengers’ aan Beelaerts als minister, zijn niets anders dan een gedeelte van de 
archiefvorming van zijn ‘particulier secretariaat als minister’. Uit de toelichting bij de overbrenging 
van 1993 blijkt verder dat Gerard Beelaerts (1908-1997), de oudste zoon van de minister, op 25 
oktober 1979, 27 juli 1980 en in 1981 (zonder opgave van datum) bescheiden uit het archief van zijn 
vader aan het ministerie van Buitenlandse Zaken had overgedragen die vervolgens in 1993 met de 
overbrenging van de ‘Collectie Beelaerts’ zijn meegekomen. De overbrenging-1993 beslaat in de 
huidige inventaris de nummers 175-187.

In 2009 en opnieuw in 2014 is door mw. F. Dufour-Briët een hoeveelheid archiefmateriaal aan het 
Nationaal Archief geschonken die nagelaten was door haar moeder mw. J.B. Briët-Beelaerts van 
Blokland (1915-2007). Hoewel laatstgenoemde tot een andere tak van de familie Beelaerts van 
Blokland behoorde dan de oudste linie waaruit het merendeel van het archief afkomstig is, is haar 
schriftelijke nalatenschap in de hier aangeboden inventaris verantwoord 18 .

Samenvattend bestaat het archief Beelaerts van Blokland zoals thans berustend bij het Nationaal 
Archief, uit bestanddelen die op onderscheiden rechtstitels zijn aangekomen:

Nrs. 1-128 en 159-174 bewaargeving 1987 van de Stichting 
Familiebezit Beelaerts

Nrs. 129-146 schenking 1890 van G.J.Th. Beelaerts van 
Blokland (voorheen collectie 12)

Nrs. 147-155 fragment-archief van de Buitengewone Raad 
van Advies (1942-1944). De status van 
overheidsarchief zou hier een archiefwettelijke 
overbrenging hebben gevorderd, maar aan de 
daarmee gemoeide formaliteiten, in het 
bijzonder een Koninklijk Besluit uit hoofde van 
art. 11 van de Archiefwet 1918 (Sb 378), is zover 
bekend niet voldaan. Onbekend is of voor het 
complement dat in 1956 aan het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie is toebedeeld, die 
formaliteiten wel doorlopen zijn. De 
toerekening van dat complement aan de 
bescheiden berustend bij het NIOD maar 
formeel onder beheer van het Algemeen 
Rijksarchief/Nationaal Archief staan, laat zien 
dat men in 1998 dit archief ondubbelzinnig als 
overheidsarchief wenste op te vatten.

18 Nationaal Archief, afdeling Selectie en Acquisitie, dossier 2009-2961.
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Inv.nrs. 156-158 onbekend

Inv.nrs. 175-187 archiefwettelijke overbrenging 1993

Inv.nrs. 188-1263, 1269-1291, 1327-1329 schenking 2005

Inv.nrs. 1264-1268, 1292-1326 schenking 2014
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Zien we af van het genealogische documentatiemateriaal dat vooral in de 19e en 20e eeuw aan het
archief in eigenlijke zin is toegevoegd, dan bestaat het archief uit de schriftelijke nalatenschap van 
leden van de families Beelaerts (van Blokland) in oudste linie en van daaraan geparenteerde 
families Van Beeftingh, Van Riemsdijk, (Mersen) Senn van Basel, Kneppelhout, Snoeck en Van Tuyll
van Serooskerken (tak Coelhorst). Ook indirect geparenteerde families zijn vertegenwoordigd, in 
meerderheid met boedelbescheiden en erfeniskwesties: Sautijn (via Van Beeftingh); Bowier, Van 
Citters, Esser (Meerman), Gallé, Grebel, Van Hogendorp, De Meij, De Quay, Thoe Schwartzenberg 
en Hohenlansberg, Testas, Wentholt en geparenteerden, De Witte (via de familie Snoeck); en Barre
en De Pagniet (via Van Tuyll).

Ook in het eigenlijke Beelaerts-archief overwegen aanvankelijk eigendomsbewijzen, 
boedelstukken en andere bescheiden met een duidelijk financieel belang. Gaande de 18e eeuw 
verandert dat beeld: met Pieter Beelaerts van Blokland (1744-1812) komt er aanmerkelijk meer 
historische detaillering in de bescheiden. Die tendens zet zich voort met zijn zoon Gerard (1772-
1844, de ‘Kapenaar’ alias ‘de Hottentot’) en bereikt zijn absolute hoogtepunt met Frans (1872-
1956, ‘de mandarijn’) wiens vele functies hiervoor al zijn uiteengezet. Van wezenlijk belang zijn in 
deze generaties de aanhoudende bemoeienissen met Zuid-Afrika.

Frans’ huwelijk met Maria Adriana Snoeck (1873-1948) leidde tot de instroom van het familie-
archief Snoeck, dat naast de vele boedelbescheiden en genealogica vooral betekenis heeft door de 
bewaard gebleven correspondenties. Aanmerkelijk rijker is het familie-archief Van Tuyll van 
Serooskerken tak Coelhorst, dat door het huwelijk van Matthias Adriaan (‘Aank’, 1910-1990) 
Beelaerts met Vincentia Regina van Tuyll van Serooskerken (1916-1957) instroomde. Zij stamde af 
van de jongere broer Vincent Maximiliaan (1744-1794) van Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van 
Serooskerken (1740-1805), beter bekend als ‘Belle van Zuylen’, waardoor een aanmerkelijke 
hoeveelheid brieven van ‘Belle’ en op bescheiden schaal specimina van haar literaire werk in het 
archief is beland. Van historisch belang is stellig ook de schriftelijke nalatenschap, met name de 
correspondentie, van Vincent Gildemeester van Tuyll van Serooskerken (1812-1860), zijn 
echtgenote Charlotte Henriette Mansfield (1818-1869) en hun zoon William Charles Reginald 
(1845-1903). Vincent Gildemeester van Tuyll was een der grondleggers van de Billiton 
Maatschappij, over de af en toe tumultueuze oorsprong waarvan het archief derhalve het een en 
ander bevat. Als onderdeel van het archief-Van Tuyll stroomde het huisarchief Coelhorst 
(Hoogland, nabij Amersfoort) terugreikend tot 1628 in, evenals het huisarchief Lange Voorhout 42 
(thans de Zwitserse ambassade) vanaf 1555.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Over de in 1956 verworven bescheiden van de Buitengewone Raad van Advies (1942-1944) werd al 
opgemerkt dat de andere globale helft van dit archief in 1956 zijn weg heeft gevonden naar het 
Rijksinstituut, nu Nederlands Instituut, voor Oorlogsdocumentatie en in 1998 met handhaving van 
die verblijfplaats als overheidsarchief onder de zorg van het Algemeen Rijksarchief nu Nationaal 
Archief is gebracht.

Hiervoor is al uiteengezet dat voorafgaand aan de bewaargeving in 1987 door G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997) bescheiden uit het onder hem berustende deel van het familie-archief zijn 
vervreemd, in het bijzonder aan het Koninklijk Huisarchief en aan het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Ook heeft toen, op denkelijk bescheiden schaal, enige vernietiging plaatsgevonden.
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Bij de bewerking van de schenking van 2005 door het Nationaal Archief is eveneens enige schoning
aangebracht. Gedrukte bibliotheekstukken zijn uit het archief verwijderd en hebben een betere 
bestemming gevonden, zijn aan de schenker geretourneerd of zijn, indien geen van die twee 
bestemmingen gewenst werden, vernietigd. Ook de in overvloed aanwezige exemplaren of 
fragmenten van kranten, tijdschriften, reclamemateriaal en andere bijmengsels waarvan geen 
inhoudelijke relatie met enige archiefvormer kon worden ontdekt, zijn afgezonderd en vernietigd. 
Verwijderd en vernietigd zijn tevens prospectussen van aandelenemissies, jaarverslagen en 
circulaires van bedrijven waarin archiefvormers een belang hadden, dagafschriften en circulaires 
inzake bank- en effectenrekeningen en soortverwante bescheiden.

Aanvullingen

AANVULLINGEN
Dankzij de brede vertakking van de familie Beelaerts van Blokland en het bestaan van de 
Familievereniging Beelaerts ligt het in de rede te veronderstellen, dat in de toekomst aanvullingen 
op het familie-archief zullen worden aangeboden.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Met de bewaargeving van 1987 verwierf het Algemeen Rijksarchief/Nationaal Archief in 
substantiële omvang het familie-archief Beelaerts van Blokland. Van de eenheden waarin die 
bewaargeving van 1987 werd aangeleverd, is in 1987 een eenvoudige beschrijvende lijst 
vervaardigd, op basis van de lijst waarmee de voorafgaande eigendomsoverdracht aan de 
Stichting Familiebezit Beelaerts was geëffectueerd. Als verdiepende bijlage bij deze lijst fungeerde 
de gedetailleerde specificatie die Gerard Beelaerts van Blokland (1908-1997) in voorgaande jaren 
had gemaakt.

Aan die globale eenhedenlijst van de bewaargeving-1987 zijn toegevoegd de beschrijvende lijsten 
behorend bij de overdrachten van 1890 en 1956 en naderhand ook die behorend bij de 
overbrenging van 1993 en de schenking van 2014. In de paragraaf ‘Verwerving door het Nationaal 
Archief’ hierboven is samengevat welke nummers tot welke verwervingsacties hebben behoord.

De schenking van 2005 kon vanwege de andere rechtstitel van de verwerving niet worden 
herenigd met de bewaargeving van 1987. Het in 2005 aangekregen materiaal is in 2012-2014 
bewerkt en daarbij beschreven overeenkomstig de voor particuliere archieven gebruikelijke 
methodiek en vervolgens geordend in een eenvoudige indelingssystematiek gebaseerd op 
archiefvormende personen en daarbinnen zo nodig op activiteitsgebieden.

Bij de bewerking van 2012-2014 kwam aan het licht dat in de verdiepende specificatie van de 
bewaargeving-1987 verschillende oneffenheden waren achtergebleven. Een aantal daarvan is 
hersteld. Zo is er onderscheid aangebracht tussen de genealogische documentatie over en de 
archiefstukken afkomstig van leden van de familie, door toevoeging van het ontwikkelingsstadium
en datering aan de omschrijvingen. In een aantal gevallen bleek slechts een deel van de inhoud 
van een eenheid in specificatie te zijn gebracht en de rest niet, of ook bleek een eenheid niet van 
specificatie te zijn voorzien terwijl soortgelijke eenheden die eer wel te beurt was gevallen. Zulke 
ietwat willekeurige omissies zijn bij de bewerking van 2012-2014 weggenomen. Wanneer een 
inventarisnummer bleek te bestaan uit meerdere sub-bundels, is de indelingscodering met letters 
en/of nummers van de specificatie overgebracht naar die bundels of andersom resp. zijn zulke 
subbundels van een codering voorzien. In slechts één geval zijn bescheiden behorend tot de 
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bewaargeving van 1987 verplaatst naar een andere eenheid 19 . Waar bij deze herstellingen aan de 
specificatie van 1987 daarin genoemde bescheiden niet werden aangetroffen, is zulks 
aangetekend, waar bescheiden werden aangetroffen die niet waren gespecificeerd, is dat hersteld.

De inhoudelijke commentaren die G. Beelaerts van Blokland (1908-1997) in enige hoeveelheid had 
toegevoegd aan de specificaties van bescheiden afkomstig van zijn vader, zijn omwille van hun 
herkenbaarheid tot NB’s omgevormd. Uit deze commentaren blijkt af en toe expliciet dat deze 
bewerker indertijd op enige schaal selectie en vernietiging heeft toegepast.

Deze inhoudsspecificatie heeft betrekking op de inv.nrs. 1-21, 26-32, 34-45, 47-48, 50-60, 62, 64-
65, 67, 70-93, 96-97, 103, 105, 108-113, 116, 118-122, allen behorend tot de bewaargeving van 1987. 
Van nadere specificatie van de inventarisnummers 22-25, 33, 46, 49, 61, 63, 66, 68-69, 94-95, 98-
102, 104, 106-107, 114-115, 117, 123-128 kon na verbetering van de inventarisbeschrijvingen worden 
afgezien.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De primaire ordening van de inventaris volgt de verwervingsgeschiedenis en de neerslag daarvan. 
De inv.nr. 1-187 zijn als voorheen ondergebracht in vijf rubrieken:

I. de bewaargeving-1987 (inv.nrs. 1-128);
II. de schenking van 1890 (inv.nrs. 129-146) en,
III. de verwerving van 1956 (nrs. 147-155) met de daaraan uit onbekende bron toegevoegde 

bescheiden (inv.nr. 156-158)
IV. de naderhand nog aan de bewaargeving van 1987 (sub I hierboven) toegevoegde eenheden

(inv.nrs. 159-174) en
V. de archiefwettelijke overbrenging van 1993 (inv.nrs. 175-187).

Deze onderdelen van de inventaris hebben het karakter van een plaatsingslijst.

Als rubriek VI volgt dan de inventaris van de schenking van 2005 (inv.nrs. 188-1263, 1269-1291, 
1327-1329), gevolgd door rubriek VII voor de schenking van 2014 (inv.nrs. 1264-1268, 1292-1326).

De gedetailleerde specificatie van een klein gedeelte van de eenheden in rubriek I beschreven, is 
bijgevoegd als Brievenlijst I, gevolgd door Overdrachtslijsten II en III betreffende de 
vervreemdingen aan resp. de Zuid-Afrikaanse Republiek en de Zuid-Afrikaanse Stichting 
Moederland.

19 De stukken in inv.nr. 122 omslag 9, ‘Stukken betreffende Jonkvrouwe Maria Adriana Snoeck gehuwd met Jhr.Mr.F. 
Beelaerts van Blokland: verslag van haar "Verblijf op de Schaumburg" (1902) als hofdame van koningin 
Wilhelmina nadat de koningin genezen was van typhus; Sint Nicolaasgedichten voor M.A.Beelaerts van Blokland-
Snoeck van haar echtgenoot en van haar zwager Henk Beelaerts van Blokland’, zijn verplaatst naar inv.nr. 121, 
‘stukken betreffende M.A. geb. Snoeck (1873-1948), echtgenote van Frans Beelaerts van Blokland’, en aldaar 
gespecificeerd.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Het oeuvre van Isabella Agneta Elisabeth de Charrière geb. van Tuyll van Serooskerken (‘Belle van 
Zuylen’) is uitgegeven als Jean-Daniel Candaux e.a. Isabelle de Charrière, Belle de Zuylen, Oeuvres 
complètes , Van Oorschot/Amsterdam 1979-1984 (10 volumes), behoudens de vier brieven in inv.nr. 
980 die bij de voorbereiding van dat verzamelwerk over het hoofd zijn gezien. Deze zijn gedrukt als
Hein H. Jongbloed, ‘Four new items of Belle-lettrie (1797-1799)’ in Cahiers Isabelle de Charrière/Belle de
Zuylen Papers 7 (2012) p. 117-132.

Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
De bescheiden gespecificeerd in overdrachtslijsten II en III zijn voor 1987 door G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997) afgestaan aan de Zuid-Afrikaanse Republiek resp. de Zuid-Afrikaanse 
Stichting Moederland te Amsterdam. Een niet verder gespecificeerde hoeveelheid bescheiden 
afkomstig van F. Beelaerts van Blokland inzake zijn commissie van de koningin om behulpzaam te 
zijn bij het vinden van een geschikte echtgenoot voor prinses Juliana is door dezelfde G. Beelaerts 
afgestaan aan het Koninklijk Huisarchief. Wellicht zijn ook enkele van de bescheiden genoemd in 
rubriek V afkomstig geweest uit het familie-archief en door G. Beelaerts aan het ministerie van 
Buitenlandse Zaken afgestaan, vanwaar zij het Nationaal Archief alsnog hebben bereikt.

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Archief van de familie Beelaerts van Emmichoven berust bij het Nederlandsch Heraldisch 
genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’.

Publicaties

PUBLICATIES
F. Beelaerts van Blokland, Het geslacht Beelaerts, Den Haag 1955A.W. Beelaerts van Blokland, ‘Jhr.mr. 
Frans Beelaerts van Blokland (1872-1956), markante Hagenaar, minister en vice-president van de 
Raad van State’, Jaarboek 2006 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, p. 167-211Nederland’s Adelsboek 
jg. 79 (Den Haag, 1988) p. 289-329.A.L.M. van Zeeland, ‘Onder Wilhelmina’s vleugels: Frans 
Beelaerts van Blokland (1927-1933)’ in D. Hellema e.a. red., De Nederlandse ministers van 
Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw, Jaarboek van het ministerie van Buitenlandse Zaken vol. 5 
(1994) Den Haag 1999, p. 98-111.G. Beelaerts van Blokland, Belevenissen te Londen 1940-1945 
(Amsterdam 1997)J.D. Candaux e.a. ed., Isabelle de Charrière, Belle de Zuylen, Oeuvres complètes 
(Amsterdam 1979-1984, 10 delen)H.H. Jongbloed, ‘Four new items of Belle-Lettrie (1797-1799)’ in 
Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 7 (2012) p. 117-132H.H. Jongbloed, ‘Once again: Belle
in the Beelaerts Papers’ in Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 8 (2013) p. 76-86
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

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

I. Archief van de familie Beelaerts van Blokland, in bewaring gegeven door de Stichting Familiebezit Beelaerts (1986-1987)

I. ARCHIEF VAN DE FAMILIE BEELAERTS VAN BLOKLAND, IN BEWARING GEGEVEN
DOOR DE STICHTING FAMILIEBEZIT BEELAERTS (1986-1987)

1 Stukken afkomstig van en documentatie betreffende de familie Beelaerts te 
Moergestel, Oirschot en 's-Hertogenbosch.
1381-1938 en z.j. [c. 1850, c. 1900]

A. Mapje met aantekeningen betreffende de familie Crupelant, c. 1900:
 1. Aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland betreffende de familie Crupelant, die 

goederen in Oisterwijk en Oirschot bezitten, met foto van een charter uit het archief te 
Brussel met dorsale aantekening ‘fonds Locquenghien C 1’, c. 1900
B. Map met stukken over Moergestel, 1530-1902 en z.j. [c. 1900]:

 1. Authentiek uittreksel uit het cijnsregiser van Vught van 1380, 1898
 2. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een schepenakte van Moergestel van 11 

juni 1396 waarin Jan Belart voorkomt, c. 1900
 3. Foto van een schepenakte van Moergestel van 23 oktober 1419 berustend in het archief te

Düsseldorf waarin Wouter, Jan en Peter Beelaerts voorkomen, c. 1900
 4. Authentiek afschrift van een schepenakte van 's-Hertogenbosch van 8 juni 1423 waarin 

Willem Belarts, zoon van Hendrik Zegers voorkomt, 1902
 5. Originele schepenakte van Moergestel (met zegel) van 7 januari 1530, waarin Henrick 

Goyarts als belendend eigenaar wordt genoemd [Frans Beelaerts van Blokland las 
abusievelijk ‘Goverts’], 1530

 6. Authentiek afschrift van schepenakte van 's-Hertogenbosch van 28 juli 1432 waarin 
Wolterus, zoon van Johannes Beelaerts wordt vermeld, 1902

 6a. Authentiek afschrift van een schepenakte van ’s-Hertogenbosch van 10 december 1432 
waarbij Henricus Belart zijn ¾ deel in de Kalverweide te Moergestel overdraagt aan Hessel 
Gobels, 1902

 7. Afschrift van twee schepenakten van Oisterwijk van 1445 waarin Wouter Belaerts en zijn 
neef Jan Belaerts worden vermeld, c. 1900

 8. Authentiek afschrift van een schepenakte van 's-Hertogenbosch van 24 september 1450 
betr. overdracht land aan kleinkinderen van Pieter Belarts, 1899

 9. Authentiek afschrift van een schepenakte van 's-Hertogenbosch van 6 juni 1465 waarin 
Peter Belaert met zijn neef en zwager een huis, grond, tuin en erf verkopen aan Franco 
Johanszoon Wijns, 1899

 10.Foto van een los blad uit het schepenprotocol van Moergestel, februari 14(?)82 waarin 
vermeld wordt Jan Belaert, zoon van wijlen Hendrik Zegersz, met afschrift van Frans 
Beelaerts van Blokland, c. 1900

 11.Foto van een los blad uit het schepenprotocol van Moergestel, 1499 (moet zijn 1399) 
waarin vermeld Peter Belaert en zijn broeder Wouter zonen van Jan Belaert, met 
transcriptie van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900

 12. Foto van een pagina uit [het schepenprotocol van Moergestel], c. 1900
C. Map met stukken over Oirschot, 1381-1902 en z.j. [c. 1850 en c. 1900]:

 1. Authentiek uittreksel uit het cijnsregister van Oirschot van 1394 waarin vermeld Henricus 
zoon van Henric Belarts, 1898

 2. Authentiek afschrift van een schepenakte van 's-Hertogenbosch van 3 maart 1412 betr. de
koop van een huis te Oirschot door Henricus Belarts zoon van wijlen Henricus Lycop, 1902

 3. Schepenakte van Oirschot van 12 februari 1415 betreffende overdracht door Jan Vos 
priester aan Ghevaerd van Achghel van eigendom van huis, hof, land en beemd te Hedel, 
met retroacta, 1381 en 1414 – 3 charters, 1381-1415

 4. Authentiek uittreksel uit het cijnsregister Oirschot van 1429 betreffende Hendrik zoon 
van Hendrik Belarts, 1898

 5. Authentiek uittreksel uit het cijnsregister van Oirschot van 1448 betreffende Hendrik 
zoon van Hendrik Belarts, 1898

 6. Authentiek uittreksel uit het cijnsregister van Oirschot van 1450 betreffende 
onderscheiden personen Belarts, 1898

 7. Authentiek afschrift van een schepenakte van 's-Hertogenbosch van 15 dec. 1457 betr. 
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verkoop huis door Rutgerus Belarts zoon van Henricus Belarts, 1902
 8. Uittreksel uit de protocollen van de schepenbank van Oirschot 1463-1518 betr. heer 

Henrick Beelaerts, priester, en zijn zusters Heylwig en Margaretha, c. 1900
 9. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen van de schepenbank van 

Oirschot 1456-1512 betr. Rutger Beelaerts, c. 1900
 10. Fragment-genealogie door Frans Beelaerts van Blokland van het Oirschotse geslacht 

van der Vleuten, c. 1900
 11. Afschrift van de erfdeling tussen Rutger Beelarts en zijn zwagers van goederen nagelaten

door Rutger van der Vloeten 30 jan. 1467, met kanttekeningen van Frans Beelaerts van 
Blokland, c. 1900

 12. Origineel schepenakte van Oirschot van 25 sept. 1468 waarin Rutger Beelaerts voorkomt
als Heilige Geestmeester, 1468

 13. Authentieke uittreksels uit het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch betreffende 
transportbrieven van 30 aug. 1473 uit hoofde van de scheiding van de boedel van wijlen 
Henric Belarts, 1899

 14. Afdruk van fotolithografische reproductie van een notariële akte van 9 juni 1476 
opgemaakt en getekend door Henricus Beelarts, 1893 NB. Zie inv.nr. 1236.

 15. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen van de schepenbank van 
Oirschot 1478-1490 betr. kinderen Catharina Beelaerts en Willem van Geldrop, c. 1900

 16. Afschrift van een vidimus uit 1509 van het testament van Willem van Geldrop priester dd
14 feb. 1487 waarbij Peter van Geldrop al zijn goed overdraagt aan zijn broeder Willem dd 2 
maart 1479, met bijschrift van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900

 17. Uittreksel (dd 4 feb. 1626) uit het Registrum Munimentorum van het Kapittel van 
Oirschot waarin onder de jaartallen 1469, 1507 en 1539 verschillende Beelaertsen 
voorkomen, c. 1850

 18 Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen van de schepenbank van 
's-Hertogenbosch 1487-1525 betreffende personen Be(e)larts, c. 1900

 19. Authetiek afschrift van het testament van 6 feb. 1489 van Henrick Beelaerts priester 
vicaris te Oirschot en zijn zuster Margaretha Beelaerts, c. 1600

 20. Authentiek uittreksel uit het Boek der Jaargetijden van het Kapittel te Oirschot 
betreffende Mechteld Willelmi Baelierts en Henric Belaerts genaamd Roestelmans, met 
correspondentie van de Rijksarchivaris in Noord-Brabant aan G.J.Th. Beelaerts van 
Blokland, 1888-1889

 21. Onvolledige kwartierstaat Henrick Beelaerts (1457-1541) van de hand van Frans Beelaerts
van Blokland, c. 1900

 22. Uittreksel u door Frans Beelaerts van Blokland it de protocollen van de schepenbank 
van Oirschot 1490-1541 betr. Henrick Beelaerts Rutgersz, c. 1900

 23. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen van de schepenbank van
Oirschot 1490-1540 betr. Anthonis Beelaerts en zijn zusters Heylwig en Cornelia, c. 1900

 24. Authentiek uittreksel uit het cijnsregister van Oirschot van 1497 betreffende personen 
Be(e)larts, 1898

 25. Origineel schepenakte van Oirschot 12 oktober 1501 waarin Henrick Rutgher Belartss als 
schepen voorkomt, 1501

 26. Afschrift van een schepenakte van Oirschot van 12 apr. 1502 waarbij Margriet Henrick 
Beelaertsdr een jaarrente verkrijgt, c. 1600

 27. Afschrift van Frans Beelaerts van Blokland van een schepenakte van Oirschot waarbij in 
juli 1503 o.m. Henrick Belarts tot kerkmeester der St. Peterskerk wordt benoemd, c. 1900

 28. Pauselijke bul van 6 nov. 1505 waarbij Margaretha Beelaerts wordt toegestaan een 
altaar en beneficie op te richten in de St.Pieterskerk, 1505

 29. Afschriften, deels van Frans Beelaerts van Blokland, van stukken betr. aankoop in 1506 
van 14 morgen tienden in de ban van Wijk door Henrick Rutger Beelaertss., c. 1900

 30. Pauselijke breve van 27 juni 1506 betreffende het patronaatsrecht van de door Margarita
Belairts te stichten vicarie, 1506

 31. Authentiek afschrift van de vicariestichting van 5 mrt. 1507 door Margaretha Belarts in 
de St.Pieterskerk met bepalingen betreffrende het patronaatsrecht, c. 1600

 32. Vertaling van de akte vermeld onder 31, 1650
 33. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een schepenakte van Oirschot van 1507 

waarbij Carel Cleynael verklaart 720 rijnsgulden te hebben ontvangen wegens de koop 
vermeld onder 29., c. 1900

 34. Schepenakten van Oirschot van 26 jan. 1511 en zonder datering waarin Henrick Rutger 
Belartss. als schepen voorkomt, 1511 en c. 1510

 35. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de stadrekening van Gorinchem over 
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1514 betr. lijfrente aan Anthonis Rutger Beelaertszoon, c. 1900
 36. Aantekening betreffende de scheiding en deling dd. 15 aug. 1516 van de goederen van 

Rutger Belarts, diens broer heer Henrick en zusters Heijlwich en Margriet tussen Rutgers 
vier kinderen, ‘dubbelt’, 1516, met afschriften van c. 1800 en c. 1900, 1516, c. 1800 en c. 1900

 37. Authentiek uitreksel uit het cijnsregister van Oirschot over 1520 betreffende personen 
Be(e)la(e)rts, 1898

 38. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen van de schepenbank van
Oirschot 1523-1515 betr. heer Joost Beelaerts en zijn natuurlijke kinderen, c. 1900

 39. Facsimile van de handtekening van Henrick Beelaerts van 22 jan. 1527, blijkens 
aantekening van Frans Beelaerts van Blokland voorkomend aan het slot van het 
schepenprotocol van Oirschot over 1526, c. 1900

 40. Afschrift van een schepenakte van Oirschot van 15 mei 1527 waarbij Heylwig en Cornelia 
Beelaerts dochters van Rutger Beelaerts een graf in Oirschot krijgen, c. 1600

 41. Uittreksel uit het schepenprotocol van Oirschot betreffende een schenking van 13 jan. 
1528 door Henric Rutgher Belartssoen aan zijn vrouw Juete van der Hoeven, met bijschrift 
van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900

 42. Uittreksel uit het schepenprotocol van Oirschot over 1535 betreffende de huwelijkse 
voorwaarden dd. 16 juli 1535 tussen Goris Woutersz.van Kuyck en Anna natuurlijke dochter 
van heer Joest Belarts, met bijschrift van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900

 43. Uittreksel uit het schepenprotocol van Oirschot betr. overeenkomst van 20 okt. 1537 
tussen heer Joest Belarts en zijn broeder inz. goederen van hun ouders Henrick Belarts en 
Jutken, met bijschrift van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900

 44. Uittreksel uit het schepenprotocol van Oirschot betreffende een akte van schenking van
16 maart 1541 door Henrick Rutger Belarts aan zijn zoon heer Joest en aan Gregoris van 
Kuyck, met bijschrift van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900

 45. Uittreksel uit het schepenprotocol van Oirschot betreffende de erfdeling dd. 22 okt. 1541
tussen heer Joest Belarts en zijn broeder Henrick van goederen hunner ouders, c. 1900

 46. Uittreksel uit het schepenprotocol van Oirschot betreffende het testament dd. 15 aug. 
1557 van Gooris Wouterssoen van Cuyck en zijn vrouw Anna, nat. dochter van heer Joost 
Belaerts, met bijschrift van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900

 47. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. Maryken Belaerts van Oirschot, c. 
1900
D. Map met stukken over ’s-Hertogenbosch, 1529-1938 en z.j. [c. 1900]:

 1. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. de familie van de echtgenote 
Elisabeth, overleden in of voor 1510, van Anthonis Beelaerts schepen van ’s-Hertogenbosch,
c. 1900

 2. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het cijnsregister van Helvoirt betr. 
Anthonie Belarts, c. 1900

 3. Facsimiles van de handtekening van Anthonis Beelaerts, schepen ’s-Hertogenbosch, 
blijkens aantekening van Frans Beelaerts van Blokland voorkomend in het schepenprotocol 
van 1528, c. 1900

 4. Origineel schepenakte van 's-Hertogenbosch van 22 apr. 1529 betreffende de verkoop 
van anderhalf hont land in de vrijheid van ’s-Hertogenbosch, mede bezegeld door schepen 
Anthonis Belarts, met correspondentie betreffende de verkrijging, 1900-1901, en met 
lakafdrukken van de schepenzegels van Anthonis Belaerts en Gerard Balyaert vervaardigd 
door de secretaris van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen van 
Noord-Brabant L. van Hasselt met diens geleidebrief, 1889, 1529, 1889, 1900-1901

 5. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen van de schepenbank 's-
Hertogenbosch betr. Henrick Beelaerts Henricksz. 1519-1566, c. 1900

 6. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen van de vierschaar van 
Gorinchem betr. Henrick Beelaerts Henricksz. 1529-1556, c. 1900

 7. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen van de schepenbank van 
Oirschot betr. Henrick Beelaerts Henricksz. 1535-1541, c. 1900

 8. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen van de schepenbank van 
Eindhoven betr. Henrick Beelaerts Henricksz. 1540-1554, c. 1900

 9. Authentiek uittreksel over 1541-1557 uit de registers in het archief van de Illustere Lieve 
Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch, 1889, en brief van J. Mosmans, archivaris van 
St. Jan aldaar aan Frans Beelaerts van Blokland met nadere inlichtingen uit hetzelfde 
archief, 1938, 1889, 1938

 10. Uittreksel uit een schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch betreffende de erfdeling van 7 
maart 1560 van de nalatenschap Henrick Belarts Rutgersz. voor schepenen van ’s-
Hertogenbosch, met bijschrift van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900

 11. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland dat Rutger, zoon van wijlen Henricx 
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Beelaerts Henricxsoen, korenkoper, geboren te Gorinchem, op 4 sept. 1560 werd 
ingeschreven als poorter van ’s Hertogenbosch, c. 1900

 12. Authentiek uittreksel uit een schepenprotocol van 's-Hertogenbosch betr. akten van 
overdracht van 16 nov. 1564 van vier mud roggepacht door o.a. Rutgerus Belarts, 1902

 13. Authentiek uittreksel uit een schepenprotocol van 's-Hertogenbosch betr. akte van 
overdracht van 16 nov. 1564 van een cijns door Petrus Hooffs als man van Elisabeth Belarts 
aan Beatrix, weduwe van Henricus Belarts, 1902

 14. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland van het protocol van notaris Adriaen 
Willemsz te Haarlem 1593-1594 houdende het testament van 16 december 1593 van Jan 
Joostez Teyts en Aeltgen Hendr Belaertsdochter, c. 1900

 15. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland van het protocol van notaris Adriaen 
Willemsz te Haarlem 1598-1599 betreffende de akte van scheiding en deling van 4 juni 1598 
van de nalatenschap van Hendrck Hendrickz Belaerdts en Beatrix Frans Cornelisdr., c. 1900

 16. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een schepenakte van Heusden van 19 
aug. 1598 betr. overdracht jaarlijkse rente door Jan Joosten Teyts, 1899

 17. Afschrift van een brief van 26 aug. 1601 van Rutger Beelaerts Hendricksz aan Hendrick 
van Gameren betr. beneficie te Oirschot, 1656

2 Afschriften vervaardigd door D.W. Zuidema uit het register van het kapittel te 
Oirschot van schepenakten in 's-Hertogenbosch en Eindhoven, met brieven van 
Zuidema aan F. Beelaerts van Blokland en aantekeningen van de laatste.
1897-1905 wn z.j. [c. 1900]

 1. Brieven aan Frans Beelaerts van Blokland van de heer D.W.Zuidema 1897-1905 
betreffende genealogisch onderzoek en kopiëring van stukken in het Rijksarchief te ’s-
Hertogenbosch, en van de Rijksarchivaris in Noord-Brabant A.C. Bondam betreffende dat 
onderzoek, 1904, 1897-1905

 2. Rekeningen van de heer D.W.Zuidema voor zijn werkzaamheden, 1897-1898
 3. Afschrift door D.W. Zuidema van het Liber Anniversariorum in het archief van het kapittel 

van Oirschot, aanvangend eind 14e eeuw, vroegst vermelde jaartal 1399, c. 1900
 4. Afschriften door D.W. Zuidema van schepenakten 1428-1448 van ’s-Hertogenbosch, c. 

1900
 5. Afschriften door D.W. Zuidema van schepenakten 1448-1566 van 's-Hertogenbosch, c. 

1900
 6. Afschriften door D.W. Zuidema van schepenakten 1477-1548 van Eindhoven, c. 1900
 7. Aantekeningen van F. Beelaerts van Blokland op grond van de stukken in deze 

portefeuille, c. 1900

3 Familiegeschiedenis tot 1603.
 1. Kwartierstaat van Rutger Beelaerts († 1535 ) door Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900
 2. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het Leksch leenregister in het Algemeen 

Rijksarchief te ’s-Gravenhage betreffende de belening op 5 okt. 1517 van Rutgeer Heynrick 
Beelaertszoonmet 14 morgen tienden in de ban van Wijk, bij overdracht van zijn vader 
Heynrick Rutgeer Beelaertszoon, c. 1900

 3. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen der schepenbank van 
Oirschot betr. Rutger Belaerts Henricksz. vermeld over 1518-1542, c. 1900

 4. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen der schepenbank van 's-
Hertogenbosch betr. Rutger Henricksz Beelaerts vermeld over 1519-1549, c. 1900

 5. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een schepenakte van 's-Hertogenbosch 
van 6 juli 1529 waarbij Rutger Beelaerts aan zijn vader Henrick Rutgers Belaerts een huis in 
de vrijheid van Oirschot, geheten den Engelle, verhuurt, c. 1900

 6. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de rekening wegens de grote bieraccijns 
te Heusden betreffende Rutger Beelaerts vermeld 1529-1531, 1898

 7. Foto van een Heusdense schepenakte van 16 mrt. 1535 met het zegel Rutger Henrick 
Beelaeirts, c. 1900

 8. Afschrift van de overeenkomst van 22 dec. 1541 betreffende het rentmeesterschap der 
abdij van Bern tussen de abt heer Conraet van Malsen en Adriaen Rutger Belaertsz., met 
modern afschrift, c. 1550, c. 1900

 9. Brieven van frater W. Hoevenaars aan [G.J.Th. of Frans] Beelaerts van Blokland betr. 
Adriaan Rutgher Belaertsz als rentmeester der abdij van Bern, 1889-1890

 10. Uittreksel uit het schepenprotocol van Oirschot betreffende een schepenakte van 8 nov. 
1542 inzake een lijfrente verschuldigd aan wijlen Henrick Belarts uit hoofde van de 
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huwelijksvoorwaarden van 19 nov. 1516. tussen diens zoon Rutger Henrick Belartsz. en Lucia
Geraert Stevensdr., met bijschrift van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900

 11. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen der schepenbank van 's-
Hertogenbosch betr. diverse Beelaertsen over 1543-1554, c. 1900

 12. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Adriaen Rutger Beelaertsz. (1517-
1554), c. 1900

 13. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit Heusdense schepenprotocollen betr. 
Adriaen Beelaets Rutgersz. over 1548-1585, c. 1900

 14. Brief van Adriaen Beelaerts aan de abt van Bern, eigenhandig, c. 1543, met modern 
afschrift, c. 1543, c. 1900

 15. Schepenakte van Heusden van 10 apr. 1548 met zegel van Adriaen Beelaerts, met 
geleidebrief van [NN] van Asch van Wyck te Den Haag aan [NN Beelaerts] inzake de 
verwerving, 1838, 1548, 1838

 16. Foto van een Heusdense schepenakte van 1548 mede bezegeld door Adriaen Rutger 
Beelaertsz.

 17. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen schepenbank Heusden 
betr. Mr.Goossen Beelaert over 1543-1586, c. 1900

 18. Authentiek uittreksel uit een schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch betreffende de 
kwijting van 22 augustus 1549 door Adriaen Beelaerts mede namens moeder en broers en 
zusters van Cornelis de Bever c.s. voor een legaat van Cornelia Beelaerts, 1902

 19. Uittreksel van Frans Beelaerts van Blokland uit de stadsrekeningen van Heusden over 
1555-1617 met betrekking tot de familie Beelaerts, c. 1900

 20. Quitantie van 27 feb. 1560 van Haesken weduwe van Symon Willems voor Antonis 
Doedyns Adriaens, medeondertekend door Gerard Beelaerts als schepen van Heusden, 
1560

 21. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een vonnis van het Hof van Holland van 
5 dec. 1564 waarbij een eis tegen Mr.Goessen Beelaers wordt afgewezen, c. 1900.

 22. Afschrift van twee Heusdense schepenakten van 1564 betr. Mr. Goswyn Beelaerts, 
schepen en Mr.Rutger Beelaerts deken van het kapittel van Heusden, c. 1575

 23. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betreffende mr. Rutgert Beelaerts 
Rutgersz die op 6 nov. 1565 handelt als deken van het kapittel te Heusden (zie ook 1580), c. 
1900

 24. Schepenakte van Heusden van 16 dec. 1566 met uithangend zegel van mr. Goeswyn 
Beelaerts Rutgersz., met foto van diens zegel, 1566, c. 1950

 25. Kwitantie van 19 mei 1567 van Cornelis Henricksz. Droechscherder voor Jacob Willemsz. 
van Wyck eerste burgemeester van Heusden, mede ondertekend door Goossen Beelaerts 
als schepen, 1567

 26. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het rechterlijk archief Heusden van 
1568 betr. Goossen Beelaerts Rutgersz. stadssecretaris, burgemeester en schepen van 
Heusden en van Rutger Beelaerts als stadssecretaris, c. 1900

 27. Kwitantie van 31 jan. 1569 voor de eerste burgemeester van Heusden wegens betaling 
van bier voor soldaten, getekend door Rutger Beelaerts als secretaris van Heusden, 1569

 28. Kwitantie van 29 juni 1569 voor de eerste burgemeester van Heusden wegens betaling 
van arbeidsloon, ondertekend door Rutghert Beelaerts, 1569

 29. Schepenakte van Heusden van 20 jan. 1570 betr. overdracht van een griendeken in de 
ban van Hedikhuyzen door Jan Peetersz. van Ypelaer, Margaretha Peetersdr. van Ypelaer 
weduwe van Adriaen Rutghert Beelaertsz thans hvr. van Daniël vander Horst, en Adriaen 
Matijsz. als man van Katharina Peeters Ypelaersdr. Melding wordt gemaakt van een 
schepenakte van 18 april 1560 waarin Margaretha Peetersdr. van Ypelaer, wed. van Adriaen 
Rutghert Beelaerts haar tegenwoordige man Daniël van der Horst tot haar voogd en 
momber verkiest, 1570

 30. Brief van 10 mrt. 1573 van Dirck Loeff aan Rutgher Belaerts secretaris van Heusden, met 
afschrift van Frans Beelaerts van Blokland, 1573, c. 1900

 31. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een verklaring dd. 1 mei 1574 waarbij 
Rutghert Beelaerts Adriaensz. en Gerit Beelaerts Adriaensz., ook namens Baetken Beelaerts 
Adriaensdr. hun zuster een verkoop dd 22 mrt. 1572 bekrachtigen door Margriet Peeter 
Ypelaersdr. van 2 ½ morgen in de ban van Eethen, c. 1900

 32. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het rechterlijk archief van Heusden betr.
Gerard Beelaerts Adriaensz. hoofdman der jonge schuts, schepen van Heusden, over 1580-
1596, c. 1900

 33. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het rechterlijk archief van Heusden over 
1566-1577 betr. Rutger Beelaerts secretaris van Heusden Margrieta weduwe van Adriaen 
Rutgert Beelaerts en Gooswyn Beelaerts Rutgersz., schepen van Heusden, c. 1900
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 34. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Gerard Beelaerts (1547-1589), c. 
1900

 35. Brief van 15 mei 1574 van Jacop van Brecht, schout van ’s-Hertogenbosch, aan Rutger 
Beelaerts secretaris van Heusden, betr. getuigenis en revocatie van Jan Lambrecht, met 
modern afschrift van Frans Beelaerts van Blokland, 1574, c. 1900

 36. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit rechterlijk archief Heusden over 1575 
betr. Rutgert Beelaerts en Heyltgen weduwe van Goessen Belarts, c. 1900

 37. Concept-brief van burgemeesteren der stad Heusden dd. 3 aug. 1575 geschreven door 
de secretaris Rutger Beelaerts, 1575

 38. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland uit leenregister betr. belening op 14 nov. 
1575 van Rutgert Beelaerts Adriaensz. met een stenen huis op de Dam bij de Wijkse poort, c.
1900

 39. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het rechterlijk archief Heusden over 
1576 betr. Rutgert Beelaerts gemachtigde van de erfgenamen van Peter van Ypelaer, Lucia 
Gerit Steven Blankaertsdr. Rutgert Beelaerts gemachtigde van de prelaat van St.Truden 
Rutgert Beelaerts accijnsmeester, c. 1900

 40. Concept-brief van Rutger Beelaerts betr. betaling van hofrechten en heergewaden 
wegens stenen huis (zie No 38), [1576]

 41 Afschrift gecollationeerd door Rutger Beelaerts, secretaris van Heusden, van een 
kwitantie van 28 juli 1576 van de burgemeesteren der stad voor betaling van door de stad 
gedane leveringen aan het Spaanse leger, 1576

 42. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het signaat van Nederhemert over 
1576-1577 betreffende geding gevoerd door Gerit Adriaensz. Beelaerts als man van Judith 
van Gameren en gemachtigde van Hannaert van Gameren Sebastiaensz., zijn zwager tegen 
Cornelis en Peter van Gameren Aertsz., c. 1900

 43. 1576,1578,1579 Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het rechterlijk archief 
Heusden over 1576-1579 betr, Rutgert Beelaerts, Lucia Gerit Stevens Blankaertsdr., Lucia 
Rutgert Beelaerts, Heylken, wed. Mr. Goessen Beelaerts, Margrieta wed. Adriaen Rutgert 
Beelaerts en Gerard Adriaen Beelaerts, c. 1900

 44. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het register van het rechterlijk archief 
van Heusden over 1577 en 1591 betr. verklaringen van Rutger Beelaerts Adriaensz., c. 1900

 45. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het register van het rechterlijk archief 
van Heusden over 1577 betr. promesse van Geraert Beelaerts Adriaensz. inzake huur voor 
land te Heesbeen, c. 1900

 46. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het register van het rechterlijk archief 
van Heusden over 1578 en 1579 betreffende Rutger Beelaerts als gemachtigde van jonker 
Cornelis de Bever resp. procederend namens erfgename Lucia Gerit Stevensz Blankaertsdr. 
resp. optredend als rentmeester van de prelaat van St Truiden, c. 1900

 47. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit registers van het rechterlijk archief van 
Heusden en protocollen notaris J.van Heemskerk over 1579-1595 betr. handelingen van 
Rutger Beelaerts Adriaensz., c. 1900

 48. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het register van erf- en tijnsbrieven 
Heusden over 1578 betr. overdracht van land onder Heesbeen aan Rutgert Beelaerts 
Adriaensz., c. 1900

 49. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een overeenkomst van 2 aug. 1579 inz. 
verpachting van tienden door Rutger Beelaerts, rentmeester van de abt van St Truiden., 
1898

 50. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het rechterlijk archief van Heusden over
1580-1581 betr. Gerit Beelaerts en Denis Jansz. hoofdlieden van de jonge schuts en 
verklaringen afgelegd door Rutger Beelaerts en Gerit Adriaensz. Belaert, c. 1900

 51. Afschriften, deels door Frans Beelaerts van Blokland, van de transportbrieven van 24 
apr. 1580 inz. de nalatenschap van Lucia Blanckaert weduwe van Rutger Beelaerts, c. 1900

 52. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit verklaringen van Mr. Rutger Beelaerts 
Rutgersz. verband houdende met de scheiding en deling vermeld onder 51., c. 1900

 53. Verzoekschrift van Rutger Beelaerts aan de regering van Heusden, 1580, met 
kantbeschikking van 2 januari 1581 en kwitantie van rekwestrant voor ontvangst van de 
toelage, 1581, 1580-1581

 54. Verzoekschrift van Rutgert Beelaerts aan de regering van Heusden om een extra toelage
wegens drukke werkzaamheden in 1580, met kantbeschikking van 2 januari 1581, 1581

 55. Rekening van Rutger Beelaerts pachter van de impost op bier, gekwiteerd, 1781
 56. Rekening van Rutger Beelaerts wegens voorschot aan de stad Heusden voor de 

aankoop van papier, gewkiteerd, 1581
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 57. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van Heusdense schepenakte van 31 mei 1581 
waarbij Rutgert en Gerit Beelaerts een huis overdragen als voogden van de onmondige 
kinderen van Henrick Ariaensz van Beynen en Lucia Rutger Henrick Beelaertsdr., c. 1900

 58. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een klacht dd. 10 dec. 1581van de 
regering van Heusden over de gedragingen van Rutger Beelaerts als rentmeester van de abt
van St Truiden, c. 1900

 59. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van brief van de rekenkamer van Holland 
van 29 mrt. 1582 aan de regering van Heusden om het secretarisambt aan Rutgaert 
Beelaerts te ontnemen, c. 1900

 60. Uittreksels door Frans Beelaerts van Blokland uit kleine registers in het archief der stad 
Heusden over 1583-1600 betr. de familie Beelaerts, c. 1900

 61. Bevelschrift van 23 juli 1585 van het Hof van Holland, Zeeland en Friesland tegen Rutgert
Beelaerts rentmeester van de abt van St Truiden in diens procedure tegen Josyne van Cuyck 
wegens beweerde achterstalligheden, met modern afschrift van Frans Beelaerts van 
Blokland, 1585, c. 1900

 62. afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een request van Heylken weduwe van 
Mr.Goeswyn Beelaerts om kwijtscheldingvan een jaarlijkse rente, met kantbeschikkingen 
van 1585 en 1586, 1898

 63. Quitantie van 5 jan. 1586 van de drost, schout, schepenen en burgemeesters van 
Heusden voor de eerste burgemeester wegens het hun voor 1585 toegekend 
tabbaardlaken, o.a. ondertekend door Gerit Beelaerts 1586

 64. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het register van de erf- en cijnsbrieven 
betreffende overdracht op 23 feb. 1586 door Heylken weduwe van Mr.Gooswyn Beelaerts 
en haar dochter Geertruyd van een verbrand erf in de Smidstraat waar de Zwaan placht uit 
te hangen, c. 1900

 65. Kwitantie van 7 juni 1586 van Jan Aertsen Dommelroyen voor Cornelis Cornelissen 
wegens betaling van touw voor de stadswaag van Heusden, mede ondertekend door Gerit 
Beelaerts als schepen, 1586

 66. Afschriften door Frans Beelaerts van Blokland van de transportbrieven van 13 juni 1587 
inz. de nalatenschap van Catharina van Ypelaer, weduwe van Adriaen Matthijsz., c. 1900

 67. Brief van 9 nov. 1588 van Maurits van Nassau aan de Heer de Famars, gouverneur van de
stad Heusden, met dankbetuiging van 1903 van het Krijgsgeschiedkundig Archief van de 
generale Staf voor de geboden gelegenheid tot het nemen van afschrift, 1588, 1903

 68. Schets en nettekening door Frans Beelaerts van Blokland van der grafzerk van Gerard 
Beelaerts en zijn echtgenote Judith van Gameren, c. 1900

 69. Aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland over een sententie van het Hof van 
Holland van 27 sept. 1590 inz. een erfeniskwestie tussen de kinderen van wijlen Joost van 
Ypelaer waarover Rutger Beelaers voogd was en Mattheus Verbeeck die met hun moeder 
Barbara de Bree hertrouwde, c. 1900

 70. Afschrift van een overeenkomst van 2 feb. 1591 tussen de wethouders van Heusden en 
de gemachtigde van de Staten van Holland Jacob Kemp, schout van Gorcum, over de 
aankoop van graan voor distributie, mede ondertekend door Rutger Beelaerts als secretaris 
van Heusden, 1620

 71. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een Heusdense schepenakte van 20 febr.
1591 waarbij Rutgert Beelaerts Adriaensz een morgen land onder Veen verkrijgt, 1899

 72. Afschrift van een quitantie van 13 mrt. 1591 namens burgemeesteren en regeerders van 
Heusden ten behoeve van de Staten van Holland en West-Friesland wegens ontvangst van 
graan in mindering op hun vorderingen wegens logiesgeld, 1620

 73. Uittreksels door Frans Beelaerts van Blokland uit een Heusdens schepenprotocol 
betreffende overdracht op 15 okt. 1593 door Rutger Beelaerts Adriaenss namens zijn oom 
Mr. Rutgert Beelaerts Rutgersz van een stuk land in de ban van Wijk op de Biesheuvel 
geheten de Geer en betreffende overdracht door Elisabeth Geerit Steven Blanckaertsdr. 
weduwe van Geraert van Gesel aan Rutgert Beelaerts van haar deel in een kamer en erf in 
de Potterstraat te Heusden, c. 1900

 74. aantekening door Frans Beelaerts van Blokland uit het rechterlijk archief te Heusden 
waaruit blijkt dat de weduwe van Jan Buys Joostenz. in maart 1594 volmacht geeft aan 
Rutger Beelarts, c. 1900

 75. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de inventaris van papieren nagelaten 
door de op 6 nov. 1594 overleden Rutger Beelaerts, secretaris van Heusden, c. 1900

 76. Brief van Adriaen van Noort, drossaard van Ammerzoden, dd. 21 maart 1595 aan 
Mr.Lambert van Haren secretaris van Heusden inzake de nagelaten papieren van Rutger 
Beelaerts, secretaris van Heusden, 1595

 77. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland volgens welke Adriaen van Noort 
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Pauwelsz. op 28 mei 1596 an de erfgenamen van Rutger Beelaerts volmacht geeft het 
stenen huis op de Dam bij de Wijkse poort te Heusden te verheffen ten behoeve van 
Rutger's neef die ermee wordt beleend., c. 1900

 78. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van de overdracht op 8 mei 1597door 
Adriaen Pauwelsz van Noort van een huis van Rutger Beelaerts aan Judith van Gameren 
weduwe van Gherit Adriaensz Beelaerts, c. 1900

 79. Brief van Adriaen van Noort van 11 sept. 1597 aan Mr.Lambert van Haeren, 1597
 80. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het register van het rechterlijk archief 

van Heusden over 1598 betr. de handelingen van Adriaen Pauwelsz van Noort als executeur 
van de erfenis van Rutger Beelaerts en als rentmeester van de abt van St Truiden, c. 1900

 81. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een stuk in het oud archief van Heusden 
uit 1598 en 1603 inz. een jaarrente uit de erfenis van Lucia Rutger Beelaertsdr., 1898

 82. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een verzoekschrift aan de Hoge Raad 
tot het aanvaarden onder beneficie van inventaris van de erfenis van Mr.Rutger Beelaerts 
waarop de Hoge Raad in 1600 gunstig beschikt., c. 1900

 83. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een verklaring van 24 sept. 1603 van 
Abel vanAlphen dat wijlen Rutger Beelaerts een aanzienlijke som gelds in bewaring had 
toebehorende aan de weduwe en de kinderen van zijn overleden broeder Gerard Beelaerts, 
c. 1900

 84. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een verzoekschrift aan de Hoge Raad 
om de erfenis van Mr.Rutger Beelaerts, deken van het kapittel te Heusden, onder voorrecht 
van beneficie te aanvaarden hetgeen door de Hoge Raad op 30 okt. 1603 wordt toegestaan, 
c. 1900

 85. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een verzoekschrift aan de Hoge Raad 
van Sebastiaen Beelaerts Gerritsz inzake het beheer van de erfenis van Rutger Beelaerts 
door Adriaen van Noort, met kantbeschikking van 1603, c. 1900

4 Familiegeschiedenis vanaf 1603.
 1. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het register der huwelijken over 1590-

1709 binnen Heusden betreffende personen Be(e)la(e)rts, c. 1900
 2. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de kerkerekening te Heusden over 1625-

1639 betr. begrafenissen van personen Be(e)la(e)rts, c. 1900
 3. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de rekeningen over 1590-1672 van het 

groot manhuis van de tempel te Heusden betreffende personen Be(e)la(e)rts, c. 1900
 4 Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de gasthuisrekeningen der stad Heusden 

over 1574-1673 betreffende personen Be(e)la(e)rts, c. 1900
 5. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het protocol over 1592-1628 van Johan 

van Heemskerk, notaris, betreffende personen Be(e)la(e)rts, c. 1900
 6. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betreffende handelingen uit 1596-1672 

waarin Sebastiaen Beelaerts voorkomt, c. 1900
 7. Authentiek uittreksel uit het huwelijksregister van Heusden van 1603 betreffende het 

huwelijk van Bastiaen Beelaerts en Heyltgen Adriaensdochter, 1889
 8. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Heylwig van Cuyck (1564-1628), c. 

1900
 9. Overdruk van het artikel van Frans Beelaerts van Blokland ‘Van Cuyck met het rad’ uit De 

Nederlandsche Leeuw 1925
 10. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. een geldlening en een 

grondaankoop door Sebastiaen Beelaerts in 1603, c. 1900
 11. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het kohier der verpondingen over 1603 

betr. leden familie Beelaerts, c. 1900
 12. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de Stadsrekeningen van Heusden van 

1604 en 1618 betr. familie Beelaerts, c. 1900
 13. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het kohier der haardsteden over 1604 

betr. leden familie Beelaerts, c. 1900
 14. Afschrift van testament van 10-12 sep. 1604 van Hannaert van Gameren, met bijschrift 

van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900
 15. Tekening [door Frans Beelaerts van Blokland] van overblijfselen van een glasraam in het 

voorportaal van het kasteel van Heeswijk met wapen Beelaerts-van Cuyck, c. 1900
 16. Kwitantie uit 1608 van Matheeus Verbeeck kamerbewaarder van Heusden voor eerste 

burgemeester Adriaen van der Meruwen voor verrichte werkzaamheden, mede 
ondertekend door Sebastiaen Beelaerts, 1608

 17. Aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland en een onbekende betr. vonnissen uit 
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1609, 1616 en 1617 van het Hof van Holland waarbij Geertruyt Belaerts wed. van Adriaen 
Pauwels van Noort partij is, c. 1900

 18. Authentiek uittreksel uit het huwelijksregister van Heusden van 1610 betreffende het 
huwelijk van van Jan Belardts en Tuenisken Fransdr van den Broeck, 1889

 19. Kwartierstaten door Frans Beelaerts van Blokland van Johan Beelaerts en Anthonia van 
den Brouck, c. 1900

 20. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betreffende stukken uit 1610-1675 waarin
Johan Beelaerts voorkomt, c. 1900

 21. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland uit het Heusdens transportregister over 
1610 betr. personen Beelaerts, c. 1900

 22. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het geloftesignaat van Zuylichem over 
1593-1618 betr. Sebastiaen Beelaerts in 1612 en 1614, c. 1900

 23. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het redres van verpondinghe van 
Heusden over 1614 betr. personen Beelaerts, c. 1900

 24. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het lidmatenregister van de Ned. 
Hervormde Kerk 1617-1747 betr. personen Beelaerts met aantekening dienaangaande, c. 
1900

 25. Afschriften door Frans Beelaerts van Blokland van stukken uit 1617 inz. hypotheek op de 
hoeve van Sebastiaen Beelaerts te Genderen, 1898

 26. Rekening van voorschotten ten behoeve van de stad Heusden in de tijd der woelingen 
1617-1618 gedaan door Sebastiaen Beelaerts, 1617-1618

 27. Inhoudsopgave van een register van de kerkeraad van Heusden over 1617-1621 
betreffende godsdiensttwisten in Heusden, met gedrukt vonnis uit 1620 van de Staten-
Generaal tegen Johannes Grevius, 1620, c. 1900

 28. Afschrift van een notitie voor Grotius betr. regenten van Heusden w.o. Sebastiaen 
Beelaerts die in 1618 van het avondmaal werden uitgesloten, met geleidebrief van de 
Algemene Rijksarchivaris Th. van Riemsdijk, 1889

 29. Mandaat van Jan Claessen van Wyck aan burgemeester Momber tot betaling aan 
Sebastiaen Beelaerts, 1618, en verklaring van Beelaerts over verdere betalingen, 1619, 1618-
1619

 30. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. sententie van het Hof van Holland 
uit 1620 in het proces tegen Geertruyt Beelaerts wed. van Adriaen Pauwels van Noort, c. 
1900

 31. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het huwelijksregister van Heusden 
betreffende het huwelijk in 1622 tussen Adriaen van Berlecom en Margaretha Beelaerts, c. 
1900

 32. Extract door Frans Beelaerts van Blokland uit doopregister betr. geboorte in 1625 van 
Judith dr. v. Adriaen van Berlecom en Margaretha Beelaerts, c. 1900

 33. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de rekening en verantwoording over 
1625-1639 van Johan Beelaerts als Kerkmeester van Heusden, c. 1900

 34. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de kerkerekening betr. begrafenis in 
1625 Alida Beelaerts en Antonia Beelaerts - van den Brouck, c. 1900

 35. Foto en door het bestuur van de Hervormde Kerk te Heusden gecertificeerde tekening 
van de grafzerk uit 1625 van Johan Beelaerts en Antonia van den Brouck, 1889

 36. Authentiek uittreksel uit het huwelijksregister van Heusden van 1627 betreffende het 
huwelijk van Johan Beelaerts en Catharina van Berlecom, 1889

 37. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Catharina van Berlecom, c. 1900
 38. Twee aantekeningen betr. vermeldingen uit 1628 en [1625-1631] van Johan Beelaerts, c. 

1900
 39. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit een leenregister betr. land te 

Nederhemert betreffende belening in 1630 van Johan Beelaerts ten behoeve van zijn zoon 
Gheraert, c. 1900

 40. Authentiek uittreksel uit het huwelijksregister van Heusden van 1631 betreffende het 
huwelijk van Sebastiaen Belaerts en Jenneken Joosten, 1889

 41. Kwartierstaat en verwantschapstabel door Frans Beelaerts van Blokland betreffende 
Johanna de Graeff, c. 1900

 42. Schepenakte van Heusden 1631 waarin Sebastiaen Beelaerts als schepen optreedt en 
zegelt, 1631

 43. Foto van het portret van Sebastiaen Beelaerts (1578-1655), c. 1930
 44. Foto van het portret van Johanna de Graeff (1608-1660), c. 1930
 45. Authentieke uittreksels uit het doopboek te Heusden betreffende de doop van de 

kinderen van Sebastiaen Beelaerts en Johanna de Graeff: Gerardt 23 mrt 1632, Willem 12 
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nov 1633, Cornelia 10 apr 1635, Jacob 8 juli 1636, Joost 28 juni, Adriaen 28 nov 1638, Judith 11
jan 1640, Cornelis 14 dec 1640, Peter 29 dec 1641, Sebastiaen 19 juni 1644, Judith 15 mei 
1646, Margaretha 3 dec 1647 en Rutger 30 mrt 1650, 1889

 46. Getuigschrift van Gisbertus Voetsius over de opleiding van Gerard Beelaerts, 1632
 47. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het doopboek van Heusden betreffende

de doop in 1634 van Heylwich Anna van Eyck latere echtgenote van Justus Beelaert; en 
paspoort van prins Frederik Hendrik van 1633 voor een aantal heren waaronder Heylwichs 
vader, Caspar van Eyck, drossaard van Heusden, 1633, c. 1900

 48. Attestatie van de kerkeraad van Heusden voor Gerard Beelearts bij diens vertrek naar 
het buitenland, 1634

 49. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. sententie van het Hof van Holland 
dd. 26 juni 1635 in een proces van Sebastiaen Beelaerts contra Adriaen Jansz. van Cuyck, c. 
1900

 50. Aantekening betr. transport in 1637 van twee huisjes door Mr. Gerard Beelaerts aan 
Jacob van Berchem, c. 1900

 51. Overeenkomst waarbij Sebastiaen en Johan Beelaerts hun neef Daniël van Berlecom 
6000 carolusguldens uit de erfenis van Cornelia van der Laerschot beloven, 1637

 52. Authentiek uittreksel uit het huwelijksregister van Heusden en uittreksel door Frans 
Beelaerts van Blokland uit het huwelijksregister van Rijswijk betreffende het in 1638 
gesloten huwelijk van Mr. Gerard Beelaerts en Lucia Halling, 1889

 53. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Lucia Hallincq, c. 1900
 54. Foto’s van portretten van Gerard Beelaerts (1613-1643), c. 1930
 55. Foto’s van portretten van Lucia Hallincq en een 17de eeuwse tekening van haar, c. 1650 

en c. 1930.
 56. Aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland uit het testamentenregister betr. 

Johan Beelaerts als executeur van Aertgien Jansdr dd. 13 mrt. 1637 en het testament uit 1638
van Daniël Adriaensz. van Berlecom die de erfenis van zijn moeder vermaakt aan zijn vader, 
c. 1900

 57. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. een sententie uit 1640 van het Hof 
van Holland betr. een roggerente toebehorende aan Anna van Gameren., c. 1900

 58. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit kerkerekeningen over 1640-1711 betr. 
renten verschuldigd door de familie Beelaerts, c. 1900

 59. Foto’s van zegels en handtekeningen uit 1641, 1642 en 1646 van personen Beelaerts, c. 
1900

 60. Uittreksel uit een register van Heiltgen Adriaens betreffende voorschotten in 1616 
en1617 gedaan voor burgemeester Geraert Bruynincx als eerste burgemeester van Heusden,
door haar weduwnaar Sebastiaan Beelaerts in 1648 ingediend bij advocaat Hamel gezegd 
Bruynincx, 1648

 61. Schepenakte van Heusden van 1 februari 1648 met zegel van Sebastiaen Beelaerts, 1648
 62. Schepenakte van Heusden van 1 aug 1648 met zegel van Sebastiaen Beelaerts en 

Francois van den Brouck, 1648
 63. Stukken betreffende het eerste proces gevoerd door Sebastiaen Beelaerts om erkend te 

worden als patroon van het beneficie te Oirschot, 1650-1651
 64. Uittreksel uit Gelofte-signaten van Tuil over 1644-1657 betr. personen Beelaerts, c. 1900
 65. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de rekeningen over 1650-1652 van het 

oude vrouwenhuis te Heusden betr. de personen Beelaerts, c. 1600
 66. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit een leenregister over 1651 betreffende 

leenhulde door Johan Beelaerts voor zijn kleinzoon Pieter voor land onder Nederhemert, c. 
1900

 67. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. verschillende rechtshandelingen 
over 1662-1695 van Justus Beelaerts, c. 1900

 68. Stukken betr. de overdracht van collatie van de vicarie te Oirschot door Sebastiaan 
Beelaerts op zijn zoon Joost, 1652

 69. Uittreksels door Frans Beelaerts van Blokland uit het Boxtelse leenregister betr. de 
leenopvolging in 1653 van Cornelia van Laerschot in drie morgen te Veen door Peter 
Beelaerts, zoon van wijlen Mr.Gerardt Beelaerts, c. 1900

 70. Stukken betreffende het tweede proces gevoerd door Sebastiaen en Johan Beelaerts 
over het collatorschap van het beneficie te Oirschot, 1653-1657

 71. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de protocollen over 1653-1683 van 
notaris Jacob van Heemskerck te Heusden betr. personen Beelaerts, c. 1900

 72. Afschrift van het testament uit 1653 van Lucia Hallingh, met geleidebrief, 1913
 73. Uittreksels uit de gelofte-signaten van Tuil uit 1656 en 1657 betreffende Jhan Beelaerts, 
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c. 1930
 74. Door het bestuur van de Hervormde Kerk te Heusden gecertificeerde tekening van de 

grafzerk uit 1655 en 1660 van Sebastiaen Beelaerts en zijn echtgenote Johanna de Graeff en 
aantekeningen dienaangaande, 1889

 75 Schepenakte van Heusden met zegels van Johan Beelaerts en Daniël van Berlecom, 1657
 76. Foto en door het bestuur van de Hervormde Kerk te Heusden gecertificeerde tekening 

van de grafzerk uit 1657 en 1661 van Johan Beelaerts en Catharina van Berlecom, met 
fotolithografische afdrukken, 1889

 77. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit een memoriaalboek van het Hof van 
Holland betreffende vergunning uit 1660 aan de kinderen en erfgenamen van Sebastiaen 
Beelaerts en Johan de Graeff om vaste goederen te verkopen, c. 1900

 78. Uittreksels door Frans Beelaerts van Blokland uit de doop- en trouwboeken te Heusden 
over 1666-1686 betr. Mr. Justus Beelaerts en diens stiefkinderen, 1897

 79. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Heylwig Anna van Eyck, c. 1900
 80. Uittreksel uit het protocol van notaris Jacob van Heemskerck betr. volmacht van 1667 

voor Mr.Justus Beelaerts inz. de nalatenschap van zijn op reis naar Oost Indië overleden 
oudste broeder Gerard Beelaertsk, met bijschrift van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900

 81. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de doopboeken betr. de doop der 
kinderen van Mr. Justus Beelaerts, c. 1900

 82. Acten van kwartaalgewijze verpachting van het straatvuil te Heusden, 
medeondertekend door de schepen Justus Beelaerts, 1668-1669

 83. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het register van huwelijksafkondigingen
betr. het huwelijk in 1668 van Mr. Johan van Heemskerck en Margaretha Beelaerts, c. 1900

 84. Uittreksels door Frans Beelaerts van Blokland uit het doopboek van Heusden 
betreffende de kinderen van Mr. Johan van Heemskerck: Sebastiaen 12 juli 1669, Jacob 6 
jan. 1671, Johan 4 aug. 1673, Elisabeth 22 nov. 1675 en Johan 1 jan. 1677, en twee 
aantekeningen over de oudste zoon Johan die wellicht kunstschilder was te Rotterdam en 
in 1700 voor notaris Zeger van der Brugge zijn testament en dat van zijn vrouw Maria 
Pieters passeerde, c. 1900

 85. Aantekening van W.A. Beelaerts van Blokland betreffende het huwelijk van 1670 van 
Anneken Belaerts uit Heusden en Hironimus Meyer, c. 1900

 86. Rekening en verantwoording van Mr.Justus Beelaerts als kerkmeester te Heusden, 1670
 87. Afschriften van de processtukken in het proces uit 1671 van de administrateurs de 

boedel van wijlen Johan Beelaerts tegen de burgemeesteren van Heusden, met 
aantekeningen van G.J.Th. Beelaerts van Blokland, 1889

 88. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. een sententie van het Hof van 
Holland dd 14 okt 1671 inz. een door Sebastiaen Beelaerts gestelde borgtocht, c. 1900

 89. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland uit het protocol over 1677 van notaris 
Walraven te Heusden waar Mr. Justus Beelaerts als getuige optreedt, c. 1900

 90. Uittreksels uit protocollen van notaris van Walraven te Heusden over 1677-1702 
betreffende personen Beelaerts en verwanten, c. 1900

 91. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het rechterlijk archief Gorinchem over 
1680 waarbij Justus Beelaerts een rentebrief overdraagt aan Anna van Eyck, c. 1900

 92. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de kerkrekeningen van Heusden betr. 
de begrafenis in 1680 van Pieter Beelaerts, en brief van Joachim te Königsberg betreffende 
verblijf van Pieter aldaar, 1901 en c. 1900

 93. Uittreksel uit het protocol van notaris Jacob van Heemskerck te Heusden over 1682 
betreffende de onderlinge volmacht van de erven van Sebastiaen Beelaerts in de 
nalatenschap, c. 1900

 94. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het protocol van notaris Van Walraven 
betr. vermeldingen in 1688 en 1695 van Justus Beelaerts en Willem Beelaerts, c. 1900

 95. Afschriften van processtukken uit 1683-1691 in het geding van de kinderen en 
erfgenamen van Sebastiaen Beelaerts tegen de burgemeesteren van Heusden, met 
aantekeningen van G.J.Th. Beelaerts van Blokland, 1898

 96. Uittreksel uit protocollen van notaris H.F. van Rentsen over 1685-1726 betreffende 
personen Beelaerts en hun verwanten in 1687-1697, c. 1900

 97. Kwitantie van de erfgenamen van Sebastiaen Beelaerts ten behoeve van de 
burgemeesteren van Heusden, 1690

 98. Uittreksel van Frans Beelaerts van Blokland uit rechterlijk archief van Gorinchem 
betreffende overdracht in 1693 door Johanna Cornelia van Beveren als lasthebbende van 
Mr. Justus Beelaerts van een rentebrief, c. 1900

 99. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit een register van het Hof van Holland 
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betreffende vonnis van 1693 inz. erfgenamen wijlen Sebastiaen Beelaerts tegen 
Burgemeesteren van Heusden, c. 1900

 100.Afschrift van een brief uit 1695 van Sebastiaen Beelaerts jr. aan zijn vader Justus, c. 1890
 101.Uittreksel uit een protocol van notaris Van Walraven te Heusden betreffende opening in 

1696 van een besloten akte van huwelijksvoorwaarden tussen Mr. Justus Beelaerts en 
Heylwig Anna van Eyck, c. 1900

 102.Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Willem Beelaerts (1669-1710), c. 
1900

 103. Uittreksel uit een protocol van notaris Van Walraven te Heusden betreffende 
verwerping in 1696 van de erfenis van Mr. Justus Beelaerts door zijn zoon Willem, c. 1900

 104. Afschrift van een brief van Sebastiaen Beelaerts jr. van 1696 vermoedelijk aan zijn tante
Judith vanuit het kamp van Tordero in Catalonië met als bijlage een brief van een vriend, c. 
1890

 105. Uittreksel uit een protocol van notaris Van Walraven te Heusden betreffende de 
volmacht uit 1697 op Johanna Beelaerts tot inning ten behooeve van haar broer Sebastiaan 
jr. van de inkomsten van de vicarie te Oirschot, c. 1900

 106. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het doopregister van Heusden 
betreffende de doop in 1699 van Anna Wilhelmina dochter van Willem Beelaerts en Sophia 
Esdre, c. 1900

 107. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de kerkerekening te Heusden over 
1696-1700 betr. de begrafenis in 1699 van de dochter van Lt. Willem Beelaerts, c. 1900

 108. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit een register van overlijden vna 
Maastricht betreffende de begrafenis in 1700 en 1701 van twee dochtertjes van Willem 
Beelaerts, c. 1990, en uittreksel uit registers van geboorten en overlijden van Maastricht 
vermeldende de geboorten en begrafenis in 1700 en 1701 van dezelfde dochtertjes, c. 1950, 
c. 1900 en c. 1950

 109. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. een sententie van het Hof van 
Holland dd 29 juli 1701 in een zaak van Elisabeth Grol tegen Willem Beelaerts en zijn 
echtgenote wegens schulden voor logies van wijlen Cornelis Esdrée, c. 1900

 110. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van het wederzijds testament uit 1703 van 
Willem Beelaerts en zijn echtgenote Sophia Esdrée, c. 1900

 111. Uittreksel van Frans Beelaerts van Blokland uit het protocol van notaris Middelkoop te 
Heusden over 1702 betr. Margaretha Beelaerts, weduwe van wijlen Mr. Johan van 
Heemskerck, c. 1900

 112. Uittreksel van Frans Beelaerts van Blokland uit het protocol van notaris Middelkoop te 
Heusden over 1704 betr. de volmacht van Margaretha Beelaerts aan haar procureur in haar 
proces tegen Aernout Kiewert te Wesel, c. 1900

 113. Aantekening betr. verkoop in 1709 van een huis door Willem Beelaerts en de familie 
Esdré de Douglas, c. 1900

 114. Brief van generaal F. de Bas met bijlage en twee aantekeningen over het sneuvelen in 
1710 bij Aire van Willem Beelaerts, 1922 en c. 1920

 115. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het begrafenisregister te Heusden betr.
de begrafenis in 1751 van Johanna Beelaerts, 1901

 116. Brief van O. Berk van Mulhuijsen te Bergen op Zoom aan [NN] Beelaerts over 
familieportretten, c. 1750

 117. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. een sententie van het Hof van 
Holland dd. 11 okt. 1708 inz. Margaretha Beelaerts wed. van Mr. Johan Heemskerck contra 
Aernout Kietwert, c. 1900

 118. Door het bestuur der hervormde gemeente te Heusden gecertificeerde afbeelding van 
een steen bij de ingang van het koor der kerk aldaar vermeldende de in gebruikneming 
ervan in 1639 door de schepenen Hohan Beelaerts en Theodorus Wyntrac, 1889

5 Stukken betreffende personen met de naam Beelaerts, waarmee geen 
verwantschap is vastgesteld.
1757-1907 en z.j. [c. 1850, c. 1900]

 1. Overzicht van personen genaamd Beelmans, Bollarts, Boelarts en Boelants of Bolands 
voorkomende in akten uit Oirschot en omstreken van de hand van F. Beelaerts van 
Blokland, c. 1900

 2. Stukken betreffende eventuele afkomst uit het huis Berthout, opgesteld of ontvangen 
door F.W.A. Beelaerts van Blokland en zijn zoon G.J.Th. Beelaerts van Blokland, 1836, 1888, 
1898 en c. 1850

 3. Afschriften van oorkonden uit 1219-1290 vermeldende personen Belard (Belart, Belarts) in
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de omgeving van Rilland (Zeeland) in hun betrekking met abdij Ter Duinen, met tekeningen 
van zegels en bijbehorende correspondentie en lijst van de hand van Frans Beelaerts van 
Blokland verwijzend naar Van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland (1866), c.
1900

 4. Omslag "Personen met den naam Beelaerts of Beelaerts die niet in de genealogie 
voorkomen” waarin pakketjes met aantekeningen, afschriften en enige correspondentie 
betreffende:

 a. Beelaertsen te Gent in het tijdvak 1335-1421
 b. Beelaertsen te Mechelen in het tijdvak 1346-1374 en 1676-1826
 c. Beelaertsen te Antwerpen in het tijdvak 1412-1613, waarbij brieven uit 1872 en 1885 aan 

F.W.A. Beelaerts van Blokland
 d. authentiek uittreksel uit 1898 van een rekening overv 1434 met betr. tot een lijfrente voor

Peter Beelart,
 e. authentiek uittreksel uit 1898 uit een rekening betr. het overlijden in 1471 van Peter Jacop 

Beelaertssoen.
 f. Aantekening betr. Cornelis Jansen Belaerts te St Oedenrode in 1606
 g. Brief uit 1907 van J. van der Hammen te Besoijen aan Frans Beelaerts van Blokland 

betreffende Beelaertsen in Steenbergen
 h. Aantekening over een Jacop Bellaert te Haarlem in 1485
 i. Dagblad van 's-Gravenhage van 8 nov 1852 betr. de vondst van een zerk van Geertruijt 

Beelaerts overleden 31 mei 1538 bij het Mauritshuis
 j. Aantekening van Grans Beelaerts van Blokland betr. een familie in Aken genaamd Beulart 

waarvan een Johan Beulart tot Beulartstein in 1534 verklaarde dat zekere Peter Bellairt niet 
met hem verwant was

 k. Aantekening uit 1757 over een Peter Belaerts te Aardenburg
 l. Lijst van schepenen van Eecloo met de naam Beelaert 1764-1789
 m. Aantekening betreffende een Goossen Beelaerts in 1476 en 1480 en een Godschalk 

Beelaerts vermeld in 1526 en 1533 te Heusden, 1757, 1872, 1885, 1898, 1907 en 19e-eeuws

6 Stukken betreffende Pieter Beelaerts (1639-1691), zijn vrouw Christina Pompe 
(1647-1722) en hun kinderen.
1635-1944 en z.j. [c. 1900, c. 1930]

 1. Getuigschrift van predikant Francois Turrettin te Genève omtrent Pieter Beelaerts, 1664, 
en correspondentie van Frans Beelaerts van Blokland met de Bibliothèque publique et 
universitaire aldaar over het stuk, 1932, 1664, 1932

 2. Bul van de universiteit van Valence voor Petrus Beelaerts, 5 juli 1664
 3. Foto uit een niet genoemd register houdende verklaring van o.m. van 12 sep. 1664 dat in 

het huis waar hij tot twee weken geleden vertoefde niemand door de besmettelijke ziekte 
was gezocht, c. 1930

 4. Vier gedrukte feestdichten bij het huwelijk 29 september 1665 van Mr. Pieter Beelaerts en
Joffr. Christina Pompe, 1665

 5. Adelsdiploma van Lodewijk XIII voor Cornelis van Beveren, grootvader van Christina 
Pompe, 1635 NB. Aantekening 2014: Het zegel keurig verpakt in een ronde doos die 
oorspronkelijk gevuld was met ‘Bonbons russes’ …

 6. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland van betr. sententiën van het Hof van 
Holland waarbij Mr Johan Halling (oom van Pieter Beelaerts) als testamentaire voogd voor 
Pieter optreedt inz. crediteuren van Jan Beelaerts (oud-burgemeester van Heusden en 
grootvader van Pieter), c. 1900

 7. Aantekeningen en afschriften, overwegend van Frans Beelaerts van Blokland, betreffende
het geslacht van Beveren, met een afschrift van het Beverenboek, foto's van portretten, 
afbeeldingen van grafzerken, enige correspondentie en overdruk van het artikel uit 1944 
van M.A. Beelaerts van Blokland in de Nederlandsche Leeuw, 1908, 1944 en c. 1925

 8. Afschrift van het testament uit 1666 van Mr. Pieter Beelaerts en Christina Pompe, c. 1900
 9. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de registers van de ontvanger der 

gemene landsmiddelen betr. de aankoop 1671-1706 van lijfrenten ten lijve van kinderen van 
het echtpaar Beelaerts-Pompe, c. 1900

 10.Aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland betr. sententies van het Hof van 
Holland van 1672 en 1673 tussen Pieter Beelaerts contra erfgenamen Sebastiaen B. resp. de 
curator in de boedel van Johan Beelaerts inzake de erfenis van Cornelia van Laerschot, c. 
1900

 11.Afschrift van de akte van scheiding en deling van 8 dec. 1676 van de nalatenschap van 
Cornelia van der Laerschot, c. 1680
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 12.Afschrift van de akte van scheiding en deling van 1 juli 1681 van de nalatenschap van 
Matthijs Pompe, c. 1690

 13.Afschrift van het testament van 29 juni 1682 van Cornelis Pompe, c. 1889
 15.Gedrukte gedichten van Matthijs van Balen op aanvaarden van het burgemeesterschap 

van Dordrecht door Mr.Pieter Gerardsz. Beelaerts, 1685, 1688
 16.Memorie van Pieter Beelaerts betr. bijzondere opdrachten en commissiën waarmede hij 

in 1688-1691 werd belast, c. 1695, en uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit de 
resoluties van de Staten van Holland van 1690 inzake commissie om de koning van 
Engeland te verwelkomen, c. 1900, c. 1695 en c. 1900

 17.Gedrukte zegezang van D. van Hoogstraten op Willem III opgedragen aan Mr.Pieter 
Beelaerts, 1690

 18.Gedrukt verslag van de entree van koning-stadhouder Willem III te ’s-Gravenhage, 1691
 19. Verslag door [Matthijs] Beelaerts van een reis in maart 1691 van zijn vader Pieter 

Beelaerts als lid van de Raad van State door Holland Zeeland Brabant en Vlaanderen, met 
aantekening betreffende de identificatie van de schrijver, 1691 en c. 1900

 20. Verslag door [Matthijs] Beelaerts van een reis in september-oktober 1691 van zijn vader 
Pieter Beelaerts als lid van de Raad van State door Holland Utrecht, Gelderland, Overijssel, 
Drente en Groningen, 1691

 21. Frans Beelaerts van Blokland, ‘Met gecommitteerden uit den Raad van State op reis in 
1691’, overdruk uit de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 55 
(1934), editie van de verslagen genoemd onder 19 en 20, met excerpt daaruit van B. Lonsain 
verschenen in Drente, Provinciaal Drentsch maandblad gewijd aan Praehistorie, Historie, 
Volkskunde, Dialectonderzoek, Heemschut, Opbouw en Toerisme 6/4 (september 1934)

 22. Foto’s en kopieën van foto’s van familieportretten, c. 1950
 23. Aantekening betreffende aankopen van land door Matthijs Beelaerts naar gegevens van 

het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch. (Uit de inhoud van het Familie-archief Schorer - 
uitgegeven door het Rijksarchief te Middelburg blijkt dat Matthijs ook grond kocht in 
Zeeland), c. 1900

 24 Acte van aanstelling van Johan van der Linde als conducteur van de commies stapelier 
Mr. Matthijs Beelaerts, 1703

 25. Afschrift van testament uit 1704 van Christina Pompe wed.van Mr.Pieter Beelaerts, c. 
1900

 26 Tekeningen van de wapenborden uit 1691 en 1722 van Mr. Pieter Beelaerts en Christina 
Pompe in de Grote Kerk te Dordrecht, met aantekening van Frans Beelaerts van Blokland 
betreffende de vervaardiging van de tekeningen tussen 1790 en 1795, c. 1793 en c. 1940

 27. Afschrift van testament van 1705 waarbij Cornelis Beelaerts en zijn zusters Christina, 
Lucia Mondina en Mondina Maria hun moeder tot universeel erfgename verklaren, c. 1900

 28. Afschrift van het testament uit 1706 van Mr.Matthijs Beelaerts en van echtgenote 
Geertruyt van Zuylen van Nyevelt, c. 1900

 29. Gekleurde pentekening der 8 kwartieren van Geertruid Beelaerts- van Zuylen van 
Nyevelt, [1706], en kwartierstaat van haar door Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900, 1706 
en c. 1900

 30. Afschrift van testament uit 1712 van Christina Pompe wed. van Mr. Pieter Beelaerts, c. 
1900

 31. Eigenhandig codicil van Christina Beelaerts-Pompe tot verdeling van haar nagelaten 
goederen, 1713

 32. Afschrift van akte uit 1718 waarbij Christina Beelaerts-Pompe haar zoon Matthijs 
aanstelt tot medevoogd over de kinderen van wijlen haar zoon Gerard, 1719

 33. Aantekeningen, deels van Frans Beelaerts van Blokland betreffende Wieldrecht, c. 1930
 34. Authentiek afschrift van de akte van opening van 1743 van het testament van Mr. 

Matthijs Beelaerts, 1775
 35. Afschrift door H. Beelaerts van Blokland van twee akten uuit 1744 en 1813 betreffende 

Wieldrecht, c. 1950
 36. Authentiek afschrift van de inventaris en akte van scheiding en deling uit 1745 van de 

nalatenschap van Mr. Matthijs Beelaerts, 1745
 37. Authentiek afschrift van het testament uit 1751 van Christina Beelaerts, 1755
 38. Authentiek afschrift van inventaris en akte van scheiding en deling van 1756 betreffende 

de nalatenschap van Christina Beelaerts, met bijlage, 1756
 39. Fotografische reporoductie van een tekening van de afsluiting van de kapel van Pieter 

Beelaerts en Christina Pompe in de Grote Kerk te Dordrecht en foto van een grafmonument
van de familie Beelaerts van Emmichoven, c. 1900 en c. 1950
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7 Stukken van en betreffende Geerard Beelaerts (1673-1718), zijn vrouw Adriana 
Mesdach (1677-1711) en hun ongehuwde kinderen Pieter (1701-1782) en Adriana 
(****-1744).
1709-1913 en z.j. [c. 1900, c. 1930]

 1. Uittreksel uit het doopregister van de Hervormde Kerk te Dordrecht betreffende de doop 
in 1673 van Gerard Beelaerts, 1812

 2. Aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland betreffende de staat van dienst over 
1691-1717 van Gerard Beelaerts bij 's Lands zeemacht, c. 1900

 3. Afschrift van de akte van instemming uit 1700 tot het huwelijk van Gerard Beelaerts en 
Adriana Mesdach door Gerards moeder, c. 1900

 4. Authentiek afschrift van de huwelijksvoorwaarden uit 1700 van Gerard Beelaerts en 
Adriana Mesdach en afschrift van Frans Beelaerts van Blokland daarvan, c. 1900

 5. Authentiek afschrift van de huwelijksakte uit 1700 van Gerard Beelaerts en Adriana 
Mesdach afgegeven door van het stadsbestuur van Rotterdam, 1709

 6. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Adriana Mesdach, c. 1930
 7. Afschrift van het testament uit 1709 van Gerard Beelaerts en zijn echtgenote Adriana 

Mesdach, c. 1900
 8. Afbeeldingen van de wapenborden in de Grote Kerk te Dordrecht uit 1711 en 1718 ter 

nagedachtenis van Gerard Beelaerts Pietersz. en Adriana Mesdach, c. 1750
 9. Overdrukken van het artikel van Frans Beelaerts van Blokland, ‘Aanteekeningen 

betreffende het geslacht Mesdach’, verschenen in De Nederlandsche Leeuw 1903, met 
correspondentie, aantekeningen en uittreksels uit archiefstukken dienaangaande, c. 1750, 
1858, 1898, 1901-1904, 1913 en c. 1900

 10. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het protocol van notaris T. Vosch van 
Avesaet over 1712 betreffende het testament van Gerard Beelaerts, c. 1900

 11. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. voonnis uit 1713 van het Hof van 
Holland inz. Gerard Beelaerts contra Christiaen Casteleyn, c. 1900

 12. Bruiloftszangen van Gerard Beelaerts en Cornelia Eliana Scott, gedrukt, 1717
 13. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Cornelia Eliana Scott, c. 1900
 14. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. sententie van het Hof van Holland 

inz. vordering van de kinderen van Gerard Beelaerts tegen Eliana Scott, c. 1900
 15. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit register van lijfrenten van de ontvanger 

der gemene landsmiddelen te Dordrecht betreffende renten aangekocht over 1733-1745 
voor de dochters van Gerard Beelaerts en Adriana Mesdach, c. 1900

 16. Omslag betr. Pieter Beelaerts (1701-1782) inhoudende foto’s van portretten, c. 1930, tien 
brieven uit 1725-1730 van Pieter uit Suriname aan zijn oom Matthijs, afschriften door Frans 
Beelaerts van Blokland van brieven van J.L.van Lansberge uit 1729-1732 aan Matthijs 
Beelaerts, met correspondentie dienaangaande, 1901, en afschrift door Frans Beelaerts van 
Blokland van twee brieven uit 1747 inzake het opsluiten van Pieter Beelaerts te Koudekerke,
c. 1900, 1725-1730, 1901, c. 1900, c. 1930

 17. Acte van opening van het testament, inventaris van de nalatenschap, rekening over de 
nalatenschap en akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Adriana Beelaerts 
overleden 12 sep. 1744, met nadere staat van effecten en nadere akte van verdeling, 1746, 
1744, 1746

 18. Foto’s van portretten van Gerard Beelaerts en Adriana Mesdach, c. 1900

8 Stukken van en betreffende Pieter Beelaerts (1678-1724) en zijn afstammelingen 
Beelaerts van Emmichoven.
1696-1955 en z.j. [c. 1780, c. 1870, c. 1905, c. 1930]
Het archief van deze tak van de familie Beelaerts berust bij het Koninklijk Nederlands Genootschap 
voor Geslacht- en Wapenkunde.
De familiestaak Beelaerts van Emmichoven stamt af van de zoon Pieter (1678-1724) van Pieter 
Beelaerts (1639-1691) en zijn echtgenote Christina Pompe (1647-1722). Het archief van de familie 
Beelaerts van Emmichoven is overgedragen aan het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor 
Geslacht- en Wapenkunde "de Nederlandsche Leeuw".

 1. ‘Memoriaal ofte klatboek’ van Pieter Beelaerts met afschrift van psalmen en religieuze 
geestelijke gezangen, 1697-1700

 2. Brief van gen. F. de Bas directeur van het krijgsgeschiedkundig archief aan [NN] Beelaerts 
van Blokland betreffende leden van het geslacht Beelaerts die niet voorkomen en Pieter 
(geb. 1678) die wel voorkomt in de militaire registers van de Raad van State., 1902
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 3. Brief van graaf d'Avaux aan Pieter Beelaerts vaandrig in Hollandse dienst dat hij uit 
Franse krijgsgevangenschap is ontslagen, 1707

 4. Acte van aanstelling van Pieter Beelaerts tot kapitein der lijfcompagnie in het regiment 
van Joan Theodor baron van Friesheim, 1708

 5. Foto van een portret van Pieter Beelaerts als kapitein, c. 1930
 6. Uittreksel uit het testament uit 1712 van douairiere Beelaerts geb. Pompe betr. haar zoon 

Pieter Beelaerts en door deze voor agreatie getekend, 1722
 7. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het ondertrouwboek van Maastricht betr.

het huwelijk in 1723 van Pieter Beelaerts met Wendelina Theodora de Leeuw, c. 1905
 8. Petrus Mathias Beelaerts, De Seditionibus (over oproeren), dissertatie, gedrukt, 1749
 9. Overdruk van W.A. Beelaerts van Blokland, ‘Portretten van enkele leden eener Haagsche 

burgerfamilie (Regenboog) uit de 17e en 18e eeuw’, in niet gespecificeerd tijdschrift, c. 1925
 10. Rekening en verantwoording betr. de Schanswaard onder Emmichoven afgelegde aan 

P.M. Beelaerts van Emmichoven, 1763
 11. Uittreksel door W.A. Beelaerts van Blokland uit de Zoelense Leenregisters betreffende de

verheffingen in 1744, 1755, 1771 en 1774 van Zoelense lenen en testamentaire beschikkimng 
daarover van 1798, c. 1925

 12. Foto's van portretten door Guillaume Spinny in 1763 gemaakt van Mr.Pieter Matthijs 
Beelaerts van Emmichoven en zijn echtgenote Henrietta Adriana van Vredenburch, met 
rugschriften van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1930

 13. Stellingen ter verkrijging van de graad van Doctor in de beide rechten verdedigd door 
Agathus Corvinus Beelaerts te Leiden, gedrukt, 1787

 14. Visitekaartje van mw. Beelaerts-Bichon (echtgenote van Matthijs Beelaerts jongste zoon
van Mr. Pieter Matthijs en Henriette Adriana van Vredenburg), c. 1780?

 15. Uittreksel uit het geboorteregister van Dordrecht betreffende de geboorte in 1813 van 
Johan Hendrik Beelaerts 8 juli 1813 (zoon Beelaerts-Bichon), 1834

 16. Geschreven en gedrukte herinneringen aan het moedig optreden van Matthijs Beelaerts 
in 1813 te Dordrecht, met foto van zijn portret, 1819-1951

 17. Foto van het portret van Johanna Maria Donker van der Hoff, weduwe van Cornelis 
Nicolaas Bichon en moeder van mevrouw Beelaerts-Bichon, c. 1875?

 18. Twee schuldbekentenissen ten laste van, en twee wissels afgegeven door mr. Pieter 
Beelaerts van Emmichoven, 1825, 1828, 1833 en 1842

 19. Portret van Johanna Clasina Cornelia Beelaerts 1807-1878 (dochter van het echtpaar 
Beelaerts-Bichon) getekend door L. de Koningh, 1856.

 20. Portret van Theodora Nicolatta Johanna Beelaerts 1811-1891 (dochter van het echtpaar 
Beelaerts-Bichon) getekend door L. de Koningh, 1856

 21. Foto van Johan Hendrik Beelaerts 1813-1878 (zoon van het echtpaar Beelaerts Bichon, 
kapitein-luitenant ter zee, c. 1870

 22. Foto van Pieter Beelaerts van Emmichoven 1813-1885 (zoon van echtpaar Beelaerts van 
Emmichoven-Vrijthoff en kleinzoon Beelaerts-Vredenburch)

 23. Uittreksel uit de registers der Burgerlijke Stand van Arnhem betreffende het huwelijk in 
1872 van Wilhelmina Adriana Elisabeth Beelaerts met Egbertus Adrianus Frowein, 1898, en 
kranteknipsel betreffende haar overlijden, 1907, 1898, 1907

 24. Brieven van Pieter Martthijs resp. Gerard Cornelis Otto Beelaerts aan G.T.Th. Beelaerts 
van Blokland betreffende genealogische gegevens over de tak Beelaerts van Emmichoven, 
1879-1890

 25. Kennisgeving van het overlijden van Wilhelmina Adriana Elisabeth 't Hooft weduwe van 
Mr. Agathus Corvinus Adriana Beelaerts, 1888

 26. Kennisgeving van het huwelijk van Johanna Gesina Beelaerts met Dr. K.B. van Wulfften 
Palthe, 1889

 27. Overlijdensbericht van Theodora N.J. Beelaerts, 1891
 28. Uittreksels uit de registers der Burgerlijke Stand van Kampen en Arnhem betreffende 

het huwelijk in 1836 van Carel Cornelis van Vloten met Johanna Helene Gertruide Stael van 
Holstein, het overlijden in 1832 van Jean Henri Adrien Stael van Holstein en het overlijden 
van genoemde C.C. van Vloten, 1898

 29. Extract uit het testament uit 1889 van Theodora N.J. Beelaerts en brieven van de 
executeur-testamentair aan G.J.Th. Beelaerts van Blokland, 1891

 30. Kennisgeving overlijden van Pieter Matthijs Beelaerts, 1892
 31. Stellingen ter verkrijging van de graad van doctor in de Rechtswetenschap van Charles 

Corneille Beelaerts, gedrukt, 1898
 32. Huwelijksakte van Willem Adrianus Beelaerts en Henriette Pauline Franssen van de 

Putte, 1898
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 33. Kennisgeving huwelijk mr. Charles Corneille Beelaerts met Anna Hermanna Modderman 
en kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van de bruid, 1899

 34. Kennisgeving van huwelijk van Marie Beelaerts (dochter van Pieter Matthijs) en Maria 
Hendrika Stork) met jhr. K.A.A.von Steiger, 1900

 35. Kennisgeving van het huwelijk van Catharina Margaretha Beelaerts van Emmichoven 
met Marinus Thomas Mijnlieff (dochter van Agathus Corvinus Adriaan) benevens 
aankondiging van haar overlijden, 1901, 1915

 36. Stukken betreffende Henri Everard Beelaerts van Emmichoven en zijn echtgenote Marie 
Hocke alsmede hun dochter Petronella Daniëla, 1904, 1941-1946

 37. Kranteknipsel betreffende de inhuldiging van A.C.Beelaerts van Emmichoven als 
burgemeester van Bergschenhoek, 1907

 38. Kennisgeving van het overlijden van mw. Beelaerts van Benthuizen - van Vloten en van 
haar echtgenoot G.C.O. Beelaerts van Benthuizen, 1918, 1924

 39. Stukken betreffende Mr. Charles Corneille Beelaerts van Emmichoven en zijn 
nakomelingen, 1905-1955

 40. Stukken betr. Maria Petronella Beelaerts van Emmichoven, gehuwd met Mr. H.H. Reyers
en Geraldine Beelaerts van Emmichoven, gehuwd met Hendrik Jan Abraham van Son en 
hun nakomelingen mr. M.J.C.Reyers (gehuwd met Elisabeth Louise de Vogel) en Marinus 
Pieter van Son (gehuwd met Elazina Johanna Bierens de Haan) benevens Wilbort van Son 
(gehuwd met Anna Christophina van Dusseldorp), 1883-1943

9 Stukken van Christina Beelaerts (Gerardsdr., 1705-1789) en haar echtgenoot Hendrik
van Convent (1703-1787).
1787-1790, 1838

 Deze portefeuille bevat de afwikkeling van de boedel van Christina Beelaerts (1705-1789) 
weduwe van Hendrik van Convent, met onder meer

 a. de verkoop van haar huis en inboedel
 b. de inventaris van haar boedel
 c. notitie over de legaten en andere stukken betreffende de wilsbeschikking
 d. een lias over de begrafeniskosten en verdere stukken over uitgaven.
 e. stukken over de aankondiging van het overlijden en de begrafenis van Hendrik Convent, 

1787
 f. stukken over de nalatenschap van Hendrik Convent
 g. kwitanties van Johanna Theodora wed. Freen geb. [Kimyser?] voor [G.] Beelaerts van 

Blokland wegens ontvangst van termijnen van het legaat van Christina van Convent geb. 
Beelaerts, 1838

10 Stukken betreffende Susanna Adriana Beelaerts Gerardsdr. (1707-1786) en haar 
eerste echtgenoot Nicolaas Stoop (1697-1750).
1694-1798

 1. Staat van goederen toegedeeld aan Susanna Adriana Beelaerts uit de boedel van haar 
vader Gerard en grootmoeder Christina Pompe, en kwitantie van de mede-erfgenamen 
voor haar echtgenoot Nicolaas Stoop wegens ontvangst van 1100 gulden wegens zijn 
overname van een vordering op de Generaliteit, 1734

 2. Huwelijkse voorwaarden van Mr. Nicolaas Stoop en Susanna Adriana Beelaerts met staat 
van goederen door de bruid aangebracht, 1732; wederzijds testament met akte van 
deponering, 1734, akte van opening, 1750; staat van effecten nagelaten door Stoop met 
kwitantie van de secretaris van Dordrecht wegens ontvangst van het eindbedrag, 1751, 1732,
1734, 1751

 3. Huwelijkse voorwaarden van Willem Stoop en Alida Pompe van Meerdervoort, 1694, hun 
wederzijds testament 1694 met akte van deponering, 1696, en akte van opening, 1701, 
inventaris van de nalatenschap van Willem Stoop met akten van scheiding en deling 
gekwiteerd door de kinderen, 1723, en staat van roerende goederen met bijschriften van 
Alida Pompe van Meerdervoort betreffende afgifte aan haar kinderen, 1727, 1694-1727

 4. Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap van Mr. Jacob van Meeuwen en 
zijn vrouw Maria Stoop, 1713

 5. Staat van inventaris der goederen van Nicolaas Stoop overleden 1 dec. 1694, 1696
 6. Testament en inventaris van nagelaten goederen van Mr.Cornelis Stoop, 1732
 7. Testament, inventaris en akte van scheiding van de nalatenschap van Adriana Pompe van

Meerdervoort weduwe van Jacob Stoop, 1738
 8. Testamenten en codicil van Alida Pompe van Meerdervoort met akten van deponering en



38 Beelaerts van Blokland 2.21.253

opening, 1732, 1741, 1747, inventarissen van haar boedel en nalatenschap 1702, 1736, 1739, 
en stukken betreffende de afwikkeling daarvan, 1733, 1797-1798, 1702-1798

11 Stukken betreffende de nalatenschap van Dirk Hubert Stoop, zwager van Susanna 
Adriana Beelaerts (1707-1786).
1731-1750

 1. Testament van 1726 van Mr. Dirk Hubert Stoop, authentiek afschrift, 1731
 2. Uittreksel uit het testament van 1726 van D.H. Stoop betreffende het legaat aan Anna 

Elisabeth Philippe, huisvrouw van de postmeester Dirk Adolph Gleize, authentiek afschrift 
met kwitantie voor het legaat, 1731;

 3. Acten van scheiding en deling van vaste goederen, renten en obligaties en juwelen, 
kleinoden en gouden en zilveren penningen, 1731, 1733;

 4. Lijst van goederen uit de nalatenschap van Dirk Hubert Stoop die bij scheiding en deling 
van 1731 en 1733 waren toebedeeld aan wijlen Mr. Nicolaas Stoop met fideïcommissaire 
erfstelling op Maria Arnoudina Gevaerts huisvrouw van Mr. Jacob van der Heim, met staat 
van toedeling tussen Gevaerts en S.A. Belaerts wed. Nicolaas Stoop, met akte van 
overdracht en kwitering, 1750

 5. Rekeningen van Nicolaas Stoop en Assuerus van der Straeten als executeur-testamentair 
van Dirk Hubert Stoop, 1733 en van N. Stoop als executeur testamentair van D.H. Stoop en 
Cornelis Stoop over zijn beheer van de nalatenschappen over 1728-1747, afgehoord en 
gekwiteerd, 1748;

 6. Staat van goederen welke kapitein ter zee Michiel Sappius in huwelijk met Margarita van 
Alphen aanbrengt en van de gift welke D.H. Stoop, haar gewezen voogd, haar in huwelijk 
meegeeft, 1722;

 7. Memorie van aangifte voor de collaterale successie van belastbare goederen in de 
nalatenschap van D.H. Stoop, 1731;

 8. Inventaris van de nalatenschap van D.H. Stoop, 1731, met aantekening betreffende de 
verevening met het comptoir van landsmiddelen van vorderingen op de nalatenschap, 
1738;, 1731, 1738

12 Stukken betreffende Susanna Adriana Beelaerts (1707-1786) en haar tweede 
echtgenoot Paulus Gevaerts (1697-1770).
1755-1810 en z.j. [c. 1790, c. 1950]

 1. Verzoek van S.A. Gevaerts geb. Beelaerts aan de schout en de gerechten van Bezoyen om 
de afkoop van pachten te voldoen, 1755

 2. Foto's van schilderijen van mr. Paulus Gevaerts en Susanna Adriana Beelaerts, met 
rugschriften van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1950

 3. Brief in dichtvorm van C.A. Bosschaert aan Susanna Adriana Gevaerts-Beelaerts met 
verzoek om enige meubels te mogen lenen, c. 1760

 4. Huwelijkse voorwaarden Paulus Gevaerts en Susanna Adriana Beelaerts, met staten van 
hun respectieve vermogens, 1751

 5. Wederzijds testament, met akte van deponering, 1758
 6. Codicil van Paulus Gevaerts betreffende het legaat van zijn oudste dochter Maria 

Arnaudina gehuwd met Jacob van der Heim, 1764
 7. Acte van kwalificatie door Paulus Gevaerts van zijn dochter Johanna Gevaerts gehuwd 

met de graaf van Nassau-Beverweerd tot erfgenaam in zijn nalatenschap en van G.D. Cazius
tot administrateur van haar erfportie gedurende het leven van haar man, 1769

 8. Acte van opening van het testament vermeld onder 5, 1770
 9. Staat van effecten nagelaten door Paulus Gevaerts, 1770
 10. Rekening en kwitanties betreffende de begrafenis van Paulus Gevaerts, 1770
 11. Staat van inventaris en scheiding en deling van de nalatenschap van Paulus Gevaerts 

tussen Susanna Adriana Gevaerts-Beelaerts, O. Gevaerts van Geervliet, J. van der Heim en 
de gravin van Nassau, 1771

 12. Testament van Susanna Adriana Beelaerts wed. van Mr. Paulus Gevaerts, met akte van 
deponering, 1782, met codicil, 1783, en akte van opening, 1786, 1782-1783-1786

 13. Acte van aanstelling van Pieter Beelaerts tot gemachtigde van S.A. Beelaerts in haar 
belangen in Frankrijk, 1771, tot haar executeur-testamentair, 1785, met uittreksel, 1786, en 
tot haar algemeen gemachtigde, 1785-1786, 1771, 1785-1786

 14. Rekening en kwitanties betreffende de begrafenis van S.A. Beelaerts, 1785
 15. Rekeningen van Pieter Beelaerts als executeur-testamentair in de nalatenschap van S.A. 

Beelaerts over 1786-1787 en 1788, en rekeningen-courant gesloten 1788, 1789, 1790, 1791, 
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1792, 1793, 1799 en 1810, afgehoord en verrekend met de belanghebbenden, met 
bijbehorende stukken, 1786-1810

 16. Inventaris en lijsten van obligaties, roerende goederen en zilverwerk in de nalatenschap 
van Susanna Adriana Beelaerts, 1786 en z.j. (c. 1786 en c. 1800), en akte van scheiding en 
deling, 1788, 1786, 1788 en c. 1786-1800

 17. Bekendmaking van de veiling van onroerend goed in de nalatenschap van S.A. Beelaerts,
met aantekening betreffende de kopers, 1787

13 Stukken betreffende Gerard Beelaerts van Blokland (1710-1790) zijn echtgenote 
Anna Wilhelmina Brandwijk van Blokland (1716-1768) en hun zoons Gerard (1746-
1809) en Paulus (Adriaan) (1754-1809).
1733-1915 en z.j. [c. 1750-c.1900]

 1. Authentiek uittreksel uit het doopboek van de Waalse kerk te Dordrecht betreffende de 
doop in 1710 van Gerard Beelaerts, 1738

 2. Gerard Beelaerts, De officio judicis, dissertatie, Leiden, gedrukt, 1733
NB. Aantekening 2014: in 2012-2014 niet aangetroffen 

 3. Vergunning voor Gerard Beelaerts om bij testament over zijn leengoederen te 
beschikken, 1744

 4. Vergunning voor A.W. Brandwijk van Blokland om bij testament over haar leengoederen 
te beschikken, 1744

 5. Foto van een tekening van de ‘plaats van de heer Beelaerts, heer van Blokland in de 
Dordrechtse waard’1748’, met dorsaal opschrift ‘Wieldrecht 1748’, c. 1900

 6. Redevoeringen gehouden in de Staten-Generaal door Gerard Beelaerts van Wieldrecht 
als president van de Raad van State, 1752, 1753

 7. Redevoering van Gerard Berlaerts van Wieldrecht als president van de Raad van State bij 
het overbrengen van de Generale Petitie voor 1755 in de Staten-Generaal, 1754

 8. Aantekening betr. een portret uit 1743 van Gerard Beelaerts door Schouman, c. 1880
 9. Foto van het portret door Spinny van Gerard Beelaerts, c. 1900
 10. Foto van het portret door Spinny van Anna Wilhelmina Brandwijk van Blokland, c. 1900
 11. Uittreksel uit de resoluties van de Oud-Raad van Dordrecht van 1758 inz. mogelijke 

herbenoeming van Mr. Gerard Beelaerts in de Oud-Raad, c. 1760
 12. Twee brieven van C.Bosschaert, pensionaris van Dordrecht, aan Gerard Beelaerts 

betreffende afstand van zijn plaats als bewindhebber der W.I.C., 1758
 13. Uittreksel uit de resoluties van de regenten van het Geesthuis ter Grote Kerk van 

Dordrecht over 1759 betreffende het eervol ontslag van G. Beelaerts als rentmeester, met 
geleidebrief aan G. Beelaerts, 1759

 14. Wederzijds testament van Gerard Beelaerts van Blokland en Anna Wilhelmina Brandwijk
van Blokland, met akte van deponering, 1744, en akte van opening, 1769, 1744, 1769

 15. Staat van de kosten van begrafenis van Anna Wilhelmina Brandwijk van Blokland, 1769
 16. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Anna Wilhelmina Brandwijk van 

Blokland, c. 1930, en afbeelding van een rouwbord van haar vader P. Brandwijk van 
Blokland, c. 1750, c. 1750 en c. 1930

 16. Afbeelding van de rouwborden uit 1768 en 1790 van Gerard Beelaerts en A.W. Brandwijck
van Blokland, c. 1800

 17. Foto van een tekening uit 1733 door Corn. Pronk van Laag Blokland, met aantekening 
van de vindplaats in een ms. bij de Koninklijke Bibliotheek, c. 1930

 18. Foto van een tekening door A. Rademaker van Neder Blokland, met bijliggend gedicht, c.
1930

 19. Leenbrief voor Gerard Beelaerts wegens de heerlijkheid Neder-Blokland 15 juni 1769
 20. Afschriften van het testament uit 1783 van G. Beelaerts van Blokland, overeenkomst 

betreffende de executie van het testament, 1783, en codicil, 1787, 1783, 1787, c. 1790
 21. Kennisgeving van het overlijden van Gerard Beelaerts van Blokland, gedrukt, 1790
 22. Stukken betr. de scheiding der nalatenschap van G.Beelaerts van Blokland, 1791-1809
 23. Gerard Beelaerts van Blokland, De actione funeraria, dissertatie, Leiden, gedrukt, 1764
 24. Uitgeknipte handtekening van G. Beelaerts van Wieldrecht, c. 1775
 25. Schuldbekentenissen van G. Beelaerts van Wieldracht en zijn echtgenote Johanna 

Jacoba Jongbloet, 1779, 1781
 26. Staat van de kosten voor de begrafenis van Johanna Jacoba Beelaerts geb. Jongbloet, 

1787
 27. Stukken betreffende een procedure van de curatoren van Gerard Beelaerts van 

Wieldrecht tegen Pieter Beelaerts over f. 3000.- voortvloeiend uit de nalatenschap van S.A. 
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Gevaerts geb. Beelaerts, 1800-1809
 28. Kennisgeving aan P. Beelaerts van Blokland te Utrecht door hun neef en nicht M. van 

Noort en Christina geb. Beelaerts van de geboorte van een zoon Chretien Henri Jacob, 1799
 29. Kennisgeving aan P. Beelaerts van Blokland te Utrecht door zijn aangehuwde 

oomzegger M. van Noort van het overlijden van Christina Hendrika van Noort-Beelaerts, 
1799

 30. Stukken betreffende de afstand door Pieter Beelaerts van Blokland van zijn aanspraken 
op de heerlijkheid Wieldrecht ingevolge het legaat van Gerard Beelaerts van Blokland tot 
Wieldrecht, 1809-1810

 31. Huwelijkszang door Paulus Beelaerts van Blokland ter gelegenheid van het huwelijk van 
Pieter Beelaerts van Blokland en Maria Adriana van Beeftingh, gedrukt, 1770

 32. Paulus Adriaan Beelaerts, De interdictis, relegatis et deportatis, dissertatie, Leiden, 
gedrukt, 1774

 33. Kennisgeving aan mw. Pompe van Meerdervort te Dordrecht door Paulus Beelaerts van 
de geboorte van zijn dochter Anna Wilhelmina, 1789

 34. Kennisgeving aan mw. Pompe van Meerdervort te Dordrecht door Paulus Beelaerts van 
de geboorte van zijn zoon Jacob, 1791

 35. Afdruk van het zegel van Paulus Beelaerts, c. 1800
 36. Twee Haagse schepenakten medebezegeld door Paulus Beelaerts, 1781 en 1787, met 

geleidebrief van Frans Constant Beelaerts van Blokland aan zijn neef Frans Beelaerts van 
Blokland, 1955, 1781, 1787, 1955

 37. Haagse schepenakte medebezegeld door Paulus Beelaerts, 1794
 38. Uittreksel van een brief van Baron Chassé aan de Prins van Oranje betr. het gedrag van 

kapitein Jacques Beelaerts in de slag bij Waterloo 4 juli 1815, c. 1850
 39. Foto’s van het portret van Jacob Beelaerts heer van Obbicht en Papenhoven (1791-1833) 

en van een schilderij dat blijkens rugschrift van Frans Beelaerts van Blokland ‘thans’ (1919) 
eigendom is van G.F. de Roo burgemeester van Dubbeldam krachtens boedelscheiding van 
1913 op kasteel Obbicht, c. 1915

 40. Uittreksel uit het overlijdensregister van Maastricht betreffende het overlijden van 
Gijsberta Jongbloet gescheiden echtgenote van Paulus Beelaerts en weduwe van Frederik 
van der Hoeven en uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit een brief uit 1804 van 
Motman van Landfort aan prof. Tollius betreffende het tweede huwelijk van Gijsberta, 1835,
c. 1900

 41. Brief van M.C.H. Pauw van Wieldrecht aan F.W.A. Beelaerts van Blokland over 
genealogica, 1861

14-19 Stukken betreffende Pieter Beelaerts van Blokland (1744-1812) en/of zijn vrouw 
Adriana van Beeftingh (1744-1828) en hun jongere kinderen.
1752-1953
14 Pieter Beelaerts van Blokland (1744-1812) en/of zijn vrouw Adriana 

van Beeftingh (1744-1828), 1755-1915 en z.j. [c. 1750, c. 1930]
 1. Uittreksel uit het doopregister van Dordrecht betreffende de doop in 

1744 van Pieter Beelaerts, c. 1750
 2. Gedicht op de twaalfde verjaardag van Pieter van Blockland, 1755
 3. Latijns gedicht van Petrus Beelaerts opgedragen aan Mr. O. Gevaerts, 

1756
 4. Latijns dankgedicht van Pieter Beelaerts aan de curatoren en de rector 

van de Latijnse school te Dordrecht, c. 1760
 5. Latijnse nieuwjaarsgedichten van Pieter Beelaerts van Blokland, 1756-

1757
 6. Latijns verjaardagsgedicht van J. Widrigo voor Pieter Beelaerts, 1757
 7. Oratie van Pieter Beelaerts van Blokland op de Latijnse school, met 

Nederlandse vertaling, c. 1760
 8. Pieter Beelaerts van Blokland, De nuptiis, dissertatie, gedrukt, Leiden, 

1763
 9. Doctorsbul van Pieter Beelaerts van Blokland, 1763
 10. Acte van toelating van Pieter Beelaerts van Blokland als advocaat voor

het Hof van Holland, 1763
 11. Acte van aanstelling van Pieter Beelaerts van Blokland tot secretaris 

van de Generaliteits Muntkamer, 1763
 12. Redevoeringen van Pieter Beelaerts van Blokland tot de 
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Erfstadhouder, 1766,1767
 13. Acte van aanstelling van Pieter Beelaerts van Blokland tot commies-

stapelier der generaliteitsmagazijnen, controleur over de ijking van 
schepen etc., 1770

 14. Latijns gedicht op het huwelijk van Pieter Beelaerts van Blokland met 
Maria Adriana van Beeftingh door Paulus Beelaerts van Blokland, 
gedrukt, 1770

 15. Acte van huwelijksvoorwaarden van Pieter Beelaerts van Blokland en 
Maria Adriana van Beeftingh, 1770

 16. Acte van overdracht van het huwelijksgoed aan Maria Adriana 
Beelaerts van Blokland - van Beeftingh, 1770

 17. Acte van overdracht van het huwelijksgoed aan Pieter Beelaerts van 
Blokland, 1771

 18. Kwitanties wegens de belasting op huwelijk en voor de buitengewone 
aantekening van het huwelijk van Pieter Beelaerts van Blokland en Maria 
Adriana van Beeftingh, en attestaties van gedane aankondigingen te 
Dordrecht, Den Haag en Delft, 1770

 19. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Maria Adriana 
van Beeftingh, c. 1930

 20. Eigenhandige beschrijving door Pieter Beelaerts van Blokland van zijn 
bekering in 1774, 1776

 21. Uittreksels uit doopregisters betreffende de doop van de kinderen van
Pieter Beelaerts van Blokland en Maria Adriana van Beeftingh (die van de 
oudste zoon Gerard ontbreekt): Frans Willem Anne (1775), Walraven 
Robbert en Johanna Jacoba Gerardina (1777), Johanna Adriana (1779), 
Paulus Adriaan (1781), Josua (1786), 1775-1786

 22. Reisjournalen van binnenlandse reizen van Pieter Beelaerts van 
Blokland, l776-1779

 23. Verslag van het ziekteverloop na inenting tegen kinderpokjes door 
prof. M.W. Schwencke van M.A. Beelaerts van Blokland van Beefting, 
oktober, 1777

 24. Journaal door Pieter Beelaerts van Blokland van een reisje door 
Gelderland en Kleef naar Dusseldorp, 1780

 25. Acte van aanstelling Pieter Beelaerts van Blokland tot bewindhebber 
der West-Indische Compagnie ter Kamer op de Maze, 1780

 26. Brieven aan Pieter Beelaerts van Blokland van neef P. van IJzendoorn, 
1781, en C. Onderdenwijngaart, 1803, 1781, 1803

 27. Eregroet aan Pieter Beelaerts van Blokland bij zijn benoeming tot 
burgemeester van Dordrecht, 1788

 28. Acte van belening van Pieter Beelaerts van Blokland met de 
heerlijkheid Neder-Blokland, 1790, en vergunning om bij testament over 
zijn leengoederen te beschikken, 1791, 1790-1791

 29. Gewoon en authentiek afschrift van het testament uit 1791 van P. 
Beelaerts van Blokland en zijn vrouw M.A. van Beeftingh, [1791] en 1813

 30. Journaal van een reisje door Utrecht van P. Beelaerts van Blokland, 
1793

 31. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van correspondentie uit 
1793 tussen de Erfprins van Oranje en de Graaf de Béon en Pieter 
Beelaerts van Blokland als stapelier-generaal van ‘s Lands Magazijnen 
over de bewapening van twee compagnieën van het Corps van Beon, c. 
1930

 32. Acte van aanstelling van P. Beelaerts van Blokland als gecommitteerde
in de Rekenkamer van Holland en West-Friesland, 1794

 33. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een eigenhandig 
schrijven uit 1794 van de Erfprins van Oranje aan Pieter Beelaerts van 
Blokland, c. 1930

 34. Dagboekaantekeningen van P. Beelaerts van Blokland, 1795-1797
 35. Resolutie van de Provisionele Raad van Dordrecht tot verbanning 

buiten Dordrecht van P. Beelaerts van Blokland, 1795
 36. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit een brief van1795 

door W.A. Beelaerts van Blokland aan Prins Frederik van Oranje, c. 1930
 37. Eigenhandige verslagen van Pieter Beelaerts van Blokland van zijn 
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wederwaardigheden in 1795, over het gedrag van de onder-commies 
G.van Rijsoort en van hetgeen in zijn huis te Dordrecht is geschied, 
opgesteld te Bleiswijk waar hij verblijf hield, 1796

 38. Foto van aquarels van de boerderij Vernieuwdland te Bleiswijk en van 
het uitzicht uit de koepel daarvan, in 1915 in bezit van C.J.A. Bichon van 
IJsselmonde, met rugschriften van Frans Beelaerts van Blokland, [1915]

 39. Uittreksel door P. Beelaerts van Blokland uit brieven van zijn 
echtgenote in 1797 uit Dordrecht geschreven, [1797]

 40. Foto's van portretten van Mr.P.Beelaerts van Blokland en van zijn 
echtgenote, c. 1925

 41. Berigt van J.L. Haesebroeck, commis-conducteur bij ’s Lands 
Stapelmagazijnen te Dordrecht aan den Agent van Oorlog der Bataafsche 
Republiek op eene missive door den Commis-Stapelier bij gemelde 
Magazijnen G. van Rysoort aan den voorn. Agent geschreven, gedrukt, 
Dordrecht, 1800

 42. Stukken betr. de reis van P. Beelaerts van Blokland naar Spa in juni 
1801, 1801

 43. Stukken betr. het verblijf in Spa van P. Beelaerts van Blokland, 1801
 44. Resolutie van de Raad van Dordrecht tot vernietiging van het 

verbanningsbesluit tegen P. Beelaerts van Blokland, 1803
 45. Afschrift van de dankbetuiging van P. Beelaerts van Blokland aan de 

Raad van Dordrecht voor intrekking van het verbanningsbesluit, 1803
 46. Dagboek van P. Beelaerts van Blokland, 1810-1812
 47. Codicil bij het testament van P. Beelaerts van Blokland, 1810
 48. Kennisgeving aan dhr. Brooshooft te Blokland van het overlijden van 

Pieter Beelaerts van Blokland, gedrukt, 1812
 49. Acte van aanstelling van Paulus Adriaan Beelaerts van Blokland tot 

executeur-testamentair van de boedel van zijn moeder in het bijzonder 
voor haar Franse belangen, 1813

 51. Besluit van M.A. Beelaerts van Blokland geb. van Beeftingh tot het 
onverdeeld laten van de erfenis van wijlen haar man onder uitkering aan 
haar kinderen van een jaarlijkse uitkering, 1816

 52. Afschrift van de boedelbeschrijving van de nalatenschap van Pieter 
Beelaerts van Blokland, 1813

 53. Brief van M.A. Beelaerts van Blokland-van Beeftingh te Utrecht aan J. 
Brooshooft schout van Blokland over zijn rekening over 1816, 1817

 54. Authentiek afschrift van het testament uit 1821 van MA. Beelaerts van 
Blokland-van Beeftingh, 1821

 55. Ontvangstbewijs van M.A. Beelaerts van Blokland-van Beeftingh voor 
Z. Kemper voor de omwisseling van een obligatie Rothschild, 1826

 56. Afschrift van het codicil van 1826 van M.A. Beelaerts van Blokland-van
Beeftingh, 1826

 57. Uittreksel uit het overlijdensregister van Utrecht betreffende het 
overlijden van M.A. Beelaerts van Blokland-van Beeftingh en gedrukte 
kennisgevingen daarvan verzonden aan J. Brooshooft te Giessendam en 
dhr. Pompe van Meerdervoort te Rotterdam, 1828

 58. F. Beelaerts van Blokland, Gedachten bij het afsterven van onze 
waarde Moeder, gedrukt, 1828

 59. Kranteknipsel met aankondiging van de verkoping van de inboedel 
van M.A. Beelaerts van Blokland-van Beeftingh, gedrukt, 1828

 60. Rekening en verantwoording van de executeurs-testamentair van 
M.A. Beelaerts van Blokland-van Beeftingh, 1830, met bijlagen, 1828, 
1828, 1830

 61. Authentiek afschrift van de acte van scheiding en deling van de 
nalatenschap van M.A. Beelaerts van Blokland-van Beeftingh, 1830

 62. Rekeningen van G. Beelaerts van Blokland over de gemeenschappelijk
gebleven inkomsten nagelaten door M.A. Beelaerts van Blokland-van 
Beeftingh, afgehoord en gekwiteerd door de rechthebbenden, 1832, 1838

 63. Betalingsopdracht van P. Beelaerts van Blokland aan Th.G. Maizonnet 
ten behoeve van Otto de Kat, 1790

15 Manuscripten van rechtsgeleerde aard, politieke en andere 
gelegenheidsgedichten van Pieter Beelaerts van Blokland (1744-
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1812), 1755-1830 en z.j. [c. 1765, c. 1800]
 1. Juridische aantekeningen uit studententijd, 1762
 2. Dissertatio juridica inauguralis, 1763
 3. Diverse aantekeningen ontleend aan bestudeerde lectuur, c. 1765:
 a.excerpta over regeringszaken o.a. over staatsvormen, het beginnen van 

oorlogen, regelingen in Noord-Amerikaanse staten, nadelen door het 
opnemen van vreemdelingen, beschouwingen over de Fransen enz.

 b.aantekeningen over Nederlands Oost-Indië (vooral over Sumatra)
 c.aantekeningen over de bezittingen in West-Indië,
 4. Gelegenheidsverzen op politieke gebeurtenissen verzameld door P. 

Beelaerts van Blokland en diens zoon Gerard, 1755-1830
 5. Versregelen op het herstel van Prins Willem V in zijn waardigheden 

door Dirk Kuipers-Koimans toegezongen aan Pieter Beelaerts van 
Blokland, gevolgd door ‘Herders Beurtzang’, [1787]

 6. Gelegenheidsgedichten verzameld door P. Beelaerts van Blokland, 
1777-1805

 7. Facetiae (geestigheden) van allerlei aard verzameld door P. Beelaerts 
van Blokland, c. 1800

16 Stukken van staatkundige aard van Pieter Beelaerts van Blokland 
(1744-1812), 1752-1793 en z.j. [c. 1700, c. 1750]

 1. Afschriften van resoluties van de Staten-Generaal en de Staten van 
Holland en stukken daartoe dienende betreffende de Admiraliteiten 1752-
1793, en brieven van J.J. Perduin te Den Haag aan P. Beelaerts van 
Blokland, 1789, 1752-1793

 2. Stukken betreffende de benoeming in 1684 van ‘goede luyden van den 
achten’ te Dordrecht, c. 1700

 3. Memorie over de vraag of schepenen van Dordrecht als leden van de 
oud-raad stem hebben bij het kiezen van de burgemeester der gemeente,
c. 1750

 4. Nadere memorie ingeleverd bij eenige leden der Regeering in de 
Vroedschap te Dordrecht nevens de memorie zelve over eene en andere 
nodige verbetering in ‘t verkiezen van burgemeesteren en ‘t benoemen 
der Hooge Commissiën in dezelve Stad, gedrukt, 1760

 5. Memorie ter beantwoording van nr. 4, gedrukt, 1760
 6. Adres van de gilden te Dordrecht aan de Goede Lieden van de Achten 

wegen de verkiezing van Burgemeesteren, gedrukt, met bijschriften en 
inliggende aantekening, 1786

 7. Adres aan de Staten van Holland en West-Friesland van de gewapende 
Burger-Corps van de steden en het platteland in Holland, in vergadering 
bijeen te Dordrecht, tegen de dwingelandij van de Stadhouder, gedrukt, 
[1786]

 8. Rede van J.H.van Meeteren in de Vergadering van Mannen van 
Veertigen betreffende de hervorming van het Stadsbestuur van 
Dordrecht in democratische zin, gedrukt, 1786

 9. Adres aan de leden van de Oudraad van Dordrecht van de Gilden, 
Schutterij en burgerwachten betr. hervorming van het stadsbestuur, 
gedrukt, 1787

 10. Korte notulen in handschrift van P. Beelaerts van Blokland van de 
bespreking in de Staten van Holland over de vredesonderhandelingen 
met Engeland, 1783

 11. Korte notulen over de besprekingen in de Staten van Holland 
opgetekend door P. Beelaerts van Blokland, 1786

 12. Korte notulen van de besprekingen in de Staten van Holland 
opgetekend door P. Beelaerts van Blokland, 1787

 13. Brieven van A.D. Santheuvel Henrikz., M. Onderwater, [NN] Repelaer 
en M.G. Rees aan P. Beelaerts van Blokland betr. de houding der stad 
Dordrecht bij de omwenteling, met uittreksels uit de resoluties van de 
OudRaad van Dordrecht dienaangaande, 1787

 14. Korte notulen van de besprekingen in de Staten van Holland 
opgetekend door P. Beelaerts van Blokland, 1788

 15. Publicatie van Prins Willem V betr. de wijziging in de regering van de 
schepenen Dordrecht, gedrukt, 1788
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 16. Korte notulen van de besprekingen in de Staten van Holland 
opgetekend door P. Beelaerts van Blokland, 1789

 17. Korte notulen van de besprekingen in de Staten van Holland 
opgetekend door P. Beelaerts van Blokland, 1793

17 Stukken betreffende jongere kinderen en hun nakomelingen van 
Pieter Beelaerts van Blokland (1744-1812) en echtgenote, 1785-1953 
en z.j. [c. 1850, c. 1900, c. 1930]
Frans Beelaerts (1775-1844) en echtgenote Agatha Maria van Vredenburch (1778-
1843), 1785-1929 en z.j. [c. 1900, c. 1930]

 1. Gedichten van F. Beelaerts van Blokland, 1785-1842
 2. Afschrift van verzoekschrift van Frans Beelaerts van Blokland tot 

verheffing of inlijving in den Nederlandschen adel, 1815
 3. Foto van het portret van Frans Beelaerts van Blokland (1775-1844), c. 

1930
 4. Aantekening betreffende de woning van F.Beelaerts van Blokland
 5. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Agatha Maria van 

Vredenburch echtgenote van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1900, en 
lithografisch portret haar eigenhandige handtekening, 1843, 1843 en c. 
1900

 6. Brief van Heinrich Oosthuys te Lingen aan Frans Beelaerts van Blokland
Blokland met bijlage betreffende een oponthoud in 1806 van de latere 
koning Willem II te Beversundern bij Lingen en een bezoek daaraan van 
een officier Beelaerts van Blokland, 1929 (zie ook nr. 11)

 7. Bekendmaking van het Hoog Gerechtshof te 's-Gravenhage 
betreffende de samenstelling van de vakantiekamer met o.a. F. Beelaerts 
van Blokland, gedrukt, 1837

 8. Kernnisgevingen ingekomen bij F.W.A. Beelaerts van Blokland van het 
overlijden van A.M. Beelaerts van Blokland-van Vredenburch, 1843, en 
van F. Beelaerts van Blokland, 1844

 W.A. Beelaerts (1775-1849) en echtgenote Wilhelmina Sophia van 
Heeckeren van Brandsenburg (1774-1848), 1786-1848 en z.j. [c. 1930]

 9. Gedichten uit de kinderjaren van Willem Anne Beelaerts, 1786
 10. Eigenhandig verslag door W.A. Beelaerts van zijn arrestatie, 1795
 11. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. een briefwisseling 

van 1795 van W.A. Beelaerts van Blokland vanuit Lingen met Prins 
Frederik in Hampton Court, c. 1930 (zie ook nr. 6) NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): Gezien deze briefwisseling is het niet 
onwaarschijnlijk dat in de brieven van Heinz Oosthuys van 
persoonsverwisselingen sprake is

 12. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een brief van Willem 
Bilderdijk vanuit Londen in1796 aan Willem Anne Beelaerts, c. 1930

 13. Gedicht ter gelegenheid van het huwelijk van Willem Anne Beelaerts 
met Sophia van Heeckeren van Brandsenburg, 1800, en door Frans 
Beelaerts van Blokland opgestelde kwartierstaat van de bruid, c. 1930, 
1800, c. 1930

 14. Afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van een gelukwens van de 
Erfprins van Oranje aan W.A. Beelaerts ter gelegenheid van zijn huwelijk, 
1800, c. 1930

 15. Foto’s van de portretten van W.A. Beelaerts en W.S. van Heeckeren, c. 
1930

 16. Gedicht ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van W.A. Beelaerts en 
W.S. van Heeckeren van Brandseburg, gedrukt, 1825

 17. Korte autobiographie van W.A.Beelaerts van Blokland, 1835
 18. Kennisgeving aan [NN] Ridder van Rappard van het overlijden van 

Willem Anne Beelaerts van Blokland, 1848
 19. Kranteknipsel uit 1832 over de krijgsverrichtingen van de tweede 

luitenant Francois Guillaume Anne Beelaerts van Blokland (zoon van 
Willem Anne) gedurende het beleg van Antwerpen, met biografisch 
bijschrift van Frans Beelaerts van Blokland, c. 1930, 1832 en c. 1930

 Johanna Jacoba Gerardina (Jacqueline) Beelaerts (1777-1827), 1797
 20. Gedichten ter gelegenheid van het huwelijk van Jacoba Beelaerts met 

Vincent Bogaard, 1797
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 Johanna Adriana (Jeanne) Beelaerts (1779-1837), 1799-1819 en c. 1840
 21.Gedichten van Jeanne Adriana Beelaerts, 1799-1819
 22. Afschrift van het olographisch testament uit 1836 van Jeanne Adriana 

Beelaerts van Blokland, c. 1840
 Paulus Adriaan Beelaerts van Blokland (1781-1854) en nakomelingen, 

1797-1912 en z.j. [c. 1850, c. 1930]
 23. Uittreksel door Frans Beelaerts van Blokland uit het doopregister der 

gereformeerde kerk te Dordrecht betreffende de doop in 1781 van Paulus 
Adriaan Beelaerts van Blokland, c. 1930

 24. Kranteknipsel uit 1797 en aantekeningen van Frans Beelaerts van 
Blokland betr. Paulus Adriaan Beelaerts van Blokland, 1797 en c. 1930

 25. Gedicht op de promotie van E.R. van Nes en P.A. Beelaerts, 1804
 26. Gedichten op het huwelijk van Paulus Adriaan Beelaerts en Bartha 

Theodora Maria Ram, deels gedrukt, 1805
 27. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Bartha Theodora

Maria Ram, c. 1930
 28. Gedrukte kleurtekening van het huis Oosterwijk door P.J. van Liender, 

c. 1925
 29. Jachtacte van P.A. Beelaerts van Oosterwijk, 1808
 30. Brief van P.A.Beelaerts namens zijn moeder aan de schout Brooshooft 

betreffende diens rekening over de goederen te Blokland, 1818
 31. Foto's van portretten van P.A. Beelaerts van Blokland en B.Th.M. Ram, 

c. 1930
 32. Gedicht van F. Beelaerts van Blokland op het overlijden van zijn neef
 Ignatius Jan Daniël Beelaerts van Blokland, 1835 (Jan overleed toen hij bij 

zijn oom logeerde)
 33. Kennisgeving aan wed. P. Smissaert geb. van Eijs van het overlijden 

van Paulus Adriaan Beelaerts van Blokland, 1854
 34. Levensbericht betr. P.A.Beelaerts van Blokland, gedrukt, 1854
 35. Brief van Pieter Adriaan Jan Beelaerts van Blokland aan M.P. 

Smissaert, 1858
 36. Kennisgeving aan wed. P. Smissaert geb. van Eijs betreffende het 

overlijdens van Pieter Adriaan Jan Beelaerts van Blokland, 1861
 37. Schaduwportret van Ernst Hendrik Baron van Ittersum 1804-1853 

(echtgenoot van I.G.J. Beelaerts van Blokland, enige dochter van Paulus 
Adriaan), c. 1850

 38. Redevoeringen op de graven van H.E. Baron van Ittersum en diens 
echtgenote I.G.J.Beelaerts van Blokland, 1874

 39. Foto van een portret van Paulus Adriaan Robert Beelaerts van 
Blokland (1841-1871) met brief dienaangaande van J.J. Rammelman 
Elsevier-Kuijper aan Frans Beelaerts van Blokland, 1930, 1930 en c. 1930

 40. Kennisgeving aan wed. P. Smissaert geb. van Eijs van het huwelijk van 
M.A.A. Beelaerts van Blokland en P. van Heeckeren van Brandsenburg 
wed. Drieling, gedrukt, 1855

 41. Kennisgeving van het overlijden van Pieter Adriaan Beelaerts 
v.Blokland, gedrukt, 1877

 42. Toespraak bij het graf van Pieter Adriaan Beelaerts van Blokland door 
F.W.A. Beelaerts van Blokland, 1877

 43. Stukken betr. Jacoba Cornelia Beelaerts van Blokland gehuwd met 
M.A.van Rhede van der Kloot en haar dochters Sophia Petronella 
Wilhelmina gehuwd met A.H. Colenbrander en Johanna Anton Jacoba 
gehuwd met J.C. Wagner, 1888-1912

 44. Kennisgeving van het overlijden van Anna Wilhelmina Sophia 
Bogaard, echtgenote van Pieter Adriaan Beelaerts van Blokland, gedrukt, 
1895

 W.A. Beelaerts van Blokland (1837-1907, kleinzoon van W.A. (1775-1849)), 
1896-1950

 45. Stukken betr. Willem Anne Beelaerts van Blokland, 1896-1950
 F.A.G. Beelaerts van Blokland (1873-1909, zoon van W.A. (1837-1907)) en 

nakomelingen, 1906-1950
 46. Stukken betr. F.A.G. Beelaerts van Blokland (gehuwd met Martha 

Maria Jacoba Adriana Gevers Deynoot), zijn kinderen en kleinkinderen, 
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1906-1950
 V.J.G. Beelaerts van Blokland (1849-1924 kleinzoon van W.A. (1775-1849)) 

en nakomelingen, 1884-1953 en z.j. [c. 1930]
 47. Stukken betr. Vincent Johan Gerard Beelaerts van Blokland, gehuwd 

met Henriette Jeanne Adelaide Barones van Pallandt, hun zoon Vincent 
Pieter Adriaan, diens echtgenote en kinderen, 1884-1953

 48. Foto’s van portretten van P.A. Beelaerts van Blokland en zijn 
echtgenote A.W.S. Bogaard, c. 1930

 49. Toegangsbewijs voor mej. Beelaerts later gehuwd met baron van 
Ittersum voor de promoties in de Domkerk te Utrecht, 1836

 50. Verslag der achtste reunie van de Vrijwillige Jagers der Utrechtsche 
Hoogeschool van 1830, gedrukt, Utrecht, 1881

18 Gedichten, godsdienstige verhandelingen en andere manuscripten 
van Pieter Beelaerts van Blokland (1744-1812), 1792-1811 en z.j. [c. 
1900]

 1. Gedichten van Pieter Beelaerts van Blokland, merendeels voor zijn 
echtgenote, enkele voor Antoinette van Renesse en afschriften van 
bijdragen in verschillende poëzie-albums, 1782-1811

 2. Godsdienstige overdenkingen in het handschrift van Pieter Beelaerts 
van Blokland en van anderen alsmede gedrukt, 1796 en c. 1800

 3. Pieter Beelaerts van Blokland, ‘Gods bewarende en verlossende 
goedertierenheid in vrije dichtmaat’, c. 1800

 4. Pieter Beelaerts van Blokland, ‘Korte overdenking over Nahum 1, vers 
7’, 1795

 5. ‘Godvrugtige oeffeningen van het Hart in Overdenking en Alleen-
Spraak, Beede en Lof’, vertaling door Pieter Beelaerts van Blokland van 
Elisabeth Rowe, Devout Exercises of the Heart in Meditation and 
Soliloquy, Praijer and Praise, Edinburgh, 1766, c. 1800

 6. Uittreksels door Pieter Beelaerts van Blokland uit de autobiografie Vie 
privée de B. Franklin, c. 1800

 7. Uittreksels door Pieter Beelaerts van Blokland uit Edward Young (1681-
1765), Night Thoughts on Life, Death and Immortality (1742, 1745), c. 1800

 8. Uittreksel door Pieter Beelaerts van Blokland uit Corneille François de 
Nelis (1736-1798), l'Aveugle et la Montagne, Entretiens philosophiques 
(1795), c. 1800

 9. Uittreksels door Pieter Beelaerts van Blokland uit H. van Alphen (1746-
1803), Kleine bijdragen tot de bevordering van wetenschappen en deugd 
(1796), c. 1800

 10. Uittreksels in vertaling van Pieter Beelaerts van Blokland uit C.C. 
Sturm (1740-1786), Unterhaltungen mit Gott in den Morgenstunden auf 
jeden Tag des Jahrs (1768), c. 1800

 11. Gedichten uit de oude Joodsche Brieven gecopieërd door Pieter 
Beelaerts van Blokland, c. 1800

 12. Stichtelijke gedichten en overdenkingen in handschrift van Pieter 
Beelaerts van Blokland en anderen en gedrukt, 1791-1803 en c. 1800

19 Stukken van Pieter Beelaerts van Blokland (1744-1812) betreffende 
de handel met de West-Indische koloniën en de handel met die 
koloniën, 1784-1791 en z.j. [c. 1790]
Pieter Beelaerts van Blokland was bewindhebber van de West-Indische 
Compagnie. De stukken in deze portefeuille houden verband met die functie. Zij 
bevatten dus stukken over de administratie van de koloniën, de winst- of 
verliesgevendheid en over toekomstmogelijkheden.

 1. Curaçao, 1784, 1786 en c. 1785
 2. Sint Maarten: gegevens over de administratie in 1791, beschouwing 

over de justitie op het eiland van H. Rink, ontwerp-instructie voor de 
commandant der troepen op St. Eustatius en St. Maarten, provisioneel 
reglement van 1790 van de Commissarissen van zijn Hoogheid waarnaar 
de Commandeur en Raden van Sint Maarten zich voortaan dienen te 
houden en een lijst van missives over 1785-1792, c. 1790

 3. Sint Eustatius: lijst van inkomende en uitgaande rechten van 1790, 
uittreksel uit de monsterrol van St. Eustatius en St. Maarten van 1779 met 
bijlagen uit 1785, gedrukt uittreksel uit de resoluties van de Staten van 
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Holland uit 1788 betreffende de handel op West-Indie, lijst van missives 
over Sint Eustatius 1785-1792, c. 1790

 4. Suriname: gegevens over inkomsten en uitgaven, plan van ouvertures 
wegens kolonie Suriname voor 1782, gedrukte stukken betreffende de 
rechtstoestand van de Sociëteit van Suriname uit 1682-1713, brief van D.J. 
de Kempenaer aan Pieter Beelaerts van Blokland over leveranties aan 
Suriname 1786, extracten uit de resoluties van de West-Indische 
Compagnie 1786 en 1787, vragenlijsten uit 1781, c. 1790

 5. Memoriën, Aanmerkingen en Diverse stukken betrekkelijk de 
Commercie op de Eilanden: vooral met relatie tot Sint Eustatius, o.m. 
betreffende het effect van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten 
voor de handel van de koloniën, 1787-1791

20 Stukken van en betreffende de familie Van Beeftingh.
1744-1810 en z.j. [c. 1755, c. 1800]

 1. Authentiek afschrift van het testament uit 1762 van Schalkius van Beeftingh en van zijn 
echtgenote Maria van der Dussen, 1771

 2. Reisjournalen van Frans van Beeftingh van zijn reis naar Nederlands-Indië op het schip 
‘Hofvliet’ nov. 1734-juni 1735 en terug op het schip de ‘Eendracht’ jan. 1750 - 5 sept. 1750 en 
aantekeningen over binnenlandse vaartochten 1751-1752, 1734-1752

 3. Stukken betreffende de ambtsuitoefening door Gouverneur Generaal G.W. baron van 
Imhoff, 1740-1747

 4. Gravamina door de ouderlingen F. van Beeftingh en J. de Ravallet ingebracht bij de 
kerkeraad te Batavia, 1749

 5. Resolutie van de Heeren XVII over de door repatriërende ambtenaren mede te nemen 
bagage, 1750

 6. Afschrift van het testament uit 1750 van Gustaaf Willem baron van Imhoff, c. 1755
 7. Nauwkeurig relaas van het voorgevallene in het Bantamsche Rijk, 1752
 8. Exploit gericht aan Frans van Beeftingh inzake betaling van gelden aan baron van 

Geltingen en kwitantie dienaangaande, 1762
 9. Beschrijving van Souratte, 1775
 10. Varia: a. uitzet en verdere goederen mede te nemen bij vertrek naar Indië; b. code om 

hoeveelheden aan te geven bij verscheping
 11. Persoonlijke stukken over Frans van Beeftingh: a. vijf brieven aan zijn dochter en 

schoonzoon Beelaerts van Blokland 1771-1772; b. testament van Mr. Frans van Beeftingh en 
van zijn echtgenote Elisabeth Catharina Sautijn 1780, 1771-1772, 1780

 12. Stuken betreffende de curatele over Frans van Beeftingh en de op kracht daarvan 
verrichte rechtshandelingen, 1782-1789

 13. Stukken betreffende het beheer van de boedel van Frans van Beeftingh gedurende zijn 
onder curatele-stelling, 1782-1790

 14. Stukken betreffende de behartiging van de nalatenschap Frans van Beeftingh, 1791, 1810
 15. Huwelijksvoorwaarden (1768), wederzijds testament (1770), lijst van schulden (1770), 

kwitanties voor de ouders Van Beeftingh (1772, 1779-1783) wegens ontvangst van in de 
huwelijksvoorwaarden overeengekomen bedragen, en stukken betreffende de verevening 
van een schuld aan de ouders Van Beeftingh resp. hun nalatenschap van W.R. van 
Heeckeren van Brandsenburg en Elisabeth van Beeftingh (1771-1804), 1768-1804

 16. Testament (1804), afschrift van de staat van nagelaten goederen (1808) en stukken 
betreffende de afwikkeling van de nalatenschap (1807) van Josua van Beeftingh, 1804-1808

 17. Stukken betreffende de bestemming, inhoud en afwikkeling van de nalatenschap van 
Johanna Adriana Patijn-van Beeftingh, 1792-1802 en c. 1800

 18. Lijst van geschenken die Frans van Beeftingh en zijn vrouw Elisabeth Catharina Sautijn 
uit Nederlands Oost-Indië meebrachten voor hun familieleden met data van 
overhandiging, 1750-1751

21 Stukken van en betreffende de families Van Beeftingh en Sautijn
1730-1947 en z.j. [c.1700-c.1900]

 1. Omslag met gegevens betreffende de genealogie van Beeftingh
 a. Genealogie Van Beeftingh samengesteld door F.W.A. en Frans Beelaerts van Blokland, c. 

1900
 b. fiches met opgave van vindplaatsen van testamenten, met geleidebriefje, 1947
 c. aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland uit Amersfoortse notarisprotocollen 
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over 1617-1739, c. 1900
 d. vier 18e eeuwse genealogieën betr. het geslacht van de Walle, c. 1780
 e. genealogische aantekening van Pieter Beelaerts van Blokland betreffende zijn grootvader

van Schalkius van Beeftingh en diens nakomelingen, c. 1780
 f. bruiloftslied bij het huwelijk van Schalkius van Beeftingh en zijn echtgenote Maria van der

Dussen, gedrukt, 1758
 g. gedicht bij het welkomst-maal van Frans van Beeftingh bij terugkeer uit Oost-Indië, 1750
 h. treurdicht bij het overlijden van Maria Elisabeth van Beeftingh, 1730
 i. gedichten en kunstknipwerk ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Frans van 

Beeftingh en Elisabeth Catharina Sautijn, 1765
 j. lijkdicht op Maria van Beeftingh, gedrukt, 1756
 k. concept antwoord op een vraag in de Navorscher 1878 over geslacht van Beeftingh, 

vermoedelijk door F.W.A. Beelaerts van Blokland, 1878
 l. uittreksel uit het doopregister van Rotterdam betreffende de doop in 1713 van Frans van 

Beeftingh, 1738
 m. huwelijksakte van Frans van Beeftingh en Elisabeth Catharina Sautijn, 1740
 n. uittreksel uit het doopboek van Batavia betreffende de doop in 1744 van Maria Adriana 

van Beeftingh, 1749
 o. uittreksel uit het begrafenisregister van de Nieuwe Kerk te Delft betreffende de 

begrafenis in 1783 van Elisabeth Catharina Sautijn, 1791
 p. uittreksel uit het begrafenisregister van de Nieuwe Kerk te Delft betreffende de 

begrafenis in 1791 van Frans van Beeftingh, 1791
 q. wapentekening Van der Cost, c. 1780
 r. aantekeningen en correspondentie van Frans Beelaerts van Blokland betreffende de 

genealogie Van der Wallen, 1903 en c. 1900
 2. A. Vlaanderen, Gedenkboek 200-jarig bestaan der Maatschappij van assurantie, 

discontering en beleening der Stad Rotterdam, gedrukt, 1920 (waarin afgebeeld een 
brandverzekering afgesloten door Schalkius van Beeftingh)

 3. Omslag met gegevens betreffende de genealogie Sautijn
 a. genealogie van het geslacht Sautijn (Zeeuwse tak) het geslacht Isebree, c. 1900
 b. genealogie van het geslacht Sautijn samengesteld door Frans Beelaerts van Blokland, c. 

1900
 c. gegevens betreffende en correspondentie over het geslacht van Hasel, 1901-1938 en c. 

1925
 d. eigenhandig afschrift of uittreksel van/uit het geslachtsboek van Jacob Sautijn (1648-

****) in leven reder van Zeeuwse kaperschepen over het tijdvak 1612-1719 met enkele 
bijschriften in andere hand, en afschrift in onbekende hand met latere aanvullingen t/m 
1787, c. 1700-1787

 e. Uittreksel uit Jacobus Kok, Vaderlandsch Woordenboek, Amsterdam 1780-1799, deel 26 
p. 154 e.v. betreffende de familie Sautijn, c. 1800

 f. familieaantekeningen betreffende de kinderen van Pieter Carel Spieringh († [St. Maarten] 
1738), met geleidebrief van 1791 aan Pieter Beelaerts van Blokland, afschrift, en aantekening
met nadere inlichtingen ontvangen in 1794, c. 1750, 1791, 1794

 g. Uittreksel uit het doopregister van Soerabaja betreffende de doop in 1727 van Elisabeth 
Catharina Sautijn, 1748

 h. stukken en correspondentie betreffende de familie Dubbeldekop, 1916, 1921, 1923 en c. 
1920

 i. stukken en correspondentie betreffendde familie de Grave, 1916, 1923 en c. 1920
 j. Arnold Hoogvliet, Zijdebalen, hofdicht, gedrukt, Delft 1740, betreffende de families 

Mollem en Sautijn, 1740
 k. gravure van Jan Sautijn burgemeester van Amsterdam door J. Houbraken naar een 

schilderij berustend bij burgemeester P. Clifford, c. 1750
 4. Akte van scheiding tussen Pieter van Beeftingh, Anna Elisabeth wed. Denick geb. Bisdom 

en Dirk Rudolph Wijckerheld Bisdom van de onroerende goederen in de heerlijkheid 
Bleiswijk welke zij gezamenlijk hadden aangekocht uit de nalatenschap van Denick, 1781, 
met kwitantie voor Van Beeftingh van de anderen wegens de uitkering van zijn 
overbedeling, [1781], 1781

22 Staat van de scheiding van de nalatenschap van Godschalk of Schalkius van 
Beeftingh, met concept en uittreksel, 1772, met eigenhandige lijst van obligaties en 
hun toedeling, 1751.
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1751, 1772

23 Staat van de boedel van Frans van Beeftingh en zijn vrouw Elisabeth Catharina 
Sautijn.
1783

24 Inventaris en akte van scheiding en deling van de boedel van Frans van Beeftingh 
en zijn vrouw Elisabeth Catharina Sautijn.
1791

25 Inventaris en akte van scheiding en deling van de boedel van mr. Jozua van 
Beeftingh,
1807

26 Stukken van en betreffende Adriaan Willem Beelaerts van Blokland (1758-1829), 
broer van Pieter Beelaerts van Blokland, en zijn nakomelingen.
1780-1905 en z.j. [c. 1825]
Zie ook inv.nr. 69

 1. Gedichten op het huwelijk van Adriaan Willem Beelaerts en Maria Elisabeth van 
Beeftingh, 1780

 2. Kennisgeving van A.W.Beelaerts van de geboorte van een dood kind, 1785
 3. Acte van transport na veiling door de executeurs-testamentair van Johannes 

Mikkenschrijver aan Adriaan Willem Beelaerts raad en wethouder van Rotterdam van een 
tuin in Kralingen, 1796

 4. Kinderbriefje van Anna Wilhelmina Elisabeth dochter van Adriaan Willem Beelaerts aan 
haar oom Pieter Beelaerts en van deze aan zijn nichtje, c. 1780

 5. Acte van transport door curatoren in de geabandonneerde boedel van Matthijs 
Oostenrijk na verkoop bij veiling aan A.W. Beelaerts van een weiland met daarop staand 
huis, koepel, stalling en werf onder Kralingen, 1804

 6. Aanzegging van de doodstraf aan Maria Elisabeth Albert door mr. Adriaan Willem 
Beelaerts, Hoofdofficier van Rotterdam, met het vonnis en godsdienstige opwekking door 
geestelijken, gedrukt, 1806

 7. Brieven en briefjes gewisseld tussen Adriaan en Betsy Gevers Deynoot, kinderen van 
Anna Wilhelmina Elisabeth en kleinkinderen van Adriaan Willem Beelaerts van Blokland, 
van de moeder en grootvader aan hun (klein), van mej. A. Costerman aan Adriaan, 
kleurtekeningen van stillevens en een bloem en tekening van (of: door?) B[etsy] G[evers] 
D[eynoot], en Rotterdamsche Courant en Haagsche Courant van 18 resp. 19 juli 1810 met 
kennisgeving van de geboorte van Adriaan, 1810-1826.

 8. Afschriften van stukken betreffende de verheffing in de adelstand van Adriaan Willem 
Beelaerts, 1814, met aantekening van de hand van G.J.Th. Beelaerts van Blokland dat 
Adriaan Willems broeder Gerard daar aanvankelijk niet veel voor voelde, c. 1880, 1814 en c. 
1880

 9. Brieven van Adriaan Willem aan zijn broer Gerard (in de Kaapkolonie) dd. 9 dec. 1814 en 
14 jan. 1815 en 10 sep. 1815 waarin hij de toestand in het Vaderland schetst, 1814-1815

 10. Afschrift van het adelsdiploma van Adriaan Willem Beelaerts 15 apr 1815, c. 1825
 11. Bijvoegsel van de Haagsche Courant betreffende de benoemingen van de leden van de 

ridderschappen (waar de Beelaertsen niet aan te pas kwamen), 1814
 12. Brief van de Commissaris-Generaal voor Binnenlandsche Zaken aan A.W. Beelaerts met 

bericht dat de aanhankelijkheid van Adriaan Willem (een oud-patriot maar nu Oranje-klant)
aan de Souvereine Vorst diens welgevallen heeft opgewekt, 1814

 13. Extract uit de notulen van de Hoge Raad van Adel betr. de adelsverheffing van Adriaan 
Willem Beelaerts, 1814

 14. Stukken betreffende de verheffing van Adriaan Willem Beelaerts in de adelstand en zijn 
lidmaatschap van de ridderschap van Holland, 1814-1818

 15. Afschrift van de condoleance van hoogheemraden van Schieland, daaronder A.W. 
Beelaerts, aan de koning wegens het overlijden een vorstin, 1819

 16. Kennisgeving aan A.W. Beelaerts van zijn benoeming tot kiezer in District 12 van de 
provincie Holland, met dorsale minuut van zijn bericht van verhindering bij een 
bijeenkomst van dat district, met ontvangstbevestiging van zijn verhinderingsbericht, 1820

 17. Gedrukte circulaires van de Ridderschap van Holland aan A.W. Beelaerts, 1821-1823
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 18. Brief van A.W. Beelaerts van Blokland aan zijn schoonzoon C.J. Gevers Deynoot 
betreffende aankoop van hofstede Muyden, 1818

 19. François Frets, De zaak van den heer Johan George Gleichman tegen den Heer Cornelis 
Johan Gevers Deynoot, gedrukt, met opdracht van de schrijver aan G. Beelaerts van 
Blokland, Rotterdam, 1819

 20. Brief van G. Beelaerts van Blokland aan A.A. Gevers Deynoot betreffende diens 
benoeming tot ontvanger van waarborg der gouden en zilveren werken, 1839

 21. Acte van transport na veiling van een stuk land te Kralingen aan Petronelle Maria 
Elisabeth de Sitter-Beelaerts van Blokland, met verklaring van onbezwaardheid, 1840, en 
met retroacta, 1798, 1801, 1798, 1801, 1840

 22. Stukken betreffende het huwelijk van A.A. Gevers Deynoot met C.J.J. de Mey van 
Alkemade, 1843

 23. Kennisgeving van het overlijden van C.J. Gevers Deynoot, 1848
 24. Eigendomsbewijs van grafkelder No. 156 te Eikenduinen voor A.W.E. Gevers Deynoot-

Beelaerts, 1848
 25. Acte van scheiding en deling der nalatenschap van C.J. Gevers Deynoot, 1848
 26. Kennisgeving van het overlijden van Rudolf de Sitter, 1856
 27. Testamenten van A.W.E. Gevers Deynoot-Beelaerts, 1859-1865
 28. Acte van scheiding en deling van de nalatenschap van P.M.E. de Sitter-Beelaerts, 1861
 29. Afschrift van de inventaris van de nalatenschap van A.W.E. Gevers Deynoot-Beelaerts 

met edities van de Rotterdamsche Courant en het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-
Gravenhage met kennisgeving van haar overlijden, 1867

 30. Afschrift van de akte van scheiding der nalatenschap van A.W.E. Gevers Deynoot-
Beelaerts, 1867

 31. Executeursrekening en andere stukken rakende de nalatenschap van A.W.E. Gevers 
Deynoot-Beelaerts, 1867

 32. Overboeking van het graf van het echtpaar Gevers-Deynoot-Beelaerts, 1868
 33. Afschrift van het geheime testament van C.J.J. Gevers Deynoot-de Mey van Alkemade, 

1879
 34. Kwitantie van de begraafplaats Eikenduinen voor A.A. Gevers Deynoot wegens 

verplaatsing van de stoffelijke resten van M.E. de Sitter-Beelaerts uit grafkelder 156 naar de 
algemene landgrond, 1880

 35. Acten van afgifte door G.J.Th. Beelaerts van Blokland als executeur-testamentair van 
C.J.J. wed. Gevers Deynoot geb. de Mey van Alkemade aan de legatarissen C.J.A. Bichon van 
IJsselmonde en A.C. Ameshoff van resp. de hoeven Vernieuwland en Graanoord onder 
Bleiswijk en percelen weiland te Kralingen, 1885. NB. Aantekening van G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997): Op de hoeve Vernieuwland te Bleiswijk heeft Pieter Beelaerts van 
Blokland verblijf gehouden toen hij in 1795 was verbannen

 36. Stukken betr. de nalatenschap van. A.A. Gevers Deynoot en Jkvr. C.J.J. de Mey van 
Alkemade 1885-1905

 37. Afschrift van het testament van M.A.W.E. Gevers Deynoot, 1892, en haar 
begrafenisinstructie, 1893, met enkele foto’s van haar, 1870 en c. 1890, 1870, 1892-1893 en c.
1890

 38. Stukken betreffende de nalatenschap van M.A.W.E. Gevers Deynoot (Nicht Betsy Gevers)
en haar overlijden, 1895

 39. Afschrift van de memorie van aanggifte der nalatenschap van M.A.W.E. Gevers Deynoot,
1895

27 Stukken van en betreffende Gerard Beelaerts van Blokland (1772-1844) en zijn 
vrouw Theodora Jacoba Wilhelmina van Riemsdijk (1777-1832).
1776-1970 en z.j. [c. 1815, c. 1930]

 1. Uittreksel uit het doopregister van Dordrecht betreffende de doop in 1772 van Gerard 
Beelaerts van Blokland, 1776

 2. Aantekening betreffende het ziekteverloop na inenting tegen kinderpokken van Gerard 
Beelaerts van Blokland, 1777

 3. Gedichten van G. Beelaerts van Blokland en anderen ter gelegenheid van gebeurtenissen 
uit zijn huiselijk leven, 1785-1831

 4. Kindertekeningen van Gerard Beelaerts van Blokland, 1786-1787
 4a. Afschrift van een strafvonnis van het Hof van Holland uit 1788 tegen Gerard Beelaerts 

van Blokland wegens ingooien van een ruit, c. 1930
 5. Journalen van binnenlandse reisjes van G. Beelaerts van Blokland, 1791, 1793, 1797
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 6. Acte van toelating tot en liederenbundel van het genootschap "Chevaliers des cinq 
épées" te Utrecht, gedrukt, 1791 en c. 1790

 7. Bijbelkundige vraagstukken in de jaren 1771-1776 voorgelegd aan het gezelschap 
"Tendimus ad idem" te Utrecht, statuten daarvan, 1778, en oratie van G. Beelaerts van 
Blokland daar in gehouden, 1794, 1771-1794

 8. Doctorale bul voor Gerard Beelaerts van Blokland, 1794
 9. Acte van toelating van G. Beelaerts van Blokland als advocaat voor het Hof van Holland, 

1794
 10. Acte van admissie van G. Beelaerts van Blokland als advocaat voor de Hoge Raad van 

Holland, 1794
 11. Acte van toelating van G. Beelaerts van Blokland als advocaat voor het Nationaal 

Gerechtshof van de Bataafse Republiek, 1802
 12. Stukken betreffende de benoeming van G. Beelaerts van Blokland tot procureur-

generaal aan de Kaap de Goede Hoop, 1802
 13. Kennisgeving van het huwelijk van G. Beelaerts van Blokland en T.J.W. van Riemsdijk, 

1802
 14. Afschrift van het huwelijkscontract tussen G. Beelaerts van Blokland en Th.J.W. van 

Riemsdijk, 1802
 15. Huwelijksakte van Mr.G.Beelaerts van Blokland en Th.J.W.van Riemsdijk met bewijzen 

van vooraankondigingen, 1802
 16. Gedicht op het huwelijk van G. Beelaerts van Blokland en Th.J.W. van Riemsdijk 12 okt. 

1802
 17. Afschrift van het wederzijds testamente van G. Beelaerts van Blokland en zijn 

echtgenote Th.J.W. van Riemsdijk, 1802
 18. Proclamatie van Mr. Jacob Abraham de Mist, Commissaris-Generaal van het Bataafs 

Gouvernement, tot regeling van het bestuur aan de Kaap de Goede Hoop, gedrukt, 1803
 19. Brieven aan en van G. Beelaerts van Blokland van P. Bondam, 1794, J. Bautz, 1802, L. 

Alberti, 1805, J.W. van Beusechem, 1807, A. [Sluiter?], 1813, [NN] van der Vlies, 1815, Hendr. 
Wesenhoven, 1816, [NN] van Roijen, 1815, [NN] Fannius Scholten, 1816, [J.C.] Faber van 
Riemsdijk, 1816, [F.?] de Bruin van Tromp, 1816, [C.] Muylkens, 1816, A.W.de Man, 1816, R.A. 
de Salis, 1815, [A.M. of M.H.?] de Salis, 1815-1816, G.J.Veening, 1816, [G.A.G.P.] van der 
Capellen, 1816, [NN] Elout, 1816, C. Lord Somerset, 1817, met bijlage, E.A. Buyskes, 1817-1818 
en ongeïdentificeerde afzenders en geadresseerden, 1814-1816, 1794-1818.

 20. Journaal van de reis van G. Beelaerts van Blokland naar de Kaap de Goede Hoop, klad 
en net-exemplaar, 1802-1803

 21. Brieven van G. Beelaerts van Blokland aan zijn vader, 1802-1812
 22. Foto’s van het huis in de Strand te Kaapstad van G. Beelaerts van Blokland en van 

afbeeldingen daarvan, waarvan één met geleidebrief, 1952, 1952 en c. 1950
 23. Acte van verkoop van twee lijfeigenen genaamd Saartje van Batavia en Jacob van de 

Kaap aan Gerard Beelaerts van Blokland, 1804 (deze slaven heeft G. Beelaerts van Blokland 
later naar Nederland meegenomen. In Nederland werd Saartje in de familie als Sara van 
Malakka aangeduid. Beide zijn later begraven in het graf van hun meester in Den Haag)

 24. Nadere conclusie van G. Beelaerts van Blokland als procureur-generaal contra Abraham 
van Bougies, Saptoe van Batavia en Carolus van Mozambique wegens mishandeling van 
een schaapherder en diefstal van zijn kudde, 1804

 25. Overdruk van de Verslagen omtrent ’s Rijks Oude Archieven 1891 betreffende de 
schenking in 1891 van de stukken betreffende het bestuur in de Kaap de Goede Hoop na 
1803, gedrukt, 1892

 26. Proclamatie van de Gouverneur-Generaal J.W. Janssens vanuit het ‘Hoofdkwartier 
Hottentotsch Hollandsch Gebergte’ met oproep om het verzet tegen de Britten voort te 
zetten na de capitulatie van Kaapstad, 1806

 27. Stukken betreffende de bemoeiingen van G. Beelaerts van Blokland ten behoeve van 
Gijsbert Karel van Hogendorp 1804-1834, met een artikel van G. Hallema, ‘De Vrijheidsheld 
van 1813 en zijn mislukte onderneming aan de Kaap, Gijsbert Karel van Hogendorp 1834-5 
Augustus-1934 bij de herdenking van zijn honderdste sterfdag’ in Zuid-Afrika, maandblad 
voor de cultureele en economische betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika, Jg. 
11/8, 1934, 1804-1834, 1934

 28. Kennisgeving namens het Britse bestuur van de Kaapkolonie aan G. Beelaerts van 
Blokland dat hij niet gehandhaafd kan worden als procureur-generaal en hoofd van politie 
maar benoemd wordt tot secretaris van het Hof van Justitie, 1806

 29. Edities van de Cape Town Gazette and African advertiser van 30 juni en 18 augustus 
1810, gedrukt, 1810
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 30. Brieven aan G. Beelaerts van Blokland van zijn ouders, 1810-1816
 31. Brieven van G. Beelaerts van Blokland aan zijn broer Frans, 1810-1817
 32. Verslag van een reis van G. Beelaerts van Blokland naar Swellendam, 1811
 33. Opdracht van de Gouverneur aan G. Beelaerts van Blokland om de Rondgaande 

Commissie te vergezellen in de drosdijen Graaf Reinet, Utenhage en George, 1812
 34. Conclusie van G. Beelaerts van Blokland over vervolgingen van zaken in verschillende 

drostdijen 21 sep. 1812 [niet aangetroffen in 2012]
 35. Afschrift van het journaal van een dienstreis in 1812 door de Kaapkolonie van G. 

Beelaerts van Blokland, geschreven door een onbekende reisgenoot, met geleidebrief, c. 
1930

 36. Brieven betr. de werkzaamheden van G. Beelaerts van Blokland, 1813-1814
 37. Redevoeringen van G. eelaerts van Blokland als voorzitter van de Maatschappij tot nut 

van het algemeen aan de Kaap, 1813-1816
 38. Brieven aan G. Beelaerts van Blokland van zijn broers, 1814-1817
 39. Herbarium van bladeren van bomen in de bossen aan het Rivier-Zonder-Ends-gebergte 

en in het Appels-bos behorende aan Majoor Theunissen, c. 1815
 40. Verslag van een reis door de Kaapkolonie door M.P.I.A. Beelaerts van Blokland, 1816
 41. Stukken betreffende de verkoop van de inboedel van G. Beelaerts van Blokland bij zijn 

vertrek uit Kaapstad, 1817
 42. Stukken betreffende het aan G. Beelaerts van Blokland door de Britse regering 

toegestaan verlof, 1817
 43. Verslag van de reis van G. Beelaerts van Blokland van Kaapstad naar Rotterdam, 1817
 44. Brief van Lord Caledon aan G. Beelaerts van Blokland, 1817, met editie van het 

Algemeen handelsblad van 25 mei 1901 waarin een deel van de brief is afgedrukt, 1817, 1901
 45. Vertaling door G. Beelaerts van Blokland van een rapport uit 1820 van Kapitein Fairfax 

Moresby over de Algoa Baai verschenen in de Kaapse Courant en Afrikaanse Berichten, 
[1820]

 46. Voorstel gedaan aan de Britse Gouverneur plan voor emigratie vanuit Nederland naar 
de Kaap, 1811

 47. Getypte uittreksels uit de gepubliceerde Records of the Cape Colony betreffende G. 
Beelaerts van Blokland, met geleidebrief van M.A. Beelaerts van Blokland aan zijn broer G, 
1970

28 Stukken betreffende de jongere kinderen en hun nakomelingen van Gerard 
Beelaerts van Blokland (1772-1844) en Theodora Jacoba Wilhelmina van Riemsdijk 
(1777-1832).
1817-1931 en z.j. [c. 1820-c.1975]

 1. Maria Petronella Ignatia Adriana (tante Mimi, 1807-1857), 1817-1857 en z.j. [c. 1840, c. 
1930, c. 1975]

 a. Uittreksel uit het doopregister van Kaap de Goede Hoop betreffende de doop in 1807 van
Maria Petronella Ignatia Adriana Beelaerts van Blokland, 1817

 b. Foto’s van een silhouetportret van Maria Petronella Ignatia Adriana Beelaerts van 
Blokland, c. 1930

 c. Gedichten en religieuze overdenkingen afkomstig van Maria Petronella Ignatia Adriana 
Beelaerts, brieven van L. Scéretan te Lausanne en wed. Niepce geb. Braak te Krakzan aan 
haar, 1838 en c. 1840, en eigenhandig verslag van een reisje langs de Rijn, 1841, waarbij G. 
Beelaerts van Blokland aantekende dat hij slechts een deel van meer van dergelijke stukken 
heeft bewaard, 1838, 1840, c. 1840 en c. 1975

 d. Kennisgeving van het overlijden van Maria Petronella Ignatie Adriana Beelaerts van 
Blokland, gedrukt, 1857

 e. Staat van de begrafeniskosten voor M.P.I.A.Beelaerts van Blokland, 1857
 f. Scheiding en deling van de nalatenschap van Maria Petronella Ignatia Adriana B\eelaerts 

van Blokland, 1857
 2. Cornelis Abraham Jeremias Beelaerts van Blokland (1812-1877), echtgenote en kinderen, 

1848-1905 en c. 1820-c. 1900
 a. Twee foto’s, foto van een silhouetkinderportret en waterverfschildering van C.A.J. 

Beelaerts van Blokland, 1861, c. 1820, c. 1830 en c. 1860
 b. vier fotos van Henriette Susanna Beelaerts van Blokland geb. de la Bassecour Caan, 1848,

1865, 1870 en c. 1850
 c. Gedicht van Lamartine, geïllustreerd door F.J. Guijking en opgedragen aan C.A.J. Beelaerts

van Blokland, c. 1860d. Kennisgeving van het overlijden van C.A.J. Beelaerts van Blokland, 
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gedrukt, 1877
 e. Grafrede ter gelegenheid van de begrafenis van C.A.J. Beelaerts Blokland door F.W.A. 

Beelaerts van Blokland, 1877
 f. Kennigeving van het overlijden van H.S. Beelaerts van Blokland-de la Bassecour Caan 

gedrukt, 1889
 g. Stukken betreffende de promotie te Leiden van J.Beelaerts van Blokland, 1876
 h. Stukken voortgekomen uit zijn functie als secretaris van het Comité tot uitzending van 

een expeditie naar Nova Zembla en andere oorden in de poolstreek voor de oprichting van 
gedenktekens voor Nederlandse ontdekkingsreizigers, 1877

 i. ‘Twee Homerische Fragmenten’, gedicht van J. Beelaerts van Blokland, gedrukt, 1878
 j. Foto van Jacques Beelaerts van Blokland (1852-1905), c. 1890
 k. Aantekening van Frans Beelaerts van Blokland betr. de verkiezing in 1887 van J. Beelaerts 

van Blokland tot hoofdingeland van Delfland, c. 1900
 l. Kennisgeving van het overlijden van Jacques Beelaerts van Blokland, gedrukt, 1905
 m. Uitnodiging van C.H. Beelaerts van Blokland aan niet-geïdentificeerden voor de 

begrafenis van J. Beelaerts van Blokland, 1905
 n. Krantekipsel met verslag van de begrafenis en necrologie van Jacques Beelaerts van 

Blokland, 1905
 3. ongehuwde dochters van C.A.J. Beelaerts van Blokland (1812-1877): Maria Johanna 

Gerardina Jacoba Beelaerts van Blokland (1848-1915), schilderes (vooral van bloemstukken) 
die een halve eeuw later nog vrij goed in de markt lagen, overleden na een lang ziekbed aan
multiple sclerose; Wilhelmina Magdalena Beelaerts van Blokland (1849-1880); en Johanna 
Maria Antonia Beelaerts van Blokland (1858-1931), 1865-1931 en c. 1875, c. 1920

 a. Kennisgevingen van haar overlijden, gedrukt, 1915
 b. Fotos van M.J.J.G. Beelaerts van Blokland, waarvan enkele met andere geïdentificeerde 

personen, 1865, 1873, 1880 en c. 1875
 c. Drie foto’s van Wilhelmina Magdalena Beelaerts van Blokland (1849-1880), 1879 en c. 

1875
 d. Kennisgeving van het overlijden van Johanna Maria Antonia Beelaerts van Blokland, met 

convocaat voor de begrafenis, gedrukt, 1931
 e. 6 fotos van Johanna Maria Antonia Beelaerts van Blokland, 1876, c. 1875 en c. 1920
 4. Jacoba Cornelia Beelaerts van Blokland (1815-1908) gehuwd met Joan Lodewijk Gerhard 

Gregory (1808-1891)

29 Aantekeningen van Gerard Beelaerts van Blokland (1772-1844) bij adviezen van de 
Raad van State.
1822-1842 en z.j. [c. 1830]

 1. Aantekeningen der adviezen van den Raad van State en daarop betrekking hebbende 
beschikkingen, voorkomende in de Geheime Notulen van den Raad van State van 13 
oktober 1818-17 december 1830, c. 1830

 2. Nota van onderricht voor den Secretaris van den Raad van State en enkele brieven over 
de werking van het Secretariaat.

 3. Aantekeningen der adviezen van den Raad van State en daarop betrekking hebbende 
beschikkingen, voorkomende in de gewone Notulen van den Raad van State van 14 april 
1824 - mei 1825 (bladen 1-189), c. 1820

 4. Minuut van een nota betreffende de bevoegdheden van de Tweede Kamer, 1822-1823
 5. Minuut van een nota betreffende de overboeking van hypotheken, 1841-1842
 6. Consideratie van G. Beelaerts van Blokland op het Advies van den Raad van State van 

betreffende de benoeming van plaatsvervangers voor leden van de Provinciale Staten, 1842
 7. Consideratie van G. Beelaerts van Blokland op het advies van den Raad van State 

betreffende zijn bezwaren tegen het advies een verplichting niet uit te voeren, 1842
 8. Consideratie van G. Beelaerts van Blokland op het Advies van den Raad van State van 

betreffende de boete opgelegd aan een schipper, 1842
 9. Copie van een consideratie van G. Beelaerts van Blokland op het Advies van den Raad 

van State betreffende het verlenen van consulaire voorrechten, 1842.
 10. Consideratie van G. Beelaerts van Blokland op het wetsontwerp tot goedkeuring van het

tractaat met België, 1842
 11. Brief van G. Beelaerts van Blokland aan een mede-staatsraad ten geleide bij te 

onderzoeken voorstellen, i.h.b. inzake het denkbeeld van de minister van Koloniën om met 
verlof in Nederland verkerende Oost-Indische ambtenaren zitting te doen nemen in de 
Raad van State, 1842
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 12. Aantekeningen betreffende onderwerpen behandeld in de Raad van State in 1828-1829, 
c. 1829

30 Aantekeningen van Gerard Beelaerts van Blokland (1772-1844) met betrekking tot 
koloniale bestuurs- en strafrechtaangelegenheden, en de slavenhandel aan de Kust 
van Guinee.
1797-1818 en z.j. [c. 1800]

 1. Strafrechtelijke bepalingen voor de Nederlandsche koloniën, geschreven door G. 
Beelaerts van Blokland: a. Van den vrijen en verboden vaart - handel blz. 1-40; b. Van 
specerijen en Amphioen in het bijzonder blz. 41-51; c. Van verschillende misdaden blz. 52-
84; d. Weesmeesteren en hunne bediendens blz. 85-115

 2. ‘Statuten van Indiën’, afschrift door G. Beelaerts van Blokland van de ontwerp-resolutie 
uit 1766 van Gouverneur-Generaal P.A. van der Parra en raden wegens de staat der 
Vereenigde Nederlanden en haar Algemeene Oost-Indische Compagnie tot vaststelling van 
bestuurlijke en justitiële statuten in Oost-Indie, c. 1800

 3. Nota’s en adviezen betreffende den slavenhandel, 1797-1807
 4. Nota’s, adviezen en brieven betreffende de Kust van Guinea, 1814-1818. Hierbij o.a. 

stukken van Daendels

31 Stukken van en betreffende Gerard Beelaerts van Blokland (1772-1844) na zijn 
terugkeer in Nederland.
1817-1923 en z.j. [c. 1925]
De subnummers 24 t/m 33 zijn niet gebruikt als gevolg van een nummeringsfout bij de bewerking 
door G. Beelaerts van Blokland (1908-1997).

 1. Stukken betr. verheffing in de adelstand van G. Beelaerts van Blokland, 1817
 2. Acte van beëdiging van Gerard Beelaerts van Blokland als advocaat voor het Hoge 

Gerechtshof in 's-Gravenhage, 1818
 3. Stukken betr. de benoeming van G. Beelaerts van Blokland tot rechter in de rechtbank 

van eerste aanleg te Rotterdam, 1818-1819
 4. Redevoering uitgesproken door G. Beelaerts van Blokland bij het Departement "tot Nut 

van het Algemeen" te Rotterdam, 1820
 5. Stukken betr. opneming van G. Beelaerts van Blokland in de Ridderschap van Holland 

resp. Zuid-Holland, en stukken betreffende de opheffing van verbanden ten behoeve van 
de Ridderschap op kapitalen van hem en zijn echtgenote, 1823-1840

 6. Vonnis van de Rechtbank te Rotterdam inz. de Graaf van Wassenaar-Starrenburg tegen 
de Staat der Nederlanden, gedrukt, en aantekening dienaangaande, 1824

 7. Brieven van G. Beelaerts van Blokland aan notaris Buddingh te Utrecht betr. financiële 
aangelegenheden, 1824-1827

 8. Stukken betr. de werkzaamheden van G. Beelaerts van Blokland als lid van de Commissie 
van redactie der Nationale Wetgeving, 1824-1831

 9. Geleidebrief aan G. Beelaerts van Blokland bij de versieselen van ridder in de Orde der 
Nederlandse Leeuw, 1825

 10. Foto's van portretten van G. Beelaerts van Blokland en zijn echtgenote, met een 
geleidebrief, 1923 en c. 1925

 11. Brief van G. Buyskes te Batavia aan G. Beelaerts van Blokland betr. een aanval op de 
integriteit van het Hoog Gerechtshof van Batavia door het lid van de Tweede Kamer der 
Staten Generaal Van Alphen, 1826

 12. Twee gedichten op de zilveren bruiloft van Gerard Beelaerts van Blokland en zijn 
echtgenote door zijn broer Frans en zoon Frans Willem Anne, 1827

 13. Diploma voor G. Beelaerts van Blokland als lid vande Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde te Leiden, 1828

 14. Stukken betreffende de aanstelling en beëdiging van G. Beelaerts van Blokland tot 
secretaris van de Raad van State, 1829-1830

 15. Uittreksel uit het overlijdensregister der Burgerlijke Stad van Den Haag betreffende het 
overlijden in 1833 van Theodora Jacoba Wilhelmina geb. van Riemsdijk, 1840

 16. Gedicht van G. Beelaerts van Blokland ter gelegenheid van de 21e verjaardag van zijn 
oudste zoon Frans Willem Anne, 1831

 17. Kennisgeving van het overlijden van mw. Beelaerts van Blokland-van Riemsdijk, 
gedrukt, 1833

 18. Acte van benoeming van Jeremias Cornelis Faber van Riemsdijk tot toeziend voogd over 
Jacoba Cornelia Beelaerts van Blokland, 1833
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 19. Afschrift van het olographisch testament uit 1833 van G. Beelaerts van Blokland, met 
afschrift van de akte van deponering van 1833 en van de akte van opening van 1844, 1844

 20. Brieven van en aan G. Beelaerts van Blokland: aan [NN] Luzac, 1837 en 1839, R.A. Gevers,
1839 en [NN] Scheltus van Kampferbeke, 1843; van J.R.Thorbecke, 1836, [C.F.] van Maanen, 
1837, [NN] van Westreenen van Tiellandt, 1838, E.W.van Dam van Isselt met bijlagen, 1839, 
H. van Zuylen van Nyevelt, 1839, [NN] van Rechteren, 1839, 1836-1843

 21. Stukken betr. de benoeming van G. Beelaerts van Blokland tot lid van de Raad van State,
1837

 22. Stukken betr. de opdracht tot waarneming ad interim van het Departement van 
Financiën aan G. Beelaerts van Blokland, 1837

 23. Koninklijk Besluit van benoeming van G. Beelaerts van Blokland tot minister van 
Financiën, in tweevoud, 1837

 34. Geheim Koninklijk Besluit van benoeming van G. Beelaerts van Blokland tot minister 
van Financiën in weerwil van diens voorbehoud, met brieven van [NN] van Doorne (?) aan 
Beelaerts dienaangaande, 1837

 35. Stukken betr. het overlijden der Koningin, 1837
 36. Stukken betr. de oprichting van een Handelsbank door de heren Brugmans, Bake en 

Santhagens, 1837-1841
 37. Krantenknipsel uit 193[6] betr. de verwerping in 1838 van een wetsvoorstel tot het 

aanleg van een spoorweg tussen Amsterdam en Arnhem, 193[6]
 38. Stukken betr. bevordering G. Beelaerts van Blokland tot commandeur in de orde van de 

Nederlandse Leeuw, 1838
 39. Verzoek van het bestuur van de Maatschappij ter bevordering van het Godsdienstig 

onderwijs onder de slaven in Suriname aan G. Beelaerts van Blokland om zich benoeming 
tot tot erelid te laten welgevallen, 1838

 40. Stukken betr. een vergadering van het Amortisatie Syndicaat, 1838
 41. Stukken betr. het ontslag van G. Beelaerts van Blokland als minister van Financiën en 

zijn benoeming tot minister van Staat, 1840
 41 A. Stukken betr. de afstand van de Regering door Koning Willem, 1840
 41 B. Koninklijk Besluit bepalende dat G. Beelaerts van Blokland bij de splitsing van de 

provincie Holland geacht wordt zitting te hebben in de Tweede Kamer voor Zuid-Holland, 
1840

 42. Stukken betr. het tractement van G. Beelaerts van Blokland na zijn aftreden als minister, 
1842

 43. Nota van G. Beelaerts van Blokland aan de Koning over de geschiedenis van Natal, met 
brief van A.G. van Rappard namens de koning houdende het verzoek tot opstelling, 1843, en
doorslag van getypt afschrift van de nota, 1843 en c. 1930

 44. Brieven van G. Beelaerts van Blokland aan zijn oudste zoon, 1843
 45. Stukken betreffende het overlijden van G. Beelaerts van Blokland met o.a. condoleances

van de Koninklijke familie, 1844
 46. Levensbericht betreffende van G. Beelaerts van Blokland door diens oudste zoon F.W.A.,

1845
 47. Memorie van aangifte over nalatenschap van wijlen G. Beelaerts van Blokland, klad, 

[1844]
 48. Acte van scheiding en deling van de nalatenschap van Gerard Beelaerts van Blokland, 

1846

32 Stukken betreffende Gerard Beelaerts van Blokland (1772-1844) als parlementslid 
en minister.
1823-1841

 1. Gedrukte adviezen van G. Beelaerts van Blokland over verschillende titels van het 
Burgerlijk Wetboek, edities van de Staatscourant dienaangaande en handgeschreven 
aantekeningen over uiteenlopende onderdelen van het BW, 1823-1825

 2. Gedrukte adviezen van G. Beelaerts van Blokland over onderscheiden titels van het 
Wetboek van Koophandel en edities van de Staatscourant dienaangaande, 1825-1826

 3. Gedrukte adviezen van G. Beelaerts van Blokland over onderscheiden titels van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging, met handgeschreven ontwerpen, en gedrukte 
redevoeringen ter zake, 1827-1828

 4. Parlementaire verslagen gedrukt in de Staatscourant en andere kranten alsmede 
handgeschreven aantkeningen van G. Beelaerts van Blokland dienaangaande, 1824-1830

 5. Parlementaire verslagen gedrukt in de Staatscourant, 1831-1837
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 6. Parlementaire verslagen gedrukt in de Staatscourant, 1837-1841, en gedrukte redevoering
van G. Beelaerts van Blokland als minister van Financiën, met handgeschreven klad, 1837, 
1837-1841

33 Manuaal van effecten van Gerard Beelaerts van Blokland over 1798-1844, met 
inliggend aantekeningen van G. BvB en zijn zoon F.W.A. en correspondentie van de 
laatste inzake de inkomsten van het Anna- en Oda-altaar in de Pieterskerk te 
Oirschot in 1507 gesticht door Margaretha Beelaerts.
1798-1870
Gedurende de afwezigheid van G. Beelaerts bijgehouden door zijn vader en na diens dood in 1812 tot
1819 door anderen.

34 Stukken van en betreffende de familie Van Riemsdijk.
1777-1937 en z.j. [c. 1925]

 1. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Theodora Jacoba Wilhelmina van 
Riemsdijk (1777-1833), c. 1930

 2. Een map met genealogische gegevens over het geslacht van Riemsdijk, 1897-1931 en c. 
1900:

 a.Overdruk van Th. Valck Lucassen, ‘Geslagttafelen der Riemsdijken’ in De Nederlandse 
Leeuw 1931

 b. Aantekeningen overwegend van Frans Beelaerts van Blokland, met (krante)knipsels, 
verdere documentatie en enige correspondentie uit 1897-1904 over de tak van de 
Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië Jeremias van Riemsdijk, met bijlagen 
betreffende de takken Faber van Riemsdijk en Helvetius van Riemsdijk, 1897-1904 en c. 
1900

 c. Aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland, met (krante)knipsels en een brief 
zonder jaartal over niet op de stambomen aan te sluiten Van Riemsdijken, c. 1900

 d. Aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland over Van Riemsdijken in Drenthe en 
Overijssel, c. 1900

 e. Aantekeningen overwegend van Frans Beelaerts van Blokland over Van Riemsdijken in de
Bommelerwaard, Grave en Ravestein, c. 1900

 f. Overdruk van W.A. Beelaerts van Blokland, ‘De eerste generatiën van het ten deele tot 
den Nederlandschen Adel behoorende geslacht van Riemsdijken’ in De Nederlandsche 
Leeuw 1928 en aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland over Van Riemsdijken in de 
Tielerwaard en te Dordrecht, 1928 en c. 1900

 3. Stukken betreffende de genealogie van het geslacht Van Vianen, 1904, 1937 en c. 1925
 4. Stukken betreffende de genealogie van de families Van Beeck, Viruly en Kegeling, 1903, 

1904, 1923, 1927 en c. 1925
 5. Th. Vermeer, ’T Oppergezag der Godheid in het afsterven van aardsgroten verheerlijkt of 

Leer-rede bij geleegenheid van het afsterven van (..) Jeremias van Riemsdijk, in leeven 
Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië, gedrukt, Batavia, 1777 ter gelegenheid van het 
overlijden van de Gouverneur-Generaal Jeremias van Riemsdijk 1777

 6. Uittreksel uit het testament van 1777 van Jeremias van Riemsdijk, 1805
 7. Afschriften van: de mededeling aan de ambtenaren in Ned.Indië van 29 dec. 1775 dat de 

Gouverneur-Generaal de la Parra is overleden en dat hij wordt opgevolgd door Jeremias 
van Riemsdijk; een overzicht van het ceremonieel bij verplaatsing en bij uitvaart van een 
Gouverneur-Generaal, z.j.; een brief van 30 dec. 1775 van Jeremias van Riemsdijk aan zijn 
zusters; kennisgeving door W(illem) V(incent) Helvetius) van Riemsdijk en A(rnoldus) 
C(onstantijn) Mom (gehuwd met Catharina Louise van Riemsdijk) van 30 okt 1777 aan de 
zusters van Jeremias van Riemsdijk meldende diens overlijden;, [1777]

 8. Afschriften van het testament uit 1782 van Johanna van Riemsdijk, 1805-1806
 9. Afschriften van codicillen uit 1803 van Johanna van Riemsdijk, 1805
 10. Uittreksel door P. Beelaerts van Blokland uit het testament genoemd onder 7 en uit een 

codicil genoemd onder 9, c. 1805
 11. Afschrift van het eigenhandige testament van Ignatia van Beeck echtgenote van 

Isbrandus Johannes Faber van Riemsdijk, met codicillen, 1812, en akte van deponering, 
1816, 1816

 12. Afschrift van de inventaris der nalatenschap van Ignatia van Beeck, 1816
 13. Brief van executeurs van het testament van Ignatia van Beeck aan niet-geïdentificeerde, 

met dorsale aantekening van de geadresseerde, 1816
 14. Provisionele afrekening over de liquidatie van de boedel van Ignatia van Beeck, [1816]
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 15. Acte van scheiding van de nalatenschap van Johanna van Riemsdijk, 1820
 16. Correspondentie van F.W.A. Beelaerts van Blokland over de erfenissen van mr. 

Isebrandus Johanna Faber van Riemsdijk, zijn echtgenote Ignatia van Beeck en zijn dochters
Cornelia Adriana Johanna gehuwd Fannius Scholten en Catharina Johanna gehuwd Combe, 
1844-1849

 17. Stukken over leden van de familie (Faber) van Riemsdijk, 1863-1902

35 Stukken van en betreffende jhr. mr. Frans Willem Annne Beelaerts van Blokland 
(1810-1886).
1816-1901 en z.j. [c. 1900, c. 1930]

 1. Brieven van en aan F.W.A. Beelaerts van Blokland, 1829-1866
 Bevat: 8 okt. 1829 brief van F.W.A. aan zijn ouders betr. reis naar Luik, Spa en het toen 

Pruisische Malmedy (in gezelschap o.a.met Tollens); 8 okt. 1835 brief van vader van F.W.A. 
o.m. over de ernstige ziekte van F.W.A.; 26 okt. 1840 verzoek om F.W.A. in verband met zijn 
huwelijk aan de Koning voor te stellen; 23 feb. 1849 brief van A.M.C. van Asch van Wijck 
betr. historische studies; 30 mrt. 1849 brief van A.M.C. van Asch van Wijck betr. historische 
studies; 24 juli 1850 brief van een studievriend inmiddels procureur-generaal in Ned. Indië 
uit Kramat; 1 mrt. 1851 brief van A.M.C.van Asch van Wijck betr.hist.studies (van Riebeeck); 
14 mei 1851 (?) brief A.M.C.van Asch van Wijck betr. moeilijkheid om het archief te 
Rotterdam te raadplegen; 12 febr 1857 brief van Hasebroek betr. zendeling Neumann 
(China); 18 febr 1857 brief van I.C.J. Koenen betr. zendeling Neumann; 21 mrt. 1857 brief van 
I.C.J. Koenen betr. zendeling Neumann; 18 mrt. 1860 gedicht voor de 50ste verjaardag van 
F.W.A. opgezegd door zijn vier kinderen; 6 aug. 1860 brief van C.G.T. van Erpers Royaards 
betr. actie van Pretorius in de Oranje Vrij Staat en accoord door hem gesloten met Moshech 
(Moshesh) hoofd van de Sotho's; 13 feb. 1865 brief van P. van Vollenhoven met dank voor 
de belangstelling bij zijn aftreden bij de rechtbank en de Koninklijke onderscheiding; 27 juni 
1867 brief van R. Baelde betr. opvolging consul-generaal te Kaapstad waaruit verschil visie 
bedrijfsleven en regeringskringen over deze zaak naar voren komt; 1 juli 1868 brief van 
advocaat-generaal bij de Belgische Cour de Cassation om te danken voor gelukwens met 
benoeming tot Commandeur Ned. Leeuw en compliment te maken over dissertatie van G. 
Beelaerts van Blokland oudste zoon F.W.A; 27 nov. 1882 - 4 apr. 1886 zes brieven van T.M.C. 
Roest van Limburg o.a. over de vergaderingen van de oud-jagers der Leidse Hogeschool.

 2. Authentiek afschrift uit het doopregister van Den Haag betreffende de doop in 1810 van 
F.W.A. Beelaerts van Blokland, met akten van waarmerking uit 1817 en 1840, 1891, met 
partieel afschrift en gedeeltelijke vertaling, 1891 en c. 1900

 3. Briefjes van F.W.A. uit Kaap de Goede Hoop aan zijn peetoom Frans medegeschreven 
door F’s tante Jacqueline Bogaard en aan peetooms F. en W.A. Beelaerts van Blokland, 1816

 4. Foto van een silhouetportret, dorsaal door Frans Beelaerts van Blokland geïdentificeerd 
als F.W.A. Beelaerts van Blokland, c. 1930

 4A. Bul van F.W.A. Beelaerts van Blokland als lid van het Collegium Omnium in Belgio 
Senatuum Supremum, 1835

 5. Paspoort van F.W.A. wegens ontslag als jager bij de Compagnie Vrijwillige Jagers der 
Leidsche Hogeschool 24 juni 1839 met certificaat van zijn militaire dienst in 1830-1839 en 
deelneming aan de Tiendaagse Veldtocht en gedrukt afschrift van rekest namens de Jagers 
uit 1831 aan generaal Meijer om geen individuele decoraties te verlenen, 1831, 1839

 6. Doctorsbul van de Leidsche Hoogeschool voor F.W.A. Beelaerts van Blokland, 1836
 7. Acte van beëdiging als advocaat voor het hooggerechtshof, 1836
 8. Stukken betreffende de rechtszaak tegen matroos Alexander Cook wegens het 

toebrengen van een verwonding de dood tot gevolg hebbend, waarin hij werd bijgestaan 
door F.W.A. Beelaerts van Blokland, 1837

 9. Stukken betreffende zijn benoemingen tot substituut-officier bij de rechtbank van 
Rotterdam, 1838, tot rechter in de arrondissementsrechtbank aldaar, 1846, tot raadsheer in 
het Provinciaal Gerechtshof in Zuid-Holland, 1860, en tot vice-president van het provinciaal
gerechtshof in Zuid-Holland, 1871, vergunningen en paspoorten voor buitenlandse reizen, 
1841, 1869, 1872-1878, stukken betreffende de beëindiging van zijn loopbaan door de 
opheffing per 1 januari 1876 van de Provinciale Gerechtshoven, 1875, 1838-1878

 10. Stukken betreffende het huwelijk van F.W.A. Beelaerts van Blokland met Magdalena 
Jacoba Mersen Senn van Basel, 1840

 11. Stukken betreffende de reünieën van de Vrijwillige Jagers van de Leidse Hogeschool, 
1841-1885

 12. Huurcontracten van F.W.A. Beelaerts van Blokland van een huis aan de Leuvehaven te 
Rotterdam, 1842-1851, polissen van zijn inboedelverzekering, 1845-1856, en van de 
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opstalverzekering voor zijn huuis aan de Haringvloet, 1856-1857, akte van verkoop van dat 
huis, 1860, en stukken, daaronder foto’s, betreffende de aankoop van het object 
Alexanderstraat 19 te Den Haag, 1860, met kwitantie wegens de afkoop van een grondrente
daarop, 1882, 1842-1882

 13. Stukken betreffende nevenfuncties van F.W.A. Beelaerts van Blokland als schalist van het
eerste kwartier te Rotterdam, 1838, lidmaatschap van gezelsachappen aldaar, 1838-1839, 
officier bij de dienstdoende schutterij te Rotterdam, 1840-1847, als diaken van de Engelse 
kerk aldaar, 1841, als rustbewaarder te Rotterdam, met de witte band als kenteken van die 
functie, 1848, lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
aanmoediging van de Tuinbouw, 1848, commissaris ter zake der redding van drenkelingen 
te Rotterdam, 1848, lid van de commissie van oppertoezicht over het Stads Algemeen 
Armbestuur te Rotterdam, 1851, lid van het Classikaal bestuur van Rotterdam van de 
Hervormde kerk, 1851, lidmaatschap van het Historisch Genootschap te Utrecht, 1852, lid 
van de gemeenteraad van Rotterdam, 1853-1859, voorzitter van de examencommissie voor 
het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam, 1857-1859, lid van de plaatselijke 
schoolcommissie te Rotterdam, 1858, medewerking aan de plannen tot het aanbrengen 
van schilderingen in de balkonkamer van de Wilhelmsturm te Dillenburg (D), 1876-1881, 
voorzitter van de plaatselijke commissie voor het op te richte standbeeld voor graaf Jan van
Nassau in Den Haag, 1880, 1838-1880

 14. Silhouetportret van zijn Magdalena Jacoba Mersen Senn van Basel, 1818, foto’s van 
F.W.A. Beelaerts van Blokland, zijn echtgenote en of zijn kinderen, 1860, 1897, en foto’s van 
schilderijen van hem en zijn echtgenote, c. 1930, 1818, 1860 en c. 1930

 15. Koninklijk Besluit van benoeming van F.W.A. Beelaerts van Blokland tot ridder in de orde 
van Oranje-Nassau, met geleidebrieven bij het KB en de ordetekenen, 1876

 16. Stukken betreffende de overlijdens van F.W.A. Beelaerts van Blokland en zijn 
echtgenote, 1886, 1901

 17. Afschrift van een brief van F.W.A. Beelaerts van Blokland aan de officier van Justitie te 
Rotterdam betreffende zijn Nederlanderschap, met klad, 1852

 18. Stukken betreffende het zilveren huwelijksjubileum van F.W.A. Beelaerts van Blokland en
echtgenote, 1865

 19. Stukken betreffende de begrafenis en aangifte van een doodgeboren kind, 1841, en 
geboortebewijzen van Paulina Jacoba Wilhelmina Beelaerts van Blokland, 1844, en Frans 
Johan Gerard Beelaerts van Blokland, 1849, 1841-1849

 20. Dankbetuigingen van het gemeentearchief Rotterdam en de verzamelaars van 
uitrusting van het regiment Grenadiers en Jagers wegens schenking van goederen door 
F.W.A. Beelaerts van Blokland, 1874, 1883

 21. Testamenten van F.W.A. Beelaerts van Blokland en zijn echtgenote, 1885

36 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Frans Willem Anne 
Beelaerts van Blokland (1810-1886), zijn echtgenote M.J. Mersen Senn van Basel 
(1816-1901) en haar familieleden.
1869-1902

 1. Acte van scheiding en deling van de nalatenschap van Jacobus Leonardus Mersen Senn 
van Basel, met borderel en niet-afgehoorde rekening van de executeur, 1869-1870

 2. Acte van scheiding en deling van de nalatenschap van Frans Willem Anne Beelaerts van 
Blokland, met uittreksel betreffende de toedeling der vaste goederen voorzien van akten 
van registratie, afgehoorde rekening van de executeurs in tweevoud, en gekwiteerde 
notarisrekening wegens salaris en voorschotten, 1886,

 3. Acte van scheiding en deling van de nalatenschap van Magdalena Jacoba Mersen Senn 
van Basel, weduwe van Frans Willem Anne Beelaerts van Blokland, met inventaris der 
nalatenschap, akte van deponering van het testament, eigendomsbewijs betreffende de 
woning Alexanderstraat 19 en kwitanties voor de executeur wegens gedane betalingen, 
1901-1902

37 Stukken betreffende de bemoeienissen van Frans Willem Anne Beelaerts van 
Blokland (1810-1886) met Kaap de Goede Hoop.
1844-1883

 1. Brieven van J.G. Blankenburg uit Kaapstad, 1844-1863
 2. Brieven van verschillende personen in de Kaapkolonie, 1844-1883
 3. Brief van F.W.A. Beelaerts van Blokland aan de uitgetrokken boeren, 1849
 4. Gedrukte stukken over de emigratie naar de Kaapkolonie, 1858-1867



2.21.253 Beelaerts van Blokland 59

 5. Volmachten voor F.W.A. Beelaerts van Blokland tot het contracteren van koperslagers, 
kuipers, koek- en banketbakkers, kaarsenmaker annex zeepkoker, timmerman, metselaar 
en een kokkin bestemd voor de Kaapkolonie, 1855-1857

 6. Lijsten van emigranten, 1856-1858
 7. Contracten betreffende het vervoer van in Nederland geworven emigranten voor de 

Kaapkolonie, met enige correspondentie en verdere stukken, 1856-1859
 8. Afschriften van brieven van emigranten uit de Kaap, 1856-1859
 9. Stukken van algemene aard betreffende de emigratie van Nederlanders naar de 

Kaapkolonie, 1856-1863
 10. Correspondentie over emigratie naar de Kaapkolonie tussen de Commissie ter 

bevordering van Jeugdige Emigratie uit de Nederlanden naar de Kaap de Goede Hoop en de
Commissie tot Ontvangst van Jeugdige Emigranten uit de Nederlanden te Graaff-Reinet, 
1856-1864

 11. Correspondentie over emigratie naar de Kaapkolonie tussen de Commissie ter 
bevordering van Jeugdige Emigratie uit de Nederlanden naar de Kaap de Goede Hoop en de
Commissie tot Ontvangst van Jeugdige Emigranten uit de Nederlanden te Kaapstad, 1856-
1865

 12. Stukken betreffende de uitzending van Nederlandse onderwijzers naar de Oranje Vrij 
Staat, 1856-1859

 13. Stukken betreffende de levensverzekering van emigranten, 1858-1859
 14. Rapporten inzake de emigranten door de Commissie te Kaapstad, 1858-1868
 15. Stukken betreffende de klachten van emigrant van Eek, 1859-1863
 16. Bemoeiingen van F.W.A. Beelaerts van Blokland met de oprichting van een bibliotheek 

voor de theologische kweekschool te Stellenbosch, 1860
 17. Intekenlijst voor het Swellendam Relief Fund tot bijstand aan de slachtoffers van een 

bosbrand, en brief van H. Nijgh directeur-uitgever van de Nieuwe Rotterdamsche Courant 
betreffende de opbrengst van de inzameling via de krant, 1869

38 Stukken van en betreffende de jongere kinderen van Frans Willem Anne Beelaerts 
van Blokland (1810-1886) en M.J. Mersen Senn van Basel (1816-1901).
1847-1948 en z.j. [c. 1875, c. 1900, c. 1985]

A. Map "Tantes", 1847-1935 en c. 1875, c. 1900, c. 1990
 1. Uittreksel van een uiterste wilsbeschikking waarbij Jacobus Leonardus Mersen Senn van 

Basel aan zijn petekind Paulina [Jacoba] Wilhelmina Beelaerts van Blokland een certificaat 
Nederlandsche Werkelijke Statsschuld legateert, 1859

 2. Drie fotografieën van Pauline Beelaerts van Blokland, 1867, 1870 en z.j.
 3. Kennisgeving van overlijden en convocaat voor de begrafenis van Paulina Jacoba 

Wilhelmina Beelaerts van Blokland (1845-1924), 1924
 4. Geboorteakte en gewijzigde geboorteakte van Maria Elisabeth Adriana Beelaerts van 

Blokland, 1847-1848
 5. Vier fotografieën van Maria E.A. Beelaerts van Blokland, 1867, 1870, 1931 en z.j.
 6. Verslag van een reis met de familie Eloff naar Parijs, Marseille, Nice, Genua, Turijn, 

Genève, Luzern, Interlaken, Heidelberg, Koblenz, Keulen en terug naar Den Haag, 1890
 7. Cahier met gedichten (met opmerking van G. Beelaerts van Blokland: ‘m.i. geschreven 

door tante Pauline’), z.j. [c. 1900]
 8. Stukken betreffende de nalatenschap van Maria E.A. Beelaerts van Blokland, 1935
 9. Getypte aantekening van G. Beelaerts van Blokland (1908-1998) over de ‘tantetjes’, c. 

1990
B. Map "Oom Cor en nakomelingen", 1875-1948

 1. C.H. (‘Oom Cor’) Beelaerts van Blokland (1850-1920)
 a. stukken betreffende de promotie inclusief promotieplaat, 1875
 b. stukken betreffende het huwelijk van C.H. Beelaerts van Blokland met Joanna Bregje van 

Reenen, 1877
 c. kwartierstaat door F. Beelaerts van Blokland van Joanna Bregje van Reenen, c. 1930
 d. Krantenknipsels betreffende het zilveren ambtjubileum als gemeente-ontvanger van 

Den Haag, 1908, en zijn werkzaamheid als voorzitter van de afdeling 's-Gravenhage der 
Maatschappij tot bevordering van de toonkunst, 1920, 1908, 1920

 e. stukken betreffende het overlijden van C.H. Beelaerts van Blokland en zijn echtgenote, 
1920, 1935

 f. Foto’s, 1874, 1895 en z.j.
 2. Frans W.A. Beelaerts van Blokland (1878-1943)
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 a. stukken betreffende zijn promotie, 1903
 b. mededeling van het overlijden en kranteknipsel betreffende de begrafenis, 1943
 3. Gerlach C.J. Beelaerts van Blokland (1879-1920)
 a. huwelijksannonce, 1912
 b. stukken betreffende de begrafenis, 1920
 c. vier brieven van en betreffende Max, de oudste zoon van Gerlach, 1931, 1933
 4. Alexander G. Beelaerts van Blokland (1886-1977)
 a. aankondiging huwelijk mat Wilhelmina Octavia Feith, 1910
 b. krantenknipsels betreffende zijn benoeming tot adjunct-ingenieur (1910) en later hoofd-

ingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, 1910 en z.j.
 c. kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Jkvr. Wilhelmine Octavia Feith, c. 

1930
 d. stukken betreffende Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland (Kees, oudste zoon van 

echtpaar Beelaerts-Feith) n.l. aankondiging huwelijk met Ellen Hazelhoff Roelfzema (1937) 
kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Ellen H.R. (c. 1940, mededeling 
geboorte hunner zonen Alexander Gerard (1943) en Siebren Erik (1945), 1937-1945

 e. stukken betreffende Pieter Rutger Beelaerts van Blokland (Piet, tweede zoon van het 
echtpaar Beelaerts-Feith) n.l. krantenknipsels betreffende zijn optreden als Praeses Collegii 
van het Leids Studenten Coprps (1939), huwelijk met Romelia van Wulfften Palthe (1943), 
kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Romelia v.W.P. (Romee), aankondiging 
van de geboorte Johanna Gerdina Wendelina Beelaerts van Blokland (1943) en Alexander 
Willem Beelaerts van Blokland (1948), 1939-1948

 f. stukken betreffende het huwelijk van Willemine Jacoba Beelaerts van Blokland, dochter 
van Alexander G., met Luitenant W.Kloppenburg, 1936

 5. F. (Frits) Beelaerts van Blokland (1888-1965)
 a. aankondiging van en liturgie van de kerkdienst bij het huwelijk met Christina Margaretha 

Besier, 1912
 b. kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Christine Margaretha Besier, c. 1930
 c. krantenknipsels betreffende verschillende activiteiten van Frederik Beelaerts van 

Blokland (Alliance Francaise en Rode Kruis benevens ontslag uit militaire dienst), 1925, 
1948, 1950

 d. kranteknipsel betreffende het overlijden van E.W. Besier-de Friderici, schoonmoeder van 
F. Beelaerts van Blokland, 1945

 e. stukken betreffende Esther Wilhelmina Beelaerts van Blokland (oudste dochter van het 
echtpaar Beelaerts van Blokland Besier) n.l. huwelijk met Gerbert Joan Scholten (1935), 
mededelingen geboorte Margaretha Scholten (1938) Paulus Scholt (1939), Clara Frederica 
Scholten (1944) en overlijdensbericht schoonvader P. Scholten (1946), 1935-1946

 f. stukken betreffende Joanna Bregje Beelaerts van Blokland (tweede dochter van het 
echtpaar Beelaerts van Blokland-Besier) n.l. aankondiging huwelijk met Mr. Petrus Egbertus
Elise Briët (1941), aankondiging geboorte Cornelis Paulus (1944) en Francoise Henriette 
(1946), brief van Bregje aan neef Frans Beelaerts van Blokland (1946), 1941-1946

 g. bericht van geboorte van Frans Willem Anne (zoon van het echtpaar Beelaerts van 
Blokland-Besier), 1921

39 Stukken van en betreffende de families Senn van Basel en Mersen Senn van Basel.
1750-1932 en z.j. [c. 1750, c. 1810, c. 1900]
Zie ook inv.nr. 340

 1. Genealogie opgesteld door Frans Beelaerts van Blokland van de familie Senn van Basel 
(Mersen Senn van Basel) met bijbehorende aantekeningen, correspondentie en foto’s, 1870,
1874, 1876, 1889, 1902, 1904, 1906 en z.j. (c. 1900)

 2. Genealogie opgesteld door Frans Beelaerts van Blokland van het geslacht van Hoorn 
( van Hoorn van Burgh, Westpalm van Hoorn), z.j. (c. 1900)

 3. Genealogische aantekeningen van (c. 1900) en brief (1899) aan Frans Beelaerts van 
Blokland betreffende het geslacht Hooreman, met originele aantekeningen over de 
huwelijken (1739 en 1755) en overlijden (1774) van Librecht Horeman en het huwelijk (1774) 
van zijn jongste dochter met Adriaan Senn van Basel en de geboorte (1775) van hun dochter 
en fragment van een akte (1775) betreffende de nalatenschap van Librecht Horeman, 1775, 
1899 en z.j. (c. 1900)

 4. Genealogische aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland en documentatie 
betreffende de familie Maire en aanverwanten, 1897, 1899 en z.j. (c. 1900), met origineel 
uittreksel uit het doopregister van Koromandel te Nagapatnam betreffende de doop in 
1744 van Jacobus Mersen, zoon van gouverneur-directeur Galenus en Clasina Maire, z.j. (c. 
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1750) met bijschrift betreffende zijn geboorte in 1743 en overlijden in 1807, z.j. (c. 1810), c. 
1750, c. 1810 en c. 1900

 5. Stukken over de familie Van Basel
 a. brief van A.W. Senn van Basel aan Mr. C.E. Vaillant om geluk te wensen met de geboorte 

van diens zoon en te danken voor voor spraak bij een benoeming in Nederlands Indië, 1784
 b. brief van W.A. Senn van Basel aan G. Beelaerts van Blokland te Kaapstad om het 

overlijden van zijn vrouw Theodora Jacoba van Riemsdijk mede te delen, 1815
 c. kennisgeving van overlijden (1868) van J.L. Senn van Basel, met foto, 1868 en z.j.
 d. kennisgeving van het huwelijk van Rosalia Sophie Mersen Senn van Basel met Jan 

Martinus Bik te Buitenzorg, 1872
 e. kennisgeving van het huwelijk van Jeanne Frederika Mersen Senn van Basel met Dirk 

Butin Schaap te Batavia, 1874
 f. kennisgeving van het overlijden van Jacoba Marie Mersen Senn van Basel, weduwe van 

D.G.L.F. Cluysenaer, 1876
 g. kennisgeving van het overlijden van Gerard Willem Mersen Senn van Basel, 1877
 h. kennisgeving van het huwelijk van Marie Augustine Mersen Senn van Basel met Izaak 

Francois Bik, 1878
 i. kennisgeving van overlijden van Abrahamina Wilhelmina Senn van Besel, weduwe van 

G.H. Matthes, 1884
 j. kennisgeving van het huwelijk van Marianna Theodora Albertina Jacometti met Nicolaas 

Johan Westpalm van Hoorn van Burgh, 1887
 k. kennisgeving van overlijden van Walter Hugo Senn van Basel, oud-consul van Siam, 1893
 l. Uittreksel uit de akte van scheiding en deling van de nalatenschap van wed. Isabella 

Geertruida van Hoorn van Burgh geboren Verschoor, betreffende de toescheiding aan J.L. 
Mersen Senn van Basel ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen, 1832

 m. afschrift van de inventaris van de nalatenschap van J.L. Mersen Senn van Basel, 1868
 n. afschrift van de akte van scheiding en deling van de nalatenschap van J.L. Mersen Senn 

van Basel, 1869
 o. rekening en staat van de verdeling van de deelbare goederen in de nalatenschap van 

Louisa Johanna van Hoorn, weduwe van J.C. de Mauregnault (†13 februari 1878), 1878, 
alsmede van het ongescheiden restant, 1901, 1878, 1901

 p. stukken betreffende de familiebetrekking tussen F.N.G. Mersen Senn van Basel en Jan 
Maire overleden te Amsterdam op 23 februari 1725, 1750, 1786, 1869-1870, 1875 en z.j.

 q. mededeling van de ondertrouw van ir. J.L. Cluysenaer en A.J. Hooreman, 1896
 r. R.A. van Sandick, ‘Ter herdenking † Dr. Ir. J.L. Cluysenaer 11 Mei 1843 – 8 Augustus 1932’, 

overdruk uit weekblad De Ingenieur 1932 nr. 34, gedrukt, 1932

40 Stukken betreffende de belening van Jacobus Mersen met de heerlijkheid 
Maalstede.
1702-1774 en z.j. [c. 1900]

 1. Aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland over de familierelatie tussen Jacobus 
Mersen en Anna Maria Hoorneman die trouwde met Willem Adriaan Senn van Basel. De 
twee laatstgenoemden waren de ouders van Jacobus Leonardus Mersen Senn van Basel, c. 
1900

 2. Acten van belening met de heerlijkheid Maalstede onder Hulst leenroerig aan Vlaanderen
vanwege de kasselrij van Audenburg, 1702-1774

 a. Jacob Hooft, echtgenoot van Adriana Wajer, enige dochter van Iman de Wajer beleend 
met de heerlijkheid van Maalstede, 1702

 b. Jacob Hooft beleend met 2/9 van de tienden van Nieuwland parochie Hulst en andere 
lenen aldaar, 1702

 c. Pieter de Wayer, gemachtigde van Johan Voshol en Johan Spijkerhof als voogden van Jan 
Hoofd, erfgenaam van Yman Hoofd (zijn broeder) die erfgenaam was van zijn moeder mevr.
Hoofd-de Wayer beleend met de heerlijkheid Maalstede, 1712

 d. Belening Pieter de Wayer met de tienden enz., 1712
 e. Johan van Spijkerhof, gemachtigde van Elisabeth Vatelet wed. van Johan Hooft, heer van 

Maalstede, als moeder en voogdes van de minderjarige Johan Jacob Hooft beleend met 
Maalstede, 1722

 f. als voren beleend met de tienden onder a, 1722
 g. alsvoren vanwege andere tienden onder b, 1722
 h. Johan Philip Hardy, deurwaarder van den Hove van Vlaanderen, als gemagtigde van 

Francois van der Straten als vader van de minderjarige Jacobus van der Straten, te Utrecht, 
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beleend met de heerlijkheid Maalstede welke door hem was gekocht van Johan Jacob 
Hooft, te Utrecht, 1746

 i. alsvoren betr. de tienden vermeld onder a, 1746
 j. alsvoren betr. de andere tienden vermeld onder g, 1746
 k. Vergunning voor J. van der Straten om zijn leengoederen over te dragen welke hij op 27 

juli 1746 had gekocht, 1746
 l. Albertus Moerman, deurwaarder van het Hof van Vlaanderen als gemachtigde van 

Jacobus van der Straten, te Utrecht, verzoekt goedkeuring van de verkoop van de 
leengoederen genoemd onder h, i en j., 1774

 m. Belening van Jacobus Mersen, baljuw van de wateren van Zeeland met de heerlijkheid 
Maalstede, 1774

 n. Moerman draagt de lenen over aan Mersen en vraagt goedkeuring, 1774
 o. Jacobus Mersen beleend met de lenen genoemd onder b. 1774
 p. Jacobus Mersen beleend met de lenen genoemd onder i, h, j. 1774
 3. Meerderjarigverklaring van Jacobus Mersen, zoon van Galenus Mersen en Clasina Maire, 

1765
 4. Promotiebul van Jacob Mersen, 1762
 5. Aanstelling van Jacob Mersen tot baljuw van de wateren van Zeeland, 1762

41 Aantekenboek van P.A.J. Beelaerts van Blokland (1806-1861), houdende 
merkwaardigheden en wetenswaardigheden.
1838-1860
Deze band bevat een aantal aantekeningen gerangschikt naar de letter van het trefwoord, dat de 
schrijver het meest toepasselijk vond. De inhoudsopgave van de eerste letters welke hier volgt zal 
een indruk geven van de inhoud en de samenstelling:

 A. een verhandeling over de afschaffing van Tienden is hier geplaatst omdat de schrijver de 
landbouwer Hasselman te Zoelen wilde waarschuwen tegen de kosten van procedures. 
Trefwoord is dan Advocaten. Daarop volgt een uittreksel uit het Magazijn voor Landbouw 
en Bloementeelt aflevering 10 van 1859 over de aardappel

 B. onder Burgerlijke Stand staat een verhaal over een bijzonder voorval Onder Bal een 
definitie van zulk een gebeurtenis i.v.m. minnehandel. Volgt Beschermengel Brieven, Bijbel 
en Gouden bruiloft, Bevolking van de landen van Europa, Brieven van den Gra…. aan Mr. 
Muller te Utrecht, uittreksel uit de verhandelingen ven de Société d'Horticulture over het 
verplanten van Bomen, Oude Eiken Bomen in Engeland, de oorsprong van de benamingen 
van verschillende soorten Appelbomen, gegevens over het aantal Brieven dat met de post 
is verzonden in 1859 (met vergelijkende cijfers van de tien vorige jaren, Bevolkingscijfers 
van de Nederlandse provinciën 1859, de gewijzigde Brabanconne van 1860 en tenslotte een 
feestgedicht voor het jubileim van de Berlijnse Universiteit

 C. een middel tegen Croup
 D. Menselijke dwaasheden, Hondsdolheid, Druiven (oogst 1859) en (oogst 1860) met tussen

de twee over Druiven een verhaal over het goed houden van bloemen
 E. Over de oorsprong en de bedoeling van de namen Tories en Whigs in Engeland
 enz. enz. enz.

42-44 Stukken van betreffende persoonlijke aangelegenheden, school- en studietijd en 
maatschappelijke functies en bezigheden van G.J.Th. Beelaerts van Blokland (1843-
1897), gekenmerkt A met volgnummer.
1843-1897
42 A1. 1843-1879

Oorspronkelijke aanduiding ‘A no. 1’
 1. Geboorte-bewijs en certificaat van vaccinatie, 1843, 1844
 2. Brieven ingekomen bij zijn ouders ter gelegenheid van de geboorte en 

de doop van G.J.Th. Beelaerts van Blokland, 1843
 2a. Briefje van G.J.Th. Beelaerts van Blokland aan zijn vader, 1849
 2b. Stukken betreffende zijn onderricht aan de school (‘Institut’) van L. 

Hakbijl te Rotterdam, 1854-1855 en z.j.
 Eigentijdse aanduiding ‘Bundel I, Akademietijd 1856-1868’
 3. Stukken betreffende zijn onderricht en prestaties aan het Gymnasium 

Erasmianum te Rotterdam, klassen 1-4, 1857-1860
 3a. Stukken betreffende zijn onderricht en prestaties aan het Gymnasium 

Haganum, klassen 5 en 6, 1861-1862
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 3b. Brieven van de schoolgenoten E. Piagel (?) en J.G. Vogel, met 
tekeningen van de laatste, besluitende met de laatste promotie van de 
leerlingen van het Gymnasium Haganum waarbij G.J.Th. Beelaerts van 
Blokland prijzen behaalde. Het mapje Vogeliana heeft betrekking op 
briefjes van Gerards vriend Vogel, z.j. (c. 1860)

 4. (eigentijds nummer 2) inschrijvings- en lidmaatschapsbewijzen van de 
Leidse Universiteit, het Leids Studenten Corps, de Sociëteit Minerva en 
het schaakgezelschap Morphy, met twee foto’s van hem tijdens de 
Maskerade van 1865, 1862-1868

 5. (eigentijds nummer 3) getuigschriften van het volgen van lessen in: de 
Geschiedenis des Vaderlands, Nederlandse taal Stijl en Letterkunde, 
Medicina forensi logica en getuigschriften van het afleggen van examens 
in het Romeins en het hedendaags recht, in de mathesis (cum laude), de 
philosophie en letteren (summa cum laude) en tenslotte de doctorsbul in 
het Romeins en heden daags recht, met de stukken betreffende het 
promotiefeest, twee portretfoto’s uit 1867 en collegeroosters van 1862 en
1867, 1862-1868

 6. (eigentijds nummer 4) kwitanties van het Leids Studenten Corps en 
Sociëteit Minerva, 1862.

 7. (eigentijds nummer 5) brief van de abactis van het schaakgezelschap 
Morphy betreffende zijn toelating en stukken betreffende zijn deelname 
aan de promotiepartijen van F.A.E. Kläring, G. Ruys van Berenbroek, H.J. 
Vinkhuyzen, W.O.T. van Oudheusden, H. Binnerts, L. van Meeuwen, U.H. 
Huber

 8. (eigentijds nummer 6) Stukken betreffende zijn lidmaatschap van en 
deelname aan de debating Society, 1866-1868

 Eigentijdse aanduiding ‘Bundel II 1868 t/m 1871’
 9. Stukken betreffende zijn beëediging als advocaat bij de Hoge Raad en 

als tweede luitenant bij de dienstdoende schutterij, lidmaatschap van de 
Nieuw of Littéraire Societeit te Den Haag, van het genootschap "door Tijd 
en Vlijt" en van de Vereniging tot oefening in het voeren van debatten, 
zijn benoeming tot Advocaat-Diaken van de Hervormde Kerk, tot lid van 
de Vereniging voor de Statistiek in Nederland, tot adjunct-commies bij 
het ministerie van Justitie en tot lid van het Historisch Genootschap, zijn 
presentatie aan de koning, de aanbieding van zijn dissertatie aan de 
koning en de kroonprins, 1868-1870

 10. Stukken betreffende het huwelijk van G.J.Th. Beelaerts van Blokland 
met Johanna Maria Kneppelhout van Sterkenburg inbegrepen hun 
huwelijksvoorwaarden, huurcontract voor het huis Nieuwe Uitleg 5 en 
binnenlands paspoort van G.J.Th. Beelaerts van Blokland, 1870

 11. Uitnodiging tot het lidmaatschap van de Sphinx, verzoek de 
benoeming tot advocaat-diaken aan te nemen, benoeming tot gewoon 
lid van de Nieuwe of Litteraire Societeit, benoeming tot adjunct-
secretaris van de Staatscommissie voor de samenstelling van het 
Wetboek van Strafrecht, benoeming tot Lid van de Vereniging tot 
onderzoek van de middelen tot verbetering van de gezondheidstoestand 
in de gemeente 's-Gravenhage, aanbieding van het gewoon lidmaatschap
van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, verkiezing tot lid van het bestuur van de Kiezers 
Vereniging van Vaderland en Koning, aantekening dat hij heeft bedankt 
voor de kandidaat-lidmaatschap der gemeenteraad, benoeming tot 
commissaris der Vereniging van ambtenaren bij de Nederlandse 
Rijkstelegraaf tot geldelijke uitkering bij overlijden, verzoek mede te 
werken aan tijdschrift Themis, menu voor diner ter viering van de 3000ste
vergadering van "door Tijd en Vlijt" en menu’s voor ongeïdentificeerde 
diners, 1870-1871

 12. Eigentijdse aanduiding ‘Bundel III 1872-1875’:Verzoek om bestuurder 
te worden van de Haagse Hoofdafdeling van het Nederlands 
Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen, ontslag als 
advocaat-diaken, benoeming tot Commies bij het Departement van 
Justitie, benoeming van G.J.Th. Beelaerts van Blokland tot toeziende 
voogd van Hendrik Smits (met enige bijbehorende correspondentie), 
verzoek lid te worden van het bestuur van de Vereniging tot verbetering 
der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage, huur van het 
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pand Koninginnegracht 9, decharge van G.J.Th. Beelaerts van 
Bloklandvoor beheer namens de Haagse Diakonie, benoeming in het 
Bestuur van het Geneeskundig Gesticht voor minderjarige idioten te 's-
Gravenhage, benoeming tot secretaris van de 
Gezondheidscommissie(waarvoor bedankt), eervol ontslag als officier bij 
de schutterij met foto in uniform, uitnodiging lid van het bestuur van de 
Afd. den Haag van het Nederlands Bijbelgenootschap te worden, 
uitnodiging lidmaatschap van de Cholera-commissie, menu van diner 
door prof. Modderman aangeboden aan de commissie voor het Wetboek 
v. Strafrecht, Erelidmaatschap Leids dispuut Themis, patent als 
bestuurder van het Burger Weeshuis, eventuele benoeming tot 
kantonrechter, benoeming tot gemachtigde van het Kiescollege van de 
Nederl.Herv.Kerk den Haag, verhoging salaris als commies, brief betr. Ver. 
tot verbetering van woningen voor de arbeidende stand, foto van G. 
Beelaerts van Blokland en echtgenote met halfbroers en zusters 
Kneppelhout, overdruk van artikel G.J.Th. Beelaerts van Blokland uit 
Themis betr. de Assosiatie voor de hervorming en de codificatie van het 
internationaal recht, 1872-1875

 13. Eigentijdse aanduiding Bundel IV 1876-1879: benoeming tot lid van 
het bestuur der Vereniging Christelijk Hulpbetoon (1876), verzoek 
praeadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging over de "voogdij van 
regenten van weeshuizen" (waarvoor bedankt, 1876), huurcontract huis 
Koningskade 5 (1879), ontslag als adjunct-secretaris van de 
Staatscommissie voor de samenstelling van het Wetboek van Strafrecht 
met betuiging van tevredenheid (1876), benoeming tot referendaris bij 
het Departement van Justitie (1876), verzoek om inlichtingen over de 
Nederlandse wetten enz. vanwege het Comité de Législation Etrangère 
van het Franse Ministerie van Justitie (1876), verzoek lid te worden vande 
Nederlandse Gustaaf-Adolf Vereniging (bedankt, 1876), dankbetuiging 
van Haagse afdeling van het Nederlands Genootschap tot zedelijke 
verbetering van gevangenen bij terugtreden G. Beelaerts van Blokland 
wegens drukke werkzaamheden (1876), Benoeming in commissie ter 
herziening van wet van 29 mei 1841 betreffende krankzinnigenzorg (1876),
lidmaatschap van de commissie inzake het tegengaan van vervalsing van 
levensmiddelen ingesteld door de Vereniging tot bevordering van 
Fabriek- en handwerksnijverheid (1876), verzoek om lid te worden van 
commissie tot reglementsherziening van Kiesvereniging (1877), brief van 
Fruin over een eventueel professoraat te Utrecht (bedankt, 1877), brieven 
van oom Gregory (curator Univ.Groningen) betr. opvolging van prof. 
Tellegen (bedankt doch aandacht gevestigd op G's vriend Star Numan, 
1877), benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1877), 
benoeming tot gemachtigde in het Kiescollege van de NH Kerk te ’s-
Gravenhage (1877), verhoging salaris G.J.Th. Beelaerts van Blokland als 
referendaris (1879), uitnodiging voor bijwoning van galavoorstelling als 
onder-voorzitter van de commissie uit burgerij voor de ontvangst van de 
koning en de oningin (1879), stukken betr. Jaarvergadering der 
Association for the Reform and Codification of the Law of Nations 
(Londen 1879), verzoek van Graaf van Lynden van Sandenburg om 
minister van Justitie te worden met afschrift van antwoord (1879), 
benoeming tot lid en secretaris van de Commissie tot herziening van het 
Wetboek van Koophandel en uitnodiging tot eerste vergadering der 
Commissie (1879), ongedateerde foto, 1876-1879 en z.j.

43 A2. 1880-1889
Oorspronkelijke aanduiding ‘A No. 2 1880-1889’

 1. Verkiezing in de commissie van ingezetenen voor de beoordeling van 
een wetsontwerp tot verandering van de grensscheiding tussen Den Haag
en Wassenaar (1881), brief betreffende zijn schenking van boekwerken 
aan het genootschap ‘Door tijd en vlijt’ en benoeming tot erelid daarvan 
(1881), benoeming tot gemachtigde in het kiescollege van de Ned. 
Hervormde Kerk (1882), verkiezing tot lid van het hoofdbestuur van de 
Protestantse Vereeniging Christelijk Hulpbetoon (1882), verkiezing tot lid 
van de Hoofdcommissie van de Vereeniging Talitha Kumi (1882), menu 
van diner ter gelegenheid van koperen bruiloft (1882), kranteknipsel van 
een ingezonden artikel over de verkiezingen voor Provinciale Staten 
(1883), optreden in een bijeenkomst van de Vereeniging tot oefening in 
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het voeren van debatten (1880), convocaat voor een diner ter 
gelegenheid van de dies van de Universiteit van Utrecht ([1883]), 
correspondentie met G. Heemskerk (1883) over mogelijk ministerschap 
van Beelaerts van Blokland (1883), foto met broer en zusters (1880), 
benoeming tot lid van de Commissie Grondwetsherziening (1883), 
benoeming tot lid van de Raad van Toezicht op het Pensioenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren (1883), verkiezing in het hoofddistrict Tiel tot lid 
van de Tweede Kamer, beëdiging als zodanig en lidmaatschap van de 
commssie tot aanbieding aan de koning van de voordracht van voorzitter 
van de kamer (1883), aanbieding van de positie van staatsprocureur van 
de Zuid-Afrikaanse Republiek (1883), herverkiezing in de Commissie van 
Toezicht van de Vereeniging van ambtenaren bij den nederlandschen 
Rijkstelegraaf tot geldelijke uitkeering bij overlijden (1883), aanbieding 
van het correspondentschap van de Vereeniging tot het stichten van een 
ziekenhuis voor protestanten te ’s-Hertogenbosch (1883), aanbieding van 
het lidmaatschap van de commissie van de afdeling Den Haag van de 
Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde tot 
proefneming met beplanting van duinen (1883), 1880-1883:

 2. Enkele stukken in verband met bezoek delegatie Zuid-Afrikaanse 
republiek (1884), lidmaatschap van de Staatscommissie voor 
Grondwetsherziening en ontbinding daarvan (1884-1885), aanbieding 
lidmaatschap Kon. Inst. v. Land en Volkenkunde Ned.Ind. (1884), 
lidmaatschap societeit De Besognekamer (1884), getypte afschriften van 
artikelen in de Franse pers over het bezoek aan Parijs van de Transvaalse 
deputatie (1884), minuut van brief van president Krüger aan Bismarck 
betreffende de benoeming van G.J.Th. Beelaerts van Blokland tot 
buitengewoon gezant van de Z.Afr.Rep (1884), benoeming tot lid van de 
Nederlandsche Vereeniging te Londen (1884), stukken betreffende de 
begrafenis van de Prins van Oranje (1884), stukken betreffende zijn 
benoeming tot diplomatiek vertegenwoordiger van de Zuid-Afrikaanse 
Republiek, dankbetuiging voor de ontvangst van de Delegatie en stukken 
betreffende activiteiten in diplomatieke kwaliteit (1884-1887), stukken 
betreffende aanvraag en verlening van de vergunning om in diplomatieke
dienst van de Zuid-Afrikaanse Republiek te treden (1884), benoeming tot 
lid Tweede Kamer voor Tiel, minuut van aanvaarding en verdere stukken 
dienaangaande (1884), aanbieding van het lidmaatschap van een 
commissie van de Instelling ‘Floralia’ (1885), stukken betreffende het 
vriendschapsverdrag van de Zuid-Afrikaanse Republiek met het Duitse 
Rijk en met Frankrijk (1885), convocaat voor een diner met de president 
van de Zwitserse confederatie (1885), benoeming tot lid der Maatschappij
voor Letterkunde (1885), binnenlands paspoort (1886), benoeming tot lid 
van de Provinciale Staten van Zuid-Holland (1886), benoeming tot 
gemachtigde in het Kiescollege van de Ned. Hervormde Gemeente Den 
Haag (1886), herverkiezing als lid Tweede Kamer voor Tiel (1886), 
erelidmaatschap van de Haagsche Zangvereeniging ‘Excelsior’ (1884), 
menu van een diner te Deventer bij het afscheid van de Code Pénal 
(1886), 1884-1886

 3. Kranteknipsels en een brief betreffende de campagne van H.H. Timmer
tegen G.J.Th. Beelaerts van Blokland als minister-resident van de Zuid-
Afrikaanse Republiek wegens diens beweerde tegenwerking van een 
Belgisch-Nederlands consortium voor de aanleg van een spoorlijn in 
Zuid-Afrika ten gunste van een Duitse samenwerking, 1887-1888

 4. Stukken betr. herverkiezing als lid Tweede Kamer voor Tiel, 1887
 5. aanbieding lidmaatschap van het hoofdbestuur van de Nederlandse 

Vereniging tot Afschaffing van [den] Sterken Drank (1887), herverkiezing 
in het hoofddistrict Steenwijk tot lid van de Tweede Kamer (1888), 
aanbieding bestuurslidmaatschap van de Nederlsndscher Vereeniging van
Weldadigheid te Brussel (1888), benoemingen tot voorzitter van de 
Tweede Kamer voor de lopende zittingsperioden (1888-1889), aftreden 
als lid van de Raad van Toezicht op het Pensioenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren (1888), ontslag als lid en secretaris van de Staatscommissie 
tot Herziening van het Wetboek van Koophandel (1888), bezoek aan 
Parijs (1888), Bijwoning als minister-resident van de Zuid-Afrikaanse 
Republiek van de begrafenis Keizer Wilhelm I (1888), benoeming tot lid 
van het Hoofdcomité van de Nederlandsche Vereeniging tot hulp aan 
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zieke en gewonde krijgslieden in oorlogstijd (1888), dankbetuiging van 
Rijkskanselier Bismarck voor de condoleance van de Zuid-Afrikaanse 
Republiek bij het overlijden van keizer Frederik III (zoon en opvolger van 
Wilhelm I, overleden 15 juni 1888),

 kranteknipsels en spotprenten (1888-1889), aftreden als lid van de 
Hoofddirectie over het Idiotengesticht [in Den Haag] (1888), aantekening 
over gesprekken met Holstein en Krauel over Zuidafrikaanse 
aangelegenheden (1888), aanwezigheid bij de viering van de verjaardag 
van keizer Wilhelm II (1889), aftreden van Rijkskanselier Bismarck (1889), 
erverkiezing in de Commissie van Toezicht van de Vereeniging van 
ambtenaren bij den Nederlandschen Rijkstelegraaf tot geldelijke 
uitkeering bij overlijden (1889), dankbetuiging van die Vereeniging 
wegens zijn hulp bij de opstelling van nieuw reglement (1889), brief van 
de minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer (1889), 
lidmaatschap van het Haagse comité tot aanbieding van een huldeblijk 
aan de dichter Ten Kate bij diens 70e verjaardag (1889), gelukwens 
namens de koning en koningin bij de geboorte van zoon Henri (1889), 
menukaart, tafelschikking en muziekprogramma van een diner ten hove 
ter ere van de Sjah van Perzië (1889), 1887-1889

44 A3. 1890-1897
Oorspronkelijke aanduiding ‘A No 3 1890-1897

 1. 1890: voorschotboekje voor uitgaven ten behoeve van de Zuid-
Afrikaanse Republiek over 1885-1897, met minuten van brieven ten 
geleide bij zijn declaraties over 1889 en 1890, dankbetuiging 1890 van de 
algemeene Rijksarchivaris voor de afstand van het archief van G. 
Beelaerts van Blokland als procureur-generaal in de Kaap de Goede Hoop
1803-1806 (zie inv.nrs. 129-146), benoeming tot gemachtigde in het 
kiescollege van de Ned. Hervormde Kerk te Den Haag, afschrift van een 
brief uit Pretoria betreffende de benoeming van een consul-generaal van 
de Zuid-Afrikaanse Republiek te Amsterdam en toekenning van toelagen 
aan diplomatieke en consulaire vertegenwoordiger waaronder G.J.Th. 
Beelaerts van Blokland, benoeming tot voorzitter van de Tweede Kamer 
voor de lopende zitting, aanbieding van het lidmaatschap van de 
Schoolraad te Rotterdam met brief van H. Pierson te Zetten 
dienaangaande (G. Beelaerts van Blokland bedankt), dankbetuiging van 
de Koninklijke Bibliotheek voor de toezending van de Code de Commerce 
Portugais uit 1888, stukken betreffende de eedsaflegging door Koningin-
Regentes in de verenigde zitting van de Staten-Generaal, brief van de 
graveur Feliks Stanislaw Jasinski te Parijs, brieven van A. de Stuers op 
briefpapier van de Nederlandse legatie te Parijs en kwitanties verband 
houdend met de vervaardiging van een gravure van G.J.Th. Beelaerts van 
Blokland, intekenlijst voor bijdragen aan een aandenken voor de 
referendaris-bibliothecaris en directeur der stenographische inrichting 
van de Tweede Kamer met inliggend twee pentekeningen op papier van 
de Kamer, uitnodiging van de Raad van Bestuur van de Koninklijke 
Paketvaart-Maatschappij voor een vaartocht met stoomschip ‘De 
Carpentier’, audiëntie en diner bij de groothertog en groothertogin van 
Saksen op paleis Buitenrust, krantenknipsel betreffende oprichting van 
de vereeniging tot bevordering der belangen van ridders van de Militaire 
Willems-Orde ‘Moed, Beleid en Trouw’, foto’s van G.J.Th. Beelaerts van 
Blokland, van de woning Koninginnegracht 62 en van huize ‘Transvalia’ te
Oosterbeek gehuurd van J. Kneppelhout, stukken betreffende een reis 
naar Berlijn als minister-resident van de Zuid-Afrikaanse Republiek, 1890-
1891 en z.j.

 2. 1891-1893: benoeming tot commandeur Nederlandsche Leeuw (1891), 
invitaties bij bezoek aan Berlijn als minister-resident van de Zuid-
Afrikaanse Republiek (1891), erelidmaatschap ‘Transvaliensium in 
Hollandia Societas’ (1891), programma van een phonografische auditie 
ten huize van G. Beelaerts van Blokland (1891), benoeming tot 
commissaris van de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij 
(1891), edities van De Vooruitgang, Anti-Revolutionair weekblad voor de 
Noordelijke provincien en Algemeen Handelsblad betreffende 
herverkiezing voor Steenwijk (1891), uitnodiging voor het diner dat Eerste 
Kamerleden aan hun voorzitter aanbieden (1891), deelname aan het 
Congres Postal Universel te Wenen als vertegenwoordiger van de Zuid-
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Afrikaanse Republiek (1891), beëdiging van nieuwe leden van de Tweede 
Kamer (1891), krantenknipsels betreffende zijn vervanging als voorzitter 
van de Tweede kamer (1891), ? nov. 91 dankbetuiging voor aanbieding van
drie eikels van de Quercus occidentalis Gray uit Portugal aan het 
Zoölogisch Botanisch Genootschap te ’s-Gravenhage (1891), 
krantenknipsel betreffende de kranslegging namens Nederlanders in 
Zuid-Afrika bij het graf van Willem III (1891), dankbetuiging voor 
felicitaties bij de verjaardag van de koningin (1891), invitaties bij bezoek 
aan Berlijn als minister-resident van de Zuid-Afrikaanse Republiek (1892), 
krantenknipsel uit de Volksstem (Transvaal) van zijn artikel ter 
herrinnering aan G.P. Moodie (1892), benoeming tot corresponderend lid 
van de Société de Geographie te Lissabon (1892), vaststelling van toelage 
als referendaris bij het ministerie van Justitie (1892), medewerking aan de 
Internatioale Sport, Visscherij- en Paardententoonstelling te 
Scheveningen (1892), benoeming tot buitengewoon lidvan het Ned. 
Genootschep voor Munt- en Penningkunde (1892), invitaties bij bezoek 
aan Berlijn als minister-resident van de Zuid-Afrikaanse Republiek (1893), 
fragment in het Weekblad van het Recht betreffende de interventie van 
G. Beelaerts van Blokland bij de behandeling van de begroting van Justitie
(1893), diner gegeven ter ere van de herverkiezing van president Krüger 
(1893), invitatie voor een soirée ten stadhuize van Parijs ter ere van de 
officieren van het Russische eskader (1893), benoeming tot gewoon lid 
van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde (1893), 
benoeming tot lid van de delegatie naar de conferentie tot regeling van 
enkele onderwerpen van internationaal privaatrecht (1893), benoeming 
tot corresponderend lid van de Koninklijke Academie voor Geschiedenis 
te Madrid, foto van G.J.Th. Beelaerts van Blokland (1892) en van een niet-
geïdentificeerde dame (c. 1890), tafelschikking van een diner ten hove 
(z.j.), 1891-1893 en z.j.

 3. 1894-1895: kennisgeving van verkoping van vastgoed te Dullstroom en 
Groot Suikerboschkop, daaronder aan de Beelaerts van Bloklandstraat 
(1894), invitaties bij bezoek aan Parijs als minister-resident van de Zuid-
Afrikaanse Republiek (1894), benoeming tot gemachtigde in het 
Kiescollege Ned. Hervormde Kerk te Den Haag (1894), verlening van het 
ridder-grootkruis in de Orde van Villa Vicoza (Portugal) (1894), benoeming
tot lid van de delegatie naar de Tweede Conferentie over Internationaal 
Privaatrecht (1894), ontslag als referendaris bij het departement van 
Justitie (1894), knipsel uit de Neue Preussische Zeitung over bezoek aan 
Berlijn als minister-resident van de Zuid-Afrikaanse Republiek (1894), 
briefje van L.H. Ruyssenaars (1894), overdruk van Corvinus ‘Albionisme’ in
de Tijdspiegel met kranteknipsel en geleidebriefje (1894), herbenoeming 
als commissaris van de Maatschappij tot exploitatie van Spoorwegen in 
de Zuid-Afrikaanse Republiek (1894), benoeming tot commandeur in de 
Leopolds Orde (België) (1895), herinneringsdiploma van de Exposition 
Universelle te Antwerpen (1894), invitaties bij bezoek aan Parijs als 
minister-resident van de Zuid-Afrikaanse Republiek (1895), invitaties, 
correspondentie en verslag van een gesprek met de keizer over de 
opening van de spoorweg naar Delagoa Baai bij bezoek aan Berlijn als 
minister-resident van de Zuid-Afrikaanse Republiek (1895), mede-
ondertekening van een circulaire over werving en bekostiging van een 
hervormd predikant voor uitzending naar Zuid-Afrika (1895), 
kranteknipsel uit de Volksstem met interview met G. Beelaerts van 
Blokland (1895), lid van het Uitvoerend Comité voor een nationaal 
geschenk aan de koningin bij haar optreden in 1898 als regerend 
staatshoofd (1895), zilveren bruiloft van G. Beelaerts van Blokland en J.M.
Kneppelhout van Sterkenburg (1895), dankbetuiging voor inzending van 
de vrucht van een cremortartboom naar de tentoonstelling van 
geneeskrachtige en nuttige planten (1895), lidmaatschap van de 
Staatscommissie tot onderzoek van de de wenselijkheid van een wettelijk
te regelen ouderdomspensioen (1895), herverkiezing in de Commissie van
Toezicht van de Vereniging van Ambtenaren bij de Rijkstelegraaf tot 
uitkering bij overlijden (1895), verlening van onderscheiding als 
grootofficier in de Orde van de Kroon van Italië (1895), knipsel uit South 
Africa over G.J.Th. Beelaerts van Blokland (1895), spotprent op Van 
Houtens kieswet in de Amsterdammer (1895)
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 4. 1896-1897: eigenhandige aantekeningen van G.J.Th. Beelaerts van 
Blokland over zijn bezoeken aan Berlijn en Parijs naar aanleiding van de 
‘Jameson-inval’ in de Zuid-Afrikaanse Republiek, met afschrift uit 1901 
door zijn zoon W.A. Beelaerts van Blokland en met in 1896 tijd gewisselde 
telegrammen, gevoerde correspondentie en verzamelde kranten en 
knipsels (1896), benoeming tot Associé Etranger van de Sociétë de 
Numismatique Belge (1896), lidmaatschap van het 23e Nederlands Taal- 
en Letterkundig Congres (1896), toezending verdragsteksten over 
Internationaal Privaatrecht (1896), bezoek aan Duitsland voor proefvaart 
van de ‘Herzog’ van de Deutsche Ost-Afrika Linie (1896), aanwezigheid bij
bezoek van tsaar Nicolaas II aan Parijs (1896), lijst van leden van het corps
diplomatique geaccrediteerd in Frankrijk (1896), rapport van A. Rabaudi 
Massiglia van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de 
Zuid-Afrikaanse Republiek (Transvaal) (1896), brief van C. van Heeckeren 
te Lissabon aan G.J.Th. Beelaerts van Blokland met politieke en 
diplomatieke nieuwtjes (1897), brief van Montagu White consul-generaal 
te Pretoria (1897), brief van een ambtenaar bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken te Pretoria over gesprekken van de Zuid-Afrikaanse 
president met de Duitse en Franse consuls (1897), kennisgeving van 
overlijden van G.J.Th. Beelaerts van Blokland (1897), 1896-1897

45-48 Stukken betreffende de bemoeienissen van G.J.Th. Beelaerts van Blokland met 
Zuidelijk Afrika, aanvankelijk officieus en van 1895-1897 als Gezant van de Zuid-
Afrikaanse Republiek, merendeels gekenmerkt A met volgnummer.
In de inv.nrs. 42-44 bevinden zich ook stukken betreffende Zuid-Afrika.
45 A4. Officieuze bemoeiingen met Transvaal, 1880-1881

Oorspronkelijke aanduiding A 4. Aantekening van G. Beelaerts van Blokland (1908-
1997): Deze map begint met een bundel dec. 1880. Het overige deel van de 
correspondentie valt geheel in het jaar 1881. De nadruk ligt daarbij op de maanden
januari, februari, maart en april. In deze maanden valt de propaganda voor de 
onafhankelijkheid van de Transvaal en de Oranje Vrijstaat. In Nederland valt het 
licht op het Centrale Comité in Utrecht en in Engeland op het Transvaal 
Independence Committee te Londen. De belangrijkste correspondenten in 
Nederland zijn prof. Harting en de heer Jonkman. Wat het werk in Engeland betreft
is vooral de ononder broken serie brieven van de heer Moodie van belang. 
Daarnaast zijn er brieven van Capt. Verney, de heer Courtney, de heer Simon en de 
heer Richard. Na de Britse nederlaag op de Majoebaberg verschuift het accent van 
strijd voor de onafhankelijkheid naar de middelen waarmee men de Transvalers 
kan helpen om ook in de toekomst weerstand te bieden aan de Britten. Dat is 
allereerst de strijd om de bepalingen van het Brits-Transvaals accoord en 
daarnaast de hulp welke de Transvalers nodig hebben om hun onafhankelijkheid 
te behouden. De jonge Zuid-Afrikaanse Republiek heeft goede ambtenaren nodig, 
een eigen Bank is onontbeerlijk voor de regeling van de financieën, een eigen 
toegang tot de buitenwereld, die niet door Engeland wordt gecontroleerd is 
onmisbaar en de vestiging van niet-Britse handelshuizen is in hoge mate 
wenselijk. Het centrale Comité te Utrecht; dat uit professoren bestaat, is niet in 
staat om op deze terreinen veel te doen. Men ziet dan ook het zwaartepunt 
verschuiven naar een aantal Amsterdamse heren, waarvan de heer van Duyl de 
drukste correspondentie voert. Daarnaast komen steeds meer de 
correspondenten uit Zuid-Afrika naar voren, zoals de heer van Oordt, die de 
gegevens verschaffen waarop men in Nederland verder kan bouwen. Treffend is 
de uiterst behoedzame houding van de Nederlandse regering en aanvankelijk ook 
van het Ne

Amsterdamsch Comité (voor
de onafhankelijkheid van 
Transvaal)

4 mrt. 1881, uitnodiging voor een 
vergadering op 5 maart

Barrister (anonieme Britse 
advocaat)

31 dec. 1880, betr. artikel G. Beelaerts van 
Blokland in Daily News

Beeckenhagen, G. 23 mei 1881, betr. toestanden in Transvaal 
(interessant) (origineel in het Duits met 
Nederlandse vertaling)

Beelaerts van Blokland, 4 jan 1881, minuut van brief aan de heer 
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G.J.Th. Courtney (Secretary of State Home 
Department)
18 jan. 1881, betr. punt voorgesteld voor de 
agenda van het Transvaal Independence 
Committee. (zie ook Bikkers, Reemsma en 
Harting)
3 feb. 1881, minuut van brief aan St Nicholas
Society te New York
11 mrt. 1881, minuut van antwoord aan 
Boissevain

Biegelaar, H.J. 10 feb. 1881, betuigt adhesie aan de actie 
voor Transvaal in Nederland

Bikkers 4 jan. 1881, vraagt de brochures over 
Transvaal van Watson en Ryle
8 jan. 1881, is voornemens inhoud van 
adres Watson in Nederland te verspreiden.
17 jan. 1881, telegram aan Harting met 
vraag naar agenda Londense Meeting
26 feb. 1881, minute brief aan Van 
Schilfgaarde betr. geldzending naar 
Transvaal

Brabourne, Lord 15 jan. 1881, copie van zijn antwoord aan 
Moodie

Boissevain. J. 10 mrt. 1881, betr. geldzending voor Krüger 
en Joubert

Boorden, H.K.J. van 27 feb. 1881, betr. gift van f. 50,-- voor 
Transvaal van leerlingen Gymnasium te 
Dordrecht

Brand, president Oranje 
Vrijstaat

31 mrt. 1881, antwoord op brief van G. 
Beelaerts van Blokland aan hem en aan 
Krüger c.s.

Brauw, W.M. de 23 dec. 1880, definieert de houding welke 
hij aanneemt t.a.v. Transvaal
11 feb. 1881, toezending lijst Bluebooks over
Transvaal
30 mrt. 1881, betr. een concept van Moodie 
c.s.

Buys Ballot 7 mrt. 1881, betr. actie Nederlandsch 
Transvaal Comité
12 mrt. 1881, betr. brief aan Verney en 
bijdrage aan Londens Transvaal 
Independence Committee
25 mrt. 1881, betr. bijdragen voor de 
Transvalers

Buytendijk 19 mrt. 1881, briefje betr. de heer Cachet

Byland, C. van 28 mei 1881, zendt brief van de Consul te 
Bloemfontein betr. hulp aan de Transvalers 
door met opmerking dat Buitenlandse 
Zaken deze zaak wil overdragen aan 
particulieren (d.w.z. Centraal Comité van 
prof. Harting)

Calisch (redacteur 
Handelsblad)

2 mrt. 1881, telegram, vraagt rede G. 
Beelaerts van Blokland in extenso

Capellen, H.H. van 7 jan. 1881, vaagt pamflet Watson om op 
vergadering te gebruiken
28 jan. 1881, dankt voor brochures; stelt 
nieuwe leden voor Centraal Comité voor
1 feb. 1881, betr. spreekbeurt in Utrecht
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Carsten (secr. Rode Kruis) zie Rode Kruis

Cartier, W.L. (New York) 12 apr. 1881, betr. Amerikaanse pro-Boer 
actie
8 aug. 1881, betr. visie op toekomst Zuid-
Afrika en gedachten om Britten eruit te 
krijgen

Casembroot, de 2 feb. 1881, betr. houding Oranje Kruis en 
Rode Kruis

Cloete, Sir Josias 16 jan. 1881, copie van zijn brief aan Moodie

Clark, G.B. 12 mei 1881, Toezending van zijn werk: 
"Defence of the Boers"

Coninck Liefsting 27 jan. 1881, betr. o.a. kosten van de Actie 
voor Transvaal
3 feb. 1881, betr. veranderd inzicht Rode 
Kruis en voorz. St. Nicholas Society (in New 
York)

Courtney, Leonard 4 jan. 1881, dankt voor toegezonden lijst
10 jan. 1881, geeft toestemming tot 
publicatie deel van zijn vorige brief
26 jan. 1881, betr. onmogelijkheid in te gaan
op een voorstel van G. Beelaerts van 
Blokland
2 mrt. 1881, uiting van wanhoop over de 
toestand van de Transvalers
23 mrt. 1881, betr. vrede met de Boeren
8 aug. 1881, dankt voor gelukwensen

Dagblad van Zuid-Holland 
en 's-Gravenhage

28 feb. 1881, bulletin over verslaan Britten

Domville (?) Rev. C.C. 11 jan. 1881, wil gaarne meedoen aan adres 
van het Nederlands Comité voor Transvaal

Doorman, J.D. 
(hoofdredacteur Dagblad 
van Zuid-Holland)

5 jan. 1881, vraagt om de tekst van artikel G.
Beelaerts van Blokland in de Daily News
25 feb. 1881, is het niet eens met G. 
Beelaerts van Blokland over Engelse 
teksten

Drucker, H.L. 19 sept. 1881, heeft geen bezwaar tegen 
toelaten buitenlanders als lid 
Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche 
Vereeniging.

Dullens, W.H. 6 feb. 1881, betr. bijeenroepen Tweede 
Kamer voor Transvaal debat

Duits Comité voor steun 
gewonden in Transvaal

4 mrt. 1881, oproep tot steun van actie 
Nederlandse Rode Kruis

Duyl, van (hoofdredacteur 
Handelsblad)

24 feb. 1881, telegram over een brief aan 
Minister van Justitie
26 feb. 1881, toelichting op telegram van 
242
3 mrt. 1881, betr. ruil van een stuk van Ned. 
Indië tegen vrijheid voor Transvaal
8 mrt. 1881, betr. voorstel G. Beelaerts van 
Blokland iemand als reporter naar Zuid-
Afrika te zenden
18 mrt. 1881, betr. wijziging Engelse tekst 
van document
21 mrt. 1881, bepleit in verband met de 
verbinding van Transvaal met Lorenco 
Marques oprichting van een comité in 
Amsterdam met visie en handelsgeest, deze
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ontbreken bij het Centraal Comité in 
Utrecht
21 mrt. 1881, betr. brief aan Portugese 
minister
23 mrt. 1881, betr. gedachten Amsterdams 
Comité (men wil geen breuk met Utrecht)
26 mrt. 1881, betr. gesprek met Harting en 
Utr. Comité. Acht hun plannen 
onuitvoerbaar
27 mrt. 1881, betr. komst Moodie en Stuyt
29 mrt. 1881, betr. adres aan Kamer van 
Pairs in Portugal
19 apr. 1881, betr. Moodie's reis naar 
Portugal

Fruin, J.A. 15 mrt. 1881, betr. stuk van zijn broer ter 
eventuele verspreiding
20 mrt. 1881, betr. de persoon van Burgers
27 mrt. 1881, betr. gesprek met de 
Amsterdamse heren over nieuwe opzet
20 apr. 1881, bezwaren tegen stuk voor 
Portugal
22 apr. 1881, wenst G. Beelaerts van 
Blokland voor de vergadering te spreken.
11 dec. 1881, betr. achtergrond van zekere 
Buskes, die naar Zuid-Afrika is gevlucht

Fruin, R. 17 mrt. 1881, betr. een brochure door hem 
geschreven
26 mrt. 1881, optimistische visie op vrede 
tussen Britten en Transvalers
26 mei 1881, briefk. dankt voor toezending 
brochures

Freeland, H.A. 3 jan. 1881, betr. zijn positie inz. de oorlog 
met Transvaal

Gladstone E.W. 1 feb. 1881, brief aan Henry Richard (bijlage 
brief Richard 21 feb.)

Godley, A.J. (Private 
Secretary Gladstone)

2 jan. 1881, antwoord op resolutie Liberal 
Association te Newcastle (Watson)

Groene Kruis 3 mei 1881, betr. ontvangst portret (zie ook 
Jonkman 17 mei)

Gijsberti Hodenpijl 30 jan. 1881, werkt voor Transvaal in 
Haarlem, met Macaré
9 feb. 1881, betr. vergadering Comité 
Haarlem
10 feb. 1881, betr. vergadering Comité 
Haarlem
9 mrt. 1881, betr. gedicht over Transvaal van
een Timmerman
29 mrt. 1881, bezwaren tegen het 
verdringen van het Centraal Comité van 
Harting door een groep van het Comité van 
Amsterdam

Haagsche Hogere Burger 
School

12 mrt. 1881, zendt f 80,-- voor de 
Transvalers

Haggard, A.H. 29 mrt. 1881, geeft bij afwezigheid Moodie 
verslag van vergadering Transvaal 
Independence Committee. Echte vrede 
komt pas als suzereiniteit van de baan is

Harting, P. 30 dec. 1880, betr. oproep tot geldelijke 
steun aan Boeren
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1 jan. 1881, betr. onjuiste tekst artikel de 
heer Bickers. Briefkaart tekst Daily News
3 jan. 1881, betr. verspreiding van het adres 
van protest inzake Boerenoorlog
5 jan. 1881, geeft lijn aan welke 
professorenberaad in Utrecht volgt
6 jan. 1881, betr. het naar voren brengen 
van het adres
7 jan. 1881, betr. actie te nemen door 
Comité
8 jan. 1881, resultaten van de actie en het 
adres
9 jan. 1881, betr. financiële steun aan 
Moodie voor diens actie
12 jan. 1881, betr. activiteiten Nederlands 
Comité, vermeldt oprichting Vlaams comité
13 jan. 1881, twee briefjes betr. brief Lord 
Kimberley en verg. comité
15 jan. 1881, betr. actie Comité en acht het 
ongewenst dat de heer Bikkers als 
vertegenwoordiger van het Comité naar 
Londen gaat
17 jan. 1881, twee brieven betr. de heer 
Bikkers die naar Londen wil. H. acht een te 
sterke binding van het Nederlands Comité 
met de Transvaal Liberation Committee 
ongewenst.
21 jan. 1881 betr. contacten met Noord-
Amerika
23 jan. 1881, betr. vergadering
28 jan. 1881, betr. terugzending brieven 
Courtney en Simon
29 jan. 1881, betr. toezending van een copie 
van het adres aan Koning Willem III
31 jan. 1881, betr. activiteiten Comité
1 feb. 1881, betr. activiteiten Comité
1 feb. 1881, telegrafische opdracht
2 feb. 1881, betr. moeilijkheden met Rode 
Kruis
4 en 7 feb. 1881, betr. activiteiten Comité
8 feb. 1881, betr. ontwerp tweede adres en 
brief Lubbock
10 feb. 1881, neemt voorstel voor tweede 
adres terug
10 feb. 1881, toezending curieuze brieven
14 en 18 feb. 1881, betr, antwoord op speech
John Lubbock
22 feb. 1881, betr. bijdragen
22 feb. 1881, betr. hoofdartikel in 
Handelsblad
25 feb. 1881, betr. materiaal voor artikel in 
Nieuwe Rotterdamsche Courant NRC
3 mrt. 1881, betr. samenwerking met 
Transvaal Liberation Committee
14 mrt. 1881, twee brieven betr. Burgers
19 mrt. 1881, stelt de vraag of nog verdere 
meetings nodig zijn. Rede W. Lawson
22 mrt. 1881, onzekerheid over de toekomst
van Transvaal. Moeilijkheden met de heren 
van Amsterdams Comité die een andere 
kant op willen
5 apr. 1881, betr. een adres gericht aan het 
volk van Transvaal en steun voor Transvaal 
vanuit Verenigde Staten
10 mei 1881, vraagt hoeveel geld door G. 
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Beelaerts van Blokland is ontvangen
21 juni 1881, aanbieding van portret als 
herinnering aan gezamenlijke strijd
22 okt. 1881, betr. brief Sir Wilfrid Lawson 
over ratificatie conventie

Hartman, J.J. 22 feb. 1881, betr. kleine gift

Hartzen, C. 9 mrt. 1881, nodigt G. Beelaerts van 
Blokland bij hem te logeren

Herbert, A 22 feb. 1881, overzicht gevoelens in 
Engeland over Boerenoorlog

Herwerden, B.K. van 6 jan. 1881, betr. gift voor Transvaalse zaak; 
vestigt aandacht op Watson en rede Froude
in 1879
8 apr. 1881, stelt voor Nederlands adres aan 
Transvaalse volk toe te zenden aan 
Transvaal Liberation Committee

Hinrichs, A.W.A. 11 mrt. 1881, betr mogelijke uitgave boekje 
ten bate van Centraal Comité Utr.

Hondieck, J.B.F. 16 feb. 1881, betr. antwoord aan prof. Buys
20 feb. 1881, dankt voor toezending 
brochures

Hoop, J.G. van der 6 mrt. 1881, geeft bijdrage voor Transvalers

Jencken, H.D. (Association 
Reform Law of Nations)

10 jan. 1881, geeft uiting aan sympathie 
voor de Transvalers, maar de Association 
kan zich daarover niet uitspreken omdat zij 
zich buiten de politiek houdt

Jonkman, H.F. (steun van 
prof. Harting)

31 jan. 1881, betr. activiteiten van Comité te 
Utrecht
12 feb. 1881, betr. toezending brief aan 
Gladstone
2 mrt. 1881, betr. ogenblik waarop het adres
moet worden verzonden
2 mrt. 1881, betr. verspreiding geschriften
3 mrt. 1881, betr. activiteiten Comité
4 mrt. 1881, zendt wissel £ 100/-/- voor 
Transvaal Independence Committee
9 mrt. 1881, vraagt of brief aan Gladstone 
nu kan worden gepubliceerd
13 mrt. 1881 betr. drukken stukken ter 
verspreiding
28 mrt. 1881 betr. vergadering Comité te 
Utrecht
28 mrt. 1881 betr. vergadering Comité te 
Utrecht met de Amsterdammers
31 mrt. 1881 betr. verg. Comité te Utrecht
4 apr. 1881, betr. brief Transvaal 
Independence Committee en brief 
Wertheim
12 apr. 1881, betr. plannen comité 
Amsterdam en "Petitie van Rechten"
14 apr. 1881, betr. uitnodiging Maronier om 
prof. Harting te huldigen
18 apr. 1881, twee briefkaarten betr. verg 
Com. Utrecht en daarna verg. met leden 
Amsterdams comité
24 apr. 1881, telegrafische oproep voor 
vergadering (zie ook J.A. Fruin)
28 apr. 1881, briefk. betr. statuten
2 mei 1881, betr. huldiging prof. Harting
17 mei 1881, betr. portret en verder brief van
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Clarck
25 juni 1881, verzoek naar Utrecht te komen
voor gemeenschappelijk portret der leden 
van het Centraal Comité te Utrecht
18 juli 1881, betr. overmaking van geld
23 aug. 1881, betr. rechtspersoonlijkheid 
van Nederlandsch Zuid-Afrikaanse 
Vereniging)
24 okt. 1881, besluit Comité inz. brief Sir 
Wilfred Lawson (zie ook Harting 22 okt)

Keelen, A.C. van der 7 jan. 1881, terugzending stuk uit de Echo

Krelage 24 mrt. 1881, verzoek toezending enkele 
exemplaren boek Fruin over Afrika

Lamping (hoofdredacteur 
NRC)

3 mrt. 1881, dankt voor toezending 
vlugschriften

Lawson, Sir Wilfrid 26 feb. 1881, betreurt strijd, hoopt op 
conferentie en druk publieke opinie
10 apr. 1881, deelt mede brief aan Lord 
Kimberley op de post te hebben gedaan

Leidsch Gymnasium, 
leerlingen van

19 feb. 1881, zenden gift voor Transvaal van 
f 66,50 aan Comité

Lorimer, J. (hoogleraar 
Edinburgh)

11 jan. 1881, betr. acties in Transvaal; denkt 
aan Lord Reay als Tussenpersoon bij 
onderhandelingen.

Louter, J.de 17 feb. 1881, verklaart zich bereid artikel te 
schrijven voor Revue de Droit International 
(zie ook Rivière)

Ludwig, H. 8 mrt. 1881, biedt zijn diensten aan.

Lynden van Sandenburg 10 jan. 1881, wil niet meedoen aan actie 
voor Transvaal
18 mrt. 1881, brengt kritiek van Van Byland 
(Londen) over op actie G. Beelaerts van 
Blokland

Macaré, A.J. Rethaan 30 jan. 1881, brief samen met Gijsberti 
Hodenpijl (zie aldaar)
9 feb. 1881, verslag Haarlems comité en 
bemiddelingskwestie
12 feb. 1881, betr. mededelingen Voigt over 
weg Delagoa Baai naar Pretoria
1 mrt. 1881, betr. actie in Haarlem
23 feb. 1881, betr. actie in Haarlem
7 mrt. 1881, betr. debat Debating Club te 
Haarlem
9 mrt. 1881, betr. resultaten besprekingen in
Debating Club

Meshiek 23 mrt. 1881, vraagt naar mogelijkheid voor 
Nederlanders naar Transvaal te emigreren.

Mey, H.W. van der 21 feb. 1881, dankt voor gift leerlingen 
Leidsch Gymnasium

Moodie, George Pigot - 31 dec. 1880, raadgevingen over de lijn 
welke men bij pro-Boer actie moet volgen 
en overzicht van de reacties in Engeland
4 jan. 1881, betr. actie inz. Boerenoorlog
6 jan. 1881, zendt pamflet Sir William 
Molesworth
8 jan. 1881, betr, pro-Boer actie in Engeland
11 jan. 1881, betr. actie Capt. Verney R.N. en 
gesprek met Cartwright MP
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12 jan. 1881, betr. activiteiten commissie te 
Londen
13 jan. 1881, copie brief aan Lord Brabourne
14 jan. 1881, nog een copie van brief aan 
Lord Brabourne en aankondiging bezoek Sir
David Tenant, Speaker Cape House of 
Assembly aan Nederland
17 jan. 1881, zendt copie van brief Sir Josiah 
Cloete en wijdt uit over de banden tussen 
zijn vader en de vader van G. Beelaerts van 
Blokland
19 jan. 1881, verslag van de vergadering van 
Transvaal Independence Committee en 
mededeling over telegram van het 
Committee aan Volksblad te Kaapstad
21 jan. 1881, betr. financiën Transvaal 
Independence Committee
28 jan. 1881, betr. activiteiten Capt. Verney 
en Transvaal Independence Committee
1 feb. 1881, betr. door G. Beelaerts van 
Blokland toegezonden verslag van gesprek 
Sir Bartle Frère en Transvaalse deputaten en
activiteiten Transvaal Independence 
Committee
4 feb. 1881, betr. activiteiten Transvaal 
Independence Committee
7 feb. 1881, betr. inhoud overeenkomst Sir 
Bartle Frère met de Boeren
12 feb. 1881, beschouwing over de toestand 
na gevecht van laings Neck
14 feb. 1881, verslag Vergadering Transvaal 
Independence Committee (zie oproep 
daarvoor onder Tr. Ind. Committee)
15 feb. 1881 dringt er bij G. Beelaerts van 
Blokland op aan dat hij helpt een 
internationale conferentie te Londen bijeen 
te roepen.
23 feb. 1881, betr. activiteiten Transvaal 
Independence Committee
27 feb. 1881, betr. achtergrond van 
Shepstone, financiën Transvaal 
Independence Committee (zie ook Verney) 
en band met Portugal
28 feb. 1881, bericht over slag Majubaberg
3 mrt. 1881, enthousiaste brief over 
gevolgen gevecht Majubaberg
7 mrt. 1881, meldt sluiten wapenstilstand
7 mrt. 1881, vraag aan G. Beelaerts van 
Blokland hoe men de Boeren moet laten 
weten dat zij moeten volhouden
8 mrt. 1881, betr. boodschap naar Zuid-
Afrika en noodzaak verdere financiële steun
voor Transvaal Independence Committee 
vanuit Nederland
9 mrt. 1881, dankt voor de (anonieme) hulp 
uit Nederland, vermeldt zijn telegram aan 
Volksblad en verdere actie
11 mrt. 1881, betr. adres aan Bright
11 mrt. 1881, betr. niet toezenden van adres 
aan G. Beelaerts van Blokland ter tekening
14 mrt. 1881, betr. gebeurtenissen in Afrika
21 mrt. 1881, bezwaren tegen de Britse 
voorstellen aan de Boeren
22 mrt. 1881, bericht over vrede
24 mrt. 1881, wil verder strijden voor 
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volledige onafhankelijkheid Transvaal, acht 
oprichting eigen Transvaalse bank nodig en 
immigratie van Nederlanders en Britten, 
wenst dat Portugezen flinker waren over de 
spoorweg.
26 mrt. 1881, telegram over zijn overkomst 
naar Nederland met Stuyt.
29 mrt. 1881, zendt rede Lord Kimberley een
kwitanties voor betaald drukwerk
6 apr. 1881, betr. verblijf Moodie in Lissabon
11 apr. 1881, betr. verblijf Moodie in 
Lissabon en adres aan Kamer van Pairs 
aldaar
20 apr. 1881, betr. ontwerp Brits-Portugees 
traktaat dat vóór Pairs ligt.
3 mei 1881, betr. verzending adres aan Pairs 
(Portugal)
14 mei 1881, betr. actie in Lissabon waar 
ratificatie Brits-Portugees verdrag van de 
baan schijnt te zijn.
30 juni 1881, dringt erop aan de leiders van 
de Zuid-Afrikaanse Republiek het been stijf 
houden

Nahuys 14 jan. 1881, betr. bezoek Sir David Tenant

Nederlandsch Comité voor 
Transvaal

9 feb. 1881, aantekening betr geld 
overgemaakt naar Transvaal

Noel, the Honorable Roden - 8 jan. 1881, betr. zijn brief aan de 
"Spectator"

Oordt, J.W.G. van 22 mrt. 1881, ontvouwt plan voor 
permanente vereniging in Nederland ter 
bevordering van belangen Zuid-Afrika en 
acht Nederlandse Consul in Kaapstad 
nodig.
12 apr. 1881, geeft reacties in de Kaap weer 
over Brits Transvaalse overeenkomst
19 apr. 1881, betr. vredesvoorwaarden welke
hij goed acht en wenselijkheid oprichting 
van een Nederlandse handelsonderneming
17 mei 1881, betr. wenselijkheid oprichting 
nationale bank voor Zuid-Afrikaanse 
Republiek. Om te slagen moeten de Boeren 
deskundige hulp hebben. De deskundigheid
van personen ter plaatse laat te wensen 
over
24 mei 1881, betr. financiën Zuid-Afrikaanse
republiek en noodzaak immigratie
31 mei 1881, over de moeilijke 
onderhandelingen van de Zuid-Afrikaanse 
Republiek met de Britten
21 juni 1881, betr. geldzendingen en nieuws 
over Ministerie in Kaapstad
28 juni 1881, overzicht van de toestand in 
Zuid-Afrika
5 juli 1881, stelt gerust over 
vasthoudendheid Boeren t.a.v. land en van 
de Transvaals-Portugese grens
19 juli 1881, minder optimistisch over 
toestand in Zuid-Afrika
2 aug. 1881, betr. o.a. Nederlands rol in 
Zuid-Afrikaanse Republiek
9 aug. 1881, acht conventie niet zo 
voordelig voor de Boeren en geeft 
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gedachten over immigratie
20 sep. 1881, verheugd dat G. Beelaerts van 
Blokland in contact is geweest met mw. 
Koopmans de Wet; belang van Courtney 
voor goede regeling; karakter van de 
naturellen rol van Sir Evelyn Wood en Sir 
J.H. de Villiers bij de onderhandelingen. 
Naar Nederland zenden van de portretten 
der Boerengeneraals. NB: Aantekening van 
G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): de 
serie welke G.J.Th. Beelaerts van Blokland 
behield is later overgedragen aan het 
Iconografisch Bureau te ’s-Gravenhage.
25 okt. 1881, betr. moeilijkheden voor 
immigranten en moeilijkheden bij het tot 
stand komen van de Conventie. De steun 
van de Britten voor de naturellen zal 
resulteren in het te gronde gaan van de 
blanke bevolking in Zuid-Afrika
15 nov. 1881, betr. tweeërlei houding t.a.v. 
naturellen, wijnbouw in Zuid-Afrika politiek
overzicht Kaapprovincie en politiek 
overzicht Zuid-Afrikaanse Republiek

Otis, Charles G. 11 apr. 1881, Achtergrond van de stukken 
welke werden toegezonden door 
Gezantschap der Verenigde Staten (5 apr.)

Poll, J.W. van de 26 mrt. 1881, introductie voor de heer Du 
Puy

Prensel, K.H. 18 feb. 1881, voorstel inrichting van een 
loterij ten bate van Transvaal

Quesne, J.P.F. du - van 
Bruchem

6 jan. 1881, verklaart zich bereid het adres 
mede te ondertekenen

Reesema 18 jan. 1881, telegram over actie Bikkers en 
Harting

Reuterbureau Delamar 22 mrt. 1881, betr. vrede met de Boeren.

Rheemen, van 8 Der. 1881, betr. bijdragen ter gelegenheid 
huldigingsactie

Richard, Henny, Brits 
parlementslid

13 jan. 1881, betr. nota aan Lord Kimberley 
van de Peace Society
18 jan. 1881, betr. voorstel van een Brits 
officier
27 jan. 1881, was door ziekte verhinderd 
naar House of Commons te gaan maar 
geeft verslag van hetgeen daar gebeurde
2 feb. 1881, werpt vraag op of Nederlandse 
regering eventueel kan bemiddelen
9 feb. 1881, werpt vraag op of Nederlandse 
regering eventueel kan bemiddelen
16 feb. 1881, betr. effect van brief aan 
Gladstone
21 feb. 1881, betr. antwoord van Gladstone
17 apr. 1881, waarschuwing tegen 
machinaties vanuit de Kaap-kolonie
30 apr. 1881, betr. antwoord Lord Kimberley

Rivière, Alphonse 14 feb. 1881, verzoekt een artikel over de 
Zuid-Afrikaanse kwestie te schrijven voor 
de Revue de Droit International
18 feb. 1881, dankt voor bemiddeling artikel 
Revue de Droit International (zie ook de 
Louter
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Rode Kruis (Nederland) 17 jan. 1881, circulaire dat geen hulp kan 
worden gegeven aan Zuid-Afrika omdat er 
geen oorlog is
3 feb. 1881, erkenning Transvalers als 
oorlogvoerenden
6 feb. 1881, briefkaart Carsten over 
onzijdigheid Nederlandse Rode Kruis
7 feb. 1881, circulaire onzijdigheid Rode 
Kruis
8 feb. 1881, ontvangbewijs gift f 25,-
9 feb. 1881, dank toezending kaarten en gift
Kneppelhout van Sterkenburg, 
schoonvader van G. Beelaerts van Blokland
17 feb. 1881, circulaire over mogelijke hulp
23 feb. 1881, circulaire over uitzending 
artsen
2 mrt. 1881, circulaire over uitzending artsen
5 mrt. 1881 circulaire over hulp aan 
Transvaal
1 apr. 1881 circulaire over uitzending artsen
1 mei 1881 circulaire over uitzending artsen
29 juli 1881 verslag medische missie 
(interessant) te vinden onder 17 sep. 1881
17 sep. 1881 circulaire met als bijlage verslag
van 29 juli aan Rode Kruis

Schaeffer, Carl C. 28 mrt. 1881, betr. bijenteelt en spoorweg 
vanuit Mozambique

Schelling, P.M. - 1 jan. 1881, betuiging van adhesie aan 
artikel van G. Beelaerts van Blokland in 
Daily News

Schilfgaarde, J.C. van 27 feb. 1881, is bereid brief met geld naar 
Zuid-Afrika mede te nemen (zie ook onder 
G. Beelaerts van Blokland
1 mrt. 1881, vraagt naar betrouwbaarheid 
van Oordt te Kaapstad
3 apr. 1881, meldt zijn terugkeer en deelt 
mede brieven door van Oordt verzonden

Simon, Sergeant, Brits 
parlementslid

1 jan. 1881, betr. zijn rede en schuld van de 
Boeren aan uitbreken oorlog
5 jan. 1881, zal zijn gedachten over geschil 
Transvaal uiteenzetten
7 jan, 1881, betr. actie in Engeland tegen de 
oorlog
14 jan. 1881, overzicht van de acties in 
Engeland
23 jan. 1881, betr. debat in het House of 
Commons

Spruit, C.B. 26 feb. 1881, betr. rol G. Beelaerts van 
Blokland in bijeenkomst te Amsterdam
28 feb. 1881, betr. bijeenkomst te 
Amsterdam
8 mrt. 1881, betr. vertaling resolutie 
vergadering Amsterdam
6 apr. 1881, briefk waarin bereid verklaart 
lid te worden nieuw Comité

Star Numan-de Marees van 
Swinderen, mw.

17 jan. 1881, meent dat stellers adres rede 
Lord Kimberley punt voor punt behoren te 
beantwoorden
23 jan, 1881, betr. haar brieven naar 
Engeland
23 feb. 1881, verklaart zich om redenen 
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binnenlandse en buitenlandse politiek 
tegen het voornemen in een adres Koning 
Willem III te vragen te bemiddelen in Brits-
Transvaals geschil
17 apr. 1881, bezorgdheid over toestand in 
Zuid-Afrika

Stuyt, W.H. 24 mrt. 1881, betr. geld voor heer van 
Hoogstraten uit kas Transvaal Comité

Taalman Kip (Min. v. Marine) 31 mrt. 1881, betr. gave voor Transvaal uit 
Duinkerken

Tenant, Sir David 16 jan. 1881, komt op bezoek bij G. 
Beelaerts van Blokland

Tienhoven, van 17 feb. 1881, terughouden over eventuele 
stap Nederlandse regering in Brits-
Transvaals geschil

Transvaal Independence 
Committee

19 jan. 1881, uitnodiging voor vergadering 
op 22 januari
8 feb. 1881, ontvangstbewijs voor £ 2.-.-
9 feb. 1881, oproep voor vergadering
12 mrt. 1881, adres aan Right Honorable 
John Wright
30 mrt. 1881, betr. resolutie inzake 
ontbinding van het Comité en vertrek 
Verney
5 apr. 1881 ontbinding Comité definitief

Trip van Zoutelande, W.H. 10 jan. 1881, vraagt vertaling van het adres 
voor een Zwitsers blad

Verenigde Staten van 
Amerika, Gezantschap van

3 feb. 1881, betr. adres van Amerikaanse 
ondersteuners van pro-Boer actie
13 mrt. 1881, ontvangstbewijs door 
president St. Nicholas Society
22 mrt. 1881, doorzenden bewijs van 
sympathie uit de Verenigde Staten
5 apr. 1881, betr. sympathiebetuiging uit 
Verenigde Staten

Verney, Edmund H. 10 jan. 1881, betr. peiling publieke opinie in 
Engeland en verzoek lid aan te wijzen van 
Nederlands Comité om contract te houden 
met Londens actiecomité
12 jan. 1881, dankt voor brief G. Beelaerts 
van Blokland
13 jan. 1881, nodigt uit voor een besloten 
vergadering over Transvaal
7 feb. 1881, dankt voor foto en meldt 
verbetering publieke opinie in Engeland
11 feb. 1881, geeft overzicht politieke 
toestand in Engeland
26 feb. 1881, brief aan Moodie en brief 
Moodie 27 feb.
19 mrt. 1881, acht Lord Reay niet geschikt 
voor bewerken verzoening met Boeren

Vogel 14 feb. 1881 betr. verbinding met Pretoria 
vin Delagoa Baai

Vogel, H.A.F, de 24 mrt. 1881, betr. verdere ontwikkeling van
de banden met Zuid-Afrika. Niet tevreden 
met de vrede die aan de Boeren is 
geschonken

Waal, H.J.F. de 25 apr. 1881, betr. moeilijkheden bij het 
oprichten van een handelszaak in Transvaal
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17 mei 1881, moeilijkheid om geschikte 
mensen te vinden voor Transvaal

Watson, P.S. 4 jan. 1881, zendt drie exemplaren van zijn 
pamflet

Wertheim, Jac. 2 apr. 1881, brief aan Jonkman over 
coördinatie tussen Comité te Amsterdam 
en Hoofdcomité te Utrecht
30 aug. 1881, zendt stukken op betreffende 
de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche 
Vereniging

Zuid-Afrikaansch 
Agentschap (Arnhem)

? aug. 1881, de heren Junius bieden hun 
kennis van Zuid-Afrika aan om 
tussenpersoon te zijn voor handelszaken in 
Zuid-Afrika.
21 dec. 1881, biedt diensten van agentschap 
aan

Zuid-Afrikaansche 
Republiek (Regering van )

22 apr. 1881, dank aan G. Beelaerts van 
Blokland voor zijn brieven van 17 en 26 
februari

46 A4a. Documentatie uit de pers over Zuid-Afrikaanse 
aangelegenheden en de Eerste Boerenoorlog. 1876-1882

47 A5. Correspondentie betreffende de bemoeienis met Transvaal, 
1882-1883
Oorspronkelijke aanduiding A No 5
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): De inhoud van deze map 
volgt op inv.nr. 45 en gaat logisch vooraf aan inv.nr. 52 sub 2 welke begint met de 
ontvangst van de Transvaalse deputatie in Nederland na het bereiken van een 
accoord met de Britse Regering. Map A. No 5 begint met de kwestie van 
immigratie van Nederlanders in de Transvaal en de propaganda voor emigratie 
derwaarts in Nederland. Het beeld dat de lezer krijgt is een van verwarring. In 
Nederland zijn er twee Comité’s en in Zuid-Afrika is er een comité dat moeite heeft
om in Nederland zijn juiste tegenhanger te vinden. Daarbij spelen persoonlijke en 
commercieële belangen een rol. Daartussendoor blijkt telkens dat de 
Nederlanders moeite hebben de Afrikaanse mentaliteit te begrijpen. Het 
omgekeerde is even waar. Ook aan Britse zijde bestaan allerlei meningen en 
schakeringen van opvattingen. De belangstelling voor Transvaal in Nederland leeft
kennelijk ook maar bij een beperkte groep zodra het op daadwerkelijke steun 
aankomt. Belangstelling in de financieële wereld is gering. In deze map komt ook 
naar voren hoeveel moeite het heeft gekost om de grootse ontvangst van de 
Deputatie van de Transvaal van de grond te krijgen. (De bewijzen van die grootse 
ontvangst zijn te vinden in het begin van Map. A No 2)
De figuur van de geadresseerde komt in deze correspondentie vooral indirecte tot 
uiting. Hij is vóór alles de bemiddelaar en de verzoener van tegengestelde 
opvattingen, groepen of personen. Daarnaast blijkt hij toch ook de animator van 
het verken voor Zuid-Afrika in het algemeen en voor de Zuid- Afrikaanse 
Republiek in het bijzonder te zijn.
Alfabetische lijst van de brieven aan G. Beelaerts van Blokland inzake diens 
officieuse bemoeiingen met Transvaal in de jaren 1882 en 1883. NB. Aantekening 
2014: deze specificatie in in 2012-2014 niet stuksgewijs gecontroleerd op 
aanwezigheid.

Antrobus, R.L. (secretaris 
van Lord Derby)

8 nov. 1883, betr. bezoek van G. Beelaerts 
van Blokland bij Lord Derby

Asch van Wijck zie bij Wijck

Beelaerts van Blokland, 
G.J.Th.

26 mrt. 1883 minuut van brief aan prof. 
Gunning over Dr.Jorissen
7 nov. 1883 minuut van brief over bezoek bij
Lord Derby
9 nov. 1883 minuut van brief aan Lord 
Derby
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Berkhout, H. Teding van 12, 14, 18 en 19 sep. 1882 betr. verhouding 
van Nederlands Comité voor Emigratie tot 
Comité voor Immigratie te Pretoria en de 
aard van de contracten met de emigranten 
die worden uitgezonden.
6 nov. 1882 betr. actie voor benoeming van 
een Nederlandse Consul te Pretoria. Eén 
kandidaat, de heer Bührmann, wil alleen bij 
de regering van de Zuid-Afrikaanse 
Republiek en niet bij de Britse autoriteiten 
worden geaccrediteerd.
15 mrt. 1883 betr. public relations voor Zuid-
Afrikaanse Republiek
15 juni 1883 betr. maatschap voor aankoop 
van twee plaatsen waar de kolonisten zich 
zullen kunnen vestigen.
19 juni 1883 betr. genoemde maatschap en 
het blad ‘de Hollandsche Afrikaan’
23 juni 1883 betr. de maatschap met een 
tweede brief over hetzelfde onderwerp
13 en 31 dec. 1883 betr. redactie van 
Hollandse Afrikaan

Bouken, E. 13 en 16 feb. 1883 betr. bezoek aan G. 
Beelaerts van Blokland om inlichtingen 
over een vergadering
12 mrt. 1883, dank voor bemiddeling

Booy, C.J.G. de 9 okt. 1883, verzoek om hulp bij emigratie 
Z.P.C. Bijleveld

Braam, P.C. 13 juni 1883, betr reis naar Zuid-Afrika van 
emigrant

Brauw, W.M. de 7 mei 1883 vraagt inlichtingen over Jorissen 
namens Lord Reay

Coninck Liefsting 20 dec. 1883, betr. ontvangst van de 
Deputatie in den Haag

Does de Willebois, van der, zie Willebois

Deputatie 30 okt. 1883 verzoekt G. Beelaerts van 
Blokland en prof. Kuyper zo spoedig 
mogelijk naar Londen te komen
21 nov. 1883 cijfertelegram met resultaten 
gesprek met Lord Derby
5 dec. 1883 telegram over voorstel Lord 
Derby
16 dec. 1883 telegram met verzoek 
spoedigst naar Londen te komen

Duyl, van 27 juni 1883 betr. artikel in Hollandsche 
Afrikaan
11 juli 1883 vaagt G. Beelaerts van Blokland 
te spreken i.v.m. emigratie
3 sep. 1883 klaagt over inactiviteit prof. 
Gunning en wil G. Beelaerts van Blokland 
spreken
28 dec. 1883 betr. een bericht over Zuid-
Afrika overgenomen uit Franse bron

Eloff, Jan 15 dec. 93, dankt G. Beelaerts van Blokland 
namens Deputatie voor zijn gelukwensen 
en die van Tweede Kamer

Enschede, Joh. 22 aug. 1883, dankt voor bemiddeling inz. 
het drukken van postzegels voor Zuid-
Afrikaanse Republiek
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15 dec. 1883, dankt voor bemiddeling inz. 
het drukken van postzegels voor Zuid-
Afrikaanse Republiek

Ethnografisch Museum te 
Leiden

7 dec. 1883, dank voor toezending 
ethnografica uit Zuid-Afrika.

Eyk van Voorthuizen, J.H.R. 23 feb. 1883, betr. referenties schipper 
Simon 't Hert

Faure, D.P. (Kaapstad) 15 aug. 1882, betr. een zekere Buskes die 
naar Zuid-Afrika ging (vrij louche persoon)
9 feb. 1883, betr. een zekere Buskes die naar
Zuid-Afrika ging (vrij louche persoon)

Fruijn, J.A. 5 dec. 1883, betr. zaak Buskes

Gunning, J.W. 6 mei 1883, betr. twijfel over integriteit van 
agenten die immigranten naar Zuid-Afrika 
willen brengen.
18 aug. 1883, betr. voorstel tot 
samensmelting Zuid-Afrikaanse Vereniging 
en Emigratiecomité
14 sep. 1883, zendt stukken Nat. Boeren 
Handelsver., Kolonisatiecomité (Janson) en 
South Africa Syndicate Corp. en vraagt wat 
te doen. Is verheugd dat G. Beelaerts van 
Blokland niet in de plaats van Jorissen naar 
Zuid-Afrika gaat
27 okt. 1883, betr. onenigheid binnen de 
Commissie en vraag wat te doen wanneer 
de Deputatie naar Nederland komt
±4 dec. 1883, betr. ontvangst Deputatie
8 dec. 1883, betr. actie van Kuyper om 
Transvalers naar de Vrije Universiteit te 
krijgen

Haaf, A.C. ten 6 mei 1883. vraagt n.a.v. bericht in de 
Standaard hoe het start met zijn uit zending
als telegrafist

Hart, Simon 't zie ook Eyk van Voorthuizen en Bouken
12 mrt. 1883 dankt voor bemiddeling 
uitzending

Harting, C. 2 dec. 1882, betr. Buskes
1 nov. 1883, betr. ontslag dr. Jorissen en 
ontvangst Deputatie te Amersfoort
20 nov. 1883, betr. poging Jorissen en Du 
Toit te verzoenen
22 nov. 1883, betr. actie Harting en de 
Louter om eensgezindheid te bevorderen
12 dec. 1883, betr. afslaan aanbod studie 
Zuidafrikaners aan de Vrije Universiteit

Heldring, J. 9 feb. 1883, betr. coupures voor de 
bankbiljetten in Zuid-Afrikaanse Republiek 
(geen % £)
4 nov. 1883, betr. negatieve houding 
Nederlandsche Handel-Maatschappij t.o.v. 
Transvaalse plannen op bankgebied

Hofmeyer, J.H. 22 okt. 1883 betr. bevordering van 
Nederlandse immigratie

Janson, J.H. 5 aug. 88, uitnodiging voor vergadering 
Commissie voor Emigratie (met Schmüll, 
Van Duyl, De Waal en Timmer) met minuut 
van antwoord G. Beelaerts van Blokland
20 aug. 1882, betr. emigratie (Hollands dorp
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in Zuid-Afrikaanse Republiek)
11 sep. 1882, betr. kolonisatieplan
15 okt. 1882, vraagt hulp bij redactie 
Hollandsche Afrikaan
9 nov. 1882, betr. bezoek Commissie aan 
Buitenlandse Zaken i.v.m. Zuid-Afrika en 
Moçambique
16 nov. 1882, betr. verschillende aanpak bij 
Commissie voor Emigratie en bij de 
Nederlandsch-Zuid-Afrikaanse Vereniging. 
Timmer wil daar alles centraliseren
2 dec. 1882, betr. Nederl. consulaat in Zuid-
Afrika en Nederlandse deelneming aan 
Bank 

Janson, J.H. [vervolg] 7 jan. 1883, betr. adres voor klachten van 
kafferstammen
7 jan. 1883, betr. wijze van vervoer naar 
Zuid-Afrika voor bemiddelde emigranten
12 jan. 1883, betr. vergadering in 
Amsterdam
2 feb. 1883, verslag van de vergadering van 
het Comité betr. emigratie en Bank
16 feb. 1883, betr. oprichting Bank voor 
Zuid-Afrika
21 mrt. 1883, betr. emigranten en artikel in 
Hollandsche Afrikaan
28 mrt. 1883, betr. brief Kotzé over Jorissen
5 mei 1883, betr. moeilijkheden bij blad 
Hollandsche Afrikaan, gunstige nieuwe 
immigratiewetten in Zuid-Afrika, grotere 
bereidheid van agenten immigratie te 
helpen bevorderen, er komt schot in de 
scheepvaartverbindingen.
28 juni 1883, betr. benoeming consul; J. 
dankt voor gunstig oordeel maar ziet 
zichzelf niet als de geschikte man voor 
consul.
12 aug. 1883, teleurgesteld door reactie 
Cordes van Nederlandsch-Zuid-Afrikaanse 
Vereniging op het voorstel van prof. 
Gunning om samen te gaan; Britse 
medewerking kolonisatie
31 aug. 1883, uiting van zorg over de 
tweespalt in Nederland en over de 
toekomst van de Hollandsche Afrikaan nu 
hij zelf op het punt staat naar Zuid-Afrika te
vertrekken.
8 sep. 1883, wil: afscheid nemen van G. 
Beelaerts van Blokland
12 sep. 1883, eerste bericht van zijn reis

Jonkman, H.F. 1 aug. 1882, betr. benoeming Nederlandse 
consul in Zuid-Afrikaanse Republiek
16 juli 1883, algemeen overzicht

Jongh, J.S. de 25 apr. 1883, aanbeveling voor Trotsenburg

Jorissen, E.J.P. 12 mrt. 1882, uittreksel uit brief van Jorissen
aan prof. Harting betr. verhouding 
Engeland-Transvaal

Jorissen, S.G. 11 feb. 1883 betr. oprichting Nederlands 
Consulaat in Zuid-Afrikaanse Republiek en 
intriges daarbij.

Kuyper, prof 27 okt. 1883, vaagt naar voornemens G. 
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Beelaerts van Blokland t.a.v. Deputatie en 
verblijf in Londen met de Deputatie
23 nov. 1883, telegram om G. Beelaerts van 
Blokland te consulteren
3 dec. 1883, commentaar op voorstel 
Deputatie
6 dec. 1883, commentaar op voorstel 
Deputatie

K.N.S.M. 27 juli 1882, betr. schip voor immigranten 
naar Zuid-Afrika

Koopmans-de Wet, mw. 12 jan. 1882, relaas van onderlinge 
tegenstellingen bij de Britten inzake de 
politiek welke moet worden gevoerd t.a.v. 
Zuid-Afrikaanse Republiek
30 juli 1882, vestigt de aandacht op 
moeilijke reis voor immigranten vanaf 
Kaapstad naar de Zuid-Afrikaanse 
Republiek
14 aug. 1882, betr. de heer Buskes (zie ook 
Faure)
12 sep. 1882, betr. immigratie; verandering 
in de leiding van het "Volksblad", dat nu 
vóór naturellen en tegen immigratie is; 
dringt aan op overkomst van een lid van de 
Commissie uit Nederland
9 okt. 1882, betr. de heer Buskes
8 nov. 1882, relaas over stromingen in 
Kaapstad en aanbeveling van Wessels die 
o.a. naar Nederland zal reizen.
18 feb. 1883, betr. bezwaren van Cachet 
tegen Hollard, aankomst dr. Jonkman, 
terugtreden Buskes met vervolg bericht 
over rechter Kotzé
8 mei 1883, betr. behandeling van Bantoes 
en dr. Jorissen
2 juli 1883, betr. houding Britten t.a.v. 
kafferopperhoofden die tegen de Boeren 
strijden, handel en immigratie in Transvaal 
via Portugees gebied, het voldoen van de 
uit Nederland uitgezonden telegrafisten 
e.d. (belangrijk)
1 okt 1883, betr. Deputatie, Stellaland en 
Britse belangen daar, persoon van Du Toit, 
verdiensten van Jorissen, Faure gaat met 
Deputatie mee
18 dec. 1883, betr. Du Toit, Jonkman en 
Jorissen

Kotzé, J.G. (hoofdrechter) 30 okt. 1883, betr. zaak Buskes
15 nov. 1883, betr. zaak Buskes
11 feb. 1883, betr. Buskes, vestiging 
Nederlands consulaat, exequatur voor 
consul immigratie en positie Dr. Jonkman
24 juni 1883, betr. bezwaren van Kotzé 
tegen Jorissen en diverse andere 
onderwerpen
9 juli 1883, (belangrijk) betr. nalatigheid 
regering Zuid-Afrikaanse Republiek inz. 
bank. Aankondiging Deputatie in 1884. 
Vraagt hulp van G. Beelaerts van Blokland 
voor Deputatie. Herziet tot op zekere 
hoogte gedachten over Jorissen
24 sep. 1883, betr. reactie van president 
Krüger op afslaan van verzoek aan G. 
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Beelaerts van Blokland om staatsprocureur 
te worden in Zuid-Afrikaanse Republiek

Ligthart, R. 4 aug. 1882, betr. emigratie naar Zuid-Afrika
(als bijlage zijn hieraan toegevoegd brieven 
uit 1881, nl. 26 juni, 10 juli, 2 aug., 26 aug., 
12 sep. en 16 sep. 1881)

Lentie, J. de 2 dec. 1882, betr. zaak Buskes

Lette, G. van 22 feb. 1883, gegevens over Simon 't Hart

Louter, prof. J. de 1 sep. 1883 bericht dat Du Toit hem namens 
de Deputatie heeft gevraagd samen met G. 
Beelaerts van Blokland de Deputatie met 
raad te steunen; vraagt of G. Beelaerts van 
Blokland ook is uitgenodigd.
5 sep. 1883 zoekt contact met G. Beelaerts 
van Blokland
15 sep. 1883 wil G. Beelaerts van Blokland 
over Deputatie spreken
9 okt. 1883 bericht dat hij zich terugtrekt 
van steun aan Deputatie
21 nov. 1883 betr. de onderhandelingen te 
Londen en beroep op Nederlandse 
kapitalisten om wakker te worden inz. 
Zuid-Afrika
17 dec. 1883, deelt mede dat hij een gesprek
had met dr. N.G. Pierson, pres. Ned. Bank 
over de moeilijkheden van de Afrikaners; 
Pierson zal zich direct met hen in erbinding 
stellen.

Mees 13 en 15 juli 1882, betr. scheepgelegenheid 
voor immigranten

Ministerie van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid (J.V. 
Hofstede ?)

22 sep. 1883 acht aanbieding Enschede voor
het drukken van postzegels billijk

Mussert, Th.A. (huisschilder 
en glazenmaker)

? sep. 1883 klaagt over geringe activiteit inz.
zijn emigratie naar Zuid-Afrika en verzoekt 
ontvangen te worden

Naamen, Mr. van (voorz. 
Eerste Kamer)

16 aug. 1883, deelt mede met Minister van 
Buitenlandse Zaken te hebben gesproken 
(handelt vermoedelijk over Nederlands 
Consulaat in Zuid-Afrikaanse Republiek)

Offerman, H.M. ongedateerd vodje papier waarop hij dankt 
voor hulp bij emigratie

Oordt, J.W.G. van 10 juli 1883, betr. Kerk in Zuid-Afrika
24 juli 1883, betr. Kotzé en Jorissen
30 sep. 1883, betr. toestand in Zuid-Afrika 
bij vertrek van de Deputatie

Patijn (burgemeester den 
Haag)

24 nov. 1883, vraagt G. Beelaerts van 
Blokland op stadhuis te komen i.v.m. 
ontvangst Deputatie in den Haag
29 nov. 1883, betr. ontvangst Deputatie in 
den Haag

Pelzer, W.K. 5 okt. 1882, dankt namens prins Alexander 
voor toezending Kaapsch Volksblad

Ridder, C.O.G. de 7 dec. 1883, verzoekt opgave adres van de 
Deputatie

Rijkstelegraaf 2 jan. 1883 betr. kandidatuur uitzending 
telegrafisten ten Haaf en Kleeblod
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30 apr. 1883 betr. kandidatuur uitzending 
telegrafist Trotsenburg

Schmüll 5 aug. 1882 uitnodiging voor Commissie ter 
bevordering emigratie naar Zuid-Afrika
17 nov. 1883 betr. ontvangst Deputatie te 
Amsterdam

Schubert, J.W. 24 nov. 1883 betr. ontvangst Deputatie te 
Utrecht

Smit, N.J. 10 dec. 1883 betr diverse persoonlijke zaken

Star Numan-de Marees van 
Swinderen, weduwe

20 nov. 1882, betr. moeilijkheden in de 
Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging
2 dec. 1882, overzicht van de gevoelens in 
Nederland t.o.v. Transvaal
10 jan. 1883, betr. stuk in de Hollandse 
Afrikaan, vertaling daarvan in het Engels en 
eventuele aanbeveling door Lady Gladstone
26 jan. 1883, betr. benoeming van 
Nederlandse consul te Pretoria
15 mrt. 1883, over geweld en gebruik van 
dynamiet in de kafferoorlog
24 mrt. 1883, betr. toestanden in Zuid-
Afrika
21 juli 1883, betr. emigratie
20 nov. 1883, commentaar op de 
onderhandelingen te Londen
28 dec. 1883, zorgen over de Deputatie en 
vraagstuk van het grondbezit in Londen

Tjeenk Willink, H.D. 23 nov. 1883, betr. toezending koffieplant 
voor afbeelding in tijdschrift

Toit, S.L. du (Superintendent
Onderwijs)

16 juli 1883, doet beroep op G. Beelaerts 
van Blokland zich ter beschikking te stellen 
voor leidende functie in Zuid-Afrikaanse 
Republiek
4 aug. 1883, deelt mede dat Deputatie in 
oktober naar Londen gaat (tweede blad 
ontbreekt)
21 nov. 1883, verslag van de 
onderhandelingen te Londen
30 nov. 1883, betr. de onderhandelingen te 
Londen
5 dec. 1883, verslag verloop 
onderhandelingen te Londen
8 dec. 1883, dankt voor een advies en 
verklaart akkoord met reservering hotel
10 dec. 1883, deelt mede dat men praktisch 
akkoord is met Lord Derby
28 dec. 1883, betr. een artikel in de 
Standaard, afzijdigheid van de Ned. 
Handel-Maatschappij e.d.

Trichard 2 dec. 1883, telegram betr. antwoord op een
voorstel

Trotsenburg, Ch. van 26, 28, 30 apr. en 6 mei 1883, dank voor 
bemiddeling bij vertrek naar Zuid-Afrika

Vereniging, Nederlands-
Zuid-Afrikaanse -

20 nov. 1882, stukken voor de vergadering 
op die datum n.a.v. het uittreden van prof. 
Kuyper en anderen. Onder deze stukken 
een tekst voor de rede van G. Beelaerts van 
Blokland gehouden op die vergadering

Visser, J.C. 26 mrt. 1883, betr. emigratie als telegrafist 
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naar Zuid-Afrika

Vogel, J.A. de 11 juli 1883, vraagt medewerking voor het 
drukken van postzegels (zie verder 
Enschede en Ministerie van Waterstaat)
11 nov. 1883, dankt voor bemiddeling en 
geeft verdere aanwijzingen

Vuylen, E.J.W. 15 juli 1882, betr. onderwijs in Zuid-Afrika 
en hulp uit Nederland

Waal, H.J.F. de 8 feb. 1883, betr. bankconcessie te Pretoria
12 feb. 1883, betr. bankconcessie te Pretoria
19 feb. 1883, heeft contact gehad met 
bankiers
16 mei 1883, verzoekt inlichtingen ter 
uitbreiding van de handel met Zuid-Afrika
26 juni 1883, vraagt om een gesprek
25 juli 1883, vraagt bijdrage f 2.000, - voor 
fonds emigratie
27 juli 1883, ontvangstbevestiging f 2.000,-
25 juli 1883 toezending kwitantie van Dull
16 aug. 1883, deelt mede dat contract met 
Bührmann over grond in Z.A. getekend is
18 aug. 1883, betr. aankoop grond in Zuid-
Afrika
1 sep. 1883, dringt er bij G. Beelaerts van 
Blokland dat hij vergadering bijwoont i.v.m. 
financiële moeilijkheden van blad 
Hollandsche Afrikaan
8 sep. 1883, vraagt f 1.000 te storten daar 
Janson meer geld nodig heeft voor de reis
11 sep. 1883 overzicht der financiën
27 sep. 1883, betr. redactie Hollandsche 
Afrikaan
1 okt. 1883, betr. berichtgeving in 
Hollandsche Afrikaan
31 okt. 1883 vraagt berichtgeving voor 
Hollandsche Afrikaan en zendt eerste 
rapport van Janson uit Zuid-Afrika
3 nov. 1883 vraagt hoe en waar hij zijn 
kandidatuur voor Nederlands consul in 
Transvaal te stellen
1 dec. 1883, vraagt om tekst van Pretoria 
Conventie
12 dec. 1883, betr. inhoud Hollandsche 
Afrikaan

Werff, W.J. van der 14 mei 1883, betr. aankomst dr. Jorissen en 
activiteiten Nederlandsch-Zuid-Afrikaanse 
Vereniging

Willebois, van der Does de 3 nov. 1883, betr. aanvraag bezoek 
Deputatie bij Gladstone

Willeumier, Ch.J. 10 sep. 1882, betr. verhouding Commissie in
Nederland en Comité in Pretoria voor 
emigratie naar Zuid-Afrika, benevens rol dr.
Kuyper

Wirtz, F. 8 dec. 1883, prijsopgave voor logies 
Deputatie in Hotel des Indes 's-Gravenhage

Worichs ? 27 feb. 1883, acht de heer Jute ongeschikt 
voor consul

Wüster, F.J.K. 20 nov. 1882, betr. Nederlandsche 
deelneming aan Staatsbank Zuid-
Afrikaanse Republiek en zijn eigen 
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eventuele benoeming tot consul

Wijck, T.A.J. van Asch van 14 nov. 1883 twee brieven betr. ontvangst 
van Deputatie en daarbij opmerkingen over
de Nederlandsche binnenlandse politiek
25 nov. 1883 betr. ontvangst Deputatie

Wijt, R. 3 jan. 1883, betr. uitzending ten Haaf en 
Kleeblad

48 A8. Kerkelijke aangelegenheden in de Zuidafrikaanse Republiek, 
1886-1891
Oorspronkelijke aanduiding A No 8, 1886-1891

 Aantekening van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): In feite handelt 
deze map over de uitzending van twee predikanten naar de Transvaal. 
Het eerste geval is dat van een vacature in Witfontein in 1886 en 1887. De 
ouderling C.J. Joubert vraagt bij schrijven van 8 januari 1886 om een 
predikant omdat de gemeente Witfontein zich niet heeft kunnen 
aansluiten bij de Verenigde Hervormd Gereformeerde Kerk (welke leraren
met een uitzondering allen predikanten zijn van Stellenbosch). De 
achtergrond van deze vraag komt o.a. naar voren in enkele brieven van de
heer W. Louis, die in geregelde correspondentie met G. Beelaerts van 
Blokland stond in verband met de opvoeding van Beelaerts van 
Blokland's tweede zoon Cornelis, die met de Deputatie naar Zuid-Afrika 
was vertrokken in 1884.

 Het tweede geval betreft een vacature in Rustenburg waarover Ds. 
Goddefroy van Pretoria aan G. Beelaerts van Blokland schreef. Het blijkt 
dat er drie gegadigden waren n.l. Ds. A.A. Schouten van Rhoon, Ds. J.W. 
Katzman van Dinxperlo en Ds. van Belkum van Zierikzee. 
Laatstgenoemde vertrekt in 1891 naar Zuid-Afrika. Hij heeft later nog met 
G. Beelaerts van Blokland gecorrespondeerd, in de bundel brieven aan G. 
Beelaerts van Blokland 1884 en 1891-1895 (inv.nr. 54) is nog een 
interessante brief van hem van 19 aug. 1892.

49 Knipsels uit kranten en tijdschriften verzameld door G.J.Th. Beelaerts van Blokland 
over Zuid-Afrika en zijn activiteiten als gezant vandat land, met uitnodigigingen, 
menu’s, tafelschikkingen en enige correspondentie uit dien hoofde.
1895-1896

50-55 Briefwisseling van G.J.Th. Beelaerts van Blokland, gekenmerkt B met volgnummer.
1850-1897
Deze briefwisseling is van een alfbetische naamindex en nadere toegangen op onderwerp voorzien.
50 B 0: 1850-1868

Oorspronkelijke aanduiding B 0.
 1. Brieven van uiteenlopende familieleden, 1850-1861
 2. Brieven van J.A. Tours en J.G. (Jan) Vogel uit de gymnasium-tijd, 1860-

1862
 3. Brieven van U.H. Hüber uit de academie-tijd, 1863-1868
 4. Brieven van L. van Meeuwen uit de academie-tijd, 1863-1868
 5. Brieven van O.W. Star Numan uit de academie-tijd, 1863-1868
 6. Brieven van J.G. Vogel uit de academie-tijd, 1863-1868 NB. Zie ook 

inv.nr. 58 bundel 11.
 7. Brieven van diverse andere personen uit de academie-tijd, 1863-1868
 8. Brieven van H. Binnerts uit de academie-tijd, 1863-1868

51 B 1: 1868-1883
Oorspronkelijke aanduiding B 1

 1. 1868-1871
 2. 1872-1875
 3. 1876-1877
 4. 1878-1879
 5. 1880
 6. 1881
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 7. 1882
 8. 1883

52 B 2: 1884-1887
Oorspronkelijke aanduiding B 2

 1., 1884
 2., 1884 Transvaalsche aangelegenheden NB. Nader ontsloten in de 

hierna volgende Brievenlijst I: briefregesten 1884 en 1891-1895.
 3., 1885
 4., 1886
 5., 1887

53 B 3: 1888-1890
Oorspronkelijke aanduiding B 3

 1., 1888
 2., 1889
 3., 1890
 4., 1891

54 B 4: 1884-1895
Oorspronkelijke aanduiding B 4

 1. 1891 uit Zuid-Afrika, met chronologische lijst van afzenders (c. 1980) 
NB. Nader ontsloten in de hierna volgende Brievenlijst I: briefregesten 
1884 en 1891-1895. Zie voor voorafgaande correspondentie inv.nrs. 45, 47
en 52 sub 2.

 2. 1892 uit Zuid-Afrika, met chronologische lijst van afzenders (c. 1980) 
NB. Nader ontsloten in de hierna Brievenlijst I: briefregesten 1884 en 
1891-1895.

 3. 1893 uit Zuid-Afrika, met chronologische lijst van afzenders (c. 1980) 
NB. Nader ontsloten in de hierna volgende Brievenlijst I: briefregesten 
1884 en 1891-1895.

 4. 1894 uit Zuid-Afrika, met chronologische lijst van afzenders (c. 1980) 
NB. Nader ontsloten in de hierna volgende Brievenlijst I: briefregesten 
1884 en 1891-1895.

 5. 1895 uit Zuid-Afrika, met chronologische lijst van afzenders (c. 1980) 
NB. Nader ontsloten in de hierna volgende Brievenlijst I: briefregesten 
1884 en 1891-1895. Voor opvolgende correspondentie zie inv.nr. 55.

 6. brieven van mevrouw Koopmans-de Wet 1891-1892
 7. fragmenten van brieven van mevrouw Koopmans-de Wet 1892-1894
 8. brieven van de heer Louis, 1884-1892
 9. brieven van Dr W.J. Leyds, 1891, met specificatie (c. 1980):
 - 28 feb. 1891, verzoek te bewerken dat het bestuur van de Christelijke 

Philantropische Inrichtingen te Doetinchem een schrijven aan de regering 
der Zuid-Afrikaanse Republiek terugneemt; onjuiste bemoeiing met 
zaken in Portugal door dr. Clark, consul in England; verzoek aan G. 
Beelaerts van Blokland om copie te zenden van zijn demarche in Portugal 
inz. M. Murdo’s zwendelarij; aankomst mr. Coster en overlijden van de 
heer Kalff; verdwijnen van het woord "aangrenzend" uit Tractaten; vraag 
naar contacten van G. Beelaerts van Blokland met Fransen inz. 
stoomboten; houding Joubert tegenover G. Beelaerts van Blokland; 
samenwerking D.J. du Toit met Rhodes; candidatuur prof. Mansvelt voor 
superintendant van Onderwijs; brief dr. de Wall Bake over moeilijkheden 
financiering Nederlands-Zuidafrikaanse Spoorweg Maatschappij

 - 27 mrt. 1891, adressering officiële correspondentie; reis president naar 
Natal, waar men de Transvaal niet onwelgezind is; regeringsgarantie voor 
aandelen spoorweg van £ 9600 per mijl

 - 3 April 1891, klacht over trage afhandeling van zaken in Nederland; 
akkoord met uitgifte aandelen Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorweg 
Maatschappij tegen koers 115; moeilijkheden met Duitsers over voordelen
van de Kaapkolonie inz. spiritualiën

 - 5-7 mei 1891, moeizaam verkregen toestemming van de Volksraad inz. 
lening

 - 21 mei 1891, machinaties van Oppenheim inz. de lening; terugtrekken 
brief bestuur Doetinchem (zie brief 28 febr.); verbetering van het bestuur 
der financiën is moeilijk; Selati-spoorweg; moeilijkheden door 
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wantrouwen in de regering van Nederlandse zijde
 - 28 juni 1891, Selati-spoorweg en Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorweg

Maatschappij
 - ? juli 1891, verzoek mededeling over te brengen aan pres. Reitz (over 

Post verdrag); machinaties Oppenheim; waarschijnlijkheid benoeming 
prof. Mansvelt (zie 28 febr.);

 - 24 nov. 1891, verslag van de Maatschappij tot Bevordering van 
Immigratie, Leyds raadt aan de maatschappij te liquideren; toetreding tot
de Postunie en art. 4 van de Londense Conventie; gedachte in Nederland 
speciale examens in te stellen voor jongeren uit Zuid-Afrika, dit moet niet
gebeuren want anders gaat men in Engeland studeren; moeilijkheden 
met financiën van Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij; 
vice-president Smit moet behandeld worden door prof. Snellen

 10. brieven van Dr W.J. Leyds, 1892, met specificatie (c. 1980):
 - 20 feb. 1892, financiële zaken en Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorweg

Maatschappij. Advies inz. Selati-spoorweg
 - 4 mrt. 1892, Britse drang dat evenals in de Vrijstaat gebeurt brieven aan 

de Hoge Commissaris steeds door de president worden ondertekend; 
overeenstemming over de Selati-spoorweg; verzoek generaal Smit voor 
te lichten over leningen en spoorwegzaken; afschrift van een brief van 
Dekker te Parijs

 - 18 Maart 1892, waarschuwing tegen Halder; vraag over Dekker (Parijs) 
(zie ook 4 Mrt); moeilijkheden met de Nederlands-Zuid-Afrikaanse 
Spoorweg Maatschappij

 - 9 April 1892, reis Knappe naar Europa i.v.m. lening en vraagstukken 
daarbij; spoorlijn Natal-Transvaal

 - 27 mei 1892, diverse kleine zaken benevens spoorweg- en 
leningskwestie

 - 14 aug. 1892, terugkeer gen. Smit; onderwijskwesties i.v.m. bezoek 
Mansvelt aan Nederland; financiële moeilijkheden van de Nederlands-
Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij en politiek spel met Natal over 
de spoorweg; houding Zuid-Afrikaanse Republiek t.a.v. voorstel muntunie
tussen Britse koloniën in Zuid-Afrika en de Boerenrepublieken; oprichting
Museum en verzoek munten daarvoor te zenden; moeilijkheden over de 
Postunie

 - 25 sep. 1892, besluit een wet te maken over huwelijken van kleurlingen 
onderling; betr. onderhandeling met Rotschild

 11. brieven van Dr W.J. Leyds, 1893-1894, met specificatie (c. 1980):
 - 19 (?) jan. 1893, telegram betr. voorgenomen benoeming tot ridder Ned. 

Leeuw
 - 22 jan. 1893, schriftelijke uitwerking van telegram 19 jan.
 - 25 maart 1893, schriftelijke uitwerking van telegram.
 - 6 mei 1893, lening Selati-spoorweg; moeilijkheden met de Nederlands-

Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij; presidents-werkiezingen
 - 6 mei 1894, politieke achtergronden van benoeming Esselen tot 

Staatsprocureur
 - 13 mei 1894, benoeming Schilthuis tot directeur Nationale Bank; 

voorbereiding opening Delagoa-lijn
 - 20 mei 1894, ridderorden en een zaak met de heer Baersveldt
 - 11 nov. 1894, diverse onderwerpen van secundair belang o.a. 

vertegenwoordiging van de Nederlandse Marine bij de opening van de 
Delagoa-lijn

 - 30 dec. 1894, Vertegenwoordiging Nederlandse marine bij opening 
Delagoa-lijn

 12. brieven van Dr W.J. Leyds, 1895-1896, met specificatie (c. 1980):
 - 17 jan. 1895, decoratiekwestie; actie Goerz als z.g. officieus contactman 

van het Auswärtige Amt en activiteiten van een zekere Von Malzahn
 - 3 mrt. 1895, verzoek een portret te zenden (zie bijlage); tweede directeur

Nationale Bank; terugroeping Sir Henry Lock en ambities Sir Hercules 
Robinson; aanbeveling voor de heer Werker als medewerker voor Selati-
lijn

 - 28 apr. 1895, actie prof. Kettler; gesprek met Von Horff (Duits Consul) 
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over onuitvoerbare plannen tot Duitse kolonisatie in Transvaal wegens 
voorkeursrecht van Transvalers en slechte of ongezonde kwaliteit van nog
beschikbaar land; proclamatie waarbij Iambaan en Umbegesa bij 
Zoeloeland worden gevoegd en eventuele actie van Rhodes indien de 
Boeren de Portugezen zouden steunen, verband met toestand in 
Kaapkolonie; bezoek delegatie Oranje Vrijstaat en politiek in de 
zusterrepubliek; zorg over Portugees havenbeleid; opdringerigheid van 
Goerz (zie br. 17 jan.)

 - 9 juni 1895, telegram van Smit inz. Selati-maatschappij; vraag naar de 
standing van de "Berliner Korrespondenz"; moeilijkheden van 
persoonlijke aard tussen verschillende ambtenaren

 - 10 Juni-26 juli 1895, sollicitatie Dekker word uitgelokt door Smit; fraai 
verslag van de feestelijkheden in Mozambique en incidenten daarbij, 
Mook deugt niet als ambtenaar

 - 24 dec. 1895, benoeming consul van Italië; ontraadt promotie over Zuid-
Afrikaans onderwerp door zoon van G. Beelaerts van Blokland

 - 30 juni 1896, verzoek een brief over te brengen aan de heer Jorissen
 13. brieven van C. Beelaerts van Blokland uit Zuid-Afrika, 1896
 14. brieven van H. Pierson te Zetten inzake Talitha Kumi, 1886-1888
 15. Afschrift door G. Beelaerts van Blokland (1908-1997) van de brieven uit

1891-1893 van Janna Mulder, als dienstbode naar Zuid-Afrika vertrokken 
en werkzaam geworden bij de familie Kruger, getypt (c. 1980) NB. Zie 
Brievenlijst I: briefregesten 1884 en 1891-1895 onder Mulder, J. De 
originelen in inv.nr. 54 bundels 1-3.

55 B 5: 1896-1897
Oorspronkelijke aanduiding B 5

 Albrecht J., te Paterswolde2 jan. 96, vraagt inlichtingen i.v.m. Jameson 
raid

 Albertini (Parijs)20 aug. 96, dankt voor goede raad (zie ook Consul Parijs 
11 aug.)

 Aken J.M.van, (Spijkenisse)29 april 96, verzoekt onderhoud maar vraagt 5 
mei andere datum

 Andreae, prof.Fockema, (Leiden)15 feb. [96], betr. eventueel doctoraat 
honoris causa voor hoofdrechter Kotzé

 Anthennis, G.Th., (Brussel)15 okt. 96, betr. betrekking voor de heer 
Ledoux in de Zuid-Afrikaanse Republiek
21 okt. 96, verzoekt de heer Ledoux te ontvangen 

 Artz28 aug. 96, vraagt een aanbeveling
 Asbeck-Brusse, mw. van, (Amsterdam)4 juni 96, vraagt adres van heer J. 

Boeschoten, secr. der Zuid-Afrikaanse Republiek
 Asch van Wijk, J.J.H. van17 mrt. 96, vraagt inlichtingen over mogelijkheid 

plaatsing onderofficieren der artillerie bij leger Zuid-Afrikaanse Republiek
 Asch van Wijk, T.A.J. van23 juni 96, introductie voor de heer Verschuur, 

journalist (met handleiding)
8 juli 96, betr. sergeant-majoor Engel die naar Transvaal wil 

 Assurantie "de Nederlanden" (Amsterdam)22 feb. 96, vraagt inspecteur 
Prior te ontvangen i.v.m. uitbreiding hypotheekbedrijf in Zuid-Afrika

 Association des Mines de la République Sud Africaine11 juni 96, overzicht 
van de productie der mijnen
14 okt. 96, bericht dat mijnen gewoon doorwerkten en er niet is gestaakt 

 Auswärtiges Amt (Berlijn)17 sept. 96, vraagt per note verbale opgave 
namen enz. van gezantschapspersoneel

 Bake, R. van de Wall1 feb. 96, betr. bijdrage aan het Taalfonds
22 feb. 96, bericht aan commissarissen Nederlands-Zuid-Afrikaanse 
Spoorweg Maatschappij over dynamiet-ramp
13 mei 96, betr. rekeningen en concessie Nederlands-Zuid-Afrikaanse 
Spoorweg Maatschappij
19 juni 96, betr. gift voor getroffenen bij ramp van SS. ‘Drummond Castle’ 

 Bakhuis Roozeboom, H.W. (Amsterdam)4 en 5 dec. 96, betr. benoeming 
van een Staats-chemicus in Zuid-Afrikaanse Republiek

 Belen, P. v. (Bodegraven)10 sep. 96, wil als onderwijzer naar Zuid-
Afrikaanse Republiek
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 Ba1jon, H.27 febr. 96, vraagt een onderhoud aan
 Banque Francaise de l'Afrique du Sud16 mrt. 96, betr. legalisatie 

verklaring voor introductie Modderfontein Gold Mining ten beurze te 
Parijs

 Bashford (Berlijn)jan. 96, verzoekt ontvangen te worden om geen 
onjuiste berichten te geven

 Bel, Mej.17 aug. 96, vraagt of het werkelijk onraadzaam is om als vrouw 
alleen naar Zuid-Afrika te gaan

 Belt, P.W.F. (Pretoria)16 febr. 96, interessant verslag over Transvaal ten 
tijde van de Jameson Raid en verdere bijzonderheden

 Berg, Henri van den9 feb. 96, verzoekt ontvangen te worden
 Berg, K. van den (Hasselt)19 aug. 96, vraagt plaats bij politie in Zuid-

Afrikaanse Republiek
 Bettink, prof Wefers (Utrecht)19 jan. 96, betr. studie Zuidafrikaanse 

studenten aan Ned. Universiteiten
 Beukelman, J. (Gennep)19 nov. 96, zou gaarne als waterbouwkundige 4 à 

6 jaar in Zuid-Afrikaanse Republiek werken
 Bientjes, (Zutphen)12 feb. 96 betr. sollicitatie naar post leraar gymnasium 

te Pretoria
 Bihoun (Frans Gezant den Haag)7 jan. 96, vraagt onderhoud alvorens G. 

Beelaerts van Blokland naar Parijs vertrekt
 Bilders-van Bosse, mw.5 mrt. 96, aanbeveling voor loodgieter van Loo 

(zie aldaar) die naar Zuid-Afrika wil gaan
 Bisdom, Wijckerheld1 mei 96, introductie voor zoon van 35 jaar die naar 

Zuid-Afrikaanse Republiek wil gaan
 Blussé & Co (uitgever Dordrechtse Courant)6 feb. 96, vraagt hoe geld 

verzameld voor Zuid-Afrika moet worden besteed
 Blankenstein-van Gelder, mw van (Woerden)18 okt. 96, wil G. Beelaerts 

van Blokland spreken als correspondente van Standard & Digger news
 Blankenstein, R. van7 dec. 96, betr. interview met Standard & Diggers 

News
 Boekstaefe, van (Rijssel)15 jan. 96, solliciteert naar betrekking als 

bacterioloog in Zuid-Afrikaanse Republiek
 Boer, P.A. (Rotterdam)1 jan. 96, stelt zich ter beschikking voor dienst in 

Zuid-Afrikaanse Republiek
 Boeschoten, van (Ondersecretaris van Staat Zuid-Afrikaanse Republiek)3 

juni 96, vraagt voor zijn vertrek naar Parijs of er nog instructies uit 
Pretoria zijn
16 juli 96, wil G. Beelaerts van Blokland dringend spreken 

 Boissevain, Ch. (directeur Handelsblad)9 jan. 96, (tel) vraagt raad over 
eventuele dank aan Keizer voor telegram

 Bolk, cand. notaris9 jan. 96, wil nader overleg over positie in Zuid-
Afrikaanse Republiek (zie ook v. Meeuwen)

 Bom, A -19 mrt. 96, aanbeveling voor Philip Knoppers die als onderwijzer 
naar Zuid-Afrika wil gaan

 Boonzayer, M.F. (Gorinchem)18 juli 96, vraagt inlichtingen en introductie 
in Zuid-Afrikaanse Republiek voor A.B.B. Bischof

 Booy, de (Haarlem)8 dec. 96, betr. inning van een vordering te Pretoria
 Borch van Verwolde, baron van den4 jan. 96, gelukwens met mislukken 

Jameson Raid
 Borgesius, Goeman8 jan. 96, gelukwens met mislukken Jameson Raid
 Bos, T. JznZie Maatschappij voor Nijverheid en Landbouwexploitatie in 

Transvaal
 Boyé, A.G. (Parijs)27 feb. 96, verzoekt aanbeveling voor zijn zoon bij 

President Krüger
 Brauw, W.M. de (Commissaris der Koningin Zeeland)8 jan. 96, gelukwens 

met afloop Jameson raid
 Bremer J.M. (Leiden)21 aug. 96, vraagt om aanbeveling bij Nederlands-

Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij
 Brossois, L. (Delft)? apr. 96, vraagt consent voor vervoer Steyer geweer 

voor zoon in Zuid-Afrikaanse Republiek
 Bruch, Wilhelmus23 mrt. 96, vraagt inlichtingen over plaatsing 
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onderwijzers in Zuid-Afrikaanse Republiek
 Bruyn, W.M. de (Rotterdam)25 jan. 96, vraagt hulp bij samenstelling boek 

over onlusten in Transvaal
15 feb. 96, vraagt of G.R.v.B. een voorwoord wil schrijven
20 feb. 96, dankt voor ontvangen voorwoord 

 Büchemans, sergeant14 mrt. 96 biedt zich aan voor dienst bij artillerie 
Zuid-Afrikaanse Republiek

 Bye, mw. van der Does de - (Breda)zie Roukens v.d.D.d.B.
 Bijl, J.V. (Delft)18 sept. 96, vraagt inlichtingen over kansen immigranten 

Zuid-Afrikaanse Republiek
 Chancellerie Federale Suisse16 okt. 96, betr. legalisatie
 Cloetingh, A.J.15 mrt. 96, wil als 2de meisje of kindermeid naar Pretoria
 Coenen, P., te Odenkirchen14 okt. 96, betr. regeling van een erfenis
 Compagnie Franco-Belge des Chemins de fer du Nord de la Rep. Sud-

Africain25 feb. 96, betr. ondertekening van de obligaties
 Compagnie, Oost-Afrikaanse (Rotterdam)27 feb. 96, verzoek in contact te

brengen met de heer Leyds
 Consul-generaal Zuid-Afrikaanse Republiek te Amsterdam (de heer 

Snethlage)21 mei 96, betr. klacht van de heer Engelbrecht
14 aug. 96, betr. exequatur voor de heer Oyens en toezicht materiaal voor 
Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij
18 aug. 96, bereid toezicht op zich te nemen onder bepaalde 
voorwaarden
20 okt. 96, gaat niet naar beproeving geschut Schneider-Creusot
23 okt. 96, toezending verklaring Hellema
24 nov. 96, meldt een ware rage voor emigratie naar Zuid-Afrikaanse 
Republiek
26 nov. 96, gegevens betreffende de heer Evers 

 Consul-Generaal Zuid-Afrikaanse Republiek te Brussel (de heer van 
Deth)8 jan. 96, betr. Jameson Raid
15 jan. 96 (ontbreekt)
12 feb. 96, betr. bezoek Leyds aan Brussel
2 mrt. 96, koning Leopold kan Leyds niet ontvangen (bang voor positie 
Congo, overigens veel sympathie voor Zuid-Afrikaanse Republiek in 
België
19 aug. 96, brengt vragen over uit Leuven
22 sep., 25 sep., 30 sep. en 16 okt. 96, betr. tram in Johannesburg, in 
laatste brief ook eventueel een consul in Antwerpen?
18 mrt. 96, Interesse in Zuid-Afrikaanse Republiek in België
31 mrt. 96, Commentaar op Brits-Transvaalse betrekkingen 

 Consul te Frankfort am Main27 juni 96, vraagt Staatscourant Zuid-
Afrikaanse Republiek en lijst douanetarief

 Consul-Generaal te Lissabon11 mei 96, betr. nieuwe directeur der 
spoorwegen in Lorenço Marques en andere onderwerpen

 Consul Generaal te Londen (de heer Montague White)?? jan. 96, betr. 
nieuwjaarswens en uitlander-kwestie
22 jan. 96, betr. toezicht op bladen en verzoek ontvangen te worden
12 feb. 96, betr. voorstel Home Rule te geven aan Witwatersrand
4 apr. 96, (tel) betr. overlijden generaal Smit
8 mei 96, mededeling hoe de onder-staatssecretaris van Boeschoten zal 
reizen en waar hij in Utrecht te vinden is.
9 juli 96, betr. vreemd optreden Luitenant Eloff
4 aug. 96, vraagt om £ 800 voor onkosten Jameson proces
29 sep. 96, betr. invoer meubilair (zie ook consul-generaal Parijs 23 sept) 

 Consul Generaal te Parijs (de heer Pierson)2 jan. 96, reactie op Jameson 
Raid
24 jan. 96, diverse ambtsberichten o.a. over omkopen in Transvaal
25 jan. 96, verzoek aan G. Beelaerts van Blokland om naar Parijs te komen
27 jan. 96, vrees voor campagne tegen Zuid-Afrikaanse Republiek
1 feb. 96, de Consul Generaal betreurt niet verder te kunnen werken.
20 feb. 96, de nieuwe Consul-Generaal bespreekt zijn activiteiten en 
meldt het effect van de dynamiet-ramp op de beurs te Parijs
6 mrt. 96, heeft dr. Leyds die in Parijs was niet ontmoet. Vermeldt 
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moeilijkheden met erkenning handtekening voor legalisatie
29 apr. 96, meldt voor Zuid-Afrikaanse Republiek gunstige houding van 
Frankrijk
30 apr. 96, tevreden over straf Jameson c.s.
2 juli 96, betr. oprichting hotel in Johannesburg en opening maildienst 
vanuit Le Havre naar Zuid-Afrika
25 juli 96, meldt twijfel over degenen die achter de nieuwe maildienst 
zitten. Gaat propaganda maken voor Zuid-Afrikaanse Republiek
29 juli 96, betr. legalisatie van handtekeningen
11 aug. 96 (2 brieven): A vestigt aandacht op Compagnie Commerciale du 
Transvaal et Madagascar. B betr. ing. Albertini (met bijlage)
22 aug. [96], klacht over onjuiste advertentie. B-lijst aandeelhouders (zie 
11 aug.)
26 aug. 96 (2 brieven): A vraag over opportuniteit actie consul-generaal 
inz. Portugese kwestie. B overzicht Franse pers inzake Portugese kwestie
16 sept. 96, betr. onderwijs in Zuid-Afrikaanse Republiek en waterleiding 
Johannesburg
21 sept. 96, betr. bouw hotel Johannesburg (zie ook brief 2 juli)
23 sept. 96, betr. invoer ameublement
23 okt. 96, betr. invoerrechten in geval van tijdelijke invoer juwelen
9 nov. 96, betr. activiteiten op voorlichtingsgebied
18 nov. 96, betr, activiteiten op voorlichtingsgebied.
18 nov. 96, vraagt naam advokaat voor opstellen statuten enz. vraagt of 
tarief invoerrechten is gewijzigd 

 Consul-Generaal te Napels (de heer A. Kettner)17 jan. 96, meldt 
enthousiasme in Italië over succes van Boeren (Jameson luitenant 
Terapani biedt zijn diensten aan)
23 jan. 96, zendt gedichten Klaus Groth (zie bij Groth)
13 feb. 96, bericht inscheping Rhodes in Napels
17 feb. 96, betr. betrekkingen Italië-Zuid-Afrika
7 mrt. 96, brief van Mignolet (zie aldaar)
3 juni 96, betr. Groenboek en afremmen emigratie
24 juni 96, (2 brieven) A vraagt instructies over eventuele directe 
correspondentie met min. v. Buitenl. Zaken te Pretoria B vestigt aandacht 
trage overslag in Delagoa Baai. Durban is veel beter
22 aug. 96 (2 brieven): A betr. aanbesteding spoorweg. B aanvrage verlof
8 dec. 96, moet voor behandeling post verlaten maar zorgde voor 
vervanger 

 Coops, J.C.26 feb. 96 vraagt bezoek aan voor Kakebeke die naar Zuid-
Afrika wil gaan

 Corvinus± 20 jan. 96, geeft een eigen lezing van de gebeurtenissen om de 
Jameson Raid

 Costa Rica, Gozant van - te Parijs8 okt. 96, vraagt inlichtingen over 
emigratie voor heer Haas-Depas

 Coster, H.J. (Pretoria)18 apr. 96, belangrijke brief over verhouding Zuid-
Afrikaanse Republiek en Engeland met afwijzing oplossing via een 
conferentie en verwachting van oorlog

 Coster van Voorhout18 mrt. 96, aanbeveling voor Nico Lionarons
 Courcelles, P. de (Brussel)31 okt. 96, betr. aanbieding van wijn
 Daily Messenger, hoofdredacteur16 jan. 96, vraagt voorlichting over 

interpretatie verdrag van 1884
19 jan. 96, zendt knipsel van rapportage van onderhoud met G. Beelaerts 
van Blokland 

 Dalmen, W.H.6 mei 96, verzoekt G. Beelaerts van Blokland te moge 
spreken i.v.m. vertrek naar Zuid-Afrikaanse Republiek

 Das, H.W.L.8 aug. 96, vraagt of er ook kansen zijn in Zuid-Afrikaanse 
Republiek voor slagers. (Brief is vooral interessant wegens hetgeen hij 
over Nederland schrijft)

 Dedem, B. baron van4 feb. 96, sympathiebetuiging met Zuid-Afrikaanse 
Republiek

 Delange, J.F. (Luik)?? aug. 96, verzoekt benoeming tot lid van commissie 
van toezicht op wapenleveranties uit Duitsland aan Zuid-Afrikaanse 
Republiek

 Delden, C.L. en C.H. van10 feb. 96, vragen inlichtingen over rechterlijke 
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macht in Zuid-Afrikaanse Republiek
 Deneke, luitenant (Döbeln)18 feb 96, wil Zuidafrikaanse Republiek dienen

en leger inrichten
13 mrt. 96, biedt aan verdedigingsplan voor Zuid-Afrikaanse Republiek te 
maken 

 Desjardins, Arthur13 mei 96, dankt voor toezending brief dr. Jorissen aan 
Chamberlain, de redenering is onweerlegbaar.

 Dicke, M.A. (Dordrecht)19 sep. 96, vraagt aanbeveling voor zoon aan 
Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij
24 okt. 96, bericht over hoe het zijn zoon is vergaan 

 Diggelen, van28 aug. 96, Tel. verzoekt bemiddeling om aan parade deel 
te nemen in uniform van commandant der Johannesburger Vrijwilligers

 Domela Nieuwenhuis, prof.1 apr. 96, betr. eredoctoraat voor hoofdrechter
Kotzé

 Domela Nieuwenhuis (consul-generaal van Nederland in Pretoria)22 jan. 
96, verbetering van zijn salaris, uitzending officieren voor de artillerie en 
bevordering muziekleven in Zuid-Afrikaanse Republiek
1 feb. 96, schuld Huysse, actie om gelukwensen uit Nederland in de 
Volksstem te publiceren
8 mei 96, dankt voor toezending proefschrift C. Beelaerts van Blokland 
(zoon G.), bevordering Nederlandse boekwinkels in Zuid-Afrikaanse 
Republiek, Nederlandse artillerieofficieren en benoeming prof. 
Molengraaf tot Staatsgeoloog.
20 juli 96, betr. Nationale Executiekamer (zie ook aldaar) 

 Donker, luitenant (Delft)13 mrt. 96, vraagt onderhoud in verband met 
emigratie naar Zuid-Afrikaanse Republiek
4 juni 96, vraagt raad n.a.v. brief Nederlandse consul-generaal te Pretoria 

 Dresdener Neueste Nachrichten4 sept. 96 (prospectus)
 Drimmelen, G.C. van1 mei 96, vraagt na slagen oudste zoon in Zuid-Afrika

hulp voor emigratie jonge[re zoon?]
 Dull, W. (Amsterdam)7 jan. 96, vermeldt dat Duitse handelsrelatie in 

Lissabon deed polsen inzake overdracht Delagoa Baai aan Duitsland of 
anderen
18 feb. 96, bericht over Duitse actie in Lissabon 

 Dubreil, J. (Parijs)29 jan. 96, vraagt introductiebrieven voor Zuid-
Afrikaanse Republiek

 Duykers (Amsterdam)11 feb. 96, vraagt naar mogelijkheden voor zijn 
tweede zoon als organist in Zuid-Afrika aan de slag te komen

 Duyl, van (Amsterdam)12 feb. 96, belangrijke brief betr. het voorspel van 
de Jameson Raid en de onwil om zich in te passen in het kader van de 
Zuid-Afrikaanse Republiek te Johannesburg
14 feb. 96, (briefkaart) met aanhaling uit Britse bron, dat 
Gezondheidscommissie te Johannesburg in staat is de gemeentediensten 
te doen
16 feb. 96, betr. toestand in Zuid-Afrika en in Engeland (lezenswaardig)
16 feb. 96, betr. achtergronden speech van Chamberlain
17 feb. 96, betr. achtergronden speech van Chamberlain.
28 feb. 96, verzoek dr. Leyds in kennis te brengen met J.N. Robertson 
Scott correspondent Cape Times, die Van Duyl hielp
12 apr. 96, verwijzing naar blad Truth volgens hetwelk de Jameson Raid in 
april had moeten plaatsvinden 

 Ebbeler, J.H.16 juni 96, vraagt gedurende verlof uit Zuid-Afrika G. 
Beelaerts van Blokland te bezoeken

 Eek, D.F. van (Den Helder)5 jan. 96, verzoekt tussenkomst bij overbrengen
hulde aan president Krüger

 Eggers, F.A. (Amsterdam)8 mei 96, betr. ontwerpwet op ontplofbare 
stoffen

 Eltzbacher, Julius (Amsterdam)1 dec. 96, aanbeveling voor Wilhelm 
Stadelbauer, bierfabrikant te Aken

 Eigeman, ds. (Dordrecht)12 mrt. 96, verzoekt ontvangen te worden met 
dochter die als onderwijzeres naar Zuid-Afrikaanse Republiek wil gaan

 Enderlé, R.9 juni 96, solliciteert voor betrekking bij Nederlands-Zuid-
Afrikaanse Spoorweg Maatschappij
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24 aug. 96, dankt voor bemiddeling 
 Engel, C. (Oldebroek)4 aug. 96, biedt zich aan voor dienst als sergeant-

majoor in leger Zuid-Afrikaanse Republiek
 Engelbrecht8 apr. 96, vraagt gegevens over regeling van het krijgswezen 

in de Zuid-Afrikaanse Republiek
24 apr. 96, vraagt toestemming te vermelden dat G. Beelaerts van 
Blokland hem naar de Ned. consul-generaal te Pretoria heeft verwezen
16 mei 96, ziet af van geschrift als bedoeld in brief van 8 april
23 juli 96, stelt nog verdere vragen over het krijgswezen in de Zuid-
Afrikaanse Republiek 

 Engelenburg, ds.5 apr. 96, deelt mede dat dr. Jorissen de schrijver is van 
de open brief aan minister Chamberlain
30 mei 96, kondigt de komst van dr. Jorissen als correspondent van de 
Volksstem aan
23 juni 96, heeft voor Jorissen het perstarief verkregen zodat hij meer kan 
voorlichten, ook in Duitsland 

 Enthoven, R.12 feb. 96, vraagt onderhoud
 Erasmus, D.W.16 apr. 96, wil G. Beelaerts van Blokland bezoeken
 Ewerboek (Bad Neuendorf)10 aug. 96, wil steenbakkerij stichten bij 

Johannesburg en vraagt of daar geschikte klei aanwezig is
 Falcon y Guevedo, Luis (Las Palmas)30 mei 96, vraagt om in Las Palmas 

consul-generaal der Zuid-Afrikaanse Republiek te mogen zijn
 Fokkens, H. (Leeuwarden)7 nov. 96, vraagt hulp en raad om naar 

Transvaal te emigreren als horlogemaker en instrumentmaker
 Fokker, R. (Bussum)2 aug. 96, betr. twee jonge boeren die naar Zuid-

Afrikaanse Republiek willen
 Fontein, Th.J.P.6 apr. 96, vraagt onderhoud inz. betrekking in Zuid-

Afrikaanse Republiek
 Franck, Louis (Antwerpen)10 okt. 96, vraagt naar wetgeving inzake 

kansspel in Zuid-Afrikaanse Republiek
 Franken ('s-Gravenzande)25 jan. en 15 feb. 96, uit sympathie voor Zuid-

Afrikaanse Republiek
 Fremery, James de (New York)22 apr. 96, betr. houding Amerikanen 

tegenover Zuid-Afrikaanse Republiek (interessant)
27 apr. 96, zendt voor Zuid-Afrikaanse Republiek gunstig hoofdartikel uit 
New York Herald 

 Froger, luitenant (Utrecht)28 aug. 96, vraagt inlichtingen over 
dienstneming bij leger Zuid-Afrikaanse Republiek

 Geyter, Julius de? feb. 96, gedicht aan S.J. du Toit (gedrukt)
 Gilfillon(zie Hoyle)
 Goron, M. (Parijs)3 aug. 96, biedt zijn diensten aan
 Groth, Klaus22 jan. 96, zendt enthousiast gedicht over de Boeren
 Grevius (Veenendaal)12 mei 96, verzoekt inlichtingen over kansen in de 

Zuid-Afrikaanse Republiek
 Grünfeld, dr. (Berlijn)6 apr. 96, legalisatie van documenten voor baron 

von Kuffner (zie Kuffner)
 Grütz, V. (Berlijn)3 jan. 96, biedt zijn diensten aan
 Haas, Louis (Luik)12 okt. 96, betr. emigratie naar Zuid-Afrikaanse 

Republiek (zie ook gezant Costa-Rica)
 Hagers J. (Rotterdam)15 okt. 96, wil emigreren maar vraagt eerst naar 

betrekking
 Haïti (minister-resident van - te Parijs)1 feb. 96, verzoekt een mededeling 

te mogen doen
 Hekkert, M.8 apr. 96, vraagt bemiddeling voor aflossing van schulden 

door Van Swieten in de Zuid-Afrikaanse Republiek
 Hamakers, H.9 mrt. 96, beveelt zich aan als correspondent van de Castle 

Line
 Handelsblad, Correspondent te Parijs van Algemeen -20 jan. 96, zendt 

tekst van verslag over gesprek met G. Beelaerts van Blokland
 Hart, de30 apr. 96, zendt telegram van hulde voor de Afrikaners
 Hartshalt, K. (Pretoria)29 feb. 96 (2 brieven), wil repatriëren om 

familieredenen
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12 sep. 96, betr. vertegenwoordiging Zuid-Afrikaanse Republiek op 
tentoonstellingen 

 Hartshalt-Fokhout, mw. M.J.C. (Pretoria)23 mrt. 96, verzoekt voor haar 
man benoeming als secretaris op het consulaat te Amsterdam

 Hartshalt, W.P. (Rotterdam)6 okt. 96, vraagt onderhoud met G. Beelaerts 
van Blokland i.v.m. familieaangelegenheden

 Havelaar, P.J.7 jan. 96, gelukwens met afloop Jameson Raid
14 sep. 96, deelt mede dat hoofdagentschap van Eerste Nederlandse 
Verzekering Maatschappij in Zuid-Afrikaanse Republiek zal worden 
gevestigd 

 Heeckeren, M.R. van (gezant in Portugal)? aug. 96, wijst op het belang van
een groter aantal diplomatieke posten van de Zuid-Afrikaanse Republiek 
in Europa (fragment)

 Hegge Zijnen, v.d.30 jan. 96, vraagt G. Beelaerts van Blokland te spreken 
i.v.m. zoon die naar Zuid-Afrikaanse Republiek wil

 Heinrich, dr. (Mindelheim)18 nov. 96, vraagt inlichtingen over medische 
toestanden in Zuid-Afrikaanse Republiek

 Hoefker-Kolk, mw.27 feb. 96, verzoekt zoon die naar Zuid-Afrikaanse 
Republiek wil te ontvangen

 Hoboken, M.A. van24 juli 96, wil als telegrafist naar de Zuid-Afrikaanse 
Republiek

 Hoek, H. van der15 aug. 96, wil als telegrafist naar de Zuid-Afrikaanse 
Republiek

 Hogeweg, D.30 juli en 17 aug. [96], vraagt of een timmerman en 
metselaar met 7 kinderen naar Zuid-Afrikaanse Republiek kan emigreren 
en vraagt later financiële steun daarvoor

 Hoffrath (Ing. te Witten a/d Ruhr)30 mrt. 96, biedt zijn diensten als 
bouwkundig ingenieur aan

 Hollard (Londen)29 feb. 96, zendt "A Wanderers Rhymes" toe
 Hollebrander, M.1 okt. 96, is teleurgesteld omdat hij nog geen antwoord 

kreeg op sollicitatie in Zuid-Afrikaanse Republiek
 Hollenbach, Marie3 mei 96, wil G. Beelaerts van Blokland bezoeken i.v.m. 

plaats onderwijs in Zuid-Afrikaanse Republiek
26 dec. 96, bericht geplaatst te zijn bij de meisjesschool te Pretoria 

 Hondius-Herwerden, mw.18 mrt. 96, vraagt inlichtingen over 
betrekkingen voor dames in Zuid-Afrikaanse Republiek

 Hoog, Ch. de (Amsterdam)29 mei 96, betr. mogelijkheden van door hem 
op te richten industriële ondernemingen voor de Zuid-Afrikaanse 
Republiek

 Hoog, G. de19 juli 96, teruggekeerd uit Transvaal kan hij geen werk vinden
in Ned. en vraagt onderstand

 Houweling, H.C.7 sep. 96, vraagt legalisatie van bewijs van goed gedrag
 Hoyle & Gilfillon (Johannesburg)30 nov. 96, verzoekt verordeningen 

Nederlandse grote steden als model voor Johannesburg
 Hulsebos, G.A.8 sep. 96, opmerkingen van Zwitserse zendelingen o.a. 

over zwarten
 Hungarian Exploration Company for Sòuth Africa ( Wenen)26 en 31 mrt. 

96, verzoek tot legalisatie van handtekeningen der bestuurder van de 
maatschappij

 Huysse van der Giessen, Mej. (Delft)5 jan. 96, vraagt uitkering aan haar 
door haar man in Zuid-Afrikaanse Republiek te bevorderen
5 mrt. 96, dankt voor herstel van contact met haar man 

 Jorissen, F.J.P.20 juli 96, deelt mede dat twee Britse parlementsleden 
gratie willen vragen voor Jameson die pas is veroordeeld

 Joustra, J.J.10 sept. 96, vraagt inlichtingen over emigratie naar Zuid-
Afrikaanse Republiek als onderwijzer

 Kaisath, H. (Gubinnen)7 aug. 96, vraagt naar mogelijkheden van vestiging
in Zuid-Afrikaanse Republiek

 Kaptein, F.8 aug. 96 vraagt hulp bij emigratie naar Zuid-Afrikaanse 
Republiek

 Kemp, E.H. van der28 jan. 96, betr. emigratie naar Zuid-Afrikaanse 
Republiek
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 Kentie, J.G.6 feb. 96, betr. emigratie als onderwijzer naar Zuid-Afrikaanse 
Republiek

 Kettler, prof. (Hannover)22 jan. 96, betr. de noodzaak de pers van meer 
inlichtingen van Zuid-Afrikaanse Republiek-zijde te voorzien

 Key, J. (Valkenswaard)25 mrt. [96], betr. emigratie naar Zuid-Afrikaanse 
Republiek en werken bij posterijen aldaar

 Klein, aug. (München)16 juli 96, vraagt naar vooruitzichten van werk bij 
de goudmijnen

 Kloessel, M.H. (Dresden)17 jan. 1896, vraagt Staatscourant van 23 juni 
1890 met grondwetswijzigingen

 Kloos, A. (Schiedam)12 juni 96, vraagt inlichtingen over emigratie als 
onderwijzer in Zuid-Afrikaanse Republiek

 Klooster, W. (Assen)6 juni 96, vraagt of hij in aanmerking komt om als 
onderwijzer naar Zuid-Afrikaanse Republiek

 Koch, Dr.25 juni 96, vraagt ontvangen te worden omdat hij zich als chirurg
in Zuid-Afrikaanse Republiek wil vestigen

 Kolfschoten, H. (den Bosch) (met aantekening L. van Meeuwen)20 mrt. 
96, aanbeveling voor cand. notaris Engwierda

 Kolonisationsgesellschaft für Süd Afrika Chemnitz3 jan. 96, circulaire
 Kootz, Anth. (Pretoria)16 mei 96, verzoekt brief door te zenden aan zijn 

broer
29 nov. 96, meldt dat in Johannesburg vrees voor oorlog heerst 

 Konijnenburg, Th.W. van-- juni [96], vraagt inlichtingen i.v.m. op te richten
kook- en huishoudschool

 Kooman, G.J. - (Kampen)14 juli 96, vraagt invoerrechten voor tabak enz. 
in Zuid-Afrikaanse Republiek

 Koomans, A.B.C. (gepensioneerd trompetter)15 aug. 96, vraagt steun 
voor een voortdurend pensioen (betr. niet Zuid-Afrikaanse Republiek)

 Koomans, H.A.19 feb. 96, solliciteert naar plaats als corrector 
staatsdrukkerij Zuid-Afrikaanse Republiek

 Koophandel (Kamer van - ) Brunswijk30 jan. 96, uitnodiging
 Korff, Max (Hanau)3 mrt. 96, vraagt of Dull (zie aldaar) de brief over 

Lissabon heeft doorgezonden
 Kretschmar, jhr. van17 apr. [96], geeft op hoeveel er maandelijks door 

personeel van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij 
naar Nederland wordt overgemaakt

 Krieken, ds. van (Westerwoud)13 juni 96, vraagt ontvangen te worden
 Krieken, notaris van (Vollenhoven)19 aug. 96, vraagt introductie voor Jan 

Teunis Dragt
 Kromberg P.27 juli 96, vraagt naar mogelijkheden als homeopaat in Zuid-

Afrikaanse Republiek te werken
 Kuffner, (Weenen)11 apr. 96, betr. ontvangst van gelegaliseerd stuk en 

betaling daarvoor (zie ook Grüfeld)
 Künschner (uitgever te Berlijn)3 feb. 96, dankt voor ontvangst gegevens 

over Zuid-Afrika en verzoekt daar mee door te gaan
 Kuilart-van Goorden Oosterlingh, M.C.7 okt. 96, vraagt iets te doen voor 

haar man die naar Zuid-Afrikaanse Republiek emigreerde
7 nov. 96, vraagt G. Beelaerts van Blokland te spreken i.v.m. haar 
moeilijke omstandigheden 

 Labouchere Oyens & Co6 aug. 96, betr, overmaking £ 800/-/-aan consul 
te Londen (zie consul Londen)
18 sept. 96, vraagt naar adres heer van Maren 

 Lammeink, J. (Scheveningen)29 nov. 96, vraagt of er een goede 
hervormde predikant staat in Johannesburg

 Lansencroon, notaris (Zuidzande)2 mrt. 96, vraagt inlichtingen over J.L. 
de Lange te Nijlstroom

 Lansberge, J.W. van (oud-G.G.)16 mei 96, betr. aanbevelingsbrief voor 
heer Just de la Paisière

 Lanz, luitenant (Passau)5 jan. 96, vraagt of Zuid-Afrikaanse Republiek 
Duitse officieren in dienst neemt

 Leen, D.J. van5 mrt. 1896, wil als loodgieter naar Zuid-Afrikaanse 
Republiek (zie ook Bilders en Bom)
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 Lintner, M. - (Rotterdam)12 feb. 96, verzoekt ontvangen te worden
 Léon, M. (Londen)2 jan. 96, biedt zijn diensten aan voor Zuid-Afrikaanse 

Republiek
 Lippert, Ed. (Hamburg)5 mei 96, betr. de positie van de "uitlanders" te 

Johannesburg
 Lohman, W.H. de Savornin (Pretoria)21 dec. 96, betr. uitzending van 

glasblazers
 Loon, G.J. van der6 mei 96, vraagt G. Beelaerts van Blokland een 

voorwoord te schrijven voor een boekje over de Zuid-Afrikaanse 
Republiek geschreven voor de grote massa
12 mei 96, stelt vragen over Zuid-Afrikaanse Republiek
6 aug. 96, vraagt inzage Groenboek deel I en II
22 okt. 96, vraagt toestemming bij de publicatie van zijn boek te 
vermelden dat G. Beelaerts van Blokland er met sympathie kennis van 
nam
30 okt. 96, zal boek aan G. Beelaerts van Blokland opdragen 

 Lee F.J. (Leiden)? feb. 96, beschouwing over verdrag van 1881
 Lossius, dr. (Berlijn)21 juli 96, vraagt naar voorwaarden van de obligaties 

van de Delagoa-baai Spoorweg, die de Britten zouden willen opkopen
 Loterijman & Co9 mei 96, betr. toegezonden assegaaien (uit 

Matabeleland, misschien gift)
 Louter, prof. de16 jan. 96, vraagt inlichtingen over artikel in Revue de 

Droit International
24 jan. 96, deelt mede artikel voor de Revue de Dr. Int. niet te kunnen 
schrijven en de redactie naar G. Beelaerts van Blokland te hebben 
verwezen 

 Lugtenburg, J. (Nunspeet)27 aug. 96, vraagt waar hij reisgeld kan 
aanvragen voor reis als onderwijzer naar Zuid-Afrikaanse Republiek

 Lummel, J.H.V.7 aug. 96, vraagt waar hij zich kan melden voor onderwijzer
in Zuid-Afrikaanse Republiek

 Lycklama à Nyeholt, jkvr.19 jan. 96, betr. jonge arts die oogarts wil worden
in de Zuid-Afrikaanse Republiek

 Maatschappij voor Nijverheid- en Landbouw-exploitatie in de Transvaal 
(Be…? juli 96, betr. het overnemen van goederen van de maatschappij die 
in handen zijn van een zielszieke

 Mackay, A.F. baron2 jan. 96, introduceert mw. Couvreur uit Tasmanië, 
brief van mw. Couvreur 8 jan. 96, zij is correspondente van de Times en 
zou het op prijs stellen een kort onderhoud met G. Beelaerts van Blokland
te hebben

 Mackay, D.J. baron (Lord Reay)12 jan. 96, vraagt G. Beelaerts van Blokland
te spreken

 Made, P.C. van der14 aug. 96, wil als telegrafist naar Zuid-Afrikaanse 
Republiek

 Maesen, H.J. (Londen)21 aug. 96, wil naar Zuid-Afrikaanse Republiek 
emigreren
28 aug. 96, is bereid nog eens te komen spreken 

 Marchal et Billard, uitgever te Parijs29 mei 96, maakt reclame voor 
Journal de Droit International Privé

 Meeuwen, L. van3 jan. 96, introduceert de heer Bolk (zie aldaar) voor 
betrekking Zuid-Afrikaanse Republiek
? mrt. 96, zie zijn aantekening bij Kolfschoten (zie aldaar) 

 Meintjes, (Lid Volksraad)3 mei 96, (tel I) vraagt G. Beelaerts van Blokland 
op 4 mei te spreken, maar zegt in (tel II) dat hij achteraf niet kan en naar 
Parijs moet

 Mensen, dr. und Genossen (Kassel)6 jan. [96?] heilwens voor de Boeren
 Mever, George (Berlijn)3 mrt. 96, verzoekt inlichtingen over de regeling 

van en het bijstaan bij het vervoeren van gewonden in Zuid-Afrikaanse 
Republiek

 Meyers, M.J. (Rotterdam)6 jan. 96, betr. emigratie naar Zuid-Afrikaanse 
Republiek

 Middelberg, G.A.30 jan. 96, beschouwingen over de toestand in Zuid-
Afrika geschreven gedurende een zeereis derwaarts
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22 apr. 96, beschouwingen over de verhoudingen tussen Boeren en 
Britten bij het begin van de Jameson Raid (interessant) 

 Mignolet, G.3 mrt. 96, wil in leger Zuidafrikaanse Republiek dienen 
(opgezonden door consul te Napels)

 Molier, G. en Spier, M.C.J.17 feb. 96, willen G. Beelaerts van Blokland 
spreken over een betrekking in Zuid-Afrikaanse Republiek buiten het 
onderwijs

 Mollard (Chef Protocol in Parijs)14 jan. 96, betr. ontvangst door President 
van Frankrijk

 Mulder,21 aug. 96, vraagt G. Beelaerts van Blokland te spreken.
 Mijs, P. (Tiel)17 nov. 96, toezending exemplaar verslagen Zuid-Afrikaanse 

Republiek
 Naamen van Eemnes, mr. van5 jan. 96, gelukwens naar aanleiding 

mislukken Jameson Raid
15 feb. 96, betr. vervanging Godeffroy te Pretoria; taalfonds en Engeland 

 Nagell van Ampsen, baronesse van13 feb. 96, vermoedelijk opzending 
brief Scholten (zie aldaar)

 Nassau, Max von (Berlijn)3 jan. 96, sympathiebetuiging voor Transvaal
 Nationale Executeurskamer (Pretoria)11 juli 96, 1. verzoek advertentie te 

plaatsen 2. toezending statuten
 Niehage, R. (Arad)7 nov. 96, vraagt gegevens in verband met emigratie 

naar Zuid-Afrikaanse Republiek
 Nierstrasz, dr. (Leiderdorp)9 juni 96, introductie voor de heer Enderlé
 Nimrod (Smit ?)4 apr. 96, teIegr. betr. overlijden generaal Smit
 Nordlinger, Clara22 mei 96, dankt voor toezending boek over Zuid-Afrika

2 juni 96, zendt stuk terug omdat zij het origineel niet aan de Manchester 
Guardian wil geven al heeft zij de redactie wel ingelicht 

 Norton, Rose Norton & Co23 apr. 96, vraagt gegevens over de concessie 
van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij.
25 apr. 96, dankt voor verstrekte gegevens
22 mei 96, bewondering voor president Krüger, zendt Manchester 
Guardian
2 juni 96, zendt de brief van dr. Jorissen terug omdat die niet geschikt 
wordt geacht voor de Manchester Guardian 

 Odé, G.A. (Pretoria)3 feb. 96, wil zijn gedicht van 29 januari aan Hare 
Majesteit aanbieden

 Olschowsky, dr. (Lehnitz, Berlijn)5 aug. 96, betr. vriend van hem in 
Dresden die gaarne consul van de Zuid-Afrikaanse Republiek wil worden

 Oost Afrikaanse Compagnie27 feb. 96, verzoek om bemiddeling voor een 
gesprek met dr. Leyds

 Oyens, A.D. de Marez7 jan. 96, betoont zich zeer bezorgd over de Zuid-
Afrikaanse Republiek en het leven van dr. Leyds (met bijlage brief Stoop 
uit Londen)
3 apr. 96, vraagt instructies inz. wat te antwoorden op brief van Sir Max 
Stone (brief Stone als bijlage) 

 Parijs (maire van het 5de arrondissement van Parijs)22 jan. 96, verzoekt 
steun aan feest voor arme kinderen voort te zetten

 Persant Snoep, J. (Nijmegen)31 juli 96, wil als landbouwer naar Zuid-
Afrikaanse Republiek

 Petit, F. (Toulouse)18 sep. 96, acht vestiging van een consulaat te 
Bordeaux gewenst en

 Pfeiffer, luitenant (Breda)22 mrt. 96, sollicitatie dienstneming in leger 
Zuid-Afrikaanse Republiek

 Philipps, Ed. (Lonza, Algerije)27 apr. 96, verzoekt na te gaan, of de heer 
Philipps in Zuid-Afrika een zoon is van Theodore Philipps
27 jan. 96 vraagt of er interesse zou bestaan voor Italiaanse mijnwerkers 
in Zuid-Afrikaanse Republiek
1 feb. 96, deelt mede dat er meer belangstellenden zijn 

 Ponger, Chr. (Bergen op Zoom)19 aug. 96, vraagt steun voor benoeming 
als zetter bij de Staatsdrukkerij te Pretoria

 Pompe van Meerdervoort, jhr. (oud-lid 2de Kamer)27 mrt. 96, verzoekt 
neef H.A.J. Pompe van Meerdervoort te ontvangen i.v.m. mogelijkheden 
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in Zuid-Afrikaanse Republiek
 Poort, W.A. (Middelburg)23 apr. 96, vraagt hoc het staat met de erkenning

in Nederland van de examens afgelegd op het Staats-Gymnasium te 
Pretoria

 Pott, A.R31 mrt. 96, vraagt inlichtingen over de vooruitzichten bij het 
onderwijs in de Zuid-Afrikaanse Republiek

 Priester, A. de15 aug, 96, wil als hoofd ener school naar Zuid-Afrikaanse 
Republiek

 Prillewitz, J.M. (Londen)15 jan. 96, gelukwens met afloop Jameson Raid
 Prillewitz-Dunlop, mw. (Londen)5 sep. 96, vraagt of G. Beelaerts van 

Blokland haar echtgenoot weer een betrekking in de Zuid-Afrikaanse 
Republiek kan bezorgen

 Pijnappel, mr.28 feb. 97, betr. toezending Algemene politieverordening 
van Amsterdam (dit moet gezien worden in verband met de vraag hoe 
Johannesburg moet worden geregeerd)

 Quarles de Quarles, baron (Londen)14 feb. 96, betr. o.m. het feit dat 
Bismarck met voldoening constateert dat telegram van de keizer door 
alle partijen is goedgekeurd
21 feb. 96, betr. div. onderwerpen o.a. de Dynamiet-ramp
1 juli 96, beschouwing na terugkeer uit Zuid-Afrika
6 okt. 96, betr. o.a. kaarten van Afrika en schade door runderpest
4 nov. 96, deelt mede dat er in Londen een juister beeld komt van de 
Jameson Raid 

 Reedt, J.M.F.8 apr. 96, verzoekt zijn zoon te ontvangen i.v.m. emigratie
 Rameer, P.A.± 6 mei 96, zoekt plaats bij het onderwijs in de Zuid-

Afrikaanse Republiek
 Ras, M. de- (lid 2de Kamer)14 jun. 96, introductie wapenhandelaar 

Fonson
 Rauws4 nov. 96, vraagt plaats als onderwijzer voor zijn neef Pieter Hess
 Reitz, J.W. (president Oranje Vrijstaat)22 sept. 96, kan uitnodiging G. 

Beelaerts van Blokland niet aannemen
 Renault, prof. (Parijs)26 jan. 96, vraagt documentatie voor zijn colleges 

over Zuid-Afrika
 Revue Politique et Parlementaire10 feb. 96, vestigt de aandacht op 

nummer over Zuid-Afrika van dat blad
 Ridder, de (Burgemeester van Katwijk)12 sep. 96, betr. verzoek aan 

president Krüger dat hij goedkeurt dat in Katwijk een straat naar hem 
wordt genoemd

 Ridder, de (Dordrecht)3 juni 96, betr. eventuele oprichting van een 
lakenfabriek te Bloemfontein
1 juni 96, dankt voor antwoord en vraagt nog een advies 

 Riga, F. (Laeken, Belgë)9 jan. 96, wil als chef-monteur naar Zuid-
Afrikaanse Republiek

 Röell, J. (minister van Ruitenlandse Zaken)25 juni 96, zal dr. Jorissen op 30
juni ontvangen

 Röder, H. (Oberhausen)3 jan. 96, vraagt een betrekking in Zuid-Afrikaanse
Republiek
7 jan. 96, vraagt adressen van Transvaalse firma's in Nederland 

 Romming, Conrad (Wiesbaden)12 mei 96, vraagt f 35,- te leen om naar 
Zuid-Afrikaanse Republiek te kunnen emigreren

 Rotterdamsche, Nieuwe - Courant (Correspondent)15 jan. 96, betr. 
mislukt bezoek en hulde voor Zuid-Afrikaanse Republiek door Commissie
uit Rotterdam

 Roukens-van der Does de Bye, mw.25 mei 96, betr. mogelijkheden tot 
emigratie van L. de Kleyn

 Rovers, J.H. (Amsterdam)4 jan. 96, vraagt onderhoud over Zuid-
Afrikaanse Republiek.

 Roven, majoor8 feb. 96, verzoekt ontvangen te worden
 Rubenkoning, J.A.2 feb. 96, vraagt onderhoud aan om zich te oriënteren 

over Zuid-Afrikaanse Republiek
 Salvador (Parijs)18 jan. 96, wil G. Beelaerts van Blokland ontmoeten en 

kennismaking hernieuwen
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 Saint-Martin, E.L.4 feb. 96, verzoekt ontvangen te worden
 Santen, van (consul te Liverpool)21 nov. 96, vraagt aanbeveling voor zijn 

zoon Bernard in Zuid-Afrikaanse Republiek
26 nov. 96, dankt voor brief (die wat te mooi is uitgevallen) 

 Schmilinsky, notaris (Charlottenburg)30 juni 96, vraagt naar intestaat-
erfrecht in Zuid-Afrikaanse Republiek

 Schilthuis, R.25 feb. [96?], verzoekt gesprek met Dr Leyds mogelijk te 
maken

 Schmüll (Consul van HawaI te Amsterdam)4 juni 96, vraagt exemplaar 
Groenboek
8 juni 96, dankt voor toezending
30 juni 96, vraagt Groenboek II
2 juli 96, dankt voor toezending 

 Scholl, Engberts en Scholten4 apr. 96, betr. mogelijkheid inz. 
rentebetaling Transvaalse Noorder Spoorweg Maatschappij, Scholten 
solliciteert voor Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij

 Schüsaler, M. (Utrecht)?? okt. 96, vraagt adres consul-generaal Zuid-
Afrikaanse Republiek te Londen om haar voort te helpen

 Schütz en Stroink (Rotterdam)25 aug. 96, betr. eventuele vestiging 
Aachener und Münchener Feuer Verschicherungs Gesellschaft in Zuid-
Afrika

 Schuurman (Hoek van Holland)13 mei 96, vraagt naar mogelijkheid 
plaatsing als artillerieofficier in Zuid-Afrikaanse Republiek

 Schwartze, Therese (dichteres)23 jan. 96, verzoek ontvangen te worden
24 jan. 96, deelt mede zaterdag te zullen konen 

 Seitz, J. (Mannheim)10 jan. 96, vraagt brief aan dr. Leyds over te brengen
 Slebos, J.Chr.27 aug. vraagt inlichtingen over eventueel als onderwijzer 

naar Zuid-Afrikaanse Republiek gaan
 Smidt, H.J.15 feb. [96?], betr. legalisatie van een attest
 Smit, A.C.11 aug. 96, wil als loodgieter naar Transvaal
 Smit, J.S. (Pretoria)4 april 96, telegram en gedrukte kennisgeving 

overlijden generaal Smit
 Spanjaard, J. (Delft)11 jan. 96, gelukwens met resultaat diplomatieke 

bemoeiingen
 Spanje, F. van (Velp)9 juli 96, betr. onrecht zijn zoon aangedaan doordat 

men onder Engelse invloed diens goederen niet had bezorgd
 Spengler, jkvr. van29 feb. 96, vraagt op verzoek van zieke vriendin 

ontvangen te worden
 Stan, J.3 aug. 96, vraagt introductie in Zuid-Afrikaanse Republiek al was 

het maar een visitekaartje
 Stein, Wilhelmina15 feb. [96?], vraagt inlichtingen voor reis naar Transvaal
 Stibra, von (Weenan)5 juni 96, vraagt of er plaats zou zijn in Zuid-

Afrikaanse Republiek voor dr. H. Ehrlich, professor in het Romeinse recht
 Stirum, M. graaf van Limburg9 mrt. 96, vraagt introductie in 

Johannesburg voor P. Lassalle-Herron
 Storm, K.14 mei 96, vreest dat Brits-Indische troepen die bestemd zijn 

voor Sunkim in feite naar Zuid-Afrika zullen gaan
 Storm van ' s-Gravesande, M.? apr. 96, vraagt aanbeveling bij Nederlands 

gezant te Pretoria
 Stratham, R.3 mrt. 96, telegram waarschuwing dat dr. Leyds niet met 

Westminster Gazette moet spreken
 Stroink, A.J. jr28 mrt. 96, wil gaarne werken bij Nederlands-Zuid-

Afrikaanse Spoorweg Maatschappij
 Stutterheim (den Haag)22 jan. 96, verzoek zijn neef Van Tol te steunen 

voor benoeming tot consul der Zuid-Afrikaanse Republiek in Nederland
 Sweerts de landes Vyborch8 jan. 1836, betr. gift voor de Herv. Kerk in 

Zuid-Afrikaanse Republiek
 Tabaksmaatschappij, Zuid-Afrikaanse (Rotterdam)24 jan. 96, vraag om 

introductie voor de heer Husheer bij dr. Leyds
14 mrt. 96, prospectus 

 Teixeira de Mattos, M. (Amsterdam)24 juni 96, bericht verhinderd te zijn
 Thomassen, L.21 mrt. 96, sollicitatie voor Staats-Modelschool te Pretoria
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25 mrt. 96, (tel) vraagt spoedig antwoord 
 Tim, P.A. (Amsterdam)? jan. 96, sympathiebetuiging voor Zuid-Afrikaanse

Republiek op rijm ter gelegenheid audiëntie bij Beelaerts van Blokland
 Tips, J.J.5 feb. [96?], verzoekt te mogen worden ontvangen i.v.m. 

eventuele positie in Zuid-Afrikaanse Republiek
 Tjeenk Willink (Haarlem)29 okt. 96, betr. Vereniging van de Boekhandel
 Trotsenburg, C.K. van (Gouda)3 nov. 96, betr. afspraak voor bezoek
 Tuerenhout, generaal van10 jan. 96, verzoekt gegevens om op inliggende 

brief van lt.gen. Pelet te Narbonne te kunnen antwoorden inzake leger 
van de Zuid-Afrikaanse Republiek en Oranje Vrijstaat
16 jan. 96, verzoekt nadere gegevens over de legers der 
Boerenrepublieken 

 Utenhoven, G M van11 aug 96, betr. werken als telegrafist in Zuid-
Afrikaanse Republiek

 Valster, J.25 aug. 96, vraagt G. Beelaerts van Blokland te spreken i.v.m. 
emigratie als verpleegster
31 aug. 96, vraagt andere dag voor bespreking 

 Veen, J.J. van20 okt. 96, verzoekt ontvangen te worden voor zijn vertrek 
naar Zuid-Afrikaanse Republiek

 Veenemans (Amsterdam)29 jan. 96, verzoekt ontvangen te worden i.v.m. 
vertrek naar Zuid-Afrikaanse Republiek

 Vellenga, J.6 mei 96, vraagt inlichtingen over het openbaar onderwijs in 
Zuid-Afrikaanse Republiek

 Verheyen, J.H.3 feb. 96, vraagt inlichtingen over kansen benoeming tot 
rechter in Zuid-Afrikaanse Republiek
9 okt. 96, betr. mogelijkheden voor schrijver in Zuid-Afrikaanse Republiek

 Vieter, M.H. de la13 juli 96, vraagt of plaatsing van veeartsen in Zuid-
Afrikaanse Republiek mogelijk is

 Vink, notaris (Hillegersberg)21 sept. 96, betr. inlichtingen over emigratie
 Vinkhuyzen, H.13 mrt. 96, aanbeveling voor A.G. Boom
 Vinkhuyzen, G.9 juli 96, verzoekt hulp voor emigratie van zijn zoon naar 

Zuid-Afrikaanse Republiek
 Vliengenthart, ds. (Groningen)22 jan. 96, betr. emigratie zoon naar Zuid-

Afrikaanse Republiek
 Vlek, S.J.16 apr. 96, betr. kiesvereniging "Recht voor Allen" (betr. niet Zuid-

Afrika)
 Vogel, W.F. de19 aug. 96, vraagt [tekst afgevallen]
 Vogelenzang, W.L. (Zaandam)13 apr. 96, verzoekt gesprek i.v.m. mogelijke 

emigratie naar Zuid-Afrikaanse Republiek
7 mei 96, vraagt getuigschriften te legaliseren
9 mei 96, legalisatie getuigschriften 

 Vollera, L.M. (Amsterdam)23 aug. 96, zou gaarne bij de telegraaf in Zuid-
Afrikaanse Republiek werken

 Voorendijk (Rotterdam)14 aug. 96, vraagt naar mogelijkheden voor zijn 
neef om naar Zuid-Afrikaanse Republiek te gaan. (De neef werkte in 
Rusland maar wilde geen Russische nationaliteit aannemen zodat hij 
elders een baan zoekt)

 Vries, mej. P. de4 nov. 96, moet bezoek aan G. Beelaerts van Blokland 
afzeggen wegens dienst
12 nov. 96, werd niet benoemd als pleegzuster in Zuid-Afrikaanse 
Republiek; hoopt volgende keer beter 

 Waal, R.M. de (consul-generaal te Kaapstad)12 feb. 96, betr. het verder 
wroeten van Rhodes
25 mrt. 96, betr. oude archiefstukken en bezoek Hr.Ms. "Koningin Emma"
11 mei 96, politiek overzicht (interessant)
19 mei 96, politiek overzicht (interessant)
9 juni 96, betr. de gevangenen van de Jameson Raid en de runderpest
29 juli 96, toezending Blauwboek over Jameson c.s.
9 sep. 96, betr. pro-Rhodes dagblad "Nieuwe Dagblad" hetwelk 
concurrent tegen "Ons Land"
28 sep. 96, betr. oorlog Matabele's en Mashona's; invoer dwarsliggers uit 
Nederlands Indië
6 nov. 96, vernietigend oordeel over dr. Hendrik Muller. Klacht dat veel 
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immigranten niet nuttig zijn voor Zuid-Afrika 
 Waal, de (Amsterdam) vader van de CG te Kaapstad26 feb. 96, betr. 

heroprichting blad "de Nederlandse Afrikaner" (NB. dit blad was in 1884 
ter ziele gegaan wegens gebrek aan middelen)
9 mrt. 96, verklaart zich bereid ook anderszins voor Zuid-Afrikaanse 
Republiek te werken
3 aug. 96, vraagt de twee Groenboeken ter lezing 

 Walm J. de17 nov. 96, dankt voor documentatie over Zuid-Afrikaanse 
Republiek

 Waldeck (Loosduinen) secr. Hollandse Maatschappij van Landbouw17 feb.
96, verlangt dr. Leyds te spreken over landhouwzaken

 Walta, D.D. en J.J. Teerenstra18 aug. 96, betr. een erfeniskwestie
 Wart, van der (Goes)5 mei 96, vraagt inlichtingen voor zijn leerling J. Kruis

Voorberg
 Wechelaar, H.7 feb. 96, wil G. Beelaerts van Blokland spreken i.v.m. school

te Pretoria
 Weerhuizen, luitenant P.B.23 juni 96, zou gaarne bij het leger van de Zuid-

Afrikaanse Republiek dienen
 Weerink, A.B. (Amsterdam)3 jan. 96, gelukwens met afloop Jameson Raid
 Weeseman, C. (Breda)27 aug. 96, wil als assistent-apotheker naar Zuid-

Afrikaanse Republiek emigreren
 Weggeman-Guldenmond, Josina14 mrt. [96], vraagt voorwaarden bij 

werken als verpleegster in Zuid-Afrikaanse Republiek
 Wendt, de6 feb. 96, betr. F. Rengers Hora Siccama die een betrekking 

zoekt in Zuid-Afrikaanse Republiek
 Wesseling, P.5 mei 96, betr. bezoek van zijn echtgenote aan G. Beelaerts 

van Blokland
 Westen, J. van26 mrt. 96, toezending informatie over zuster D.J.M. Maas
 Wildhagen & Co (Kitzingen /Main)15 juni 96, vraagt om een agent voor 

zijn export naar Zuid-Afrika
 Wildt, M.F. de (Pretoria)9 juni 96, terug uit Zuid-Afrika geeft hij zijn 

indrukken weer
 Willebois, jhr. van der Does de (burgemeester 's-Hertogenbosch)4 sep. 

96, vraagt plaatsing van Charles Lemivé bij Nederlands-Zuid-Afrikaanse 
Spoorweg Maatschappij

 Wilte, Anth. W. jr. (Utrecht)29 aug. 96, vraagt inlichtingen over 
aanwerving telegrafisten door Zuid-Afrikaanse Republiek

 Wilton-van Reede, J.A.21 okt. 96, wil naar Zuid-Afrikaanse Republiek
 Wirth6 feb. 96, vraagt gegevens over het onderwijs in Zuid-Afrikaanse 

Republiek
7 mei 96, wil consul van de Zuid-Afrikaanse Republiek worden in 
Hamburg of Frankfurt a/M 

 Woermann, Ad. (Hamburg)11 juli 96, dankt voor brief
 Wolf, J.de12 aug. 96, zoekt een werkkring in Zuid-Afrikaanse Republiek
 Wolff, A.13 okt. 96, vraagt inlichtingen over vrije invoer van 

huishoudelijke artikelen van zilver enz.
 Wormser (Parijs)28 mrt. 96, betr. mogelijkheid van aanleg van een 

onderzeese kabel voor telegrafieverkeer naar Zuid-Afrikaanse Republiek
 Wüst, F.P.J.[z.d.], vernam dat enkele Britse parlementsleden gratie wilden 

vragen voor Jameson. Hij acht dit heel verkeerd
 Wijk, J. van ('s-Gravenhage)27 aug. 96, betr. de heer W.J. Maesen (zie 

aldaar)
 Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij, Nederlands- (Directie)21 sept. 

96, overzicht activiteiten en ontwikkelingen op spoorweggebied
14 nov. 96, betr. sollicitatie Fekkens 

 Zuidema ('s-Hertogenbosch)7 feb. 96, solliciteert voor staats-
geschiedschrijver in Zuid-Afrikaanse Republiek
9 mrt. 96, deelt mee dat ook onderwijzer Van Heuven naar Zuid-
Afrikaanse Republiek wil gaan 

 Zwier, G. (Stad Vollenhoven)24 apr. 96, vraagt hem aan een betrekking te 
helpen in Nederland of Zuid-Afrikaanse Republiek
21 aug. 96, vraagt nog verdere hulp 
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 Zwieten, J. van5 mei 96, juicht weigering G. Beelaerts van Blokland toe 
om met Chamherlain aan diner te Londen aan te zitten

56 Stukken betreffende G.J.Th. Beelaerts van Blokland als voorzitter van de Tweede 
Kamer.
1889-1892
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): Deze portefeuilIe bevat een aantal zuiver 
administratieve stukken o.a. betreffende de dienst van de stenografen, de aanstelling van boden, 
aanbevelingen voor de genoemde betrekkingen enz. Daarnaast staan, vooral in de latere jaren, korte
verzoeken van kamerleden over de regeling der werkzaamheden. Als curiositeiten worden vermeld:

 26 januari 1889 stukken betreffende de wachtdienst bij de vergaderingen der Staten 
Generaal (o.a. instructies voor de Hoofdwacht)

 5 maart 1889 stukken betreffende de wachtdienst bij de vergaderingen der Staten Generaal 
(o.a. instructies voor de Hoofdwacht)

 13-19 februari 1889 brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer over de plaats en de 
uitvoering van de stoelen door firma Mutters voor vorstelijke personen ter gelegenheid van 
de opening van de Staten-Generaal

 29? december 1889 brief van Victor de Stuers over de inrichting van de Tweede Kamer
 8 juli 1890 brief van de Minister van Oorlog betreffende de dienstplicht
 6 oktober 1890 correspondentie met Theodore Stanton over het quorum in de Tweede 

Kamer der Staten Generaal
 5 december 1890 Stukken betreffende de gemeenschappelijke vergadering van de Kamers 

der Staten Generaal voor de beëediging van de koningin-moeder als voogdes van Koningin 
Wilhelmina en van de leden van de Raad van Voogden

 17 juli 1891 enkele stukken over het schilderen van de vergaderzaal van de Tweede Kamer 
met tegenstellingen tussen Cuypers en De Stuers

 juli 1891 brief van Pandolfi betreffende een international Bureau voor de vrede
 23 augustus 1892 stukken betreffende een diner aangeboden aan het kamerlid Van der 

Schrieck ter herinnering aan zijn 80ste verjaardag

57 Correspondentie en verdere stukken betreffende de kandidatuur en verkiezing van 
G.J.Th. Beelaerts van Blokland in de Tweede Kamer.
1879-1894

 1. Correspondentie over verkiezingen 1879 NB. Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): Deze stukken zijn geregistreerd in het eerste vervolg van het register van 
namen en onderwerpen. Aantekening 2014: Het is niet duidelijk waarop dit slaat.

 2. Candidatuur voor Tweede Kamer, districten Arnhem en Tiel juni 1881 (niet gekozen)
 3. Correspondentie tussen G.J.Th. Beelaerts van Blokland en A. Kuyper juni 1882
 4. G.J.Th. Beelaerts van Blokland niet gesteld als candidaat voor de Tweede Kamer in het 

district Arnhem 26 april 1883
 5. Candidatuur G.J.Th. Beelaerts van Blokland voor de Tweede Kamer in het district Delft en 

aldaar gekozen na herstemming 12 juni 1883
 6. Verkiezing G.J.Th. Beelaerts van Blokland in het district Tiel 12 juni 1883 (hij gaf tenslotte 

de voorkeur aan Tiel boven Delft)
 7. Verkiezing G.J.Th. Beelaerts van Blokland in het district Tiel 28 oktober 1884
 8. Herverkiezing G.J.Th. Beelaerts van Blokland in het district Tiel 15 juni 1886
 9. Herverkiezing G.J.Th. Beelaerts van Blokland in het district Tiel 1887
 10. G.J.Th. Beelaerts van Blokland niet herkozen in het district Tiel 1888 (oorzaak: 

veranderde geografische samenstelling van het district)
 11. Correspondentie over candidaturen bij de kamerverkiezingen van 1894 in de districten 

Sliedrecht, Sneek, Steenwijk, Tiel, Bodegraven, Delft, Katwijk en Zutphen NB. Aantekening 
van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): Deze stukken zijn geregistreerd in het eerste 
vervolg van het register van namen en onderwerpen. Aantekening 2014: Het is niet duidelijk
waarop dit slaat.

58 Briefwisseling van G.J.Th. Beelaerts van Blokland en zijn echtgenote met 
familieleden en vrienden.
1868-1897

 1. Twee brieven aan echtgenote 1885
 2. Brieven van zijn ouders 1868, 1881, 1889, 1891, en condoleancebrief van J. van Pallandt 
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van Neerijnen ter gelegenheid van het overlijden van vader Beelaerts van Blokland 1886
 3. Briefjes van zoontje Frans aan vader, 1882 en z.j., en aan grootouders, 1885
 4. Brieven van schoonvader C. Kneppelhout van Sterkenburg 1880, 1882, 1885
 5. Brieven aan schoonvader C. Kneppelhout van Sterkenburg 1877-1881
 6. Brieven aan Ramaer, 1871-1876 NB. Aantekening van G. Beelaerts van Blokland (1908-

1997): Andere brieven van Ramaer zijn in de algemene brievenverzameling te vinden. 
Aantekening 2014: hiermee wordt stellig gedoeld op de correspondenties in inv.nrs. 50-54.

 7. Brieven van oom J. Kneppelhout en zijn echtgenote tante Ursula geb. van Braam 1875-
1885

 8. Brieven aan J.H. Hora Siccama 1873-1894 NB. Zie ook inv.nr. 74.
 9. Brieven van J.H. Hora Siccama 1874-1890
 10. Brief aan M.A. Snoeck (schoonvader van zijn oudste en vervolgens ook van zijn vierde 

zoon) 1896
 11. Brief aan zijn vriend J.G. Vogel, 1897 NB. Zie ook inv.nr. 50 bundel 6.
 12. Diverse brieven aan G.J.Th. Beelaerts van Blokland 1883-1897:
 a. 13 juni 1883 van A.F. de Savornin Lohmen, gelukwens met verkiezing
 b. 20 aug. 1883 van O.W. Schimmelpenninck van der Oye, oproep om te stemmen voor het 

beroepen van ds. van Gheel Gildemeester
 c. september 1884 ds. Nicolaas Beets dankt voor bloemenhulde
 d. 25 aug. 1889 ds. Koetsveld betr. nood van een predikant in Suriname
 e. 25 maart 1894 J.H. van Asch van Wijck o.a. betr. de politie te Veenendaal
 f. feb. 1897 brieven betr. het voornemen G.J.Th. Beelaerts van Blokland te benoemen in de 

Staatscommissie ter bevordering van de codificatie van het internationaal privaatrecht
 13. Brief aan zijn kinderen, z.j. [c. 1892, na 1889]

59 Stukken betreffende de ontvangst in Nederland van een delegatie van de Zuid-
Afrikaanse Republiek en de benoeming van G.J.Th. van Blokland tot 
gevolmachtigde (1884) en minister-resident (1889) daarvan.
1884-1891, 1945

 1. Bezoek van de Zuid-Afrikaanse Deputatie, 1884 NB. Zie ook inv.nr. 52 bundel 2 en de 
nadere ontsluiting daarvan in Brievenlijst I.

 a. Stukken over Krüger en Du Toit gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van de 
Deputatie, 1884

 b. Stuk betreffende de Britse Assimilatiepolitiek (Sir Hercules Robinson)
 c. Aantekening van G.J.Th. Beelaerts van Blokland over de (Koloniale) Conferentie van 

Berlijn (1884-1885), z.j. [1884]
 d. Diverse stukken over de ontvangst van de deputatie in Nederland, België en Frankrijk, 

1884.
 2. Volmachten voor G.J.Th.Beelaerts van Blokland om op te treden als onderhandelaar voor 

het afsluiten van verdragen van vriendschap en handel tussen de Zuid-Afrikaanse 
Republiek en België, Portugal, de Verenigde Staten van Amerika, Denemarken, Rusland, 
Oostenrijk-Hongarije, Spanje, Nederland, Zweden en Noorwegen, Zwitserland, Frankrijk 
(alle getekend door President Krüger), met enkele afschriften, 1884

 Besluiten tot aanstelling van G. Beelaerts van Blokland als minister-resident in Nederland, 
de Verenigde Staten van Amerika en in de Donau-monarchie en vervallen 
benoemingsbesluit van R.A.I. Snethlage tot consul van de Zuid-Afrikaanse Republiek te ’s-
Gravenhage, z.j. [1889]

 3. Grondwet van de Zuid-Afrikaansche Republiek van 2 februari 1858, afschrift, z.j. [c. 1890]
 4. Portret van generaal Louis Botha, z.j. [c. 1890]
 5. Portret van generaal De la Rey, z.j. [c. 1890]
 6. De Grondwet van de Oranje-Vrijstaat van 8 mei 1879, afschrift, z.j. [c. 1890]
 7. De Grondwetswijziging van de Zuid-Afrikaansche Republiek van 27 februari 1889, 

gedrukt, 1889
 8. Modellen voor af te sluiten verdragen en afschriften van verdragen in het tijdvak 1874-

1887 gesloten door de Zuid-Afrikaanse Republiek, z.j. [c. 1890]
 9. Laissez-passer van de Nederlandse gezant in Portugal C. van Heeckeren ten behoeve van 

doorreis van G.J.Th. Beelaerts van Blokland door Spanje, Frankrijk en België, 1891
 10. P.R. Nell, ‘Die konsulère en diplomatieke verteenwoordiging van die Suid-Afrikaanse 

Republiek in die buiteland’, Historiese Studies jg. 6 nr. 3 (Universiteit van Pretoria), gedrukt, 
1945
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60 Stukken betreffende de jongere kinderen van G.J.Th. Beelaerts van Blokland en hun 
nakomelingen.
1887-1986 en z.j. [c. 1950]

A. Omslag ‘Kees’ (C. Beelaerts van Blokland (1873-1953) en nakomelingen), 1877-1983
 1. Foto met Kees als aardvrouwtje en Frans als aardmannetje, 1877
 2. Brief van Frans aan zijn grootmoeder over de verjaardag van Kees, die dan naar Zuid-

Afrika is vertrokken, 1885
 3. Artikel in het Nieuws van den Dag dd 19 juni 1884 vermeldende dat C. Beelaerts van 

Blokland zo enthousiast is voor Zuid-Afrika, dat generaal Smit hem voor enkele jaren 
meeneemt naar Pretoria, 1884

 4. Stukken betr. de promotie van C. Beelaerts van Blokland, 1896
 5. Stukken betr. het huwelijk van C. Beelaerts van Blokland met Margaretha Elisabeth Marie 

Havelaar, 1898
 6. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Margaretha Elisabeth Maria 

Havelaar, c. 1930, met brieven dienaangaande van J.P. Havelaar aan F. Beelaerts van 
Blokland, 1903, 1905, 1903, 1905 en c. 1930

 7. Foto’s van C. Beelaerts van Blokland, zijn echtgenote en hun huis "Hooge Veld" te Zeist, 
1928 en z.j. [c. 1925]

 8. Kennisgeving van het overlijden van J.P. Havelaar (schoonvader C. Beelaerts van 
Blokland), 1918

 9. Kranteknipsels betreffende het afscheid van C. Beelaerts van Blokland als secretaris van 
de Nederlandse Spoorwegen, 1938

 10. Kennisgeving van overlijden van W.C.A. Baron van Vredenburch (zwager)
 Niet aangetroffen 2012**
 11. Brief van F. Kaiser aan C. Beelaerts van Blokland over oorlogservaringen, 1946
 12. Uitnodiging tot bijwonen van de begrafenis van C. Beelaerts van Blokland en artikelen 

"in memoriam", 1953
 13. Omslag: Zuid-Africana van C. Beelaerts van Blokland, inhoudende o.a. een lijst van 

Nederlanders die tussen 1800 en 1900 naar Zuid-Afrika zijn gegaan en daar minstens een 
jaar zijn gebleven, lijsten van Zuidafrikaanse woorden, afbeeldingen van ethnografica in 
1941 door C. Beelaerts van Blokland geschonken aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde te
Leiden; C. Beelaerts van Blokland, Transvaal, en Eenige aardrijkskundige en historische 
gegevens betreffende Zuid-Afrika met gestencilde aanvullingen, beide gedrukt in eigen 
beheer, 1941 en z.j. [c. 1900-c. 1950]

 14. Omslag G.J.Th. Beelaerts van Blokland (1899-1983), oudste zoon van C. Beelaerts van 
Blokland, 1907-1983

 a. briefje aan zijn oom Frans Beelaerts van Blokland, 1907
 b. stukken betreffende de promotie tot doctor in de medicijnen, 1928
 c. stukken betreffende het huwelijk van G.J.Th. Beelaerts van Blokland met Jonkvrouwe 

Emilia Christina van der Wijck, 1928
 d. kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Emilia Christina van der Wijck, c. 

1930
 e. kennisgeving van geboorte van zoon Cornelis 27 augustus 1930 (Hij overleed op 2 

november 1959 ten gevolge van een noodlottig auto-ongeval), 1930
 f. kennisgeving van de geboorte van Theodora Johanna 30 september 1933 haar huwelijk op

7 juni 1955 met Jan van Amersfoort (zij wonen in Californië), 1933, 1955
 g. kennisgeving van de geboorte van Willem Carel Adriaan 17 november 1938, 1938
 h. stukken betreffende de activiteiten van G.J.Th. Beelaerts van Blokland voor de Vereniging

Arts en Auto waarvan hij jarenlang voorzitter was, 1949-1955, 1975
 i. oorkonde over de activiteiten van G.J.Th. Beelaerts van Blokland voor de vrijwillige 

brandweer te Driebergen, 1979
 j. stukken in verband met het overlijden van G.J.Th. Beelaerts van Blokland, 1983
 15. Omslag F.A.M.E.A. Beelaerts van Blokland (1901-1985), dochter van C. Beelaerts van 

Blokland met stukken met betrekking tot haar huwelijk met Vincent Pieter Adriaan 
Beelaerts van Blokland (zie verder onder V.P.A. Beelaerts van Blokland), 1927

 16.Omslag Jacobus Petrus Beelaerts van Blokland (1907-1972), tweede zoon van C. 
Beelaerts van Blokland, 1937-1972

 a. kennisgeving van zijn huwelijk met Benvenida P.J. Jessurun, 1937
 b. uitnodiging voor F. Beelaerts van Blokland voor een receptie op de Jaarbeurs te Utrecht 

maart, 1949
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 c. kranteknipsels over de activiteiten van J.P. Beelaerts van Blokland o.a. als secretaris van 
de Nederlands-Zwitserse Kamer v.Kooph., 1949-1950 en z.j.

 d. overlijdensbericht van J.P. Beelaerts van Blokland, 1972
B. Omslag Johannes (Jan) Beelaarts van Blokland (1877-1960) en nakomelingen, 1901-
1982

 17. Verlening van procuratie door de Nationale Bank te Den Haag aan J. Beelaerts van 
Blokland, 1901

 18. Stukken betreffende het huwelijk van J. Beelaerts van Blokland met Jeannette Louise 
Wernardina de Girard de Mielet van Cochoorn, 1908 en kennisgevingen van het overlijden 
van haar ouders, 1911, 1913, 1908-1913

 19. Krantenknipsel betreffende de verkiezing van J. Beelaerts van Blokland tot lid van de 
gemeenteraad van Renkum, 1909

 20. Krantenknipsel betreffende de rede van J. Beelaerts van Blokland als loco-
burgemeester ter verwelkoming van burgemeester Talsma, 1934

 21. Menu van de zilveren bruiloft viering, 1933
 22. Krantenknipsels betreffende benoeming tot officier in de Orde van Oranje-Nassau, 1935
 23. Krantenknipsels betreffende de vaandeluitreiking aan de Bijzondere Vrijwillige 

Landstorm, 1936
 24. Stukken betreffende de 60e en 70e verjaardag van J. Beelaerts van Blokland, 1937, 1947
 25. Krantenartikel betreffende het 40-jarig jubileum van J. Beelaerts van Blokland als lid 

van de gemeenteraad van Renkum, 1949
 26. Krantenknipsel betreffende de installatie van prins Bernhard als lid van het kapittel van 

de Johanniter Orde, 1954
 26a. Foto’s, 1930, 1935 en z.j. [c. 1925, c. 1935 en c. 1950]
 26b. E.J. Demoed, Nederl. Hervormde kerk te Oosterbeek, Oosterbeek 1950, met verslag 

van de ingebruikneming in 1949 en de rol van J. Beelaerts van Blokland als president-
kerkvoogd daarbij, 1950

 26c Kennisgeving van het overlijden van J. Beelaerts van Blokland en gedrukte in 
memoriams, 1960

 27 Omslag Jan Jacob Gerard Beelaerts van Blokland (1909-2005), oudste zoon van 
Johannes, 1936-1982 en z.j. ([c. 1930]

 a. portret als cadet, z.j. [c. 1930]
 b. Jan bij de military Cross Country te Bingerden maart, 1936
 c. kranteknipsel uit het Algemeen Handelsblad van 26 november 1949 over de herdenking 

van Luitenant Steen die het vliegtuig bestuurde de waarmee J.J.G. Beelaerts van Blokland 
naar Engeland overvloog in mei 1941 (N.B. over de tijd in Engeland bevinden de brieven van 
J.J.G. Beelaerts van Blokland aan zijn oom F. Beelaerts van Blokland zich bij de verzameling 
brieven aan F. Beelaerts van Blokland), 1949

 d. Stukken betr. het huwelijk van J.J.G. Beelaerts van Blokland met Jkvr. Henriette Madeline 
Reinoudina Schorer, 1946

 e. diverse stukken over activiteiten J.J.G. Beelaerts van Blokland na zijn pensionering, 1981-
1982

 28 Mededeling van het overlijden van Cornelie Aigline Henriette (Corrie) Beelaerts van 
Blokland (1911-1945) dochter van Johannes, 1945

 29 Omslag Menno Victor Beelaerts van Blokland (Menno) (l913-1973), tweede zoon van 
Johannes, 1938-1950

 a. benoeming van M.V. Beelaerts van Blokland tot Correspondent van de Nederlandse 
Handel Maatschappij te Terborg, 1938

 b. verslag van de verwoesting van de "Hemelsche Berg" te Oosterbeek in september 1944 
met geleidebrief van M.V. Beelaerts van Blokland aan oom Frans Beelaerts van Blokland, 
1945

 c. benoeming van M.V.Beelaerts van Blokland tot correspondent van Nederlandse 
Handelmaatschappij te Soest, 1946

 d. mededeling huwelijk M.V.Beelaerts van Blokland met Mej.Anna Elsabé de Kempenaer, 
1946

 e. kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Anna Elsabé de Kempenaer, c. 1950
 30 Omslag Julia Wernarda Beelaerts van Blokland (Julie) (1923-2006), 1923-1975
 NB: Aantekening van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): Julia is een niet 

onverdienstelijke schilderes die in januari 1985 in het Hotel de Bilderberg een retrospectieve
tentoonstelling organiseerde van haar werken.

 a. mededeling geboorte J.W. Beelaerts van Blokland, 1923
 b. brief aan haar oom Frans Beelaerts van Blokland, c. 1930
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 c. brief aan haar neef G. Beelaerts van Blokland waarbij werden toegezonden haar bijdrage 
aan een boekje over Oosterbeek gedurende de Tweede Wereldoorlog benevens een copie 
van het verslag van haar broer MV vermeld onder 29, 1975.
C. Omslag Magdalena Beelaerts van Blokland (1878-1969) oudste dochter van G.J.Th. 
Beelaerts van Blokland, en haar nakomelingen), 1901-1950 en z.j. [c. 1960]

 31. Stukken betreffende het huwelijk van Magdalena Beelaerts van Blokland met Frederick 
Johan Backer, 1901

 32. Kranteknipsel met foto van 1e luitenant der Jagers F.J. Backer als voorzitter van de 
Koninklijke Officieren-Schermbond, c. 1910

 33. Stukken en brieven betr. de activiteiten van kolonel F.J. Backer als voorzitter der 
Commissie ter uitvoering van het Vredesverdrag tussen Grieken land en Turkije, gesloten te 
Lausanne, ter vaststelling op het terrein van de grens langs de beneden Maritsa, 1926.

 34. Stukken betreffende de carrière van generaal-majoor F.C. Backer, 1937, 1939
 35. Afschrift van een brief van gen.maj. F.C. Backer uit 1944 betreffende zijn 

wederwaardigheden in september en oktober 1944 te Oosterbeek (hij logeerde toen met 
zijn vrouw bij zijn zwager en schoonzuster in Oosterbeek op de Hemelse Berg. De brief is 
geschreven vanuit het huis van zijn neef G.J.Th. Beelaerts van Blokland te Driebergen. Kort 
na het schrijven van deze brief is de generaal Backer onverwacht overleden (aan een 
maagperforatie?)), 1944

 36. Omslag Johanna Maria Backer (oudste dochter van echtpaar Backer-Beelaerts van 
Blokland), 1923-1930

 a. Stukken betreffende het huwelijk van Johanna Maria Backer met Sibout Christiaan 
Gooszen, 1923

 b. mededeling van de geboorte van hun dochter Magdalena, 1925
 c. mededeling van de geboorte van hun dochter Frederike, 1938
 d. mededeling van de geboorte van hun zoon Sibout Christiaan, 1930
 37 Omslag Hendrina Christine Backer (tweede dochter van het echtpaar Becker-Beelaerts 

van Blokland), 1929-1949
 a. Stukken betreffende het huwelijk van Hendrina Christine Backer met Willy Bolken, 1929
 b. mededeling van de geboorte van hun zoon Johan Hendrik, 1930
 c. mededeling van de geboorte van hun dochter Frederike Chriatine, 1936
 d. mededeling van het overlijden van Jan Hendrik Bolken, 1949
 38 Omslag Frederik Johan Backer (enige zoon van het echtpaar Backer-Beelaerts van 

Blokland), 1942 en z.j. [c. 1980]
 a korte levensbeschrijving door G. Beelaerts van Blokland (1908-1997), (c. 1980)
 b brief van vader Backer aan zijn schoonzuster inzake sneuvelen van Frits, 1942
 39 Omslag Paulina Maria Backer (derde dochter van het echtpaar Backer-Beelaerts van 

Blokland), 1934-1950
 a. Stukken betreffende het huwelijk van Paulina Maria Backer met jhr.ir. Jan de Ranitz, 1934
 b. mededeling van de geboorte van hun zoon Sigismund Herman, 1936
 c. mededeling van de geboorte van hun zoon Frederik Johan, 1937
 d. mededeling van de geboorte van hun zoon Paul Frans (ontbreekt)
 e. mededeling van de geboorte van hun zoon Hoyte Edzard, 1948
 f. aankondiging van een boekje met illustraties van Jan de Ranitz, c. 1949
 g. twee portretten van Paul Frans (petekind van Frans B.v.B), 1946, 1950

D. Omslag ‘Willy’ (Willem Adriaan Beelaerts van Blokland (1883-1935) vierde zoon van 
G.J.Th. Beelaerts van Blokland, en nakomelingen), 1897-1986 en z.j. [c. 1950]

 40. rapport over de vorderingen van Willem Adriaan in 1897 (niet bevorderd tot 3e klas HBS 
(!) wellicht onder invloed van overlijden van zijn vader), 1897

 41. Brief van ds. Koetsveld uit Schiedam over de Katechisatie van Willem Adriaan die toen in
Schiedem het gymnasium bezocht, [c. 1900] NB. Aantekening 2014: niet aangetroffen

 42. Stukken over de promotie tot doctor in de rechtswetenschappen, 1910 NB. Aantekening 
van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): op het menu is de jonge doctor afgebeeld in het 
costuum van de maskarade van 1905, dat ook gebruikt is voor de protest-actie in Heusden 
om te voorkomen dat kostbare bezittingen van de gemeente werden verkocht.)

 43. Stukken betreffende het huwelijk van W.A. Beelaerts van Blokland met Jonkvrouwe 
Adriana Maria Catharina Snoeck (Jean(ne)tje), 1910

 44. Foto van huis Haesenberg waar het jonge echtpaar zich vestigde (Schouwweg 
Wassenaar), 1910

 45. Foto van huis ‘Transvalia’ te Oosterbeek waar het echtpaar na het overlijden van de 
moeder van Willem Adriaan veelal de zomervacantie doorbracht, 1920
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 46. Kranteknipsel betreffende benoeming van W.A. Beelaerts van Blokland tot griffier der 
Eerste Kamer, 1927

 47. Kranteknipsel betreffende benoeming W.A. Beelaerts van Blokland tot lid Hoge Raad 
van Adel, c. 1930

 48. Foto van het diner ter gelegenheid van de 50e verjaardag van A.M.C. Beelaerts van 
Blokland-Snoeck, 1931

 49. Foto van het diner ter gelegenheid van de zilveren bruiloft 1935
 50. Stukken betreffende het overlijden van W.A. Beelaerts van Blokland, 1935
 51. Stukken betreffende de afwikkeling van de boedel van W.A. Beelaerts van Blokland, 

1935-1937
 52. Uitnodiging voor het bijwonen van de begrafenis van Douairiére W.A. Beelaerts van 

Blokland-Snoeck, 1951
 53. Kranteknipsel betreffende het overlijden van A.M.C. Beelaerts van Blokland-Snoeck, 

1951
 54. H.J. Honders, Uit de historie van de dorpskerk te Wassenaar, gedrukt, Den Haag 1937, 

opgedragen aan de nagedachtenis van W.A. Beelaerts van Blokland als kerkvoogd, 1937
 55. Omslag Pieter Beelaerts van Blokland (1911-1986, oudste zoon van W.A. Beelaerts van 

Blokland), 1939-1940 en z.j. [c. 1960]
 a. Briefhoofd van P. Beelaerts van Blokland als prof. hon. des Universités de Budapest et 

Debrecen (in 1939 ging P. Beelaerts van Blokland voor de Alliance Francaise als gastdocent 
naar Hongarije, waar men onder de druk van Nazi-Duitsland geen Fransman meer durfde 
zenden of ontvangen. P. Beelaerts van Blokland die aan de Ecole des Chartes studeerde is 
daarop als vertegenwoordigen van de Franse cultuur naar Hongarije gegaan waar hij door 
flink optreden de interrupties van nazi-sympatisanten in de zaal de baas bleef en de achting
der goedwillende Hongaren verwierf. Hem werd een antieke Turkse dolk geschonken "ein 
Dolch unser damaligen Feinde"), 1939

 b. P. Beelaerts van Blokland, ‘Oorkonden betreffende de geschiedenis der Vier Ambachten 
bewaard in de Archives Nationales te Parijs’overdruk uit niet-genoemd tijdschrift, c. 1940

 c. Synopsis van en stellingen bij zijn proefschrift aan de Universiteit van Parijs, gedrukt, 
1940

 d. Handgeschreven aantekeningen over contacten gedurende de oorlog van P Beelaerts van
Blokland met o.m. de SD-Sonderführer Arno Christman (Kristman) en latere SD-spion 
Allard Brinkman, Beelaerts arrestatie na de oorlog en zijn vrijlating bij gebrek aan bewijs 
(Dit voorval bracht hem ertoe het land voorgoed te verlaten), c. 1960

 56. Omslag Johanna Maria Beelaerts van Blokland (1912-2003, oudste dochter van W.A. 
Beelaerts van Blokland), 1936-1944

 a Stukken betr. huwelijk Johanna Maria Beelaerts van Blokland met Hendrik Nicolaas baron 
Schimmelpenninck van der Oye, 1936

 b Mededeling geboorte Adriana Maria Catharina Schimmelpenninck v.d.Oye, 1938
 c Mededeling van de geboorte van Jeanne Francoise Schimmelpenninck v.d.Oye, 1939
 d Mededeling geboorte van Ludolphine Emilie Schimmelpenninck van der Oye, 1944
 e Mededeling van de geboorte Alexander Willem Schimmelpenninck v.d.Oye, 1948
 f Stukken betr. de installatie van H.N. Baron Schimmelpenninck v.d.Oye als burgemeester 

van Kloetinge, 1939
 g Foto’s van de kinderen, 1939, 1944 en z.j.
 57. Levensbeschrijving van Johanna Christina Beelaerts van Blokland (1913-1994), 1986
 58. Levensbeschrijving van Henric Beelaerts van Blokland (1917-????), 1986
 59. Omslag Johan Anthony Beelaerts van Blokland (1924-2007), 1948-1954 en z.j. [c. 1955]
 a. Stukken betr. huwelijk met Jonkvr. Agnies Pauw van Wieldrecht, 1951
 b. Uitnodiging voor de viering van het lustrum van Utile Dulci (Leiden) ondertekend door de

voorzitter J.A. Beelaerts van Blokland, 1948
 c. Mededeling geboorte van Catharina Pavinha Ines Beelaerts van Blokland, 1952
 d. Mededeling geboorte Willem Reinier Beelaerts van Blokland, 1954
 e. Mededeling geboorte Maarten Iman Beelaerts van Blokland (ontbreekt)
 f. kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Agnes Pauw van Wieldrecht, c. 1955

E. Omslag ‘Julie’ (Julia Susanna Electa Beelaerts van Blokland (1886-1981)), 1926-1951 NB.
Zie ook inv.nrs. 310-327.

 60. Stukken betreffende haar huwelijk met W.H. Warnsinck, 1926
 61. Stukken betreffende het overlijden van luitenant-kolonel W.H. Warnsinck, 1954
 62. Overpeinzing van W.H.Warnsinck na een geslaagde oogoperatie waardoor hij het 

gezicht terug kreeg met geleidebrief van J.S.E. Warnsinck-Beelaerts van Blokland aan Frans 
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Beelaerts van Blokland, 1954
 62a Foto’s van J.S.E. Warnsinck-Beelaerts van Blokland en van de zilveren bruiloft, 1951 en 

z.j.
F. Omslag ‘Henk’ (H. Beelaerts van Blokland (1889-1959) en nakomelingen), 1898-1951 en
z.j. [c. 1922]

 63. rapport van de school van G.H. Bouscholte klas 2 schooljaar 1897-1898, 1898
 64. brief van J. Hooykaas te Zutphen aan, waar Henk werd bijgewerkt om in de tweede 

klasse van het Gymnasium te komen, 1904
 65. foto van Henk als 1e lt. der huzaren, 1918 à 1919
 66. foto van Henk te Rome als attaché bij het gezantschap bij de Heilige Stoel, z.j. [c. 1922]
 67. Stukken betreffende het huwelijk van H. Beelaerts van Blokland met Johanna N.K.L.M.S.

Freiin Kast von Ebelsberg, 1924
 68. Kranteknipsel betreffende benoeming H. Beelaerts van Blokland tot ridder in de Orde 

van de Witte Leeuw van Tsjechoslowakije, 1925
 69. Kranteknipsels betr. de benoeming van H.Beelaerts van Blokland tot burgemeester van 

Stad en Ambt Vollenhove, 1925
 70. Overlijdensberichten van verschillende familieleden Kast von Ebelsberg, 1925-1943
 71. Knipsels, stencils en gedrukte stukken betreffende de activiteiten van H. Beelaerts van 

Blokland bij het Nederlandse Rode Kruis, Afd. Internationale Zaken, 1936-1949
 72. H. Beelaerts van Blokland, Uit booze dagen, gedichtenbundel, gedrukt, 1945
 73. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van Johanna Freiin Kast von Ebelsberg, 

c. 1930
 74. Kindertekeningen van E.S.B.Th. Beelaerts van Blokland zoon van H. Beelaerts van 

Blokland en briefje aan zijn oom Frans Beelaerts van Blokland, 1936, 1938
 75. Kindertekeningen van Maria Theresia Adriana Beelaerts van Blokland, 1946 en z.j.
 77. Briefje en ansichtkaarten van H. Beelaerts van Blokland aan zijn broer Frans, 1924
 78. Foto van H. Beelaerts van Blokland en J.S.E. Warnsinck geb. Beelaerts van Blokland, 1951

61 Correspondentie van G.J.Th. Beelaerts van Blokland met het Franse ministerie van 
Justitie, Comité de Législation étrangère, over de toezending van documentatie 
over de Nederlandse wetgeving en zijn totstandkoming, met geleidebrieven van de 
Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en Jusitie.
1876-1891, 1980
In de inv.nrs. 48-51 bevindt zich ook correspondentie over de contacten met Frankrijk over de 
wetgeving in verschillende Europese landen.

62 Genealogische varia, verzameld door G.J.Th. Beelaerts van Blokland.
1695-1886 enz.j. [c. 1700-c. 1850]

 1. Brieven en aantekeningen; brieven over genealogisch onderzoek naar de familie 
Beelaerts te Oirschot, Moergestel, Heusden en ’ s-Hertogenbosch NB. In 2012-2014 niet 
aangetroffen

 2. Stukken betr. een proces van de weduwe Hillegonda Aspeling - Kotze, eerder gehuwd 
met Lambertus van der Woord, 1799-1803

 3. Stukken uit de jaren 1573-1678 betr. de voorrechten van Meinert, Pieter en Jacob Semein 
te Enkhuizen, hen verleend door de Prins van Oranje i.v.m. grote geldleningen (1573-1579), 
met ingekleurde prent van de zeeslag der Noordhollanders tegen graaf van Bossu op 11 en 
12 oktober 1573 en genealogie Semeyn, gedrukt, 1695

 4. Kennisgeving van het overlijden van Gijsbert van Groenenbergh te Veere, gedrukt, 1793
 5. Loflied op het huis Oranje door prof.dr. L. Hegewald te Neustadt a.d. H. (Rheinbayern), 

met bijgeschreven toestemming tot publicatie, 1869
 6. Stukken Jacobus Laurentius, wiens vrouw Wybrands in 1633 diacones werd waarbij uit 

schilderij gesneden afbeeldingen van wapens vande families Wybrands, Goudsmit, Schot, 
Leonius, Cranendonck en van Bleiswijk, ‘uit boedel Dr. J.C. Drabbe’, 1886 en z.j.

 7. Brieven van Rietstap en Duyver, 1852 en 1868
 8. Aantekeningen betreffende het geslacht Gomarus, c. 1850
 9. Aantekeningen betreffende het geslacht Dessauvage (Sauvage), c. 1850
 10. Aantekeningen betreffende het geslacht Bilderdijk, c. 1850
 11. Aantekeningen en kranteknipsel betreffende de zaak omtrent de miljoenenerfenis 

Dubois, 1879 en z.j.
 12. Aantekeningen betreffende het geslacht de Greve, c. 1850
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 13. Aantekeningen betreffende het geslacht Broeder (door Rammelman Elsevier), c. 1850
 14. Lijst der officieren op een reis in 1608 naar Oost-Indië onder Verhoeven, c. 1850
 15. Lapidarium Zeylonicum, beschrijving grafstenen in Nederlandse kerken in Ceylon, 1877
 16. Wapens Fricke te Camperveen, 1799
 17. Tekening van de wapens van Leyden en West-Barendrecht op een vlag bij de familie van 

Gorkum te Leiden, c. 1850
 18. 18de eeuwse aantekeningen over verschillende geslachten, c. 1850
 19. Geslachtsregister van Mieris, 1865
 20. Voor G.J.Th. Beelaerts van Blokland gemaakte lijst van de Thesauriers-Generaal van de 

Verenigde Nederlanden of van de Unie, c. 1850.
 21. Verzameling gegevens over diverse geslachten (de Blocquerie, Von Römer, Maes, Van 

Voorst, Hoogenhouck Tulleken, Wijntjes, Van Bronckhorst, Van Goltstein, Trip e.a.), 17e en 
18e eeuw

 22. Verzameling gegevens over wapenborden, grafschriften en genealogieën te Brugge, 
Gent en elders, ‘afkomstig van Weleveld’, 17e en 18e eeuw

 23. Verzamelde gegevens uit de monsterrollen van de V.O.C. over het geslacht de Wet (Zuid-
Afrika), met inliggende brieven van I.A. de Wet, Th. van Riemsdijk, [NN] Bredius, 1890, 1890 
en z.j. [c. 1890] correspondentie

 24. Geslachtsregister (van) Wijnen, 1857 en z.j. [c. 1850]
 25. Gelachtsregister van Brienen, c. 1800
 26. Geslachtsregisters Schuylenburg en Heemskerk, c. 1800
 27. Stambomen diverse Overijsselsche en Amsterdamse geslachten (o.a. van Haersolte, van 

Dedem, Pynsen van der Aa, Trip), c. 1800
 28. Geslachtregister met heraldische illustraties betreffende de familie Van der Houve over 

c. 1550-1700, c. 1700

63 ‘Kapitaalboek’, manuaal van effecten van G.J.Th. Beelaerts van Blokland met 
aantekeningen betreffende mutaties en inliggende losse aantekeningen.
1870-1895

64 Stukken betreffende de familie Kneppelhout.
1777-1990 en z.j. [c. 1800-c.1950]

 1. Kwartierstaat door Frans Beelaerts van Blokland van zijn moeder Johanna Maria geb. 
Kneppelhout van Sterkenburg, c. 1930

 2. Foto van kasteel Sterkenburg, c. 1950
 3. Genealogie van het geslacht Kneppelhout opgemaakt door G.J.Th. Beelaerts van 

Blokland, met aanvulling, aantekeningen en correspondentie van Frans Beelaerts van 
Blokland, 1925 en z.j. [c. 1875-1940]

 4. Genealogie van het geslacht Kneppelhout door Frans Beelaerts van Blokland, c. 1887, 
concept voor het stuk vermeld onder 5, met inliggende aantekeningen, documentatie en 
correspondentie, 1891, 1945-1950, 1891, 1945-1950 en z.j. [c. 1887]

 5. ‘Genealogie van het geslacht Kneppelhout en van verschillende aan dat geslacht 
verwante familiën door F. Beelaerts van Blokland 1888’, gekalligrafeerde en heraldisch 
geïllustreerde genealogie van de familie van zijn moeder, 1888

 6. Genealogie van de familie Klinkhamer, door G. Beelaerts van Blokland toegeschreven aan
zijn broer M.A. maar mogelijk opgesteld door hun vader Frans, c. 1930

 7. Kennisgeving ingekomen bij wed. Esser te Rosmalen van het huwelijk van Joannes 
Kneppelhout en Johanna van Rijckevorsel, met silhouetportret van een manspersoon 
Kneppelhout en potloodtekening van Johanna, 1777 en ongedateerd

 8. Kennisgeving van het overlijden van Martinus Kneppelhout, gedrukt, 1778
 9. Brieven van B. Frieswijk te Den Haag, H.H. Lewe geb. Alberda te Groningen en P. 

Chevallier te Groningen aan J. Kneppelhout ter gelegenheid van het overlijden van zijn 
echtgenote J. geb. van Rijckevorssel, 1780

 10. Kennisgeving van het overlijden van J. Kneppelhout, gedrukt, 1784
 11. Brieven aan van J.C. de Stoppelaar-Visvliet, A.I. de la Faille-Brand, C. van IJsterlingh, H. 

Bol-van Waenen, G. van Zom en NN van [Huijskerken?] aan J. Kneppelhout bij zijn vertrek 
uit Gorinchem, 1800

 12. Aandeelbewijs in een tontine ten lijve van Cornelius Johannes Kneppelhout, 1796, brief 
van C.J. Kneppelhout te Leiden aan mej. Hannaarts, 1815, en foto van een portret van hem, 
1796, 1815 en c. 1875

 13. C.J. Kneppelhout, Sectiones Cadaverum Pathologiae, proefschrift Leiden, gedrukt, 1805
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 14. Brieven van Alida Loncq wed. Kneppelhout geb. Klinkhamer aan haar kleinkinderen 
Cornelis J. (1778-1818) en Charlotte J. (1779-1842) Klinkhamer gezamenlijk en aan Cornelis 
afzonderlijk, 1818, van Charlotte Beuninger van Niel geb. Klinkhamer aan haar broer C.J. en 
schoonzuster, 1817-1818, en van Cornelis’ zoons J. en K.J.F.C. Kneppelhout aan hun tante 
Charlotte, 1829, met aantekening van C.J. Kneppelhout omtrent de afzenders, 1990, 1817-
1818, 1829, 1990

 15. Gedicht van P.J. van Lelyveld in het Latijn op het overlijden van C.J. Kneppelhout, 
gedrukt, 1818

 16. Brief van C.A. van den Honert aan [Charlotte J. Beuninger van Niel geb. Klinkihamer] 
betreffende het overlijden van haar grootmoeder Alida Loncq wed. Kneppelhout geb. 
Klinkhamer, 1819

 17. J.W. te Water, Levensbeschrijving van den heere Mr. Corn. Joh. Kneppelhout, gedrukt, 
z.pl., 1819

 18. [overgebracht naar inv.nr. 66]
 19. [overgebracht naar het familie-archief Vollenhoven. Toevoeging 2014: deze bescheiden 

zijn in 1986 als ‘aanvulling 1986’ onder inv.nrs. 617-628 toegevoegd aan het archief Van 
Beeck Vollenhoven, nummer toegang 2.21.168. De stukken hebben deel uitgemaakt van de 
nalatenschap van Hendrik Vollenhoven, waarvan G.J.Th. Beelaerts van Blokland de 
executeur-testamentair is geweest. Een verband met de familie Kneppelhout is niet 
zichtbaar.]

 20. Kennisgeving aan wed. J.M. Kneppelhout geb. de Gijselaar van het overlijden van haar 
schoonzuster C.J. Beunninger van Niel-Kneppelhout, 1842

 21. Kennisgeving aan wed. J.M. Kneppelhout geb. de Gijselaar van het overlijden van haar 
zwager J.F. Beunninger van Niel, 1844

 23. Acte van huwelijksvoorwaarden tussen K.J.F.C. Kneppelhout en L.J.M. van Gorkum, in 
tweevoud, 1850

 24. Kennisgeving van huwelijkvoornemen van K.J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg en 
L.J.M.van Gorkum en tekst van de toespraak van predikant Everwijn te Vuren en Dalem bij 
de huwelijksvoltrekking, 1850

 25. W.N. du Rieu, Levensbreicht van K.J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg, gedrukt, Leiden 
1888, in tweevoud, kennisgeving betreffende diens overlijdehn, gedrukt, 1885, brieven van 
P. Leenderts, redacteur van de Navorscher aan K.J.F.C. Kneppelhout, 1868-1869 en foto’s 
van laatstgenoemde, z.j., 1868-1869, 1885, 1888 en z.j.

 26. Uittreksel uit de akte van scheiding en deling van de nalatenschap van K.J.F.C. 
Kneppelhout van Sterkenburg betreffende de toescheiding aan J.M. Beelaerts van Blokland 
geb. Kneppelhout, met bijlagen, 1868

 27. Foto van J. Kneppelhout, 1871, en familiefoto gemaakt op Nieuw-Sterkenburg met 
dorsale identificatie door Frans Beelaerts van Blokland van de afgebeelde personen, 1895, 
met reproductienegatieven van beide, 1871, 1895 en z.j.

 28. Kennisgeving door K.J.F.C. Kneppelhout aan zijn neef N.C. de Gijselaar van de geboorte 
van zijn dochter Johanna Maria, 1851, met aantekening van haar latere echtgenoot G.J.Th. 
Beelaerts van Blokland over haar vernoeming, c. 1875, 1851 en c. 1875

 29. Twee tekeningen door U.M. Kneppelhout van Sterkenburg geb. van Braam, 1852
 30. Kennisgeving van het overlijden van J.M. Kneppelhout van Sterkenburg geb. de 

Gijselaar, gedrukt, 1851
 31. Kennisgeving van het overlijden van L.J.M. Kneppelhout van Sterrenburg geb. van 

Gorkum, gedrukt, met foto van haar kinderportret, 1854 en z.j.
 32. Stukken betr. het huwelijk van C.J. Kneppelhout van Sterkenburg met C. Schuurbeque 

Boeye, 1880
 33. Stukken betr. de viering van de zilveren bruiloft van C. Kneppelhout met zijn tweede 

echtgenote S.E. Drabbe, 1880
 34. Kennisgeving van het overlijden van R. Schuurbeque Boeye, 1896
 35. Catalogi van de verkopingen van boeken en Napoleonprenten van de familie 

Kneppelhout van Sterkenburg, gedrukt, 1948
 36. Omslag geslacht Kneppelhout, 1887-1948 en z.j. [c. 1780, c. 1875]
 a. Stukken betr. Johannes Kneppelhout gehuwd met M.L. van Rappard, 1888-1944
 b. Foto van en kranteknipsel uit 1922 betreffende Wilhelmina (Mine) Frederika Louisa 

Kneppelhout (gehuwd met Besier), 1922 en c. 1875
 c. Stukken betr. S.E.B.H. (Sanne) Kneppelhout gehuwd met F.F.F.Z. van Asch van Wijck, 1891 

en c. 1880
 d. Prenten van gravures, ansichtkaart met foto van en krantenknipsel uit 1948 betreffende 

de ridderhofstad Sterkenburg, 1948 en c. 1780, c. 1930
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 e. Stukken betr. het overlijden van mw. S.E.Kneppelhout van Sterkenburg geboren Drabbe 
en stukken over de familie Drabbe, 1887, 1891 en c. 1875

 f. Kennisgeving overlijden mw. Ursule Marie Kneppelhout - van Braam en catalogus 
verkoop bibliotheek van haar man op de Hemelse Berg, 1919

 g. Briefwisseling van Frans Beelaerts van Blokland over papieren van Tollius, voorvader van 
mw. Kneppelhout van Sterkenburg, welke naar het Koninklijk Huisarchief gingen, 1936

 h. Stukken over huwelijk Heemstra-van Asch van Wijck, 1921
 i. Stukken over het huwelijk Hoeufft-van Asch van Wijck, 1924
 j. Stukken over huwelijk Steengracht van Oostcapelle en A.R.Kneppelhout van Sterkenburg, 

1926
 k. Stukken over huwelijk Kneppelhout van Sterkenburg-du Chastel de la Howarderie, 1926
 l. Foto’s van Mine en Julie Kneppelhout samen en van Julie afzonderlijk, c. 1880
 37. Foto van J.M. Kneppelhout later mw. Beelaerts van Blokland, z.j. [c. 1870]

65 Stukken van J.M. Kneppelhout (1851-1923), echtgenote van G.J.Th. Beelaerts van 
Blokland.
1854-1923 en z.j. [c. 1900]

 1. Stamboom J.M.Kneppelhout van Sterkenburg, echtgenote van G.J.Th. Beelaerts van 
Blokland NB. In 2012-2014 niet aangetroffen.

 2. Gedateerde familiefoto's, 1895, 1921 en c. 1900
 3. Kennisgeving van overlijden van J.M. Beelaerts van Blokland geb. Kneppelhout, gedrukt, 

1923
 4. Stukken betreffende de scheiding en deling van de boedel van J.M. Beelaerts van 

Blokland geb. Kneppelhout, 1924 en z.j.
 5. Brieven van tante Ursula (1892, 1901, 1912), zoon Frans (1902, Peking 1909, 1912), zoon 

Cornelis (Pretoria 1896), C.L. van den Broek (1899) en ongeïdentificeerde (1898) aan J.M. 
Beelaerts van Blokland geb. Kneppelhout, 1892-1912

 6. Lijst van roerende goederen welke K.J.F.C. Kneppelhout voor zijn dochter J.M. bestemde, 
1854

 7. Afschrift van gedichten uit 1874-1875 van N. Beets bij Anna’s sterfdag en begrafenis en 
het overlijden van haar vader, c. 1900

 8. In memoriam in het Orgaan van den Nederlandschen Vrouwenbond tot Verhooging van 
het Zedelijk Bewustzijn bij het overlijden van J.M. Beelaerts van Blokland geb. Kneppelhout,
1923

66 Tevredenheidsbetuigingen over J. Kneppelhout (1814-1885) van onderwijzer J. 
Lagas, 1820-1822, foto’s van Kneppelhout, zijn echtgenote en andere personen, 
1876 en z.j., gedrukte en handgeschreven teksten van zijn hand 1872-1885, 
kennisgeving en kranteknipsel betreffende zijn overlijden, 1885, brieven van M.G. 
Kleine-Gartman en [S.H. Goseling Vinnis] aan hem, 1873-1880, en brief van M.E.A. 
Waller Schill aan zijn weduwe, 1886.
1820-1886

67 Stukken betreffende het overlijden van G.J.Th. Beelaerts van Blokland.
1897

 1. Binnenlandse en buitenlandse persberichten
 2. Ingekomen betuigingen van deelneming
 3. Kwitantie wegens successierechten
 4. Benoeming van toeziend voogd over de nog minderjarige kinderen
 5. Kennisgevingen van overlijden
 6. Teksten van bij de uitvaart gehouden toespraken
 7. Foto van de opgebaarde overledene

68 ‘Levensbericht van G.J.Th. Beelaerts van Blokland’, door J.H. Hora Siccama, 
overdruk uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1899-
1900, 1900, met de handgeschreven concepttekst, correspondentie van Hora 
Siccama betreffende de vervaardiging en verschijning, 1900, cahiers met 
verzamelde gegevens, supplementaire aantekeningen van Hora Siccama, 1901, 
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kranteknipsels betreffende de verschijning 1900-1901 en kennisgeving aan Frans 
BvB van het overlijden in 1914 van de auteur.
1900-1901, 1914 en z.j.

69 Stukken betreffende het beheer door Frans Beelaerts van Blokland (1872-1956) van 
de tussen de erfgenamen van zijn ouders ongescheiden gebleven fondsen 
strekkende tot uitkering van pensioen aan gewezen personeel, 1897-1953, en acte 
van kwijting voor de uitkering van een fideïsommissair kapitaal uit de nalatenschap 
van C.J.J. Gevers Deynoot geb. de de Mey van Alkemade voor Frans Beelaerts van 
Blokland als opvolger van zijn vader na afloop van het fideïcommis, 1904.
1897-1953

70 Stukken betreffende de levensloop en lotgevallen van Frans Beelaerts van Blokland 
(1872-1956)
1872-1956

 1. Beschrijving van de gebeurtenissen in Fransje's leven 1872-1884 van de hand van zijn 
vader, met briefkaar van de vader aan mej. Drabbe te Doorn ter gelegenheid van de 
geboorte, 1872, en Frans’ haar van de eerste knip, 1872-1884

 2. Brieven van Frans en Kees aan hun ouders, grootouders en tante Julie Kneppelhout, 
1873-1885

 3. Tekeningen van Frans Beelaerts van Blokland, 1880-1886 en z.j.,
 4. Rapporten van Frans Beelaerts van Blokland op de lagere school en op het Gymnasium, 

1878-1890
 5. Bul van het Leids Studenten Corps, 1890
 6. Stukken betreffende zijn studententijd, daaronder foto’s, 1890-1895
 7. Omslag met stukken over de periode 1895 tot het vertrek naar China in 1909, 1897-1909 

en z.j. [c. 1896]
 a. minute van sollicitatie voor adjunct-commies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 

afd. Kunsten en Wetenschappen, z.j. [c. 1896]
 b. akte van overdracht door Frans Beelaerts van Blokland aan R.A.I. Snethlage consul-

generaal van de Zuid-Afrikaanse Republiek van het archief van G.J.Th. Beelaerts van 
Blokland als Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van die Republiek, 1897

 c. program van de feestelijkheden ter ere van Koninginnedag 1899 waarbij F. Beelaerts van 
Blokland werd ingehaald als Heer van Blokland (hij heeft daarbij ook uitgenodigd M.A. 
Snoeck), gedrukt, 1899

 d. bevestiging van de ontvangst van stukken betreffende het stapelrecht van Dordrecht 
welke aan de gemeente Dordrecht werden geschonken, 1899

 e. dankbetuiging van de Carnegiestichting voor de regeling ter gelegenheid van de legging 
van de eerste steen van het Vredespaleis, 1907

 f. aankondigingen in het Nederlands en het Frans van een wedstrijd uitgeschreven door de 
Nederlands-Belgische Vereniging van de Vrienden der Medaille als Kunstwerk, waarbij F. 
Beelaerts van Blokland optrad als Secretaris Generaal en Jury-lid., 1908

 g. Activiteit als een der secretarissen van het CongresIinternational de Numismatique et de 
l'Art de la médaille, 1910

 h. brief van de Journal de Genève om te danken voor de medewerking als correspondent 
voor Nederland, 1909

 i. kranteknipsels betreffende toespraken gehouden in de Tweede Kamer bij zijn afscheid als 
commies-griffier, 1909

 j. proces-verbaal van overdracht van de goederen welke F. Beelaerts van Blokland onder 
zich had als penningmeester van de Charitabele Societeits-school, 1909

 8. Omslag F. Beelaerts van Blokland te Peking, 1909-1919
 a. paspoort, 1913
 b. knipsel uit weekblad ‘de Prins’ met foto van een feest ter gelegenheid van de geboorte 

van Prinses Juliana, 1909
 c. knipsel uit de Nieuwe Courant betreffende het vlootbezoek aan de Filippijnen, China en 

Japan, 1909
 d. gedeelte van het Bouwkundig Weekblad 48, 2 december 1911, betreffende de bouw van 

de woning van de Nederlandse gezant te Peking, gedrukt, 1911
 e. Gedrukte foto’s betreffende Koninginnedag te Peking, 1912
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 f. Aankondiging van de openbare verkoping van meubilair wegens vertrek, 1919
 g. convocaten voor evenementen ter gelegenheid van de opening van het Vredespaleis, 

1909
 9.Omslag F. Beelaerts van Blokland, 1919-1933
 a. pagina uit ‘Eigen Haard’ met foto’s van de delegatie naar de Vlootconferentie te 

Washington, 1921
 b. foto van de commissie voor huldeblijk aan H.M.de Koningin, 1923
 c. foto's van portretten van F. Beelaerts van Blokland en M.A. B.v.B-Snoeck, c. 1925
 d. foto van de ondertekening van het Verdrag met België, 1926
 e. Programma van een bezoek van vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven aan 

Twente, 1929
 f. lijst delegat1es naar de Haagse Conferentie van augustus, 1929
 g. foto van F. en M.A Beelaerts van Blokland tijdens Haagse Conferentie, 1930, en van F. 

Beelaerts van Blokland met de Belgische gezant C. Maskens, 1930 en z.j.
 h. lijst der delegaties naar de Haagse Conferentie, 1930
 i. programma en verdere stukken betreffende het bezoek van de ministerraad aan de 

Zuiderzee werken, 1932
 j. diverse artikel periode 1930-1933
 k. stukken betreffende zilveren bruiloft, 1930
 l. pagina uit ‘De Prins’ van 23 april 1927 met foto van F. Beelaerts van Blokland als minister 

van Buitenlandse Zaken (maar de afgebeelde persoon lijkt daar niet op), 1927
 10. F. Beelaerts van Blokland, 1933-1940 NB. Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 

(1908-1997): bevat krantenknipsels over verschillende gelegenheden waarbij F. Beelaerts 
van Blokland optrad en afschriften van de geboorteaangiften van Prinses Beatrix en Prinses
Irene

 11.Omslag F. Beelaerts van Blokland, 1945-1956
 a. interview in Nieuwe Haagsche Courant, 1945
 b. documenten nodig voor de reis naar Nedeland 8 mei 1945
 c. foto van de zitting van de Raad van State in maart 1946
 d. opening van de Belgische tentoonstelling ‘Van Jan van Eyck tot Rubens’, 1946
 e. ontvangst Sir Winston Churchill in Nederland 9 mei 1946
 f. foto’s gemaakt tijdens de vergadering van het Benelux-comité, met geleidebrief, 1946
 g. convocaten voor gelegenheden bij het bezoek van veldmaarschalk J.C. Smuts aan 

Nederland en krantenknipsels dienaangaande, 1946
 h. ansichtkaart met foto van de geboorteaangifte van prinses Marijke, 1947
 i. kranteknipsels, foto’s, convocaten en corrrespondentie betreffende uiteenlopende 

(neven)activiteiten, 1948-1949
 j. medewerking aan de Christelijke fimactie nov. 1949
 k. kranteknipsels, foto’s, convocaten en corrrespondentie betreffende uiteenlopende 

(neven)activiteiten o.a. interview met E. van Raalte 1952 over het werk van de Raad van 
State, huldiging Rudolf Mengelberg, van Riebeeck-feesten, tentoostelling hetVlaamse 
Boek, galaconcert concertgebouw (Beelaerts van Blokland was voorzitter), bezoek Koning 
en Koningin van Denemarken, bezoek Gerstenmaier Benelux-comité, herdenking 5 jaar 
AMBON april 1955, afscheid prof. mr. Kranenburg, afscheid van Concertgebouw en 
installatie Prinses Beatrix, 1950-1956

 l. kranteknipsels, foto’s en convocaat betreffende uiteenlopende (neven)activiteiten, 1946-
1947

 m. Afschrift van artikel ‘Oraniens letzte Tage’ in de Münchener Illustrierte Presse van 19 
februari 1942 en toegangskaart voor de viering van Koninginnedag door het Comité 
‘Neerlands Vrijheidsdag’ in Central Hall, Westminster, 1943, 1942-1943

71 Stukken betreffende benoemingen en onderscheidingen van Frans Beelaerts van 
Blokland.
1896-1956
Toelichting van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): Deze portefeuille bevat zowel ambtelijke 
benoemingen als benoemingen van meer particuliere aard. Bij de ambtelijke benoemingen is een 
aantal besluiten die van zuiver administratieve aard zijn zoals vaststellingen van salaris en 
goedkeuringen van het aanvaarden van vreemde onderschedingen. Deze laatste groep is over het 
algemeen niet in de inhoudsopgave opgenomen teneinde het nazoeken van de belangrijker stukken 
gemakkelijk te maken. Aantekening 2014: de inhoud is inmiddels volledig gespecificeerd.

 1. Aflegging van de eed als odvocaat en procureur voor de Hoge Raad der Nederlanden, 
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1896
 2. Benoeming tot Associé étranger van de Société Royale de numismatique de Belgique, 

1897
 3. Benoeming tot buitengewoon lid van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en 

Penningkunde "Concordia Res Parvae Crescunt", 1897
 4. Benoeming tot adjunct commies bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie, 

1897
 5. Benoeming tot Korporaal bij de Dienstdoende Schutterij, 1897
 6. Benoeming in examencommissie voor opzichter der telegraphie, 1898
 7. Benoeming in examencommissie voor surnumerairs der Posterijen en Telegraphie, 1898
 8. Aanvaard als gewoon lid van de Societeit Petit St Hubert (schietgezelschap dat een 

schietbaan bezat op het duin bij het Hubertusviaduct), 1898
 8a. Benoeming tot sergeant bij de dienstdoende schutterij, 1898
 9. Benoeming in de examencommissie voor telephonisten, 1898
 10. Lidmaatschapskaart van het Congrés d'Histoire Diplomatique, 1898
 11. Benoeming tot gewoon lid van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap de 

Nederlandsche Leeuw, 1899
 11a. Salarisverhoging, 1899
 12. Benoeming tot plaatsvervangend lid van het stembureau, 1900
 12a. Salarisverhoging, 1900
 13. Benoeming als plaatsvervangend lid van stembureaux voor de tijd van twaalf maanden 

te aanvaarden, 1900
 14. Dankbetuiging voor het werk als secretaris der Conferentie voor het Internationaal 

Privaatrecht, 1900
 15. Benoeming tot secretaris van de Commissie betreffende spoorweg- en 

havenaangelegenheden te Ter Neuzen, 1900
 16. Benoeming tot Commies bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie, 1901
 17. Benoeming tot gemachtigde in het Kiescollege der Nederduitsche Hervorm Gemeente te

's-Gravenhage, 1901-1903
 18. Benoeming tot commissaris in de Vennootschap Park Hotel, 1901
 19. Benoeming tot lid van het hoofdbestuur van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansch 

Vereniging, 1901
 20. Verkiezing tot lid der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1901
 21. Twee oproepen voor de gemeenteraad-verkiezingen op 9 en 23 juli 1901, waarbij F. 

Beelaerts van Blokland candidaat is gesteld, 1901
 22. Benoeming tot secretaris van de examencommissie voor klerk der Posterijen en 

Telegraphie, 1901
 22a. ontbinding van de commissie sub 15, 1901
 23. Benoeming tot secretaris van de Staats-Commissie ter verdeling van de ronde som 

gestort door de Britsche regering als vergoeding van schade geleden bij de oorlog in Zuid-
Afrika, 1902

 23a. Benoeming als sub 17, 1902
 24. Dankbetuiging voor de medewerking aan het Fransche Comité voor de 

oorlogsslachtoffers in Zuid-Afrika., 1902
 25. Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in verband met het opheffen van 

de Staatscommissie genoemd onder 23., 1903
 25a. Verslag van de commissie sub 23, 1903
 26. Verzoek zitting te nemen in de Raad van Advies van de Nederlandsche Zuid-Afrikaanse 

Jongelingen Bond, 1903
 27. Benoeming tot lid van de Vereniging "Zuid-Afrikaansche Voorschotkas", 1903
 27a. Salarisverhoging, 1903
 28. Verzoek van J.C. de Marez Oyens om secretaris te worden van de Commissie voor de 

Brusselsche Tentoonstelling van 1910., 1903
 29. Benoeming tot lid van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in 

Noordbrabant, 1903
 30. Verzoek om in aanmerking te komen voor de betrekking van commies-griffier van de 

Tweede Kamer der Staten Generaal, 1903
 31. Ontslag als commies bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Tolegraphie, 1903
 31a. Bezoldiging als commies-griffier bij de Tweede Kamer, 1904
 32. Benoeming tot gewoon lid ven het Nederlandsen Genootschap voor Munt- en 

Penningkunde, 1904
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 32a. Salarisverhoging, 1906
 32b. Benoeming als sub 17, 1906
 32c. Salarisverhoging, 1908
 33. Herkiezing als Commissaris van de Dordtsche Bank, 1908
 34. Optreden F. Beelaerts van Blokland als stichter en bestuurslid van de vereniging 

"Crabeth" tot instandhouding van oude geschilderde glazen, 1908
 34a. Salarisverhoging, 1908
 35. Benoeming tot Minister-Resident met den persoonlijken titel van Buitengewoon Gezant

en Gevolmachtigd Minister te Peking, 1909
 36. Kranteknipsel betreffende afscheid F. Beelaerts van Blokland van Tweede Kamer, 1909
 37. Dank van de Vereniging van Leden der Nederlandsche Ridderorden voor hetgeen F. 

Beelaerts van Blokland als Secretaris van de Afdeling den Haag heeft verricht, 1909
 38. Vergunning tot het aannemen van Ridder 3de Klasse, 1ste graad van de Orde van de 

Dubbele Draak van China als hoofd ven de missie bij de begrafenis van de Keizer, 1909
 38a. Toelage als minister-resident, 1910
 39. Benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, 1910
 40. Volmacht voor het afsluiten van een consulair verdrag met China., 1911
 40a. Wedde en verblijfsvergoeding als gevolmachtigd minister, 1913
 41. Benoeming tot lid van het Historisch Genootschap, 1913
 42. Vergunning tot het aannemen van de eerste klasse der Orde van den Gulden Rijsthalm 

van China, 1914
 42a. Vergunning tot het aanvaarden van de onderscheiding ere-ridder van de balie 

Brandenburg van de Johannieter Orde, 1914
 42b. Tractementsverhoging, 1915
 42c. Verhoging van pensioengrondslag, 1916
 43. Brief van Minister Loudon om F. Beelaerts van Blokland te polsen over een eventuele 

benoeming tot Gezant te Tokio., 1915
 44. Brief van Minister Pleyte (van Koloniën)om F. Beelaerts van Blokland te polsen over een 

eventuele benoeming in de Raad van Indië met minute van het antwoord van F. Beelaerts 
van Blokland (zie over deze zaak ook de brieven van A.C.D. de Graeff), 1915

 44a. Tractementsverhoging, 1918
 45. Benoeming tot Ridder 1ste klasse van de Orde van de Juwelen Rijsthalm van China, 1918
 46. Kamervragen over de terugroeping van F. Beelaerts van Blokland, 1918
 47. Besluit van terugroeping van F. Beelaerts van Blokland uit China, 1919
 48. Polsing voor post van burgemeester van Haarlem (met antwoord), 1919
 49. Diverse dankbetuigingen voor het verdedigen van de Duitse belangen in China in de 

jaren 1913-1919, 1919)
 49a. Viering van het 200-jarig bestaan van de Charitable Societeit te Den Haag, 1919
 50. Polsing voor post van burgemeester van Zeist, 1919
 50a. Toelage, 1920
 51. Vergunning tot het aannemen van de Grootkruis van de Orde van de Eikenkroon van 

Luxemburg (als dank voor de behartiging van de Luxemburgse belangen in China 
n.l.betaling door Chinese regering van twee Luxemburgse ingenieurs), 1921

 52. Benoeming tot Vertegenwoordiger naar de Conferentie te Washington over de 
vraagstukken van de Stille Oceaan en het Verre Oosten, 1921

 53. Benoeming tot Erelid van de vereniging "Der Herold", 1921
 53a. Vergunning tot aanneming van de Venezolaanse onderscheiding 2e klasse Borstbeeld 

van Simon Bolivar, 1922
 53b. Idem inzake Grootkruis Japanse Orde van de Heilige Schat, 1922
 53c. Idem inzake Grootkruis Zweedse Orde van de Poolster, 1923
 53d. Idem inzake Grootkruis Poolse orde van het Herstelde Polen, 1923
 54. Verlening van de ster van Verdienste van het Oostenrijksche Rode Kruis (als dank voor 

de behartiging van de Oostenrijks-Hongaarse belangen gedurende de Eerste Wereldoorlog 
in China, 1915-1919), 1923

 55. Opdracht van H.M.de Koningin tot de vorming van een extra-parlementair Kabinet dd. 
24 november 1923 met rapport aan de Koningin dd 5 december 1923 en ontheffing van de 
opdracht, 1923

 56. Lidmaatschap Comité voor het national huldeblijk aan H.M.de Koningin, 1923
 57. Brief van Minister Ruys de Beerenbrouck om Beelaerts van Blokland te polsen over 

eventuele benoeming tot Commissaris de Koningin in Utrecht, 1924
 58. Lidmaatschap eere-comité van het Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914., 1924
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 59. Benoeming tot het Kruis van Verdienste der Eerste Klasse van Hongarije uit 
erkentelijkheid voor de behartiging van de Hongaarse belangen in China gedurende de 
Eerste Wereldoorlog., 1924

 60. Benoeming tot Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1925
 60a. Vergunning tot aanvaarding Grootkruis van de Kroonorde van Roemenië, 1926
 61. Bevordering tot Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister der 1e Klasse, 1926
 62. Bevordering tot Groot-officier in de Orde van Oranje-Nassau, 1926
 63. Benoeming tot Kamerheer in buitengewone dienst., 1926
 64. Benoeming tot lid van de Universiteitsraad van het Leidsch Universitei fonds, 1927
 65. Benoeming, tot Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister eerste klasse bij de 

Hoven, van België en Luxemburg, 1927
 66. Benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken, 1927
 66a. Vergunning tot aanvaarding van het Grootkruis Orde van de Kroon van Italië, 1926-

1927
 67. Benoeming tot gewoon lid van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en 

Wetenschappen, 1927
 67a. Vergunning tot aanvaarding van het Ridder-Grootkruis Spaanse Orde van Karel III, 

1928
 68. Benoeming tot lid van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap., 1928
 69. Verkiezing tot Mede-Broeder van het loffelijke Gilde en Orde van St.Jacob, 1929
 69a. Weigering van het ontslag als minister van Buitenlandse Zaken, 1929
 70. Benoeming van de delegatie naar de Tiende zitting van de Vergadering van den 

Volkenbond., 1929
 71. Verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 1929
 71a. vergunning tot aanvaarding Ridder-Grootkruis Orde van de Ster van Roemenië, 1930
 72. Benoeming tot President van de Permanente Conciliatie commissie tussen Italië en 

Duitsland en verlenging, 1930, 1934
 72a. Verlening van het gouden ereteken aan draagband voor verdiensten voor Oostenrijk, 

1930
 72b. Herinneringsoorkonde wegens deelname aan Venezolaanse viering honderdste 

sterfdag van Simon Bolivar, 1931
 72c. Vergunning tot aanvaarding Grootkruis Finse Orde van de Witte Roos, 1931
 72d. Vergunning tot aanvaarding Grootkruis orde van de Witte Leeuw van Tsjechoslowakije,

1931
 72e. Vergunning tot aanvaarding Grootkruis Franse Orde van het Legioen van Eer, 1931
 72f. Verlening Grootkruis Orde van de Bevrijder van Venezuela, 1931
 73. Oproep tot huldiging van P.G. van Tienhoven als penningmeester van de Vereniging tot 

Behoud van Natuurmonumenten, waarvan F.G.v.B voorzitter was, 1931
 74. Verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal., 1932
 74a. Vergunning tot aanvaarding Groodkruis Orde van de Kroon van Zuid-Slavië, 1932
 74b. Lidmaatschap Nationaal Comité voor het Nederlands Collegium in de Cité Universitaire

te Parijs, 1933
 75. Benoeming tot lid van de Universiteitsraad van het Leids Univeriteits Fonds, 1933
 75a. Kandidaatstelling voor de CHU, 1933
 75b. Aanzoek om toe te treden tot het bestuur van de Stichting tot bevordering van de 

studie van het Chinees aan de Universiteit van Leiden, 1933
 76. Benoeming tot Vice-president van den Raad van State en ontslag als Minister van 

Buitenlandsche Zaken, 1933
 76a. Benoemingen tot lid van de Tweede Kamer, 1933
 77. Benoeming door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen tot Voorzitter van de 

Commissie voor Nederland en Nederlandsch Indië van het Institue of Pacific Relations 
namens., 1933

 77a. Ontslag als leider van de Nederlandse delegatie naar de Ontwapeningsconferentie, 
1933

 78. Benoeming tot lid van het bestuur van de Stichting tot bevordering van de studie van 
het Chinees aan de Rijksuniversiteit te Leiden, 1934

 79. Benoeming tot lid van de Commissie van onderzoekingesteld krachtens het Verdrag van
15 september 1914 tussen de Verenigde Staten en Groot-Britannië., 1934

 80. Benoeming tot commissaris van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, met brief van 
H. Colijn. , 1935

 80a. Benoeming tot lid van de Tweede Kamer, 1935
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 81. Benoeming tot lid van den Hoogen Raad van Adel. , 1935
 82. Benoeming tot lid van de Nederlandsch-Japansche verzoeningscommissie ingesteld bij 

het Verdrag van 19 april 1933., 1935-1936
 83. Benoeming tot lid van de Raad van Bescherming van het Institut Juridique International,

1936
 84. Benoeming tot Minister van Staat, 1936
 84a. Verlening van de draagmedaille ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana, 

1937
 84b. Vergunning tot aanneming Grootkruis Orde van de Duitse Adelaar, met inliggende 

aantekening van zijn zoon G. Beelaerts van Blokland dat de verlening een verlaat eerbetoon
was voor de waarneming van de Duitse belangen in Peking 1916-1919, 1937 en c. 1980

 84c. Verlenging van zijn voorzitterschap van de Permanente Commissie van Conciliatie 
voorzien in het Verdrag van Arbitrage van 1926 tussen Tsjechoslowakije en Denemarken, 
1937

 85. Lidmaatschap erecomité tot aanbieding van een geschenk voor het nieuwe stadhuis te 
Leiden, 1937

 86. Benoeming tot lid van de Pensioenraad van de Nederlandsche Hervormde Kerk, 1938
 87. Benoeming tot erelid van de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereniging, 1939
 88. Bevordering tot Commandeur in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, 1939
 89. Benoeming tot voorzitter van de Pensioenraad van de Nederlandsche Hervormde Kerk, 

1939
 90. Benoeming tot lid van de commissie voor de vrede tussen de Unie van Zuid-Afrika en 

de Verenigde van Amerika, 1941
 91. Benoeming tot lid, tevens voorzitter van de Buitengewone Raad van Advies te Londen, 

1942
 92. Benoeming lid van het ere-comité voor de Nederlandse tentoonstelling te Glasgow, 

1942
 93. Benoeming tot lid,tevens voorzitter, van de Commissie van advies inzake zuivering van 

ambtenaren als bedoeld in artikel 4, lid 3, van het Zuiveringsbesluit, 1944
 94. Benoeming tot lid, tevens voorzitter, van een nieuwe luisteraars-commissie voor Radio 

Oranje, 1945
 95. Benoeming tot lid van de Commissie van Toezicht van de Volkenbond, 1946
 96. Benoeming tot eerste gedelegeerde en delegatieleider naar de Volkenbondsvergadering

van 8 april 1946, 1946
 97. Benoeming tot Rechtsridder in de Orde van Sint Jan, 1946
 97a. Benoeming tot curator van de leerstoel Afrikaanse Volkenkunde, 1946
 98. Benoeming tot voorzitter van den Hoogen Raad van Adel, 1947
 99. Benoeming tot lid der Commissie van onderzoek omtrent de gedragingen van C. van 

Breugel Douglas als ambassadeur te Moskou, 1947
 100.Benoeming tot ere-lid van de Sociéte royale de Numismatique de Belgique, 1947
 101.Benoeming tot Ere-voorzitter van de Stichting Haagse Christelijke Filmactie, 1948
 101a. Vergunning tot aanvaarding Grootkruis Begische Orde van Leopold, 1949
 101b. Verlening van de inhuldigingsmedaille, 1948
 101c. Verlening van het Groot Burgerrecht der Damstadt te Amsterdam, 1950
 101d. Lidmaatschap van het comite van aanbeveling van het Nationaal Instituut Steun 

Wettig Gezag, 1950
 101e. Convocaat van de Parlementaire Enquête Commissie Regeringsbeleid 1940-1945 om 

te worden gehoord als getuige, 1950
 102. Bevordering tot Grootkruis in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, 1952
 102a. Lidmaatschap Comité van Aanbeveling voor de actie ‘Kerken van Den Haag’ van het 

college van kerkvoogden van de Hervormde gemeente van Den Haag, 1952
 102b. Verlening van de erepenning van de stad Breda uit waardering voor zijn lidmaatschap 

van het erecomité van de stichting ‘Breda Oranjestad 1952’, 1952
 102c. Medewerking aan fondsenwerving voor de restauratie van de Hervormde kerk te 

Heusden, 1955
 103.Lijst van de onderscheidingen van F.Beelaerts van Blokland welke na zijn overlijden zijn 

geschonken aan het Museum van de Kanselarij der Nederlandsche Orden, 1956
 104. Stukken betreffende zijn pensioenopbouw, pensioenuitkering en de verrekening 

daarvan met inkomsten uit tegenwoordige arbeid, 1897-1954

72 Stukken betreffende bemoeienissen van Frans Beelaerts van Blokland met Zuid 
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Afrika.
1899-1905
Toelichting van G. beelaerts van Blokland (1908-1997): Deze portefeuille bevat onderwerpen van 
zeer verschillende aard zoals: medewerking aan de oorlogs-inspanning van de Boeren, hulp aan 
teruggekeerde oud-strijders, steun aan personen voor verschillende doeleinden en brieven uit Zuid-
Afrika welke een beeld geven van de toestanden aldaar, verder misverstanden tussen helpende 
instanties en Boeren-vrienden onderling met tenslotte nog financiële afrekeningen met 
accountantsrapport. Om de zaak enigszins overzichtelijkte houden is de portefeuille daarom 
verdeeld in vier bundels betreffende resp. de medewerking aan de oorlogsinspanning, de hulp aan 
oud-strijders, alle overige stukken (die dikwijls onderling verband houden) en de financiële stukken.

bundel A: Correspondentie inzake uitzending van militairen, 1899-1903
 Betreft:
 Boldingh, G. (gesneuveld), zie ook correspondentie over onderhoud van zijn ouders in 

bundel C
 Brand H. (portret aanwezig) zie ook bundel B
 Brugge, D.A. van (drie portretten aanwezig o.a. in het veld) de uitgebreide correspondentie 

over zijn ervaringen in Zuid-Afrika in bundel C
 Claesen Th.H.G., ook in bundel B
 Diemont, J.J.
 Donker, L.
 Haenen, H., zie ook bundel B
 Hermans, G., zie ook bundel B
 Houthuijsen, J. (portret aanwezig)
 Jong, P.H. de (portret aanwezig) zie ook bundel B
 Keulemans, P., zie ook bundel B
 Laar, E. van (portret aanwezig) zie ook bundel B
 Mulder, G. (portret aanwezig)
 Mulders, H. (portret aanwezig) zie ook bundel B
 Overboek, G.J. (portret aanwezig)
 Rodde C.F., stukken over afrekening met hem in bundel D. (komt ook voor in de stukken 

van de Commissie voor Zuid-Afrika afgestaan aan de Nederlands-Zuid-Afrikaanse 
Spoorweg Maatschappij

 Ribbink, J.G.
 Sandkuyl, T.C.
 Uitermark J.F.
 Veuger, J.H.J. (portret aanwezig) zie ook bundel B
 Verhulst H.J.
 Vos, H. de
 Vries, B. de, zie ook bundel B
 Wolters, H.J.P. (portret aanwezig) zie ook bundel B

bundel B: correspondentie betreffende hulp aan oud-strijders, 1900-1903
 Bischoff, A.G.B., 4 feb. 1902, 28 mrt. 1902, 22 mei 1902
 Brand, H., 5 nov. 1900 en 12 nov. 1900
 Brauw, kapitein J. de (militair attache in Transvaal) 10 sep. 1900 betr. de redenen waarom 

uitgezonden artilleristen terugkeren.
 Bruin, [NN] de, 24 nov. 1900
 Bruin, J.K. de, 12 apr. 1901
 Claesen Th.H.G., 7 dec. 1900, 25 jan. 1901, 28 mrt. 1901, 2 apr. 1901, 12 mei 1901, 28 aug. 1901,

18 mei 1902.
 Haenen, H., 19 feb. 1901, 8 mrt. 1901, 28 dec. 1901 en 28 okt. 1902
 Hermans, G., 10 sep. 1900, 9 okt. 1900, 13 nov. 1900
 Jong, P.H. de, 9 mei 1900, 14 okt. 1900, 14 nov. 1900, 3 dec. 1900, 17 dec. 1900, 4 jan. 1901, 5 

jan. 1901, 12 jan. 1901 en 18 jan. 1901.
 Keulemans, P., 21 juni 1901 en 21 juli 1901
 Laar, E. van, 14 okt. 1900, 8 nov. 1900, 14 nov. 1900, 20 nov. 1900, 3 dec. 1900, 5 jan. 1901, 4 

feb. 1901, 1 mei 1901 en 6 mei 1901
 Mulders, H., 3 feb., 7 feb., 10 feb., 1 mrt., 10 mei, 17 mei 1901, 21 mei 190[2?], 22 nov., 26 nov.,

11 dec. 1902, 22 jan., 23 jan., 4 feb., 7 feb., 1 mrt. 1903
 Overbeek, J.G., telegram sep. 1900, 23 sep. 1903 en 12 okt. 1903.
 Veuger, J.H.J., 19 nov. 1900, 13 nov. 1900, 17 dec. 1900 en 24 feb. 1901
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 Vries, P. de, 27 okt. 1902 en 6 feb. 1903
 Wolterrs, H.J.P., 13 feb. 1902, 14 juni 1902

bundel C: berichten uit Zuid-Afrika en diverse vormen van steun, 1899-1908
 Beelaerts van Blokland, C., 16 mrt. 1900, betr. reizen naar Napels
 Birkenstok, A., brief aan Van Brugge 1902 bij Van Brugge 2 en 6 nov. 1902
 Boldingh, C., 12 mei 1900 en 12 juni 1900 berichten van het front in Zuid-Afrika
 Bosman, H.J., 15 dec. 1902 beeld van de gemoedsstemming van een Boer in Nederland, 19 

nov. 1903 brief aan Van Brugge over toestand in Zuid-Afrika
 Botha, D.G., copie van brief aan dr. H. Muller 24 mrt. 1901 betr. de moeilijkheden 

ondervonden bij de hulpverlening via Lüderitzbaai; 27 juli 1901, copie van brief aan dr. H. 
Muller met bericht dat zijn plannen zijn mislukt en dat hij terugkeert naar Europa.

 Brugge, D.A. van, 2 apr. 1900 verslag van de toestand in Pretoria, 2 juni 1900, verslag over 
de toestand in Pretoria, 2 en 16 nov. 1902 verslag over toestand in Zuid-Afrika (met brieven 
van Birkenstok en Louis), 11 jan. 1903 betr. toestand in Zuid-Afrika i.h.b. het onderwijs, 3 apr.
1903 betr. toestand in Zuid-Afrika, 21 juni 1903 betr. toestand in Zuid-Afrika (verschil in de 
mentaliteit der Boeren die in de stad wonen met hun landgenoten van het platte land) met 
open brief, 4 juli 1903 betr. mensen die in Zuid-Afrika mislukten, 2 aug. 1903 kondigt 
voorgenomen huwelijk aan, 15 aug. 1903 vraagt lening en schrijft over onderwijs-zaken (wat
de lening betreft, zie ook Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging, Ned. Mij tot handhaving 
Stamverwante Belangen en de Vries (Penning -)), 23 aug. 903 betr. toestand in Zuid-Afrika 
en moeilijkheden ds. Godefroy, 6 sep. 1903 overzicht van de oorlogservaringen van Van 
Brugge, 10 okt. 1903 betr. toestand in Zuid-Afrika, 6 dec. 1903 betr. toestand in Zuid-Afrika, 
13 mrt. 1904 betr. toestand in Zuid-Afrika en werving onderwijzers, 19 juni 1904 dankt voor 
geld voor grond en huis, 21 aug. 1904 dankt voor hulp en bijstand aan echtgenote,

 Brugge-Neuteboom, mw. van, 2 nov. 1903 betr. haar huwelijk (met de handschoen)
 Bruin, J.M., 28 juli 1900. deelt mede dat Wolmarans gaarne kort eten
 Bruine, P.J.A. de, 2 juli 1904 betr. uitvoer van vee naar Zuid-Afrika
 Bruze, E., 1 jan. 1902 betr. actie van kunstenaars voor de Boeren.
 Buitenlandse Zaken, ministerie van, 9 nov. 1901 betr. repatriëring van Graziela Moltzer.
 Christelijk Nationaal Boerencomité 8 aug. 1901 betr. verzenden hulp-goederen, 26 jan. 1904 

betr. mej van Poppel (zie ook Looyen), 26 feb. 1904 betr. besluit gedeeltelijke bijdrage voor 
mej. van Poppel, 10 juni 1904 definitieve regeling voor mej. van Poppel

 Cloete, P.F., 10 jan. 1905 bericht hoe het zijn familie verging gedurende de oorlog.
 Corver, J.J., 18 jan. 1903 bericht naar Zuid-Afrika te zijn vertrokken 17 mei 1903, dankt voor 

de verleende hulp.
 Dam, B.A.P. van, 15 en 20 aug. 1900 betr. afrekening diner, 19 mei 1900 betr. samenstelling 

bestuur Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging, 30 mei 1900 gelukwens met benoeming 
tot coördinator

 Decker-Marshall, mw. [NN] 5 jan. 1902 betr. overmaking geld voor Boeren
 Emous, H.J., 5 apr. 1904 betr. het werven van Nederlandse onderwijskrachten, 24 juni 1904 

betr. het geval van mej. van Poppel.
 Engelenburg, F., (Redacteur de Volksstem) 28 mei 1900 vraagt steun voor Willem en Piet 

Scholtz, die naar Nederland zijn uitgeweken.
 Ferf, A., 27 mei 1903, betr. uitvoer van vee naar Zuid-Afrika
 Fischer, A., 22 aug 1903 brief aan Wolmarans (die dan in Pretoria is) dankend voor £ 2893.3.2
 Gerretsen, ds., 10 juli 1901 betr. uittreden F. Beelaerts van Blokland uit het bestuur van het 

Broekhuijzenfonds
 Gildemeester, ds. F. van Gheel, 30 mrt. 1903 betr. overtocht ds. Goddefroy, 27 mei 1903 betr. 

boek ds. Spoelstra, 4 juni 1903 betr. boek ds. Spoelstra
 Goldman, P.L.A., 15 juni 1903 betr. uitvoer vee naar Zuid-Afrika
 Gonne, Maud, 31 dec. 1899 en 1 jan. 1900 betr. steun van Ierse zijde voor Boeren
 Gorkom, E. van, 14 jan. 1903 commentaar op brief van Van Brugge, 14 jan. 1903 betr. 

voortzetting van handelsbetrekkingen.
 Gulik, A. van, 12 dec. 1900 betr. hulp aan Herfst.
 Haeften, C.H.J. van, 10 mei 1902, vraagt inlichtingen over S. de Korte
 Harinxsma thoe Slooten, mevr. Van, 7 mei 1901 betr. voorbereiding van een vergadering.
 Hollander, Dagblad de, 19 apr. 1900 betr. missie Wolmarans, Fischer en Wessels
 Jongelingenbond, Nederlands Zuid-Afrikaanse, 6 juli 1903 betr. vraag of Nederlandse groep 

geld voor Zuid-Afrika kan vragen aan buitenlanders, 19 sep. 1904 betr. tijdschrift Jong 
Nederland en Zuid-Afrika, 10 jan. 1905 betr. bestuurswisseling.

 Kiewiet de Jonge, H.J., 15 mrt. 1900 betr. verslag Internationaal Pro-Boer Comité, 12 jan. 
1901 betr. moeilijkheden mw. Waszkliewisz-Schilfgaarde (zie ook onder Waszkliewisz), 20 
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mei 1901 uitnodiging voor vergadering, 10 juli 1901 betr. verschillende steunacties, 19 juli 
1901 betr. oorlogspropaganda, 8 aug. 1901 betr. de heer Wohlmut en Lyddiet-bom, 4 okt. 
1901 betr. al of niet ingaan op plan Reibnitz, 24 okt. 1901 betr. het niet ingaan op voorstel 
Reibnitz

 Korte, S. de., 21 okt. 1901 betr. financieel succes Scheveningse tentoonstelling, 21okt. 1901 
betr. diverse zaken in Zuidafrikaans belang, 26 okt. 1901 betr. circulaire aan Boerenvrienden,
14 feb. 1902 klacht over gebrek aan medewerking Nederlandse ambtenaren te Madrid.

 Langman, Joh., 10 apr. 1902 vraagt om spreektbeurt ds. van Boekhuizen.
 Leyds, J.W., 2 dec. 1899 betr. vraag hoe men Zuid-Afrika kan helpen, 14 feb. 1902 betr. lening

van S. de Korte van f. 678,75 bij Gezantschp Zuid-Afrikaanse Republiek, 4 mrt. 1902 vragen 
over de heer S. de Korte, 1 dec. 1902 betr. invoer van vee en contact met gen. De la Rey, 17 
mrt. 1903 betr. reiskosten ds. Goddefroy, 24 mrt. 1903 betr. invoer van vee in Zuid-Afrika, 16 
mei 1903 vraagt of er ook wordt gedacht aan uitzending van paarden, 23 mei 1903 betr. 
uitvoer van vee naar Zuid-Afrika, evenzo brief 28 mei 1903, 8, 13 en 23 juni 1903 betr. 
uitzending vee naar Zuid-Afrika, 1 juli 1903 toezending van twee rapporten, 11 juli 1903 betr. 
vee voor generaal De Wet, 23 juni 1904 betr. vee voor Zuid-Afrika

 Lier, S. van, 11 mrt. 1901 betr. Britse spionage (copie van brief aan Leyds), 10 mei 1901 betr. 
ervaringen in Lorenco Marques (copie van brief aan Kiewiet de Jonge)

 Lindenberg, C., 24 jan. 1902 verzoek om hulp voor Mej. Vreugdenburg, dankt voor hulp 18 
[tekst afgevallen]

 Lohman, W.H. de Savornin, 15 mei 1901 betr. school van de heer Louis (toegezonden aan F. 
Beelaerts van Blokland 24 juni 1901, onder die datum te vinden)

 Loman, J.B., 21 juli 1903 betr. incident Muller-Pierson-de Louter (zie Muller 18 juli 1903)
 Looyen, L., 20 jan. en 2 feb. 1904 betr. hulp aan Mej van Poppel
 Louw, J.G., 20 okt. en 16 nov. 1902 aan Van Bruggen over de toestand in Zuid-Afrika (bij 

brieven Van Brugge dd. 2 en 16 nov.)
 Marsilje, Isaac, 24 mrt. 1903 betr. gift.
 Middelberg, G.A.A., 5 feb. 1902 betr. verzorging ouders gesneuvelde Boldin, 7 feb. 1902 betr.

zekere afspraken, 10 feb. 1902 betr. mej. Moltzer
 Middelraad-Blom, mw., 26 juli 1900 betr. steungeval,
 Moltzer-Herbig, wed., 13 feb. 1903 betr. steun
 Moora, P.H., 25 mei 1903 betr. legalisatie stukken i,v.m. huwelijk dochter
 Muller, H.P.N., 16 juli 1901 betr. Broekhuizen-fonds, 18 juli 1903 brief aan voorzitter 

Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging betr. pensioen president Steyn, 2 aug. 1903 betr. 
kosteloze invoer van goederen in Zuid-Afrika voor arme Boerengezinnen.

 Müller, J.H., juni 1901 betr. plannen voor beleggingen in Zuid-Afrika (kopie), 8 juli 1901 
Curriculum vitae en uitwerking plannen, 16 juli 1901 betr. plannen van Müller.

 Nederlandse Bank en Credietvereniging voor Zuid-Afrika 10 mei 1902, betr. overmaking.
 Nederlands Landbouw-comité 12 juni 1903 betr. uitvoer vee (ook voor Goldman), 26 juni 

1903 betr. uitvoer van vee naar Zuid-Afrika
 Nederl. Mij. tot handhaving stamverwante belangen in Zuid-Afrika 5 aug. 1903 betr. 

voorziening in het bestuur, 24 sep. 1903 kan geen hulp bieden voor Van Brugge, 27 sep. 
1904 betr. Ambachtschool (zie Wolmarans 28 mei 1904), 10 juli 1905 betr. steun aan 
Wolmarans (zie Wolmarans 18 mrt. en 20 juni)

 Mönnick, G., 2 mrt. 1903 betr. steun aan A. Mönnick
 Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging, 22 jan. 1900 betr. steun aan ouders gesneuvelde 

Boldingh, 14 juni 1901 betr. brief van Lier van 10 mei 1901, 14 juni 1901 vraag om inlichtingen 
over firma Falkenburg & Co, 15 juni 1901 vraag om inlichtingen over Comité Helpt Elkaar, 1 
mrt. 1902 betr. ondersteuning familie P.M. Noppen (krijgsgevangene in Ceylon met brief 16 
jan. uit het kamp), 23 juli 1903 betr. incident Muller, Pierson, de Louter over pres. Steyn (zie 
Muller 18 juli 1903), 20 aug. 1903 betr. hulp aan familie Gerretsen (zie ook Van Royen-
Singendonck

 Noppen, P.H. van, 28 mrt. 1902 dankt voor hulp (zie Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging
1 mrt. 1902)

 Onleesbaar, 11 juli 1900 betr. steun aan Middelraad, 6 mei 1901 betr. gift van f 200,00, 23 juli 
1901 vraagt niet te behoeven bijdragen aan het werk van het Comité door werkzaamheden 
op zich te nemen, maar verklaart zich bereid bij te dragen, 10 feb. 1902 betr. ondersteuning 
ouders Boldingh.

 Pierson, N.G., betr. incident Muller, Pierson, de Louter 23 juli 1903 (zie Muller 18 juli 1903)
 Pro-Boeren Unie, Program Congres 9-12 mrt. 1900 met knipsel, feb. 1901 bericht over de 

toestand in Zuid-Afrika (in het Duits), 17 apr. 1901 P. Laurent dankt voor rectificaties in het 
rapport, 27 mrt. 1902 P. Laurent zendt document over de Internationale Unie voor de 
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Boeren.
 Pruyn, John, 22 juli 1901 vraagt inlichtingen over Broekhuisen c.s.
 Ridder, W. de, 15 mrt. 1905 betr. afwikkeling van verzamelde gelden.
 Royen-Singendonck, mw. van, 27 juni 1903 betr. ds. Gerretsen, 11 aug. 1903 betr. ds. 

Gerretsen die zelf naar Kaapstad gaat, 24 augustus 1903 betr. ds. Gerretsen, 18 jan. 1904 
betr. ds. Gerretsen

 Schimmelpenninck van der Oye, 12 sep. 1901 betr. Duits diploma
 Smit, Fop, okt. 1903 uitnodiging voor de te water lating van de schepen "President Krüger" 

en "President Steyn"
 Spoelstra, C., brieven van 25 mei en 3 juni 1903 betr. een boek over de kerkgeschiedenis in 

Zuid-Afrika, dat hij wil uitgeven (zie ook van Gheel Gildemeester)
 Spruijt, C.B., 27 okt. 1899 betr. de mogelijkheid van arbitrage in het Brits-Transvaalse 

conflict
 Veth, Bas, (van geheime dienst voor Boeren) 20 jan. 1902 vraagt of de zaken geplaatst 

kunnen worden, 1 mrt. 1902 twee brieven over wapenleveranties,
 Vries, J. de, 27 apr. 1900 betr. vervoer naar Zuid-Afrika
 Vries, J. Penning de, 6 okt. 1903 tracht lening voor van Brugge te regelen, 5 jan. 1904 bericht 

goede hoop te hebben op lening voor van Brugge,
 Waszkliewiez-van Schilfgaarde, 22 mei 1901 betr. samenwerking verschillende Haagse 

Comités, 7 juli 1901 betr. het nazien van haar boeken.
 Wolmarans, A.D.W., 18 sep. 1901 dankt voor kaart bijwoning opening Staten Generaal, 3 sep.

1902 betr. uitvoer van vee, 30 sep. 1902 betr. oproep Malen terug te keren naar Afrika, 28 
mei 1904 betr. onderwijs in Zuid-Afrika en ambachtschool

 Wolmarans, A.D.W., 9 jan. 1905 betr. integratie hulpverleningscomités, 20 jan. 1905 
definitieve samenstelling van het Hoofdcomité, 18 mrt. 1905 betr. hulp welke Wolmarans 
persoonlijk nodig heeft (met als bijlage een tweede brief van 20 januari 1905)

 Wormser, J.A., 27 feb. 1902 wijst op noodzaak weer te vergaderen, 5 juni 1903 betr. boek van
ds. Spoelstra (zie ook bij van Gheel Gildemeester)

 Zuid-Afrikaanse Republiek (Gezantschap), 10 mei 1901 betr. schuld dr. Leyds aan F. Beelaerts
van Blokland,

 19 mrt. 1902 betr. propaganda Internationale Kunstverloting
 Zuid-Afrikaanse Voorschotkas, 8 mei 1903 betr. schadevergoedingenen loterij schilderijen, 

23 juni 1903 betr. repatriëring ds. Gerretsen (zie ook van Royen-Singendonck), 27 juli 1903 
betr. permit T.F. Ronnenberg, 1 aug. 1903 betreft de beste wijze om Ronnenberg te helpen, 
14 sep. 1903 de Voorschotkas kan geen hulp bieden aan Van Brugge, 18 dec. 1903 betr. hulp 
aan Ludwig Fröger, 14 jan. 1908 recapitulatie van de toestand

 Zwaardemaker, K., betr. hulp aan Kaapse rebellen.
Niet onder eigen naam vermelde steungevallen in bundel C

 Polding, zie onleesbaar
 Broekhuizen, ds. Van, zie Langman
 Gerretsen, ds., zie Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging en mw. van Royen.
 Herfst, zie van Gulik
 Goddefroy, zie Leyds
 Moltzer, zie Buitenlandse Zaken, Ministerie van - en Middelberg
 Poppel, mej. Van, zie Chr. Nat. Boerencomité Emous en Looyen
 Vreugdenburg, Mej., zie C. Lindenberg
 Scholtz, W. en P., zie Engelenburg

bundel D Financiële stukken, 1899-1904
 Afrekeningsvoorstellen inzake reis Rodde (vermeld in bundel A), z.j. [c. 1902]
 Lot voor de kunstverloting van de Haagsche Pro-Boer-Vereniging, 1902
 Rapport van accountant B. Moret te Rotterdam inzake het financieel beheer van de 

Haagsche Pro-Boer-Vereniging, 1904
 Verantwoordingen van het beheer door M.I. Sheyn (?) over het beheer van gelden 

ontvangen van de Haagse ProBoer Vereeniging voor de oorlogsslachtoffers, 1904
 Rekening van F. Beelaerts van Blokland als penningmeester van het Comité van advies in 

zake emigratie naar Zuid-Afrika over 1899-1903, met bijlagen, geviseerd, met geleiebrief 
voor de circulatie onder de leden van het comité, 1904, 1899-1904

73 Correspondentie gewisseld tussen Frans Beelaerts van Blokland en A.C.D. de Graeff.
1898-1947

 6 dec. 98 Indruk welke inhuldiging Kon. Wilhelmina maakte in Ned. Indië, kritiek op 



2.21.253 Beelaerts van Blokland 125

Ministerie van Koloniën
 21 feb. 08 Falend beleid van Van Baalen in Atjeh
 21 nov. 09 Wisseling van ambtenaren in Ned. Indië. Reis Henri Borel. Positie vreemde 

oosterlingen in eventuele nieuwe rechterlijke organisatie
 22 dec. 09 Idenburg volgt Van Heutz op, waardering De Graeff voor beiden.
 13 feb. 10 Betr. opzichter voor gezantschapsterrein in Peking. Eerste beoordeling Idenburg. 

Chinese inspecteurs chinese scholen in Ned. Indië
 2 mrt. 10 Betr. opzichter, tolk en mil. attaché te Peking
 24 sep. 10 Toelating Chinezen in Ned. Indië. Regering in Nederland wijzigt het ontwerp 

hierover en maakt het daardoor onuitvoerbaar. Onteigening particuliere landerijen. 
Idenburg valt tegen als GG na Van Heutz.

 18 jun. 11 Onbehoorlijk optreden van chinees Chao. Zwakheid van beleid en van gezondheid 
GG. Positie van Chinezen in Ned. Indië

 20 jan. 12 De Graeff weigert Dir. v. Onderwijs te worden. Beschouwingen over de revolutie 
in China. Gezondheid GG. Moeilijkheden met Portugal over Timor.

 24 nov. 12 Vreugde dat F. Beelaerts van Blokland via Ned. Indië naar Nederland gaat voor 
verlof

 5 nov. 13 Dank voor gelukwens benoeming tot Algemeen Secretaris. Vreugde dat Idenburg 
blijft. Ziekte mw. de Graeff.

 16 mei 14 Betr. persoonlijke omstandigheden en vooruitzichten.
 5 dec. 14 Gevolgen uitbreken wereldoorlog. Maatregelen in Ned. Indië voor handhaving 

neutraliteit
 29 nov. 15 Over werkkring in de Raad van Indië
 28 jun. 16 Indruk van John v. Limburg Stirum toen hij landvoogd werd.
 17 sep. 16 Verlangen naar Nederland te gaan. Contacten met de GG
 5 mrt. 17 Samenwerking met GG. Privaatrecht Chinezen. Ziekte mw. van Limburg Stirum. De

Graeff wil F. Beelaerts van Blokland zijn opvolger maken als vice-president van de Raad van 
Indië

 27 apr. 17 De Graeff weerlegt de bezwaren van F. Beelaerts van Blokland tegen aanvaarden 
van post Vice-President Raad van Indië

 27 sep. 17 Dringt nogmaals aan op aanvaarding vice-presidentschap Raad van Indië
 20 jan 18 Nog steeds opvolgingskwestie, maar nu door anderen
 14 sep. 18 Commentaar op nieuw kabinet in Nederland. Stemming bij het verlaten van Ned. 

Indië. Moeilijke tijd voor GG
 6 mei 19 Woord van welkom bij terugkeer F. Beelaerts van Blokland in Nederland
 12 jul 19 Overwegingen bij het aanvaarden van post gezant te Tokyo. Moeilijkheid om aan 

de slag te komen.
 20 apr. 20 Verslag van reis naar Tokyo
 23 mei 20 Ervaringen na aankomst. Vlootbezoek. Kritiek op staf.
 28 jun. 20 Onhebbelijke bejegening door kroonprins van Roemenië (voor welk land 

Nederland belangen waarneemt in Japan) Salariëring van ambtenaren in de dure na-
oorlogstijd.

 2 jul. 20 Rechtvaardiging van houding bij het Roemeense incident
 21 aug 20 De Graeff komt op voor kanselier. Verzoening en nieuwe moeilijkheden met de 

Roemenen
 6 dec. 20 Overzicht corps diplomatique in Tokyo. Moeilijkheid contacten te krijgen. 

Vraagstukken met de kolonie en de ondergeschikten. Marine en leger in Japan zeer anti-
amerikaans

 11 jan. 21 Onvoldoende betaling personeel en moeilijkheden met code
 9 jun. 21 Betr. tolken en Roemeense zaken
 4 jul. 26 Over Van den Plas die hem is aanbevolen
 15 aug. 26 Terugblik op jaren van vriendschap met Beelaerts van Blokland
 26 sept. 26 Eerste indrukken als Gouverneur-Generaal
 2 apr. 27 Reactie op benoeming Beelaerts van Blokland tot minister. Verdere indrukken als 

Gouverneur-Generaal
 24 jul. 27 Over het mohammedaans reveil dat gevaarlijker is dan het comunisme. 

Nationalisme van de indonesische intellectuelen. De Graeffs politiek tegenover deze 
stromingen en zijn moeilijkheden.

 27 nov. 27 Verder overzicht van zijn moeilijkheden (zeer interessant)
 8 feb. 28 Meer optimisme over politiek, maar economische moeilijkheden komen.
 7 mei. 28 Opheffing rubberrestrictie. Financiële toestand. Afschaffing poenale sanctie. 
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Bezoek Colijn. Contact met de residenten.
 1 dec. 28 Uiteenzetting politieke lijn. Bezoeken van kroonprins van België en koning van 

Siam, Albert Thomas (BIT). Vraagstuk marine
 4 mei 29 Commentaar op wijziging samenstelling Volksraad. Bezoek Pasquier (Gouverneur 

Indochina), kroonprins België. Rechtshervoming voor Chinezen. Bezoek Albert Thomas.
 13 jan. 30 Betreurt noodzaak actie tegen nationalisten. Commentaar op nieuwe minister 

van Koloniën. Gelijkstelling rechten der bevolkingsdelen
 28 nov. 30 Complicaties door de nieuwe staatsinrichting. Bezuiniging. Wie zal De Graeff 

opvolgen?
 25 jan. 31 Mogelijkheden om gebruik te maken van de gaven van Dr de Kat Angelino
 14 apr. 31 Inz. cryptografie
 2 sep. 32 Aanbeveling van Dr. van Tricht
 29 feb. 36 Vraagstuk benoeming ambassadeur
 10 jul. 36 Bevordering Van Heerdt (later bijschrift: ‘overgedragen aan prof. de Graeff, zoon 

van briefschrijver. Niet aanwezig in collectie A.C.D. de Graeff’)
 10 aug. 36 Mededeling overlijden echtgenote
 16 aug. 36 Betreft overlijden echtgenote
 9 aug. 47 Vriendenbrief
 2 aug. 48 Verhaalt hoe hij de papieren van de zopas overleden vriend John van Stirum heeft 

geordend en voor zover van belang aan het Rijksarchief gegeven. Zendt verder de brieven 
van F. Beelaerts van Blokland aan Van Limburg Stirum terug

 8 aug 47 Dank voor brief van F. Beelaerts van Blokland met goede wensen voor verjaardag. 
Betreurt heengaan van H.C. baron van Tuyll van Serooskerken. NB. H.C. van Tuyll overleed 
pas in 1950.

74 Brieven van F. BvB en echtgenote aan J.H. Hora Siccama en echtgenote, incidenteel 
met foto’s, aantekeningen en knipsels, blijkens inliggende aantekening van mw. 
Hora Siccama geb. Van den Bergh van Heemstede na overlijden van haar man aan 
BvB geretourneerd.
1901-1914
Zie ook inv.nr. 83, brieven van J.H. Hora Siccama aan Beelaerts van Blokland

 19 juni 1901 over een benoeming waarin Hora Siccama de hand had
 [1909 z.d.] minister van Buitenlandse Zaken R. de Marees van Swinderen aan Hora Siccama 

over de post Peking
 april 1909 ansichtkaart uit Moskou
 26 april 1909 over begrafenis van keizer Kwang Shuu
 25 mei 1909 ansichtkaart uit Tsingtau
 10 mei 1909 MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck vanuit Hintham
 24 juni 1909 F. Beelaerts van Blokland vanuit Batavia over reis naar Nederlands-Indië
 15 juli 1909 MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck vanuit Hintham over afscheid van de 

koningin
 2 aug 1909 ansichtkaart uit Sjanghai
 23 aug 1909 over reis naar Nederlands-Indië en consulaire posten in China
 20 nov 1909 over begrafenis van de keizerin-weduwe
 13 dec. 1909 over familie-aangelegenheden en de te verwachten attaché te Peking
 6 maart 1910 over het leven te Peking en Beelaerts van Blokland’s opvatting over Oudendijk
 22 maart 1910 MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck over duiveluitbanning in 

Lamatempel
 25 april 1910 over het leven in Peking, MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck over 

Gerardje, haar zwangerschap en disgenoten
 6 mei 1910 MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck over verjaarsfeest van Gerardje
 5 sep 1910 over ontbreken van assistentie, moeilijkheden met het huis en dwaasheden van 

collgea’s
 [najaar 1910?] MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck (onvolledig) over voorvallen op reis 

naar Tientsin
 8 dec. 1910 over contact met Chinese prinsen en prinsessen en het leren van Chinees
 19 feb 1911 over zotternijen van het corps diplomatique tijdens een pest-epidemie
 26 april 191 over o.a. bezoek van mw. Keppel aan Peking
 3 juli 1911 MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck over de moeilijkheden van Chinees leren 

en een diner bij Chinese prinsen
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 14 juli 1911 over o.a. toezending van een foto
 6 sep 1911 over misverstand over of intrigue tegen F. Beelaerts van Blokland
 29 sep 1911 MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck over familiezaken
 12 dec. 1911 over revolutie in China en zijn gevolgen en over de amourette van de Russische 

generaal Korostevits
 4 feb 1912 over politieke toestand en onbetrouwbaarheid van Yuan Shi-Kai, met briefje van 

de hand van Gerard mede namens Adriaan
 5 feb 1912 MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck over vrees dat hoofdstad naar Nanking 

zal worden verlegd
 18 feb 1912 MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck over miskraam van de koningin en 

uitstel van het verlof
 19 maart 1912 over onmogelijkheid om verlof te vragen
 26 maart 1912 MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck over onzekere toestand
 26 april 1912 over familiezaken
 28 april 1912 MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck over familiezaken en droogte
 18 mei 1912 MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck over overlijden broer Hora Siccama
 19 juni 1912 over verwarde toestand in China
 13 sep 1912 MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck over familiezaken en bezoek van F aan 

Nederlandse paters te Yu Ping Fu (Jehol)
 3 okt 1912 over reis naar Yu Ping Fu
 16 en 17 dec. 1912 van beide over verlof
 30 jan 1913 van beide te Singapore over reis vanaf Peking
 14 juli 1913 MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck te Oosterbeek met tekeningen van 

Gerard
 18 nov 1913 ansicht van MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck vanuit [Polen]
 19 dec. 1913 en 25 jan, 14 feb en 11 april 1914 over herstel van de rust in China
 20 en 21 april 1914 met condoleance bij overlijden van J.H. Hora Siccama

75 Correspondentie gewisseld tussen Frans Beelaerts van Blokland en J.P. graaf van 
Limburg Stirum.
1906-1951
Aantekening 2014: Op het omslag stempel ‘Algemeen Rijksarchief’ met in potlood de 
stuknummering ‘1-219’, stellig aangebracht in verband met een externe uitlening. Op de stukken 
hetzelfde stempel met de stuknummers. Brieven bestaande uit meerdere bladen papier hebben 
meerdere opvolgende nummers. De nummers zijn in onderstaande specificatie overgenomen. De 
nummering loopt niet parallel met de chronologie. Nr. 179 is 2012-2014 niet aangetroffen

F. Beelaerts van Blokland aan J.P. van Limburg Stirum
 1. Omslag met in potloodhandschrift van F. Beelaerts van Blokland ‘Na John’s overlijden 

door mij terug ontvangen brieven’
 45. 14 aug. 1911 Bezwaar tegen een door Buitenzorg gewenst protest in Peking. Steun aan 

Chinees verz. Vissering beschikbaar te stellen; Uitzending tolk Riem
 44. 7 mei 1917 Maatrege1 reizen Chinezen in de buitenbezittingen; kritiek op voornemen 

Loudon om F. Beelaerts van Blokland te doen opvolgen door Oudendijk
 16. 13 dec. 1917 Tegenzin in eventuele opvolging van De Graeff als Raad van Indië. 

Moeilijkheden in Peking
 17. 10 mei 1918 Moeilijkheden met personeel en met geallieerden te Peking
 18. 18 dec. 1918 De moeilijkheden in Peking bereiken een hoogtepunt
 19. 13 jan. 1919 Ontboezeming over alle moeilijkheden in Peking
 20. 4 apr. 1919 Over het afscheid van Peking. Instemming met gelijkstelling van Chinezen 

met Europeanen in Ned. Indië
 21-22. 5 nov. 1919 Verzoek vrijmaking van Dr de Kat Angelino voor een Ned-Chinese bank te

bevorderen. Reorganisatie op het Plein.Waardering voor het werk van Van Limburg Stirum 
en in Nederland bestaand onbegrip over de veranderingen in Azië

 23+25. 18 mrt. 1919 Lange brief met diverse onderwerpen o.a. onderhandelingen in Parijs
 24. 21 okt. 1920 Diverse onderwerpen o.a. over Fock, opvolger van Van Limburg Stirum
 26. 10 okt. 1927 Vermaning liever geen artikelen over hangende politieke vraagstukken te 

publiceren (naar aanleiding van artikel Nord und Süd)
 27. 12 okt. 1927 Toelichting op brief over opheffing "handelsafdeling" aan het Gezantschap 

te Berlijn. Mededeling vertrek Duitse gezant
 28. 21 okt. 1927 Goedkeuring van artikel in Nord und Süd (zie br. 10 okt 27)
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 29. 26 okt. 1927 Bezwaar tegen eventuele opvolging Duitse gezant door Prins van Wied
 30. 3 nov. 1927 Onveiligheid van postverbindingen zodat koeriers wenselijk
 31. 16 dec. 1927 Gesprek met Stresemann over nieuwe Duitse gezant
 32. 30 nov. 1927 Reactie op verzoek verlof om vergadering met John Mott bij te wonen
 33. 25 apr. 1928 Verzoek om in plaats van Graaf van Lynden van Sandeburg deel uit te 

maken van de Nederlandse delegatie naar Vergadering Volkenbond
 34. 15 dec. 1923 Belangstelling voor berichtgeving Van Limburg Stirum inz. Locarno
 35-36. 11 jan. 1929 Bewondering rede HM bij huldiging Koningin-moeder; 

onderhandelingen oorlogschade met Engeland, België en Duitsland. Feest van ex-keizer 
voor zijn 70 jaar

 37. 16 jan. 1929 Behoud Schloss Oraniënstein en Schloss Diez
 38. 15 mei 1929 Betalingsprobleem zeeoorlogschade
 39. 4 jun. 1929 Vervolg vorige brief
 40. 31 jan. 1930 Economische berichtgeving uit Berlijn
 41. 11 feb. 1930 Economische berichtgeving uit Berlijn
 42. 24 dec. 1930 Consulaire posten in het Rijnland
 43. 27 mei 1931 Verslag van hetgeen te Genève gebeurde
 15. 31 mei 1931 Reactie op voorstel Van Limburg Stirum een soort gezantenconferentie te 

houden inz. economische vraagstukken in Europa; fotokopie met aantekening van G 
Beelaerts van Blokland van c. 1985: ‘de rest van deze brief kwam niet in aanmerking voor de
ogen van derden’

 14. 29 okt. 1931 Betr. verzoek om verlof van Van Limburg Stirum
 13. 10 jan. 1932 Overzicht over de toestand in Europa voor Van Limburg Stirum na diens 

verlof
 12. 15 feb. 1932 Reactie op brief over Hitlerbetoging; belevenissen in Genève
 7. 27 jun. 1932 Duitse schulden en oorlogschadevergoeding
 8. 27 jul. 1932 Over de resultaten van de Conferentie te Lausanne en de vergoeding van de 

oorlogschade
 9. 27 okt. 1932 Nog steeds de claims over oorlogschade
 10. 14 nov. 1932 Nog steeds oorlogschade-claims en moeilijke samenwerking tussen Arbeid 

(Econ. Z.) en BZ
 11. 13 dec. 1932 Moeilijkheden bij de samenwerking tussen gezantschap en de 

departementen in Den Haag
 6. 28 jan. 1933 Opmerking in verband met Ned.-Belgische verhoudingen
 5. 14 mrt. 1933 Wenselijkheid dat Van Limburg Stirum aanwezig za1 zijn bij besprekingen te 

Berlijn
 4. 19 apr. 1933 Reis naar Berlijn. Onzekere positie van Zech die geen Nazi is
 3. 14 dec. 1937 Mogelijke terugkeer Baud in diplomatieke dienst; benoeming Harinxma in 

Brussel. Herbewapening Engeland en Nederland
 2. 27 jul. 1939 Reactie op ontslag-aanvrage van Van Limburg Stirum en visie op 

Kabinetscrisis
Van Limburg Stirum aan Beelaerts

 46. oplegvel met in handschrift F. Beelaerts van Blokland ‘John van Stirum’
 208. 11 dec. 1906 reactie op een brief van F. Beelaerts van Blokland met Haags nieuws
 219. 13 mei 1907 dank voor inlichtingen over hetgeen in Den Haag speelt
 218. mei 1909 geringe waardering voor Oudendijk en andere zaken van het Departement
 217. 11 aug. 1909 gebrek aan tolken in Peking
 215-216. 22 sep. 1909 mededeling dat rapport Beelaerts van Blokland over reis naar Indië 

werd gewaardeerd
 214. 13 okt. 1909 moeilijkheden met credieten voor Peking
 213. 13 jan. 1910 toezending Koloniaal Weekblad en kwestie van tolken
 211. 12 nov. 1910 onderhandelingen met China
 210. 16 feb. 1911 beoordeling Baron van Nagell, aanwijzingen inz. onderhandelingen
 212. 10 apr. 1911 voorziening tolken in Peking
 207. 24 juni 1911 G.Vissering zal bedanken voor betrekking bij Chinese Republiek
 206. 16 febr 1912 Chinese decoraties voor Nederlanders en verzoek om verlof
 204-205. 24 febr 1913 uit Peking waar Van Limburg Stirum F. Beelaerts van Blokland verving,

meest van huishoudelijke aard maar soms interesante opmerkingen
 203. 4 april 1913 idem
 200-202. 16 april 1913 idem
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 198-199. 4 mei 1913 idem
 195-197. 24 mei 1913 idem
 193-194. 25 juni 1913 idem
 192. 18 juli 1913 idem
 190-191. 3 aug 1913 idem
 188-189. 22 aug 1913 idem
 186-187. 18 sep 1913 idem
 185. 22 sep 1913 idem
 184. 25 sep 1913 idem
 183. 2 okt 1913 idem
 182. 8 okt 1913 idem
 180-181. 19 okt 1913- 19 okt- 1913 Bundel brieven
 179. niet aangetroffen
 176-178. 29 mrt. 1915 overzicht over toestand in Europa
 175. 18 dec. 1915 gerucht dat F. Beelaerts van Blokland zou worden overgeplaatst naar Tokio;

reis Van Limburg Stirum naar Ned. Indië via de Kaap
 174. 28 nov. 1916 verschillende onderwerpen
 173. 12 apr. 1917 voornemens terzake van behandeling Chinezen in Ned.Indië
 172. 22 sept. 1917 eventuele aanwijzing van F. Beelaerts van Blokland als opvolger van A.C.D.

de Graeff in Indië en bezwaren daartegen
 171. 2 febr 1918 moeilijkheden van F. Beelaerts van Blokland in China
 170. 13 apr. 1918 verschillende onderwerpen
 168-169. 14 juli 1918 overzicht van allerlei problemen
 167. 28 okt. 1918 oordeel over het nieuwe ministerie in Den Haag
 166. 27 jan. 1919 verschillende onderwerpen o.a. positie Chinezen na instelling Volksraad
 162-165. okt. 1919 gelukwens dat F. Beelaerts van Blokland goed werk heeft; speculaties 

over opvolginging Idenburg als min. v. Koloniën en van hemzelf als Gouverneur-Generaal
 154-159. 20 dec. 19 oprichting Ned.-Chinese Bank en afstaan daarvoor van Dr. A.D.A. de Kat 

Angelino. Commentaar over mogelijke opvolger. De instelling van de Volksraad dwingt GG 
meer in Weltevreden te zijn.

 153. 21 jan. 1920 verzoek weer diplomatieke rapporten te ontvangen
 16114 sept. 1920 verzoek om paspoorten i.v.m. vertrek
 160. 29 nov. 1920 wisselingen op diplomatieke posten
 151-152. 27 mei 1921 mogelijke posten voor Van Limburg Stirum
 150. 2 sept. 1922 Van Limburg Stirum aangezocht voor Washington, vreest dat dit te zwaar 

is voor de gezondheid van zijn vrouw
 149. 24 mei 1927 dank voor een heraldische mededeling inz. familie Jordens
 147-148. 13 okt. 1927 onbekendheid met Ned.Indië in Duitsland hetgeen Van Limburg 

Stirum aanleiding gaf artikel te schrijven, alles n.a.v. communistische woelingen in Ned. 
Indië

 146. 14 okt. 1927 nieuwe Duitse gezant in den Haag; Wied of Hindenburg?
 145. 24 okt. 1927 memorandum Parker Gilbert en herziening Dawes Plan
 143-144. 26 okt 1927 Vrijlating van een Nederlander uit de Sovjet-Unie. De methoden van 

de GPU en het werk van de Liga tegen koloniale onderdrukking
 142. 3 nov 1927 Curtius wil Zech als gezant in Den Haag
 141. 14 nov 1927 Keuze van gezanten en vraagstuk zeeoorlogschade
 139-140. 19 dec. 1927 moeilijkheden i.v.m. Duitse idee Prins van Wied te benoemen
 138. 1 jan 1928 kort gesprek met Hindenburg
 137. 3 feb 1928 vraag of het zin heeft vriendschapsverdrag met Afghanistan te sluiten
 136. 23 feb 1928 bezoek Amanoellah aan Duitsland, banden Nederland met Afghanistan?
 135. 1 mrt 1928 aanmerkingen op ontwerp Economische voorlichtingsdienst; bezwaren 

tegen huwelijken Nederl. diplomaten met vreemdelingen
 134. 24 apr 1928 vertrouwen in Dr Hoessein Djajadiningrat; toestand in Duitsland
 132-133. 15 mei 1928 gevolgen ongesteldheid Stresemann; bezoek Benesj aan Londen; 

toestand in Sovjet-Unie en in China; bezoek Van Limburg Stirum aan Keulen
 131. 5 juli 1928 Lof van Gaus en Schubert voor F. Beelaerts van Blokland
 130. 23 sep 1928 ontvangst Opiumcommisie in Ned. Indië; Armeense vluchtelingen en 

uitnodiging aan B.I.T. voor bezoek aan Ned. Indië
 128-129. 14 dec. 1928 bezoek aan H.M. over sociale hulp in Ned. Indië; voorbereiding 

conferentie over herstelbetalingen; Anschluss van Oostenrijk
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 126-127. 13 jan 1929 diverse onderwerpen
 125. 5 feb 1929 verhouding tot België
 124. 9 feb 1929 achteruitgang Rooms-katholieken in Duitsland
 123. 22 feb 1929 mededelingen over Trotzki, de kroonprinses en anderen
 122. 2 mrt 1929 over de "Faux d'Utrecht"
 119. 17 mei 1929 komst De Vries over regeling zeeoorlogschade
 120-121. 30 mei 1929 kwestie zeeoorlogschade en het verkrijgen van geld uit de 

Treuhandverwaltung. Slechte samenwerking tussen BZ en Min. van Handel
 118. 6 juni 1929 zeeoorlogschade, Treuhandverwaltung en lump sum voor Ned.
 116. 25 juli 1929 voorbereiding Haagse Conferentie (herstelbetalingen)
 115. 2 aug 1929 gaat liever niet naar Genève (persoonlijke redenen)
 113-114. 8 aug 1929 gelukwens met herbenoeming tot Min. v. BZ; opmerkingen over de 

nieuwe minister van Koloniën
 117. 7 nov 1929 Gaus over Haagse Conferentie
 112. 5 feb 1930 moeilijkheden over economische berichtgeving; gerucht dat Colijn 

Buitenlandse Zaken buiten de handelsbesprekingen wil houden
 111. 8 feb 1930 mededeling dat schr. Coudenhove Kalergy naar F. Beelaerts van Blokland 

verwees
 110. 19 feb 1930 economische berichtgeving
 109. 3 mrt 1930 bezoek aan Hamburg; gezondheidstoestand van Hindenburg
 108. 5 mrt 30 wegens communistische winst vrezen socialisten vóór bouw kruiser te 

stemmen, hetgeen regering in gevaar brengt
 107. [ca. 10 mrt 1930] signaleert overlopen van burgerlijke partijen naar de Nazi's
 106. 18 mrt 1930 financiering van de Pan Europa Beweging; manifest van Hindenburg
 105. 16 mei 1930 machinaties van Meissner tegen Schubert; mutaties
 104. 16 okt 1930 over gezamenlijk diner en allerlei
 103. 17 okt 1930 bezwaren tegen mutatie consul-generaal te Düsseldorf buiten gezant om
 102. 29 jan 1931 onderhandelingen over oorlogschade
 101. 25 feb 1931 over Colijns dreigement met boycot van Duitsland zonder de gezant aldaar 

in te lichten
 100. 14 maart 1931 overlijden Frau von Haxthausen
 99. 23 mei 1931 Zwakke positie Scandinavische vorsten
 98. 30 mei 1931 Onderhandelingen oorlogschade en Osloblok
 97. 17 aug. 1931 Regeling bezoeken in Den Haag
 95-96. 27 okt. 1931 Verzoek om twee maande verlof; manoeuvres van Hitler
 93-94. 2 dec. 1931 Aanmerkingen op handelwijze van het Ministerie in Den Haag inzake 

contingenteringen
 91-92. 2 jan. 1932 Ervaringen gedurende bezoek aan Cairo
 90. 4 feb. 1932 Plannen van Benesj via Frankrijk en Engeland bij Duitsers voor gebracht om 

nood in Balkanlanden, Oostenrijk en Hongarije te lenigen; eigen Duitse en Italiaanse 
plannen

 89. 25 feb. 1932 Zorg voor gezondheid fam. Van Rechteren die onder Van Limburg Stirum 
werkt

 88. 8 mrt. 1932 Verdere beschouwingen over Franse en Duitse plannen inzake centraal 
Europa

 87. 12 mrt. 1932 beeld communistische vergadering in Duitsland en presidentsverkiezing
 86. 18 mrt. 1932 Voorwaarden voor economisch herstel
 85. 20 apr. 1932 Econ. Zaken zet vertegenwoordigers BZ buiten spel bij onderhandeling
 84. 30 apr. 1932 Commentaar op handelspolitieke en financiële besprekingen
 82-83. 30 juni 1932 reis HM; oorlogschadevergoeding; politiek in Dld
 81. 28 juli 1932 Poging tot staatsgreep; nieuwe minister van BZ in Duitsland? Nederlandse 

Nazis in Duitsland
 80. 30 juli 1932 Pessimisme over toestand in Duitsland
 79. 3 sept. 1932 Hitlerdemonstraties
 78. 21 okt. 1932 Klachten over optreden Nederbragt
 77. 29 okt. 1932 Sombere toestand in Nederland
 76. 11 nov. 1932 Moeilijkheden met onderhandelingen
 75. 17 nov. 1932 Moeilijkheden bij de onderhandelingen. Verwarde toestand in Duitsland
 74. 18 nov. 1932 Duits streven naar monopolie handel in Centraal Europa. Val van de Duitse 

regering
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 73. 24 nov. 1932. Duitse kabinetscrisis
 72. 30 nov. 1932 Benoeming nieuwe Rijkskanselier
 69-71. 15 dec. 1932 Klachten over onvoldoende voorlichting uit Nederland
 68. 7 feb. 1933 Onderhandelingen landbouwproducten; muiterij op Zeven Provinciën
 67. 16 mrt. 1933 Reactie op verwijt in Ministerraad over afwezigheid bij onderhandelingen
 65-66. 5 apr. 1933 Gesprek met kroonprins Wilhelm. Ongerustheid over het Nazibewind en 

de Nazi-misdaden
 64. [15 april] 1933 Geruststelling over veiligheid ned. ambtenaar als hij des avonds binnen is
 63. 22 apr. 1933 Prins van Wied geen gezant in den Haag. Zwakke positie alle niet-nazis op 

Auswärtige Amt. Waardering voor De Graeff
 62. 24 apr. 1933 Zorg over de bezetting van BZ in het nieuwe ministerie
 61. 17 dec. 1937 Benoemingen in de Buitenlandse dienst
 60. 22 feb. 1939 Reis F. Beelaerts van Blokland naar Z Afrika en algemene toestand in de 

wereld
 59. 30 juli 1939 Betr. werk als gezant te Londen. Kritiek op de Geer
 58. 29 apr 1945 Eerste groet na de oorlog uit Wezep; beschrijving van de toestand in 

Nederland
 56-57. 23 dec. 1945 Persoonlijke berichten en toezending in afschrift van vermakelijke 

briefwisseling met van Nagell en van Swinderen
 55. 18 apr 1946 Zorg over de besprekingen inzake Ned.Indië (Indonesië)
 54. 23 sep 1946 Bezoek aan den Haag
 52-53. 30 dec. 1946 Dank voor hulde gouden bruiloft door middel van een gift aan SIMAVI; 

politieke beschouwingen
 50-51. april 1948 krantenknipsels betreffende overlijden Van Limburg Stirum
 47. 19 januari 1951 verjaarsgroet van weduwe Van Limburg Stirum aan F. Beelaerts van 

Blokland
 209. 17 maart 1956 krantenknipsel uit NRC over Van Limburg Stirum

76-84 Brieven ingekomen bij, incidenteel met klad of minuut van brieven uitgaande van, 
Frans Beelaerts van Blokland, alfabetisch geordend op naam van 
afzenders/geadresseerden.
1905-1955
De brieven zijn van een nader alfabetisch register voorzien.
76 A-Bi.

Aalberse, P.J.M. 14 jan. 1946: kan zich niet verenigen met 
een voorstel van J. Kan in de Raad van State
omdat dit druk uitoefent op H.M. de 
Koningin

Aalberse-Schmier, E.J.M. aug. 1948: bedankbrief voor deelneming ter
gelegenheid van het overlijden van haar 
echtgenoot (met bidprentje)

Aalst, C.J.K. van 13 aug. 1929: mededeling dat hij de heer Ter 
Haar steunde in zijn qualiteit van president 
van de Amsterdamse Bankiersvereniging 
terwijl hij in een ander schrijven optrad als 
President van de Ned. Handels Mij

Abels, Mons. 8 nov. 1937: bedankt voor gelukwens met 
veertigjarige bisschopswijding en dankt nog
voor het bezoek van F. Beelaerts van 
Blokland aan Jehol (China) in 1916

Abrahamson, H.S. 9 jan. 1941 – 23 mrt. 1953 en telegram van 
29 aug 1945. NB: Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): de heer
Abrahamson die de Nederlandse zaak zeer 
was toegedaan hielp contacten met 
vooraanstaande Britten tot stand brengen 
De officiele voorlichtingsdienst stond 
blijkbaar enigszins wantrouwend tegenover
hem. Daar de contacten die hij had goed 
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waren hielp de heer Beelaerts hem. Lijst 
van de brieven op de omslag van het pak. 
Toevoeging 2014: die lijst is niet 
aangetroffen.

Adatci M., Japans rechter in 
het Internationaal Hof van 
Justitie,

27 dec. 1929 – 14 dec. 1933. NB: Aantekening
van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): 
De brieven zijn vooral van formele aard al 
wordt hier en daar een tip opgelicht van de 
wordingsgeschiedenis van het gebeurde. 
Lijst van de brieven op de omslag van het 
pak. Toevoeging 2014: lijst niet 
aangetroffen.

Aerssen Beyeren, F.C. van 22 mei 1951 betreffende zijn benoeming tot 
Secretaris-Generaal van het Permanente 
Hof van Arbitrage; 25 juli 1952 herstelwens 
na overkomen ongeval

Ahlefeldt Laurvig, P. 31 dec. 1928 – 26 dec. 1945

Ahlefeldt, Ingegerd 26 nov 1940 – 26 okt 1944

Ailly, A.J. d', burgemeester 
van Amsterdam,

20 juli 1948 over het Koningin Wilhelmina 
Fonds, 29 maart 1949 om geluk te wensen 
met Belgische onderscheiding.

Albarda, J.W. 1929-1950. NB: Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): 
div.onderwerpen, lijst van de brieven op de 
omslag. Tovoeging 2014: lijst niet 
aangetroffen

Allardyce, Lady E., Voorzitter
van het uitvoerend comite 
van de Forum Club,

11 juni en 29 sep. 1941 inzake een lunch van 
de Club ter ere van Hare Majesteit.

Almoes, D.G. 10 januari 1952 vragende om hulp bij 
plaatsing in de werkverruiming

Anderson, William H., 
Secretary General van de 
American Christian Alliance,

21 jan. 1942 inz. opsporing van de vrouw en 
de zoon van dr. Ebed van der Vlugt.

Andreae, W.C. Beuker, 6 februari en 18 juli 1931 en 30 mei 1932 inz. 
kwesties van beleid buitenlandse zaken, 17 
juli 1945 o.a. inz. Sinologisch Instituut

Andreae W.H. Fockema, 17 jan. 1948 inz. Rotterdamse Beneluxdag 
welke leidde tot de oprichting van 
Gemengde Permanente Commissie.

Angeren, J. van, 12 juli 1953 inz. wenselijkheid staatsraad 
i.b.d. met ervaring op economisch en 
industrieel gebied, 13 juli 1953 inz. 
benoeming tot buitengeweoon hoogleraar 
aan de R.K. Univ. te Nijmegen, 1 jan. 1954 
gelukwens met nieuwe jaar waaruit 
waardering blijkt

Anzilotti, D., 8 feb. 1928 waarbij schrijver als President 
van het Permanente Hof van Internationale 
Justitie een uitnodiging van mw. Beelaerts 
van Blokland afslaat in verband met het 
niet geregeld zijn van de status van het Hof

Asbeck, W.H.D. van, 14 okt 1921 waarschuwing om de Deense 
Gezant in Warschau graaf Ahlefeld Laurvig 
nog niet geluk te wensen met de v erloving 
van zijn dochter, 5 maart 1928 
onderhandelingen met Spanje over 
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arbitrageverdrag.

Asbeck, F.M. van, 16 dec. 1950 en 3 jan. 1951 inz. mogelijk 
voorstel van de Leidse Universiteit om 
prinses Wilhelmina voor te dragen voor de 
Nobelprijs

Asch van Wijk, H.W. van, 24 mei en 2 juli 1921 over de troebelen in 
Egypte alwaar de schrijver rechter was.

Asselin, Henri, 17 okt. 1947 betreffende zijn vreugde weer 
in Nederland te zijn, niettegenstaande 
franse belemmeringen, en over het 
mogelijk oprichten van een museum met 
de kunstschatten van de schilder Antoon 
van Welie.

Asser, T.M.C., 22 dec. 1910 deelneming aan de stichting 
van een bibliotheek inzake het 
Internationaal Privaatrecht

Aubac, Stéphane, 10 dec. 1943 en 15 jan. 1944 dank voor 
medewerking aan het bijeenbrengen van 
vooraanstaande personen van de 
geallieerden in Londen waarvoor de heer 
Beelaerts een aantal voordrachten over 
Nederland gaf

Avout, Vicomte d', 6 juli 1953 inlichtingen op genealogisch 
gebied

Baden Powell of Gillwell, 12 aug 1932 dank voor Nederlandse 
decoratie vanwege zijn werk voor de Boy 
Scouts

Bain-Marais, Dinkie, 25 aug 1941, 21 mei 1942 en 24 nov 1942 
inzake het aanhalen van contacten met 
Zuid-Afrika

Balogh, Elemer, 1933-1949 inzake de Academie voor 
Internationaal Recht

Banner, H.S. [z.d.z.j.] dank voor hetgeen F. Beelaerts van 
Blokland deed als voorzitter van 
Netherlands House

Barbaro, J., 30 nov 1927 dank voor de afstand genomen
van een rede tegen Mussolini van mw. 
Bakker-van Bosse. Uit bijschrift van de 
Secretaris Generaal blijkt dat die dank niet 
verdiend was.

Barkey Wolf, A.G., 21 mei 1948 verzoek om een artikel in 
weekblad Timotheus ter gelegenheid van 
het regeringsjubileum van de koningin

Barton, Sidney en Winifred, 1940-1945 hernieuwd contact in Londen 
met een oud-collega uit Peking.

Barton, Lady Alex, 27 jan. 1930 Mrs. Barton hield als laatste 
een politieke salon te Genève. Zij deed zeer 
nuttig werk

Baud-van Riemsdijk, E., 
tante Bets,

30 sept. 1940 via Lissabon uit bezet 
Nederland naar Londen gezonden

Beaufort, J.D.H. de, 17 okt. 1945 inzake de werking van de Raad 
van State en de mutaties onder het 
personeel van die Raad

Beaufort-van Hardenbroek, 
L. de,

1950-1951 verzoek namens Prinses 
Wilhelmina om de Zwitserse Gezant te 
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antwoorden op zijn uitnodiging om in 
Zwitserland zijn gast te zijn, 26 april 1951 
inlichtingen gevraagd namens HKH over 
het lot van de heer W.C. Posthumus Meijes.

Beaufort, M.H. de, 5 juli 1947 inz. sollicitatie van de heer 
J.Visser voor burgemeester van Naarden, 14 
mei en 22 mei 1951 inzake gratie voor de 
politieke delinquent D. de Blocq van 
Scheltinga

Bech, Joseph, 15 april 1933 dank voor ontvangst in Den 
Haag en belangstelling voor de 
verkiezingen in Nederland, 7 april 1943 
aanvaarding uitnodiging in Ritz

Beel, L.J.M., Telegram 5 mei 1945 met verzoek naar 
Nederland te komen, 26 okt 1949 spijt over 
verhindering bij overdracht van 
jubileumschilderij aan de Raad van State.

Bayern, Pilar prinses van, 21 juni en 11 juli 1937 inz. bemiddeling om 
familieleden in Barcelona in staat te stellen 
Spanje te verlaten, met minuut van 
antwoord van F. Beelaerts van Blokland 
gecorrigeerd door zijn broer H.

Benes, E., telegr 26 dec. 1935 met dank voor 
gelukwensen

Bentzon, Olive, 20 mei 1942 en 12 maart 1944 inzake 
lunches waar de Bentzons (Noors Gezant te 
Londen) aanzaten

Beresford, Frank C., schilder, 2 okt 1949 en 13 nov. 1950 inzake 
tentoonstellingen van zijn werk

Beresteyn, E. van, 17 jan 1936 deelneming van F. Beelaerts van 
Blokland in financiering van de Stichting 
Nederland’s Patriciaat

Biddle, Anthony, 20 april en 12 mei 1941 Amerikaanse 
eredoctoraten voor koningin Wilhelmina en
herdenking van de Duitse inval in 
Nederland

Bierens de Haan, J.A., 29 aug en 9 sept. 1947 prof. Engelbrecht in 
Zuid-Afrika regaeert niet op zijn benoeming
tot buitenlands lid van de Hollandsche 
Maatschappij der wetenschappen

Bierens de Haan-Barbey, M., 1943-1944 over hulp aan krijgsgevangenen 
in Duitsland, over het leven in Londen en 
over de contacten met Zwitserland

Bilt, C.L. van der, 17 nov 1931, 28 apr 1932 en 28 dec. 1932 inz 
behandeling stukken over Buitenlandse 
Zaken in de Eerste Kamer, 17 aug 1946 
vraagt bijdrage voor stichting "Indië in 
nood" en klacht over onvoldoende 
propaganda Nederlands standpunt inzake 
Indonesië.

77 Bl-C.
Bland, Sir Nevile en lady 
Portia,

1942-1952 NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): geven 
inzicht in het leven in Londen en getuigen 
van de warme vriendschap met deze Britse 
diplomaat.

Blankestein, M. van, 8 juni 1931 ter introductie van de heer 
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Leendert van het Kinabureau i.v.m.de 
reacties in Amerika op de activiteiten van 
dat bureau (vrees voor monopolie), 6 juli 
1931 met overzicht van zijn bevindingen 
gedurende een reis door België over de 
verhouding tot Nederland, 10 dec. 1936 met
dank voor inleiding op een door hem 
geschreven boekje en omerkingen over de 
regeermethode van Eduard VIII, 19 dec. 
1945 over de veranderde status van "Vrij 
Nederland” waarvan Beelaerts van 
Blokland commissaris is, 23 jan. 1947 dankt 
voor deelneming in verlies van zijn 
echtgenote

Bledisloe, Lord, 10 mei 1940 deelt mee brief aan prinses 
Juliana te hebben gegeven en vraagt of hij 
nog meer voor HKH kan doen

Boele van Hensbroek, P.C., 
secretaris van de Raad van 
State,

1946, 1949, 1953 over werk in de Raad van 
State en over een zitting welke prins 
Bernhard bijwoonde

Boer, C.L. Walther, 15 apr. 1949 inz. de dirigent Harm Smedes 
die in 1943 voor de cultuurkamer had 
gewerkt.

Boer, maj. W. den, 8 en 13 nov 1941 naar aanleiding van een 
ongelukkige parachutesprong bij het 
oefenen voor een bijzondere opdracht in 
Nederland

Boetzelaer, C.G.W.H. van, 24 juni 1947 inz. verzoek aftredende 
Belgische ambassadeur Nemry om na zijn 
aftreden nog bepaalde voorrechten te 
kunnen genieten, 11 okt 1947 inz. verzoek 
de heer W. Hoven die als gast de 
conferentie van het Institute of Pacific 
Affairs bijwoont te ontvangen voor overleg 
over dit Instituut, 5 jan. 1948 over bezetting 
van de diplomatieke post in Pretoria (zie 
ook onder Bokhorst)

Boetzelaer Corinne van, 12 jan. 1948 houdende waarschuwing dat 
deelneming aan Benelux-activiteiten door 
een zekere Thole niet aangenaam is voor de
Belgen

Bogaerde-Terbrugge, W. van
den,

22 apr. 1950 waarin bereidverklaring om 
een delegatie op het kasteel Heeswijk te 
ontvangen

Böhl, F.M.T., 1947-1949 inz. toevoeging van De Liagre 
aan de naam van deze hoogleraar

Boissevain, M., 15 aug. en 2 sep 1948 inz. een galaconcert 
en een huldiging van Van Beinum

Bokhorst, M., 29 dec. 1947 inz. de bezetting van de 
diplomatieke post te Pretoria en de 
tegenstellingen aldaar (zie ook onder van 
Boetzelaer), 29 mrt. 1949 Herinneringen 
aan de Londense tijd en commentaar op de 
Nederlandse mogelijkheden in Zuid-Afrika 
op cultureel gebied, 19 dec. 1949 inz. 
inwijdingsfeesten van het Voortrekker 
Monument en de toestanden in Zuid-Afrika

Bokhoven, A. van, 4 mrt. 1946 en 14 apr. 1947 inz. de 
genealogie van Bokhoven en het behouden 
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van de zerken van de kerk te Heusden

Bolding, H.J., 15 jan. 1950 en 2 mrt. 1950 inz. mogelijke 
Koninklijke onderscheiding voor mw. 
Bolding-Goemans

Bolkestein, G., 20 feb. 1941 inz. studiedag na-oorlogse 
vraagstukken (zie concept program) en 
lezing Buitenlandse politiek

Boncour J. Paul-, 7 feb. 1940 en 1 mrt. 1940 inz. invitatie en 
inz. een brief van een geestelijk gestoorde

Boppe, C., Franse Gezant te 
Peking,

12 mrt. 1919 afscheidsbrief (Boppe had 
overigens geholpen de Chinezen ertoe te 
bewegen om Beelaerts van Blokland als 
Nederlandse Gezant persona non grata te 
verklaren, al was Sir John Jorden de 
initiator)

Boppe, Roger, zoon van de 
Franse gezant in Peking,

1921-1951 NB. Aantekening van G. Beelaerts
van Blokland (1908-1997): reed [in Peling] 
veel paard samen met Beelaerts van 
Blokland,

Bordes, J. van Walree de, 22 mei 1931 om te danken voor hulp bij een 
poging om de heer ter Meulen te bewegen 
een betrekking bij de Volkenbond te 
aanvaarden, 16 mei 1939 dank voor hulp bij 
benoeming tot burgemeester van 
Middelburg welk ambt hij hoopt te 
vervullen in de geest van de Morele 
Herbewapening

Boon, D., 14 sept.en 28 okt 1948 inz het verkrijgen 
van een auto voor de Stichting Hangse 
Christelijk Filmactie

Boon, H.N., 24 juni 1950 inz. paspoort voor W. 
Mengelberg (zie onder Bottenheim), 24 okt.
1949 inz. brief van de heer L. Lorenzen over 
toestanden in Zuid-Afrika en de zending 
van een speciale afgezant naar de 
Dingaansdag (brief Lorenzen bijgevoegd), 
20 mrt. 1952 wenst goede reis voor tocht 
naar Zuid-Afrika

Boon-Hogendoorn, N., 12 sep 1949 om medewerking voor het 
verlenen van een koninklijke 
onderscheiding voor haar man D. Boon met
klein curriculum vitae en aantekening 
richtlijn

Bottenheim, J.A.J., 10 juli 1950 inz. een Nederlands paspoort 
voor W. Mengelberg (zie ook onder Boon),

Bottenheim, S.A.M., 5 feb. 1952 inz. aanbieding van zijn boek 
"Geschiedenis van het Concertgebouw"

Bozic, Ljubisa K., 2 feb. 1953 deelneming van Nederlands 
Comite tot Hulp aan Yoegoslavische 
studenten waarvan Beelaerts van Blokland 
lid was met de stormramp

Brantsma, G.F. 6 aug. 1945 met verzoek om Beelaerts van 
Blokland als referentie te mogen noemen 
bij sollicitatie

Breugel Douglas, C. van, 31 dec. 1946 en 30 dec. 1947 inzake de 
moeilijkheden van de schrijver in Moskou 
NB. Aantekening van G. Beelaerts van 
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Blokland (1908-1997): later was Beelaerts 
van Blokland lid van de Commissie welke 
de zaak van Van Breugel moest beoordelen.
Alle stukken hierover zijn vernietigd voor 
zover zij niet op het Ministerie van BZ 
aanwezig zijn. Toevoeging 2014: bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de 
personeelsdossiers van de Directie 
Buitenlandse Dienst alle vernietigd.

Briels, Carel, 15 sep. 1950 inhoudende een overzicht van 
werkzaamheden en opbrengst voor 
liefdadige doeleinden

Brill, d'Artillact -, 13 okt. 1936 over de Nederlandse 
handelsmissie, de toestanden in Venezuela 
waar Brill gezant was geweest, het lot van 
Jose Ignicio Cordenes, oudgezant van 
Venezuela in den Haag en de toestanden in 
Buenos Aires, 13 sept. 1941 inz. leven oud-
gezant in oorlogstijd door niet uitbetalen 
pensioen enz., 9 april 1942 met 
commentaar over gebrek aan 
vaderlandsliefde en blindheid voor Japans 
gewroet in Indië

Bruce, C.M., 23 dec. 1942 inz toezending boekje "Holland
Afloat" dat ook voor de Australische gezant 
van belang is.

Bruins Slot, J.H.J.S., 23 juli 1948 met verzoek een artikel voor 
Trouw te schrijven voor het 
regeringsjubileum van de koningin

Buchman, Frank N.D., 8 jan. 1953 om te danken voor een 
gelukwens geschreven op verzoek van 
vrienden in Ned.

Buls, 16 jan. 1908 inzake een medaille waarvoor 
de Ned. afdeling van de Societe 
Numismatique een voorstel deed.

Butter, J., 16 juli 1948 met voorstel dat koningin 
Wilhelmina na haar aftreden zichzelf Gravin
van Holland zou noemen o.a. in verband 
met afschaffing van het tiendrecht

Buurman, H.C., 27 okt. 1937, 5 okt. 1949, 16 mrt. 1953 en 25 
sept. 1953 beginnend met interesse in 
Benelux en de twee laatste over de opbouw
van handel in India. Bij dit alles vond hij 
steun bij Beelaerts van Blokland

Bydendyk, D., 18, 19 en 25 mrt. 1949 inz. de verdediging 
van Pater Monchen die in Londen een 
belangrijke rol hoeft gespeeld bij de 
Engelandvaarders, met minuut van 
antwoord

Bijlsma, Alg, Rijksarchivaris, 27 juli 1945 inz. schenking bescheiden 1783-
1815 van Cornelis de Gijselaar

Cardenas, Jose Ignacio, 
Venezolaans gezant in den 
Haag,

7 mei 1927 groet uit Caracas, 19 dec. 1933 
met betuiging van voldoening dat het door 
de twee gemaaakte Arbitrageverdrag is 
geratificeerd, 9 jan. 1937 met gelukwens ter 
gelegenheid van de benoeming tot Minister
van Staat, 15 nov 1939 kort verslag reis naar 
Frankrijk, verslag medisch consult en 
daarna beschouwing over 
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petroleumpolitiek van het linkse regime in 
Mexico i.v.m. de oorlogvoering, 
teruggrijpende naar de aanslag van Urbina 
op Curacao en Venezuela, 23 maart 1942 
met geleidebrief van Min. v. Koloniën over 
zending curcuma aan Cardenas die deze 
stof gebruikte voor het bereiden van 
vitamine-preparaten waarmee hij 
pionierde, hij moest de curcuma zo vers 
mogelijk uit Indonesië hebben waarvoor 
Beelaerts van Blokland de medewerking 
der Indische autoriteiten verkreeg, 13 mei 
1946 over een zending aan mw. Beelaerts, 8
mei 1945 met gelukwens over de bevrijding,
13 sept.en 7 oktober 1949 betr overlijden 
van Cardenas. NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): 
Cardenas was later minister van Openbare 
Werken en opnieuw gezant in Den Haag, 
medicus en hoofd Venezolaanse geheime 
politie in Europa, groot vriend van Beelaerts
van Blokland.

Cartier de Marchienne, E.E., 1924-1946. NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): Cartier 
was een collega van Beelaerts in Peking, tot 
zijn dood in 1946 onderhielden zij een 
levendige correspondentie waarbij in bijna 
iedere brief een korte politieke mededeling.
De meer persoonlijke brieven zijn 
vernietigd. Alle brieven getuigen van een 
oprechte vriendschap en samenwerking 
voor België en Nederland. Buiten op 
omslag is de korte inhoud van elke brief 
aangegeven. Aantekening 2014: zie ook 
inv.nrs. 225 en 245.

Cassin, René, 2 apr. 1949 betreffende het onderhouden 
van nauwere banden tussen de Conseil 
d'Etat en de Raad van State

Cruwelaert F. van, 28 juni 1948 inz. bijdrage aan het 
gedenboek voor HM de Koningin

Chapin, Selden, 11 feb. 1953 inz. bezoek van Dr. van der 
Vlugt

Chavez-Schleusner, Annie, 27 dec. 1944 NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): zij was 
de echtgenote van een Braziliaans consulair
ambtenaar en zond brieven van mw. 
Beelaerts door naar Londen en omgekeerd. 
Zij geeft hier een beeld van de toestand in 
het begin van de hongerwinter

Chetwode, Lord Ph., 2 juli 1942 over de plaats waar de oudste 
zoon van Beelaerts van Blokland die met 
het detachement "Insulinde" naar de Oost 
was vertrokken zich bevond (vanwege de 
censuur mocht hij niet precies laten weten 
waar de Nedelandse troep was)

Cleveringa, R.P., 31 jan. 1953 betr. de grote verdiensten van 
L.H.N. Bosch van Rosenthal i.v.m. diens 
overlijden

Colijn, H., 1927-1938 voornamelijk inzake Duitse 
schulden en de oprichting van de Bank voor
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Internationale Betalingen. Dat deze werd 
gevestigd te Basel en niet te Amsterdam 
vond zijn oorzaak in het feit dat de Belgen 
hem gaarne te Brussel hadden en 
Nederland de Belgen niet dwars wilden 
zitten en daarom niet actief waren. Verder 
enkele aanwijzingen over gesprekken met 
Van Cauwelaert en andere zaken welke 
echter secundair zijn

Cook, Sir Thomas, 1942-1946 waaruit blijkt wat hij deed om 
het de geallieerde personen aangenaam te 
maken gedurende hun verblijf in Engeland

Coudenhove Calergi, R.N., 7 dec. 1930 verzoekt ontvangen te worden

Craandijk, 1 aug. 1936 betr. culturele samenwerking 
met Zuid-Afrika

Crena de Jongh, D., 23 feb. 1941 uit Indië waarin hij een beeld 
geeft van het leven en de gevoelens aldaar, 
21 sept. 1941 uit Indië waarin hij een beeld 
geeft van zijn ervaringen in de Ver. Staten 
waar men naar zijn zeggen Indië heeft 
ontdekt, verder overzicht van de 
economische toestand in Nederlands Indië

Crommelin, Claude, 25 dec. 1934 waarbij een rapport inzake 
bezuinigingen op de uitgaven van het 
permanente Hof van Arbitrage wordt 
voorgelegd

78 D-G.
Damme, M.H., 23 febr 1949 inz. een vergadering van de 

Wereld Federalisten Beweging waaruit hij 
zich terugtrok, 12 en 17 mrt. 1951 inz. 
dankbaarheid voor de Marshall hulp en rol 
van prins Bernhard daarbij.

Davidge, Miss A., 1940, 1944 NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): geven 
een beeld van de reactie van eenvoudige 
Engelsen in een provinciestadje. Miss 
Davidge was gouvernante bij de familie 
Beelaerts van Blokland 1915-1917 in China

Dedel, C., 29 nov. 1949 verzoek om heraldisch advies 
over ontwerp van de nieuwe koninklijke 
kroon voor letters en kroon voor kransen 
voor koningin en prins te beoordelen, 22 
dec. 1949 met reactie op advies

Dejean, Maurice, 28 aug. 1944, dank voor gelukwens ter 
gelegenheid van de bevrijding van Parijs

Dentz, Fred Oudschans, 20 nov. 1947 dank voor introducties die het 
werk voor het A.N.V. vergemakkelijken NB. 
Aantekening 2014: zie ook inv.nr. 82 onder 
Oudschans

Dogger, G.A., 29 dec. 1942 gelukwens voor 1943 NB. 
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): hield verband met de steun 
welke hem gegeven was

Donner, J.A., 28 april 1930, 28 januari 1931 en 7 juni 1932 
Toezending stukken voor beantwoording 
Kamervragen

Doorninck, A. van, 31 aug. 1937 inzake financiële toestand van 
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het land naar aanleiding van een gesprek 
met minister De Wilde

Dorp, J. van, 9 juni 1941 verzoek om een lezing voor de 
Anglo-Dutch Christian Fellowship

Doude van Troostwyk, H., 5 nov. 1929 verzoekt inlichtingen over de 
heer voormalig Italiaans gezant in 
Nederland Merchi in verband met zijn 
agrement voor Zwitserland, 21 nov. 1932 
over bezorgdheid over Duitse en Franse 
houding ter ontwapeningsconferentie en 
de moeilijkheden tussen de ministeries van 
Buitenlandse en Economische Zaken

Drion, F.J.W., 30 jan. 1929 betreffende de geschiedenis 
van de eerste wereldoorlog

Drummond, Sir Eric, 12 juli 1933 om te danken voor brief ter 
gelegenheid van zijn vertrek van het 
Volkenbond-secreteriaat

Dumonceau, F., 24 dec. 1937, 17 juni 1938, 2 en 9 feb. 1939 
betreffende protocollaire aangelegenheden
ten hove

Dunlop, G.A., 7 en 13 feb. 1931 inzake optreden Colijn bij 
conferentie over Chadbourne-plan voor 
suikerrestrictie, 3 dec. 1932 inz. 
regeringsingrijpen van belang voor de 
suikerindustrie, 28 okt. en 3 nov 1938 inzake
de politiek van Neville Chamberlain, 20 dec.
1939 inzake een ontwerp winstbelasting en 
de slechte ervarringen in Ned.Indië 
daarmee NB. Aantekening van G. Beelaerts 
van Blokland (1908-1997): de heer Dunlop 
had veel contact met de heer Beelaerts over
de Nederlands-Chinese Vereniging

Dupuy, Pierre, ambassadeur 
van Canada,

5 nov. 1948 inzake "Canadian Allied Relief 
Fund"

Durning, Eileen, redactie 
Fortune,

24 mei 1948 bedankt voor inlichtingen 
welke een meer evenwichtig beeld van de 
Indonesische kwestie gaven.

Duyvendak, J.L., 7 mei 1921 met vertaling van brief van 
generaal Chang Shuun en over thee voor 
Beelaerts van Blokland die bij vergissing bij 
Duyvendak terecht was gekomen, 12 nov 
1923 met onvertaalde chinese tekst, 1 mei 
1945 over de toestand van het Sinologisch 
Instituut in Leiden gedurende den oorlog en
over de belevenissen van de heer 
Duyvendak zelf

Dijk, J.J.C. van, 21 nov. 1933 inzake het ontslag van de heer 
Vliegen uit de delegatie naar de 
ontwapeningsconferentie

Eggens, J., 30 aug. 1949 verzoekt steun voor 
benoeming tot hoogleraar in het Burgerlijk 
Recht NB. Aantekening van G. Beelaerts van
Blokland (1908-1997): Eggens was in 
Londen lid van de Bijzondere Raad van 
Advies

Einthoven, L., 5 feb., 25 mrt. en mei 1940 betreffende 
bemiddeling in een geschil tussen mr. Oud, 
burgemeester van Rotterdam en de heer 
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Einthoven, hoofdcommissaris van politie 
aldaar.

Elmer, Benedykt, copie van zijn brief aan Poolse minister van 
Buitenlandse Zaken van feb. 1948 waarin hij
ontslag vraagt van zijn post als gezant van 
Polen

Engelbrecht, S.P., 22 juni, 2 nov. 1941, 1 juli 1947, 15 mei 1951 
en 20 mei 1955 inzake de oorlog en het 
herstel van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse 
banden, benevens mededelingen van 
persoonlijke aard

Evans, C. Montague -, 11 nov. 1943 na kennismaking bij 
Abrahamson (zie aldaar) 25 juni 1944 inzake
door Beelaerts van Blokland 
georganiseerde ontmoeting met minister 
Bolkestein

Everard, Sir Lindsey, 1943-1944 van een van de Britse 
contactpersonen. NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): Sir 
Lindsey was Honorary Air Vice Marshal 
vanwege hetgeen hij voor de R.A.F. had 
gedaan

Eysinga, W.J.M. van, 1927-1931 met lijst o.m. over het werk van 
de Rijnvaartcommissie, de activiteiten in 
Geneve en de gevolgen van de benoeming 
van Eysinga in het Internationale Hof, 1947-
1948 inzake een vergoeding voor de heren 
Douma en Bruinsma die om niet gedurende
de oorlog de financiën en de goederen van 
het Permanente Hof van Internationale 
Justitie hadden beheerd

Filipowicz, T., 26 okt 1949 verzoek van Poolse Nationale 
Raad om een onderzoek naar het drama 
van Katyn te willen ondersteunen.

Fock, D., 1 juni 1930 geleidebrief bij niet aanwezig 
stuk, 5 aug. 1931 inz. de komst van de heer 
Beelaerts van Blokland naar Parijs om het 
na de brand herstelde Nederlandse 
Paviljoen te openen.

Francois, J.P.A., 11 mei, 20 mei en 6 juli 1932 inzake de 
ontwapeningsconferentie, 29 sep. 1932 inz. 
eventuele benoeming van Van Slooten tot 
voorzitter van het Hongaars-Roemeens 
scheidsgerecht

Frangoulis A.F., 9 aug 1945 en 21 okt 1949 inz. de Academie 
Diplomatique Internationale. NB. 
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): Beelaerts van Blokland 
steunde de heer Frangoulis tot op zekere 
hoogte om te voorkomen dat in de 
Dictionnaire Diplomatique welke de heer Fr.
uitgaf voor Nederland schadelijke 
beschouwingen zouden worden 
opgenomen b.v. inz. onze verhouding tot 
België

Geen, F.M.L. van, particulier 
secretaris van de koningin,

1929-1931 vraagt oordeel van Beelaerts van 
Blokland over verschillende zaken.

Geer, D.J. de, 1927-1932 inzake begrotingen, 
voorschotten aan hen die oorlogschade 
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hadden geleden, sollicitaties enz., 10 sept. 
1940 dankend voor schrijven bij zijn 
aftreden als minister-president

Gerbrandy, P.S., z.d. (1945) verzoek om de koningin aan te 
raden haar vertrek nog even uit te stellen, 
13 mrt. 1950 inz. te lage decoratie voor de 
heer Abrahamson (zie die naam)

Glenconner, lady Pamelae, 21 feb. 1945 inz. toezegging van Beelaerts 
van Blokland om een bijeenkomst met Lord
Vansittard voor te zitten, 5 mei 1945 met 
gelukwensen

Goedhart G.J. van Heuven, 10 aug 1944 over de eerste 
bestuursvoorziening in Nederland na 
bevrijding, 15 juni 1948 verzoek een stuk 
voor het Parool te schrijven ter gelegenheid 
van de troonsafstand van koningin 
Wilhelmina

Goossens, J.P.H., 25 juli 1946 en 27 aug. 1946 over de 
geschiedenis van de parochie van 
Haarsteeg onder Heusden

Gooszen-Packer, M. Pak brieven uit Nederlands Indië tussen mei
1940 en februari 1942 NB. In 2012-2014 niet 
aangeroffen.

Graeff, C. de, 4 mei 1945 inzake de heer Bendien en 
opgave van mensen die in 
concentratiekampen overleden zijn: Jules 
Brantz van Hugenpoth, van Boetzelaer en 
Swane.

Graeffe, Egbert, 16 aug 1945, 12 feb. 1946 en 23 mrt. 1946 
met gelukwensen ter gelegenheid van de 
Japanse capitulatie en betreffende zijn 
komende benoeming tot ambassadeur in 
Den Haag benevens herinnering aan de 
diplomatie van vóór de oorlog. NB. 
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): Graeffe was een verre verwant 
als mede-afstammeling van generaal Van 
Gorcum.

Graswinckel, D.P.M., 5 feb. 1950 met gegevens over Hugo 
Graswinckel 1612-1700 en zijn vrouw Anna 
Halters, 22 juli 1933 betreffende een 
onderneming in Liberia van de heer 
Rozelaar c.s. NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): De 
heer [open ruimte] was minister van 
Buitenlandse Zeken van zijn land. 
Aantekening 2014: de brief uit 1933 is in 
2012-2014 niet aangetroffen.

Groen, G.C., 9 juni 1952 betreffende vacatures in het 
bestuur van de Vereniging tot voortdurende
ondersteuning der nagelaten betrekkingen 
verongelukte Scheveningse vissers

Groeninx van Zoelen, R., 1936 inzake statutenwijziging 
Nederlandsche Handel-maatschappij

Guberantis, L. Jars de, 2 nov. 1950 bedankt voor een decoratie ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 
de Vereniging van de buiten landse pers

Guerrero, J.G., 2 mei 1930 betr. kandidatuur voor de 
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volgende verkiezing van rechters voor het 
Permanente Hof van Internationale Justitie

Gutt, Camille, Belgische minister van Financiën, 1941 betr 
uitnodiging en dank voor condoleance

Gijbland Oosterhoff, L.J. van, 22 juni 1945 verzoek om aan materiaal te 
helpen voor de naar haar broeder 
genoemde leeszaal in de Universateit van 
Pretoria, 30 okt. 1947 verzoek om J. 
Lieftinck oud politiek delinquent aan een 
paspoort te helpen, 14 feb. 1954 verzoek 
om tussenkomst in de moeilijkheden van 
mej. Swart dochter van generaal Swart. NB. 
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): uit een uitgebreide 
correspondentie. Aantekening 2014: De 
heer Beelaerts heeft vermoedelijk bedoeld 
dat de ‘uitgebreide correspondentie’ 
waarvan hij rept, niet bewaard is.

79 H-J.
Haersolte, J.W. van, 14 nov. 1939 on inlichtingen over F.L. 

Rutgers; 1 juni 1945 over de Raad van State 
in de oorlogsjaren; bundel brieven 1939-
1950 betreffende zaken van de Hoge Raad 
van Adel; 1 maart 1948 over verloving van 
zij dochter; 10 apr., 25 aug., 27 dec. 1948 en 
28 sep. 1950 over werkzaamheden van de 
Hoge Raad van Adel.

Haersolte-van Holthe tot 
Echten, A. van,

21 okt. 1947 over aanbieding van een 
publicatie aan de koningin.

Hambro C.J., 19 feb. en 9 mei 1946 in verband met de 
liquidatie van de Volkenbond

Hamel, J.A. van, 21 sep. 1928 over zijn vervanging in het 
Hoge Commissariaat voor Danzig; 23 nov. 
en 4 dec. 1928 belangstelling voor vacature 
in de Raad van State, 15 dec. 1932 inzake 
Danzig; 21 jan. 1949 zorg over de gang van 
zaken in Nederlands-Indië

Hammarskjöld, H., 7 juli 1907 dankzegging voor een 
uitnodiging

Hardenbroek, R.A. van, 19 sep. l936 over verloving van prinses 
Juliana en de personen voor de omgeving 
van prins Bernhard; 23 aug. 1937 over 
leemten in de Voogdijwet 1909; 3 okt. 1945 
inz. de opening van de voorlopige Staten-
Generaal

Harinxma thoe Slooten, 
B.Ph. van,

2 sep. en 17 nov. 1930 inz. zijn toevoeging 
aan de missie naar de troonsbestijging van 
Haile Selassie en zijn voorgenomen reis 
door Abyssinië; 9 dec. 1930 kort reisverslag; 
18 jan. 1932 dankzegging voor herintrede in 
Diplomatieke Dienst; nieuwjaarsgroeten 
l933-1936 met verslagen over Turkije; 29 
nov. 1946 en 14 jan. 1947 inzake 
spreekbeurten van F. Beelaerts van 
Blokland in België

Harinxma thoe Slooten, 
P.A.V. van,

25 sep. en 6 okt 1938 i.v.m. zijn benoeming 
tot Staatsraad in Buitengewone Dienst

Harrison, Lady Mary, 23 en 30 mrt. 1915 inz. een concert waarvoor
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H.M. de Koningin beschermvrouwe zou zijn.

Harthoorn, P.C., 5 jan. 1949 op verzoek van P. Rijkens inz. 
Britse pers over het optreden van 
Nederland in Indonesië

Hartogh, M. de, 2 en 23 juni 1948 inz. een reis van Dr. van 
Broekhuyzen voormalig gezant van Z.Afrika
in Den Haag

Heemskerk, Th., 1 apr. 1927 gelukwens met benoeming tot 
minister van Buitenlandse Zaken; 8 maart 
1929 verzoek om onderhoud; 4 mrt. 1931 
over préséance bij een diner; 19, 20 en 25 
mrt. 1932 over weerstand tegen verdrag 
met België;

Heldring, E., 21 sept. 1928, 15 feb., 21 mei, 16 juni 1929, 14
apr. 1930 en 19 nov. 1932 contacten met de 
Kamers van Koophandel i.h.b. inz. de 
Belgische kwestie; 29 dec. 1929 inz. 
Binnenwasserungsumschlagtarife; 2 jan. 
1930 inz. belang Amsterdam bij Hongaars 
tabaksmonopolie; 9 aug. 1930 inz. artikel in 
Kölnische Zeitung; 31 mrt. 1931 bertr. 
Koloniale Tentoonstelling Parijs; 12 mrt, 13 
en 17 aug. 1931 betr. benoeming lid van de 
Commissie voor de examens voor de 
consulaire dienst; 12 mrt. 1932 inz. de Java 
China Japan Lijn; 3 mei 1932, 11 mrt. en 12. 
mrt. 1934 inz. financiële moeilijkheden van 
de K.N.S.M.; 28 feb. 1933 opening Huis van 
Kunsten & Wetenschappen te Rome; 23 
feb. 1935 betr. bezwaren tegen uitvoering 
van de Landbouwcrisiswet 1933 welke het 
geven van crediet aan landbouwers zou 
beperken.

Hemert tot Dingshof, H. van, 3 sept. 1945 inz. tewerkstelling NB. 
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): Van Hemert was 1913-1918 
commandant van de gezantschapswacht in 
Peking geweest.

Hentig, von, 20 jan. 1937 gelukwens voor verjaardag met
verwijzing naar de hulp ontvangen in China 
NB. Aantekening van G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997): die hulp dateert uit 
1916 toen hij op speciale missie was, een 
reis via Afghanistan naar China, later was hij
ambassadeur van Duitsland te Jakarta.

Heppner, A., 22 jan. 1945 Verzoek om doorzending van 
een brief aan H.R. Madol (Luxemb.)

Hevesy, Paul de, 26 aug 1942 inzake hulp aan vluchtelingen

Hirota, Koki, 23 nov. 1928, 13 nov. 1930, 9 feb. 1934 dank 
voor gelukwens bij benoeming tot Min 
Buitenlandse Zaken, 20 sep. 1937 hoop op 
Nederlands-Japanse vriendschap

Houtman, A., 30 sept. 1929 betr. sollicitatie als consul te 
New York (te duur) of anders Lima of Kobe

Linthorst Homan, J., 13 juli 1938, 17, 19, 22, 23 en 26 april, 7 mei 
1940 over de toestand in Groningen; 4 okt 
1947 over benoeming tot voorzitter van het 
Nationale Plan en de ‘Geschiedenis van 
Drenthe’
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Hoop van Slochteren, 
Th.A.Th. van der,

1931-1936 inzake het instandhouden van 
het Slot Oranienstein bij Diez

Hoste, Julius, 1947-1952 betrekking hebbende op 
samenwerlng in Beneluxverband

Houben, F., 24 mrt. L949 met gelukwensen ter 
gelegenheid van van hoge Belgische 
decoratie i.v.m. Benelux

Houten, C.H.J.F. van, 19 juli 1945 inz. arrestatie en later huisarrest
van mw. de Vos van Steenwijk-von der 
Goltz die niet zoals beweerd op last van 
Z.K.H. plaats vond maar op aanwijzing van 
het Militair Gezag.

Huber, Max, 29 juli 1929 Dank voor de som hem 
aangeboden door de Amerikaanse en 
Nederlandse regeringen als dank voor zijn 
werk in de Arbitrage inz Miangas.

Hubrecht, J.B., 11 en 28 nov 1932 betreffende het ontslag 
van de Braziliaanse gezant Helio Lobo die 
weigerde wapens te kopen voor gebruik 
tegen de Staat Sao Paulo

Hurst, Sir Cecil J.B., 5 dec. 1933 om te danken voor gelukwens 
met de benoeming tot rechter in het 
Internationale Hof en 18 dec. 1950 o.a. betr. 
bezoek koningin Juliana aan Londen.

Idenburg A.W.F., 8 apr. 1914 en 17 mrt. 1916 inz. 
samenwerking tussen Buitenzorg en 
Peking, l apr. 1927 gelukwens met 
benoeming tot Minister, 25 okt 1928 en 5 
nov. 1931 inz. overbrenging in 1904 van het 
stoffelijk overschot van president Krüger 
naar Z.Afrika,

Idenburg, P.J., 20 aug en 19 sep 1936 inz. samenwerking 
met Zuid-Afrika op cultureel gebied

Janne d'Othée, X., 28 mrt. 1950 inz. numismatiek (Er waren 
nog veel meer brieven en brief kaarten 
doch die waren van minder belang)

Jansen, [J.?]E., 11 jan 1939 nieuwjaarswens uit Zuid-Afrika

Japikse, N., 28 okt. 1930 over eventuele overbrenging 
van het Oranje-Nassau Museum naar 
Sorghvliet, 9 juni 1936 over overdracht van 
bescheiden Tollius die door erflating in het 
archief Beelaerts waren gekomen aan het 
Kon. Huisarchief, 13 nov. 1937 betr. boeken 
en reglement saluutschoten 1848, 14 feb. 
1938 betr. artikel over de prins van Oranje, 
26 apr. 1938 betr. artikel van F. Beelaerts van
Blokland over de Raad van State en Engelse
invloed daarin in 1588, 23 mrt. 1939 betr. 
artikel van Krekel in het Vaderland inz. 
dreigend ontslag, 18 apr. 1939 dank voor 
addenda van het Tolliusdossier (zie 9 juni 
1936)

Jaspar, E.J.E.M., 20 jan. 1950 met gelukwens voor verjaardag
en hulde voor werk inzake de Benelux

Jasper, Henri, 14 dec. 1929 inz. een conferentie in januari 
1930 te Brussel

Jonge, B.C. de, 10 mei 1931 beschrijft de stemming waarin 
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hij het Gouverneur-Generaalschap 
aanvaardde, 13 mei 1932 over zending van 
prof. van Gelderen naar Nederland en de 
moeilijke financiële toestand in Ned.-Indië

Jonge van Ellemeet, W.C.M. 
de,

3 aug. 1942 inz. felicitatie verjaardag Koning
Haakon, 8 jan. 1944 inz. 
overlijdensberichten uit Nederland

Jonge van Ellemeet, B.M. de, 31 jan. 1950 inzake lidmaatshap van het 
Genootschap de Nederlandse Leeuw

Joynson-Hocks, Grace J., 18 apr. 1929 Dank voor toezending bloemen
bij bezoek aan Engeland (na diner bij de J-
H's?)

Jonkman-de Bru ne, J.L.M.,і 29 mei 1953 dank voor diner bij F. Beelaerts 
van Blokland.

80 K-Li.
Kakebeeke, J.C., 15 nov. en 12 dec. 1942 en 15 jan. 1943 inz. 

uitstel van opkomst in militaire dienst van 
employees van de N.V. Afrikaans 
Handelshuis, 13 aug. 1944 waaruit blijkt dat 
Beelaerts van Blokland niet voelde voor een
tijdelijke bezetting door Nederland van een 
deel van Duitsland, 26 jan., 6 mrt. en 24 
okt. 1946 inz. voorkoming van dubbele 
belasting (een geval uit de practijk) waarbij 
Luns behulpzaam was, 31 dec. 1944 inz. de 
slag bij Elandslaagte (Z-Afr.) waarbij K. 
aanwezig was geweest, 2 apr. 1950 waarin 
zijn vrouw dankt voor condoleance

Kamp-Herman, Margo, 1941-1943 woont in Johannesburg bij haar 
zoon maar haar andere kinderen zijn in 
Nederland, via jeugdvriendin mw. 
Beelaerts-Snoeck wordt het contact 
hersteld

Kan, J.B., 25 mei 1945 waarin K. zijn vreugde uit 
spoedig weer bij het werk van de Raad van 
State te worden betrokken, 29 jan. 1946 
waaruit blijkt dat er verschil van mening is 
tussen K. en Beelaerts van Blokland over de
stijl in een ontwerp-advies

Kappeyne van de Copello, 
N.J.C.M.,

14 febr 1949 inz. toezending verslag General
Council of the United Nations Association 
(Engeland) over Indonesië, 13 juli en 27 juli 
1953 inz. voordracht Paul-Boncour voor de 
Nobelprijs

Karnebeek, H.A. van, 15 aug 1931 over de vraag of Van Karnebeek 
toezeggingen had gedaan aan H. Muller van
Werendyke bij diens opname in de 
diplomatieke dienst, [feb. 1932?] over 
bereidheid van Van Karnebeek om Sir Eric 
Drummond op te volgen als secretaris-
generaal van de Volkenbond, 11 mrt 1932 
met mededeling van Van K. dat hij daar niet
voor voelt,

Kasteel, P., 4 feb. 1946 over zijn werk als gouverneur 
van Curaçao

Kat Angelino, A.D.A. de, 3 juli 1936 inz. spreekbeurt voor het Royal 
Institute of International Affairs, 20 en 25 
sep. 1939 over toekomstige organisatie van 
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het Koninkrijk in verband met poitieke 
ontwikkeling in Ned. Indië

Kattendijke, Huyssen van, 
H.W.G.M. ridder,

26 juni, 1 juli, 17 juli en 28 juli 1920 inz. een 
bezoek van de Hertog van Brabant (later 
Leopold III) aan het Loo, 11 sep. 1931 inz. 
handelsverdrag met Portugal i.h.b. inzake 
de invoer van port.

Keesing I. jr., 19 apr. 1948 inz. bereidheid lid te worden 
van de Raad van Supervisoren van Keesings
Historisch Archief

Keesing, L.Th., 18 maart 1948 als vorige

Kent, George, 22 juli 1948 inz. ontvangst door H.M. die 
door Beelaerts van Blokland tot stand was 
gekomen.

Kesper, L.A., 13 nov. en 26 nov. 1936 inzake wenselijkheid
en de uitvoering van een bezoek van Prins 
Bernhard aan de Tweede Kamer

Kessler, J.B.A. 26 dec. 1945 inzake de herinnering aan de 
aangename contacten gedurende de oorlog
in Londen

Keus, H.I., 13 en 14 sept. 1949 inz. een demonstratie 
van de sympathie voor Benelux van het 
Verbond van Nederlandse Werkgevers

Knap, H., 14 mei en 9 sep. 1954 inz. uitzendingen van 
de Wereldomroep (Radio Nederland) naar 
Zuid-Afrika

Kleffens, E.N. van, 2 sep. 1929 over verzoek van het kamerlid 
Van den Tempel om technische bijstand bij 
beoordeling van de merites van een kanaal 
noordwaarts van Turnhout, 4 sep. 1929 over
vervulling van de post Boekarest, 8 sep. 
1929 over besprekingen Colijn-van 
Cauwelaers en het salaris van H.A. Philipse, 
14 sep. 1929 over Belgische kwestie en 
personeel op de posten, 15 juli 1929 over 
verbetering van de vaarweg in het Hellegat, 
14 aug. 1930 over artikel in Kölnische 
Zeitung over de tussenwateren, 28 dec. 
1930 over onderhandelingen Colijn-van 
Cauwelaers te Parijs, 7 mrt. 1931 over plan 
Konijnenberg, 20 juni 1931 over 
besprekingen met België, 16 juli 1931 over 
herdenking Tiendaagse Veldtocht, 6 feb. 
1933 over onvoorzichtig optreden van 
baron Brantsen die voor GS III werkte, 8 
feb. 1933 over personele zaken, 
Mandsjoekwo-crisis en muiterij op de 
‘Zeven Provinciën’, 7 jan. 1937 gelukwens 
met benoeming tot minister van Staat, 23 
feb 1939 over onderhandelingen inz. 
‘surtaxe d’entrepot’, 23 feb. 1939 met dank 
voor terugzending Rijnvaartakkoord en 
verdiensten van de onderhandelaars, 30 
aug. 1939 met bericht van bevordering tot 
commandeur Oranje-Nassau, 31 aug. 1939 
over bezuinigingen op begroting van 
Buitenlandse Zaken, 11 okt. 1939 over 
uitgave van een boek over Nederlandse 
neutraliteitspolitiek, 16 okt. 1944 over 
redevoeringen van de koningin en 
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Gerbrandy, 16 juni 1945 over bezoek mw. 
Beelaerts en de rol van Smuts op de 
conferentie van San Francisco, 13 dec. 1946 
over optreden zoon Beelaerts van Blokland,
2 apr. 1950 over overplaatsing naar 
Lissabon, 21 nov. 1951 over bezoek aan 
Beelaerts van Blokland, 2 mrt. 1952 over 
reis Beelaerts van Blokland naar Zuid-Afrika

Kloos, W., 9 mei 1924 met dank voor belangstelling bij
70e verjaardag, 19 mei 1934 dankend voor 
belangstelling bij 80e verjaardag

Knottenbelt, H.J., 27 sep 1927 over opname van mej. Van 
Dorp in delegatie naar Economische 
Conferentie, 5 juli 1929 steun voor 
kandidatuur van H. Muller voor 
gezantschap te Rome, 9 nov 1929 over 
Duitse oorlogsschade en kolenpolitiek, 28 
dec. 1929 over Nederlandse 
veretenwoordiging bij 1000-jarig bestaan 
van IJslands parlement, 14 juni 1930 over 
activiteiten van Nederlandse consuls te 
Rouen en Danzig, 6 mei 1931 betreffende 
Rotterdamse opvattingen over de 
kanalenkwestie (Dintelsas), 14 aug 1931 over
bewering van H. Muller betreffende 
toezeggingen van Van Karnebeek, 8 feb 
1932 over bijeenroeping Kamercommissie 
Buitenlandse Zalen over de Belgische 
kwestie, 25 feb 1932 over dezelfde kwestie, 
25 maart 1933 over kandidatuur van E. van 
Raalte voor chef persdienst van 
Buitenlandse Zaken

Kohnstam, M., 26 nov. 1945 over een communiqué, 3 april 
1947 over het niet verlenen van het 
predicaat ‘Koninklijk’ totdat de zuivering 
van alle bestaande ‘Koninklijke’ 
verenigingen is voltooid

K.L.M., 19 okt. 1946 met dank voor hulp bij tot 
stand brengen van vliegverbinding met 
Zuid-Afrika

Konijnenburg, E. van, 3 sep 1949 betreffende viering 80e 
verjaardag

Koudijs, B., 14 jan. 1948 met verzoek om toe te treden 
tot het Ere-Comité voor de uitwisseling op 
toneelgebied tussen de Gentse en 
Amsterdamse studenten

Kraijenhoff, G., 29 apr. 1947 over zijn wedervaren na da 
oorlog en mededeling vabn aanstaand 
huwelijk

Kröller, A.G., 17 jan. en 10 apr. 1939 over het werk van de 
Rijn-Commissie en het zoeken van een 
werkkring voor de heer van 't Sant (oud-
hoofdcommissaris van politie Den Haag)

Kroon, F.J.J.F.M. van der, 14 mei 1948 voorspraak voor res.kapt. der 
artillerie Thijssen, 27 jan. en 28 feb. 1952 
inz. sollicitatie voor burgemeester van 
Schijndel

Kuil. H.P.N.van der Bundel brieven over verschillende politieke 
onderwerpen NB. Aantekening van G. 
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Beelaerts van Blokland (1908-1997): 
voorlopig niet in de map daar niet geschikt 
voor publicatie. Aantekening 2014: in 2012-
2014 niet aangetroffen, de stukken zijn 
kennelijk buiten het archief gehouden.

Kunz, A. en E., 20 april en 17 dec. 1945, 10 jan 1950 en z.j. 
over toestanden in Londen en Oostenrijk 
NB. Aantekening van G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997): Kunz kende Beelaerts
van Blokland uit de oorlogstijd te Londen

Laer, J.H. van, 19 en 24 juli 1946 inz. benoeming tot 
Raadsheer in het Hof te ’s-Gravenhage, 10 
nov. 1947 over aanvraag om 
adelsverheffing, 7 feb. 1948 over overlijden 
Van Tets

Lampson, Sir Miles, 12 mrt. l918 bij afscheid van Beelaerts van 
Blokland van Peking NB. Aantekening van 
G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): 
Lampson was secretaris van de Britse 
legatie en een goed vriend van de 
geadresseerde in tegenstelling tot zijn chef 
Sir John Jordan die o.a. terugroeping 
Beelaerts van Blokland bewerkstelligde.

Lanne-Mirlees, capt. Robin 
de la,

12 juli [z.j.] inz. een afbeelding van het 
wapen Beelaerts voor het College of Arms

Lanschot W. van, 11 juli 1927 over benoeming van J.M. Telders
bij uitbreiding van de Raad van Bijstand in 
economische zaken, 16 mrt. 1930 over 
Kamervragen betr. België, 22 okt. 1931 over 
toetreding tot de delegatie naar de 
Ontwapeningsconferentie te Genève, 30 
sep. 1931 over interpellatie De Savornin 
Lohman, 28 mrt. 1932 over contact 
voorafgaand aan Kamerdebat, 27 febr. 1940
over verdediging zuidelijke provinciën in 
geval van oorlog

Lantsheere, F. de, 29 mrt. 1949 over verdiensten voor Ned-
Belgische samenwerking

Laprey, Simone de, 1940-1944 waaruit blijkt van banden met 
Sir Lindsey Everard (zie aldaar) en de 
Belgische minister van Koloniën de 
Vleeschauwer. NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): Zij 
raakte bij een bombardement bedolven 
onder haar huis maar werd net nog gered. 
Brieven zonder betekenis.

Lattre de Tassigny, J. de, 26 sep. 1949 dank voor de gelegenheid om 
de opening van de Staten-Generaal te 
kunnen zien vanuit het gebouw van de 
Raad van State

Leendertse, M.J., 10 aug. 1945 betr. de benoeming van een 
katholiek of protestant als burgemeester 
van Arnhem, 5 en 24 april en 8 okt. 1946 
over een gedenkboek bij gouden 
regeringsjubileum van de koningin

Lennep-van Roosmale 
Nepveu, C. van,

14 aug 1940 betr. de arbeid van de 
Nederlandse vrouwen in Zuid-Afrika voor 
de Nederlanders die uit Nederland 
ontkomen zijn en de Nederlandse 
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zeelieden.

Lennep, W.F. van, 23 aug. 1939 inz. ontvangst door H.M. van 
prof. dr. M.C. Botha, 8 mrt. 1941 betr. artikel 
van Beelaerts van Blokland 'Five Days"

Lennep, S. van, 8 apr. 1944 en 10 juni 1953 met dank voor 
een brief en een huwelijksgeschenk

Lennep, Henriette van, 14 apr. 1949, 25 nov. 1953 en z.j. betr. Union 
internationale des amis du Bel Canto en 
afscheid Jo Vincent

Sean, Lester, 20 feb. 1945 en 4 sep. 1946 betr. toekomst 
van het Permanente Hof van Internationale 
Justitie en het personeel van het nieuwe 
Hof

Lewis-van Zuylen van 
Nyevelt, L.,

1943-1948 betr. contact met Nederland en 
haar strijd voor de belangen van 
Nederlands verpleegden die geen geld 
kregen en voor een bewijs van 
erkentelijkheid voor de lagere stafleden van
het Londense Rode Kruis

Leyds, W.J., 20 nov. 1928 over voornemen om het 
stoffelijk overschot van president Krüger 
met een oorlogschip naar Zuid-Afrika te 
vervoeren, 14 sep. 1932 over gegevens voor 
het door de heer Leyds te schrijven boek, 25
sep. 1933 inz. bezuinigingen van Zuid-Afrika
en verzoek om zijn secretaresse te helpen

Lidt de Jeude, O.C.A. van, l feb. 1930 met bericht dat de Maatschappij 
voor Havenwerken het contract voor 
Hulutao heeft gekregen, 19 dec. 1930 over 
kandidatuur Robert de Vos voor Nederlands
consul to Moekden, 31 aug. 1939 over 
formatie van het kabinet-de Geer

Lieftinck, P., 23 aug. 1947 inz. medewerking bij 
spoedprocedure ratificatie 
credietovereenkomst door Internationale 
Bank voor herstel en ontwikkeling aan 
Nederland, 24 jan. 1950 inz. uitstel van 
belastingbetaling voor de schilder Anton 
van Welie NB. Aantekening 2014: Zie ook 
invnr. 111.

Limburg, J., 9 nov. 1930 betr. benoeming prof.van der 
Pot, 22 feb. 1931 betr. benoeming J.F. de Vos
van Steenwijk, 11 apr. 1931 inz. Conferentie 
tot eenmaking van het wisselrecht

Limburg Stirum, W.J.H. van, 3 mei 1944 dank namens het bestuur van 
Neerlandia voor bereidwilligheid te spreken
voor deze vereniging

Liberia, Secretary of State of 22 juli 1933 over mijnbouw in Liberia

81 Lo-Na.
Loder, B.C.J., 4 juli 1928 inz. decoratie Torley Duwel, 14 

sept. 1930 instermming met een rede van 
Beelaerts van Blokland in de Assemblée van
de Volkenbond

Lohman, B.C. de Savornin, 13 juli 1929 over L. tussen Gerretson en 
Beelaerts van Blokland over Amerikaanse 
demarches, 17 mrt. 1930 over Belgische 
kwestie, 2 mrt. 1936 over eventuele 
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wijziging van het Grondwetsartikel over de 
Raad van State, 10 nov. 1937 over 
spanningen binnen de CHU en met de 
redactie van de ‘Nederlander’, 23 nov. 1939 
over Eerste Kamer en een uitnodiging voor 
diner, 3 en 15 jan. 1940 over invitaties voor 
diner

Lohman, W. de Savornin, 3 en 8 feb. 1949 over het garantiefonds 
voor "Nederlander"

Lon Tseng-Tsiang (Pierre-
Celestin),

1935-1947 stukken en brieven over zijn 
wijding tot Abt van de abdij van St. André 
bij Brugge NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): Lou 
Tseng-tsiang was minister van 
Buitenlandse Zaken van China toen 
Beelaerts van Blokland daar Nederlands 
gezant was. Hij was gehuwd met een 
Belgische en had de gelofte gedaan zijn 
eerste zoon tot priester te bestemmen. 
Daar hij geen zoon kreeg trad hij tot tot de 
Orde der Benedictijnen. Hij had wel een 
dochter Lili Lou die wel eens met de zonen 
van Beelaerts van Blokland heeft gespeeld 
in Peking.

Loudon, J., 11 mei 1927 – 18 juni 1933 brieven over 
uiteenlopende onderwerpen, voornamelijk 
over gebeurtenissen te Genéve waar 
Loudon gedelegeerde was naast zijn werk 
als Gezant te Parijs, over de voorlichting van
de Franse pers (werk van Van der Vlugt), 
Belgische kwestie (faux d'Utrecht), 
benoemingen, enz.

Lugt, Frits, 23 jan, 17 en 20 mei 1952 over de collectie 
prenten van wijlen W.A. Beelaerts van 
Blokland

Lynden van Sandenburg, 
F.A.C. van,

2 feb. 1929 inz. een stap tegen prof. 
Gerretson i.v.m. de "faux d'Utrecht", 23 aug. 
1929 inz. het binnendringen van ongenode 
gasten en inz. een gesprek met Briand 
waaruit blijkt dat de "faux d'Utrecht" voor 
de Franse en de Belgische regeringen een 
afgedane zaak zijn, sept. 1930 geleide bij 
toezending van een briefje van prof. Pierson
over de inwendige politiek van Japan en de 
weerslag daarvan op benoemingen van 
diplomaten

Madariaga, Salvador de, 26 aug. 1940 en 22 juni 1943 inz. wederzijds 
uitnodigingen. NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): 
Beelaerts van Blokland kende de Madariaga
zeer goed uit zijn tijd in Genéve en bleef 
geregeld contact houden in Londen. 
Aantekening 2014: In 2012-2014 niet 
aangetroffen.

Madol, Hans Roger, 25 mrt., 4 en 17 apr. 1941 inz. een publicatie. 
Verder brieven inz. hulp aan familieleden 
van Madol in Nederland na de bevrijding. 
NB. Aantekening van G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997): Madol was 
werkzaam op de Luxemburgse 
voorlichtingsdienst. Aantekening 2014: in 
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2012-2014 niet aangetroffen

Malan, H.S., 9 okt. 1902 inz. een lening van Beelaerts van
Blokland NB. Aantekening 2014: in 21012-
2014 niet aangetroffen.

Malan, D.F., 10 juni 1953 waarbij hij dankt voor 
verwelkom op het vliegveld bij zijn 
aankomst als ambassadeur van Zuid-Afrika 
NB. Aantekening 2014: in 2012-2014 niet 
aangetroffen.

Mandele, K.P. van der 24 apr. 1937 en 8 sep. 1937 inzake de 
restauratie van het Princenhof te Delft NB. 
Aantekening 2014: in 2012-2014 niet 
aangetroffen.

Mandere, H.Ch.G.J. van der, 19 apr. 1948 en l0 juli 1953 inz. voordrachten
voor de Volksuniversiteit te 's-Gravenhage

Marburg, Theodore, 8 aug. 1924 inz. ontvangst van Amerikaanse
delegatie naar de Volkenbond, 30 aug. 1934 
herinnerend aan ontmoeting gedurende 
vlootconferentie te Washington (1922), 
bepleit vrijhandel en citeert de instemming 
van Benesj, 4 juli 1927 waarbij gezonden 
werden een brief inzake een gesprek met 
Koning Albert van België en een brief over 
de ontwikkelingen in Duitsland t.a.v. de 
Volkenbond benevens enkele publicaties 
van de heer Marburg (Bijlagen aanwezig)

Marchant, H.P., 7 jan. 1937 gelukwens bij benoeming 
minister van Staat, 16 mei 1938 inzake een 
onderdeel van de spelling, 28 okt., 8 en 18 
nov. 1939 inzake schorsing van de heer Van 
Doorn als consul-generaal te Praag

Marken, J.C. van, 10 en 29 sept.en 1 nov. 1950 over opschrift 
op het standbeeld van Koning Willem II

Martens van Sevenhoven, 
A.H.,

3 okt. 1934 inzake wapen voor de gemeente
Wamel

Massigli, 12 feb. 1942 inzake afspraak voor een 
ontmoeting

Maskens, Marelle, 20 sept. 1948 inz. een decoratie, het 
regeringsjubileum in Nederland en de 
werkzaamheden van het Benelux-comité te
Brussel

Mengelberg, Rudolf, 5 feb. 1947 dankend voor reactie Bestuur 
Concertgebouw op de uitspraak vande 
Centrale Eereraad, 12 feb. 1952 dankend 
voor de toespraak ter gelegenheid van de 
uitreiking van de Gouden Medaille, 7 sep. 
1953 over bijwoning concert, 22 sep. 1953 
over portret van H. Viotta geschonken aan 
het Concertgebouw, 30 sep. 1953 over 
afscheid Jo Vincent

Menten, E., 1 apr. 1927 inzake de Franse reactie op het 
verwerpen van het Belgisch Accoord en de 
subtiele bewerking van de pers van 
Nederlandse zijde.

Mertens, J.E., 26 nov. 1946 inz. parlementaire bescheiden 
over de Raad van Staat en over de Benelux-
samenwerking
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Métadier, Jacques, 14 jan. 1942 inzake de intergeallieerde 
patronage van "Solidarity"

Meijer Ranneft, J.W., 19 sep. 1947 en 6 mrt. 1952 inz. knipsels uit 
de Times over Indonesië

Posthumus Meyjes, W.C., 19 jan. 1944 dankend voor belangstelling bij
ziekte, okt. 1944 over zijn tocht naar 
Nederland als sous-chef Militair Gezag 
(kopie door mw. Psothumus Meyjes aan 
Beelaerts van Blokland toegezonden), 5 
okt. 1944 inzake zijn bevindingen in bevrijd 
Nederland, 16 nov. 1944 inz. verschil tussen 
generaal Kruls en prins Bernhard, 16 jan. 
1946 over eerste reacties op het werk als 
ambassaderaad te Ottawa, 15 okt. 1946 inz. 
zijn houding tegenover het Militiar Gezag 
en de erkenning van de verdiensten van de 
verschillende leden

Michel, G., 14 apr., 3 en 18 mei 1949 inz. bezoeken over 
en weer van de Conseil d'Etat en de Raad 
van State

Michiels van Verduynen, E., 10 nov. 1948 inz. een Britse bijdrage aan een
gedenkboek voor het Oranjehuis.

Middelberg L.R., 15 mei 1939 inz. de heer Van der Loo die in 
de Boerenoorlog in het z.g. Hollander-corps
diende, 3 mei 1949 inz. van Riebeek 
herdenking

Mielziner, George en 
echgenote,

1941-1945 over hulp aan de heer Mielziner 
die als Oostenrijker op het eiland Man was 
geinterneerd. NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): Zijn 
echtgenote (Heemskerk) was een ver 
familielid van Beelaerts van Blokland.

Moll, 5 mei 1949 inz. Nat. Council for the 
Netherlands and the Netherlands-Indies of 
the Institute of Pacific Relations

Monchen, A.F.M., 28 apr. 1947 inz. een bezoek van dom 
Theodorus de Nève president van de 
Belgische congregatie van Benedictijnen 
(met minuut van brief bestemd voor de 
Neve inz. werk van Monchen voor HM.

Montgomery, Grace, 9 dec. 1942 en 22 jan. 1943 over eerste 
contact in England NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): haar 
man Sir Hubert was voor de oorlog Brits 
gezant in Den Haag.

Monchens, B.?, 5 mrt. 1925 uitnodiging tot diner in Genéve 
NB. Aantekening van G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997): M. was lid Belgische 
delegatie naar Volkenbond.

Moore, Geo. H., 25 sept. 1953 met dank voor ontvangst in 
Den Haag (met Australische minister van 
Volksgezondheid)

Moresco, E. 27 juli 1932 dankend voor gelukwens bij 
benoeming functie te Genéve

Mouw, J., 2 dec. 1936 inz. een verzoek aan M. om 
inlichtingen over een Nederlander die in 
staat en genegen zou zijn om voor de 
Carnegie Corporation in Amerika een studie
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te maken over het ‘negerprobleem’ 
vraagstuk in de V.S. waarbij M als referentie 
Beelaerts van Blokland had aangegeven 
NB. Aantekening van G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997): M. had in China 
gewerkt (als tolk?) onder Beelaerts van 
Blokland.

Mowinckel, minister van BZ 
Noorwegen,

24 sep. 1930 inz. vergadering te Genéve 
inzake economische samenwerking welke 
leidde tot de samenwerking der z.g. Oslo-
Staten

Mühlen-van Riemsdijk, A. 
van,

2 mrt. 1942 geeft een tijdbeald van de 
gevoelens in Londen NB. Aantekening 2014:
in 2012-2014 niet aangetroffen.

Muller, H., 12 apr. 1927 en 8 juni 1929 met verzoek 
overplaatsing naar Rome

Muller-Sturmheim, E., 11 juli 1942 inz. uitnodiging aanwezig te zijn 
op lezing "Pax Danubia" in English-
Speaking-Union, telegram 5 mei 1945 met 
gelukwens bij bevrijding

Muller, Riek, 16 juli 1946 brief van een eenvoudige vrouw
uit Rosmalen waar Beelaerts van Blokland 
soms op wandelingen een glas bier ging 
drinken. Geeft een beeld van de 
naoorlogstijd.

Munch, P. (minister BZ 
Denemarken),

25 juni 1932 betreffende een demarche van 
de Oslostaten bij Henderson en 
vermeldende ontvangst van een ontwerp 
van Bourquin

Murray-Baillie, Alex.H., [1943?] betr. de mogelijkheid om de Joden 
op Magdagascar een woonplaats te geven. 
NB. Aantekening van G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997): Blijkbaar niet au 
sérieux genomen want geen enkele 
aantekening.

Muschart, R., 26 en 31 dec. 1948 betr. een gouden 
medaille voor B.J..H. Bossink

Mijer, Suzette 18 jan. 1937 gelukwens met benoeming tot 
Minister van Staat. NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): mw. M.
was in 1917 in China en reisde in dat jaar 
samen met mw. Beelaerts van Blokland en 
haar twee kinderen via Rusland naar 
Nederland.

Nagell, E. van, 11 aug. 1932 uit Mexico met een aantal 
merkwaardige opvattingen van de Franse 
ambassadeur aldaar, brieven van 23 aug. 
1945 - 27 feb. 1946 over zijn rehabilitatie na 
in 1941 in disponibiliteit te zijn gesteld en 
zijn poging zich verdienstelijk te maken 
door voor prins Bernhard de serefijnen-
orde te krijgen. NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): Van 
Nagell had in China onder Beelaerts van 
Blokland gediend en had steeds een 
vriendschappelijke verhouding behouden; 
niettegenstaande zijn zwak financieel 
beleid welke hem en het Rijk veel 
moeilijkheden bezorgde was hij een 
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innemend mens.

NN, Danish Council, Londen, 21 dec. 1944 over voorzitterschap Beelaerts 
van Blokland van niet geïdentificeerd 
orgaan

82 Ne-R.
Nederbragt dr. J.A., 20 aug 1929 over eventuele veranderingen 

in de handelspolitiek na de 
kabinetswisseling, 14 nov 1929 met verslag 
van een zitting van het Economisch Comité 
van de Volkenbond, 3 jan 1930 over 
onderhandelingen over een ‘lettre 
explicative’ bij een protocol en 
moeilijkheden daarover met Zwitserland, 4 
jan 1930 over Nederlandse belangstelling 
voor de Conventie van Oslo, 28 okt 1930 
over actie tegen het protectionisme, 23 nov 
1930 over de conferenite over vermindering
van de handelsbelemmeringen in Genève, 
22 dec. 1930 over besprekingen in Oslo met 
lijst van dinergasten bij minister Mowinckel,
26 dec. 1930 met persoonlijk verslag van de 
conferentie van Oslo, 3 jan 1931 over 
onderhandelingen met Zwitserland, 2 sep 
1931 met verslag van een reis naar Duitsland
en de toestand daar, 9 sep 1931 over de 
sinds 1921 onveranderde handelspolitieke 
inzichten van Nederbragt, 19 sep 1931 over 
samenwerking met Noorwegen en België in
Genève, 5 april 1932 met verslag van 
onderhandelingen in Brussel en de neiging 
van minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid om zijn eigen gang te gaan, 12 
maart 1932 over verhouding met de 
minister van Arbeid en onderhandelingen 
met België over tarieven en contingenten, 
22 april 1932 over besprekingen met 
Duitsland over handelspolitieke 
aangelegenheden met doorslagen van 
berichten van de gezant dienaangaande, 28
april 1932 brief van Beelaerts van Blokland 
als minister van BZ aan een collega (van 
Arbeid, Handel en Nijverheid?) over de 
besprekingen te Berlijn met instructie voor 
de Nederlandse delegatie naar de 
voortzetting daarvan, 21 mei 1932 over een 
brief van de Vereeniging Christelijke 
Meisjesschool Juliana van Stolberg te Den 
Haag aan de voorzitter van de ministerraad,
27 sep 1932 over samenwerking met België, 
nieuwe moeilijkheden met Duitsland en 
verder dwarsliggen van de minister van 
Economische Zaken en Arbeid Verschuur, 28
sep 1932 over samenwerking met België en 
Luxemburg, de kans op een verdrag ter 
voorkoming van dubbele belasting en 
instructie vioor onderhandelingen te 
Londen, 3 feb 1933 over afronding van 
besprekingen met België en Luxemburg 
door tekening van verdragen als de 
ministers allen in Genève zijn.

Nemry, Leon, 30 sep. 1941 met dank voor een gift aan het 
Belgische Rode Kruis te Londen, 24 aug. 
1944 met verzoek HM geluk te wensen met 
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haar verjaardag, 16 mrt. 1948 inz. 
voorbereiding van een bezoek van de 
Belgische Raad van Staat, 11 juni 1951 betr. 
een decoratie voor een derde.

Nepveu, R. van Roosmalen, juni 1920 inz. moeilijkheden welke prof. 
Verzijl ondervond als voorzitter van de 
Frans-Mexicaanse arbitragecommissie, 29 
juni 1932 inz. door Spanje gezochte 
toenadering tot de vroegere neutrale 
staten, 31 aug. en 15 dec. 1932 inz 
"democratisering" van de Spaanse 
diplomatieke dienst, 3 mrt. 1933 inz. 
verlangen van Azaña om een Nederlandse 
decoratie

Niessen-van Heck, A.M.G., 18 mrt. en 8 apr. 1949 inz. genealogie 
familie Luyben

Niet, M.G. de, 3 okt 1940 over de zending in Nederlands-
Indië

Nilant, F.G.E., 3 mei 1942 over audiëntie ter overhandiging
van een brief uit Zuid-Afrika, 22 mrt. 1953 
bij aanbieding proefschrift over G.J.Th. 
Beelaerts van Blokland

Nispen van Sevenaar, O. van, 18 aug 1909, 24 mei 1911, 4 mrt 1912, 5 sep 
1912, 13 okt 1913, 2 april 1927, 24 maart 
1928, 19 mei 1945, 2 juni 1945, 6 juni 1945, 
22 juni 1945, 26 juni 1945, 15 aug 1945, 29 
sep 1945, 21 feb 1946, 17 aug 1946, 15 dec. 
1946, 18 mei 1949, 3 okt 1949

Nix, M.J., 13 dec. 1947 inz. genealogische gegevens

Nomes, P., 21 apr. 1947 met verzoek om het 
voorzitterschap te bekleden van het 
jubileum-ere-comite van "Bijbel en Oranje" 
bij het 75-jarig bestaan

Nypels, L.A., 16 jun. l945 inz. Leids Universiteits Fonds en
Hoge Raad v Adel

Olthoff, Wm.H. en 
echtgenote,

1942-1948 over door Beelaerts van 
Blokland verleende hulp in Londen en en na
terugkeer in Nederland

Bieruma Oosting, Jeanne, 25 mrt 1946, 29 aug 1948, 24 okt 1954, 11 
okt 1954 NB. Aantekening van G. Beelaerts 
van Blokland (1908-1997): Zij was een 
dochter van een clubgenoot uit Leiden van 
Beelaerts van Blokland en kwam veel bij de 
Beelaerts van Blokland's aan huis

Otten, P.F.S., 13 juli 1943 met verzoek om belet

Oudendijk, K.E., 20 juni 1948 met verzoek om 
openingswoord bij legertentoonstelling

Oudschans Dentz, Fred., 22 mei en 21 jul. 1947 en 8 sept. 1948 inzake 
reis naar Zuid-Afrika voor Algemeen 
Nederlandsch Verbond NB. Aantekening 
2014: zie ook inv.nr. 78 onder Dentz

Ouwerling, A.H.M., 23 mei 1907 inz. geschiedkundige gegevens 
over Heusdense families

Overbeke, J.A. van, 14 mei 1953 met verontschuldiging voor 
afwezigheid bij vergadering van de 
Drielandenraad van de nationale Benelux-
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comité's

Oyen, F. van, 15 dec. 1949 met dank voor raad bij de 
oplossing van een moeilijkheid

Pabst J.C., 24 dec. 1920 over verbondenheid met 
Gouverneur-Generaal Van Limburg Stirum 
en positie van Rozendaal (Pabsts opvolger 
als militair attaché te Tokio), 21 feb. 1927 
waarin o.a. Japanse neiging tot Groot 
Aziatische politiek wordt vermeld, 9 dec. 
1937 over onberekenbaarheid van de 
Japanse politiek, de noodzaak van een 
marine-attaché en de opvattingen van 
Colijn, 8 okt 1940 over de kans op oorlog in 
de Pacific, 28 nov. 1941 over het volmaakte 
isolement van de buitenlandse missies in 
Japan benevens de algemeen treurige 
toestand van de Japanse economie

Pannwitz, mw. C. von, 27 feb, 6 mei en 17 mei 1937 met dank voor 
bemiddeling bij het laten vertrekken van 
kennissen uit Spanje

Pappenheim, mw. M. von, 15 sep. 1954 herinnering aan de samen in 
China doorgebrachte jaren, met concept 
van antwoord

Paton, Wiliam, 30 april, 16 mei, 29 okt en 3 nov 1941 en 13 
feb 1942 over samenwerking van 
Nederlanders en andere geallieerden in 
Londen met de Britten en Amerikanen bij 
de bespreking van na-oorlogse 
vraagstukken

Patijn, J.A.N., 31 dec. 1932, 28 jan, 18, 20 en 27 maart en 23
oktober 1933 over de opening van het 
historisch Instituut te Rome, 16 sep 1937 
met dank voor gelukwensen bij benoeming 
tot minister van Buitenlandse Zaken

Peereboom, R.W.P., 14 juni 1948 met verzoek om voor een grote
groep provinciale dagbladen een artikel te 
schrijven over de 50-jarige regering van 
koningin Wilhelmina

Pflügl, E., 12 okt 1932 dankend voor inlichtingen en 
voor interventie op de vergadering van de 
garanderende staten (voor Oostenrijkse 
lening)

Phaff, H.J., 5 aug 1941 o.m. over de reorganisatie het 
departement van Oorlog en van de Militaire
Missie

Pierson, N.G., 1 juli 1906 en z.j over een Kamerstuk

Planten, H.M., 7 en 28 okt 1952 over bijdrage van Beelaerts
van Blokland aan jubileumnummer van 
Algemeen Handelsblad bij 125-jarig 
bestaan, met concept van antwoord

Plas, [NN] van der, 27 juni 1942 over het open blijven van zijn 
zetel in de Bijzondere Raad van Advies na 
zijn vertrek.

Pleven, R., 17 mrt. 1942 over evacuatie van kinine voor 
de invasie van Ned. Indië (dit was voor de 
Fransen ook van belang)

Ploeger, J., 19 sep. 1944 over gegevens over het verblijf 
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van C. Beelaerts van Blokland in Zuid-Afrika
en verder historisch onderzoek, 13 april 
1946 over publicaties, 15 jan. 1948 over 
publiciteit in Zuid-Afrika bij het 
regeringsjubileum van de koningin, 13 en 
eind juli 1948 over boodschap van Beelaerts
van Blokland bij 75-jarig bestaan van ‘die 
Volkstem’, tekst van voorwoord van 
Beelaerts van Blokland bij de 300-jarige 
verjaardag van de eerste Nederlandse 
nederzetting aan de Kaap, 17 dec. 1949 ten 
geleide bij de herdenkingsuitgave van ‘die 
Volkstem’

Pont, D., 14 okt. 1952 met verzoek ontvangen te 
vorden ten einde groeten over te brengen 
van vrienden uit Zuid-Afrika

Posthuma, F.E., 11 mrt. 1933 over de indruk welke het in 
Duitsland zal maken als de Nederlandse 
delegatie die met minister Hugenberg moet
onderhandelen onder de leiding start van 
dr. Hirschfeld

Poustochkine, 3 feb. 1928 inz. een erkenning van de 
verdiensten van zijn medewerker Peterson, 
24 apr. 1936 en 22 apr. 1950 inz. de 
naturalisatie van zijn zonen en andere 
Russen.

Proropé, J., 6 juni 1929 en 28 apr. 1930 betr. bezoeken 
over en weer van de Finse en de 
Nederlandse verenigingen voor Volkenbond
en Vrede

Quay, J. de, 28 maart 1947 – 26 april 1952 inz. Benelux 
activiteiten

Quist, J.H.M., 21 feb. 1951 met verzoek om haar sollicitatie
als collectrice van de Staatsloterij te NB. 
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): Mej. Quist was de zuster van 
een consul in China die voortijdig met 
pensioen moest gaan.

Quo Tai Chi, 20 februari en 4 maart 1941 over Chinese 
vertegenwoordiging bij de Nederlandse 
regering

Rabaglieti, Beatrix, 3 juli [1942?] betr. een toestel om te wieden.
NB. Aantekening van G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997): Hoewel de brief 
suggereert dat de Rabagliati's bij Beelaerts 
van Blokland logeerden is dit niet juist want
Beelaerts van Blokland had geen tuin, 
waarschijnlijk logeerden zij in Maidenhead 
bij mw. Verbrugge en de heer Van 't Sant 
waar Beelaerts van Blokland ook kwam

Rahder, J., 5 april en 6 juni 1934 met verslag over 
opgravingen in China en van zijn reis door 
China, Mandsjoe en de Sovjet-Unie, 3 feb 
1937 over Japanse zaken, 7 dec. 1937 over 
Universiteit van Hawaii, waar hij i.v.m. het 
Institute of Pacific Affairs werkte, 7 febr., 12 
juni, 30 juni, 9 juli en 8 nov. 1938 verband 
houdende met zijn studie over Japan, 25 
juni en 2 juli 1945 over leesstof, 1, 14 en 30 
dec. 1945 over ontslag van Rahder van het 
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Sinologisch Instituut te Leiden wegens zijn 
houding in de oorlog, 27 nov 1946 over zijn 
werkkring te Honolulu, 15 maart 1949 ten 
geleide bij knipsels NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): 
Beelaerts van Blokland was voorzitter van 
de Nederlandse Afdeling van het Instituut.

Randwijk, L.L. van, 29 dec. 1945 inz. ervaringen in de 
oorlogstijd, 15 mei 1951 en 4 juli 1954 
waarin jeugdherinnering o.a. over de 
verdiensten van resp Gymnasium en HBS

Rappard, W. Ridder van, 23 apr. 1927 en 17 dec. 1932 over de betaling 
van diplomaten voor de herzieningen na de 
oorlog

Rappard, A.G.A. Ridder van, 27 aug. 1945 inzake de z.i. volkomen dwaze 
zuiveringsprocedure waarvoor hij is 
opgeroepen, 28 sept. 1945 om voorspraak 
voor zijn zoon

Ratté, J., 10 aug. 1948 met verzoek om een artikel 
voor de Nieuwe Courant ter gelegenheid 
van het 50-jarig regeringsjubileum van 
koningin Wilhelmina

Reenen, G.C.J. van, 30 aug. 1939 met gelukwens bij decoratie 
van Beelaerts van Blokland, 18 en 26 sep. 
1945 om hulp bij herplaatsing aan het 
Departement van BZ

Renoult, Louis, januari 1908 met dank voor ontvangst, 1908
over ontmoetingen, l apr. 1909 met 
gelukwens bij benoeming tot Gezant in 
Peking, twee andere briefjes z.j.

Rengers, Th.M.Th van 
Welderen,

28 april 1928 – 17 april 1929 over zijn 
brochure "De militaire positie van België" 
en over het Frans-Belgisch (militair) 
accoord.

Rhijn, A.A. van, 27 okt. 1942 over de familie die in 
Nederland bleef, 27 feb. 1946 over de 
bijdrage aan "Nieuw Nederland”, 9 nov. 
1953 met verzoek wetsontwerpen inz. 
uitkeringen voor de noodvoorziening van 
ouden van dagen, voor de kinderbijslag e.d.
snel te behandelen.

Riem, C.G., 6 juli 1920 met verzoek ontvangen te 
worden teneinde een zaak van persoonlijke 
aard te bespreken, 6 juli 1920 betr. toestand
in Nederl. Indië en de plannen om een 
Holland-China Bank op te richten NB. 
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): De heer Riem was tolk Chinees
geweest toen Beelaerts van Blokland in 
Peking gezant was.

Riemsdijk, E. van, 21 dec. 1945 inzake de toestanden in 
Nederlands Indië en de gevoelens aldaar 
NB. Aantekening van G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997): Van Riemsdijk was 
een broer van mw. Baud-van Riemsdijk, de 
beste vriendin van mw. Beelaerts van 
Blokland)

Ringers, J.A., 23 mrt. 1930 over een diner bij de Belgische 
Gezant waar hij minister Lippens ontmoette
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NB. Aantekening van G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997): Beelaerts van 
Blokland beval aan de uitnodiging aan te 
nemen.

Robertson, W.C., 9 jan. 1945 inz. nieuwe werkkring in 
Rhodesië NB. Aantekening van G. Beelaerts 
van Blokland (1908-1997): een van de 
contacten van Beelaerts van Blokland te 
Londen

Röell, A., 4 apr. en 22 mei 1935 over de benoeming 
van een Reünisten-praeses voor het 
Lustrum te Leiden, 27 feb. en 26 mrt. 1936 
over sollicitatie van zoon Beelaerts van 
Blokland voor adjunct-commies ter 
provinciale griffie, 7 dec. 1937 over 
interventie van Beelaerts van Blokland voor
zoon Roëll, 24 en 26 sept. 1939 inz. 
vervulling van de vacature burgemeester 
Amsterdam

Röell, W., 24 okt 1937 over de herdenking van dr De 
Visser, 6 dec. 1938 over bezoek Franse 
protestantse pelgrims aan Nederland, 7 aug
1939 met standpunt over evenredige 
vertegenwoordiging

Bosch van Rosenthal, L.H.N., 21 aug 1933 over de ambtenarenwet, 20 feb.
1935 over een wet op de cumulatie van 
tractementen, pensioenen en functies, 21 
jan. 1938 met bewering dat de R.K. 
ministers vóór de Ministerraad een 
voorvergadering houden, 28 mrt. 1935 over 
overname door het Rijk van het kasteel 
Amerongen, Colijn weigert, maar de Hoge 
Veluwe komt wel in Rijkshanden (als 
stichting), 4 nov. 1938 betr. de 
centraliserende neigingen van de regering 
in den Haag, 4 okt. 1939 over moeilijkheden
welke zich kunnen voordoen tussen 
militaire en civiele autoriteiten in 
oorlogstijd en de positie van de 
Commandant Veldleger, 11 en 29 okt. 1939 
over dezelfde vraagstukken als vorige, 7 
dec. 1949 inz. de positie van de koningin die
door de wet op de ontbinding van de 
banden met Indonesië als zij die tekent in 
strijd met de Grondwet en met Haar eed 
zou komen

Rosier, W.D.H., 25 maart 1955 met verzoek voorzitter te 
worden van de Redactieraad van een 
boekwerk uit te geven ter gelegenheid van 
de meerderjarigheid van prinses Beatrix

Rost, C.F.J., 10 maart 1939 inzake een schenking van een
eetservies door het Oranje-huis aan een 
zekere dr. Raanderman, Directeur van 
Onderwijs met nota van het Koninklijk 
Huisarchief

Rouffaer, H.E., 3 mei 1952 met uitnodiging voor de 
jaarvergadering en het diner van de 
Nederlandsch-Chineesche Vereniging

Royen (sr.), J.H. van, 6 april 1927 – 19 feb 1933 over verschillende 
onderwerpen waarop hij als gezant te 
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Washington aan de Minister schrijft o.a. 
Wilhelmina-leerstoel aan Columbia 
University, de financieële moeilijkheden 
met de Ned.Am. Kamer van Koophandel, 
de personeelsvoorziening van de 
ambassade, de toestend onder Hoover en 
het debuut van Roosevelt

Rozendaal, K.L., 14 okt 1920 inz. financiële steun aan de 
Russische generaal Walter (met 
herroepingstelegram), 7 mei 1945 bij 
terugkeer Beelaerts van Blokland in 
Nederland NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): 
Rozendaal was militair attaché in Peking en 
Tokio, wordt ook door Pabst vermeld.

Russell, Lady M.L. 5 aug. 1944 met verslag dat haar huis zowel 
als dat van haar zoon Cosmo door een bom 
is vernield. NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): Sir Odo
was Gezant in Den Haag.

Rutgers, 13 juli 1932 over de 
ontwapeningsconferentie waarover hij 
Beelaerts van Blokland wil opzoeken

Rutten, Gerard, 25 okt. 1947 en 28 juli 1949 met verzoek om
steun bij het krijgen van een betrekking bij 
een voorlichtings-instantie

Ruijs de Beerenbrouck, 
Ch.J.M.,

10 mei 1928 – 29 maart 1933 over interne 
omgang binnen zijn kabinet en 
kabinetsaangelegenheden tijdens 
afwezigheden van Beelaerts van Blokland in
Genève

Ryder, Frances, 28 nov. 1944 om ontmoeting met Lord en 
Lady Hairowby te bewerkstelligen

Rijkens, Paul, 18 aug 1941 over goedkeuring door 
Beelaerts van Blokland van een aan prins 
Bernhard gerichte brief, 24 dec. 1941 over 
Kerst- en Nieuwjaarswensen van prins 
Bernhard, 27 jan. 1944 over een gesprek 
met prof. Mitrany over wapenstilstand en 
vredesvoorwaarden, 21 en 30 mrt. 1946 
over terugstorting van een voorschot van 
Beelaerts van Blokland aan de Netherlands 
Publishing Co, 4 en 25 okt 1946 over 
gedachtenwisseling, 21 apr. 1947 over een 
ontmoeting van Vorrink, Rijkens en 
Beelaerts van Blokland, 5 sep. 1947 met 
waarschuwing voor de positie van 
Nederland in International Institute for 
Pacific Relations, 24 mei 1949, 31 juli en 5 
sep. 1950 inz. de liquidatie van de 
Netherland Publishing Company, 21 nov. 
1951 en 17 juni 1953 als voorbeeld van de 
geregelde contacten van Beelaerts van 
Blokland en Rijkens NB. Aantekening van G.
Beelaerts van Blokland (1908-1997): veel 
dergelijke briefjes vernietigd

83 S-T.
Salomons, Wolfgang S., 3 juli 1945 over medewerking van Beelaerts 

van Blokland aan contact tussen S. en zijn 
zwager Madol (zie aldaar)
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Salomons, H., 29 sep 1936, 20 mei, 27 nov en 2 dec. 1937, 1
en 17 februari, 1 april en 6 aug l938 over zijn 
financiële moeilijkheden en de hulp van 
verschillende zijden ontvangen

Sandick, A.A. van, 31 okt 1949 over advies om niet op een 
voorstel in te gaan

Sangster, H., 28 mei 1951 over de huldiging van O.C.A van
Lidth de Jeude bij diens 70e verjaardag

Sant, F. van 't, 31 mrt. 1948 over stukken betreffende Van 
der Waals en waarschuwing aan Gerbrandy

Sasse van Ysselt, A.F.O. van, 24 aug 1934 met oproep van Beelaerts van 
Blokland als getuige voor de 
Arbitragecommissie inzake Van 
Vredenburch contra Van ’t Sant, 3 mrt. 1939 
met verzoek of Beelaerts van Blokland hem 
als voorzitter van de Hoge Raad van Adel 
wil vertegenwoordigen op de begrafenis 
van F. de Smeth

Schaik, J.R.H. van, 8 jan. 1937 met gelukwens bij benoeming 
van Beelaerts van Blokland tot minister van 
Staat, 17 nov. 1937 met dank voor 
gelukwens bij herbenoeming tot voorzitter 
van de Tweede Kamer, 3 aug. 1939 over 
formatie van het Kabinet de Geer.

Schimmelpenninck v.d. Oye, 
A.,

21 sep. 1927 met verzoek te ondersteunen 
dat de koningin persoonlijk de Olympische 
Spelen in Amsterdam opent

Schokking, J.J., 17 sep 1929 over burgemeestersbenoeming 
te Hilversum, 3 maart 1932 met dank voor 
gelukwens bij benoeming tot Staatsraad

Schouwenburg, J.W. de Jong, 10 juli 1946 over aanvaarding door 
Beelaerts van Blokland van het 
voorzitterschap van de N.V. het 
Concertgebouw, 12 juni 1949 over de 
wenselijkheid om de korpschef van politie 
te Bloemendaal niet te verplaatsen

Scott, E., 25 juni 1943 over event. bezoek aan Londen 
(Scott was Anglicaans predikant in Peking ± 
1912)

Sforza, Carlo, 25 jan. 1928 met bericht dat hij volgens 
bijgevoegd rooster een lezingentournee in 
Amerika gaat houden, 16 febr. 1935 met 
bijlage over hulp aan de binnenkort vrij te 
laten gevangen Italiaan Baldini te Cayenne 
en met aanmerkingen over de dwaasheid 
van het Abessijns avontuur van Mussolini, 
[1935] met dank over inlichtingen over het 
laatste NB. Aantekening van G. Beelaerts 
van Blokland (1908-1997): Sforza was 
Italiaans Gezant te Peking toen Beelaerts 
van Blokland daar was. Toen Mussolini aan 
het bewind kwam vertrok hij naar het 
buitenland en bezocht vanuit zij 
woonplaats Brussel soms Beelaerts van 
Blokland.

Shidehara, K., 12 april 1927 ter introductie van de nieuwe 
Japanse Gezant in den Haag Hirota (zie 
aldaar), 26 dec. 1930 ter introductie van 
Hirota’s opvolger Naokichi Matsunaga
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Siccama, J.H. Hora en 
echtgenote,

2 dec. 1905 met gegevens over een studie 
van Beelaerts van Blokland over Tollius en 
over prinses Louise, 5 dec. 1909 over de 
poging om te korten op het tractement van 
Beelaerts van Blokland als gezant, 11 dec. 
1909 o.m. over kuiperij van Albert Royaards
tegen Beelaerts van Blokland, 11 sep 1910 
over familieverhoudingen en Haags nieuws,
22 nov 1910 met verslag over reis naar 
Frankrijk en opmerkingen over de mode, 23 
apr 1911 over aftreden van Van Riemsdijk als
directeur Rijksmuseum, lof van Hannema 
(SG BZ) over Beelaerts van Blokland en 
ontwikkeling van Henk, 8 juni 1911 over 
bezoek van president Falières, 12 aug 1911 
over gesprek met Van Swinderen o.m. over 
bezoek van de koningin aan België, 14 sep 
1911 over Haagse zaken en geruchten, 2 nov 
1911 over reacties op Chinese revolutie, 
Henk als huzaar en Will die genealogieën 
kritiseert, 3 jan 1912 over vermeende 
zwangerschap van de koningin, 7 april 1912 
over familieleden, 14 feb 1914 over de 
toestand van Hora Siccama

Siccama, May R. Rengers 
Hora,

7 en 21 dec. 1947, 1 en 11 jan. 1948 en 6 dec. 
1949 over tussenkomst ten behoeve van 
heer van der Wind resp. de heer Kortschak

Six, P.Th., 3 jan. 1944 dankend voor benoeming in de 
Buitengewone Raad van Advies

Singer, W., 2 mrt. 1952 om hulp bij rehabilitatie

Sjöborg, 6 mrt. 1944 betr. uitnodiging NB. 
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): S. was Zweeds gezant. 
Aantekening 2014: in 2012-2014 niet 
aangetroffen.

Slotemaker de Bruïne, J.R., 14 jan 1928 over strijd in 
Volkenbondsverband tegen alcoholisme, 21 
nov 1930 over behoud van Nederlandse 
kerkje te Roubaix, 9 dec. 1931 over 
bedreiging van de universiteit van 
Debreczen, 9 dec. 1934 over advies van de 
Raad van State en krotopruiming in 
Amsterdam, 28 maart 1935 over 
garantiebesluiten van gemeente 
Amsterdam, 4 mei 1936 over school te 
Huizum bij Leeuwarden, 8 mei 1936 om 
bemiddeling tussen twee 
padvinderijgroepen in verband met 
Jamboree, 15 mei 1936 over ontwerp 
spellingsregels, 28 apr 1937 over 
monopoliestreven van de Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding te Amsterdamk, 4 
mei 1937 over benadeling van protestanten 
door advies van raad van State, 2 juni 1937 
over toepassing van KB 5 mei 1936, 6 aug 
1937 om advies over de culturele vereniging
Nederland-Vlaanderen, 29 nov 1937 over 
Hervormde school te Haren, 30 maart 1939 
over titels accountant en architect en 
poseren van de koningin voor een 
beeldhouwer
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Smeenge, H, 19 mrt. 1931 over opheldering van wat S. 
aanvankelijk beschouwde als het uitblijven 
van een antwoord van de Minister aan hem 
als Kamerlid.

Snoeck, J.C. (Anna, 
schoonzuster),

22 mrt. 1948 over de Brabantse boeren die 
mw. Beelaerts van Blokland in de oorlog 
hebben geholpen toen F in Engeland was

Snouck Hurgronje, A.M., 1931-1933 over de plaats van het 
Internationale Hof bij de opening van de 
Staten Generaal, zenden van 
oorlogsschepen naar Shanghai, waarnemen
op een Nazivergadering en de Belgische 
kwestie, behoud van het Argentijnse 
Gezantschap voor Den Haag, bezoek van de
Prins van Wales en de samenstelling van 
een delegatie voor economische 
onderhandelingen met Duitsland.

Snouck Hurgronje, C., 18 mei 1932 over de protocollaire ontvangst
van hoogwaardigheidsbekleders uit 
Saoedi-Arabië

Snowden, Philip, 20 jan. 1930 met dank voor de ontvangst 
gedurende de Conferentie over de 
herstelbetalingen.

Snowden, Ethel, 6 dec. 1944 over lunchafspraak

Soejono, 28 jan. 1940 met dank voor gelukwens

Snijders, C.J., 10 aug. 1932 met dank voor steun aan de 
sollicitatie van Groeneveld Meyer

Stadt, W. van de, 9 juli 1941 over toespraak van Beelaerts van 
Blokland voor Pro Patria

Staring, A., 18 dec. 1946 over diens beschouwingen 
over de Vernieuwing van den 
Nederlandschen Adel

Staring-Dijxhoorn, E.C., 2 sept. 1948 over de wenselijkheid de 
Commissarissen der Koningin te betrekken 
bij de Troonswisseling

Starkenborgh Stachouwer 
A.W.L. Tjarda van,

4 jan. en 18 mrt. 1935 over een lezing in 
Brussel van Van Tienhoven betr. 
Natuurmonumenten, 20 juni 1936 over 
geest waarin hij het Gouverneur-
Generaalschap aanvaardt, 25 okt 1937 over 
zijn indrukken in Indië, zijn beleidslijnen, de 
samenwerking met de minister van 
Koloniën en zijn gedachten over de 
toekomst, 20 feb. 1938 over een incidentje 
bij gelukwensen ter gelegenheid van de 
geboorte van Prinses Beatrix en inz. de 
financieële toestand, 28 dec. 1938 inz. 
landsfinanciën, 4 mei 1941 betr. het bezoek 
van ministers Welter en Van Kleffens, 31 juli 
1944 uit krijgsgevangenschap, 29 aug. 1947 
over Nationaal Vredes-Orgel, 14 sep. 1949 
met reactie op sondering door Beelaerts 
van Blokland van Starkenborgh om hem op 
te volgen als vice-president Raad van State,
17 dec. 1949 over de toedracht van zijn 
ontslag als Gouverneur-Generaal.

Steijn, M.T. en echtgenote, 1906-1948 betr. toestanden in Zuid-Afrika.

Stimson, Henry L., 28 apr. 1932 over uitzicht op gezamenlijke 
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bespreking

Straznicky, Milorad, 11 juli 1934 met verzoek om als rechter in 
het Hof voor het Saar-plebisciet te worden 
benoemd

Stuart, J.H. Cohen, 21 en 28 nov. 1951 met verzoek om belet om
de toestand in Oost-Europa te bespreken

Suchtelen v.d. Haare, A.J.B. 
van,

19 sept, 7 okt en 26 dec. 1945 over ontslag 
als opperhoutvester en jagermeester op het
Loo

Sugimura, Y., 31 mrt. 1933 over zijn aftreden bij het 
secretariaat van de Volkenbond

Swaythling, lady, 27 mei 1943 met uitnodiging voor lunch NB.
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): Lady S was zeer actief in het 
belang van verschillande geallieerde landen
met regeringen in ballingschap

Sweerts de Landas, A.M.D., 31 mei 1934 met beklag over beëindiging 
van zijn dienstverband als diplomaat

Swinderen, R. de Marees 
van,

13 okt 1921, 1922 z.d., 5 en 10 april 1927 
zonder inhoudsspecificatie, 3 juni 1927 over 
gedachten van Chamberlain o.a. over de 
Nederlands-Belgische kwestie ter 
voorbereiding van de ontmoeting van 
Beelaerts van Blokland met Chamberlain te 
Genéve, 26 dec. 1927 over behandeling van 
het vraagstuk der zeeoorlogschade, 15 mei 
1928 over de onderhandelingen 
betreffende het Kellogg pact (met concept 
antwoord van Beelaerts van Blokland en 
aantekening van W.C. Beucker Andreae chef
JZ), 22 dec. 1928 inz. zeeoorlogschade, de 
Nederlandse tentoonstelling 1929 en het 
optreden van Plesman, 16 maart en 16 april 
1929 over decoratie van De Geer, 5 en 20 
aug. 1930 over inwijding Nederlands Tehuis 
voor Zeelieden, 5 en 15 jan. 1932 over 
onderscheiding voor F.C. Stoop, 22 apr. 1932
over de noodzaak om 's Jacob honorair 
handelsattaché aan de ambassade 
financieel tegemoet te komen, 17 nov. 1932 
over landbouw-onderhandelingen, 15 dec. 
1940 en juni 1946 van persoonlijke aard 
maar daarom niet minder lezenswaard.

Swinderen, G.R.G. van, 8 aug. 1939 – 20 dec. 1953 over zijn werk als 
consul-generaal te Kaapstad, Shanghai 
Sydney NB. Aantekening van G. Beelaerts 
van Blokland (1908-1997): v.S. was een 
studievriend van G. Beelaerts van Blokland 
die veel bij de familie Beelaerts van 
Blokland aan huis kwam

Swint, H., 12 juni 1945 bij terugkeer van Beelaerts van 
Blokland in Nederland, 30 dec. 1946 en 1947
met Nieuwjaarwensen, 10 jan 1949 met 
deelneming in het verlies van echtgenote 
Beelaerts van Blokland, 30 dec. 1949 met 
Nieuwjaarswensen NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): S was 
gepensioneerd marinier die in Peking had 
gediend tijdens het gezantschap van 
Beelaerts van Blokland
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Taljaard, C.H., 25 mei en 5 juni 1942 met uitnodiging voor 
T’s huwelijk resp. dank voor het geschenk 
van Beelaerts van Blokland en 26 aug 1944 
ten geleide bij Zuid-Afrikaanse sherry NB. 
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): T. was toegevoegd aan 
Beelaerts van Blokland bij diens reis naar 
Zuid-Afrika 1938 en tijdens de oorlog 
attaché te Londen bij Nederlandse Regering

Tavares, mw. C. dos Santos, 16 aug 1940 (2x), 10 en 27 sep en 27 dec. 
1944 (met bijlage) vooral over haar 
bemiddeling in contact met mw Beelaerts 
van Blokland in Nederland NB. Aantekening
van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): 
Haar overleden echtgenoot was vele jaren 
gezant van Portugal in Den Haag.

Tegelberg, P.F., 12 mrt. 1948 over werk voor een 
scheepstimmerman, 16 dec. 1948 met 
verzoek om te spreken bij het afscheid van 
dr. Heldring van de Nederlandse Handel-
Maatschappij

Teppema, R., 22 mei 1931 over de kansen voor een 
verbinding Ned.-Indië-Australië na de 
eerste vlucht van Batavia

Tets van Goudriaan, G.C.W. 
van,

12 sep. 1928 over vraag van de koningin 
over het karakter van een in 1930 in België 
te houden tentoonstelling, met concept van
antwoord van Beelaerts van Blokland, 29 
juni 1929 over redactie van een toespraak 
en avondfeest te Amsterdam, 29 okt. 1937 
over beëdiging van Aalberse, 9 aug. 1942 
over bezoek van de koningin aan Amerika, 
26 juni 1943 over Van ’t Sant en bezoek van 
de koningin aan Canada en de Verenigde 
Staten, 28 okt. 1947 over afketsen van de 
benoeming van vT tot lid van de Raad van 
State

Tets, W. van, 4 sep 1941-17 sep 1942 over de financiële 
situatie van Van Tets als particulier 
secretaris van prinses Juliana en over 
uitgaven voor de dienst van de prinses

Teulings, F., 30 sep. 1949 over 
burgemeestersbenoemingen

Thils, C., 29 okt. 1948 met verzoek te spreken voor 
de studenten van de Katholieke Universiteit
Leuven

Thole, Lucien J.Ph.M., 31 dec. 1946 – 14 nov 1950 over zijn 
werkzaamheid bij het Comité van Belgisch-
Nederlandsch-Luxemburgsche 
Samenwerking en zijn pogingen om in 
andere internationale organen werkzaam te
worden

Thorbecke, H., 25 nov. 1931 met indrukken sinds zijn 
aankomst in Peking als gezant o.a. over de 
gelijkstelling Chinezen in Ned.Indië

Thyrion, Louise, 15 mrt. 1947 over bemiddeling van 
Beelaerts van Blokland voor een auditie bij 
Van Beinum

Thijssen, H.F. Heerkens, 21 mei 1951 over de samenstelling van het 
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bestuur van het Heraldische Genootschap 
"de Nederlandsche Leeuw"

Tienhoven, P.G. van, 23 januari 1935 – 2 februari 1956 over 
natuurbeschermingszaken

Tourneur, Victor, 24 juni 1947 ter herinnering aan het 50-jarig
lidmaatschap van Beelaerts van Blokland 
van de Société Royale de Numismatique 
Belge en een eventueel erelidmaatschap uit
dien hoofde

Torchiana, H.A. van Coenen, 17 jan. 1929 inz. de activiteiten van de 
gezant van de VS in Nederland Tobin in het 
belang van Nederland en over een 
eventuele Nederlandse decoratie voor 
generaal McArthur en de verschillende 
soorten militairen in [tekst afgevallen]

Treub, M., 9 sept. 1909 met toezending van een artikel 
over de ecologie van het tropisch oerwoud

Treub, M.W.F., 1 juli 1929 over gesprekken met 
Gouverneur-Generaal De Graeff, 29 juni 
1931 over decoratie voor de hoofd-
redacteur-directeur van de Arnhemsche 
Courant Van der Kuil

Laman Trip, H., 28 jan. 1948 en 10 dec. 1952 over 
bestuursaangelegenheden van het 
Genootschap "de Ned.Leeuw”

Tuyll van Serooskerken-
Boreel, C.M. van,

9 april 1949 en z.j. met uitnodigingen NB. 
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): uitgezocht uit een groot aantal
soortgelijke brieven en briefjes. Mw. van 
Tuyll hield veel van muziek zodat Beelaerts 
van Blokland en echtgenote haar veel 
meenamen naar concerten van het 
Concertgebouw. Toen Beelaerts weduwnaar
was geworden kwam hij ook meer dan 
tevoren bij haar aan huis o.a. voor oudjaar. 
Ook door hun hoffuncties hadden zij veel 
contact.

84 U-Z.
Uys, Johan K., 16 mrt. 1944 over zijn wederwaardigheden 

na vertrek uit Londen in 1941, 5 juli 1948 
met verzoek om handtekening Beelaerts 
van Blokland in een gedenkboek, 29 nov. 
1949 over toezening Zuid-Afrikaanse sherry 
NB. Aantekening van G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997): Uys was voor de 
oorlog secretaris en na de oorlog Gezant 
van Zuid-Afrika in Den Haag

Vansittard, Lord, 15 nov. 1944 met dank voor betuiging van 
medeleven

Veen, H. van der, 13 aug 1920 – 4 maart 1940 over zijn 
waterbouwkundig werk in China, de 
moeilijkheden met zijn betaling en over zijn
later werk bij de Waterstaat in Nederland

Velge, Henri, 7 en 17 jan. 1948 over contacten tussen de 
Nederlandsche en Belgische Raad van 
State.

Ven, A.J. van de, 12 mei 1951 over decoratie van Ph.J.C.G. van
Hinsbergen
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Verbrugge van ’s-
Gravendeel, L.,

brieven 1940-1944 NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): 
uitgezocht uit een zeer groot pakket tussen 
1940 en 1950. Bij de bundel een lijstje van 
de personen die met een voor- of 
schuilnaam worden aangeduid. Mw. 
Verbrugge was hofdame van de koningin in 
Engeland en deed tevens voor Haar het 
huishouden. De brieven geven een kijkje in 
het leven op Stubbings House en in brief 
van 29 juli 1941 een kijkje op een bezoek 
van Gerbrandy

Verschuur. T.J., 31 okt 1929 over economische voorlichting, 
16 jan 1930 over overleg zonder 
hoofdambtenaren en overeenkomsten inz. 
opiumproductie, 10 maart 1930 over handel
met Rusland, 7 en 8 mei 1930 over rede van 
verschuur in België, 27 okt 1930 over 
redactie van een mededeling aan de kamer, 
2 feb 1931 over gesprek met heer Wolff 
consul-generaal te Berlijn, 24 juni 1931 over 
verslag van Joekes over de 
Arbeidsconferentie, 30 juni 1932 over 
antwoord aan Eerste Kamer over clearing, 
26 aug 1931b over verklaring van heer Ritter 
aan Nederlandse gezant in Berlijn, 4 sep 
1931 over toezending Memorie van 
Toelichting over anti-dumping-maatregel, 
20 jan 1932 over contingentering van Deens 
vlees, 12 feb 1932 over meestbegunstiging, 
retorsie tegen Rusland en besprekingen 
met Engeland over draagwijdte van 
meestbegunstiging, 20 april 1932 met 
bijlage over contingentering jegens 
Frankrijk en herziening van 
contingenteringspolitiek, 8 nov 1932 met 
verontschuldiging voor bewoordingen die 
twijfel aan goede trouw van Beelaerts van 
Blokland zouden kunnen impliceren, 31 juli 
1932 over overgang van Lamping naar 
functie van hoofd Economische 
Voorlichtingsdienst, 18 aug 1932 met bijlage
met dankbetuiging aan Beelaerts van 
Blokland voor medewerking aan de 
overgang van Lamping

Verviers, E., 29 nov. 1947 en 26 jan. 1948 over Volksliga 
voor Europees Herstel

Visart de Bocarmé, Albert 17 jan 1920 over herstel van contact na 
terugkeer van Beelaerts van Blokland uit 
China, 9 aug 1934 met dank voor 
toezending van een artikel en over steun 
aan de vervaardiging van een afdruk van 
een koperen grafteken in de kerk te Breda, 
25 aug 1934 met dank voor introductie bij 
de kerk van Breda, 23 aug 1939 over poging 
van Beelaerts van Blokland om Visart in 
Brugge opte zoeken, 24 dec. 1945 over 
herstel van contact na de oorlog, 18 maart 
1946 over penning ter ere van Visart NB. 
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): De oorspronkelijk band tussen 
beide werd gevormd door de Société Belge 
de Numismatique
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Visser, Ph.C., 11 nov 1940 over de functie van Istanboel bij
doorzending van brieven naar Nederland en
Nederlands-Indië, 18 feb 1941 betreffende 
huwelijk, 29 nov 1942 en 26 aug 1943 over 
nieuwtjes en de toestand in Duitsland en 
Turkije, 30 dec. 1943 over toestand op het 
oostfront en persoonlijk nieuws

Visser, J.Th. de, 25 mrt. 1931 om raad over de wenselijkheid 
om een rekest te tekenen

Vissering, G., 23 sep 1929 met dank voor bericht en over 
kwestie met Italië

Vitrolles, R. de, 26 sep 1941 over deelnemingsbetuiging van 
koningin en prins Bernhard bij uitvaart vanb
echtgenoot

Vliegen, W.H., 10 jan 1933 over bereidheid om in februari 
enige tijd in Genève te verblijven

Vlissingen, F.H. Fentener 
van,

24 juni 1947 over hulp van de Kamer van 
Koophandel te Utrecht aan mw. Van de Poll

Vlugt, E. van der, 29 oktober 1938 met bijlagen over 
hernaturalisatie, 6, 14 en 26 dec. 1939 over 
de gevolgen van de oorlog voor de 
Nederlandse handel en scheepvaart, 10 mei 
1947 met bijlagen, 14 mei 1947, 4 sep 1947 
met bijlagen, 21 april 1948 met bijlagen, 1 
mei 1948, 26 oktober 1949 en 30 maart 
1950 over voorlichting o.a. over de 
Indonesische kwestie met name in de VS, 15
juni 1952 over stichting The American 
Christian Alliance Br. 13 juni 1952 inz. 
International Council for Christiam 
Leadership

Vogel, J.Ph., 16 aug. 1950 over brief van V. in de Times en
de reacties daarop betr. de gevangenschap 
van sultan Hamid van Pontianak, 12 nov 
1952 over stappen om de sultan vrij te 
krijgen. NB. Aantekening van G. Beelaerts 
van Blokland (1908-1997): Vogel was 
indertijd door de hulp van G.J.Th. Beelaerts 
van Blokland naar Brits-Indië gegaan waar 
hij zijn carriere maakte. Hij had steeds 
contact met F. Beelaerts van Blokland 
behouden.

Vollenhoven, C. van, 28 dec. 1932 over onderwijs in het Zuid-
Afrikakaans recht

Voorst tot Voorst, W.C.J.J. 
van,

4, 18, 29 juni en 7 juli 1936 over het wapen 
van Delfland aan te brengen op een nieuw 
gemaal, 7 april 1937 over opening van het 
gemaal te Schiedam

Vos van Steenwijk, W.L. de, 24 mei 1932 over bemiddeling van Beelaerts
van Blokland in een verschil tussen dVvS als
Voorzitter Eerste Kamer en de Franse 
Gezant

Vos van Steenwijk, C. de, 24 mei 1940 over het riciso van de 
verblijfplaats in Engeland van prinses 
Juliana bij een parachutistenaanval

Vos van Steenwijk, J.E. de, 7 nov. 1937 met dank voor hulp van 
Beelaerts van Blokland na moeilijkheden 
ondervonden in Parijs
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Vos van Steenwijk, R.H. de, 20 feb. 1937 met dank voor bemiddeling bij 
het geschil tussen de twee 
Padvindersverenigingen. NB. Zie daarover 
ook inv.nr. 110 bundel C.

Vredenburch, C.G.W.F. van, 28 feb. 1927 over Belgische perscampagne 
tegen Nederland, 19 aug 1927 over 
ongewenste reis van minister Kan naar 
België en invloed van Van Karnebeek op de 
koningin, 31 aug 1927 over de kwestie van 
de franc-tireurs, 13 okt 1927 over 
intellectuele toenadering en de toestand in 
Roemenië, 19 okt 1927 over Nederlands-
Belgische verhouding, 19 nov 1927 over 
belasting op auto’s en de nadelen voor 
Brabanders en Limburgers door het slepend
houden van de zaak terwijl de Fransen 
soepel zijn voor de Belgen

Vredenburch, H.F.L.K. van, 12 april 1936, 2 mei en 9 oktober 1937 over 
toestanden in Buenos Aires en de missie 
Van Karnebeek, 31 aug. 1939 met gelukwens
bij bevordering tot commandeur 
Nederlandse Leeuw, 24 nov. 1942 over 
Amerikaanse opvattingen over Nederlands-
Indië, 11 mrt 1943 over bezoeken van 
prinses Juliana en prins Bernhard aan 
Nederlandse koopvaardijschepen, 20 mrt. 
1944 over bezoek prinses Juliana aan 
Venezuela. NB. Aantekening van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): 
Beelaerts van Blokland en C. van 
Vredenburch waren grote vrienden. Na de 
dood van laatstgenoemde bleef een band 
bestaan tussen Beelaerts van Blokland en 
H. van Vredenburch hetgeen de 
vertrouwelijk aard van deze 
correspondentie duidelijk maakt.

Vredenburch, W.C.A. van, 9 mei 1932 over eventuele onderscheiding 
voor de Hongaar Karl Szulay

Vredenburch, J. van, 8 mei 1930 en 13 juli 1934 over zijn functie 
bij het gezantschap te Brussel, 27 en 29 
maart, 4 en 12/14 april, 24 juli, 20 en 22 sep 
1947 over verlening van het predicaat 
"Koninklijke" aan de Vereniging "Het 
Nederlandse Trekpaard’, 15 en 19 sep. 1948 
met dank voor hulp bij rehabilitatie van 
oud-kap. Thijssen van de marechassee en 
plaatsen op Prinsjesdag voor 
hoofdverpleegster Lamers, 20 mei 1949 
met felicitatie bij Belgische onderscheiding, 
31 maart 1950 over naturalisatie van mej. 
Berger

Walle, B. van de, 10 juli en 26 aug. 1947 over twee penningen 
welke zijn oom A. Visart de Bocarmé (zie 
daar) had nagelaten aan het 
Penningkabinet te 's-Gravenhage

Welie, Antoon van, 3 sep. 1949 over opening van een 
tentoonstelling bij St. Lucas in den Haag, 12 
jan. en 7 feb. 1950 over moeilijkheden met 
de fiscus en 21 sep. 1952 over financiële 
hulp.

Welter, Ch.J.I.M., 15 juni 1937 over betere informatie over 
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Nederl.Indië door het Institute of Pacific 
Relations, 22 dec. 1939 over uitbreiding van 
de Raad van State met leden die de 
jkoloniën vertegenwoordigen, 15 juni 1942 
met indrukken uit India (Simla)

Welzenis, G. van, 10 nov 1947, 29 april 1948, 9 en 27 sep 1949 
over ‘League of Pals’ en het tijdschrift 
‘Prisma’ (‘ter bevordering van het begrip 
van het eigen volk en de volkeren der aarde 
door beschrijving van hun land, aard, zeden
en gewoonten, taal, geschioedenis en 
cultuur’) NB. Aantekening van G. Beelaerts 
van Blokland (1908-1997): Beelaerts van 
Blokland was hiertegenover niet 
onsympathiek maar tegenwerking van 
Unesco Nederland deed het plan 
schipbreuk lijden.

Wensink, A.J., 14 okt. 1936 en 7 jan. 1937 over aankoop van
het Snouck Hurgronje- huis te Leiden

Wentholt, W., 23 okt 1952 over radiotoespraak over het 
monetair aspect van de Benelux

Westerveld, E.P., 27 sep. 1936 over zijn benoeming tot lid van
de Nationale Raad van het Institute of 
Pacific Relation

Wet, N.J. de, 21 aug. 1939 met dank voor deelneming bij 
overlijden van erhtgenote en herinnering 
aan de tocht naar Kruger Wildtuin in 1938

Weijer, G.A.Ph., 21 okt 1949 over gemeenschappelijk 
overleg tussen de belanghebbende 
westerse mogendheden over een politiek in
Oost-Azië onder leiding van generaal 
MacArthur, 28 nov. 1950 bij Weijers vertrek 
naar Amerika waardoor hij zijn 
werkzaamheden in het Benelux-Comite 
niet kan voortzetten

Wibaut, F.M., 4 nov. 1931 met verzoek om mw. Pothuis-
Smit te benoemen tot lid van de 
Nederlandse delegatie naar de 
Ontwapenings-conferentie te Genéve

Wiersma, J.P., 31 aug. 1950 met verzoek om inlichtingen 
over en brieven van Th.M.Th. van Welderen 
baron Rengers uit diens Haagse tijd

Wihlfahrt, E., 26 nov. 1920 over zijn leven in Sjanghai, 18 
juni 1921 met impressie uit Hansi (Sinkiang),
23 sep 1923 over huwelijk van broer 
Beelaerts van Blokland, 17 nov 1923 met 
nieuwjaarswensen, 2 maart 1929 over 
huwelijk en werkzaamheden in China NB. 
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): Wihlfahrt was een Oostenrijker
die, toen wegens de oorlogstoestand met 
China zijn landgenoten werden 
geinterneerd, met een karavaan het 
binnenland introk. Hij woonde daarna in 
Urumchi (Sinkiang) maar schreef nog 
regelmatig met Beelaerts van Blokland die 
hem waardeerde.

Wind, S. van der, 13 januari 1948 met verzoek om belet, 11 
maart 1948 met dank voor bemiddeling om 
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werk in Nederland te vinden, 16 en 30 juli en
27 oktober 1949 met voorspraak voor de 
uitgewezen Tsjech Kortschak

Winkelman, H.G., 26 aug. 1948 met voorspraak voor 
benoeming van H.F.M. van Voorst tot 
Voorst tot lid van den Raad van State

With, H.M. van Haersma de, 23 okt 1930 met berichten over Abessinië 
waarheen hij onderweg was als Nederlands 
vertegenwoordiger bij de kroning van Haile 
Selassie

Witmeur, Emile, 4 feb. 1953 met medeleven van het 
Luxemburgs Benelux Comité met de 
stormramp

Witteman, minister, 24 okt 1947 over benoeming van Loudon 
tot lid van de Raad van State

Woelderen, J. van, 19 aug. 1939 over genealogische gegevens 
betreffende het geslacht van Woelderen 
Gorcum

Wolmarans, A.D.W., 21 mei 1906 over de z.g. Technische 
Commissie voor de Ambachtschool te 
Pretoria

Wijburg, W.A., 8 apr. 1950 over de genealogie van zijn 
familie en eventueel verband met 
Brabantse Weyborgh's of Weyburg(h)'s

Wijer, H.J. van de, 26 maart 1949 met toezegging om de 
gevraagde inlichting zo mogelijk te 
verschaffen

Wijk, W. van, 6 maart 1952 om een bijdrage van Beelaerts
van Blokland voor de bij overlijden van 
prinses Wilhelmina te publiceren artikelen 
in ‘Het Vaderland’

Zandleven, T., 25 juni 1954 met verzoek om belet om te 
spreken over de genealogie Snoeck

Zech, J., 8 aug 1934 met dank voor deelneming bij 
een overlijden op 2 augustus, 12 april 1940 
met uitnodiging voor bijwoning van de 
opera Tannhäuser

Zelle, T., 8 en 17 sep 1948 over vermeende 
uitlatingen van Beelaerts van Blokland over 
prinses Wilhelmina in News Review,

Ziegler, J., 12 maart 1919 met dank voor de verleende 
bescherming als Duitser in China, met foto

Zwaan, J. de, 10 sep 1949 om belet

Zwanenberg, S. van, 23 okt 1941 over een zakelijk misverstand 
met derden

85 Stukken betreffende onderhandelingen met België over gemeenschappelijke 
waterwegen met Nederland en de daarmee samenhangende berichtgeving in de 
Utrechtsche Courant over een Frans- Belgisch verdrag.
1927-1933

 1. Overzicht van de hand van F. Beelaerts van Blokland van belangrijke gebeurtenissen ten 
aanzien van de verhouding met België 1833 – 1911, z.j. [1927]

 2. Aantekening van F. Beelaerts van Blokland betreffende de opmerkingen van kamerleden 
en belanghebbenden over de constructie van het Albert-kanaal, z.j. [1927]

 3. Aantekening van F. Beelaerts van Blokland over ontwatering van Belgisch Vlaanderen, 
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over Zeeuws Vlaanderen, afvoer Belgische Maas, prioriteit van handelsvaart op de Schelde 
en wenselijkheid alle aspecten voorgoed te regelen, z.j. [1927]

 4. Aantekening van Nederbragt voor minister van Karnebeek over de werking van kanalen, 
vooral zoals men die in 1927 in Duitsland zag, met kaart, 1927.

 5. Historische atlas over de ontwikkeling van de grenzen van België in de 17de en 18de eeuw
met inliggende kaart, 1927

 6. Statuten van de Raad van Vlaanderen, artikel 1, 1931
 7. Nota van de Raad van Bestuur der Nationale Unie aan de leden van de Staten Generaal 

betreffende de gang der onderhandelingen met België, 1929
 8. Vier artikel van prof. Gerretson in de Nederlander, 1927
 9. Handgeschreven ontwerp voor een instructie aan de Gezant te Brussel na de verwerping 

van het Nederlands-Belgisch Verdrag, 1927
 10. Geheim schrijven van deMinister van Defensie naar aanleiding van de z.g. Utrechtse 

vervalsingen 28 feb. 1930, 1930
 11. Nota over de Belgische verlangens ten aanzien van het regime van de Rijn, 1930
 12. Brief van prof. W.J.M. van Eysinga naar aanleiding van de nota genoemd onder 11, 1930
 13. Knipsel artikel Nieuws van den Dag 22 okt. 1930 betr. de Belgisch-Hollandse Kwestie, 

1930
 14. Artikel in de NRC 3 apr. 1931 over de defensie in West-Europa, 1931
 15. Kaart van de tussenwateren met het z.g. Plan Konijnenburg voor verbetering van de 

verbinding naar Antwerpen, zonder Moerdijkkanaal, 1931
 16. Knipsel uit onbekende krant van 10 april 1927 ‘Na de verwerping van het Nederlandsch-

Belgische verdrag’, 1927

86 Gedrukte Kamerstukken (parlementaire discussies) betreffende aangelegenheden 
waarbij Frans Beelaerts van Blokland als minister van Buitenlandse Zaken 
betrokken was.
1927-1933
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): Deze portefeuille bevat gedrukte 
kamerstukken over aangelegenheden waarbij Beelaerts van Blokland als minister van Buitenlandse 
Zaken was betrokken, beginnende met de behandeling van de begroting van buitenlandse Zaken in 
de Eerste Kamer in 1928 en eindigende met de behandeling in de Eerste Kamer van de 
goedkeuringswetten van een handelsverdrag met Turkije en een handelsverdrag met Zwitserland 
(25 januari 1933).

87-88 Artikelen en toespraken van Frans Beelaerts van Blokland.
1917-1954
87 1917-1939

 1. Toespraak als deken van het Corps Diplomatique te Peking tot 
President Feng Kwo-Chang, 1917

 2. Toespraak op de herdenking van de onafhankelijkheidsverklaring van 
Colombia juli 1924, 1924

 3. Toespraak ter gelegenheid van de opening van de Haagsche Herstel 
Conferentie 7 augustus 1929, 1929

 4. Toespraak ter van de opening van de Conferentie ter codificatie van het
Internationaal Recht 13 maart 1930, 1930

 5. Toespraak ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat de 
Association de 1a Presse Etrangere aux Pays Bas 5 jaar bestaat 15 nov. 
1930, 1930

 6. Twee toespraken ter gelegenheid van het heropenen van een 
Nederlands Paviljoen op de Koloniale Tentoonstelling te Parijs (Het 
oorspronkelijke Paviljoen was door brand vernietigd), [c. 1930]

 7. Toespraak bij de opening van het 5e Congres van de Internationale 
Kamer van Koophandel, [c. 1930]

 8. Toespraak ter gelegenheid van de installatie van het Internationaal 
Ere-tribunaal voor Journalisten, 1931

 8a. Toespraak in de ‘Europeesche Commissie’ te Genève, 1931
 9. Toespraak ter gelegenheid van de vergadering van de Vereniging van 

Natuurmonumenten 24 okt. 1931, 1931
 10. Toespraak bij de installatie van de Perscommissie 4 november 1931, 

1931
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 11. Toespraak bij de opening van het Congres International de Droit 
Comparé in de Ridderzaal 2 aug. 1932, 1932

 12. Toespraak aan de maaltijd van het Nationale Kamp van de 
Nederlandse Padvindersvereniging 11 aug. 1932, 1932

 13. Toespraak bij de officieële oprichting van het Nederlands Zuid-
Amerikaans Instituut 25 jan. 1933, 1933

 14. Toespraak in de Raad van State ter herdenking van prins Hendrik 4 juli 
1934, 1933

 15. Toespraak op de ontwapeningsconferentie te Genéve 15 feb. 1932, 
1932

 16. Toespraak in de Raad van State bij de aanvaarding van het ambt van 
Vice-President 25 april 1933, 1933

 17. Toespraak in de Raad van State bij het overlijden van H.M. de 
Koningin-Moeder 20 maart 1934

 18. Toespraak bij het afscheid van de heer Cort van der Linden van de 
Raad van State 18 dec. 1934, 1934

 19. Herdenkingsrede bij het overlijden van oud-GG en lid van de Raad van
State de heer Idenburg 5 maart 1935, 1935

 20. Rede als Reunisten-praeses bij het Lustrum van de Leidse Universiteit 
29 juni 1935 (met teksten van eerdere lustrumredes van Roëll, [1930] en 
Dresselhuys), 1935

 21. Rede aan het graf van W.A.Beeelaerts van Blokland 26 aug. 1935, 1935
 22. Oproep ter ondersteuning van de Historische Commissie te Leiden, 

november 1935, 1935
 23. Radiorede tot Zuid-Afrika op Dingaansdag 16 dec. 1936, 1936
 24. Rede bij het afscheid van Romme van de Raad van State 26 okt 1937, 

1936
 25. Oproep tot toetreden tot het Algemeen Nederlandsch Verbond mei 

1937 NB. Aantekening 2014: in 2012-2014 niet aangetroffen.
 26. Herdenking van het 75-jarig bestaan van de Afdeling Geschillen van 

Bestuur van de Raad van State door mr. J. H. Scholten 19 november 1937, 
1937

 27. Rede van H.M. de Koningin op 7 april 1938 ter herdenking van het 350 
Jarig betsaan van de Raad van State en het antwoord van de Vice-
President F.Beelaerts van Blokland, 1938

 28. Toespraak van de Vice-President van de Raad van State ter 
herdenking van het 350-jarig bestaan van de Raad van State op 12 april 
1938, 1938

88 1939-1954
 1. Toespraak voor "Nederland in den Vreemde" 10 juni 1939, getiteld: Onze

taak in het buitenland, 1939
 2. Vrij Nederland (Londen) 31 aug. 1940 met blz. 98 artikel van Beelaerts 

van Blokland, 1940
 3. Artikel voor het Soerabajasch Handelsblad okt. 1940, 1940
 4. Radiorede voor Zuid-Afrika ter gelegenheid van de Dingaansdag op 16 

dec. 1940, 1940
 4a. Toespraak voor Radio Oranje over Zuid-Afrika en de oorlog, 22 april 

1941, 1941
 5. Radiorede voor de BBC uitgezonden op 27 april 1941 voor Zuid-Afrika 

en Nederlandsch-Indië getiteld: De betekenis van het Huis van Oranje, 
1941

 6. Engelse tekst (onbekend voor welk gezelschap of voor welke 
uitzending) betreffende de onmogelijkheid van "neutraliteit" na de oorlog
1939-1945 (datum eveneens onbekend) vermoedelijk mei 1941, z.j. [1941?]

 7. Redevoeringvoor een Nederlandse kring in de voorzomer van 1941 
betreffende de Nederlandse buitenlandse politiek en de grondslagen 
daarvan, 1941

 8. Redevoering voor de Vereniging Pro Patria gehouden op 1 juli 1941 met 
als titel: Nederland en Oranje, 1941

 9. Radiorede 15 sep. 1941 ter gelegenheid van Prinsjesdag, 1941
 10. Rede (radiorede ? ) ter gelegenheid van Koninginnedag, 1942
 11. Uiteenzetting betreffende het regentschap naar aanleiding van een 
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Koninklijk Besluit dat deze aangelegenheid regelt voor de gevallen dat de 
Staten-Generaa1 niet de door de Grondwet vereiste medewerking 
kunnen geven, [c. 1943]

 12. Artikel in De Vliegende Hollander van 1 sep. 1943 naar aanleiding van 
Koninginnedag, 1943

 13. Artikel in De Roerganger naar aanleiding van Kerstmis 1943, 1943
 14. Rede voor de vereniging "Neerlandia" ter gelegenheid van de 

herdenking van de verjaardag van Prinses Juliana 1 mei 1944, 1944
 15. Nederlandse tekst van een in het Engels uitgesproken rede op 16 dec. 

1944, 1944
 16. Tekst van een radiorede ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses

Juliana op 30 april 1945, 1945
 17. Radiorede op 31 augustus 1946 voor de wereldomroep van "Radio 

Nederland", 1946
 18. Radiorede voor het Comité voor de Jubilea 1948, 1948
 19. Artikel ter herdenking van het 75-jarig bestaan van de "Volkstem" 

(Zuid-Afrika), 1948
 20. Intervieir met F. Beelaerts van Blokland ter gelegenheid van de 

troonswisseling over de betekenis van de monarchie 25 aug. 1948, 1948
 21. Radiorede voor de BBC ter gelegenheid van de komende 

troonswisseling 26 aug. 1948, 1948
 22. Brief inz. het BBC program ter gelegenheid van de troonsafstand van 

Koningin Wilhelmina (met uitgezonden teksten) 4 sep 1948, 1948
 [nr. 23 niet gebruikt]
 24. Artikel in Elseviers Weekblad over de Benelux 9 oktober 1948, 1948
 25. Artikel over het werk van het Rode Kruis in mei-nummer van "Het 

Nederlands Roode Kruis blz. 8", 1950
 26. Gesprek met F. Beelaerts van Blokland (NRC 22 januari 1949), 1949
 27. Radiotoespraak ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Prinses 

Wilhelmina 31 augustus 1950, 1950
 28.Artikel in Elseviers Weekblad 30 sep. 1950 betr. de onrust veroorzaakt 

door de gebeurtenissen in Korea en de ongegrondheid van die onrust, 
1950

 29. Verslag in de Libre Belgique van een interview niet F. Beelaerts van 
Blokland waarin de Nederlanders worden aangemoedigd zich meer te 
interesseren in Congo 5 okt. 1950, 1950

 30. Artikel in de "Nieuwe Courant" 4 mei 1950 ter herdenking van de vijfde
mei 1945, 1950

 31. Radiotoespraak van 22 mei 1954 ter gelegenheid van de verjaardag 
van Dr. Malan. (80 jaar), 1954

 32. Radiotoespraak ter herdenking van de ondertekening van de 
douaneovereenkomst tussen de Luxemburgse, Nederlandse en Belgische 
regeringen, uitgesproken begin sep. 1954, voorbereid 29 juli en 30 aug. 
1954, 1954

 33. Tekst van een toespraak bij het 25-jarig bestaan van ‘onze vereniging’ 
onder de titel ‘Onze taak in het buitenland’, z.j. [c. 1950]

89 Dossier van Frans Beelaerts van Blokland inzake de vooroorlogse "kwestie van 't 
Sant".

 1. Artikel in Volk en Vaderland 8 juni 1935 - de eerste publicatie in de pers over de z.g. zaak-
Van 't Sant

 2. Brief van L.H.N. Bosch van Rosenthal 6 aug. 1934 betr. schriftonderzock in de zaak-Van 't 
Sant

 3. Verweerschrift van Van ’t Sant, [c. 1935]
 4. Brief van F. van 't Sant dd 6 feb. 1935 betr. benoeming van een nieuwe Commissaris van 

Politie te Schiedam
 4a. Arbitraal vonnis van A.F.O. van Sasse van Ysselt, Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck en B.C. 

de Savornin Lohman in de kwestie tussen H.F.L.K. van Vredenburch en F. van ’t Sant inzake 
de uitkering aan Elisabeth le Roi, 1935

 5. Verzoek van de rechter-commissaris Van Vrijberghe de Koning 23 nov 1935 om F. 
Beelaerts van Blokland te horen over de zaak-Van ’t Sant



176 Beelaerts van Blokland 2.21.253

 5a. Brief van L.H.N. Bosch van Rosenthal 31 jan 1936
 6. Brief van Mr. Goseling (Minister van Justitie) 9 juni 1938 met bijlagen betr. diens brief aan 

de Voorzitters van de beide Kamers der Staten Generaal over de zaak-Van ‘t Sant
 7. Aantekening van F. van ‘t Sant over verlenging van de actie tegen hem door het 

inschakelen van een nieuwe schriftkundige i.v.m. een voorgenomen reis naar 
Nederlandsch-Indië en een operatie van zijn vrouw. NB. Aantekening 2014: in 2012-2014 
niet aangetroffen.

 8. Briefje van P.S. Gerbrandy 9 nov 1948 ten geleide bij zijn op schrift gestelde verklaring 
inzake Van 't Sant in Londen toezendt.

 9. Krantenknipsels, 1935

90 Particuliere correspondentie van Frans Beelaerts van Blokland als minister van 
Buitenlandse Zaken.
1928-1933
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): Behalve het eerste stuk betreft het hier 
brieven welke de particulier secretaris van minister, jhr. G. van Reenen, heeft behandeld. De stukken 
beginnen dan ook pas na diens optreden in 1928. Over het algemeen zijn de brieven slechts van 
belang in zoverre zij de data vastleggen van bezoeken. Daarom is hier slechts gecatalogiseerd 
datgene wat op zichzelf van enig belang kan zijn.

 1. Ontwerp en definitieve vorm van het program van het Kabinet 1929
 2. Brieven 29 juni 1928 - 31 december 1928
 a. brief aan Adj. van Z.K.H.de Prins der Nederlanden 20 sep. betr. aanvaarding 

beschermheerschap van Bulgaars Steun-Comité
 b. brief aan "Nederland Vooruit" 25 okt. Min. kan geen gevolg geven aan verzoek enkele 

regels te schrijven ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Vrijwillige 
Burgerwachten in 1918

 c. brief aan Gezant van Guatemala 22 november betr. het niet bestaan van een verdrag 
tussen Nederland en Guatemala

 d. brief aan prof.van Eysinga inz. de Commissie tot herziening van het Statuut van het 
Internationaal Gerechtshof 28 nov.

 e. Nota betr. het decoratie-beleid
 f. Aantekening betr. verhuizersfirma dd. 8 dec.
 g. Aantekening dd 21 dec. over de gelijke rang van de Chefs der Comptabiliteit op de 

verschillende Departementen
 h. Copie van verslag van de commissie voor de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Handel 2 4 dec.
 i. Twee brieven resp. 31 december 1928 en 21 mei 1929 van de heer Van der Hoop van 

Slochteren inhoudende een verzoek om medewerking teneinde het slot Oranienstein te 
Diez te verlossen van de Franse bezettingstroepen. Inliggend ook een reactie van koningin 
Wilhelmina en een rondschrijven van de heer Van der Hoop over het afwikkelen van deze 
zaak. (De reddingspoging is volkomen geslaagd)

 3. Brieven 1 januari 1929 - 30 juni 1930
 a. Nota dd 7 feb. 1929 inzake suiker
 b. Brief van de heer Sugimura dd 8 Aril 1929 (Sugimura kont ook voor in de verzamling 

brieven 71-79 blz. 26)
 c. Brief van de heer Drion dd 18 mrt. 1929 betr. een poging tot rechtzetting door Dr.E.van 

Raalte in de Journal de Geneve die op niets uitliep.
 d. Brief van Minister Reijmer (Waterstaat) betr. de werkkring van Ir Ring 2 okt. 1929
 e. Brief van Mr.G.Vissering dd 8 okt. 1929 betr. het wederom noteren van Italiaanse fondsen 

op de Amsterdamse Effectenbeurs
 f. Nota betr. Batenburg en Folmer (verhuizers) 9 okt. 1929
 g. Brieven aan Gezant te Berlijn van 31 jan. en 11 feb. 1930 betr. de economische 

berichtgeving van het Gezantschap te Berlijn
 h. Brief van rr. J.W. Albarda van 3 feb. 1930 betr. ontwapening en de Socialistische Arbeiders 

Internalionale
 i. Aantekening dd 3 maart 1930 betr. een bezoek vande Gezant van Salvador die stimulering 

van het gebruik van koffie voorstaat.
 j. Brief van Gezant te Brussel over bezoek Graaf Carlo Sforza aan den Haag dd 2 mei 1930 

(Sforza woonde te Brussel als émigré omdat hij tegen het fascistisch regime was. Hij heeft F.
Beelaerts van Blokland wel in die tijd bezocht maar dat was misschien later in het jaar. Hij 
was een collega van F. Beelaerts van Blokland in China geweest en had later een rol 
gespeeld in de Italiaanse politiek)
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 3a. Brieven 1 juli – 31 december 1930
 k. Brieven 24 nov. 1930 en 27 nov. betr. lezing Coudenhove Kalergi waarbij F. Beelaerts van 

Blokland de boot afhoudt
 l. Brieven van 1 en 5 dec. 1930 betr. rede Gezant te Brussel in het Frans
 m. Brief van Mohwinkel dd 10 dec. en aan hem van 15 dec. 1930 betr. het ontwerp vooreen 

wapenstilstand in de tarieven-oorlog
 4. Brieven 1931
 a. Persbureau M.S.Vaz Dias verzoekt 10 jan. rede te houden op 16 jan. voor het Europees 

Studie Comite te geneve vooraf te moge krijgen
 b. "The Dawes Way"verzoekt adhaesie voor zijn ideën i.v.m. de econ.crisis
 c. Stukken betr. een artikel over Rijnvaart kwesties in Grotius van de hand van prof. van 

Eysinga 20 feb. 1931
 d. Brief Algemeen Nederlandsch Verbond van 2 apr. 1931 betr. rede gezant te Brussel (zie blz.

1 3.1)
 e. Twee brieven van Ir.J.W.ALbarda dd 30 nov. 1931 betr. de toelating van Giovanni Basseni 

(met minute antwoord)
 5. Brieven 1932. Dagvaarding inz. een procedure te Amsterdam dd 7 juni 1932
 b. Dagvaarding inz. een procedure voor het Hof te Amsterdam dd 15 nov. 1932 met een 

briefje van Minister Donner over de houding welke ware aan te nemen
 6. Brieven 1933
 a. Brief van 20 jan. 1933 aan Initiatief Comite Oranje Retoging te Amsterdam waarin 

lidmaatschap Erecomite wordt afgewimpeld na overleg met Minister Ruys de Berenbroek

91 Ingekomen brieven en gestencilde nota's van Th.M. van Welderen baron Rengers bij
jhr. mr. Frans Beelaerts van Blokland.

 1. Brief van 14 sep. 1929 waarbij:
 a. Enkele aantekeningen over de verhouding van Nederland tot België
 b. Het Kanaal Antwerpen-Luik (2 expl)
 c. De brief van Paleologue van 14 september 1914 (2 expl)
 d. Supplement op de memorie over het kanaal Antwerpen-Luik
 2. Brief van 13 okt. 1929 betr. de status van het Frans-Belgische verbond over de verdediging

van september 1920
 3. Aantekening van Rengers over West-Europa nov. 1929
 4. Aantekeningen uit de maand februari 1930:
 a. Losse aantekeningen over de Belgische expensie-politiek
 b. De Belgische Regering, het comité de Politique Nationale en de Rijnlandse Separatisten
 c. Het Annexionisme en Luxemburg
 5. Briefje van 28 juni 1933 met opvattingen over de toestand in Duitsland, waarbij 

aantekeningen over feiten en handelingen, die in 1914 tot de oorlog hebben geleid (juni 
1930)

 6. Aantekening: de Duitse Oorlogsschuldvraag (april 1933 met wijziging van juni 1933)
 7. Aantekening: Iets over de kanalen Antwerpen-Moerdijk en Antwerpen-Luik (mei 1933)
 8. Briefje van 19 augustus 1934 waarbij Aantekeningen over het karakter van de Crisis 

(augustus 1934)

92 Dossiers van Frans Beelaerts van Blokland inzake kabinetscrises.
 1. Aantekeningen, correspondentie deels met bijlagen, verzamelde kranten, ontwerp-

rapport met geleidebrief aan de koningin betreffende de kabinetscrisis van 1923 en de niet-
geslaagde poging van Beelaerts van Blokland tot vorming van een extraparlementair 
kabinet

 2. Aantekeningen, kranteknipsels, correspondentie, ontwerp-adviezen aan en/of 
convocaten en/of dankbetuigingen van de koningin betreffende kabinetcrises 1933-1955 en 
in het algemeen

93 Teksten van artikelen van Frans Beelaerts van Blokland over de Raad van State.
 1. Verslag van de buitengewonde vergadering van de Raad van State van 1 oktober 1931 ter 

herdenking van de instelling van de Raad van State op 1 oktober 1531, met tekst van de rede
van de vice-president graaf van Lynden van Sandenburg en de uitnodiging voor de minister 
van Buitenlandse Zaken F. Beelaerts van Blokland.

 2. Brieven van M.J. Leendertse betreffende de voorbereiding van een Oranjebundel onder 
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de titel ‘De hechte band’, 1935
 3. Manuscript van het artikel voor ‘De hechte band’ van F. Beelaerts van Blokland over de 

Raad van State [1935], met daartoe dienende aantekeningen
 4. Rede van de vice-president F.Beelaerts van Blokland op 8 april 1937 ter gelegenheid van 

de intrede van Z.K.H. Prins Bernhard in de Raad van State NB. Aantekening 2014: in 2012-
2014 niet aangetroffen.

94 Ledenlijsten van het Nationaal Comité voor het huwelijksgeschenk aan prinses 
Juliana en prins Bernhard en zijn ondercomités, circulaires, krantenknipsels en bij 
Frans Beelaarts van Blokland als lid van het Eerecomité ingekomen 
correspondentie.
1936
G BvB tekende c. 1985 aan: Het eigenaardige van deze portefeuille is, dat het eerste stuk een 
uittreksel is van de schenkingsacte van het Huis Sorghvliet, toegezonden bij brief van de secretaris-
generaal van Financiën A.M.C. van Asch van Wijck aan F BvB. Blijkbaar heeft men wellicht op het 
Ministerie van Financiën gedacht dat Sorghvliet een passende woonplaats zou zijn voor prinses 
Juliana en haar aanstaande echtgenoot.

95 Convocaten, gastenlijsten, programma’s, menu’s, kranteknipsels en 
herdenkingspublicaties ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en 
prins Bernhard.
1936-1937

96-102 Stukken betreffende de betrekkingen van Frans Beelaerts van Blokland met Zuid-
Afrika.
1938-1956
96 Stukken betreffende de reis van Frans Beelaerts van Blokland als 

afgevaardigde van Nederland bij de herdenking van de ‘Grote Trek’, 
1938

 l. ‘Verslag’ van de reis opgebouwd uit krantenknipsels, foto’s enz. (62 
blz.), 1938

 2. Bijlagen bij het verslag sub 1, 1938
 a. programma van de vlucht
 b. programma in Zuid-Afrika
 c. programma van de Voortrekker-Eeufees-viering 14-16 december 1938
 d. rede van Beelaerts van Blokland bij het Voortrekkermonument, in 

Nederlands (handschrift), Afrikaans en Engels (gedrukt)
 e. programma kranslegging ter nagedachtenis van Andries Pretorius en A.

Hendrik Potgieter 16 dec. 1938 te Pretoria
 f. programma bezoek Kaapstad
 g. menu en deelnemerslijst banket te Kaapstad
 h. diverse kaarten en uittreksel uit het reisverslag van G. Beelaerts van 

Blokland uit 1812
 3. Correspondentielijst van brieven van enig belang, 1938
 a. Verzoek Minister Patijn om Nederland te vertegenwoordigen bij de 

herdenking van de Grote Trek 12 okt. 1938
 b. Copie van een rapport van de Gezant te Pretoria betreffende de 

tentoonstellingen binnen Zuid-Afrika en de gevolgen daarvan voor de 
herdenking van de Grote Trek 31 okt. 1938

 c. Brief van de Gezant te Pretoria, betreffende het program 2 nov.
 d. Brief van de Gezant te Pretoria, betreffende het program 5 nov.
 e. Brief van de Gezant te Pretoria, betreffende het program 9 nov.
 f. Brief van de Voorzitter van het Voortrekker Eeuwfeest Komitee 14 nov.
 f-1. Brief van de gezant 16 nov 1938
 g. Brief K.L.M. betreffende stop te Napels 19 nov.
 h. Brief van de Gezant te Pretoria betreffende de rede te houden bij het 

Voortrekkermonument 19 nov.
 h-1. Brief van het ministerie ten geleide bij reisdocumenten, 24 november

1938
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 h-2. Brief van de gezant 24 nov 1938
 h-3. Brief van E.N. van Kleffens ten geleide bij ontwerp voor een brief van 

de koningin aan de Gouverneur-Generaal, 25 november 1938
 i. Brief van de Gezant te Pretoria betreffende te toestand in Zuid-Afrika 

26 nov. 1938
 j. Brieven van K.L.M. met gegevens 29 nov. 1938
 j-1. Brief van P.J. van Winter, maandblad ‘Zuid-Afrika’, 29 nov 1938
 k. Aanbieding Oorkonde van Algemeen Nederlands Verbond 2 dec.
 l. Toezending brief van H.M.de Koningin voor de Gouverneur-Generaal 

van de Unie van Zuid-Afrika 5 dec.
 m. Brief van mw. Steyn (weduwe van de laatste President van de Oranje 

Vrijstaat) ter verwelkoming 5 dec.
 m-1. Brief van L.M. Ariël, voorzitter Bloedrivier Eeuwfeest Comité te 

Utrecht, Natal, 7 dec. 1938
 m-2. Ingekomen telegrammen, 11 dec. 1938
 m-3. Toegangskaarten voor de audiëntie van de Gouverneur-Generaal, 

met geleidebrief, 13 dec. 1938
 n. Brief van Sir Patrick Duncan, Gouverneur-Generaa1 van de Unie van 

Zuid-Afrika, bedankt voor de brief van Hare Majesteit, 13 dec.
 n-1. Bedankbrieven voor gelukwensen bij verjaardag van koning George 

VI, 14 december 1938
 o. Hartelijke brief van L.Lorenzen te Stellenbos 17 dec.
 p. Brieven van de Gezant te Pretoria betr, de onmogelijkheid de feesten te

Bloemfontein bij te wonen, 19 dec.
 q. Brief van de Gezant te Pretoria aan Den Haag betreffende de aankomst

der missie, 20 dec.
 r. Telegram van de Gezant te Pretoria over herdenking bij Bloedrivier met 

minute van de brief van F. Beelaerts van Blokland terzake 23 dec.
 r-1. Brief van de gezant over handtekeningen op poststukken met de 

bijzondere KLM-vlucht, 22 december 1938
 s. Danktelegram generaal Herzog 29 dec.
 t. Brief van de Gezant te Pretoria betreffende de immigratie van 

Nederlanders, met kranteknipsel 30 dec. 1938
 u. Correspondentie en telegrammen met goede wensen bij vertrek en 

gelukwensen bij thuiskomst, 1938-1939
 v. Brief van mevrouw Steyn (zie m) 25 jan. 1939
 w. Verslag aan de minister van Buitenlandse Zaken 26 jan. 1939 en brief 

van 27 jan met decoratievoorstellen
 x. Brief van Herzog om te danken voor Nieuwjaarswensen 30 jan. 1938
 y. Brieven van het ministerie betreffende de afwikkeling van de reis, 1939
 4. Overige stukken, 1938
 a. Reisverslag van de heer N. Pliester, directeur van reisbureau Lissone 

Lindeman
 b. Portret van mw. Steyn
 c. Portretten van Sir Patrick en Lady Duncan
 d. Die Volksstem van 17 december 1938 (zie blz. 5) en Die Oosterling 2 

december 1938
97 Correspondentie, reisbescheiden, teksten van redevoeringen en 

voordrachten ter gelegenheid van de reis van Frans Beelaerts van 
Blokland daarheen en herinneringsfoto aan de ‘Dingaansvlucht’ naar
Zuid-Afrika, 1938

 1. Correspondentie en marge van de reis naar Zuid-Afrika, 1938-1939
 a. Brief van de Suid Afrikaanse Studente Vereniging te Amsterdam dd 22 

nov 1938 betreffende de aanbieding van een oorkonde
 b. Brieven van A.F. Philips dd. 22 nov. en 1 dec. 1938 betr. aanbieding van 

een Philips radio toestel aan de Gouverneur Generaal van de Unie van 
Zuid-Afrika

 c. Brief van Marij Thoolen met goede wensen dd. 10 nov. 1938 (Zij was in 
Zuid-Afrika geboren)

 d. Brief van W.F.L. van Bylandt tijdelijk zaakgelastigde te Cairo inz. diner 
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aldaar dd 17 nov 1938
 e. Lied van Jan Swart "Die Ossewa" aageboden via de kapitein van de 

"Bloemfontein" van de Holland-Afrika. Lijn.
 f. Brief van de heer D. Barendse, een van de medereizigers van de 

"Reiger”, 11 jan 1939
 g. Brief van de heer E.C.M. Voigt dankend voor kopie van "de Standaard", 

17 april 1939
 h. Brief van S.P. Engelbert van Pretoria voor kopie van "de Standaard", 6 

mei 1939
 i. "De Standaard" van 15 maart 1939 gewijd aan Zuid-Afrika (zie voor 

artikel F. Beelaerts van Blokland pagina III)
 j. Brief van J.G. Kotze te Kaapstad, 25 dec. 1938
 k. Brief van P.J. Idenburg, 20 nov 1938
 l. Brief van G.W. Arkenbout, 29 nov 1938
 2. Stukken betr. de reis, 1938
 a. Reisplan met kaart en passagebewijzen
 b. Briefkaart F. Beelaerts van Blokland uit Napels aan echtgenote
 c. Brief G. Beelaerts van Blokland uit Khartoem aan moeder 8 dec. 1938
 d. Brief van Mw, van Lennep aan mw. Beelaerts van Blokland, 14 dec. 1938
 e. Brief G. Beelaerts van Blokland aan moeder 16 dec. 1938
 f. KLM-gegevens voor Napels en Cairo, foto's van pIaatsen onderweg
 g. Uitnodiging voor Port Elizabeth Club
 h. toezending foto's door de heer Pestman van de KLM
 i. nieuwjaarswens van de gezant en echtgenote, 1938
 3. Diverse redevoeringen en boodschappen, 1938
 a. rede bij het voortrekkersmonument
 b. rede te Kaapstad
 c. afscheid te Pretoria
 d. boodschap aan Gouverneur van Noord-Rhodesia te Lusaka
 e. indrukken van de reis voor de KLM.
 f. concept-brief aan een ‘minister’ over de film ‘Die geskiedenis van Suid-

Afrika’, 25 dec. 1938
 4. Foto van het herinneringsbord van de ‘Dingaansvlucht’, kranteknipsels,

toegangskaart voor een ongeïdentificeerde gelegenheid, 1938
98 Documentatie over Zuid-Afrika en aantekeningen van en voor Frans 

Beelaerts van Blokland ten behoeve van resp. over zijn reis, 1938
99 Krantenknipsels verzameld gedurende de reis naar Zuid-Afrika, 1938
100 Documentatie en enige correspondentie over de Nederlandse 

betrekkingen met Zuid-Afrika in de oorlogsjaren en het in 1942 aan F
BvB verleende eredoctoraat van Witwatersrand, 1940-1946

101 Documentatie en correspondentie betreffende het weer op gang 
brengen van de culturele betrekkingen met Zuid-Afrika, en stukken 
betreffende de werkzaamheid van het Nederlands Cultuurhistorisch 
Instituut aan de Universiteit van Pretoria, 1946-1956

102 Correspondentie en documentatie betreffende de reis van F BvB op 
uitnodiging van de Zuid-Afrikaanse regering naar Zuid-Afrika ter 
bijwoning van de voering van de 300e verjaardag van de landing van 
Jan van Riebeeck op Kaap de Goede Hoop, 1952

103 Particuliere briefwisseling van Frans Beelaerts van Blokland.
1933-1952 en z.j. [c. 1930]

 1. bundeltje brieven uitgezocht uit de vele van dr. Van Broekhuysen gezant van de Unie van 
Zuid-Afrika te ’s-Gravenhage 1933-1952

 2. 14 apr. 1949 van J.R. Clifford Cock van Breugel betr. het wapen van de familie Burman en 
de voorouders van Anna Maria de la Bassecour, gehuwd met Caspar Burman, met bijlage

 3. 71 okt 1950 mw. Coelho de Almeida NB. Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): Mw. Coelho was Nederlandse van geboorte was en fungeerde, toen haar man 
gedurende de oorlog Brazilaans consul-generaal te Gothenburg was, als een van de twee 
tussenadressen voor de correspondentie gedurende de oorlog tussen F. Beelaerts van 
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Blokland en zijn echtgenote.
 4. 29 nov 1946 W.A. Gevers Deynoot betr. een portret van Anne Lohman, echtgenote van 

Adriaan Gevers Deynoot
 5. 9 dec. 1948 G.C.D. baron van Hardenbroek betr. een boek en zijn bezoek aan Ottawa
 6. 20 en 27 sep. 1947 G.H. van Herwaarden betr. de afstamming van zijn voorvader Matthijs 

van Herwaarden geh. met Catharina van der List (2 feb. 1698) en daarna met Catharina 
Brouwer (29 nov. 1705), met aantekeningen van Beelaerts van Blokland voor een antwoord

 7. 31 mei 1948 Van der Does de Willebois naar aanleiding van het overlijden van Beelaerts 
van Blokland’s schoonzuster J.C. Snoeck NB. Aantekening van G. Beelaerts van Blokland 
(1908-1997): Willebois woonde des zomers te Hintham niet ver van haar.

 7a. Aantekening van F. Beelaerts van Blokland over de genealogie-Kneppelhout z.j. [c. 1930]
 8. enkele van de vele felicitatiebrieven ter gelegenheid van zijn benoeming tot vice-

president van de Raad van State 1933
 9. brieven aan F. Beelaerts van Blokland van schrijvers die hun schrifturen aanboden, 1912, 

1940
 10. enkele van de vele felicitatiebrieven bij zijn 80e verjaardag, 1952

104 Stukken betreffende de advisering door Frans Beelaerts van Blokland als 
vicepresident van de Raad van State over het ontwerp-KB omtrent de wijze waarop
aangifte wordt gedaan van geboorte en overlijden van het koninklijk huis, en 
correspondentie, aantekeningen, krantenknipsels, foto’s en documentatie 
betreffende gebeurtenissen samenhangend met de geboorte van de prinsessen 
Beatrix, Irene, Margriet en Marijke.
1934-1947

105 Stukken betreffende de bemoeienissen van Frans Beelaerts van Blokland met 
vraagstukken van de Nederlandse regering in Londen, te weten de Centrale 
Inlichtingen Dienst [C.I.D.], rapporten uit bezet Nederland, maatregelen te nemen 
voor de overgangstijd, "gedachten over de toekomst", instelling van een tijdelijk 
bewind, zuivering, banden met Zuid-Afrika in oorlogstijd, Oost-West-
verhoudingen, Oranjehaven, ontstaan van de rede van de koningin over Indonesië 
van 1942, reizen van de koningin en haar kinderen.
1940-1945
Zie voor andere semi-ambtelijke bescheiden met betrekking tot beraadslagingen over de terugkeer 
naar Nederland hoofdstuk III.
Aantekening 2014: Door de gebrekkige omschrijvingen, de chaotische toestand van de eenheid en 
het ontbreken van een subnummering kon in 2013 niet worden vastgesteld wat met zekerheid aan- 
dan wel afwezig was

A. Map CID (Centrale Inlichtingen Dienst), 1942-1943
 1. Lijst van dossiers
 2. Bloknoten en copieën van mededelingen aan Gerbrandy uit april 1942 inzake
 a. Hazelhoff Roelfsema, Tazelaar en Dogger
 b. pogingen van de zijde der Regering om Rabagliatti uit te schakelen
 3. Instructies voor de inlichtingendienst nov. 1942
 4. Aantekeningen van F. Beelaerts van Blokland inzake initiatief van Sluyser om Vorrink te 

doen overkomen naar Engeland en commentaar van 't Sant daarop
 5. Organisatie van de Inlichtingendiensten mei -november 1942 met verschillende 

aantekeningen o.a. van F. Beelaerts van Blokland over gesprek met Michielsen
 6. Aantekeningen en codetelegrammen betreffende het wantrouwen in Nederland jegens 

Van 't Sant en de maatregelen genomen in Londen
B. Map Rapporten, 1940-1943

 1. Verslag over de NederIandse Unie, 1940
 2. Verslag Ir. B. Springer, 1942
 3. Aantekening over een verslag van maj. ir. Den Boer, [c. 1943]
 4. Verslag Mr. Warendorff, 1943
 5. Verslag P. Six NB. Aantekening 2014: in 2012-2014 niet aangetroffen
 6. Verdere verslagen en aantekeningen daarop, [c. 1940-1943]

C. Map Overgangstijd, 1941-1943
 1. Politiek Londen, 1941-1942
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 a. Lijsten met mogelijkheden van een verkleind Ministerie
 b. Aftreden Ministers Steenberghe en Welter
 c. Rede over de benoeming van Minister Kerstens
 d. Wetsontwerp Regentschap februari 1942
 e. Losse aantekeningen
 2. Uiteenlopende onderwerpen, 1942-1943
 a. Aantekeningen over verschillende onderwerpen in verband met de terugkeer
 b. Aantekeningen van H.M. over een redevoering (waren op tentoonstelling Koningin 

Wilhelmina in 1981)
 c. Stukken aan de Minister-president met aanwijzingen hoe te handelen gedurende de 

afwezigheid van H.M. in Canada
 d. Aankondigingen van het Geallieerd Opperbevel
 e. Een aantal ideeën en ontwerpen

D. Map Toekomst, 1941-1943
 Nota Gerbrandy 20 april 1941, 1941
 Nota van Lidth de Jeude juni 1941, 1941
 Opmerkingen F. Beelaerts van Blokland over nota van Lidth de Jeude, 1941
 Nota Albarda: Beginselverklaring, herstel van het parlementaire stelsel 20 sep 1941, 1941
 Nota Albarda 2 okt. 1941, 1941
 Notitie van G. Beelaerts van Blokland voor zijn vader F. Beelaerts van Blokland over 

‘veranderingen in het parlementair bestel in Nederland’, [c. 1943]
 Aantekening van F. Beelaerts van Blokland over de opvattingen van Van 't Sant over de 

reorganisatie der politie, [c. 1942]
 Rapporten uit OD-kringen betreffende het naoorlogse bestel in Nederland, 1943
 Uiteenlopende notities van F. Beelaerts van Blokland, [c. 1943]

E. Map Tijdelijk Bewind, 1943
 Interim-rapport van de studiegroep voor reconstructieproblemen (studiegroep Rijkens) 

over tijdelijk bewind
F. Map over de geschiedenis van de rede van H.M. over Indonesië, 1942

 1. Eerste ontwerp
 2. Veranderingen door van Mook
 3. Veranderingen door Gerbrandy

G. Map Koninklijke reizen, 1942
 Aantekeningen over reis Prinses Juliana haar Ver. Staten, 1942
 Cijfertelegrammen over het bezoek van Hare Majesteit aan de Verenigde Staten, 1942

H. Map Terugkeer naar Nederland, 1944
 Aantekeningen van F. Beelaerts van Blokland over maatregelen en personen in verband met

de terugkeer naar Nederland, 1944
I. Map Oranjehaven, 1942-1948

 Correspondentie betreffende "Oranjehaven", 1942-1948
J. Map Zuivering, 1944-1945

 Hoofdzakelijk stukken van de Commissie van advies voor de zuivering van ambtenaren 
waarvan F. Beelaerts van Blokland voorzitter was; verder enige brieven van Minister Burger 
waaruit blijkt dat deze zich in zijn zuiveringsbeleid geremd voelde door de Minister van 
Justitie, 1944-1945
K. Map Banden met Zuid-Afrika, 1940

 O.a. bewijzen van het medeleven van de Afrikaners met het bezette Nederland, 1940
L. Map Nederland - Nederlands-Indië, 1942

 Beschouwingen over de verhoudingen Nederland met Nederlands-Indië, 1942

106 Programma’s, uitnodigingen, menu’s, brochures, foto’s en andere stukken 
betreffende "contacten in Londen" van Frans Beelaerts van Blokland, alsmede 
ingekomen gelukwensen bij zijn 70e verjaardag.
G BvB tekende c. 1985 aan: bewaard gebleven omdat zij een kijk geven op de grote activiteit van de 
heer Beelaerts van Blokland met het doel allerlei contacten te leggen en te onderhouden. Bij dit alles
stond uiteraard het vaderlands belang op de eerste plaats. Het is dan ook passend dat het tweede 
stuk de dankdienst ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in 
Londen betreft en het laatste stuk de Dankdienst voor de bevrijding.

107 Stukken betreffende de activiteiten van BvB als voorzitter van het Comité van 
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Belgisch-Nederlandsch-Luxemburgsche Samenwerking en de herdenking van zijn 
overlijden in dat verband.
1945-1947, 1956

108 Stukken betreffende de deelneming van Frans Beelaerts van Blokland aan de 
activiteiten van het Internationale Comité voor Europese Vredesvraagstukken.
1944-1948
Toelichting van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): Dit is een eigenaardige portefeuille over een 
gezelschap, dat in Nederland vrijwel onbekend zal zijn en blijven. Als achtergrond voor de hierin 
aanwezige stukken diene het volgende: Toen de oorlog ten einde begon te lopen begonnen de 
kleine mogendheden en ook veel particulieren zich zorgen te maken over de toostand die door de 
vrede zou worden gevestigd. De Duitse propaganda die toch nog steeds kon werken in neutrale 
landen en ook in de landen van de geallieerden begon te spelen op een "edelmoedige vrede". Dit 
wekte natuurlijk verontrusting op bij degenen die het meeste onder de Naziheerschappij hadden 
geleden en bij degenen die, zoals Lord Vansittard, voor een harde aanpak waren. De eis van 
onvoorwaardelijke overgave die de geallieerden hadden gesteld, was bij velen in de Verenigde 
Staten niet populair. Het Russische optreden in Oost-Europa deed ook de vraag rijzen of het wel 
goed was Duitsland al te hard aan tempakken.
In deze omstandigheden ontstond het Internationale Comité voor Studie van Vredesvraagstukken. 
Het ontstaan van het genoemde Comité blijkt niet uit deze portefeuille. Het is evenwel waarschjnlijk 
dat Lord Vansittard (oud-ambtenaar van het Foreign Offiice, die wegens zijn felle anti-Duitse 
houding op een zijspoor was gezet) een van de grondleggers is geweest. Dr. Robert Borel, een 
Fransman die vanaf het begin secretaris-generaal van het Comité was, had zijn eigen redenen om fel
tegen een zachte behandeling te zijn. Om een representatief geheel te vormen nodigde men 
vooraanstaande personen van de verschillende geallieerde landen uit om zitting te nemen in de 
genoemde Commissie. Het zal misschien verwondering wekken de heer Beelaerts van Blokland in 
dit gezelschap aan te treffen. Vermoedelijk is de reden daarvoor de volgende geweest. De heer 
Beelaerts ken Lord Vansittard, voor wien hij een grote waardering had wegens diens consequent 
tegengaan van de "appeasement" onder Chamberlain. Verder achtte hij het waarschijnlijk nuttig 
voor Nederland op niveau vertegenwoordigd te zijn in deze Studiecommissie waarvan de uitwerking
niet te voor zien was.
Wie de andere vertegenwoordigers in de Commissie ziet b.v. de heer Gillon, voor België, begrijpt wel 
dat er aanvankelijk iets zat in de opzet van de genoemde Studie Commissie voor Europese 
Vraagstukken. Hieronder volgen alleen de brieven welke meer bevatten dan oproepen voor 
vergaderingen e.d.
Aantekening 2014: in 2012-1014 is de gedeeltelijke inhoudsopgave van G. Beelaerts van Blokland 
(1980-1997) aangevuld tot een volledige. Deze aanvulling vangt aan bij de circulaire van Borel 19 mei 
1945 over de werkzaamheden van het comité, met geleidebrieven 23 en 28 mei aan Beelaerts van 
Blokland.

 Circulaires van dr. Robert Borel 30 mei (met als bijlage afschrift van brief van het Poolse lid 
E. Potulicki), 19 juni, 4, 8 en 22 juli 1944 over de voorbereiding van het memorandum sub 2, 
1944

 Kopie van het memorandum van het comité aan de Britse minister van Informatie Brendan 
Bracken van 28 juli 1944 met geleidecirculaire van Borel 4 aug 1944, 1944

 Brief van minister van Kleffens aan Beelaerts van Blokland 14 aug 1944 met zijn reactie op 
het memorandum sub 2, 1944

 Circulaire van Borel 14 aug. 1944 met addendum op het memorandum sub 2, 1944
 Vraagpunten en beschouwingen van het Franse lid van het comité Vermeil met geleidebrief 

van Borel 17 aug 1944, 1944
 Nota van Borel 3 sep. 1944 "How to put an end to the German danger" met 

geleidecirculaire, 1944
 Circulaire van Borel 7 sept. 1944 over eventueel vertrek van Beelaerts van Blokland, 1944
 Informatiemateriaal van het Reception Committee for Young People from occupied 

Countries en van de Help Holland Council, 1944-1945
 Jaarverslag over 1943 van het Prinses Margrietfonds, 1944
 Circulaire van Borel 10 sep. 1944 betr. een vergadering en de bezwaren van Pritse zijde tegen

de tentoonstelling "Know your enemy", 1944
 Brief van Borel 15 sept. 1944 met als bijlage een brief van de Nederlandse ambassadeur te 

Londen Michiels van Verduynen dat hij Beelaerts niet kan opvolgen als lid van het comité, 
1944

 Memorandum van Borel 18 sep. 1944 betr. de doelstellingen van het Internationaal Comité, 
met geleidecirculaire en bijlagen, daaronder foto’s van Amerikaanse militairen bij een 
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ontmoeting met Duitse burgers, 1944
 Brieven en circulaire van Borel 19, 20, 23 en 27 sep. 1944 over de benoeming van Paul 

Rijkens tot lid ter vervanging van Beelaerts en de Poolse, Tsjechoslowaakse, Noorse en 
Deense bijdragen aan de middelen van het comité, 1944

 Convocaat van Borel 28 sep 1944 voor een bijeenkomst van het comité, 1944
 Memorandum 5 oktober 1944 van Borel over organisatie en doel van het comité, met 

geleidecirculaire 7 oktober 1944, 1944
 Circulaires 25 en 31 okt. en 8 nov 1944 van Borel over samenstelling en activiteit van het 

comité, 1944
 Memorandum 18 nov 1944 van Borel over doel, organisatie en samenstelling van het 

comité, met concept en geleidecirculaire 20 nov, 1944
 Brief van Borel aan Beelaerts van Blokland 12 dec. 1944 met dank voor het aanvaarden van 

het presidium van het comité, 1944
 Klad van een brief van Beelaerts van Blokland aan Borel 19 januari 1945, 1945
 Brief van minister Van Kleffens 20 dec. 1944 waarin hij mededeelt dat de Nederlandse 

Regering (anders dan de Poolse en de Tsechoslowaakse) geen financiële bijdrage aan het 
Comité zal leveren, 1944

 Brief van Borel 30 jan. 1945 met ontwerp-memorandum voor de generaals Eisenhower en 
Montgomery en een circulaire voor de besturen in bevrijd Frans, Belgisch en Nederlands 
gebied, 1945

 Brief van Borel 2 apr. 1945 met een artikel van zijn hand in de Sunday Express en ontwerp 
voor een memorandum over de behandeling van Duitsland, 1945

 Brief 12 apr. 1945 van het Tsjechoslowaakse lid Milos Kobr aan Beelaerts van Blokland met 
procedureel bezwaar tegen de bedenktijd van slchts 24 uur voor een memorandum van 
Borel over de wijze van handelen met de Duitse industrie met minute van antwoord van 
Beelaerts, 1945

 Circulaire van Borel 19 april 1945 over de agenda van de eerstkomende vergadering, 1945
 Brief van Milos Kobr 20 april 1945 aan Beelaerts van Blokland die bij zijn mening sub 19 

blijft, 1945
 Brief van Borel 3 mei 1945 betr. gesprek met ambassaderaad Koukin van de Sovjet-Unie en 

de activiteiten en werkwijze van de Commissie, 1945
 Brieven van 7 en 17 mei van Kobr en 15 mei 1945 van Potulicki betr. het statuut van het 

comité, 1945
 Circulaire van Borel 19 mei 1945 over de werkzaamheden van het comité, met 

geleidebrieven 23 en 28 mei aan Beelaerts van Blokland, 1945
 Brief van P. Rijkens 4 sep 1945 aan Beelaerts van Blokland ten geleide bij afschrift van brief 

van Borel, 1945
 Brief van Rijkens 19 sep 1945 aan Beelaerts van Blokland ten geleide bij circulaires over 

bijeenkomst van het comité, 1945
 Memorandum van Borel over ‘the danger of scientific weapons’ met geleidecirculaire en 

brief aan Beelaerts van Blokland 5 nov 1945 en klad van diens antwoord 12 nov aan Borel, 
1945

 Brieven van Rijkens 13 en 28 nov 1945 aan Beelaerts van Blokland ten geleide bij doorslagen
van brieven aan Borel, 1945

 Brieven van Borel 6 dec. 1945 aan Beelaerts van Blokland ten geleide bij doorslag van 
memo aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, 1945

 Brief van Borel aan Beelaerts van Blokland ten geleide bij circulaires van het comité
 Brief van Borel 15 jan 1946 over het werk van het comité, 1946
 Brief van Borel 5 feb 1946 aan Beelaerts van Blokland met vragen over Nederland en 

stukken dienend voor de beantwoording daarvan, 1946
 Brief van Borel 21 feb 1946 met dank voor inlichtingen, 1946
 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan Beelaerts van Blokland 2 april 1946 met 

bijlage over de ontbrekende noodzaak voor Nederland om zich bij het comité aan te sluiten,
1946

 Memorandum van Borel 13 april 1946 over het resultaat van de oorlog en knipsels resp. 
fotokopie van krantenartikelen 14-16 april als echo daarvan en geleidebrief van Borel 13 mei
aan Beelaerts van Blokland, 1946

 Brief van Borel 28 mei 1946 aan Beelaerts van Blokland over de middelen van het comité, 
1946

 Memorandum van Borel 15 juni 1946 over het gevaar van de Duitse industrie, met 
geledebrief aan Beelaerts van Blokland 29 juni, 1946

 Brieven van Borel 21 aug, 13 sep, 26 okt 1946 en 14 jan 194[7], 1946-1947
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 Memorandum van Borel januari 1947 over ‘the political situation in Germany today’, met 
geleidebrief 14 januari aan Beelaerts van Blokland, brief van de minister van Buitenlandse 
Zaken 28 januari als reactie daarop en klad van antwoord van Beelaerts van Blokland 28 
januari aan Borel, 1947

 Brieven van het Haarlems Dagblad 4 en 7 februari 1947 aan Beelaerts van Blokland ten 
geleide bij retournering van stukken betreffende het comité en over het gebruik dat 
daarvan is gemaakt, 1947

 Memorandum van Borel over in neutrale landen verborgen economisch potentieel van de 
Asmogenheden, met geleidebrief 22 feb 1947 aan Beelaerts van Blokland, 1947

 Brief van Borel 17 dec. 1947 aan Beelaerts van Blokland over de verwijzing van een 
Salomons aan hem, 1947

 Memorandum in Franse en Engelse taal van het comité feb-maart 1949 over waarborgen 
van wereldwijde democratie, met geleidestukken en telegrafische correspondentie over de 
ondertekening door Nederlandse leden en brief van C.E.L. Helfrich 16 feb 1949 over de 
inhoud, 1949

 Brief van Dr.Borel dd 15 feb. 1949 waaruit blijkt dat Admiraal Helfrich Nederlands lid van het
Comité is geworden en dat het Comité zich heeft ingezet voor de verdediging van 
Nederland in de moeilijkheden met Indonesië.

109 Stukken betreffende de regeringsjubilea van koningin Wilhelmina in 1938 en 1948 
en de inhuldiging van koningin Juliana in 1948.
1938, 1948
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): de volgende inhoudsopgave beperkt zich 
tot het ontstaan van het Huldigingscomité en de verschillende plannen die naar voren kwamen. De 
notulen van de verschillende vergaderingen die zich in de map bevinden zijn niet opgenomen 
evenmin als een aantal copieën die aan de Erevoorzitter, F. Beelaerts van Blokland werden 
gezonden. Aantekening 2014: de gedeeltelijke specificatie waarvan G. Beelaerts van Blokland rept is 
in 2012-2014 aangevuld tot een volledige

A. Regeringsjubileum 1938, 1938
 Brieven ingekomen bij Beelaerts van Blokland van J.H. van Riessen en P.J.M. Aalberse in 

verband met het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, 1938
B. Regeringsjubileum 1948, 1947-1949

 1. Brief C.F. Overhoff voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel 22 apr. 1947 
met verzoek om belet i.v.m. Regeringsjubileum, 1947

 2. Brief Overhoff 30 april 1947 met verzoek aan Beelaerts van Blokland om het 
voorzitterschap van het Initiatiefcomité op zich te nemen, met bijlagen, 1947

 3. Brief van het Kabinet der Koningin 7 mei 1947 met afschrift van correspondentie met de 
minister van OKW en van Overzeese Gebiedsdelen over de herdenking van het 
regeringsjubileum, 1947

 4. Krantenknipsels over plannen voor het jubileum in Den Haag, 1947
 5. Brief Overhoff 23 mei 1947 betr. de samenstelling van het Initiatiefcomité, 1947
 6. Brief Overhoff 27 mei 1947 als vorige, 1947
 6a. Brief Overhoff 28 mei 1947 met rectificatie op die van 23 mei, 1947
 7. Afschrift van de brief van het ‘Landelijk Initiatiefcomité 1948’ 9 juni 1947 aan de 

Ministerraad, met bijlagen, 1947
 8. Brief van het Initiatiefcomité aan de Koningin 9 juni 1947, die blijkens bijliggende briefjes 

van minister-president en van de directeur van het Kabinet der Koningin 11 juni 1947 niet is 
overhandigd, 1947

 9. Brieven van minister-president Beel 17 juni 1947 met de definitieve stellingname der 
regering resp. over de rol der overzeese gebiedsdelen, 1947

 9a. Kranteknipsel over decoratie van Overhoff, 1947
 10. Brief van A.C.D. de Graeff 28 juni 1947 betr. huldiging door het Leids Universiteitsfonds, 

1947
 11. Brief van het Leids Vrouwencomité 5 juli 1947 over de huldiging, 1947
 11a. Brief van burgemeester van Amsterdam d’Ailly 15 juli 1947 over de samenstelling van 

het Initiatiefcomité en werkcomité’s, met aantekening van Beelaerts van Blokland 
dienaangaande, 1947

 12. Brief van d'Ailly 4 aug 1947 met bijlage over de weigering van de minister van Financiën 
om geld beschikbaar te stellen voor het Landelijk Initiatiefcomité, met bijlage, 1947

 12a. Brief van d’Ailly 2 sep 1947 over de stand van zaken m.b.t. de viering van het 
regeringsjubileum, met bijlagen, 1947

 12b. Brief van de secretarie van de koningin 26 sep 1947 betreffende een brief van Rutten, 
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1947
 12c. Krantenknipsel over hervatting van activiteiten door de koningin, 1947
 12d. Aantekening van Beelaerts van Blokland over de jubileumviering, [1947]
 12e. Brief van Carel Briels namens de secretaris van het Landelijk Comité 1948 26 sep 1947 

over de ingebruikneming van het secretariaat, 1947
 12f. Brieven van d’Ailly 30 sep, 7 okt en 4 nov 1947 over samenstelling van het Landelijk 

Comité, een eventuele gheldinzameling en het optreden van Briels, 1947
 12g. Aantekening van Beelaerts van Blokland en afschrift van een brief van de minister-

president betreffende de te houden collecte en de verdeling van de opbrengst, 1947
 13. Brieven van d'Ailly 15 nov, 26 nov, 5 dec. en 8 dec. 1947 over de vorming van het 

Nationaal Comité, met bijlagen, 1947
 13a. Convocaten voor vergaderingen op 13 en 18 december 1947 van het Landelijk resp. 

Uitvoerend Comité, met agenda, 1947
 13b. Brief van de commissaris der koningin in Friesland H.P. Linthorst Homan 10 dec. 1947 

over zijn toetreding tot het Uitvoerend Comité, met bijlage, 1947
 13c. Brieven van d’Ailly 15, 18 en 19 december 1947 over voortgang der werkzaamheden, met

diverse bijlagen, 1947
 13d. Concept-notulen van de vergadering van het Uitvoerend Comité van 31 december 1947 

met geleidebrief en agenda voor de vergadering van 5 januari 1948, 1948
 13e. Brieven van G.M. Rutten 9 en 25 januari 1948 en aantekening van F. Beelaerts van 

Blokland over het plan voor een film over Nederland in de laatste 50 jaar als ‘nationaal 
document’, 1948

 13f. Notulen van vergaderingen van het Uitvoerend Comité van 5 en 21 januari, 12 februari, 4
maart, 18 maart, 15 april, 26 mei en 1 juli 1948, deels met bijlagen en met geleidebrieven van
d’Aillyv, 1948

 13g. Aantekening van d’Ailly over het onderhoud met de koningin op 16 maart 1948, met 
geleidebrief, 1948

 14. Brief van d'Ailly 5 apr. 1948 betr. de actie van Carel Briels tot vorming van een fonds voor
kankerbestrijding, met bijlage, 1948

 14a. Brief van Th. Sanders, voorzitter van de Algemene Rekenkamer, 19 april 1948 over de 
verdeling van collectegelden, 1948

 14b. Brief van het Prins Bernhard Fonds 12 april 1948 over de verdeling van collectegelden, 
met bijlage, 1948

 14c. Circulaire van het Uitvoerend Comité 3 mei 1948 over de samenstelling van het 
Nationaal Comité tot voorbereiding van een nationaal huldeblijk, met bijlage, 1948

 14d. Circulaires van het Comité Kroningsstad 1948 juni 1948 met bijlagen, 1948
 14e. Circulaires van het Nationaal Comité Huldeblijk, mei/juni 1948, met geleidestukken, 

1948
 15. Brief van d'Ailly 10 juli 1948 over bijdragen van de Kon. Ned. Mij. tot Exploitatie van 

Petroleumbronnen in Nederlands-Indië en andere grote maatschappijen, 1948
 15a. Brieven, circulaires en telegram van het Uitvoerend Comité en zijn voorzitter d’Ailly 

over de activiteiten, 31 juli – 30 nov 1948, 1948
 16. Brief van J. Samuels 23 sept. 1948 betr. de noodzaak van kankerbestrijding op grote 

schaal, 1948
 17. Brieven van de voorzitter d’Ailly resp. de secretaris van het Uitvoerend Comité resp. de 

directeur van het Centraal Bureau 25 sep., 19, 22 en 30 november 1948, 3 januari, 22 
februari, 10 maart en maart 1949 betr. de vorming van het Koningin Wilhelminafonds voor 
de kankerbestrijding uit de gecollecteerde middelen voor het huldeblijk, hert verslag van 
het Nationaal Comité en de rekening en verantwoording ervan, met bijlagen, 1948-1949

 18. Brief van Carel Briels 1 februari 1949 betreffende achterstand in zijn salarisbetaling, met 
bijlage, 1949
C. Gedenkboek 1948, 1947-1948

 Correspondentie ingekomen bij Frans Beelaerts van Blokland als lid van de redactieraad 
voor het boek ‘Vijftig jaren’, officieel gedenkboek ter gelegenheid van H.M.’s gouden 
regeringsjubileum in 1948, 1947-1948
D. Documentatie regeringsjubileum 1948, 1948

 Verzamelde documentatie en krantenberichten over de viering van het 50-jarig 
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, 1948
E. Inhuldiging 1948, 1948

 Convocaten, tafelschikkingen, menu’s, programma’s en verdere stukken betreffende de 
inhuldiging van koningin Juliana en de begeleidende feestelijkheden, 1948
F. Souvereiniteitsoverdracht 1949, 1949
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 Programma, convocaten, menu en tafelschikking van de plechtigheid en het noenmaal ter 
gelegenheid van de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december, 1949

110 Diverse dossiers van Frans Beelaerts van Blokland.
1928-1955

 A. Bemoeiingen met het Institute of Pacific Relations, 1938-1950 NB. Toelichting van G. 
Beelaerts van Blokland (1908-1997): Nederland was sedert 1933 betrokken bij het Institute 
of Pacific Relations. In dat jaar ontstond ook de Nationale Raad voor Nederland en 
Nederlandsch-Indië van het Institute of Pacific Relations. De heer Beelaerts van Blokland 
was ook voor de oorlog 1940-1945 bij die Nationale Raad betrokken.

 De stukken in deze map hebben echter op één brief na betrekking op de naoorlogse 
periode. Uit de stukken blijkt dat de Nederlandse Regering reeds in 1946 voelde voor een 
voortgaande medewerking aan het genoemde Instituut (zie afschrift brief van de Minister 
van Buitenlandse Zaken dd 29 okt. 1946). De Raad was evenwel geen regeringsorgaan maar
een lichaam met eigen bevoegdhaden. De voorzitter werd weliswaar aangewezen door de 
Koninklijke Academie van Wetenschappen, maar de endere leden werden benoemd door 
verschillende wetenschappelijke instellingen. Slechts een minderheid van die leden was 
bereid de arbeid op de oude voet voort te zetten, zo blijkt uit de corresponden tie, fezien de
ongewisse toestand in Nederlands-Indië. Dit doorkruiste de politiek van de regering. Een 
minderheid die bereid was door te zetten komt maar voren in de brieven van prof.van 
Asbeck en prof. Duyvendak van 1 feb resp. 5 feb. 1947.

 De regering liet het er echter niet bij zitten en beval Voorbereiding van het deelnemen aan 
de aanstaande Conferentie van het Institute of Pacific Relation (zie bijlagen brief Min. van 
Buitenlandse Zaken dd 2 april 1947). Daarop wordt de heer Moll tot Secretaris benoemd. 
Blijkens een brief van dr. Rijkens dd. 24 mrt. 1947 acht men ook van Britse en Amerikaanse 
zijde een verstek laten gaan door Nederland ongewenst. Intussen verandert de politieke 
toestand weer in het nadeel van Nederland zodat tenslotte wordt medegedeeld, dat de 
Nationale Raad op 27 december 1949 zal hebben opgehouden te bestaan. WeIke rol de 
Voorzitter F.Beelaerts van Blokland in deze speelde word uit deze stukken niet duidelijk.

 B. Bijleggen van moeilijkheden bij het Concertgebouw te Amsterdam, 1951-1952 NB. 
Toelichting van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): De stukken in deze omslag gemerkt 
geven geen aanwijzingen over de wijze waarop F. Beelaerts van Blokland in het geschil 
tussen het Stadsbestuur en het Bestuur van "Het Concertgebouw NV" invloed geeft 
uitgeoefend. Blijkbaar is dit geschied door met de partijen te praten en hen te bewegen tot 
een compromis te komen. Zie ook inv.nr. 79.

 C. Bijleggen van moeilijkheden tussen de N.P.V. (Nederlandse Pad Vinders) en de P.V.N. 
(PadVinders NederIand) betr. de belofte, 1936-1937 NB. Toelichting van G. Beelaerts van 
Blokland (1908-1997): In het Noorden van het land rees bezwaar tegen een actie van het 
Nationaal Hoofdkwartier der Nederlandsche Padvinders betreffende de door de padvinders
af te leggen belofte welke het Hoofdkwartier in overeenstemming wilde brengen met de 
gebruiken in Engeland. Dit hield het gevaar in dat de padvinderij in Nederland zou scheuren 
in twee verenigingen. Tenslotte werden de partijen het erover eens de heer Beelaerts te 
vragen om bemiddeling.

 D. Stukkken betreffende de Nederlandse Commissie voor de Internationale 
Natuurbescherming, 1928-1953

 1. Brief van 12 juli 1949 van Mr. van Tienhoven betreffende de bestuurs-structuur van de 
Stichting tot Internationale Natuurbescherming

 2. Brieven dd 17 juni, 22 juni, 25 juni en 1 juli 1953 van de heer Eshuis, Secretaris van de 
Nederlandsche Commissie voor Internntionale Natuurbescherming betreffende de 
gevolgen van het overlijden van de heer van Tienhoven

 3. Brief van J.M. Derscreid, directeur van het Internationale Bureau, 1928 NB. Aantekening 
2014: in 2012-2014 uit inv.nr. 109 verplaatst naar 110.

 E. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1939-1946
 1. Brief van J.A. Bierens de Haan, secretaris der Hollandsche Maatschappij der 

Wetenschappen, 26 mrt. 1940 betr. het lidmaatschap der Maatschappij voor prof. 
Engelbrecht te Pretoria, 1940

 2. Brief van dezelfde 16 april 1940 met opgave van de reden waarom prof. Engelbrecht niet 
zal worden voorgedragen, 1940

 3. Brief van Phs. van Ommeren jr. 6 mei 1939 betr. een voorstel om behalve de 
voorjaarsvergadering der Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ook nog een 
najaarsvergadering te houden met de achterliggende correspondentie van 12 en van 19 april
waarbij dit voorstel werd afgewezen, 1939

 4. Brief van de voorzitter van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen A. Röell 12 
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mei 1939 betr. de benoeming van een nieuwe secretaris, 1939
 5. Brief van A.D. Fokker 19 mei 1939 waarin hij zich beklaagt over het beleid van de 

voorzitter bij de voordracht aan de Directeurenvergadering van de heer Bierens de Haan tot
secretaris der Maatschappij, 1939

 6. Brief van P.J. Idenburg 9 mrt. 1946 betr. de kandidatuur van prof. Engelbrecht voor het 
lidmaatschap van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (zie 1 en 2), 1946

 7. Brief van de secretaris 15 mrt. 1946 waarin hij meedeelt dat het bestuur wederom 
besloten heeft voorlopig geen buitenlandse leden voor te dragen, 1946

 8. Brief van de voorzitter 26 april 1946 met het besluit de benoeming van buitenlandse 
leden voorlopig aan te houden, doch een commissie te benoemen (waarvan F. Beelaerts 
van Blokland lid was) om het Bestuur over deze zaak voor te lichten, 1946

 F. Aloud Gilde en Orde van Sint Jacob te Haarlem, 1929-1955 en z.j. [c. 1930] NB. Toelichting 
van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): Bevat toeristische brochures over Santiago de 
Compostella en de kathedraal (1954 en z.j.), J.M. Sterck-Proot, ‘Het Haarlemsche Sint 
Jacobsgilde in en na de Hervorming’, overdruk uit Jaarboek 1936 van de Vereeniging 
Haarlem (1936), aantekening van F. Beelaerts van Blokland betreffende het Gasthuis van 
Sint Jacob te Bergen op Zoom (c. 1930), gedrukte ledenlijst van de broeders tot 1610-1933, 
gedrukte ledenlijst per 1929, een aantekening van F. Beelaerts van Blokland over het Sint 
Jacobsgilde te Sint Maartensdijk (c. 1930), de Wetten van het Haarlemse Gilde (1910), 
convocaat voor en menu van een gildediner 1955. F. Beelaerts van Blokland was lid sinds 
1929

 G. Bemiddeling tussen Prins Bernhard Fonds en Prins Bernhard Stichting, 1946-1948
 1. Brief 19 januari 1948 van R.P. Cleveringa namens het Prins Bernhard Fonds en J.W. Duyff 

namens de prins Bernhard Stichting aan F. Beelaerts van Blokland verzoeken om de 
verwarring door de bijna identieke namen der twee organisaties op te heffen, 1948

 2. Brieven van resp. 9 en 25 februari 1948 van Cleveringa resp. Duyff dankend voor 
Beelaerts van Blokland’s bereidheid te bemiddelen, 1948

 3. Brief 27 februari 1946 waarin het Prins Bernhard Fonds zijn standpunt uiteenzet, met 
jaarverslag over 1946, 1946

 4. Brief 28 feb. 1946 met uiteenzetting van het standpunt Prins Bernhard Stichting, 1946
 5. Minuut van brief van Beelaerts van Blokland 5 maart 1948 aan prins Bernhard met 

voorstel voor een oplossing, 1948
 6. Brief van prins Bernhard 13 mrt. 1948 als antwoord op 5, 1948
 7. Minuut van brief van Beelaerts van Blokland 3 april 1948 aan partijen, 1948
 8. Brief van J. Thomassen, secretaris van prins Bernhard, 9 april 1948 met als bijlage brief 

van de Bond van Oud-Stoottroepers 12 maart 1948 aan de prins, 1948

111 Diverse stukken, in meerderheid afkomstig van Frans Beelaerts van Blokland.
1868-1955

 Menu van het promotiediner van G.J.Th. Beelaerts van Blokland, 1868
 Gelithografeerde handtekeningen van de deelnemers aan en menu van het diner gehouden

bij het 100-jarig bestaan van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, 1874 NB. Daarbij aanwezig o.m. G.J.Th. Beelaerts van Blokland

 Le Courrier de Schéveningue van 17 september 1900 met op p. 3 oproep van de deputatie 
van de Zuid-Afrikaanse Republieken Fischer, Wessels en Wolmarans, 1900

 Brief van Tony van Alphen verwijzend naar o.m. de schilder W. Hamel en brieven van Hamel 
aan Beelaerts van Blokland over de vervaardiging van een portret, 1908

 Menu’s van Hotel des Indes van 2 en 21 feb z.j. [c. 1936], met bijgeschreven tafelschikkingen 
waarvan 2 februari in aanwezigheid van prinses [Juliana] en prins [Bernhard], en nota van 
restaurant Anjema, Lange Vijverberg, 1934

 Aantekeningen van F. Beelaerts van Blokland over de ‘corporatieve staat’ en brief van J.L. 
Polak daarover, 1942

 Brief van A.A. van Rhijn en briefkaart van D.J. de Geer betreffende het verzoek aan F. 
Beelaerts van Blokland om zitting te nemen in het Ere-comité ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van het CHU-dagblad ‘de Nederlander’ en circulaire dienaangaande, 1933

 W.J.M. van Eysinga, ‘Jonkheer Beelaerts van Blokland’, overdruk uit het Jaarboek Grotius 
1936, met geleidebrief, 1936

 Stukken betreffende de bemoeienis van F. Beelaerts van Blokland met Antoon van Welie 
inzake diens oorlogsschade, belastingschuld en werkzaamheden, 1945-1955 NB. 
Aantekening 2014: zie ook inv.nr. 80 sub Lieftinck en 84 sub Welie, van.

 Paspoorten in het Nederlands en Frans voor F. Beelaerts van Blokland, 1923
 Brief van The British Council met verzoek om toe te treden tot de Council van het 
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Netherlands House, met aankondiging van de opening van het House, 1943
 Lijst van functies en nevenfuncties van F. Beelaerts van Blokland, [c. 1950]
 Brief van minister-president Drees aan F. Beelaerts van Blokland als voorzitter van de 

Commissie tot verdeling van de opbrengst der landelijke collecte, 1947, 1949
 Geleidebericht van de Kanselarij der Nederlandse Orden bij afschrift van het KB tot 

benoeming van F. Beelaerts van Blokland tot drager van het grootkruis Orde Nederlandse 
Leeuw, 1952] NB. Zie inv.nr. 71 sub 102

 De Bromtol, weekblad van de Prinses Irene Brigade van 9 april 1943, gedrukt., 1943
 Zakagenda voor 1943, 1943
 ‘Golfbrekers’, overwegingen van een Engelandvaarder voor annexatie van delen van 

Duitsland, getypt, [c. 1943]
 Oorkonde van het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en 

Wapenkunde voor F. Beelaerts van Blokland ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag, 1952
 Foto van de Tweede Kamer met Beelaerts van Blokland als commies-griffier, 1908
 Kwitanties wegens persoonlijke uitgaven in Londen gedaan, 1940-1944
 Uittreksel uit Sir Austen Chamberlain, Down the Years (1935) over Aristide Briand, [c. 1950]
 Door F. Beelaerts van Blokland handgeschreven tekst van het welkombericht van De 

Nederlandsche Leeuw bij de geboorte van prinses Beatrix, 1938
 Stukken betreffende de verzending van pakketten aan de door F. Beelaerts van Blokland 

geadopteerde Franse krijgsgevangene Marcel Bouzat, 1944
 Menu van het diner ter gelegenheid van de huldiging van F. Beelaerts van Blokland als heer 

van Laag-Blokland, 1899
 Tekening van F. Beelaerts van Blokland van het uitzicht vanuit de kamer van Beelaerts van 

Blokland als president van de Buitengewone Raad van Advies in Arlington House, Londen, 
[c. 1943]

 Brief van de directeur van het Kabinet der Koningin Van Tets van Goudriaan van 19 april 
1940 over aanwijzingen voor een op handen zijnde Duitse aanval, 1940

 Brief van postzegelhandel M.Z. Booleman te Amsterdam 15 okt 1902 aan F. Beelaerts van 
Blokland, 1902

 Foto van het interieur van huize Beelaerts van Blokland aan de Bazarstraat 1e (hernummerd
tot 13), blijkens rugschrift van G. Beelaerts van Blokland in de toestand van 1919-1922, [c. 
1920]

112 Stukken betreffende de viering van de koperen bruiloft van koningin Juliana en 
prins Bernhard.
1949

 1. Naamlijst van het Ere-Comité, met ontwerpen, [1949]
 1a. Aantekening van F. Beelaerts van Blokland over de werkverdeling tussen Ere- en 

Uitvoerend Comité [1949]
 2. Notulen van de vergadering van het Uitvoerend Comité op 27 januari 1949, met 

geleidebrief
 3. Brief van het uitvoerend Comité 22 februari 1949 houdende een overzicht van hetgen 

besloten werd op de vergadering van 27 januari 1949
 4. Oproep 27 mei 1949 om bij te dragen aan het Nationaal Geschenk
 5. Brief 10 juni 1949 betr. de samenstelling van het Uitvoerend Comité, met bijlage
 6. Brief van het Uitvoerend Comité 24 juni 1949 betr. de aanbieding van het national 

geschenk
 7. Brief van het Uitvoerend Comité 30 juni 1949 betr. een wijziging in de samenstelling van 

het Ere-Comité
 8. Uitnodiging voor bijwoning van de aanbieding van het Nationaal Geschenk
 9. Lijst van de voorzitters van de provinciale comité’s [1949]
 10. Krantenknipsels, 1949
 11. Brief van A.J. d’Ailly, burgemeester van Amsterdam, 21 januari 1949 betreffende een 

bijeenkomst.

113 Ingekomen brieven bij Frans Beelaerts van Blokland van diverse familieleden.
1921-1956
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): De brieven in deze bundels geven een 
indruk van de nauwe familieband welke onderhouden werd tussen de broeders en zusters en neven 
en nichten. Wat die laatsten betreft zijn de bewaarde brieven beperkt tot de volle neven en nichten 
afstammelingen van C.H. Beelaerts van Blokland (1850-1920). Er werd evenwel ook nog een min of 
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meer geregelde correspondentie onderhouden met verdere verwanten b.v. C.E. Beelaerts van 
Blokland-van Mansvelt [echtgenote van F.A.G. Beelaerts van Blokland] en mevrouw [NN] van Till-
Beelaerts van Blokland (dochter van mw. Beelaerts van Blokland-van Mansfelt) en Frans Constant 
Beelaerts van Blokland en diens echtgenote. Die correspondentie was het bewaren niet waard. In de 
correspondentie met de nadere familie hebben vermoedelijk alleen de brieven van Jan (J.J.G. 
Beelaerts van Blokland) en Pieter enig groter belang als indrukken van tijdgenoten gedurende 
Wereldoorlog II en over Zuidelijk Afrika.

 A. Van zijn schoonzuster M.E.M. Beelaerts van Blokland-Havelaar en haar kinderen G.J.Th. 
Beelaerts van Blokland met echtgenote en kinderen, F.A.M.E.A. Beelaerts van Blokland en 
haar echtgenoot V.P.A. Beelaerts van Blokland, J.P. Beelaerts van Blokland en diens eerste 
echtgenote, 1947-1955

 B. Van zijn broer en schoonzuster J. Beelaerts van Blokland en J. geb. van Coehoorn, 1921-
1956

 C. Van zijn zuster M. Backer-Beelaerts van Blokland en haar dochter, 1948-1955
 D. Van schoonzuster A.M.C. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck en haar kinderen m.u.v. 

Pieter, 1948-1951
 E. Van oomzegger Pieter Beelaerts van Blokland, zoon van W.A. en A.M.C. geb. Snoeck, 

1947-1955
 F. Van broer H. Beelaerts van Blokland en diens kinderen, 1921-1951
 G. Van neven en nicht A.G. Beelaerts van Blokland, echtgenote en zoon, F. Beelaerts van 

Blokland en C. Beelaerts van Blokland, 1937-1951
 H. Van oomzegger J.J.G. (Jan) Beelaerts van Blokland, 1941-1945
 I. Van broer Cees, 1927, neef Menno, 1955, nicht Paula, 1945, neef Joan, 1944

114 VGenealogische documentatie en eigen aantekeningen van Frans Beelaerts van 
Blokland, incidenteel ook van zijn vader G.J.Th., z.j. [c. 1880-c.1950], met inliggende 
familieberichten, 1815-1915, enige correspondentie 1822-1937, uittreksels van 1780 
en 1783 uit doopregisters betreffende dopen in 1754 en 1766, enkele gedrukte 
genealogiën en Gezangen ter bruiloft van den heere Arent Bosch en jonkvrouw Eletta 
Thesingh gedrukt Amsterdam 1718.
1718-1915 en z.j. [c. 1880-c.1950]

115 Genealogische documentatie en eigen aantekeningen van Frans Beelaerts van 
Blokland, incidenteel ook van zijn vader G.J.Th., met inliggende documentatie, 
familieberichten en enige correspondentie.
1777-1953 en z.j. [c. 1880-c.1950]
Betreft de families Van der Bruggen, Van Heerjansdam (Van de Lindt), De Hoy, Kneppelhout, Van 
Lith, Montens, Van Neck, Pompe (van Meerdervoort), Quekel van Wieldrecht, De Rechtere, 
Rochatus, Roerom, Van Rijckevorsel, Vollenhoven (Van Beeck Vollenhoven), Vos van Beerse, De 
Vriese, Van Wesel, Wevering, Van Wouw.
Stukken, afkomstig van leden van de familie Vollenhoven zijn toegevoegd aan het reeds bij de 
Tweede Afdeling berustende familiearchief (Van Beeck) Vollenhoven.

116 Stukken betreffende het beheer van goederen en rechten te Laag Blokland.
 A. Acte van verkoop door G Beelaerts van Blokland aan Jacob van Houwelingen van een 

hofstede te Blokland, met behoud van tiendrecht van de verkoper, 1760, met 
correspondentie over 1891-1903 ingekomen bij G.J.Th. en F. Beelaerts van Blokland van 
notaris M.F. Boonzajer te Gorinchem betreffende de inning van pachten, tienden, 
vluchtgeld en jachthuur en enkele akten van afkoop van ‘recognities’ uit hoofde van de akte
van 1760, 1760, 1891-1903

 B. Stukken betreffende de kadastrale tenaamstelling van gronden te Laagblokland, 1844, 
1846, 1851, 1857, 1886, 1888, 1893, 1899, 1906

 C. Stukken betreffende de verzekering van opstallen te Laagblokland
 1900, 1918, 1928, 1933, 1935-1937, 1939, 1943-1944
 D. Stukken betreffende de aankopen van het zgn. Hooghuis met gronden te Laagblokland 

en de aankoop van additionele grondpercelen 1888-1894, verpachting van land 1899-1907, 
aankopen van gronden 1918 en van een huis 1928

 E. Correspondentie betreffende herstellingen aan bezittingen te Laagblokland, 1904-1940
 F. Correspondentie betreffende de verkoop van houtgewas, 1897-1935
 G. Stukken betreffende de inning van gelden wegens verpacht jachtrecht, wettelijke 
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wijzigingen in het jachtrecht door de Jachtwet van 1923 en de schadeloosstelling voor 
daarbij vervallen jachtrechten, 1892-1933 en z.j. [c. 1945]

 H. Huur-/pachtcontracten betreffende goederen te Laagblokland en correspondentie 
dienaangaande, 1892-1942

 I. Correspondentie en varia betreffende de goederen te Laagblokland, 1891-1939
 J. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de gemachtigden van G.J.Th. en F. Beelaerts

van Blokland, met bijlagen en correspondentie, 1892-1950

117 Stukken betreffende de reservering en handhaving van het exclusieve jachtrecht in 
de heerlijkheid Laagblokland, de verlening van vergunning tot het inrichten van een
vogelkooi, de invoering van de Jachtwetten en de registratie van het jachtrecht 
dientengevolge, verpachting van jachtrechten en de retournering van bescheiden 
na onderzoek door de Jachtcommissie.
1867-1882

118 Stukken betreffende de afwikkeling van nalatenschappen van leden van de familie 
De Gijselaar en daarmee verweven nalatenschappen.
1697-1799 en z.j. [c. 1875]

 1 Testament van 11 juli 1772 te Batavia van Marie Heerega gesepareerde huisvrouw van 
Marten Huysvoorn, authentiek afschrift, 1777, 1777

 2 Huwelijksvoorwaarden dd. 10 feb. 1710 van Nicolaas de Gijselaar en Agatha van Schagen, 
met staat van goederen welke de bruid aanbrengt en authentiek afschrift uit 1697 van de 
staat van goederen welke Agatha’s moeder Geertruda van Alphen weduwe van Engelbrecht
de Gijselaar in 1694 aanbracht in haar huwelijk met Gerardus van Breugel, 1697, 1710

 3. Acte van scheiding en deling van de nalatenschap van Anna van der Meulen, weduwe van 
Mattijs Snoeck, 1751

 4. Testament van Johan Hubert van Borcharen en Margaretha Snoeck, 1728; authentiek 
afschrift, 1731, 1731

 5. Inventaris van de nalatenschap van Anna van Borcharen, 1756, met akte van scheiding en 
deling van lijfgoed en juwelen, 1756, en akte van kwijting door haar erfgenamen van haar 
weduwenaar en vruchtgebruikend erfgenaam voor een obligatie, 1773, met concept-akte 
van transport van die obligatie aan Mariane de Boncourt te Leiden, z.j. [c. 1775], 1756, 1773 
en [c. 1875]

 6. Inventaris van de nalatenschap van Cornelis van Borcharen, 1763
 7. Acte van opening van het testament ui 1777 van Catharina Kistenbeeld, inventaris van 

haar nalatenschap met stukken betreffende de verdeling en verrekening, 1785, 1788 en 
1794-1796

 8. Staat en afrekening van de gelden welke Adriaan Marten Daey, overleden op 25 
november 1798, in vruchtgebruik had van zijn voorovereleden vrouw Anna van Borcharen, 
1799

 9. Acte van scheiding en deling van de boedel nalatenschap van Adriaan Marten Daey, 1799
 10. Stukken betreffende de afrekening van de executeurs-testamentair van Adriaan Marten 

Daey met de erfgenamen van Johanna Maria van Borcharen weduwe van wijlen Nicolaas de
Gijselaar over een schikking die in 1773 was gemaakt over de nalatenschap van Daeys eerste
echtgenote Anna van Borcharen, 1799

 11. Staat van ‘huiselijke uitgaven gedurende de ziekte van mijn vrouw’, lopende over 22 
december [1797] t/m 13 juli [1798], onvolledig, 1797-1798

119 Genealogische aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland betreffende de 
familie De Gijselaar en stukken betreffende leden van die familie, 1784-1925 en z.j. 
[c. 1900], correspondentie gevoerd als executeur-testamentair van N.V. de Gijselaar, 
1937-1938, en genealogische aantekeningen van Beelaerts betreffende de familie 
Van Borcharen, z.j. [c. 1900], met familienotities van Cornelis van Borcharen over 
1723-1761.
1723-1925 en z.j. [c. 1900]

 A. Genealogische aantekeningen van F. Beelaerts van Blokland en anderen betreffende de 
familie De Gijselaar, met enkele inliggende familieberichten, 1886, 1911, 1925, gedicht van J. 
van Spaan op het huwelijk van Cornelis de Gijselaar met Catharina Geertruida Heerega, 
gedrukt, 1784, kwitanties wegens betaalde huwelijksbelasting en verklaringen van geen 
bezwaar tegen dat huwelijk, 1784, uittreksel uit een doopregister van Brussel betreffende 
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de doop van een kind, 1792, uittreksels uit het overlijdensregister van Brussel van 1812 en 
van een begraafregister van Rotterdam van 1816 betreffende het overlijden van Catharina 
Geertruida Heerega in 1799, enige correspondentie, 1799, 1819, 1821-1822, 1827, 1828, 1833, 
1837, foto van N. de Gijselaar, 1892, rekening over de nog ongescheiden goederen van 
Cornelis de Gijselaar over 1818, aantekeningen en gedichten vermoedelijk verzameld door 
Nicolaas Cornelis de Gijselsaar (1792-1873), diens Levensschets geschreven door J. 
Kneppelhout, gedrukt 1875, aantekeningen over bestuurlijke aangelegenheden van 
Gorinchem in de 17e en 18e eeuw, 1784-1925 en [c. 1900]

 B. Correspondentie van F. Beelaerts van Blokland als executeur-testamentair van N.V. de 
Gijselaar met zijn mede-executeur W.M. de Brauw, notaris Ph.B. Libourel en de begunstigde
erfgename A.D.W. de Gijselaar geb. Viruly, 1937-1938

 C. Genealogische aantekeningen van F. Beelaerts van Blokland en anderen betreffende de 
familie Van Borcharen, met aantekeningen van Cornelis van Borcharen over zijn voorzaten, 
zijn huwelijk met Johanna Maria Snoeck, de geboorte van hun kinderen en verdere 
lotgevallen over 1723-1761, 1723-1761 en [c. 1900]

120 Boedelbescheiden afkomstig uit de families De Gijselaer en Van Borcharen.
1617-1766

 Acte van scheiding en deling van de nalatenschap van Nicolaas de Gijselaar, 1727
 Vonnis van President en Raden in Holland, Zeeland en Friesland op verzoek van Cornelis 

Borghaeren als erfgenaam ab intestato van zijn onnozele broer Jacob uitsprekende dat hun 
oom Herman Janss. van Honcoop, diens kinderen en neef hun aanspraak op de 
nalatenschap van Jacob dienen te onderbouwen, 1658 charter

 Schuldbekentenissen van Bertram Philiph Sigismond Aelbregt graaf van Gronsvelt 
Diepenbrock aan resp. Cornelis van Borcharen en Anna van der Meulen wed. van Mattijs 
Snoeck, 1750, met aantekening over ontvangst van rente over 1751-1762, en akte van 
transport door Margareta Snoeck weduwe van Gerard Leeuwen van Wusthuijsen aan haar 
broer Hubert Snoeck van haar twee derde aandeel in de obligatie uit 1750 aan haar moeder 
en van tweederde aandeel in een obligatie van 1740 van Jacob Mekern aan haar moeder, 
1766, met ongetekende kwitantie wegens rente betaald door de graaf, 1766, 1750-1766

 Acte van scheiding en deling van de nalatenschap van Cornelis van Aelst Gijsbrechtsz. en 
Anna Pleunsdochter tussen hun kinderen Adriaantje van Aelst gehuwd met Peter Jansz. van 
Burcharen en Anneke van Aelst, 1617

 Fragment van een inhoudsopgave van archivalia van Cornelis van Borcharen, [1756-1758]

121 Stukken afkomstig van resp. betreffende Maria Adriana Snoeck (1873-1948), 
echtgenote Frans Beelaerts van Blokland.
1873-1948

 Diplomatiek paspoort voor MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck en haar twee zoons 
voor haar terugreis uit China naar nederland, met visa, 1917

 Correspondentie met de Duitse legatie te Den Haag betreffende de verlening aan MA 
Beelaerts van Blokland geb. Snoeck van de keizerlijk-Duitse onderscheiding van het Rode 
Kruis 2e en 3e klasse, 1918

 Diplomatiek paspoort voor F. Beelaerts van Blokland voor zijn terugreis uit China naar 
Nederland, met visa, 1919

 Kennisgeving van het huwelijk van F. Beelaerts van Blokland en MA Snoeck, menu’s en 
plaatskaart voor feestmaaltijden in dat verband, liturgie van de kerkelijke inzegening, 
kranteberichten, en convocaat gericht aan zijn tante Paulina Beelaerts van Blokland, 1905

 Kennisgevingen van overlijdens van MA Snoeck, met kranteknipsels dienaangaande, en 
M.P. Snoeck geb. van Citters, 1911, 1926

 Diplomatiek paspoort van MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck, met 
verlengingsaantekeningen en visa, 1929-1932 resp. 1947

 Uittreksel uit het geboorteregister van Den Haag beeteffende de geboorte in 1872 van F. 
Beelaerts van Blokland, 1929

 Brief van prinses Juliana aan MA Beelaerts van Blokland geb Snoeck, 1930
 Brief van koningin Wilhelmina aan F. Beelaerts van Blokland en echtgenote, 1930
 Felicitatiekaart van koningin Emma aan MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck, 1930
 Brief van A.O. van Kerkwijk te Doorn aan MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck t.g.v. haar 

70e verjaardag, 1943
 Geleidebrief aan MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck bij de draagmedaille t.g.v. het 

huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard, gedrukt, 1937
 Akte van herroeping door MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck van haar eerdere 
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testamenten, 1945
 Foto’s van een schilderij uit 1903 van [MA Snoeck] door Antoon van Welie, z.j., [c. 1930]
 Foto’s van MA Snoeck gemaakt door koningin Wilhelmia, 1904
 Afschrift door F. Beelaerts van Blokland van gedichten uit 1850 van FWA Beelaerts van 

Blokland bij het vertrek van ds. J.A. Neethling naar [Zuid-Afrika], z.j., [c. 1900]
 Brief van A.M.C. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck (‘Jeanne’) zuster van MA aan 

‘Madame’, 1944
 Kranteknipsels verzameld door MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck betreffende haar 

man en kinderen, 1922-1929
 Foto van [Marie Snoeck met moeder en zusje], 1885
 Brieven van A.M.M. Testas aan M.A. Snoeck en echtgenote bij de geboorte van hun dochter 

MA en van Snoeck aan zijn moeder bij diezelfde gelegenheid, 1873
 Maandrapporten van de Openbare Meisjesschool voor Uitgebreid Lager Onderwijs te Den 

Bosch betreffende de verrichtingen van MA Snoeck, 1881-1889
 Kranteberichten, feestprogramma en ‘Kerkbriefje’ betreffende verrichtingen van Marie 

Snoeck, 1882, 1891, 1895, 1900, 1902
 Convocaat van F. Beelaerts van Blokland aan Marie Snoeck voor een diner te Laagblokland, 

z.j., [c. 1900]
 Acten van benoeming resp. ontslag van Marie Snoeck tot/als hofdame van de koningin, met

verdere stukken dienaangaande, 1900, 1904
 Lint behoord hebbend bij het insigne van hofdame van Marie Snoeck, met geleidebrief van 

T.M.C. van Geen, 1905
 Geleidebrief bij de draagmedaille ter gelegenheid van het huwelijk van koningin 

Wilhelmina, 1901
 Eigenhandige aantekeningen van MA Snoeck van haar verblijf te Schaumburg in het gevolg 

van de koningin, 1902
 Eigenhandige aantekeningen van MA Beelaerts van Blokland geb. Snoeck van 

gebeurtenissen in het tijdvak 10 mei t/m 23 juli 1940, 1940
 Foto van [het huis van de familie Snoeck te Hintham], z.j., [c. 1930]
 Kranteknipsels, condoleanceregister en lijst van aanwezigen bij de begrafenis van MA 

Beelaerts van Blokland geb. Snoeck, 1948
 Sinterklaasgedichten van F. Beelaerts van Blokland voor zijn echtgenote en van H Beelaerts 

van Blokland voor zijn schoonzuster, z.j., [c. 1907]

122 Stukken van en betreffende de familie Snoeck.
1589-1942
Aantekening van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): De meeste stukken in deze portefeuille zijn 
werkstukken voor de samenstelling van de genealogie Snoeck door F.Beelaerts van Blokland naar 
aanleiding van zijn huwelijk in 1905 met Jonkvrouve Maria Adriana Snoeck. Het resultaat van die 
studie werd verwerkt in een artikel in de Nederlandsche Leeuw in 1909 Haar grootouders van 
vaderszijde waren: Jonkheer Matthias Snoeck en Johanna Jacoba Nicoletta Esser Meerman. Vandaar 
de gegevens over de familie Esser en de familie Meerman. De eigenlijke gegevens over de familie 
Snoeck beginnen pas met de omslag: Jonkheer Matthias Adriaan Snoeck 1761-1840. Aantekening 
2014: Voor het familie-archief Snoeck en aanverwanten zie inventarisrubriek VI.2.1

 1. Genealogische aantekeningen van F. Beelaerts van Blokland over diverse families Snoeck 
en Snouck uit Dordrecht, het land van Waes, Gouda, Leerdam, Alkmaar, Zeeland, Indië, 
Amerika, Bergen op Zoom, Amsterdam, Gelderland, Nijmegen (1410-1660), Zuid-Holland, 
den Haag, Delft, Utrecht en "verspreid", c. 1900

 2. Genealogische aantekeningen van F. Beelaerts van Blokland Gegevens over de families 
Esser en Blom, c. 1900, met inliggend enige correspondentie, 1905-1930 en z.j., 1905-1930 
en z.j. [c. 1900-1930]

 3. Genealogische aantekeningen van F. Beelaerts van Blokland betreffende de familie 
Meerman, afstammelingen van Pieter Meerman Jansz. + 1601 tot aan het einde van de 18de 
eeuw, daaronder Catharina Adriana Meerman echtgenote van Nicolaas Esser, de 
afstammelingen van Pieter Guenellon en Maria Cornelia van Veen (+ 1707) wier zoon Pieter 
(+ Breda 1738) tin tweede echt huwde met Maria Meerman zuster van Catharina Adriana, de
afstammelingen van Thomas Hubert en Geertruyd Pierre, van Claudius van der Staal en 
Hillegonda Petronella Meerman en van Daniël Pompejus du Tour en Johanna Geertriuda 
Meerman, z.j. [c. 1900] met inliggend brief van [NN] van Rosmalen te Breda, 1935, 1935 en 
z.j. [c. 1900-1930]

 4. Genealogische aantekeningen van F. Beelaerts van Blokland betreffende de familie 
Snoeck, de nakomelingen van Maerten Crynen Snoeck en Huibertje de Wys (Amsterdam), 
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van Elias Matthijsz Snoeck en Magdalena Wille, van Johannes Snoeck en Maria van 
Helsdingen, van Aert Snoeck Jansz. (1486-1543), van Jan Snoeck Jacobsz. (1510-1585), van 
Margriet Snoeck en Pieter Gillesz., van Jan Snoeck Hendriksz. († 1625) en van Matthijs 
Snoeck Hendricksz. († 1610), lijst van woonplaatsen van Snoecken te Gorinchem, 
aantekening betreffende een authentieke akte van 1454 van Hendrick Snoeck schepen van 
Gorinchem met zijn zegel en wapen welke akte zou berusten bij de familie van Asch van 
Wijck, aantekening betreffende Snoecken in Heusden, aantekening uit het lidmatenboek en
uit de doopboeken van de Hervormde Kerk te Gorinchem, uittreksel uit een Hollands 
leenregister, ledenlijst der Gemengde Broederschap der Romeijnen binnen Gorinchem z.j. 
[c. 1900], met overdruk van zijn artikel ‘De eerste tien generatiën van het Gorinchemsche 
regentengeslacht Snoeck’, De Nederlandsche Leeuw 1909, en voorts met inliggende 
documentatie en correspondentie, 1887, 1906-1908, akte van kwijting voor ontvangst door 
de bezorgers van de huisarmen van te Gorinchem van de obligatie en geldsom gezamenlijk 
ter waarde van 600 car.gulden aan de armen vermaakt door wijlen Aerdt Vinck Cornelisz., 
1589, akte van transport door Jacob Gijsberts van Oostrom brouwer te Leerdam aan Jacob 
van Passenrode drost van Gorinchem van twee morgen land te Cort-Nuland genaamd 
‘Clinck-oppen-heuvel’, 1637, en, en akte van transport door Claes Ariaensz. aan Adriaan 
Boxel oud-burgemeester van Gorinchem en diens echtgenote Odilia van Muijen van vier 
morgen en een hont weiland achter Arkel, 1685, 1589-1635

 5. Stukken betreffende het verzoek van Johan Diederik Matthijs van Reyn Snoeck tot 
verheffing in de Nederlandse adel, 1908 en z.d. [c. 1908]

 6. Stukken betreffende Matthias Adriaan Snoeck (1761-1840), c. 1900
 Afschrift door F. Beelaerts van Blokland van de grafzerk van M.A. Snoeck 1761-1840, c. 1900
 Schets door F. Beelaerts van Blokland van het huis de Barendonk waar de generaal Snoeck 

zich terugtrok na zijn ontslag uit de militaire dienst, c. 1900
 Ingekleurde pentekening van het wapen Snoeck, c. 1900
 7. Stukken betreffende Matthias Adriaan Snoeck (1838-1911), 1904-1926 en z.j. [c. 1900]
 Portret (foto) van M.A.Snoeck, 1909
 Foto van de achterzijde van het huis dat M.A.Snoeck te Hintham bewoonde, [c. 1900] NB. 

Aantekening van G. Beelaerts van Blokland (1908-1997): Die achterzijde heeft hij zelf laten 
bouwen in 1882. De eerste steen van die verbouwing was in 1988 in het bezit van G. 
Beelaerts van Blokland. Het huis lag tegenover de R.K. Kerk te Hintham en is omstreeks 
1986 afgebroken.

 Stukken over de nalatenschap van nicht Zenobie de Brouwer, 1904
 Stukken over de nalatenschap van M.P.Snoeck - van Citters, 1926
 8. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Matthias Wilhem Snoeck 

(1870-1942), 1942
 9. Aantekening 2014: in 2013 overgeheveld naar inv.nr. 121, zie daar.
 10. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van J.C. Snoeck (1876-1948), 

1949
 11. Stukken betreffende grond- en effectenbezit van MA Beelaerts van Blokland geb. 

Snoeck, 1931-1935, 1943

123 Genealogische aantekeningen van Frans Beelaerts van Blokland en zijn vader G.J.Th.
over Dordtse families.
z.j. [c. 1900]

124 Ingekomen condoleances bij het overlijden van Maria Adriana Snoeck.
1948

125 Bij Gerard Beelaerts van Blokland ingekomen condoleances bij het overlijden van 
Frans Beelaerts van Blokland.
1956
De hier bewaarde brieven vormen slechts een klein deel van de schriftelijke condoleances. De keuze 
is gemaakt overeenvolgens de volgende criteria:

– bewijzen van deelneming van officieële zijde,
– bewijzen van deelneming van verenigingen of stichtingen waarvan de overledene lid was of

een functie heeft vervuld in het bestuur,
– bewijzen van deelneming van personen die de overledene goed gekend hebben en die in 

hun brief de aandacht wijden aan de persoon van de overledene.
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Bij de keuze van brieven uit deze zeer grote groep is ernaar gestreefd brieven te bewaren van 
personen uit verschillende groepen van de bevolking en van personen die de overledene hadden 
gekend in verschillende kwaliteiten. Op deze wijze komen naast oud-bewindsleiden en kennissen uit
eigen kring ook personen als Mie van de Heiblom aan de Kruisstraat (Rosmalen) aan het woord.

126 Manuscript ‘Stam Boek van het Geslacht de Mist’ met bijbehorende band ‘Bijlagen’,
blijkens fol. 98 opgesteld door Jacob Abraham de Mist (*1749), secretaris te 
Kampen, met authentiseringen van zijn ooms Abraham Adriaan en Jan Hendrik de 
Mist, zijn vader Arnoldus Lambertus de Mist en neef Bernard Jacob Hendrik de Mist,
afschrift door de auteur met toegevoegde aantekeningen.
1775-1800
Zie over deze familie ook het archief van W.F. de Savornin Lohman.

127 Stambomen van verschillende families, verwant met Van Arkel en Van der Dussen.
z.j. [19e eeuw]

128 Full record of the visit of H.M. Queen Wilhelmina to Canada and the United States, June 18th – 
August 26th, 1942, uitgegeven stencil door Netherlands Press Agency ANEP-ANETA, en Address
by Her Majtesty Queen Wilhelmina of the Netherlands to the Congress of the United States, 
Congressional Record van 6 augustus 1942, gedrukt.
1942
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II. Stukken, afkomstig van Gerard Beelaerts van Blokland (1772-1844) als procureur-generaal aan Kaap de Goede Hoop

II. STUKKEN, AFKOMSTIG VAN GERARD BEELAERTS VAN BLOKLAND (1772-1844) 
ALS PROCUREUR-GENERAAL AAN KAAP DE GOEDE HOOP
Deze stukken werden in 1890 door G.J.Th. Beelaerts van Blokland aan het Algemeen Rijksarchief 
geschonken. De beschrijving is overgenomen uit Verslagen van 's-Rijks Oude A chieven, 1890, p. 37-
38.
De daar gebruikte nummers 30 a-s zijn gewijzigd in 129-146.

129 Copieboeken van uitgaande brieven van de Procureur-Generaal aan de Kaap de 
Goede Hoop, Gerard Beelaerts van Blokland.
21 mei 1803-16 december 1805

130 Register der zaken van de Procureur-Generaal hangende voor de Raad van Justitie.
1803-1806

131 Memoriaal van dagelijks voorvallende zaken van de Procureur-Generaal.
5 april 1803-4 april 1806

132 Extract resoluties en missiven van Gouverneur en Raden van Politie en andere 
ingekomen brieven.
1803-1805

133 Extract resoluties van de Raad van Justitie.
1803-1806

134 Resoluties en missiven van de leden van de desolate boedelkamer.
1802-1805 9 stukken

135 Concept publicatie van de Commissaris-Generaal van het Bataafsche 
Gouvernement, J.A. de Mist.
Concept provisionele instructies voor de Landdrost van Stellendam en Drakestein 
en voor de Secretaris aldaar.
Instructie voor de cipier.

136 Copie missive van de Gouverneur-Generaal J.W. Janssens aan J.G. van der Kemp, 
hoofd van het Instituut tot bekeering en onderwijs der Hottentotten.
31 mei 1803

137 Copie missive van de Commissaris-generaal J.A. de Mist aan de Raadpensionaris 
Schimmelpenninck.
31 december 1805

138 Copie rapoort van de commissie tot onderzoek naar hetgeen heeft plaats gehad bij 
de overgave van het comptoir generaal door de afgetreden ontvanger Akkerveld 
aan E. Bergh.
18 juli 1805

139 Stukken betreffende de generale graancommissie aan de Kaap de Goede Hoop.
1805

140 Stukken rakende slagturverijen.

141 Onderzoek van de beschuldigingen ten laste van Horatius Christiaan David Maynier,
in zijn functie als commissaris der kolonie Graaf Reynet.
1802
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142 Copieën van brieven betreffende de klachten van enige officieren over de luitenant-
kolonel van de Artillerie Ter Horst.
1803

143 Missive van de weeskamer van de Kaap de Goede Hoop over de zaak van de 
Veldcornet D. Engelen.
28 januari 1804

144 Missive van de Auditeur-Militair van het garnizoen mr. Daniel Frederik Berrange aan
de procureur-generaal mr. Gerard Beelaerts van Blokland, fiscaal bij de Hoge 
Militaire Vierschaar, met stukken ter eerster instantie gediend te hebbende tegen 
enige soldaten van het 1ste bataljon Hollandse lichte Infanterie in de Krijgsraad van 
7 september 1805.
1805

145 Pleitmemories, conclusies van eis en andere criminele processtukken.
1803-1806

146 Memories van Gerard Beelaerts van Blokland als officier van Justitie in een zaak 
tegen Johannes Strijdom wegens wreedheid aan Hottentotten gepleegd.
1812
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III. Stukken afkomstig van Jhr. mr. Frans Beelaerts van Blokland (1872-1956) als voorzitter van de Buitengewone Raad van Advies (1942-1944)

III. STUKKEN AFKOMSTIG VAN JHR. MR. FRANS BEELAERTS VAN BLOKLAND 
(1872-1956) ALS VOORZITTER VAN DE BUITENGEWONE RAAD VAN ADVIES (1942-
1944)
De Buitengewone Raad van Advies is ingesteld bij K.B. van 21 maart 1942, Stbl. C 26.

147 Stukken betreffende de installatie, leden en werkzaamheden van de Buitengewone 
Raad van Advies tot bijstand van de Regeering.
17 september 1941-16 november 1944

148 Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven.
20 juni 1942-7 september 1944

149-154 Ontwerpen van Koninklijke besluiten met memories van toelichting en door de 
Raad uitgebrachte adviezen, hoofdzakelijk betrekking hebbende op de 
reconstructie van Nederland na de bevrijding.
juli 1942-november 1944
149 Adviezen nrs. 3-18, met hiaten
150 Adviezen nrs. 33-83, met hiaten
151 Adviezen nrs. 84-94A, met hiaten
152 Adviezen nrs. 84-147, met hiaten
153 ] Adviezen betreffende de Rijksbegrotingen 1941-1943
154 Adviezen betreffende de halfjaars Rijksbegrotingen 1944

155 Drukwerken en kranteknipsels.

156 Ingekomen nota van M. Adatci, griffier van het Internationaal Gerechtshof, aan 
Frans Beelaerts van Blokland als minister van Buitenlandse Zaken ten geleide bij 
wijzigingsnota's met betrekking tot het reglement. Gestencild.
Februari 1931

157 Ingekomen brief van W. Thorbecke, Nederlands gezant in Peking, aan Frans 
Beelaerts van Blokland over de werkzaamheden van de Mandsjoerije-commissie 
van de Volkenbond, met krantenartikel,
27 augustus 1932

158 Brief van W.J.M. van Eysinga aan de liquidatiecommissie van de Volkenbond met 
het verslag van zijn waarneming gedurende 1940-1944 van het presidium en de 
griffie van het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag; doorslag met de bijlagen 
en geleidebrief aan Frans Beelaerts van Blokland.
1946
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IV. Nagekomen stukken behorend bij rubriek I

IV. NAGEKOMEN STUKKEN BEHOREND BIJ RUBRIEK I

159 Kasboek, houdende aantekeningen van het kapitaal van Frans Willem Anne 
Beelaerts van Blokland en van de inkomsten uit renten van Gerard Jacob Theodoor 
Beelaerts van Blokland en Frans Beelaerts van Blokland.
1855-1902

160-163 Stukken van Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland (1843-1897).
1862-1897
160 Huishoudkasboek. 1862-1873
161 Overdruk van een artikel over 'de bevoegdheid van den 

Amerikaanschen rechter tot ongrondwettigverklaring eener wet, 
met briefwisseling. 1868-1869

162 Armenzorg der Nederlandsch-Hervormde gemeente van 's-
Gravenhage, brochure van oud-diaken Beelaerts van Blokland. 1874

163 Stukken betreffende zijn overlijden. 1897

164-172 Stukken van Frans Beelaerts van Blokland (1872-1956).
1881-1957
164 Kinderbriefjes, met tekeningen en ontwerpen van surprises. 1881-

1890
165 Artikelen in het Journal de Genéve, houdende nieuwsberichten over 

Nederlandse aangelegenheden. 1903-1908
166 Stukken betreffende zijn huwelijk met Maria Adriana Snoeck. 1905
167 Foto van het Nederlandse ambassadepersoneel in Peking met. 

geïnterneerde Oostenrijkse mariniers, in gezelschap van de Chinese 
toezichthouder van de Wai Chao Pu. 30 april 1918

168 Ingekomen brief van G.J.D. Bauduin, begeleidende zijn nota aan de 
minister van Binnenlandse Zaken over de organisatie van de politie. 
mei, september 1936

169 Dagboekjes van reizen naar Nederlandsch-Indië en Japan en van een
reis naar Washington voor de vlootconferentie. 1909-1922

170 Teksten van door Beelaerts van Blokland gehouden redevoeringen 
als vice-voorzitter van de Raad van State bij de installatie van leden 
van het Koninklijk Huis. 1937-1956

171 Stukken betreffende adviezen van Beelaerts van Blokland aan de 
Nederlandse regering in Londen ten aanzien van de staatkundige 
hervorming van Nederlandsch-Indië. 1942

172 Stukken betreffende de verdeling van zijn nalatenschap, met 
veilingcatalogus van zijn bibliotheek. 1956-1957

173 Ingekomen familieberichten van Henri Beelaerts van Blokland (1889-1959) en zijn 
nakomelingen.
1959-1960
Betreft het overlijden van Henri Beelaerts van Blokland in 1959, en het huwelijk van Eduard Seger 
Bernhard Theodoor Beelaerts van Blokland met Maria Thaddea Reichsgräfin von Westphalen zu 
Fürstenberg in 1960.

174 Stukken betreffende de inbeslagname van het vermogen van Gerard en Frasn 
Beelaerts van Blokland door de bezetter en enkele door de bezetter verrichte 
beheershandelingen.
1940-1942
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V. Collectie Beelaerts van Blokland overgebracht door het ministerie van Buitenlandse Zaken (1993)

V. COLLECTIE BEELAERTS VAN BLOKLAND OVERGEBRACHT DOOR HET 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (1993)

175 Laissez-passer formulier.
[voor 1914]

176 Stukken betreffende de financiële malversaties van M.R.W. van Vollenhoven, gezant
te Brussel.
1920-1926

177 Stukken inzake de problemen rond het verdrag met België, met rapportage van de 
gezant in België, C.G.W.F. van Vredenburgh.
1920-1932

178 Stukken betreffende de samenvoeging van de departementen van Oorlog en 
Marine tot een nieuw departement voor Defensie, de rol van de ministerie van 
Koloniën en Buitenlandse Zaken hierin en de gevolgen voor de verdediging van 
Nederlands-Indië.
1920-1932

179 Overzicht van uitgaven ten laste van de post 'Geheime Uitgaven', gedaan sedert het
aantreden van H.A. van Karnebeek als minister van Buitenlandse Zaken, met 
toelichtingen.
1927

180 Verslagen van de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.
1928-1932

181 Brieven van de Nederlandse Gezant te Brussel, O. van Nispen tot Sevenaer, aan F. 
Beelaerts van Blokland, met inhoudsopgave.
1928-1932

182 Notitie betreffende de verschillende op het departement in gebruik zijnde codes.
1932

183 Concept van een aan de Ministerraad te richten verzoekschrift inzake het 
aanknopen van diplomatieke betrekkingen van Nederland met de Sovjet-Unie.
1942

184 Stukken betreffende de National Council of the Netherlands and the Netherlands 
Indies van het Institute of Pacific Relations.
1942-1945

185 Stukken betreffende de Commissie van Controle van de Volkenbond.
1943-1946

186 Stukken betreffende de financiële positie van rechters aangesloten bij het 
Permanent Court of International Justice van de Volkenbond.
1945

187 Stukken betreffende het Nederlands Comité tot Hulpverlening aan studenten, 
voormalige krijgsgevangenen en andere personen van Joegoslavische nationaliteit, 
onder voorzitterschap van O.C.A. van Lidth de Jeude.
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1946-1948
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VI. Familiearchief afkomstig van M.A. Beelaerts van Blokland (1910-1990), met de archieven van de aanverwante families Snoeck en Van Tuyll van Serooskerken tot Coelhorst (schenking 2005)

VI. FAMILIEARCHIEF AFKOMSTIG VAN M.A. BEELAERTS VAN BLOKLAND (1910-
1990), MET DE ARCHIEVEN VAN DE AANVERWANTE FAMILIES SNOECK EN VAN 
TUYLL VAN SEROOSKERKEN TOT COELHORST (SCHENKING 2005)

VI.1. Familie Beelaerts van Blokland

VI.1. FAMILIE BEELAERTS VAN BLOKLAND
VI.1.1. Paulus Adriaan Beelaerts van Blokland (1781-1854) en echtgenote Bartha Theodora Maria Ram (1785-1825)

VI.1.1. PAULUS ADRIAAN BEELAERTS VAN BLOKLAND (1781-1854) EN 
ECHTGENOTE BARTHA THEODORA MARIA RAM (1785-1825)

188 Genealogie van het geslacht Beelaerts.
1724-1921
In 1814 opgesteld door Frans Beelaerts van Blokland (1775-1844) broer van P.A. Beelaerts van 
Blokland (1772-1844) en t/m 1857 voorzien van toevoegingen door P.A.J. Beelaerts van Blokland 
(1806-1861), oudste zoon van P.A.; met brief van C.A.J. Beelaerts van Blokland (1812-1877) aan P.A.J. 
betreffende genealogica; afschrift door Frans Beelaerts van Blokland van correspondentie van W.F. 
erfprins van Oranje met Pieter Beelaerts te Dordrecht, waarvan de originelen zich bevonden bij W.A. 
Beelaerts van Blokland (1775-1849), broer van Frans (1775-1844); relaas van het voorgevallene ten 
huize van P. Beelaerts van Blokland (1744-1812), vader van F., W.A. en P.A., bij de aankomst van de 
Fransen, opgetekend door P.A. op basis van mededelingen van zijn broers F. en W.A. met geleidebrief
bij retourzending uit 1921; en genealogische documentatie overwegend afkomstig van P.A. lopend 
over 1724-1836.

189 F. Beelaerts van Blokland (1775-1844), Bij den uitgang van het Jaar 1813, gedicht op 
de restauratie van 1813, gedrukt Den Haag, 1814.
1814

190 Stukken betreffende de verheffing in de adelstand van P.A. Beelaerts van Blokland 
en zijn verzoek om toelating tot de Ridderschap van Utrecht.
1816-1817

VI.1.2. Gerard Beelaerts van Blokland (1772-1844) en Theodora Jacoba Wilhelmina van Riemsdijk (1777-1833)

VI.1.2. GERARD BEELAERTS VAN BLOKLAND (1772-1844) EN THEODORA JACOBA 
WILHELMINA VAN RIEMSDIJK (1777-1833)
Zie ook inv.nrs. 27-33, 129-146

191 Redevoering van G. Beelaerts van Blokland in de algemene vergadering van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen te Kaap de Goede Hoop, 1813, met opdracht 
van G.E. Overbeek senior aan Beelaerts van Blokland, 1814; en vonnis van de 
Speciale Commissie van Justitie van de Drostdij Uitenhage, Kaap de Goede Hoop, 
met G. Beelaerts van Blokland als secretaris, tegen 39 verdachten van hoogverraad 
jegens de koning van Groot-Brittannië, 1816, met ex libris van G. Alofsen; gedrukt.
1813, 1816

192 ‘Gedagten’, gedicht van G. Beelaerts van Blokland bij ontvangst van het bericht 
over de verheffing van de soevereine vorst der Nederlanden tot koning.
1815

193 Uitreisvergunning voor G. Beelaerts van Blokland met echtgenote, vier kinderen en 
twee bedienden en certificaat dat de formaliteiten voor uitreis van de bedienden 
Jaapje van de Kaap en Saartje van Makassar zijn vervuld.
1817

VI.1.3. Frans Willem Anne Beelaerts van Blokland (1810-1886) en echtgenote Magdalene Jacoba geb. Mersen Senn van Basel (1816-1901)

VI.1.3. FRANS WILLEM ANNE BEELAERTS VAN BLOKLAND (1810-1886) EN 
ECHTGENOTE MAGDALENE JACOBA GEB. MERSEN SENN VAN BASEL (1816-1901)
Zie ook inv.nrs. 35-38
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194 Historia ordinum generalium Belgii sub Carolo V, dissertatie van F.W.A. Beelaerts 
van Blokland.
1838

195 ‘Historia collegii consiliariorum commissorum (Gecommitteerde Raden) in 
Hollandia et Westfrisia’, dissertatie van C.A.J. Beelaerts van Blokland verdedigd aan 
de universiteit van Leiden; gedrukt.
1838
C.A.J. Beelaerts van Blokland (1812-1877) was een jongere broer van F.W.A.

196 Poëziealbum van Magdalena Jacoba Beelaerts van Blokland geb. Mersen Senn van 
Basel (‘grootmoeder Matje’).
1866-1893

197 Eigenhandige pentekening van C.A.J. Beelaerts van Blokland (1812-1877).
z.j. [c. 1850]

VI.1.4. Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland (1843-1897) en echtgenote Johanna Maria Kneppelhout van Sterkenburg (1851-1923)

VI.1.4. GERARD JACOB THEODOOR BEELAERTS VAN BLOKLAND (1843-1897) EN 
ECHTGENOTE JOHANNA MARIA KNEPPELHOUT VAN STERKENBURG (1851-1923)
Zie ook inv.nrs. 42-68, 160-163

198 Stukken betreffende numismatiek in het algemeen en betreffende de 
gedenkpenningverzameling van [NN Kneppelhout voortgezet door G.J.Th. Beelaerts
van Blokland] en daarin opgenomen medailles, met gedrukte annonces vanaf 1696.
1696-1893 en z.j.

199 Agenda van G.J.Th. Beelaerts van Blokland met vermelding van verjaardagen, 
overlijdens, huwelijken, examens, carrière- en andere memorabele gebeurtenissen 
betreffende zichzelf of anderen over de jaren 1860-1891, met enkele inliggende 
schaaknotities
1860-1891

200 Tekeningen van G.J.Th. Beelaerts van Blokland.
1862, 1887

201 ‘Afbeeldingen van den gecostumeerden optogt der studenten van de Utrechtsche 
Hoogeschool’, met rolverdeling, gedrukt 1867, met handgeschreven opschrift 
‘Beelaerts’ en opdracht van J.G. Vogel aan de niet bij name genoemde 
geadresseerde.
1867
Aan de optocht nam deel F.H.C.P. Beelaerts van Blokland (1844-1867).

202 Gedicht ‘De Legende van Sterkenburg’ op het huwelijk van G.J.Th. Beelaerts van 
Blokland met M. Kneppelhout van Sterkenburg.
1870

203 Correspondentie van G.J.Th. Beelaerts van Blokland en/of echtgenote.
1884-1921 en z.j. [c. 1915]
Afzenders/geadresseerden:

verwanten
– echtgenoten onderling, 1895
– kleinzoons G. en M.A., 1913-1919
– moeder te Doorn, 1896
– tante Kneppelhout, Ursula, te Oosterbeek, 1890, 1896
– zoon W.A. en schoondochter A.M.C. geb. Snoeck, z.j. [c. 1915]
– zoon F. en/of schoondochter M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck te Den Haag en 



204 Beelaerts van Blokland 2.21.253

Peking, 1906, 1910, 1921
– een zwager te Maastricht, 1896

niet-verwanten
– Anna te Gent, z.j. [1896]
– Dutoit, NN, Amsterdam, 1884
– Geyter, Julius de, Antwerpen, 1884
– Huber, [B?], te Obstberg (CH), 1896
– Mary te Parijs, 1896
– Nicot, J. (?), te Parijs, 1894
– Suzanna te Wezep, 1896
– ongeïdentificeerd, 1896

204 Tekening van de wapens Beelaerts, Kneppelhout en De Bêre.
1887

205 Visitekaartjes en convocaat ingekomen bij resp. [G.J.Th. Beelaerts van Blokland], 
met krantenknipsel.
1889, 1893 en z.j.

206 Stukken voortgevloeid uit de uitoefening van zijn functie van gevolmachtigd 
minister van de Republiek Zuid-Afrika.
1889, 1896-1897 en z.j. [c. 1895]
Zie ook inv.nrs. 45-49, 52, 54-55, 208 en 1237.

1234 [Lithografisch] portret van G.J.Th. Beelaerts van Blokland, door F. Jasinski.
1890
Feliks Stanislaw Jasinski (1862-1901) was een bekende Poolse graveur. Zie inv.nr. 44 sub (1890).

1235 Lidmaatschapsbewijzen voor G.J.Th. Beelaerts van Blokland als lid van het 
Genootschap voor Cartografie van Lissabon (Sociedade de Geographia de Lisboa), 
1891, en van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 1892-
1893.
1891-1893

1236 Fotolithografische plaat van een notariële akte van 1476 geschreven door Hendrik 
Beelarts openbaar notaris van het bisdom Luik en behelzende een overeenkomst 
tussen de abt en prior van Berne over de inkomsten verbonden aan de kapel van 
Woudrichem die door overstroming is vernietigd; met afdrukken van de plaat en 
enige correspondentie dienaangaande.
1893 en z.j. [c. 1893]
Een afdruk tevens in inv.nr. 1, map A sub 14

1237 Politieke prenten uit Engelstalige gedrukte media betreffende de politieke situatie 
in zuidelijk Afrika.
1893-1897

207 Tekst van de toespraak van W.L. Welter jr. in de Willemskerk te Den Haag ter 
gelegenheid van het overlijden van G.J.Th. Beelaerts van Blokland; gedrukt.
1897

208 Convocaat voor G.J.Th. Beelaerts van Blokland als buitengewoon gezant van de 
Zuid-Afrikaanse Republiek voor een diner bij president Carnot op het Élysée.
z.j. [1889-1894]

1238 Ex libris van G.J.Th. Beelaerts van Blokland, gedrukt, met [handgetekend] model of 
nabootsing op groot formaat.
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z.j. [c. 1875]

209 Recensie door J. Beelaerts van Blokland in ‘de Economist’ van het proefschrift van 
W. van den Bergh, De strijd tegen de prostitutie in Nederland (Den Haag 1878); 
gedrukt.
z.j. [c. 1878]
J. Beelaerts van Blokland vermoedelijk wel identiek aan G.J.Th. Beelaerts van Blokland

210 ‘Le prestidigitateur C. Hermann (de Vienne)’, beschrijving van goocheltrucs, 
afgeschreven uit Illustration van 17 mei 1879 no. 1890 p. 318 door [G.J.Th. Beelaerts 
van Blokland?]
z.j. [c. 1880]

211 Foto van twee ouders met vier zoons en twee dochters, vermoedelijk voorstellende 
het gezin van G.J.Th. Beelaerts van Blokland voorafgaand aan de geboorte in 1889 
van de vijfde zoon.
z.j. [c. 1888]

212 Visitekaartjes van G.J.Th. Beelaerts van Blokland.
z.j. [c. 1890]

VI.1.5. Paulina Jacoba Wilhelmina (1845-1924) en/of Maria Elisabeth Adriana (1847-1934) Beelaerts van Blokland

VI.1.5. PAULINA JACOBA WILHELMINA (1845-1924) EN/OF MARIA ELISABETH 
ADRIANA (1847-1934) BEELAERTS VAN BLOKLAND
Ongehuwde zusters van G.J.Th. Beelaerts van Blokland

213 Poëziealbum van P.J.W. Beelaerts van Blokland.
1866-1869

214 Brieven van F. Beelaerts van Blokland en/of M.A. Beelaerts van Blokland geb. 
Snoeck en/of hun kinderen aan oudtante M.E.A. Beelaerts van Blokland en/of haar 
zuster P.J.W.
1903, 1914-1915

VI.1.6. Frans Beelaerts van Blokland (1872-1956) en echtgenote Maria Adriana geb. Snoeck (1873-1948)

VI.1.6. FRANS BEELAERTS VAN BLOKLAND (1872-1956) EN ECHTGENOTE MARIA 
ADRIANA GEB. SNOECK (1873-1948)
Zie ook inv.nrs. 2, 69-125, 128, 147-158, 164-187

VI.1.6.1. Privéleven

VI.1.6.1. PRIVÉLEVEN

215 Genealogische aantekeningen en verzamelde documentatie alsmede enige 
correspondentie, hoofdzakelijk van C.H. Beelaerts van Blokland (1850-1935), oom 
van F. Beelaerts van Blokland.
1627, 1784-1920
Betreft de families Beelaerts van Blokland, (Faber) Van Riemsdijk, Van Beeck, Viruly, Vollenhoven, 
Van Beveren, Brandwijk (van Blokland), Op de Camp, Kloens, Van Reenen, Patijn, Van de Poll, Van 
Hoorn, Verschoor, Senn van Basel, Mersen, Hooreman, Cloot, Maire, Mesdag en Hallincq 
(Hannlingh), Sautijn.
Bevat o.m. akte van transport verleden voor schepenen van Deventer door Christoffer Henricxen 
oud-schepen van Kampen aan Agneta van Walbecken echtgenote van dr. Bernhardt Roerinck van de 
hofstede Luchtenberch in de Deventer enk, 1627 (charter). De stukken zijn vermoedelijk aan F. 
Beelaerts van Blokland toegeleid op vergelijkbare wijze als met nr. 216 het geval lijkt te zijn geweest.

216 F. Beelaerts van Blokland, ‘Een vergeten corps der Haagsche Schutterij’, typoscript 
van het artikel verschenen in het Jaarboek ‘Die Haghe’ 1935 p. 136-148, met 
originelen van daarbij afgedrukte bescheiden afkomstig van Jeremias Cornelis 
Faber van Riemsdijk (1786-1863), alsmede het eigenhandig verslag van Faber van 
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Riemsdijk over de omwenteling van november 1813 in Den Haag en daarbij 
behorende originele bescheiden, zoals afgedrukt door H.E. van Gelder, ‘Varia over 
1813, I: Memorie (..) door J.C. Faber van Riemsdijk’, Jaarboek Die Haghe 1913 p. 198-
220.
1811-1816, 1935
Blijkens Van Gelders inleiding in Die Haghe 1913 bevonden de bescheiden afkomstig van Faber van 
Riemsdijk zich toen bij C.H. Beelaerts van Blokland (1850-1935), oom van F. Beelaerts van Blokland. 
Blijkbaar zijn die stukken te eniger tijd onder F. Beelaerts van Blokland komen te berusten. J.C. Faber 
van Riemsdijk was de zoon van Izebrandus Johannes Faber van Riemsdijk, de schoonvader van 
Gerard Beelaerts van Blokland (1772-1844), grootvader van genoemde C.H. en overgrootvader van F. 
Beelaerts van Blokland. Zover bekend bleef J.C. Faber van Riemsdijk kinderloos, zodat zijn nagelaten 
bescheiden via zijn zuster in de familie Beelaerts van Blokland zullen zijn beland. Zie over J.C. Faber 
van Riemsdijk ook Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 10 kol. 810-811 en Nationaal 
Archief, Den Haag, Familiearchief Van Riemsdijk, 16e-20e eeuw, nummer toegang 2.21.307, inv.nr. 
129.

217 Poëziealbum van M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck.
1884-1890

218 Tekeningen van de hand van F. Beelaerts van Blokland, voorstellende zijn 
schoonvader (1906), echtgenote (1908), A. Beelaerts van Blokland (1923), P. 
Beelaerts van Blokland (1926 en ongedateerd) en zonder identificaties.
1885, 1906, 1908, 1923 en 1926

219 Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Snoeck, Snouck van 
Loosen en Snoeck van Tol, overdruk uit Jaarboek van den Nederlandschen adel, 
1887, met door F. Beelaerts van Blokland bijgeschreven aantekeningen, z.j. [c. 1940].
1887 en z.j. [c. 1940].

220 Publicaties van zijn broer C. (Kees) Beelaerts van Blokland.
1896-1941 en z.j. [c. 1940]
Bevat:

– Opmerkingen over het begrootingsrecht van den Gemeenteraad in verband met de 
bepaling van het aantal dienaren van politie, dissertatie, Leiden, 1896;

– ‘Vlieland, strandingen en schipbreuken’, stencil, 1940;
– Transvaal, verslag van zijn verblijf in Zuid-Afrika in 1884-1887, z.pl. 1941;
– Eenige aardrijkskundige en historische gegevens betreffende Zuid-Afrika, z.pl. 1941, met 

gestencilde aanvullingen;
– -‘Kafferoorlogen aan de Kaapsche oostgrenzen en beknopte aanteekeningen betreffende 

enkele kleurlingenstammen’, gestencild, z.j.z.pl.

221 Stellingen ter verkrijging van de graad van doctor in de rechtswetenschap’ 
verdedigd door Charles Corneille Beelaerts te Leiden; gedrukt.
1898
Geen verwantschap vastgesteld

222 Programma van de feestelijkheden te Ottoland en Laag-Blokland te geven door F. 
Beelaerts van Blokland ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin. Gedrukt.
1899

223 Publicaties van F. Beelaerts van Blokland.
1899-1939
Bevat:

– Wat zullen wij doen voor onze broeders in Zuid-Afrika’ (Dordrecht, Zuid-Afrikaansche 
Vlugschriften, 1899), gedrukt.

– ‘Wouter van Houthoeven als genealoog’, ‘Het geslacht der Heeren van Oudheusden’, 
‘Edellieden vermeld in de oudste protocollen des ’s-Hertogenbossche Schepenbank’, ‘Van 
Cuyck met het rad’, ‘De afstamming van het geslacht de Voocht’, ‘Heusdensche 
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schepenzegel’, ‘Geslacht van Yperlaer’, overdrukken uit ‘De Nederlandsche Leeuw’ 1907, 
1913, 1924, 1925, 1933, 1939.

– ‘Bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Spiering’, overdruk van een artikel van F. 
Beelaerts van Blokland in niet geïdentificeerd tijdschrift, verschenen in 1908, met 
toegevoegde bijschriften en inliggende aantekeningen;

– ‘Met Gecommitteerden uit den Raad van State op reis in 1691’, overdruk van Bijdragen en 
Mededelingen van het Historisch Genootschap 55 (1934)

224 Brieven van Karl Blind te Londen en majoor J.A. Hayden te Kaapstad aan baron 
Hora Siccama betreffende de Tweede Boerenoorlog (1899-1902).
1900
Waarschijnlijk doorgeleid aan F. Beelaerts van Blokland.

225 Correspondentie van F. Beelaerts van Blokland en/of M.A. Beelaerts van Blokland 
geb. Snoeck.
1900-1954 en z.j.
Zie ook inv.nrs. 72-84, 90, 103, 113.
Afzenders/geadresseerden:

verwanten:
– broer/zwager C. Beelaerts van Blokland en echtgenote M.E.M. (‘Mietsch’) geb. Havelaar, 

[1909], 1946
– broer/zwager W.C. (Wim) Beelaerts van Blokland en/of (schoon)zuster A.M.C. (‘Jeantje’) geb.

Snoeck, 1905, 1911
– kleinzoon F.V., 1950
– nicht Marie te Parijs, 1909
– oudtante Kneppelhout-van Braam, Ursula, ‘Hemelsche Berg’, Oosterbeek, 1905, 1908, 

1909-1910, 1913
– (schoon)moeder M.P. Snoeck geb. van Citters, 1910-1911, 1925
– (schoon)vader M.A. Snoeck en/of (schoon)moeder M.P. Snoeck geb. van Citters en 

(schoon)zuster(s) A.M.C. of J.C. Snoeck, 1909-1910, 1912
– (schoon)zuster J.C. (An(ne), Ange) Snoeck, 1909-1911
– [schoonzuster] Johanna, 1944
– (schoon)moeder J.C. Beelaerts van Blokland geb. Kneppelhout, Oosterbeek, 1910, 1920
– (schoon)vader M.A. Snoeck, Hintham, 1905
– tante L.J.M. (Julie) van Asch van Wijck geb. Kneppelhout, Rhenen, 1940
– tante M.E.A. Beelaerts van Blokland, 1910
– zoon Gerard, Klein St. Bernard en Nancroix, 1933
– zoon(s) Gerard en/of Adriaan, Peking, 1915-1917

niet-verwanten:
– Albert (?) te Stockholm 1913
– Anethan, baron d’, te Brussel, 1947
– Anrooy-de Kempenaer, H.G. van, te Den Haag, 1950
– Baud, [NN], St. Moritz, [c.1905]
– [Baud?], Marie, Pau, 1905
– Begemann, F.A., NV Billiton Maatschappij, aan F. Beelaerts van Blokland, 1948
– Bender, [G.G.], te Scheveningen betreffende het ‘Krivitzky-dossier’, 1940
– Bleeker, NN, burgemeester van Dordrecht, 1947
– Boissevain, B.H., te Laren (NH), 1940
– Bok[horst?], M., te Den Haag, 1948
– Buuren, G. van, wethouder van Ottoland, wegens ambtsjubileum van de burgemeester, 

1948
– B. te Den Haag, 1930
– Cartier, E. de Marchienne, Belgische ambassade te Londen, 1927
– ‘Casa Olimpica’, bestuur van de stichting, 1928
– Cole, Mary de G…. te Oirschot, 1910
– Davidge, A., te Darlington, 1945
– Dobe van der Kuyl, W., district Den Haag e.o. van de Landelijke Organisatie voor hulp aan 

onderduikers resp. Stichting 1940-1945, te Leidschendam, 1946, 1950
– Elisabeth von [?] te Weimar, 1921
– Feuilleteau de Bruyn, W.K.H., 1948
– ‘Flensborg-Samfundet’, liga tot hereniging van Sleeswijk, 1933
– Geen, T.M.E. van, particulier secretaris van de koningin, 1910
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– Gent, G.J. van, Den Haag, 1948
– Gerbrandy, P.S., als voorzitter van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, 1947
– G. en M. te Antwerpen, 1910
– Heemstra, J.S. van, te Soestdijk, 1930
– Herwerden, P.J. van, te Groningen, 1933
– Hora Siccama, J.H. (‘Oom Sic’) en/of echtgenote [A].geb. van den Bergh van Heemstede te 

Badgastein resp. Traunstein, 1904-1905 (Zie ook inv.nr. 74)
– Hoven, Th., secretaresse Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging ‘Arbeid Adelt’, 

1927
– Hoyer, J. de, Parijs, 1931
– Jalink en De Mos, notarissen, 1935
– Japikse, N., directeur Koninklijk Huisarchief, 1940
– Kuhn, Leonie, te Hintham, 1944
– Lou, Pierre Célestin, te Abbaye St. André-lez-Bruges, 1939
– Lynden, W.J. van, opperkamerheer, 1939
– Malcorps, W.F., majoor, en C.H. Durman, territoriaal commandant van het Leger des Heils, 

1947
– Mecklenburg-Schwerin, Marie groothertogin van, Schwarzburg, 1904
– Mecklenburg-Schwerin, Elisabeth hertogin van, 1923
– Melville, Molette, te Maidenhead, 1945
– Mimi, 1947
– Monceau, E. du, te Den Haag, 1900
– Morell, C.M., directeur van het Information Bureau for the Netherlands and Netherlands 

Overseas Territories, 1949
– Nederlandsch Steuncomité voor beeldende kunstenaren, Renkum, 1933
– P. te Oberhofen, 1926
– Ram, M., te Bagnères, 1910
– Ranitz, [NN] de, grootmeester van de koningin-moeder, 1910
– R.[..] te Lower Hall, Worfield, Bridgnorth, 1929 [kennis uit Peking]
– ‘Sablonière’, 1912 (ansichtkaart met foto van H.M. Holland)
– Santos [Tavares], F. dos, Portugese legatie te Den Haag, 1930
– Schölvinck, NN, chef kabinet van de minister van OKW, 1948
– Smeth, F.F. de, hofmaarschalk, Den Haag, 1933, 1938
– Sophie, gouvernante van hun kinderen, te Soekaboemi, 1913
– Starp, J.E. v.d., te Wassenaar, 1950
– Storm, [NN], te Scheveningen, 1921
– Tuyll van Serooskerken, M.W. geb. de Smeth van Alphen, 1952
– Uhlefeldt, Mary, te Peitaiho, 1910
– Uijs, J.K., te Scheveningen, z.j. [c. 1948]
– Valkenburg, C.C. van, te Amstelveen, 1947
– Vos van Steenwijk, J. de, Noordwijk, 1937
– Vos van Steenwijk, W. de, te Den Haag, 1927, 1931
– Vredenburch, NN van geb. Capece Minutolo, te Rijswijk, z.j.
– Weiler, A.C. von namens de Vereniging voor Penningkunst, 1954
– Welderen Rengers, Th. van, te Oenkerk, 1929
– ongeïdentificeerden, 1901, 1909-1910, 1914, 1928, 1949-1950 en z.j. [c. 1915]

1290 Brieven, kaarten van F. Beelaerts van Blokland aan zijn (toekomstige) echtgenote 
M.A. geb. Snoeck.
1902, 1904-1905, 1909, 1916-1919, 1921-1922, 1933

226 Stukken betreffende het huwelijk van F. Beelaerts van Blokland en M.A. Beelaerts 
van Blokland geb. Snoeck en de voorbereidingen daarvan.
1905

1284 Gedicht over het pastelportret van M.A. geb. Snoeck vervaardigd door Anton van 
Welie en telegram van de maker over de reactie van de Duitse keizer op het portret.
1903 en z.j.
Vergelijk inv.nr. 1328.

227 ‘Ons kindje, herinneringen aan de kinderjaren’, babyboeken betreffende Gerard en 
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Matthias Adriaan Beelaerts van Blokland, met enkele ingeplakte foto’s en een 
telegram aan de vader, beschrijving van de reis naar China in 1909, ingeplakte en los
inliggende haarlokjes, inliggend gedicht ‘The Master of the House’.
1908-1914 resp. 1910-1916

228 Menukaarten voor M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck voor een diner in 
familiekring met o.a. de ouders Snoeck en schoonmoeder Beelaerts van Blokland 
-Kneppelhout, 1908, en bij het huwelijksdiner van W. Bolken en H.C. Backer, 1929.
1908-1929

1285-1286 Brieven verzonden door F. Beelaerts van Blokland en/of M.A. geb. Snoeck en/of hun
kinderen vanuit China en naderhand kennelijk aan de afzender(s) geretourneerd.
1909-1917
1285 Aan tantes P.J.W. en M.E.W. Beelaerts van Blokland, 1909-1911, 1913-

1914, 1916
1286 Aan broer/zwager C. (Kees) Beelaerts van Blokland en echtgenote 

M.E.M. (Métje, Mietsch) geb. Havelaar, 1909-1910, 1912-1917

229 Enveloppe van de Pekingse fotograaf S. Yamamoto waarmee F. Beelaerts van 
Blokland een aangetekende zending aan zijn echtgenote heeft verstuurd, 1909, en 
papieren zak met opschriften in Oosterse karakters.
1909 en [ca. 1915]

230 Aankondiging en liturgie van de kerkelijke inzegening en menu voor het diner ter 
gelegenheid van het huwelijk van W.A. Beelaerts van Blokland met A.M.C. Snoeck.
1910

1239 Foto van de promotiepartij van W.A. Beelaerts van Blokland (1883-1935, broer van 
F.), 1910, met bijgeschreven onvolledige tableaubeschrijving door M.A. Beelaerts 
van Blokland.
1910

231 Lijsten, aantekeningen en enige correspondentie betreffende de inboedel van F. 
Beelaerts van Blokland en M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck die in 1909 naar
China werd geëxpedieerd, met toegevoegde notities over latere aanwezigheden, 
vermissingen, bestemmingen en aanvullingen.
1910-1929

232 Convocaat voor M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck voor een receptie t.g.v. de 
kroning van koning George V.
1911

233 Exemplaren en overdrukken van publicaties van zijn broer W.A. (Willem) Beelaerts 
van Blokland (1883-1935).
1912-1935 en z.j. [c. 1925]
Bevat:

– ‘Een Geldersch edelman in Hollandschen dienst en het beleg van Loevestein in 1397’, 
Bijdragen en Mededeelingen Gelre 15 (1912)

– De charitable societeitsschool te ’s-Gravenhage 1719-1919, Gedenkschrift (Den Haag 1919);
– ‘De eerste generatiën van het ten deele tot den Nederlandschen Adel behoorende geslacht 

van Riemsdijk’, De Nederlandsche Leeuw 1928;
– ‘De oorsprong van den Hollandschen Tuin’, ‘De oorsprong van den Hollandschen Tuin – 

Naschrift’ en ‘De Hollandsche Tuin in vervolg van jaren, I’, De Nederlandsche Leeuw 1929;
– ‘Alexander Pasqualini, bouwmeester van het kasteel te Buren en andere sloten, krijgs- en 

vestingbouwkundige van naam’, Bijdragen en Mededeelingen Gelre 34 (1931);
– ‘Het in 1553 gebouwde huis te Rumpt’, Bijdragen en Mededeelingen Gelre 35 (1932);
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– ‘Varia topographica’, Oudheidkundig Jaarboek 4 (1935)
– ‘Bijdrage voor eene geschiedenis der Heeren van Aarlanderveen en Oudshoorn (1354-1455)’ 

en ‘Brittenburg-Lugdunum Batavorum’, beide in onbekend tijdschrift, z.j.
– ‘Lugdunum en Praetorium Agrippinae’, z.j.
– ‘Germaansche en Romeinsche oudheden in de duinstreek benoorden ’s-Gravenhage’, 

zonder vermelding van tijdschrift of jaar’.

234 Menukaarten in handschrift van M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck voor 
diners in 1913, 1924 en 1925, deels getekend door haarzelf en door haar oudste zoon
G. Beelaerts van Blokland.
1913, 1924-1925

235 Tekeningen van Gerard Beelaerts van Blokland voor zijn moeder M.A. Beelaerts van 
Blokland geb. Snoeck.
1913, 1915-1916

236 Sinterklaasgedichten voor M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck.
1903, 1924, 1928-1930 en z.j.

237 Eigenhandig door M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck en Gerard Beelaerts van 
Blokland getekende nieuwjaarskaarten.
1925 en z.j.

238 Gedicht bij het 25-jarig huwelijksjubileum van F. Beelaerts van Blokland en M.A. 
Beelaerts van Blokland geb. Snoeck.
1930

239 In memoriams bij het overlijden van broer W.A. Beelaerts van Blokland (1883-1935); 
gedrukt.
1935

240 Adressenboekje van M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck met inliggende 
aantekeningen en adreswijzigingen, tevens gebruikt voor aantekeningen 
betreffende de inhoud van kisten en kasten op zolder.
1938-1946 en z.j. [c. 1945]

241 A. Holmers, Fransje Beelaerts, een leuk en spannend verhaal voor meisjes, 
Geïllustreerde Meisjesbibliotheek No. 81, gedrukt [1939].
1939

242 Tekst van de lezing van H. Beelaerts van Blokland over ‘de voorgeschiedenis en 
wording van het Roode Kruis’ voor de Haagsche Volkshogeschool, 1944, gedrukt, 
tekst van zijn toespraak als afgevaardigde van het Nederlandse Rode Kruis naar een
bijeenkomst te Kopenhagen en verslag van H. Beelaerts van Blokland van de 
Internationale Rode Kruisconferentie van Toronto, verstrekt aan zijn broer F. 
Beelaerts van Blokland.
1944, 1952

243 H.B. [Henri Beelaerts], Uit booze dagen, 1945, bundel gedichten uit de oorlogsjaren, 
gedrukt, gesigneerd.
1945

244 Nota en brief van Jacques Schulman, numismaat te Amsterdam, voor F. Beelaerts 
van Blokland wegens gedane aankopen en aanstaande veiling.
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1945, 1956

245 Brieven betreffende de legatering door baron De Cartier de Marchienne aan F. 
Beelaerts van Blokland van vier op glas geschilderde afbeeldingen.
1946

246 Waterverftekeningen van F.V. en H.C. Beelaerts van Blokland voor hun grootvader F. 
bij diens 74e verjaardag.
1946

247 Tekst van de toespraak van F. Beelaerts van Blokland als eerste huismeester van het
Gereformeerd Weeshuis te Utrecht op 28 november 1947 bij het jaarlijks diner van 
de broederschap der regenten ter herdenking van de bevrijding van de Franse 
overheersing in 1813 en ter viering van de ‘overdracht der sleutels’ (traditio 
clavium); getypt, met bijschrift.
1947

1269 Brieven van M.A. Beelaerts van Blokland, diens echtgenote V.R. geb. van Tuyll van 
Serooskerken en hun kinderen F.V. en H.C. Beelaerts van Blokland aan hun 
(schoon)ouders resp. grootouders F. Beelaerts van Blokland en M.A. geb. Snoeck 
geschreven tijdens hun verblijf in Indonesië.
1947-1952
Zie voor de retourcorrespondentie inv.nr. 1233.

248 Krantenknipsels betreffende het overlijden van M.A. Beelaerts van Blokland geb. 
Snoeck.
1948

249 Lijst van familieportretten van leden van de familie Beelaerts, z.j. [c. 1850], met 
toevoegingen in de hand van F. Beelaerts van Blokland.
z.j. [c. 1900]

250 Lijsten ‘I’ en ‘IV’ van in de bibliotheek [van F. Beelaerts van Blokland] aanwezige 
werken.
z.j. [c. 1905]

251 Ansichtkaarten met afbeeldingen van de treinen, een station en een boot van de 
South Manchuria Railway Co. in een envelop met het lijnennet daarvan, alsmede 
ansichtkaarten van een aanlegplaats aan het Baikalmeer en van een Russisch rijtuig.
z.j. [c. 1915]

252 Lijst in handschrift van F. Beelaerts van Blokland van gedenkpenningen en 
medailles.
z.j. [c. 1925]

253 Visitekaartjes van F. Beelaerts van Blokland en echtgenote.
z.j. [c. 1930]

254 Adres- en telefoonregister van F. Beelaerts van Blokland, met losbladige 
aanvullingen.
z.j. [c. 1930]

255 Door M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck verzamelde gedichten.
z.j. [c. 1930]
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256 Humoristische aantekeningen van F. Beelaerts van Blokland.
z.j. [c. 1930]

257 Staat van nakomelingen van Hendrik Snoeck burgemeester van Gorinchem († 1603),
opgesteld door F. Beelaerts van Blokland.
z.j. [c. 1930]

258 Staat van de afstamming van F.V. Beelaerts van Blokland van prins Willem ‘de 
Zwijger’ van Oranje, opgesteld door [F. Beelaerts van Blokland].
z.j. [c. 1938]

VI.1.6.2. Studie

VI.1.6.2. STUDIE

259 F. Beelaerts van Blokland, Eenige beschouwingen over het tot stand komen en de 
rechtskracht van verdragen, dissertatie, gedrukt.
1895

260 Stukken betreffende de promotie van M.W. Snoeck, waarbij F. Beelaerts van 
Blokland paranimf was.
1895

261 ‘Het stoute Keesje, een aardig prentenboekje’ ter gelegenheid van de promotie van 
C. Feith. Gedrukt.
1896
F. Beelaerts van Blokland onder de feestgangers.

VI.1.6.3. Maatschappelijke functies

VI.1.6.3. MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES

1327 Programma’s, gastenlijsten, tafelschikkingen, menu’s, convocaten en verdere 
bescheiden betreffende de feestelijkheden rond het huwelijk van koningin 
Wilhelmina en de deelname daaraan van M.A Snoeck als hofdame.
1901

1291 Reserveringskaartje voor dansen tijdens het hofbal van 6 maart 1901, met 
potloodbijschrift ‘van dienst’.
1901
Hoogstwaarschijnlijk toebehoord hebbend aan M.A. geb. Snoeck als hofdame van koningin 
Wilhelmina.

262 Herbert A. Giles, Chinese without a teacher, Shanghai e.a., gedrukt.
1901

1328 Programma’s, gastenlijsten, tafelschikkingen, menu’s, convocaten en verdere 
bescheiden betreffende de feestelijkheden rond het huwelijk van prinses Carolina 
Reuss met groothertog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach en de 
deelname daaraan van M.A Snoeck als hofdame van koningin Wilhelmina.
1903
Vergelijk inv.nr. 1284.

1287-1289 Brieven, kaarten en telegrammen ingekomen bij F. Beelaerts van Blokland en/of 
M.A. geb. Snoeck van leden van de koninklijke familie.
1903-1945
1287 Koningin-moeder Emma, 1904
1288 Koningin Wilhelmina, 1903-1939
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1289 Prinses Juliana en prins Bernhard, 1937-1939, 1945

1329 Gedicht van de hofmaarschalk H. baron Clifford bij de komst van Agnes 
Schimmelpenninck van der Oye als hofdame ter vervanging van Elisabeth Sloet.
1904

263 Menukaarten van een garden party van de Chinese president en een onbekende 
gelegenheid.
1914

264 Official documents relating to the war (for the year 1917), uitgegeven door het 
Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.
z.j. [1918]

1240 Fotoalbum van de viering van de overwinning der geallieerden in Peking.
1918

265 Brief van F. Beelaerts van Blokland te Peking aan de Nederlandse minister van 
Buitenlandse Zaken, met bijlage; doorslagen.
1918

266 Gesigneerde foto van koningin Emma.
1922

267 Menu van een afscheidsdiner a/b ss Nieuw-Amsterdam.
1922
F. Beelaerts van Blokland maakte deel uit van de Nederlandse delegatie naar de Vlootconferentie 
van Washington van 1922. Zie ook inv.nr. 169.

268 Bedankkaarten van F. Beelaerts van Blokland voor gelukwensen bij zijn benoeming 
tot minister; gedrukt.
1929

269 Foto’s van het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III in vergadering.
z.j. [1929-1933]
Op de achterzijde stempels van Dr. Erich Salomon, Charlottenburg. Foto’s zijn mogelijk later 
afgedrukt dan de zittingsduur van het kabinet-Ruijs. In inv.nr. 1242 ook foto’s gemaakt door dezelfde
Salomon in 1937, dan wonend flat Duinwijck, Van Alkemadelaan, Den Haag.

270 Aantekeningen van M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck van geserveerde 
spijzen en dranken bij ontvangsten en soirées, menukaart van een diner gegeven in 
1930, lijsten van [geïnviteerde personen] 1937-1940 en 1947-1948, ‘visitelijst’ 1938-
1939, schrift met aantekening van Haagse ‘jours’ van vooraanstaande dames en 
registertjes van menu's en gasten bij déjeuners en diners met ingeplakte en losse 
menukaarten 1934-1938 en 1938-1940
1929-1948

271 Correspondentie van F. Beelaerts van Blokland verband houdend met zijn 
bemiddeling in het geschil ontstaan tussen de besturen van het Koninklijk 
Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde en van de stichting Het 
Nederlandsch Patriciaat, met notulen van de eerste vergaderingen (1930-1931) van 
de stichting
1930-1937

272 Verkiezingsaffiches van de CHU voor de Kamerverkiezingen van 1933, met F. 
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Beelaerts van Blokland als nr. 7; gedrukt.
1933

273 Stukken ontvangen van E.J.M. Wittert, adjudant van de koningin, betreffende het 
‘Wilhelmus’ als Nederlands volkslied en de voorschriften voor vlagvertoon.
1934

274 Stukken ingekomen bij F. Beelaerts van Blokland in zijn kwaliteit als commissaris 
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
1935-1940

275 Gestencilde circulaires uitgegaan van de Hoge Raad van Adel resp. het secretariaat 
ervan.
1948-1953 en z.j. [c. 1950]

276 Nieuwjaarswens van koningin Wilhelmina voor 1946, enkele stukken betreffende 
het kroonprinselijk gezin in Canada in 1940, bedankjes van prinses Juliana en prins 
Bernhard voor attenties bij de geboortes van prinsessen Beatrix, Irene en Christina 
en Kerst- en Nieuwjaarswens met foto van de vier prinsessen.
1938, 1947

277 F. Beelaerts van Blokland, Die Vyf Dae van Holland, Pretoria
1941

278 Prospectus, prijslijst en circulaire van St. James’ Court Estate Ltd. en brieven van de 
General Manager aan F. Beelaerts van Blokland.
1942 en z.j.
Brieven gericht aan ‘J.E.’, vermoedelijk foutief gelezen uit ‘Jhr. F.’.

279 Vleugels der overwinning, de ‘Royal Air Force’ treft Duitschland in het hart, 
Nederlandstalig magazine over de Engelse bombardementen op Duitsland.
1944 juni

280 Weekrapporten 23 en 24 van 4 en 11 mei 1945, van Militair Gezag, gestencild.
1945

281 Anoniem rapport ‘Naar aanleiding van de Liquidatie van het Bureau Nationale 
Veiligheid’, opgesteld Amsterdam oktober 1946, over de interne conflicten binnen 
BNV en de daaruit voortgekomen ‘affaire Sanders’; doorslag, in enveloppe zonder 
afzender, gericht aan ‘jhr.mr. Beelaerts van Blokland’, Ridderlaan 18, Den Haag.
1946

282-284 Stukken betreffende de uitoefening van nevenfuncties.
1946-1949
282 Lid van het Comité van Drie dat in opdracht van de minister-

president van oktober 1947 de verdeling tot stand diende te brengen
van de opbrengst van de openbare inzameling van de Nationale 
Monumenten-Commissie voor Oorlogsgedenkteekens onder de 
gegadigde organisaties, 1948-1949

283 Lidmaatschap van de Nationale Monumenten-Commissie voor 
Oorlogsgedenkteekens, 1946-1949

284 Lidmaatschap van het voorlopige Haagsche Comité voor een 
Nationaal Monument, 1946
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285-286 Ingekomen verzoeken om toe te treden tot Erecomités.
1947, 1949
285 Uitvoerend Comité tot stichting van een Nationaal Vredes-Orgel en 

de Erehal der Gevallenen, 1949
286 Haagsch Jubileum Comité 50-jarig regeringsjubileum koningin 

Wilhelmina, 1947

287 Spreeknotities van F. Beelaerts van Blokland als voorzitter van het Nationaal 
Beneluxcomité voor de oprichtingsvergadering van de Benelux-afdeling Limburg, 
met correspondentie dienaangaande.
1949

1241 Afdruk van de ‘driekoninginnenfoto’.
1956

288 Cliché voor gedrukte uitnodigingen van F. Beelaerts van Blokland.
z.j. [c. 1900]

289 Panoramafoto van het legatiekwartier te Peking, in omslag met Chinese karakters.
z.j. [c. 1915]

1282 Rekening voor ‘B’ wegens geleverde emmers of vaten water, tot een totaal van US $
1.10.
z.j. [c. 1915]
In Chinese karakters, die bij een bezoek aan de studiezaal van het Nationaal Archief op 4 februari 
2014 door dr. Koh Keng We (Singapore) zijn geïnterpreteerd.

290 Foto’s van de vervaardiging en distributie van ‘Vrij Nederland’ in Londen en de 
activiteit van de Nederlandse afdeling van de BBC, deels met rugschriften over op 
de foto’s afgebeelde personen.
z.j. [c. 1943]
Met rugschriften worden aangeduid Brandell, Sikkema, Sluijser, Van der Laan, Tas, Van den Bogaard, 
Blankenstein, Rostuwe, Milhado

291 F. Beelaerts van Blokland, ‘De plaats van Nederland in de nieuwe wereldorde’, 
overdruk van zijn bijdrage als hoofdstuk 1 in een niet-genoemde bundel; gedrukt.
z.j. [c. 1945]

VI.1.6.4. Financiën en vermogen

VI.1.6.4. FINANCIËN EN VERMOGEN

292 Register van inkomsten uit arbeid, vacatiegelden, onroerende goederen en effecten
van F. Beelaerts van Blokland, vanaf mei 1940 voortgezet door zijn zoon M.A. 
Beelaerts van Blokland.
1898-1941

293 Schuldbekentenis van J.C. Snoeck aan haar zuster M.A. Beelaerts van Blokland geb. 
Snoeck; met concept van de hand van F. Beelaerts van Blokland.
1928

294 Rekeningen en een prijsopgaaf van tafelgoed en onderhoudswerkzaamheden aan 
meubels en gordijnen van F. Beelaerts van Blokland en M.A. Beelaerts van Blokland 
geb. Snoeck.
1929-1930

295 Dossiers van dr. K. Bockamp, Noordeinde 66 als lasthebber van Kurt Freiherr von 
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Schröder, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Köln in kwaliteit als door
de Reichskommissar für die besetzte niederländische Gebiete aangestelde curator 
in het als vijandelijk aangemerkte vermogen van F. Beelaerts van Blokland.
1940-1945

296 Aanslagen in de personele, straat-, inkomens-, vermogens- en hondenbelasting 
alsmede de hoofdelijke omslag van de Nederduitsch Hervormde Gemeente voor 
M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck bij afwezigheid in Engeland van haar man.
1940-1945

297 Spaarboekje van M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck bij de Nutsspaarbank te 
Den Haag, gecancelleerd.
1940-1956

298 Staat van effecten welke op 31 december 1944 voor M.A. Beelaerts van Blokland 
geb. Snoeck in bewaring waren bij de Rotterdamsche Bank.
1945

VI.1.6.5. Foto’s

VI.1.6.5. FOTO’S

1242 Foto’s van F. Beelaerts van Blokland, echtgenote M.A. Beelaerts van Blokland geb. 
Snoeck, en/of hun zoons Gerard en Adriaan, 1872, 1901-1902, 1905, 1911-1913, 1915, 
1917, 1920, 1921, 1923, 1925, 1927, 1930-1932, 1937 en z.j., interieur van hun woning 
Jan van Nassaustraat 22 Den Haag 1909, J.M. Beelaerts van Blokland geb. 
Kneppelhout (‘Momo’) 1921, M. Kneppelhout-van Sterkenburg 1865, ‘Oom Henk’ 
1924, en z.j. Johannes Kneppelhout (1890-1976) als Girolamo Tornabuoni tijdens de 
Delftsche studentenmaskerade 1908, ‘kiekjes’ van een bezoek aan ‘oom Jan en 
tante Jeanine met Jan en Menno’ 1909, Jan van de Mortel, Hintham 1906, Nelly van 
Lynden van Sandenburg, Julia Wernarda Beelaerts van Blokland (*1923).
1865-1932 en z.j.
De negatieven van de interieurfoto’s Jan van Nassaustraat 22 in nr. 300.

299 Foto’s en negatieven van F. Beelaerts van Blokland, M.A. Beelaerts van Blokland 
geb. Snoeck en/of hun zoons, schoondochter en kleinzoon F.V. Beelaerts van 
Blokland, van G. Beelaerts van Blokland te Peking op 31 december 1909, van een 
schilderij van Antoon van Welie, huis [van de familie Snoeck] te Hintham en de 
familie Snoeck, een huis te Rosmalen en een huis in Den Haag, van de broers 
Cornelis (Kees), Johannes (Jan) en/of Henri (Henk) van F. Beelaerts van Blokland, en 
van niet-geïdentificeerde personen en objecten.
1874-1941 en z.j. [c. 1875-c. 1950]

1243 Foto’s van [de jaarclub van F. Beelaerts van Blokland te Leiden], 1890, op karton, 
waarvan één deels ingekleurd, met tableaubeschrijving in handschrift van M.A. 
Beelaerts van Blokland, z.j. [c. 1950]
1890 en z.j. [c. 1950]

300 Negatieven gemaakt door M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck, deels in 
kartonnen hoesjes van Ivens & Co. te Den Haag en los in enveloppes genummerd 1-
5 en zonder nummer.
z.j. [1905-1908]
Opschriften:

– [zonder nr.] huwelijksreis, [dorsaal] tuin J. van Nassaustraat [nr. 22] (Zie ook nr. 1242, 
interieurfoto’s Jan van Nassaustraat nr. 22)

– 1 Biarritz, geiten Bayonne, kerkhof Pau, Laruns
– 2 [Lissonne?] gezelschap, Biarritz, Fontarabie
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– 3 Pau hotel, Pau casino, geiten Lourdes, koeien Cambas[...], jongen met ezel Cambas[..], 
vrouw [met ezel]

– 4 Toulouse [...], reis Marseille [...]
– 5 Bern
– zonder nr. Groepen zomers 1906 en 1907
– zonder nr. Gerard als baby [1908]
– De volgorde van 1 en 2 moet ten opzichte van het reisverloop omgekeerd worden.

301 Negatieven en afdrukken van foto’s bestemd voor resp. gemaakt door mw. M.A. 
Beelaerts van Blokland geb. Snoeck (1873-1948) tijdens de uitzending (1909-1919) 
van haar man F. Beelaerts van Blokland als gezant naar China, een van daaruit 
gemaakte trip naar Japan en verlof in Nederland, incidenteel met 
(contact)afdrukken.
z.j. [1909-1919]
De negatieven in enveloppen, sommige met opschriften; leesbaar zijn:

– Che-tai-she
– Shan-hai-kwan [Shanhaiguan] 2x
– Shan-hai-kwan [Shanhaiguan] bezoek Pei-tai-ho [Beidaihe]
– Kinders juli 1912, 23 sept. 1912
– Tochtje Zomerpaleis met kinders
– Pei-tai-ho [Beidaihe] en Peking [Beijing] 1910
– Mariniers Peking [Beijing] met Gerard
– Gerard met Mariniers
– zeereis 1909
– Begrafenis prins Ching
– kinders Peking [Beijing]
– 1912 Gerard en Aank
– Peking [Beijing]
– herten en Frans, 2 kiekjes Toric (?) en oud plekje Peking [Beijing]
– kraanvogels
– mei 1916
– Kinders 1912
– Pei-tai-ho [Beidaihe], Peking [Beijing]
– Peking [Beijing] in huis en compound
– 1910 Peking [Beijing] en Pei-tai-ho [Beidaihe]
– Pei-tai-ho [Beidaihe] sept 1911
– Ming tombs
– Shan-kai-kuan [Shanhaiguan]
– roodhuiden Indianen
– Zomerpaleis
– Shi-ling
– Clichés 17 sept 11
– trolley, Shan-hai-kuan [Shanhaiguan], Tocht groote muur
– Fuji
– Aank als meisje 1915
– Tocht naar grot
– Ming graven
– Pei-tai-ho [Beidaihe][1910]
– Zomerpaleis tocht 1917
– Peking [Beijing] oude poortje, muur z.o. hoek Peking [Beijing]
– Engstrom, kinders op locomotief, Shan-hai-kwan [Shanhaiguan] 1919
– Soekaboemi Sophie met kinders
– Zomerpaleis 1909
– Doorbraak muur Peking [Beijing]
– F met kinders, kinders met kraanvogels
– Adriaans verjaardag 1916
– Shan-hai-kwan [Shanhaiguan] 1916
– Tocht temple du Bossu (?)
– Clichés Peking [Beijing]
– Peking [Beijing] 1914
– Zeereis naar China
– Hsi-Ling
– Kinders met herten
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– Ange en kinders van W. en J. te Scheveningen
– Kitta en Aank
– Gerard als baby aug. 1908 en Gerard en Aank later

302 Ansichtkaarten van ‘The great wall and Ming tombs, Ching Er Hotel, Nangkou’.
z.j. [1909-1919]

303 Foto opgestuurd naar M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck te Hintham met 
rugschrift ‘Oldenhof augustus 1917’.
1917

304 Fotoalbum met ingeplakte en los inliggende foto’s, vermoedelijk toebehoord 
hebbend aan M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck.
1918-1926

305 Gedrukte afbeeldingen van F. Beelaerts van Blokland, echtgenote M.A. Beelaerts 
van Blokland geb. Snoeck, mr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland en krantenknipsels 
van foto’s met F. Beelaerts van Blokland.
1934 en z.j. [c. 1920]

306 Foto met rugschrift ‘ter herinnering aan uw verblijf in China en bezoek aan 
Hongkong’ en ongeïdentificeerd.
z.j. [c. 1915-c. 1940]

307 Foto’s van Johanna Maria geb. Brantsma (1846-1936) echtgenote van Wiardus Hora 
Siccama (1845-1912) (‘tante Hans en oom Wiet’) en van mw. Jacq. Ketjen-van 
Kerkwijk vriendin van M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck en haar zuster Anna.
z.j. [c. 1930]

308 Ansichtkaartenserie uitgegeven door het Provinciaal Anjerfonds Noord-Brabant.
z.j. [c. 1950]
In koker, maakt een volledige indruk.

309 Ansichtkaarten van Huize ‘Transvalia’, Oosterbeek, kasteel Heeswijk bij ’s-
Hertogenbosch en een veldoefening van het leger.
z.j.
W.A. Beelaerts van Blokland, jongere broer van F., 1935 overleden op Transvalia. Een zuster van 
Vincent Gildemeester van Tuyll van Serooskerken huwde met baron van Bogaerde heer van 
Heeswijk.

VI.1.7. Julia Susanna Electa Beelaerts van Blokland (1886-1981, ‘tante Juusje’) en haar echtgenoot (1926) Willem Hendrik Warnsinck (1879-1954, lkol. inf)

VI.1.7. JULIA SUSANNA ELECTA BEELAERTS VAN BLOKLAND (1886-1981, ‘TANTE 
JUUSJE’) EN HAAR ECHTGENOOT (1926) WILLEM HENDRIK WARNSINCK (1879-
1954, LKOL. INF)
De in deze rubriek beschreven bescheiden zijn waarschijnlijk in het archief opgenomen als gevolg 
van de afwikkeling door M.A. Beelaerts van Blokland van de nalatenschap van J.S.E. Warnsinck geb. 
Beelaerts van Blokland.

310 Postkaarten-album van J.S.E. Beelaerts van Blokland, met ontvangen en 
verzamelde postkaarten met name met afbeeldingen van koningin Wilhelmina en 
prins Hendrik.
1898-1901 en z.j.

311 Correspondentie van J.S.E. Warnsinck geb. Beelaerts van Blokland.
1902-1978 en z.j.
Afzenders/geadresseerden:
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verwanten:
– broer F. Beelaerts van Blokland en/of M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck, 1937
– moeder, soms mede van broer W.A. Beelaerts van Blokland, 1902-1904, 1909, 1912-1914 en 

z.j.
– neef Eduard Seger Bernhard Theodoor Beelaerts van Blokland te Penfoei (Ned. Indië), 1949
– neef Jan, z.j. [c. 1950]
– neef M.A. Beelaerts van Blokland te Batavia/Jakarta en Tandjong Pandan, 1947-1950
– neef Pieter in Zuid-Afrika, 1949-1950, 1952 en z.j. (huwt in 1952)
– neef Willy en Tine 1970, 1973 en z.j.
– neef NN te Terborg, 1945
– nicht Maria Theresia Adriansa Czernin-Kinsky geb. Beelaerts van Blokland, Sandl Oostenrijk 

1957-1958, 1974 (aan tante Juus)
– nicht Cila, Ibiza, 1971
– nicht Betty, Regensburg, 1970
– nicht Gerda te Vreeland, 1975
– schoonzuster Jeannette [A.M.C. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck?] te ‘Hemelsche Berg’, 

Oosterbeek, 1920
– tante Ursula, 1917

niet-verwanten:
– Arts, E., Anne Peltzer-Arts, Marie Anne Arts, Jacques Arts, Madeleine en Yvonne, Den Haag, 

1912
– [Burger-Tinaat?], Marietje, Breda, 1971-1978
– Drijber, F., Tosari (N.-I.) 1915
– Heck, W. van, 1971
– Hubbard, Louise M., Concord NH USA 974-1975
– Kromberg, Jo, Queenstown, 1937
– Jean & Pieter, z.j.
– Liddiard, Netty, Reading UK, 1962
– Mijnlieff, Eef en [zoon] Adriaan M., Madagaskar, 1974, 1976
– Opijnen , Lilian van, 1976-1978
– Pellie, Bern, ( aan ‘Zus’), 1904
– Raymond, C. Larry en Sarah (adoptiefdochter?) en hun dochter Kathy, Ludlow Vermont en 

Stuart Flo USA 1965-1972
– Rambert , H.R.G., Scheveningen, 1967
– To, Hilversum, 1975-1978
– W., P. en J., z.j.
– Wolston. Edward S. & Shannon, Springfield (Mass.) en Laconia (NH) USA, 1950, 1971
– Zegers, mej., Wassenaar, 1923
– zenuwarts te Zeist, 1954
– ongeïdentificeerd, 1923 en z.j.

312 Aantekeningen van J.S.E. Warnsinck geb. Beelaerts van Blokland van reizen naar 
Champéry met de familie Boeye (in dichtvorm, 1908), Zwitserland (1955, waarvan 
één met bijgeplakte foto’s), de VS (1960), Libanon (z.j.),
1908, 1955, 1960 en z.j.

313 Aantekeningen van J.S.E. Beelaerts van Blokland betreffende religieuze 
onderwerpen en van een bijbelcursus van dr. P.J. Molenaar.
1911 en z.j.

314 Dagboek van een reis van J.S.E. Beelaerts van Blokland naar Indië, waarvan het 
vervolg naar China en Japan onderbroken werd door het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog.
1914
Het jaar afgeleid uit de vermelding van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (vanaf 2 augustus 
in het dagboek)

315 Foto’s en negatieven gemaakt of ontvangen door J.S.E. Warnsinck geb. Beelaerts 
van Blokland, merendeels gemaakt tijdens uitstapjes, bezoeken en reizen in 
binnen- en buitenland.
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1914-1918, 1921-1922, 1931, 1933, 1935, 1938, 1949-1950, 1955-1959, 1961, 1966, 1979 
en z.j. [c. 1890-1980]

316 Ansichtkaarten verzameld door J.S.E. Beelaerts van Blokland.
1923 en z.j.

317 Kaarten van Oost- en Zuidoost-Europa, waarvan enkele in 1939 en 1943 voorzien 
van autogram van W.H. Warnsinck.
1939-1944

318 Duitse kaarten van de omgeving Rotterdam-Delft, 1940-1941, waarvan één met 
bijgetekende pijlen.
1940-1941

319 Beschrijving door W.H. Warnsinck van het plotselinge herstel van zijn 
gezichtsvermogen. Afschrift van J.S.E. Warnsinck geb. Beelaerts van Blokland.
1942

320 Edities van Das Reich van 16 april en 16 juli 1944
1944

321 Nieuwsbulletins van Vrij Nederland, Ons Volk en Trouw.
1945 feb-mrt, mei

322 Edities van Het Parool, De Nieuwe Nederlander en Je Maintiendrai.
1945 mei-okt

323 Gedicht bij het 25-jarig huwelijksjubileum van een bruidsmeisje.
1951

324 Stukken betreffende haar zeereis naar de VS en terug per SS ‘Nieuw Amsterdam’ 
resp. ‘Dalerdijk’ en het leven aan boord.
1960

325 Aantekeningen van J.S.E. Beelaerts van Blokland van de menselijke anatomie en 
pathologie
z.j. [z. 1910]

326 ANWB-atlas van Nederland, herziening van 1920, incompleet, op linnen, bladen 
Delfzijl, Groningen, Leeuwarden, Harlingen, Stavoren, Den Helder, Utrecht, 
Zutphen.
z.j. [c. 1925]

327 Blauwdruk van een calque voorstellende de kaart van Nederland met een 
geprojecteerde annexatie van een strook langs de oostgrens.
z.j. [c. 1946]

VI.1.8. Gerard Beelaerts van Blokland (1908-1997) en/of M. geb. Schorer en/of E. geb. Mackay

VI.1.8. GERARD BEELAERTS VAN BLOKLAND (1908-1997) EN/OF M. GEB. SCHORER
EN/OF E. GEB. MACKAY

328 Foto’s van G. Beelaerts van Blokland.
1908, 1946 en z.j. [c. 1950]

329 Correspondentie van G. Beelaerts van Blokland.
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1910-1935
Afzenders/geadresseerden:

verwanten:
– grootmoeder [Snoeck] te Ginneken, 1914
– moeder M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck, 1935 en z.j. [1918]
– van tante J.C. (‘Ange’) Snoeck te Hintham, 1915
– tante J.C.E. Warnsinck geb. Beelaerts van Blokland, ‘Transvalia’, 1931
– vader F. Beelaerts van Blokland, 1916, 1918 en z.j. [1909-1919]

niet-verwanten
– Feijgeler, C.J.H., te Harskamp, 1911.
– Jordan, Edith, 1910 en z.j.
– Juliana, prinses, het Loo, 1913
– Gordon, Lilian en Basil, oz. [1909-1919]

330 ‘De drie Bangen’, vertelling in vier hoofdstukken op evenveel pagina’s van G. 
Beelaerts van Blokland, geïllustreerd.
1918

331 Programma’s van de jaarfeesten van de Gymnasiale Letterkundige Vereeniging ‘Ars 
Vita Est’ met rolbezetting van toneelstukken waarin o.m. G. Beelaerts van Blokland;
gedrukt.
1925-1926

332 Aandenken aan zijn geloofsbelijdenis.
1926

333 Stukken betreffende zijn deelname aan de 20e YMCA-wereldconferentie te Toronto
en Canada als vertegenwoordiger van de Nederlandse Christen-Studenten 
Vereniging.
1931

334 G. Beelaerts van Blokland, De wetsontduiking in het internationaal privaatrecht, 
dissertatie, Purmerend, 1933; gedrukt, met prent van het promotiediner.
1933

335 Ontwerp-menukaart voor zijn promotiediner, potloodtekening.
1933

336 ‘De Volkenbond’ jg. 10 nr. 1 en 11 nr. 5, oktober 1934 en februari 1936, met artikelen 
door G. Beelaerts van Blokland over resp. het wapenembargo en de reorganisatie 
van de vluchtelingenzorg. Gedrukt.
1934, 1936

337 ‘Vinculum’, contactorgaan van de vereniging Hermes van oud-leerlingen van het ’s-
Gravenhaags Christelijk Gymnasium, no. 28 juni 1964. Gedrukt.
1964
Vermeldt G. Beelaerts van Blokland (1908-1997) als oud-leerling

338 Statuten van de Stichting St. Anna en Oda te Oirschot, oorspronkelijk ingesteld in 
1489 door Henrick Beelaerts vicaris te Oirschot en zijn zuster Margriete tot 
onderdak en onderhoud van arme en schamele vrouwen en bekend als het 
Beelaerts Gasthuis te Oirschot.
1980

1270 Bij G. Beelaerts van Blokland ingekomen condoleances bij het overlijden van zijn 
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broer M.A.
1990

339 Gestencilde lijst van boeken met hun getaxeerde waarde, aanwezig in de woning 
Bankastraat 84 (voorheen 28), met op voorblad de initialen van G. Beelaerts van 
Blokland.
z.j. [1956]

VI.1.9. Matthias Adriaan (‘Aank’) Beelaerts van Blokland (1910-1990) en/of Vincentia Regina geb. van Tuyll van Serooskerken (1916-1957)

VI.1.9. MATTHIAS ADRIAAN (‘AANK’) BEELAERTS VAN BLOKLAND (1910-1990) 
EN/OF VINCENTIA REGINA GEB. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (1916-1957)

VI.1.9.1. Privéleven

VI.1.9.1. PRIVÉLEVEN

340 Bescheiden betreffende de familie (Senn) van Basel, overwegend Huybert van 
Basel, in leven ordinaris raad van Nederlands India en president van het college van 
schepenen van Batavia, overleden te Batavia in 1770, en betreffende de afwikkeling 
van zijn nalatenschap, 1767-1804, met geleidebrief van J.Ph. de Monté Ver Loren 
aan M.A. Beelaerts van Blokland om het materiaal aan het familiearchief Beelaerts 
van Blokland toe te voegen, 1965.
1767-1804, 1965
Betreft overwegend stukken betreffende de inventarisatie, taxatie, gedeeltelijke verkoping 
(daaronder slaven) en scheiding en deling van de boedel van Huybert van Basel. Zie ook inv.nrs. 39-
40.

341 C.J. Polvliet, Genealogie van het geslacht Van Tuyll van Serooskerken en van de 
overige, uitgestorven takken van het geslacht Van Tuyll, Oisterwijk 1894, met 
geleidebrief van Pieter [Beelaerts van Blokland] aan M.A. Beelaerts van Blokland en 
bijgeschreven en inliggende aantekeningen van laatstgenoemde en anderen.
1894 en z.j. [c. 1900-1950]

1244 Albums met foto’s uit China, deels voorzien van bijschriften van M.A. Beelaerts van 
Blokland geb. Snoeck en blijkens opschrift op het album door haar bestemd voor 
haar zoon M.A. Beelaerts van Blokland.
1910-1913, 1916 en z.j. [c. 1916]

342 Uittreksel uit het register van de consulaire burgerlijke stand van Tientsin 
betreffende de geboorte in 1910 van M.A. Beelaerts van Blokland.
1913

343 Correspondentie van M.A. Beelaerts van Blokland en/of V.R. Beelaerts van Blokland 
geb. van Tuyll van Serooskerken.
1913-1990
Afzenders/geadresseerden:

verwanten
– Alexander W. Beelaerts van Blokland te Den Haag, 1981, 1990
– beide zoons samen te Londen, 1963
– Breg, Den Haag, 1978 (Waarschijnlijk achternicht Joanna Bregje Briët geb. Beelaerts van 

Blokland (1915-2007))
– broer Gerard Beelaerts van Blokland als beheerder van de Stichting St. Anna en St. Oda 

(‘Beelaerts-gasthuis’), 1984
– broer Gerard Beelaerts van Blokland en/of echtgenotes Daisy en Erica, 1946-1949, 1951, 

1955-1964 en z.j.
– C.E. Beelaerts van Blokland geb. van Mansvelt, 1957
– dochter M.M. Stuart geb. Beelaerts van Blokland, echtgenoot Iain en James, 1983
– dochter M.M. Stuart geb. Beelaerts van Blokland, 1965, 1984 en z.j. [c. 1965]
– echtelieden aan elkaar, 1946-1947, 1957
– Eduard Beelaerts van Blokland (militair) te Batavia en Saigon, 1949, 1964
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– Frans en Ingrid Walter-Beelaerts van Blokland te Zeist. 1983
– grootmoeder M.I.J.E. de Smeth van Alphen geb. du Tour van Bellinchave, 1931
– grootmoeder M.P. Snoeck geb. van Citters te Hintham, 1915
– grootvader P.A.J. de Smeth van Alphen te Lausanne, 1938
– Jeanne te Almen, 1965
– Jonas Graf Czernin von Chudenitz te Sandl, 1978, 1988
– kleindochter Vincentia Tonina Beelaerts van Blokland, 1983, 1990
– kleinzoon James, z.j.
– kleinzoon Reginald te Dresden, 1988
– kleinzoons Reginald en Robert te Augsburg, 1985
– kleinzoons Reginald, Robert, Matthew en Henri en schoondochter Emma Mariel Bakker te 

Argelès, 1988
– Menno V. Beelaerts van Blokland te ‘Hemelhof’, Barchem, 1962
– (schoon)moeder M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van Alphen, z.j. [c. 1935]
– neef Pieter Beelaerts van Blokland en/of echtgenote Jean en zoon Adriaan in Tanganyika, 

1957-1958, 1978 en z.j.
– neef Willy te Amsterdam, 1957 en z.j.
– nicht K. Hoeufft geb. van Asch van Wijck te Dordrecht, 1962
– nicht Maria Theresia Adriana geb. Beelaerts van Blokland en/of haar echtgenoot Josef 

M.R.F.J.N.Th.I.B.G. graaf Czernin von und zu Chudenitz-Kinsky von Wchinitz und Tettau, 
1959, 1978, 1984 en z.j. [c. 1962]

– nichtje Anneke, 1916
– oom Henri Beelaerts van Blokland, 1928, 1944,1948-1949
– oom Jan te Oosterbeek, ‘Vreeberg’, 1948
– oom M.W. Snoeck te Zwolle, 1933, 1941, 1942
– oom Willem Warnsinck en/of oudtante J.S.E. geb. Beelaerts van Blokland, 1916, 1928, 1948-

1949, 1954
– oomzegger en -ster Willem des Tombe en [Marcelle?] te Olst, z.j. [c. 1960]
– oomzegger Frans Gerard Beelaerts van Blokland te Den Haag, Driebergen, Lima, Seedorf, 

1959, 1962, 1968, 1974
– oomzegger Frans Gerard en oomzegsters Marieteke en Isabella, 1962, alsmede M.W. Röell, 

1972
– oomzegster Henriette in Ascot, 1964
– oomzegster Isabella Beelaerts van Blokland, 1961
– oomzegster Marieteke Röell geb. Beelaerts van Blokland, 1959, 1963, 1971-1975
– ouders F. Beelaerts van Blokland en M.A. geb. Snoeck gezamenlijk of individueel 1915-1916, 

1918, 1923, 1944-1945 en z.j. (Zie voor de brieven van deze afzenders uit de jaren 1947-1952 
inv.nr. 1269)

– (schoon)ouders H.C. van Tuyll van Serooskerken en/of M.W. geb. de Smeth van Alphen 
(‘Mummy’) te Den Haag, a/b Westerdam, te San Francisco en elders in de USA en te 
Paramaribo 1947-1951 en z.j. [c. 1950]

– P. Beelaerts van Blokland, redactiesecretaris van Nederland’s Patriciaat, 1938
– Paul de Smeth van Alphen te Driebergen, 1957
– Piet, Maria en Johanna te Transvalia, 1915
– schoondochter Marja met kleinkinderen Francis en Alexander, 1984
– tante (aunt) [Ilda?] te Tetbury (UK), [1962]
– tante A.F.I. van Tuyll van Serooskerken geb. Hoare (aunt Gipsy), weduwe van V.L. van Tuyll 

van Serooskerken, 1940
– tante Annelien von Rosen geb. du Tour te Den Haag, 1978
– tante Annie te ‘het Weenink’, 1962
– tante Bets te Roobrug, 1928
– tante Betty Baud, 1956
– tante Betty te [Den Haag], 1948, 1957
– tante J.C. (Ange) Snoeck te Hintham, 1914, 1916, 1936, 1942-1943, 1945-1948
– tante A.M.C. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck (Jeanne, Jeantje) te Heelsum en huis 

Vreeberg, Oosterbeek, 1941, 1946
– tante Johanna Beelaerts van Blokland geb. Kast von Ebelsberg te Sandl, wed. van Henri 

Beelaerts van Blokland (1889-1959), 1960, 1963
– tante M. [Backer]-Beelaerts van Blokland, gehuwd met oom Henk, te Bergen-op-Zoom, 

1946
– tante Magda te Den Haag, 1948-1949
– tante Marguérite Sickinghe-Beelaerts van Blokland, Den Haag, 1957
– tante Meta (Metje) Beelaerts van Blokland te Zeist, 1948-1949
– zoon F.V. Beelaerts van Blokland en/of echtgenotes Ilona geb. von Mühlen resp. Marja 

Ricken en kleinzoon Alexander, 1944, 1960-1963, 1983-1984, 1990 en z.j.
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– zoon H.C. Beelaerts van Blokland, 1948-1950, 1960, 1964
– (schoon)zuster F.M. Baker geb. van Tuyll van Serooskerken (Ferdy) en zwager Nigel Baker te 

Balcombe en Buttermere (UK), 1955, 1957-1964, 1988 en z.j. [c. 1950, c. 1970]
– (schoon)zuster Pauline H.L. van Maasdijk geb. van Tuyll van Serooskerken en/of zwager J.G. 

(Gerry) van Maasdijk te Billiton, St. Wolfgang (Promegg Haus, Oostenrijk), 1949-1950, 1952, 
1960, 1964-1965 en z.j.

– zwager en schoonzuster J.W. des Tombe en E.M.M. geb. van Tuyll van Serooskerken (Nora) 
te Klein Hoenlo (Olst), 1950, 1957-1958 en z.j. [c. 1950]
anderen

– ABN Bank Den Haag, 1977, 1984
– Afrika Instituut, Den Haag, 1967
– Adhémar de Panat, graaf d’, Parijs, 1957
– Afrika Instituut, Rotterdam, 1856
– Alfen, Ada van, Doorn, 1962
– Algemeen Rijksarchief te Den Haag, 1959
– ambassadeur van Zwitserland, Lange Voorhout 42, 1963
– Amersfoortse begrafenisonderneming P.H. van Haselen te Amersfoort, 1961
– Amsterdam, gemeentearchief, 1931]
– Ank, Tandjong Pandan, 1952
– Ankie, Djakarta, 1952
– Anne, Londen, 1966
– Annet, St. Germain-en-Laye, 1957
– Annemie, Bennebroek, 1966
– Annie mede namens Ru, 1956
– Arcy Hart, R.J. D’, Londen, 1959-1960, 1964
– Arthur & Ada, Cobourg, Ontario, 1983
– Asbeck, F.W.A. van, Amsterdam, 1957
– Asbeck, [NN] van, particulier secretaris van prinses Beatrix en prins Claus, 1967
– Asch van Wijck, H.W. van, Baarn, 1964
– Aurelle de Paladines, [NN] d’, Franse consul-generaal, Rotterdam, 1964
– Auto Onderlinge, Groningen, 1953
– Baarle, H.A. van, Den Haag, 1974
– Baker, Ashley, Newbury (UK), 1961
– Bakkes, [A.H.?], Lusaka,Wassenaar, 1971
– Ballegoijen de Jong, J.P.A. van, Haarlem, 1984
– Banda, Blackwell, Lundazi, Zambia, 1977
– Banda, Overs M.M., Londen, 1982
– Bataviase Oratoriumvereniging te Batavia, 1949
– Beek, G. van, Den Haag, 1957
– Beer, Mona de, Lusaka, 1973
– Begemann, F.A., Den Haag, 1948
– Bep te Epe, 1983-1984
– Bep, ‘de Reuderklippen’, Epe, 1983
– Bergh, E. v.d., Den Haag, 1960
– Bergh, F.E. van den, Keulen, z.j.
– Bergh, J. van den, Amsterdam, 1982
– Bernhard, particulier secretaris van prins, 1982
– Berrangé, Fiona, Mbabane, Swaziland, 1974, 1981, 1983-1984
– ‘dikke Bettie’, z.j. [c. 1915]
– Beuningen, Hannie van, Rotterdam, 1962 en z.j. [c. 1960]
– Bicker Kaarten, Annie, 1957
– Bijleveld, [NN], Leiden, 1943
– Billiton Maatschappij te Den Haag, 1949
– Binebeth, Den Haag, 1962
– Bisdom, Den Haag, 1957
– Blaisse, P.A., Den Haag, 1956
– Blécourt, A.S. de, beoogd promotor, Leiden 1933, 1937 en z.j.
– Blom-Gelderman, Clara, Den Haag, 1962
– Bob, Wassenaar, 1956
– Bos-Rooke, G.J., Hoogland, 1957
– [Bogaard?], W., Bentlage, 1963
– Bot, Th.H., Den Haag, 1956
– Bourbon [?], Ant. de, Parijs, 1954
– Braat-Franck, M.H., Den Haag, 1957
– Brantsma, G.F., Amsterdam, 1962
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– Brauw, J.H. de, Den Haag, 1963
– Brauw, Louis de, Las Palmas, 1958
– Brink, Joke van den, Lusaka, 1974
– Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne Koloniën, 1936
– Brugh, Piet en/of Antje van der, Paramaribo, 1948 en z.j. [c. 1948]
– Bruyn Kops, C.J. de, Rijksmuseum te Amsterdam, 1965
– Bruyn van Melis Mariekerke, [H.W.H.] de, secretaris Hoge Raad van Adel, 1956
– [BvL], Jan , Dubbeldam, 1962
– Buys, Ph.M.C., Den Haag, 1969
– Calkoen, [NN], Warschau, 1966
– Campo Hartman, W.F. del, hoofredacteur Nederland’s Adelsboek
– Carel, Wassenaar, 1983
– Chamberlain, Anne en [Sue], Londen, 1940
– Chin Li-chen, ambassadeur van China in Zambia, 1972
– Chün, W.R., Groningen, 1958
– Citters, Willem van, 1956
– Clara, Vulliens, Zwitserland, 1983
– Clermont-Tonnerre, Antoine en Marie-Louise de, 1964
– Coba, Den Haag, 1963
– Cogels, C., Brussel, 19€2-1953
– Collot d’Escury, M.W.H., Den Haag, 1970
– Coos en Mien, 1957
– Cox, A.P.J., Mbala, 1975
– Dagan, Matityahu, Israëlisch ambassadeur in Zambia, 1971
– Daniëls, [H.F.], Den Haag, 1956
– Deinse, A.A. van, Düsseldorf, 1965
– Delgorge, J.H., Praag, 1962
– Den Haag, gemeente resp. Bouw- en Woningtoezicht, 1978
– Diederic, Den Haag, 1972
– Dolk, Th.F.J.A., Den Haag, 1960
– Donald & Christa, Struy, UK, z.j. [1983 of 1984]
– Doorman, C.L., Den Haag, 1956
– Dora, z.j.
– Dordrecht, gemeentearchief, 1963
– Drysdall, Alan, Southampton, 1978
– Dubois, Pierre en Simone, medebezorgers van de publicatie van verzamelde werken van 

‘Belle van Zuylen’, Den Haag, 1971, 1973, 1976-1977, 1979-1980, 1983
– Duker, P.G., Den Helder, 1967
– Eduard te Mehlem, 1961
– Eerste Kamer der Staten-Generaal, z.j. [c. 1937]
– Egmond, G.H. van, Ottawa, 1973
– Elijzen, H., Den Haag, 1962
– Elst, Willem van der,02Johannesburg, 1974
– Erica, Den Haag, 1973
– Euwe, M., 1975
– Eysinga, Dick van, Kaapstad, 1962
– Beelaerts van Blokland, familievereniging, 1982
– Fernandez Davila, H., ambassadeur van Peru, z.j.
– Feyo, Brussel, 1962
– Field, Francis J., Sutton Coldfield, UK, 1983
– Fifi uit Rusland (‘Suchanova’) 1916
– Financial Times, Londen, 1974
– Fledderus, L.J., Den Haag, 1971, 1973
– Fleischer, V.D., Rotary Club Mufulira, Zambia, 1970
– Fockema Andreae, W.H., 1952, 1956, , 1967, 1990
– Fölting, H.P., Den Haag, 1989
– Fontaine Verwy, M.H. de la, Amsterdam, 1964
– Francis J. Field Ltd. filatelie te Sutton Coldfield (UK), 1983-1984
– Frans, Heemstede, 1968
– Frans en Anja, Den Haag, 1964
– Franse ambassade, Lusaka, 1968
– Franse ambassadeur in Malawi, z.j.
– Gaay Fortman, B. de, en echtgenote Ina, Ermelo, 1968, 1972-1973
– Geertsema, C.C., adjudant i.b.d. van prins Bernhard, 1973
– Genealogisch-Heraldisch Genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’ inzake lidmaatschap, 
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1931
– Gevers Deynoot, G.Th., Den Haag, 1957
– Gevers, W.J.J.G. (Willem), Teheran, Jeruzalem, 1958, 1960-1961
– Gils, P.J.M. van, Roermond, 1930
– Gine, z.j.
– Go, Doorn, 1978
– Goedhart, L.J., Den Haag, 1975
– Goes, Henriette van der, Den Haag, z.j.
– Good, Robert C., ambassadeur van de VS in Zambia, 1968
– Gorinchem, gemeentesecretaris resp. Gemeentebestuur, 1931, 1960
– Graswinckel, Ann l., Wassenaar, Lusaka, 1968, 1970
– Groen, W., notaris, Den Haag, 1957, 1960
– Groot, J. de, Den Haag, 1939
– Grote Sociëteit Haagsche Club-Plaats Royaal, z.j.
– Grotenhuis, E. van, Arnhem, 1933
– Gulik, R.M. van, Beiroet en [Kuala Lumpur?], 1957, 1960
– H., ‘Klein Heerdink’, Lochem, 1978
– Haagsche Golf en Country Club, Wassenaar, 1976
– Hageweer, H., Ankara, 1962
– Hall, J.B. van, Laren, 1937
– Harinxma thoe Slooten, J.S. van, Amsterdam, 1948
– Harshagen, I.H.A.E., Medemblik, 1945
– Hart, C.P. ’t, Den Haag, 1960
– Hasselman, A.H., Pretoria, 1972
– Heemstra geb. van Asch van Wijk, Nan van, Scheveningen, 1957
– Heerdt, A.C. van (‘oom Ally’), Den Haag, 1952
– Heerdt, A.C. van, Den Haag, 1941
– Heerdt, Maggy van, Den Haag, 1957
– Heerkens Thijssen, H. F., Bloemendaal, 1948, 1950, 1953
– Heldring & Pierson, Den Haag, 1957
– Hirschfeld, H.M., Den Haag, 1945, 1956
– Hoefer, F.A., Algiers, 1962
– Hoekstra, P., Middelburg, 1945
– Hoeven, G.G. van der, Rotterdam, Zundert, 1931, 1941
– Hollandsche Kunstzijde Industrie Breda, Breda, 1943
– Hoogdalem, H. van, conservator Oud-Gorcum, 1956
– Hooge Raad van Adel, 1956, 1964
– Horsmeier, P., Düsseldorf, 1962
– Hulshoff, A.L., Utrecht, 1952
– Humalda van Eysinga geb. Tulleken, [NN] van, Den Haag, [1957]
– Imkamp, F., Pretoria, 1975
– Ina, Den Haag, 1962
– inspecteur Buitenlandse Dienst, Den Haag, 1971
– Iweins d’Eeckhoutte, Onderbergen en Gent, 1983
– Jacobs, J.F., Voorburg, 1960
– Jan, Apeldoorn, 1957
– Jan, Wenen, 1978
– Jansen, Béatrice, conservator Haags Gemeentemuseum, 1964
– Jansen-Andeweg, Henny, Hank, 1957
– Jeane, vroegere ‘nanny’, z.j.
– Jeanne, Almen, 1958
– Jellema, O.S., Amersfoort, 1957
– Johanniter Orde in Nederland, [1956], 1959, 1961, 1963
– Joke, Stroud, 1978
– Joke, Lusaka, 1976
– Jong, L. de, RIOD, Amsterdam, 1957
– Jonge, M. de, Zutphen, 1962
– Jonge, Marius W.C. de, Den Haag, 1976
– Jonge, W.H. of M.W.C. de, Zutphen, 1947
– Jonge, [NN] de, Zürich, 1965
– [Jonge], Desi [de], 1978-1979, 1983, 1988
– Jonker, N.J., Den Haag, Lusaka, 1974-1975
– Jonkers, G.H., Schiedam, 1975
– Joop, Den Haag, 1964
– Jordan, lady, c. 1915
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– Juliana, prinses resp. koningin, later ook samen met prins Bernhard, 1913, 1932, 1936-1939, 
[1956] en z.j. (Signeert in 1939 ‘van Oranje-Lippe’)

– Justitie, ministerie van, 1961
– Jurjane, IJsselmuiden, 1941
– Kalulu, Rafael, Lusaka, 1975
– Kampen, gemeente, 1947
– Kamuzu Banda, H., president van Malawi, z.j.
– Karnebeek, Kees van, 1956
– Kast [von Ebersberg], Theo en Illy, Salzburg, 1962
– Keasberry, G., Londen, 1974
– Keleti, L. (‘Suz’), Darien en New Canaan, Conn., USA, 1957
– Kerkwijk, A.O. van, Doorn, 1956
– Ketel, David, Den Haag, 1966
– Kiewit, A., Den Haag, 1978
– Kitenge, Christopher M.N., vertegenwoordiger van de Mocambiaque African National 

Union te Lusaka, 1968, 1971-1973, 1975
– Kleffens, E.N. van, Londen, 1960
– Klooster, L.J. van den, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, 1980
– Kloosterriel, mej., Den Haag, 1957
– Knep (?), Jan, Wenen, 1962
– Knippenberg, [NN], Lusaka, 1967
– Knoppers, B.A., Rio de Janeiro, 1962
– Kock van Leeuwen, NN de, 1956
– koningin Juliana, Soestdijk, 1970
– Koninklijke Begeer, Voorschoten, 1943
– Koninklijke Gist- en Spiritusfabriek NV, Delft, 1952
– Konkola, Dixon, Lusaka, 1969-1970, 1980
– Koolen, C.M., 1958
– Korteweg, P.G.J., Laren, 1966
– Koster, J.J., Lusaka, 1968-1970
– Kranenburg, Ferdi, Den Haag, 1956
– Kruisheer, J., Khartoem, 1962
– Kun, J.L. van der, Den Haag, 1971
– Kuil, [NN] van der, Den Haag, Leidschendam, Velp,1952-1959, 1962
– Kuyl, Mia en Carel, Wassenaar, 1962
– Kymmell, J., 1957
– Laarhoven, J. van, Noord-Brabants museum, 1974
– Laita, E.V., Blantyre, Malawi, 1968
– Lanschot, G.L.G. van, Perth, 1962
– Lark & Co., Walter J., advocaten, Londen, 1938
– Leidsch Universiteitsfonds, 1955
– Leopold, H., Johannesburg, 1971
– Lewe, E., Kaapstad, 1967
– Libelle (damesweekblad), 1962
– Lientje, Den Haag, 1957
– Limburg Stirum, C.W. van, Wassenaar, 1966
– Limburg Stirum, W.A.W. van, Netherfield, z.j. [1973]
– Limburg Stirum, W.J.H. van, Aerdenhout, 1963
– Lint, G.J. de, Den Haag, 1984
– Lint, George J. de, Den Haag, 1983
– Linthorst Homan, J., Den Haag, 1956
– Loulou, z.j.
– Ludolph, Louis, Kaapstad, 1969
– Lynden, D. van, Wenen, 1960
– Machin, David, London, 1989
– Maerlantlyceum Den Haag, 1957
– Makhera, J.M., Lesotho, 1966
– Marffy, Thomas de, Londen, 1964
– Maris, NN, Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 1943
– Martens van Sevenhoven, A.H., Almen, 1946-1947
– Martinus Nijhoff uitgevers, 1983
– Maryland Historical Society te Baltimore (Maryland), 1957
– May[..], Den Haag, 1978
– Mazairac, L.P.J., Den Haag, 1972
– Mazel, Wim, Den Haag, 1954, 1957
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– Meeuwen, [NN] van, Tweede Kamer, Den Haag, 1962, 1965
– Meihuizen Landré, J.H.G., Hoge Raad van Adel, 1946
– Merens, A., Athene, 1962
– Middelburg, gemeentearchief, 1931
– Mimi, 1957, 1978, 1981
– Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag, 1966, 1970, 1973, 1975
– Ministerie van Buitenlandse Zaken, Lilongwe, Malawi, 1975
– Monté ver Loren, J.Ph. de, Hoge Raad van Adel, Den Haag, 1935, 1938
– Mühlen, C.J.P. von, Parijs, 1962-1963 en z.j.
– Mulder, R., Apeldoorn, 1957
– Mulder, R.A., Den Haag, 1966, 1974
– Mwaanga, V.J. minister van Buitenlandse Zaken van Zambia, 1974
– Nagell en Greve te Sjanghai, c. 1915
– Nationale Uitgeversmaatschappij, uitgever van De Nederlander, 1947
– Nederlandsch Clearinginstituut te Den Haag, 1936, 1942
– Nederlandse Adelsvereniging, 1984
– Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden FMO, Den Haag, 1974
– Nederlandse Postmuseum, 1948, 1953
– Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars afdeling Batavia, 1948-1949
– Nel, 1949
– Ngome, Mahlatine, Lusaka, 1969
– Niek, Milaan, z.j. [c. 1960]
– Niermans, Paul V., Den Haag, 1969, 1971
– Nilant, F.G.E., Pretoria, 1983
– Noord, Pauline van, z.j.z.pl.
– Ntonya, F.W., Blantyre, Malawi, 1971
– NV ’s-Gravenhaagsche Begrafenisonderneming, met bijlage, 1960
– Olga Grüningen geb. Freiin von St. Anden te Königsbach, 1954
– Onderling Ziekteverzekeringsfonds van Hogere Rijks- en Andere Ambtenaren (OHRA), 

Arnhem, 1957
– Oost[ege?], Jeanne, Amsterdam, 1957
– Oosterhof, L., Den Haag, 1983
– Oosterzee, Marleen van, Rotterdam, z.j. [1983]
– Osinga, mej., Klazienaveen, 1957
– Otten, NN, te Brighton, 1940
– Pahud, Wil, Heemstede, 1983
– paranimfen van zijn broer Gerard, 1933
– Patijn, Mariet, 1957
– Paul & Barbi, Oakvill, Ontario 1984
– Pelinck, E., Leiden, 1957
– [Penny?], Faliraki bij Rhodos, 1977
– Piet (en Rita), Ottawa, 1958
– Plantega, Adelheid, Jakarta, 1957
– Poll, A.N.J. van de, Naarden, 1947
– Postzegelhandel Van Duyn en Verhage te Rotterdam, 1961
– Poustochkine, C., Den Haag, 1956
– prins Bernhard, 1973
– prins Claus, 1974
– Proosdij, J.F. van, rentmeester, Doorn, 1953, 1955, 1959, 1984
– Putten, J.G. van, Den Haag. 1956
– Raamsdonk, W. van, Rotterdam, 1957
– Raaten (?), Felix van, Den Haag, 1966
– Ravestein, H.E. van, San Francisco, 1962
– Regenboog-Cardinaal, H., 1957
– Rethaan Macaré, A., 1957
– Richmond, Evelyn, Londen, 1959
– Rieks, Pim,’s-Gravenzande, 1978
– Rijckevorssel, [NN], Den Haag, 1981
– Rijkens, P., Den Haag, 1956
– Rijksarchivaris in Noord-Brabant, 1941
– Rijksuniversiteit Leiden, pedel, 1930
– Riphagen, W., Den Haag, 1974
– Rö[mer?], H.H., Baarn, 1946
– Röell, F. en Frédérique, 1984
– Röell, J.W., Den Haag, 1957
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– Roijen, J.H. van, Londen, 1966
– Rooke, L., Hoogland, 1951
– Ronnie resp. Tina, Blue Lagoon National Park, 1975-1976
– Roosenboom, Henny, Voorburg, 1956
– Rosen-du Tour, Amalia von, Den Haag, 1961-1962
– Rost van Tonningen, N.A., Aerdenhout, 1962
– Rueb, A.C., advocaat, Den Haag, 1956
– Ruys de Beerenbroeck, lid Hooge Raad van Adel, 1964-1965
– S., Bernard, Londen, 1964
– Santbrink, J. van, advocatenkantoor Visser, Den Haag, 1948
– Savornin Lohman, R.C.C. de, Den Haag, 1956, 1990
– Schiedam, gemeentearchief, 1931
– Schiff, Emile, Den Haag, 1971
– Schimmelpenninck van der Oije, C., Wassenaar, 1983
– Schimmelpenninck van der Oye, J., 1958
– Schorer van de Souburgen, douairière, Den Haag, 1966, 1968-1970, 1972 (Blijkbaar 

geretourneerd)
– Schulman, Jacques, numismaat, Amsterdam, 1984
– Schwarts, Gary, Maarssen, 1988
– Seno-Sastroamidjojo, A., Jakarta, 1952, 1953, 1955
– Siegel van Nive, C.J., (‘de oude kapper’), Den Haag, 1957, 1960, 1962-1963
– Sientje (huispersoneel), z.j. [1957]
– Sinterklaas, z.j.
– Six, Lily, Den Haag, 1956
– Sixma van Heemstra, Tj.U., Amsterdam, 1956
– Sluyterman van Loo, L., Den Haag, 1960
– Sminia, [NN], Den Haag, 1972
– Smit, A.L. van de, Maarssen, 1955
– Snoek-[Sehwen?], F., Jakarta, 1958
– Société Royale de Numismatique de Belgique, 1947
– Sociëteit ‘de Harmonie’ te Batavia, 1949
– Sociëteit ‘Haagsche Club – Plaats Royaal’ te Den Haag, 1978
– Staring, A., ‘Wildenborch’, Vorden, 1961
– [Stephaichs], Parijs, 1962
– stichting Aleid van Poelgeest, Hoofddorp, 1983
– Stichting Mlambe Hospital, Oss, 1969
– Stichting voor Bodemkarteering, Wageningen, 1945
– St. Nicolaas, Madrid, 1972
– Stoel, W.B. van der, Wassenaar, pachter-rentmeester van landerijen te Leiderdorp, 1956
– Stoop, J.A., Leeuwarden, 1931, 1943
– Stoop, P.A.J., Hengelo (O), 1960
– Stout, T.A., en M.G.J. Stout-Vlasveld, Den Haag, 1957
– Stratenus, R.J., Bloemendaal, 1962
– Struick, J.E.A.L., gemeentearchivaris, Utrecht, 1974
– Taets van Amerongen, J.J.C., Leiden, 1959
– Teixeira de Mattos, E., Brussel, 1963
– Telders, A., archivaris van Gorcum, 1961, 1965
– Termeer, Th.J., Den Haag, 1967
– Terw[…], P., restaurator, 1984
– Thera, Huizen, 1962
– Tilmans, Catherina C.P.M., Groningen, 1984
– Tinnemans, J.G.M., Lilongwe, Malawi, 1975
– Tresling, M., notaris, Zwolle, 1942
– Trinitas, zuster, Likuni, Malawi, 1974
– Tuyll van Serooskerken, J.C. van, Den Haag, 1988
– Tuyten, J.M., Den Haag, 1967, 1970-1973
– Tuyten, J.M., Tonny Prins en Annely Warner, Den Haag, 1966
– Utrecht, Centraal Museum der gemeente, 1961
– Utrecht, oud-archief der gemeente, 1931
– Vaivre, J.B. de, Frans diplomaat en secretaris-generaal van het Centre pour l’étude de la 

sigillographie et de l’héraldique médiévales, 1971-1973
– Valkenburg, C.C. van, 1952, 1970, 1976
– Varekamp, Bob, Hamburg, 1962
– Veeman, mej. T., huishoudster, 1957
– Veen-Noordegraaf, C.A. van, bijleslerares Latijn van zoon Harry, 1954
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– Vegelin van Claerbergen, NN, Parijs, 1964 en z.j. [c. 1964]
– Velde, J. van der, Den Haag, 1955
– Vereniging Nederland in den Vreemde, 1978
– Vereniging Oud-Leiden, 1936
– Vereniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse, met bijlage, 1974
– Verschure, M., Amsterdam, 1948
– Verschure-Bruning, R., Den Haag, 1952
– Vink, L.W., Tandjong Pandan, 1954
– Visser, Just de, en Ankie, Jakarta, New Delhi, Rhodos, Arnhem, 1953, 1956, 1962
– Visser, P.F., Kollum, 1989
– Visser, NN, Istanbul, 1927 en z.j. [c. 1938]
– Vlugt, E. van der, Parijs, 1956
– Vloten, Gerard van, z.pl. 1975, Lusaka 1976
– Voogd, Niek de, Tokyo, 1962
– Voorst tot Voorst, G. van, Suideras (Vorden), 1960, 1962
– Voorst tot Voorst, J.J.G. van, Vorden, 1958
– Voskuilen, C.S., Hoogland, 1957, 1961
– Waal, I.P. van der, predikant, Den Haag, 1957
– Waals, Jan van der, Amsterdam, 1982
– Wall, J.W.M. van de, Leusden, 1982
– Warnaar, A., Salisbury, 1966
– Warner, Annely, Den Haag, 1966
– Wassenbergh, A., Kollum, 1933
– Wassenbergh, A., Leeuwarden, 1933
– Weede van Dijkveld, J. van, Bilthoven, 1962
– Weede, E.W.J. van, Den Bosch, 1944
– Weede, W.E. van, Eefde, 1944
– Wellens, S., Chipata, Zambia, 1972
– Wels (?), J.(?), Den Haag, 1971
– Wia, Vught, 1962
– Wijnans, Adolphe, Den Haag, 1966
– Wilkins, W.N., Baltimore (Maryland), 1957-1958
– Willem, Teheran, 1959
– Willem , Den Haag, Nairobi, 1966
– Willemsen, J.C., orgelmuziekuitgever, Oss, 1932
– Willemstad, burgemeester van, 1947
– Wim, Pankalpinang, 1950
– Wim en Erica te Den Haag, 1956
– Wins, H., administratiekantoor, 1952-1953
– [Witkamp], J., Haarlem, 1946
– Wittmann, M., Rechtsanwalt, Bad Ischl (Oostenrijk), 1963
– Wttewaall van Stoetwegen, C.W.I. (‘Bob’), Den Haag, 1962
– Wyck, Caroline van der, Haren (Gr), 1958
– Wyck, H.C. van der, Den Haag, 1946
– Zanten Jut, S. van, Hoge Raad van Adel, 1952
– Zierikzee, archief van, 1932
– Zwahlen, [NN], Den Haag, 1965
– ongeïdentificeerd, 1946, 1951, 1956-1957, 1960, 1962, 1965, 1968, 1979 en ongedateerd [c. 

1940]

344 Kindertekeningen van M.A. Beelaerts van Blokland.
1914-1918, 1923 en z.j. [c. 1915]

345 Fotoalbum met los inliggende jeugd- en schoolfoto’s van M.A. Beelaerts van 
Blokland.
1922-1926 en z.j.

346 Verslag op rijm door en met tekeningen van M.A. Beelaerts van Blokland van een 
zeiltochtje in Friesland op uitnodiging van Willy Schimmelpenninck van 
Duvenvoorde en Henri Schimmelpenninck van der Oye in gezelschap van Willy van 
Asbeck en G. Beelaerts van Blokland, met 2 ingehechte foto’s.
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1924

347 Brieven van M.A. Beelaerts van Blokland aan W.A. Beelaerts van Blokland 
(‘Oompie’).
1924-1932
Kennelijk aan de afzender geretourneerd.

348 Verjaardagsagenda en adressenlijst van V.R. van Tuyll van Serooskerken
1925-1932

349 Programma’s, teksten en foto’s van de opvoering van het toneelstuk ‘De Draak in 
het Faldeensche Woud’, met prinses Juliana in de rol van Idoena, dochter van de 
koning van Faldanije, opgevoerd ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van 
koningin Wilhelmina en prins Hendrik.
1926

350 Fragmentarische dagboeknotities van M.A. Beelaerts van Blokland.
1926, 1927, 1929

351 Ontwerp van M.A. Beelaerts van Blokland voor de afbeelding van zijn zegelring.
1928

352 Aandenken aan zijn geloofsbelijdenis.
1928

353 A. Ungnad, Babylonisch-Assyrisches Keilschriftlesebuch, München 1927, 
toebehoord hebbend aan M.A. Beelaerts van Blokland, met oefenschrift.
[1929]

354 Paspoort (1929), Franse identiteitskaart (1931), attestatie van kerkelijke confirmatie 
en eerste communie in de kerk van de Britse ambassade te Parijs (1933), rijbewijzen 
(1943, 1952) en diplomatiek paspoort (1953) van V.R. Beelaerts van Blokland geb. 
van Tuyll van Serooskerken
1929-1953

355 Aantekeningen en correspondentie van M.A. Beelaerts van Blokland betreffende 
genealogisch onderzoek naar voorzaten van zijn moeder uit de families Esser, 
Meerman, Testas, Amya, Gallé, Blom, Rolandus,
1930-1944

356 Bij [M.A. Beelaerts van Blokland] ingekomen familieberichten.
1931-1970 en z.j.

357 Fotoalbum ‘Schloss Weiblingen 1933-1934’.
1933-1934
Betreft stellig het Evangelisches Landeserziehungsheim für Mädchen te Heidelberg in 1927 opgericht
door de latere verzetsheldin Elisabeth von Thadden (1890-1944) naar wie het tegenwoordige 
Evangelisches Landeserziehungsheim ook is genoemd. Foto’s aanvankelijk met Engelstalige 
onderschriften waarbij ‘self’ wordt geïdentificeerd. Vermoedelijk aangelegd door V.R. van Tuyll van 
Serooskerken.

358 W.H. Warnsinck, majoor hoofdinstructeur regiment Wielrijders, Grepen uit het 
optreden van militaire wielrijders in den Wereldoorlog 1914-1918 en een schets uit 
het Indisch krijgsmansleven, Den Bosch 1933, met handgeschreven opdracht van de
auteur aan M.A. Beelaerts van Blokland, 1935.
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1933-1935

359 Pentekening van de wapens Beelaerts van Blokland en Snoeck ter gelegenheid van 
het zilveren huwelijksfeest van W.A. Beelaerts van Blokland en A.M.C. geb. Snoeck 
en menukaart van het ‘nevendiner’ bij die gelegenheid.
1935

360 Foto’s van de kostschool van Mlle. Rebillard te Parijs (z.j.), van het gezelschap 
aanwezig op een partijtje op Teylingerhorst (1935, met identificaties) en van V.R. van
Tuyll van Serooskerken met Michael Montgomery, zoon van de Engelse gezant, op 
een party te Clingendael (1936).
1935-1936 en z.j. [c. 1935]

1245 Stukken en foto’s los en in album betreffende hun huwelijksvoorbereiding, -dag en 
-reis naar Dalmatië.
1937

361 Stukken betreffende de bijwoning van de plechtigheden rond het huwelijk van 
prinses Juliana en prins Bernhard en foto’s van het prinselijk paar.
1937

362 Lijsten opgesteld door M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van Alphen 
van linnen- en serviesgoed en verdere artikelen bestemd voor V.R. Beelaerts van 
Blokland geb. van Tuyll van Serooskerken
1936-1937, 1950

363 ‘Zilverlijst’, register en lijsten van zilveren voorwerpen toebehorend aan M.A. 
Beelaerts van Blokland en/of V.R. geb. van Tuyll van Serooskerken
1937-1953 en z.j. [c. 1960]

364 Werklijst voor de Duitse verzorgster van F.V. Beelaerts van Blokland met 
aantekeningen betreffende zijn voeding, groei en gezondheid.
1938

365 Genealogische aantekeningen en correspondentie betreffende de familie Barre.
1938 en z.j. [c. 1938]

366 Vuurwapenvergunning voor M.A. Beelaerts van Blokland, 1938, en bewijs van 
inlevering van een vuurwapen, 1940
1938, 1940

367 Familiefoto’s toebehoord hebbend aan M.A. Beelaerts van Blokland en/of V.R. geb. 
van Tuyll van Serooskerken
1938-1956 en z.j. [c. 1930-1960]

368 Afschrift van de geboorteakte van zijn zoon H.C. en stukken betreffende diens 
inenting tegen pokken.
1939

369 Ontwerpteksten van, bijbehorende aantekeningen voor en enige correspondentie 
betreffende onvoltooide (rechts-)historische opstellen en/of voordrachten van M.A.
Beelaerts van Blokland.
1939-1960 en z.j. [c. 1940-1980]
Onderwerpen:

– de ‘Zeventien Keuren’ [van het oudfriese recht],
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– ‘Schot en bede’,
– de graven van de Betuwe,
– grondeigendom in [middeleeuws] Friesland,
– de rechterlijke organisatie in [middeleeuws] Friesland,
– de middeleeuwse Friese decanaten,
– de muntverhoudingen in de Lex Frisionum,
– Friese adel, met enige correspondentie met A.S de Blécourt, 1939.
– de omgaande rechtstoel in Friesland]
– het Verre Oosten en de westerlingen,
– de geschiedenis van Leiden,
– de Friese heerschappen,
– de ‘Hollandse tuin’,
– grondbezit in de middeleeuwen,
– beschermheiligen van kerken,
– begrafenisgebruiken,
– standen in Friesland,
– Upco van Burmania als genealoog, met brief dienaangaande van C.C. van Valkenburg, 1960
– muntmeesters in Nederland.

370 Gezins- en familiefoto’s en negatieven.
1941 en z.j. [c. 1950]

371 Persoonsbewijs.
1942

372 Orde van dienst bij de kerkelijke bevestiging van het huwelijk van P.H.L. van Tuyll 
van Serooskerken met J.G. van Maasdijk.
1942

373 Overdrukken van artikelen van M.A. Beelaerts van Blokland.
1942-1952 en z.j. [c. 1975]
Bevat:

– ‘De afstamming van de graven van Gelre’, De Nederlandsche Leeuw 1948.
– Amersfortiana’, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 

65-3 (1948)
– ‘Bijdrage tot de afstamming van het geslacht van Keppel’, De Nederlandsche Leeuw 1948
– ‘Bijdrage tot de genealogie van Limburg Stirum, De Nederlandsche Leeuw 1948
– ‘Het Dordtsche geslacht Van Beveren’, De Nederlandsche Leeuw 1943 (Zie ook inv.nr. 375)
– ‘Belooningsgeldstukken van het gesticht Coudewater’, Jaarboek voor Munt- en 

Penningkunde 29 (1942)
– ‘Sebastiaan Sachs, een vergeten calligraaf-heraldicus’, in niet-genoemd tijdschrift, z.j. [> 

1952]
– ‘De nationale positie van het huis van Egmond in de XVe en XVIe eeuw, in niet-genoemd 

tijdschrift, z.j. [c. 1975]
– ‘Over de beteekenis van genealogie en heraldiek voor de geschiedenis van Friesland’, De 

Nederlandsche Leeuw 1946
– ‘Aanteekeningen over oude Friesche geslachten’, Nederlandsche Leeuw 1942, met concept
– ‘Quelques remarques sur le lion et l’aigle comme figures heraldiques’, in Recueil du 7e 

Congrès International des Sciences généalogique et Héraldique, 1964.

374 Lidmaatschapsbewijzen voor M.A. Beelaerts van Blokland van het Provinciaal 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant (1942), de 
Nederlandse Kastelenstichting (z.j.), de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club
(1961-1962), het gemeentelijk museum ’t Behouden Huys op Terschelling (1963), de 
Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen (1963), de Vereniging Vrienden van de 
Haagsche Comedie (1963/64) en de Wild Life Conservation Society of Zambia (1974).
1942, 1958, 1961-1963 en z.j. [c. 1955]
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375 Genealogische aantekeningen, documentatie, artikel in manuscript en overdruk 
afkomstig van M.A. Beelaerts van Blokland en betreffende de familie De Smeth, het
Dordtsche geslacht van Beveren, met originele ongebruikte dossiermap van de 
‘Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete’ waarin een deel van 
de bescheiden werd aangetroffen.
1943-1944 en z.j. [c. 1750, c. 1945]
Zie ook inv.nr. 373.

376 Ontruimingsbevelen voor de woning Voorschotenlaan 17 (Den Haag) van M.A. 
Beelaerts van Blokland, met reçu voor drie sleutels, alsmede circulaire betreffende 
de evacuatie van regeringsambtenaren.
1943 en z.j. [c. 1944]

377 Kaarten van Amersfoort en omgeving, 1943, en afdruk van een calque van (een deel 
van) de gemeente Hoogland met bijgeschreven perceelsnamen en aantekening 
betreffende vroegere tiendplicht.
1943 en z.j. [c. 1943]

378 Trouwboekje van het in Den Haag voltrokken huwelijk van F.M. van Tuyll van 
Serooskerken en N.E.W. (Nigel) Baker en liturgie van de huwelijksinzegening.
1946

379 Brieven van M.A. Beelaerts van Blokland, zijn moeder, zijn schoondochters, zijn 
broer Gerard en diens dochter Marieteke gericht aan Vincent Pieter Adriaan 
Beelaerts van Blokland (1889-1970) en diens echtgenote Françoise A.M.E.A. geb. 
Beelaerts van Blokland (1901-1985).
1945-1977
Vermoedelijk na overlijden van F.A.M.E.A. Beelaerts van Blokland aan M.A. Beelaerts van Blokland 
ter hand gesteld.

380 Orde van dienst bij de kerkelijke bevestiging van het huwelijk van G. Beelaerts van 
Blokland en M. Schorer en menu van het huwelijksdiner.
1946

1271 Brieven van G. Beelaerts van Blokland en echtgenotes aan hun broer resp. zwager 
M.A. en echtgenote. 1946-1951, 1956-1975, 1982, 1984 en z.j.

381 ‘Hermèneus’, maandblad voor de antieke cultuur 19e jg. (1947) nrs. 3 en 4, aan M.A. 
Beelaerts van Blokland door zijn ouders toegezonden tijdens zijn verblijf in Ned. 
Indië.
1947

1233 Brieven van F. Beelaerts van Blokland en echtgenote aan hun zoon M.A. en diens 
echtgenote tijdens hun verblijf in Indonesië.
1947-1952
Niet raadpleegbaar

382 Reisvergunningen en boordpas voor M.A. Beelaerts van Blokland, echtgenote en 
huisbediende wegens verhuizing van Tandjong Pandan naar Batavia.
1949

383 Foto’s van en krantenberichten betreffende de feestelijke intocht van V.R. Beelaerts 
van Blokland geb. van Tuyll van Serooskerken met echtgenoot en zoons te 
Hoogland bij haar overname van Coelhorst.
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1952

384 Ledenlijsten van de Groote Sociëteit ‘Haagsche Club – Plaats Royaal’; gedrukt.
1953-1954

385 Rijbewijzen van M.A. Beelaerts van Blokland.
1953, 1958

386 Overzicht van de geschiedenis over 1929-1954 van de Vereeniging tot verbetering 
der woningen van de arbeidende klasse te ’s-Gravenhage en jaarverslag over 1953.
1954

387 Akten van benoeming van M.A. Beelaerts van Blokland tot ereridder van de Orde 
van Sint Jan, officier in de Orde van Oranje-Nassau, 1962, grootofficier in de Orde 
van Leopold II, 1964, en mededirecteur van de Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen, 1963.
1954, 1962-1964

388 Circulaires van de Familievereniging Beelaerts, opgericht 1949 en goedgekeurd 
1959; onvolledig.
1955-1990

389 Krantenknipsels betreffende het overlijden van F. Beelaerts van Blokland.
1956

390 Stukken betreffende de strafvervolging ingesteld tegen F.V. Beelaerts van Blokland 
wegens een verkeersovertreding en de behandeling daarvan door M.A. Beelaerts 
van Blokland tijdens het buitenlands verblijf van zijn zoon.
1956

391 Stukken betreffende het overlijden en de teraardebestelling van V.R. Beelaerts van 
Blokland geb. van Tuyll van Serooskerken.
1957

1275 Bij M.A. Beelaerts van Blokland ingekomen betuigingen van medeleven na het 
overlijden van V.R. geb. van Tuyll van Serooskerken.
1957

392 Stukken betreffende het huwelijk en het 25-jarig huwelijksjubileum van Josef graaf 
Czernin en Theresia Beelaerts van Blokland, afkomstig van M.A. Beelaerts van 
Blokland.
1957, 1982

393 Foto’s van het huwelijk (1957) van Maria Theresia Adriana Beelaerts van Blokland 
(*1931) met J.M.R.F.J.N.Th.I.B.G. graaf Czernin von und zu Chudenitz-Kinsky von 
Wcinitz und Tettau (*1920), met een jeugdfoto van de bruid en foto’s van de 
kinderen uit het huwelijk.
1957 en z.j. [c. 1945, c. 1958-1965]

394 Brieven ingekomen bij M.A. Beelaerts van Blokland bij het overlijden van zijn 
schoonmoeder M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van Alphen.
1960

395 Foto’s van geschilderde portretten van C.L. de Pagniet (1715-1789), diens echtgenote
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H.M. geb. van Haeften door A. Kaldenbach, en van hun dochter D.H.M.L. van Tuyll 
van Serooskerken geb. de Pagniet (1751-1836) met haar oudste zoon W.R. van Tuyll 
van Serooskerken (1781-1853) door een onbekende schilder.
[1960]
De foto’s afgedrukt in De Nederlandsche Leeuw 77 (1960) k. 387-390. De portretten worden daar 
opgegeven als in bezit van M.A. Beelaerts van Blokland

396 Akte van adoptie door M.A. Beelaerts van Blokland van 1 m2 van de Grote Kerk te 
Den Haag
1961

397 Mededelingenblad nr. 2 (juni 1961) van het Museumtijdschrift ‘Skylge myn lântsje’ 
(Terschelling), ingekomen bij M.A. Beelaerts van Blokland.
1961

398 Afleveringen van de vervolgserie ‘De broers van koningin Wilhelmina’ verschenen in
de Libelle. Gedrukt.
1962

1272 Brieven van Aileen E.I. douairière Schorer van de Souburgen geb. Irwin Brown aan 
M.A. Beelaerts van Blokland, 1966-1974, alsmede zijn retourbrieven, 1966-1970, 
1972.
1966-1974
De retourbrieven zijn kennelijk aan de afzender teruggegeven.

399 Circulaires van het Genootschap Belle van Zuilen, 1975 en 1990, met krantenknipsel 
haar betreffende, 1969, en foto van haar kamer op kasteel Amerongen, in envelop 
met fotobeschrijving van M.A. Beelaerts van Blokland, 1973
1969, 1973, 1975, 1990

400 Max Thurn, ‘Letters of Baron Vincent de Tuyll, the story of the discovery of tin on 
the island of Billiton told by Vincent de Tuyll in letters to his wife’, stencil, Wenen, 
1975.
1975

401 Reçu wegens aanbieding ter veiling van een collectie zilveren munten en 
penningen.
1976

402 Akte van bruikleen tussen M.A. Beelaerts van Blokland en museum ‘de Lakenhal’ te 
Leiden aangaande 17e-eeuwse zilveren penningen.
1977

403 Pas- en andere foto’s van M.A. Beelaerts van Blokland, al of niet in gezelschappen.
1979 en z.j. [1960-1980]

404 Stukken betreffende het overlijden van Johanna N.K.L.M.S. Beelaerts van Blokland 
geb. Kast von Ebelsberg (1895-1981) wed. van Henri Beelaerts van Blokland (1889-
1959), afkomstig van M.A. Beelaerts van Blokland.
1981

405 Kopie van de veilingcatalogus van schilderijen nagelaten door D.H.M.L. van Tuyll 
van Serooskerken geb. de Pagniet, met geleidebrief van S[imone] Dubois aan M.A. 
Beelaerts van Blokland mede betreffende de uitgave van het verzameld werk van 
I.A.E. de Charrière geb. van Tuyll van Serooskerken (‘Belle van Zuylen’).
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1983

406 Manuscript van [M.A. Beelaerts van Blokland] over de genealogie (Van) Coehoorn 
getiteld ‘Van Coehoorn – Houwerda – Meckema’; en beschrijving van een 
manuscript met aantekeningen van Wouter Bartouts van Gouthoeven (1577-1623) 
gemerkt ZZ, in zijn bezit, waarvan fotokopie berust op het Gemeentearchief 
Dordrecht, gedrukt, 1983.
1983 en z.j.

407 Album met ingestoken ongebruikte ansichtkaarten van: houtsneden van de hand 
van A. Delstanche voorstellende Belgische folkloristische taferelen; van schilderijen 
van James Thiriar en M. Wagemans van taferelen uit de Eerste Wereldoorlog; van 
foto’s uit Peking; van foto’s van de Zwitserse Alpen; alsmede losse ansichtkaarten 
met foto’s uit Zwitserland, Oosterbeek en zonder opschrift; op de binnenzijde 
voorplat van het album genoteerd ‘5 dec 1917 van Tante’.
z.j. [c. 1915-c. 1930]

408 Albums met foto’s uit de jeugdjaren van V.R. van Tuyll van Serooskerken
z.j. [c. 1920-1935]

409 Tekencahier van M.A. Beelaerts van Blokland.
z.j. [c. 1925]

410 Toneelstukje ‘Museumgeheimen’ in handschrift [M.A. Beelaerts van Blokland geb. 
Snoeck] met in de rolverdeling G. en M.A. Beelaerts van Blokland.
z.j. [c. 1925]

411 Foto’s van [V.R. van Tuyll van Serooskerken].
z.j. [c. 1930 en c. 1937]

412 Tekeningen van [M.A. Beelaerts van Blokland] van uiteenlopende familiewapens.
z.j. [c. 1935]

413 Ex Libris van M.A. Beelaerts van Blokland.
z.j. [c. 1935]

414 Kookboek van V.R. van Tuyll van Serooskerken, met inliggend losse recepten.
z.j. [c. 1935]

415 Ansichtkaarten van paleis Soestdijk, kasteel de Haar te Haarzuilens, AVRO-gebouw 
te Hilversum, de waterpoort te Amersfoort, ongeïdentificeerd kasteel, 
klederdrachten en een hoeve.
z.j. [c. 1940]

416 Genealogieën en genealogische aantekeningen betreffende uiteenlopende families,
alfabetisch geordend.
z.j. [c. 1943]

417 Kwartierstaat van zijn zoon F.V. Beelaerts van Blokland in 256 kwartieren, met 
bijgevoegde stukken.
z.j. [c. 1945]

418 ‘Ahnentafel’, kwartierstaten van G. Beelaerts van Blokland, vermoedelijk opgesteld 
door zijn broer M.A. Beelaerts van Blokland; fotografische kopie in kleur.
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z.j. [c. 1950]

419 Visitekaartjes van M.A. Beelaerts van Blokland en V.R. Beelaerts van Blokland geb. 
van Tuyll van Serooskerken
z.j. [c. 1950]

420 Kwartierstatenboek van personen behorend tot de verwantenkring van M.A. 
Beelaerts van Blokland, onvolledig, en gedrukte kwartierstaat van zijn echtgenote.
z.j. [c. 1950]

421 Sinterklaasgedicht in handschrift [M.A. Beelaerts van Blokland?]
z.j. [c. 1950]

422 Sinterklaasgedicht van [M.A. Beelaerts van Blokland] voor [de gedienstige] Johanna.
z.j. [c. 1960]

423 ‘Onze neven en nichten’, genealogische tabellen vervaardigd door M.A. Beelaerts 
van Blokland van hun verwanten in de families Beelaerts van Blokland, 
Kneppelhout van Sterkenburg, Van Tuyll van Serooskerken, Van Limburg Stirum, De
Smeth en Du Tour van Bellinchave.
z.j. [c. 1960]

1246 Reproductie van het schilderij van P.C. la Fargue (1725-1782) van het 
Nachtegaalspad, nu Parkstraat, in Den Haag, in het Gemeentemuseum aldaar, 
vervaardigd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van drukkerij H.P. de Swart 
en zonen, Oude Molstraat 7 te Den Haag; gedrukt.
z.j. [c. 1975]

VI.1.9.2. Scholing en studie

VI.1.9.2. SCHOLING EN STUDIE

424 Rapporten van de lagere school en het ’s-Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium 
betreffende M.A. Beelaerts van Blokland, gedrukte programma’s van feestavonden 
van de Gymnasiale Letterkundige Vereeniging ‘Ars Vita Est’ met zijn toneelrollen, 
rooster van en opgaven voor het eindexamen en gymnasiumdiploma.
1917-1929

425 Bos schoolatlas, editie 1921; gedrukt.
1921

426 ‘Vacantie-rapport’ van [J.F.H. Lemstra] te Huis ter Leede over M.A. Beelaerts van 
Blokland.
1923

427-447 Stukken betreffende de activiteiten van M.A. Beelaerts van Blokland als (oud-)lid 
van het Leids Studenten Corps
1927-1977
427 Menukaarten, 1929-1936
428 Programma’s en foto’s van Delftse lustrumfestiviteiten, 1933
429 Herdenking van de tiendaagse veldtocht van 1831, 1930
430 Statuten van de sociëteit Minerva en van het Pan-Provinciaal 

Congres, 1927
431 Programma’s van het Groenen- en Eerstejaarstoneel, 1930, 1933, 

1935
432 Herdenking van de vierhonderdste verjaardag van Willem van 
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Oranje, 1933
433 Foto’s en negatieven, 1929-1934
434 Functies als assessor II collegii en secretaris van de International 

Students Service, 1933 en z.j.
435 (Lustrum-)edities van Virtus Concordia Fides, orgaan van het Corps, 

gedrukt 1929-1935, en stukken betreffende zijn bijdrage aan het 
nummer dat op het lustrum van 1935 terugziet

436 Convocaten voor vergaderingen, bijeenkomsten en festiviteiten, 
1930-1934

437 Schets eener geschiedenis der studentensociëteit ‘Minerva’, gedrukt,
met ingekomen correspondentie bij de verschijning, 1936

438 ‘Groenenboekje’, 1929
439 Benoeming tot erelid, 1934
440 Overdruk van een artikel in Leidsch Universiteitsblad betreffende de 

expositie over de Leidse universiteit in de Franse tijd in het 
Academisch Historisch Museum, gedrukt, z.j. [c. 1933]

441 Lidmaatschap van de Almanakcommissie, 1932
442 Bijdrage aan het gedenkboek bij het honderdjarig bestaan, 1938
443 Uitnodigingen voor hospitia bij disputen en kennisgeving van 

aanneming als lid, 1929-1930
444 Circulaire van het bestuur aan de aspirant-leden betreffende het 

juiste beheer van hun financiële middelen in de omstandigheden 
van de crisis, 1929

445 Lustrumvieringen van de Leidse Universiteit, 1930, 1945
446 Gedenkboek bij het honderdjarig bestaan van het pistoolgezelschap 

‘Colonel Colt’, gedrukt, 1953
447 Voordracht bij het negende lustrum van het juridisch dispuut ‘de 

Costumieren’, 1976-1977

448 Bewijzen van inschrijving voor de studiejaren 1930/31 en 1932/33, kandidaats- en 
doctoraaldiploma Nederlands recht alsmede bewijs van inlevering van een scriptie 
oudvaderlands recht.
1930, 1931, 1934

449 Rapporten en einddiploma van het Evangelisches Landerziehungsheim für 
Mädchen te Schloss Weiblingen van de eenjarige vrouwenschool seizoen 1933-1934 
voor V.R. van Tuyll van Serooskerken.
1933-1934

450 Aantekeningen, ontwerpteksten en enige correspondentie met prof. dr. A.S. de 
Blécourt betreffende het plan van M.A. Beelaerts van Blokland tot promotie op een 
dissertatie over ‘de ministerialiteit in de Nederlanden in haar geschiedkundige 
ontwikkeling’ resp. ‘Enkele aanteekeningen omtrent de ministerialiteit in 
Nederland’.
1939 en z.j.

451 Historische schoolatlas toebehoord hebbend aan [M.]A. Beelaerts van Blokland, 
met inliggende handgetekende kaartjes; gedrukt.
z.j. [c. 1920]

VI.1.9.3. Financiën, vermogen, zaakwaarneming en nalatenschapsafwikkeling

VI.1.9.3. FINANCIËN, VERMOGEN, ZAAKWAARNEMING EN 
NALATENSCHAPSAFWIKKELING

452 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van J.S.E. Warnsinck geb. 
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Beelaerts van Blokland door M.A. Beelaerts van Blokland.
1864-1983

453 ‘Kapitaalboeken’, manualen van het effectenbezit van M.A. Beelaerts van Blokland, 
met inliggende correspondentie en mutatieberichten, 1920-1947 en 1935-1957 en 
1938-1958; en ‘Renteboek’, journaal van geïnde obligatierentes, 1924-1940.
1920-1957

454 Stukken betreffende het beheer van onroerende goederen te Huissen door P.J.A. de 
Smeth van Alphen resp. voor M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van 
Alphen door rentmeester J.P. van Voorst van Beesd over het tijdvak 1938-1946 en na
overlijden van die rentmeester door zijn kantoor opgezonden aan M.A. Beelaerts 
van Blokland, met retroacta over 1924-1938 en geleidebrief, 1966.
1924-1966

455 Stukken betreffende samenstelling, bestemming, beheer en scheiding van de 
nalatenschap van M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van Alphen, 
waarin M.A. Beelaerts van Blokland gemoeid was als executeur-testamentair, 
gemachtigde van zijn meerderjarige kinderen en voogd over zijn minderjarige 
dochter.
1930-1975

456 Akte van huwelijksvoorwaarden en testamenten van M.A. Beelaerts van Blokland 
en V.R. van Tuyll van Serooskerken, met concepten en geleidebrief.
1937

457 Huishoudelijke kasboeken van M.A. Beelaerts van Blokland en V.R. geb. van Tuyll 
van Serooskerken over 1937-1938, 1951, mei 1955-november 1956 en november 
1957.
1937-1957

1247 ‘Kapitaalboeken’, manualen van het effectenbezit van V.R. Beelaerts van Blokland 
geb. van Tuyll van Serooskerken, met inliggende correspondentie en 
mutatieberichten, 1937-1948, 1940-1957 en 1950-1957, alsmede staat van het door 
haar nagelaten vermogen per 31 december 1956 en 30 mei 1957.
1937-1957

458 Polissen van inboedel-, aansprakelijkheids- en kostbaarhedenverzekeringen, met 
stukken betreffende waardetaxaties, alsmede staat van kostbaarheden in bewaring
gegeven bij de Billitonmaatschappij in verband met de uitzending van M.A. 
Beelaerts van Blokland naar Indonesië.
1937-1954, 1961, 1965

459 Akte van volmacht van M.A. Beelaerts van Blokland op zijn echtgenote; doorslag in 
duplo.
1941

460 Stukken betreffende de aankoop, woonvergunning, verbouwing, inrichting, 
onderhoud, verzekering en belastingplicht van de woning Waalsdorperweg 165, 
1952-1956 met retroactum 1942.
1942-1956

461 Agenda’s van M.A. Beelaerts van Blokland over 1942 en 1957 met aantekeningen 
van allerhande contante uitgaven en incidenteel inkomsten.
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1942, 1957

462 Stukken betreffende de belastingaangelegenheden van V.R. Beelaerts van Blokland 
geb. van Tuyll van Serooskerken
1942-1957

1278 Stukken betreffende de waarneming van de belangen van V.R. Beelaerts van 
Blokland geb. van Tuyll van Serooskerken in de nalatenschap van haar in 1940 in 
Engeland overleden oom V.L. van Tuyll van Serooskerken.
1943-1951
Zie ook inv.nrs. 475 en 1058.

463 Register van persoonlijke en huishoudelijke uitgaven van V.R. Beelaerts van 
Blokland geb. van Tuyll van Serooskerken,
1946-1952

1276 Stukken betreffende de behandeling van zijn fiscale aangelegenheden door G.J. van
Gent.
1947-1948, 1952

464 Stukken betreffende de waarneming van de zakelijke belangen in Nederland van 
M.A. Beelaerts van Blokland en V.R. geb. van Tuyll van Serooskerken tijdens hun 
verblijf in Indonesië en de beëindiging van die voorzieningen.
1947-1953

465 Belastingaangiftes van M.A. Beelaerts van Blokland, met correspondentie en 
verdere stukken dienaangaande.
1947-1953

466 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschappen van de ouders van 
M.A. Beelaerts van Blokland en die van zijn tante J.C. Snoeck.
1947-1956

467 Periodieke overzichten van administratiekantoor H. Wins betreffende het 
vermogensbeheer voor V.R. Beelaerts van Blokland geb. van Tuyll van 
Serooskerken, en correspondentie dienaangaande.
1948-1952

468 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot goedkeuring van 
aanvragen om toepassing van de Ruilverkavelingswet 1938 voor gronden gelegen in
de gemeenten Ale, Empel, ’s-Hertogenbosch, Lith, Nuland en Rosmalen, uitmakend
de ruilverkaveling ‘Maaskant-West’, met geleidecirculaire aan M.A. Beelaerts van 
Blokland.
1950

1277 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van H.C. van Tuyll van 
Serooskerken.
1950-1956

469 Brief en aantekeningen van J.G. van Maasdijk aan zijn schoonzuster V.R. Beelaerts 
van Blokland geb. van Tuyll van Serooskerken betreffende hun financiële 
betrekking.
1952-1953
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470 Schuldbekentenis van V.R. Beelaerts van Blokland geb. van Tuyll van Serooskerken 
aan haar moeder.
1953

471 Brief van H. Wins te Den Haag aan V.R. Beelaerts van Blokland geb. van Tuyl van 
Serooskerken met bijlagen betreffende de belangen van familieleden Van Tuyll als 
aandeelhouders in de NV Billiton Maatschappij.
1953

472 Nota van de schilderijenrestaurateur N. van Bohemen te Scheveningen voor de 
restauratie van twee familieportretten voorstellende Nicolaas Esser en zijn eerste 
echtgenote Johanna Cremers.
1953

473 Stukken betreffende de ziektekostenverzekering bij de OHRA en daarop 
gedeclareerde kosten voor de polsbreuk van zoon H.C. Beelaerts van Blokland en 
de behandeling van echtgenote V.R. geb. van Tuyll van Serooskerken.
1953-1957

474 Stukken betreffende het beheer van onroerende goederen te Rosmalen, Empel, 
Nuland, Geffen en Lith en de uitoefening van daarmee verbonden rechten van 
waterschapsingeland.
1954-1956

475 Stukken betreffende de aanvankelijk onverdeeld gebleven, met name Oostenrijkse 
delen van de nalatenschap van V.L. van Tuyll van Serooskerken († 1940).
1954, 1961
Zie ook inv.nrs. 1058 en 1278.

476 Stukken betreffende de verzekering van de Borgward Isabella kenteken TT-69-28 
en betreffende een daarmee voorgevallen aanrijding.
1956-1957

477 Akten van schenking van M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van 
Alphen vertegenwoordigd door haar gemachtigde M.A. Beelaerts van Blokland aan 
haar dochters E.M.M. des Tombe geb. van Tuyll van Serooskerken, P.H.L. van 
Maasdijk geb. van Tuyll van Serooskerken, V.R. Beelaerts van Blokland geb. van 
Tuyll van Serooskerken resp. de nagelaten minderjarige kinderen van de laatste 
en/of aan F.M. Baker geb. van Tuyll van Serooskerken; met authentieke uittreksels, 
een concept en enige correspondentie.
1956-1960

478 Stukken betreffende de inventarisatie, gedeeltelijke scheiding en deling en finale 
afwikkeling van de nalatenschap van V.R. Beelaerts van Blokland geb. van Tuyll van 
Serooskerken
1957-1974

479 Stukken betreffende de behandeling van fiscale aangelegenheden van zijn zoons en
dochter.
1957-1963

480 Eigendomsbewijs voor M.A. Beelaerts van Blokland van het onroerend object 
Waalsdorperweg 165 verkregen bij toedeling in legaat uit de nalatenschap van 
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wijlen zijn echtgenote V.R. geb. van Tuyll van Serooskerken, met geleidebrief en 
uittreksel uit de kadastrale legger, gelijktijdig afschrift van zekerheidsstelling van 
dat object voor een geldlening aangegaan bij de Stichting Pensioenfonds van de 
Billitonbedrijven en stukken betreffende het royement van die hypotheekstelling.
1957-1964

481 Stukken betreffende de waarneming van zakelijke belangen van zijn schoonzuster 
en zwager Baker-van Tuyll van Serooskerken
1946-1964

482 Testamenten van M.A. Beelaerts van Blokland, met declaratie van de notaris.
1958, 1971

483 Saldobiljetten van rekening-courant van notaris W. Groen met M.A. Beelaerts van 
Blokland over 1957-1959, deels met geleidebrief en antwoordbericht.
1958-1959
Creditposten betreffen pachten.

484 Correspondentie betreffende het successierecht verschuldigd over de erflating door
H.M.R. de Smeth van Deursen geb. Fagel (+ 1929) aan M.W. van Tuyll van 
Serooskerken geb. de Smeth van Alphen nadat de uitkeringen aan legatarissen 
zullen zijn vervallen.
1959
Zie ook inv.nrs. 1038 en 1048.

485 Stukken betreffende een schadegeval aan de Sunbeam PP-73-10.
1959

486 Overzichten per 1 januari 1958 van het effectenbezit van M.A. Beelaerts van 
Blokland en zijn kinderen bij de Hollandsche Bank Unie en van zijn inkomsten over 
1957 uit effectenbezit van wijlen zijn echtgenote, met geleidebrief.
1959

487 Stukken betreffende fiscale aangelegenheden van M.A. Beelaerts van Blokland en 
inzake de onverdeelde nalatenschap van wijlen zijn echtgenote.
1959, 1963-1967

488 Akte van overlijden van M.W. wed. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van 
Alphen, 1960; gelijktijdig authentiek afschrift.
1960

489 Stukken betreffende de algemene vergadering van aandeelhouders van de 
Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ‘Eiland de Tiengemeten’ 
NV, ingekomen bij M.A. Beelaerts van Blokland op verzoek van F.W.W. van Tuyll van 
Serooskerken, lid van de raad van commissarissen, met geleidebrief.
1961
Rechten afkomstig uit nalatenschap M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van Alphen.

490 Stukken betreffende de verdeling van een obligatie toekomend aan de erven van 
G.J.Th. Beelaerts van Blokland, afgewikkeld door M.A. Beelaerts van Blokland.
1961

491 Stukken betreffende de exploitatie, bezwaring en vervreemding van gronden in de 
Munnikenpolder te Leiderdorp.
1961, 1963
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492 Rekeningen voor de erven V.R. Beelaerts van Blokland geb. van Tuyll van 
Serooskerken over het beheer van onroerend goed onder Hoogland (Coelhorst), 
Huissen en Elden alsmede Bunschoten en Eemnes over 1961/62, 1962/63, 1963/64, 
1964/65 en 1965/66, met bijlagen en geleidebrief.
1961-1966

493 Stukken betreffende de Nederlandse fiscaliteit van de in Engeland woonachtige 
dochter van M.A. Beelaerts van Blokland.
1962-1964, 1967, 1979

494 Nota voor M.A. Beelaerts van Blokland wegens aankoop van antiquarische 
boekwerken.
1970

495 Rekeningen en belastingaanslag ingekomen bij M.A. Beelaerts van Blokland.
1970, 1977-1978

496 Stukken betreffende de aankoop, verbouwingsvergunning en -subsidie en de 
verbouwing van het rijksmonument woning Koninginnegracht 33 te Den Haag en 
de aanpassing van de achteruitgang ervan.
1976-1977

VI.1.9.4. Maatschappelijke functies

VI.1.9.4. MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES

497 Tekst van een toneeltje, vermoedelijk in 1936 opgevoerd in aanwezigheid van 
prinses Juliana als erevoorzitster van het Nationaal Crisis Comité, met een door 
M.A. Beelaerts van Blokland uit te spreken proloog, e.e.a. ter introductie van een 
zangeres met pianobegeleiding.
z.j. [1936]
M.A. Beelaerts van Blokland was 1935-1936 secretaris van het NCC, zie Nationaal Archief, Den Haag, 
Nationaal Crisis Comité, nummer toegang 2.19.076, inleiding.

498 Eigenhandige aantekeningen van M.A. Beelaerts van Blokland, 1949-1950, en 
getypte stukken betreffende de afstamming van de sultans van [Billiton] en het 
zelfbestuur van de Chinezen ter plaatse, 1936-1950.
1936-1950

499 Rapport van het Nationaal Crisis-Comité over zijn activiteiten in het tijdvak 1931-
1936; gestencild, met geleidecirculaire.
1937

500 Stukken betreffende het dienstverband van M.A. Beelaerts van Blokland bij het 
ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.
1937-1945

501 Diplomatiek paspoort voor M.A. Beelaerts van Blokland als lid namens het 
ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van de Nederlandse delegatie 
naar Londen in verband met de Britse represaillemaatregelen tegen Nederland, met
foto en krantenknipsels betreffende die missie.
1939-1940

502 Verhandelingen ‘Inleiding tot de nikkelstatistieken’ van R. Tijken, 1940, en ‘De 
Tinfusie’ van K.A. Biegman, 1944.
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1940, 1944

503 Reisorder voor M.A. Beelaerts van Blokland naar Brussel voor bijwoning van een 
vergadering van de Raad voor Economische Samenwerking tussen Nederland, 
België-Luxemburg en Frankrijk.
1945

504 Brief van de Billiton-bedrijven aan M.A. Beelaerts van Blokland ter bevestiging van 
zijn aanstelling als bedrijfsjurist.
1945

1274 Stukken betreffende zijn aanstelling in onderscheiden functies en de beëindiging 
van zijn dienstverband bij de N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij 
Billiton later N.V. Billiton Maatschappij.
1945-1953

505 Stukken ingekomen bij M.A. Beelaerts van Blokland als lid van de redactie van het 
Nederland’s Adelsboek
1945, 1947

506 Aantekening van M.A. Beelaerts van Blokland over zijn onderhoud met dhr. 
Houwert over zijn toekomst bij de B[illiton] M[aatschappij].
1946

507 Opstel ‘De vorming van politieke partijen in Nederland en Onze Taak’, door M.A. 
Beelaerts van Blokland geschreven als lid van de CHU, met doorslag.
1946

508 Stukken betreffende de uitoefening door M.A. Beelaerts van Blokland van functies 
in de CHU en van het lidmaatschap van de gemeenteraad van Den Haag; gedrukt.
1946-1947

509 Stukken betreffende de samenstelling van de Commissie van advies inzake de 
rechten van de mens door het ministerie van Buitenlandse Zaken, de toetreding van
M.A. Beelaerts van Blokland daartoe en de beëindiging van zijn lidmaatschap in 
verband met zijn vertrek naar Indonesië.
1947

510 Stukken verband houdende met de reis naar, verblijf in en de terugkeer uit 
Indonesië van M.A. Beelaerts van Blokland en gezin in verband met zijn 
werkzaamheid voor Billiton NV.
1947, 1949, 1952

511 Ingekomen en doorslagen van uitgaande correspondentie gevoerd door M.A. 
Beelaerts van Blokland tijdens zijn verblijf in Indonesië, overwegend alfabetisch op 
afzender/geadresseerde opgelegd.
1950-1952

512 Pensioenpolis van M.A. Beelaerts van Blokland bij het Pensioenfonds van de 
Billiton-bedrijven, 1957, alsmede correspondentie betreffende de opgebouwde 
pensioenrechten, (wijziging van de) begunstigden, wijzigingen in de inhoudingen en
fiscale verwerking.
1952-1972
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513 Stukken betreffende zijn dienstverband bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
1953-1957, 1959-1965

514 Stukken betreffende zijn verweer tegen de eis tot schadevergoeding vanwege de 
niet-levering van aandelen van de NV Algemene Nederlandse Bouwkas i.o. voor 
ingelegde maar verloren gegane gelden waarvoor hij uit hoofde van zijn kwaliteit 
als commissaris recepissen had getekend.
1955

515 Stukken betreffende de beëdiging van M.A. Beelaerts van Blokland als lid van de 
Hoge Raad van Adel, 1956, en zijn eervol ontslag als voorzitter daarvan, 1966.
1956, 1966

516 Oorkonde betreffende de benoeming van M.A. Beelaerts van Blokland tot 
Beschermheer van de Stichting Amersfoort 700 jaar stad.
1958

517 Koninklijke Besluiten betreffende zijn benoeming tot en eervol ontslag als 
voorzitter van de Hoge Raad van Adel, met geleidebrief.
1960, 1966

518 Stukken betreffende zijn deelname aan de viering van het 100-jarig bestaan van de 
NV Billiton Maatschappij.
1960

519 Stukken opgemaakt of ontvangen door M.A. Beelaerts van Blokland als plv. chef 
Directie Buitenlandse Dienst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
1960-1964

520 Convocaat voor M.A. Beelaerts van Blokland voor de bijwoning van de bijzetting 
van prinses Wilhelmina te Delft.
1962

521 Statuten en huishoudelijk reglement van de Postzegelvereniging ‘Phizuba’ van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, met geleidecirculaire.
1963

522 Verslagen van de bestuursvergaderingen van 12 maart en 7 mei 1963 en 21 januari 
1964 van het [Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde]; 
doorslagen.
1963-1964

523 Vergunning boor M.A. Beelaerts van Blokland tot het aannemen van een 
buitenlandse onderscheiding.
1964

524 Convocaat voor M.A. Beelaerts van Blokland voor een receptie van minister-
president Cals en minister van Buitenlandse Zaken Luns, met foto’s van zijn 
opwachting bij de koningin.
1965

525 Stukken betreffende de aanstelling, beëdiging, verhuizing, uitreis, aanbieding van 
geloofsbrieven, verlof en terugkeer van M.A. Beelaerts van Blokland tot ambtenaar 
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van de Buitenlandse Dienst en zijn uitzending als ambassaderaad fungerend als 
tijdelijk zaakgelastigde in Zambia en Malawi.
1965-1975

1280 Kaart van de republiek Zambia, gedrukt.
1965

526 Stukken ingekomen bij M.A. Beelaerts van Blokland als regent van het Heilige 
Geesthofje te Den Haag, en kennisgeving van burgemeester en wethouders van 
Den Haag van zijn eervol ontslag op verzoek.
1966

527 Receptieregister bij zijn afscheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken op 21 
januari 1966 en tafelschikking bij het diner bij die gelegenheid.
1966

1279 Stukken betreffende de verpachting door de staat Malawi aan M.A. Beelaerts van 
Blokland van het perceel nr. 49 aan Namikoma Beach voor particuliere recreatieve 
doeleinden.
1967

528 Stukken betreffende de bijwoning van officiële plechtigheden en diners, 
ambtsbezoeken aan in Zambia verblijvende Nederlanders, de begeleiding van een 
bezoek van prins Bernhard, en de voorbereiding en verslaglegging van een bezoek 
aan Malawi, waar hij ook geaccrediteerd is.
1968-1975

1283 Aantekening van M.A. Beelaerts van Blokland over de reactie van de koningin op 
zijn tijdens een audiëntie gedane suggestie van een ‘adelsgunst’ voor minister Luns,
oud-minister Stikker, oud-minister-president Drees en heren Otten en Philips.
1970

1281 Foto’s daterend uit zijn tijd als ambassadeur in Zambia en Malawi, deels met 
rugschriften.
1974-1975 en z.j. [c. 1970]

529 Zambiaans kentekenbewijs van zijn diplomatenvoertuig en stukken betreffende de 
belastingvrije invoer in Nederland bij repatriëring.
1974, 1976

530 Brieven van L.V. Ledeboer te Heemstede, W.F. van Heemskerck Düker te Zeist en T.J. 
Versélewel de Witt Hamer te Groningen aan J. barones van Dedem-Weyschedé, 
secretaris van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en 
Wapenkunde.
1980-1981

531 ‘Draft Memorandum on the proposals for consideration at an International 
Conference on Trade and Employment (Command Paper 6709)’ behelzende 
uiteenzetting over ‘Intergovernmental Commodity Agreements’ in het algemeen en
over tin en de International Tin Control Agreement in het bijzonder.
z.j. [c. 1945]

532 Lesmaterialen voor de studie van het Maleis, gedrukt en gestencild.
z.j. [c. 1946]
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533 Lijst van bescheiden uit de jaren 1937-1955 betreffende zijn betrekkingen in 
dienstverband.
z.j. [c. 1956]
De bescheiden zelf in inv.nrs. 500 en 513.

VI.1.10. Frans Vincent Beelaerts van Blokland en/of I.A.E.V. geb. von Mühlen en/of M. Ricken

VI.1.10. FRANS VINCENT BEELAERTS VAN BLOKLAND EN/OF I.A.E.V. GEB. VON 
MÜHLEN EN/OF M. RICKEN

534 Afschrift van zijn geboorteakte, foto en aantekeningen betreffende voeding en 
verzorging kort na zijn geboorte.
1938

535 Correspondentie van F.V. Beelaerts van Blokland.
1943-1968
Afzenders/geadresseerden:

– grootvader F. Beelaerts van Blokland, 1947
– oom Gerard Beelaerts van Blokland te Blonay (CH), 1953
– oom Jan Willem en tante Nora, 1948
– vader te Lusaka, 1969.
– Henriette Ellen Barbara, 1943
– Bicker, R.E., in [Kitwe], Zambia, 1968

536 Schoolrapporten betreffende F.V. Beelaerts van Blokland van de schakelklas te 
Amersfoort over Pasen-juli 1944 en de 6e Herstelklas over het tweede kwartaal van 
het schooljaar 1947/48, geviseerd door M.A. Beelaerts van Blokland, stukken 
betreffende zijn toelating tot het toelatingsexamen voor het Christelijk Lyceum te 
Bandoeng, 1949, diploma gymnasium-β en bijbehorende cijferlijst van F.V. Beelaerts
van Blokland, 1958, met schoolrapportage over de jaren 1952-1953 en 1957-1958, en
stencil voor de ouders van leerlingen, 1952.
1944-1958

537 Lidmaatschapsbewijs en contributienota voor de tennisvereniging Leimonias.
1959-1960

538 Polis en verdere bescheiden betreffende een autoverzekering op een Sunbeam 
Talbot.
1960

539 Stukken betreffende de militaire dienst van F.V. Beelaerts van Blokland bij het 
regiment Huzaren van Boreel.
1960-1961

540 Stukken betreffende zijn huwelijk met Ilona E.A.V. von Mühlen.
1962

541 Brief van de plv. bibliothecaris der Vrije Universiteit aan F.V. Beelaerts van Blokland 
betreffende de afwikkeling van een verkoop door M.A. Beelaerts van Blokland van 
een deel van zijn bibliotheek.
1975

1273 Stukken betreffende het overlijden en de uitvaart van M.A. Beelaerts van Blokland 
en bij F.V. Beelaerts van Blokland ingekomen condoleances.
1990
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542 ‘Album’ bevattende afschriften van gedichten en potlood- en waterverftekeningen 
deels gesigneerd te Neuwied door [L. Gapp] met inliggende potloodtekening van 
‘Goedecke op het Loo’, briefjes o.m. van W[endela] en prinses Marie aan A[lbert] de 
Goedecke, 1852-1855, laatstelijk in gebruik geweest bij F.V. Beelaerts van Blokland 
en van aantekeningen voorzien, c. 1950.
1852-1855 en [c. 1950]

VI.1.11. Henri Charles Beelaerts van Blokland (geb. 1939)

VI.1.11. HENRI CHARLES BEELAERTS VAN BLOKLAND (GEB. 1939)

543 Schoolrapport betreffende H.C. Beelaerts van Blokland van de 3e Herstelklas over 
het tweede kwartaal van het schooljaar 1947/48, stukken betreffende zijn 
toelatingsexamen tot HBS/Lyceum in Indonesië, vervolgonderwijs aan het 
Maerlantlyceum te Den Haag en het eindexamenprogramma en vrijstelling van 
mondeling examen aldaar.
1947, 1951, 1957, 1959

544 Kindertekeningen.
1951

545 Instructie voor de deelnemers aan de vakantieweek te Zegenwerp onder Boxtel van
de eerste- en tweedeklassers van het Maerlantlyceum; stencil.
1953

546 Correspondentie van H.C. Beelaerts van Blokland.
1953-1960 en z.j., [c. 1950]
Afzenders/geadresseerden:

– M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van Alphen, z.j. [c. 1950]
– Nanny te Rome aan H.C. Beelaerts van Blokland, 1953
– notaris W.C. van Ketel te Scheveningen, 1964
– ‘ta petite’ te Den Haag, 1960
– Pakistaanse ambassadeur te Den Haag, 1957
– vader te Batavia, 1946

547 Stukken betreffende zijn huwelijk.
1970

548 Schoolschriften Homerus en lineaire algebra, losse aantekeningen Franse woorden 
en potloodtekening.
z.j. [c. 1958]

VI.1.12. Marcelle Marie Beelaerts van Blokland (geb. 1956)

VI.1.12. MARCELLE MARIE BEELAERTS VAN BLOKLAND (GEB. 1956)

549 Ansichtkaart van haar pleegouders Baker-van Tuyll van Serooskerken
1963

VI.2. Geparenteerde families

VI.2. GEPARENTEERDE FAMILIES
VI.2.1. Familie Snoeck en aanverwanten

VI.2.1. FAMILIE SNOECK EN AANVERWANTEN
Door het huwelijk (1905) van Frans Beelaerts van Blokland (1872-1956) met Maria Adriana Snoeck 
(1873-1948) raakten de families Beelaerts van Blokland en Snoeck aan elkaar geparenteerd. Een 
jongere broer van Frans, Willem Adriaan (1883-1935), huwde in 1910 de jongste zuster van Maria 
Adriana, genaamd Adriana Maria Catharina (1881-1951), met wie de oudste linie van de adellijke 
familie Snoeck uitstierf.
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VI.2.1.1. Matthias Adriaan Snoeck (1761-1840) en/of zijn echtgenotes Maria Jacoba Valckenier (1772-1798) en Geertruida Helena Meynhardt (1777-1840) weduwe van L.E.A. de Quay

VI.2.1.1. MATTHIAS ADRIAAN SNOECK (1761-1840) EN/OF ZIJN ECHTGENOTES MARIA 
JACOBA VALCKENIER (1772-1798) EN GEERTRUIDA HELENA MEYNHARDT (1777-1840) 
WEDUWE VAN L.E.A. DE QUAY

550 Stukken betreffende het belang van M.A. Snoeck in de nalatenschap van zijn ‘nicht’ 
Albertine Wentholt (†1813) en de erflating in de familie Wentholt waardoor die 
nalatenschap was opgebouwd.
1663-1857

551 Stukken betreffende het belang van M.A. Snoeck in de nalatenschap van de 
echtelieden Jacob Adriaan Love en Anna Maria Snoeck weduwe van H.L. Wagardus, 
beide overleden in 1806, volgens hun testamentaire dispositie van 1801 en 1803 
alsmede van hun verwante Anna Catharina van Cloon geb. Love.
1736, 1758, 1806-1807 en z.j.

552 Akten van aanstelling, ontslag resp. pensionering van M.A. Snoeck, met (deels 
eigenhandige) tabellarische en verhalende staten van dienst, 1814, 1839-1840, 
minuut van rekest om toekenning van het generaalstractement, z.j. [1826-1832], en 
met stukken betreffende de toekenning van weduwenpensioen aan zijn weduwe, 
1840.
1780-1840
Betreft:

– tot extraordinaris ingenieur in Staatse dienst, 1780
– tot luitenant-ingenieur in Staatse dienst, 1787
– tot kapitein-ingenieur in Staatse dienst, 1794
– -.ontslag op verzoek, met gedrukte resoluties van het Comité tot de algemene zaken van 

het Bondgenootschap te Lande, 1795
– kapitein bij de Hollandsche Troupes in dienst en soldij van de Britse koning, 1800
– majoor bij de Hollandsche Troupes in dienst en soldij van de Britse koning, 1802
– majoor in Nederlandse dienst, 1814
– luitenant-kolonel in Nederlandse dienst, 1814
– kolonel en directeur der Eerste Fortificatie Directie, 1817
– generaal-majoor, 1826
– pensionering, 1832
– verlenging van activiteitstraktement tot aan de overgave van de Eerste Fortificatie Directie, 

1832.

553 Akte van aanneming van M.A. Snoeck tot tweedegraads broeder in de 
vrijmetselaarsloge ‘de Edelmoedigheid’ te Den Bosch, 1786, Huishoudelijke wetten 
voor de loge De Edelmoedigheid gevestigd te ’s-Hertogenbosch, 1808, 
‘vrijmetselaars Gezangen’, gedrukt te Den Bosch, 1816, en schootsvel.
1786, 1808, 1816

554 Akten van huwelijksvoorwaarden tussen M.A. Snoeck en zijn echtgenotes M.J. 
Valckenier en G.H. Meijnhardt weduwe van L.E.A. de Quay, 1792 en 1804, alsmede 
tussen De Quay en Meijnhardt, 1798.
1792, 1798, 1804

555 Vestingbouwkundige aantekeningen, z.j., en dislocatie van de ‘Hollandsche Armée’ 
in de Zuidelijke Nederlanden, 1793.
1793 en z.j. [c. 1790]

556 Bevelschriften van W.F. erfprins van Oranje aan luitenant-ingenieur M.A. Snoeck.
1794
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1248 Kaartjes van het land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen getekend door M.J. 
de Man resp. dezelfde en M.A. Snoeck; gedrukt.
1799

557 Staten van verdeling en toewijzing van roerende goederen, effecten en contanten 
bij loting toegevallen aan M.A. Snoeck uit de nalatenschap van zijn [vader], met 
akte van cessie door mede-erfgenamen en kwijting door Snoecks' gemachtigden.
1801

558 Overeenkomst tussen Marie wed. W.A. de Quay geb. Ingenool, haar zoon L.E.A. de 
Quay met echtgenote G.H. geb. Meynhardt en dochter F.M. wed. de Quay geb. de 
Quay betreffende de onderhouds- en verzorgingsplicht, toedeling van effecten en 
de bestemming van huis de Barendonk toebehorend aan de moeder, 1803, met 
akte van scheiding van die effecten, 1805.
1803, 1805

559 Stukken betreffende de weigering tot uitbetaling aan M.A. Snoeck van een termijn 
van zijn Britse pensioen (allowance), 1813, met reglement uit 1803 voor de oud-
officieren van het korps Hollandse Troupes aan wie bij afdanking dat pensioen is 
toegekend.
1803, 1813

560 Resolutie van het Departementaal Bestuur van Brabant ter uitvoering van de 
missive van het Staatsbewind om een wakend oog te houden op in het land 
residerende door de Britse regering gepensioneerde officieren, voor gezien 
getekend door M.A. Snoeck.
1805

561 Reçu van F.M. wed. de Quay geb. de Quay voor M.A. Snoeck en G.H. geb. Meynhardt
voor de sleutel van de grafkelder van de familie De Quay in de Grote Kerk te Grave.
1807

562 Convocaat voor [M.A.] Snoeck tot deelname aan de vergadering van Notabelen over
de constitutie van het Nederlandse soevereine vorstendom, met kledingvoorschrift.
1814

563 Verslag van de hand van M.A. Snoeck van de belegering en overgave van Grave in 
1814, met overdrukken van de door zijn achterkleinzoon M.W. Snoeck bezorgde 
uitgave in Taxandria 38 (1941), en overdruk van M.A. Snoecks ‘Verhaal van de 
verdediging der Bommelerwaard, aangevallen en vermeesterd door de Franschen 
in 1794’, bezorgd door M.W. Snoek in Bijdragen en Mededeelingen Gelre 35 (1932).
1814, 1932, 1941
Het manuscript van het ‘verhaal’ over de Bommelerwaard niet aangetroffen.

564 Akte van publieke verpachting namens M.A. Snoeck op nader omschreven 
voorwaarden van twee hoeven te Beers; onvolledig afschrift betreffende de hoeve 
Hulsbos.
1815

565 Taxatie van de waarde van gronden onder Beers eigendom van M.A. Snoeck en 
staat van hypothecaire inschrijvingen te zijnen laste verzekerd op goederen te 
Beers.
1815
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566 Akte van betekening aan M.A. Snoeck van de cessie van een schuldbekentenis uit 
1813 ten laste van W.A.L. van Gronsveld Diepenbrock burgemeester van Beers onder
zekerheid van vaste goederen, voor welke obligatie Snoeck borg was; met afschrift 
van de oorspronkelijke obligatie en van de akte van cessie.
1815

567 Notariële akte van schenking door M.A. Snoeck en echtgenote G.H. geb. Meijnhardt
aan zijn dochter uit eerste huwelijk Jelliana Anna, en van aanvaarding door die 
dochter, van opbrengsten van onroerende goederen ter gelegenheid van haar 
voorgenomen huwelijk met kapitein der Genie Dirk Bos, 1815, concept, met 
ondershandse akte van afstand door genoemde dochter voor zover de schenking 
alleen was opgesteld als formaliteit om tot de voltrekking van het beoogde 
huwelijk toegelaten te worden, 1815, met afschrift.
1815

568 Gedrukte gedichten van J.M. van Beverwijk op de bevrijding van Den Bosch in 1814, 
Nederlands bevrijding in 1813-1814, de slag bij Waterloo in 1815, de geboorte van de 
latere koning Willem III in 1817, Sinterklaas en de uitvinding van de boekdrukkunst.
1815, 1817-1819, 1823

569 Correspondentie van M.A. Snoeck (1761-1840) en/of echtgenote(s).
1815-1840
Afzenders/geadresseerden:

– broer D. Snoeck te Barendonk, Cuyk, 1831
– kleinzoon M.A. Snoeck, Hellevoetsluis, 1848-1849
– tante E. Meijnhardt geb. Moens, Rotterdam, 1823
– Asch van Wijck, [NN] van, Utrecht, 1840
– Frederik prins der Nederlanden, 1840
– Mauritz van der Heiden, J.F., 's-Hertogenbosch, 1830, [1840] en z.j. [c. 1835]
– Ragay, D., Den Haag, 1831-1832
– Roomer, C., Gorinchem, 1830
– Stralen, J.W. van, namens de koning, 1840
– Quay, H. de, Grave, 1816, met bijlage, 1815
– ongeïdentificeerden, 1827.

570 Akte van verkoop door M.A. Snoeck en echtgenote G.H. geb. Meynhardt aan hun 
broer resp. zwager Th.H. Meynhardt van hun aandeel in de nalatenschappen van 
hun (schoon)ouders Otto Roeleman Frederik Meynhardt († Wamel 24 november 
1801) en Geertrui Helena Wilhelmina Schadd († Wamel 26 juni 1816), met 
boedelinventaris.
1816

571 Geleidebrief aan M.A. Snoeck bij de versierselen van de wetstekst, het reglement en
de Militaire Willemsorde vierde klasse.
1816

572 Akte van verkoop door D. Snoeck namens zijn broer M.A. aan A.H. Krieger van de 
hoeve de Heijsberg met de weide Klein Ossenbroek te Beers, met bijgeschreven 
kwitantie voor de koopsom en akte van registratie.
1819

573 Tekstontwerpen van M.A. Snoeck voor de prijsvragen voor officieren bij het korps 
Ingenieurs, Mineurs en Sappeurs voor 1820 en 1824 en missives betreffende zijn 
benoeming tot beoordelaar van inzendingen voor prijsvragen van 1824.
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1820, 1824-1825

574 Uittreksels uit registers der Burgerlijke Stand betreffende de doop van M.A. Snoeck 
(1761) en van G.H. Meijnhardt (1777), de voltrekking van hun huwelijk (1804) en het 
overlijden van Snoeck (1840).
1823, 1827, 1840, 1874

575 Stukken betreffende de gerechtigdheid van M.A. Snoeck sr. in de nalatenschap van 
Nicolaas le Balleur († 1825) weduwnaar van Godefrida Maria geb. van Hoytema († 
1813), met portret van de erflater.
1825 en z.j. [c. 1820]

576 Convocaten voor M.A. Snoeck voor galabals ten hove.
1829-1830

577 Kwitantie van notaris A. van de Mortel te Boxmeer voor dienstverlening in verband 
met het huwelijk van M. Snoeck en staat van de gemeenschappelijke ouderlijke 
boedel en van goederen door G.H. wed. de Quay geb. Meynhardt in haar huwelijk 
met M.A. Snoeck aangebracht.
1837

578 Akte van deponering van het holografisch testament van M.A. Snoeck.
1838

579 ‘Veiligheidskaart’, identiteitsbewijs van de gemeente Cuijk uitgegeven aan M.A. 
Snoeck, met diens signalement.
1838

580 Verjaarsgedicht van J.W. Roessingh voor G.H. Snoeck geb. Meijnhardt, 1838, en 
rouwgedicht van Van der Boom Mesch bij het overlijden van Otto Snoeck, z.j. [c. 
1830]
1838 en z.j. [c. 1830]

581 Stukken betreffende en gediend hebbend voor het verzoek van M.A. Snoeck om 
verheffing in de adelstand.
1838-1839 en z.j. [1838-1839]

1249 Topografische tekeningen door M.A. Snoeck van een deel van het graafschap 
Zutphen, Helbergen bij Brummen en vesting Zutphen met omgeving.
z.j. [c. 1790]

582 Lofdicht op ‘the Dutch Brigade’.
z.j. [c. 1801]

1250 Lithografische portretten van M.A. Snoeck en zijn echtgenote G.H. geb. Meijnhardt 
door Mourot te Den Bosch naar een schilderij van Loeff.
z.j. [c. 1820]

583 Aantekeningen van M.A. Snoeck over bliksemafleiders, het ontwerp van een kanaal 
tussen Grave en de haven van Waspik en de bereiding en toepassing van olieverf 
voor schilderijen.
z.j. [c. 1825]

584 Tekeningen van M.A. Snoeck.
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z.j. [c. 1825]

585 Staat van volgens de Staatsalmanakken voor de jaren 1822-1825 in Nederland 
uitgereikte Nederlandse en buitenlandse onderscheidingen.
z.j. [c. 1826]

586 Aantekening betreffende de in dienstbrieven te voeren betiteling van 
hoogwaardigheidsbekleders, modellen van dienst- en familiebrieven en 
gedragsregels voor jonge officieren, opgesteld door M. Snoeck.
z.j. [1826-1827]

587 Tekeningen van ‘de Barendonk’, buitenplaats bij Cuijk van M.A. Snoeck, mogelijk 
eigenhandig.
z.j. [c. 1830]

588 Bepalingen van M.A. Snoeck met betrekking tot zijn teraardebestelling, 
kennisgevingen van overlijden en aan te schrijven personen.
z.j. [c. 1835]

589 Uittreksel van de hand van M.A. Snoeck uit het journaal van Henri Snoeck over de 
bewegingen van diens eenheid artillerie te velde in 1830.
z.j. [c. 1835]

VI.2.1.2. Matthias Snoeck (1807-1852) en Johanna Jacoba Nicoletta Esser Meerman (1814-1887)

VI.2.1.2. MATTHIAS SNOECK (1807-1852) EN JOHANNA JACOBA NICOLETTA ESSER 
MEERMAN (1814-1887)

590 Stukken betreffende de militaire carrière van M. Snoeck, met certificaten 
betreffende het bewijs van aandenken wegens deelname aan de krijgsverrichtingen
van 1830 en 1831 en het onderscheidingsteken wegens langdurige dienst, 1831 en 
1844, met staten van dienst van 1826, 1841, 1846 en 1847.
1821-1851
Betreft zijn opleiding aan de Artillerie- en Genieschool te Delft, 1821, zijn bevordering tot tweede 
luitenant der Genie en plaatsing bij het bataljon mineurs en sappeurs, 1826, zijn verplaatsingen naar 
Utrecht in 1827, Doornik in 1829, Bergen op Zoom in 1830, Den Bosch in 1831, bevordering tot eerste 
luitenant in 1832, verplaatsing naar het hoofdkwartier te velde in 1832, naar Geertruidenberg en 
Gorinchem in 1839, naar Venlo in 1840 en Den Bosch in 1841, en zijn bevorderingen tot kapitein der 
derde resp. tweede klasse, 1843, 1851.

591 Verjaarsgedicht voor P. de Roock secretaris van Utrecht door zijn neef M. Snoeck.
1828

592 Stukken betreffende militaire gebouwen en versterkingen.
1830-1852 en z.j. [c. 1830]
Betreft:

– ‘Voorschrift omtrent het Situatie-teekenen’, ontwerp, z.j.;
– afschrift van een beschrijving van de citadel van Gent, 1830;
– beschrijving van de militaire broodbakkerij te Den Bosch, 1832;
– bestek voor de aanbesteding van verbeteringswerkzaamheden aan de fortificaties en 

militaire gebouwen te Hellevoetsluis, 1848;
– proces-verbaal van opname van de schade aan de citadel van Den Bosch als gevolg van een

doorbraak van de singelkade, 1845;
– memorie betreffende de indijking van Den Bosch, met ontwerpen en correspondentie 

dienaangaande, 1846, en afschrift van een desbetreffend later plan, 1851;
– plan voor een noodbrug in de steenweg naar Vught, 1852.

593 Correspondentie van M. Snoeck en/of zijn echtgenote J.J.N. (Coletta) geb. Esser 
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Meerman, deels mede aan haar zuster Carolina N.C. Esser Meerman gericht.
1830-1881
Afzenders/geadresseerden:

verwanten
– achterneef Pieter Hendrik (Piet Hein) Testas (1826-1905), 1845
– broer resp. zwager A. Snoeck te Nijmegen, 1885
– broer en schoonzuster A. Snoeck-van Elsbroek te Rosendaal, 1838
– broer G.F.A. Snoeck te Leeuwarden, 1838
– halfzuster H[ermanna Wilhelmina] Meijners geb. Snoeck te Harderwijk, z.j. [c. 1850]
– kleinzoon M.W. Snoeck, z.j. [c. 1880]
– neef Henri Antoine Jan Amija Esser (1811-1887), 1845, 1852, 1862-1863
– neef P.H. Gallé te Amsterdam, 1862
– neef en nicht Gelinck-van Ingen te Den Haag, 1852
– neef J.G.C. de Grebel te Den Haag, 1852
– [neef of nicht] Van der Looij te Rotterdam (aan ‘neef en nicht’), 1848
– neef en nicht Louis en Willy te Apeldoorn, 1862
– neef en nicht Slicher van Domburch-Esser te Westhove en Den Haag, 1852, 1862
– neef A.C. (Janus, Adrianus) Snoeck advocaat en notaris te Cuijk, 1840
– neef A.W. Snoeck te Cuyk, 1862
– neef W.F. Snoeck te Utrecht, 1852
– neef Johan Adriaan (Jan) Testas (1801-1845), 1833-1834
– [neef] Maurits Hendrik Testas, 1852, 1862
– [neef?][P.?] Testas en G.M.M. geb. de Joode te Amsterdam, 1852
– neef T. van [Well?], 1862
– oom D. Snoeck te Cuijk, 1841, 1843
– nicht Fanny (?) te Delft, 1862
– nicht wed. R. Gallé geb. Convers, 1838
– nicht Julie te Zwolle, 1852
– nicht H.E. Snoeck, 1838
– nicht Anna Magdalena Maria (AnneMie) Testas, 1852, 1862-1864
– nicht Josine Vermeulen te Haarlem, 1862
– tante Annette te Nijmegen, 1852
– tante M.J. Meynhardt te Utrecht, 1852
– tante E.M.H.H. Testas geb. Esser te Amsterdam, 1838, 1840
– tante wed. Ver[mede?] te Heusden, 1862
– (schoon-)vader N. Esser Meerman en (schoon-)moeder M.C. Esser Meerman geb. Gallé, 

1840-1841, 1852
– (schoon-)vader en/of (schoon-)moeder M.A. Snoeck en G.H. geb. Meynhardt, 1835-1840
– zoon M.A. Snoeck, 1844, 1869 (op huwelijksreis)
– zuster J.H. Bos geb. Snoeck te Den Haag, 1847
– (schoon-)zuster Caroline N.C. Esser Meerman, 1852
– zwager T.H. Snoeck te Gorinchem en Dordrecht, 1852, 1862
– zwager [NN] Bos te Amsterdam, 1852

niet-verwanten
– Adèle, z.j. [c. 1850]
– André de la Porte, [NN], Tilburg, 1838
– Ve. Bourjot, Institut Français, rue Verte, Brussel, 1830
– Hochette, lkol. De la, eerstaanwezend ingenieur te Den Bosch, 1832
– Heinsius, C.I., Cuyk, 1862
– Jacqueline, z.j. [c. 1850]
– Martini, G., Vught, 1862
– Martini van Geffen, H.R., Vught, 1880
– Merkes van Gendt, 1e kapitein-ingenieur J.G.W., Den Bosch, Den Haag en Dordrecht, 1832, 

1839, 1852
– Muschart, maj. eerstaanwezend ingenieur te Den Bosch, 1851-1852
– Noord-Brabant, gouverneur van de provincie, 1831
– Noord-Brabant, Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in, 1881
– Oorlog, minister van, 1852
– Peuschen [Prenschen?], collega-genist Van, Breda, 1844
– Quarles geb. Martini, Gertrude, Boxmeer, 1862
– Veneri (?), Henriette de 1852
– Versfelt, Caroliene, Arnhem, 1862
– Voorst, [baron] Van, 1852
– V.V., Amsterdam, 1876
– ongeïdentificeerd, 1852, 1856, 1862
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594 Register van roerende goederen en effecten van M. Snoeck en J.J.N. geb. Esser 
Meerman.
1837

595 Rang- en emplacementslijsten van genieofficieren.
1837, 1850

596 Uittreksels uit het huwelijksregister van Rosmalen betreffende het huwelijk in 1837 
van M. Snoeck en J.J.N. Esser Meerman, 1837 met bijlagen, 1852, en zegenwens van 
B. Groenhof voor het echtpaar, 1837.
1837, 1852

597 Uittreksels uit het geboorteregister van Rosmalen betreffende de geboorte in 1814 
van J.J.N. Esser Meerman.
1837, 1874

598 Rechtsgeleerde adviezen, waarvan één met geleidebrief aan M. Snoeck, betreffende
de gerechtigdheid van de kinderen van M.A. Snoeck (1761-1840) uit eerste resp. 
tweede huwelijk in het licht van de in 1804 in de huwelijksvoorwaarden voor het 
tweede huwelijk gestipuleerde unio prolium.
1841

599 Aankondiging van publieke verkoop van ‘de Barendonk’ onder Cuijk en 
aanhorigheden, nagelaten door M.A. Snoeck en G.H. geb. Meijnhardt, gedrukt.
1841

600 Stukken betreffende de samenstelling en afwikkeling van de nalatenschap van M.A.
Snoeck en G.H. geb. Meynhardt.
1841-1842 en z.j. [c. 1841]

601 Huishoudelijk Reglement voor de achtbare loge De Edelmoedigheid, 1845, met 
inliggend proces-verbaal van overname van roerende goederen in het logegebouw, 
gedrukt, 1848, en inventaris van dito, 1851.
1845, 1848, 1851

602 ‘De Levensschets van Jonkhr. M.A. Snoeck, in leven Generaal Majoor der Genie, 
Ridder enz., door M. Snoeck Kapitein Ingenieur opgemaakt uit voorhanden 
bescheiden en mondelinge mededeelingen’, handgeschreven biografie over M.A. 
Snoeck (1761-1840) geschreven door zijn zoon M., met klad
1846
Op het schutblad een ongedateerde potloodaantekening over de verblijfplaats van het tweede en 
derde exemplaar.

603 Kaarten van de Zuid-Hollandse eilanden en Voorne getekend door [M.] Snoeck.
1848

604 Agenda voor 1850, door J.J.N. Snoeck geb. Esser Meerman gebruikt voor 
aantekening van haar bezigheden.
1850

605 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Noord-Brabants Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.
1850, 1851
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606 Betalingsboekjes voor de jaren 1851 en 1852.
1851-1852

607 Verlofbeschikking en paspoort voor zijn verblijf te Bad Godesberg, gravure van die 
plaats en eikenkrans ter gelegenheid van het bezoek van de koning van Pruisen op 
26 juni.
1852

608 Kwitanties betreffende de heen- en terugreis naar en van en betreffende het verblijf
te Bad Godesberg, waar M. Snoeck is overleden.
1852

609 Akte van overlijden en ontwerptekst voor het overlijdensbericht betreffende M. 
Snoeck en lijsten van te adresseren personen.
1852

610 Reçu van de Eerstaanwezend Ingenieur te Den Bosch voor de memories en 
tekeningen welke M. Snoeck bij overlijden onder zich had.
1852

611 Brief van A.M. Snouck Hurgronje te Godesberg, op verzoek van J.N.N. Snoeck geb. 
Esser Meerman, aan C.P. del Campo genaamd Camp kap. der Genie te 's-
Hertogenbosch met mededeling van het overlijden van M. Snoeck.
1852

612 Rekening van [NN] Leijendekker voor J.J.N. wed. Snoeck geb. Esser Meerman 
wegens de kosten gemaakt na overlijden van haar moeder M.C. geb. Gallé, met 
bijlagen.
1862

613 ‘Verslag van de Dames-Hoofdcommissie te Zwolle voor de verloting van 
voorwerpen van kunst en smaak ten behoeve van de slagtoffers door den brand 
van Enschede van 7 mei 1862’, gedrukt, 1865, met bijgeschreven opdracht aan J.J.N. 
Snoeck geb. Esser Meerman als voorzitster van de subcommissie te Rosmalen; en 
jaarverslag van de ‘Vereeniging tot hulpbetoon aan vlijtige armoede’, gedrukt, 1865.
1865

614 Stukken betreffende de benoeming van J.J.N. Snoeck geb. Esser Meerman tot 
regentes van het Gereformeerd Burger Weeshuis te ’s-Hertogenbosch en haar 
aanvaarding van die functie, met afschriften van het reglement voor de 
regentessen, 1865; lijst van in 1866 in het weeshuis verblijvende kinderen; en 
stukken betreffende haar deelneming in een lening ten behoeve van het weeshuis.
1865-1866, 1873 en z.j. [c. 1860]

615 Akte van transport door J. van Grinsven aan J.J.N. Snoeck geb. Esser Meerman en 
haar zuster C.P.C. van een perceel hooiland te Rosmalen.
1869

616 Stukken betreffende de conversie van obligaties ten laste van de stad Den Bosch, 
oorspronkelijk toebehoord hebbend aan ‘overgrootpapa prof. Gallé’.
1869-1871

617 Nota’s wegens geheel of deels ten laste van de nalatenschap van C.P.C. Esser 
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Meerman gekomen kosten, telstaat van contante gelden in de nalatenschap en 
correspondentie betreffende de schenking van roerende goederen aan het 
Grootzieken Gasthuis te Den Bosch.
1871-1872

618 Akte van afkoop door J.J.N. Snoeck geb. Esser Meerman van de staat van het 
tiendrecht rustend op kadastrale percelen te Rosmalen.
1882

619 Gedicht van MB op de Scheveningse kermis op tweede pinksterdag.
z.j. [c. 1825]

1251 ‘Genealogieboek van de Famillie Snoeck’, tabellarische genealogie van de familie 
Snoeck opgesteld door M.A. Snoeck, voortgezet door [zijn zoon en schoondochter], 
met overzichtstabel.
z.j. [c. 1825-c. 1852]
Zie ook inv.nr. 1260.

620 Tekeningen voorstellende M. Snoeck en J.J.N. Snoeck geb. Esser Meerman.
z.j. [c. 1830 en c. 1870]

621 Fragment van een brief van M. Snoeck aan [zijn echtgenote] met toegevoegde 
plattegronden van hun toekomstige woning te Hellevoetsluis.
z.j. [c. 1837]

VI.2.1.3. George Frederik Albert Snoeck (1812-1885)

VI.2.1.3. GEORGE FREDERIK ALBERT SNOECK (1812-1885)

622 Akte van aanstelling van G.F.A. Snoeck tot tweede luitenant bij de 14e Afdeling 
Infanterie, 1836, en certificaat van zijn vrijwillige dienst bij die afdeling en deelname
aan de Tiendaagse Veldtocht, 1839.
1836, 1839

VI.2.1.4. Matthias Adriaan Snoeck (1838-1911) en Maria Petronella van Citters (1848-1926)

VI.2.1.4. MATTHIAS ADRIAAN SNOECK (1838-1911) EN MARIA PETRONELLA VAN CITTERS 
(1848-1926)

1252 Genealogische aantekeningen, verzamelde bescheiden, documentatie en 
correspondentie over de familie Snoeck en aanverwanten, verzameld c.q. gevoerd 
door leden van die familie en berust hebbend onder M.A. Snoeck (1838-1911).
1563-1905 en z.j.
Bevat ook genealogica afkomstig van resp. opgesteld door M.A. Snoeck (1761-1840).

623 Prenten van gravures van Otto Heinrich graaf von Schwartzenberg thoe 
Hohenlansberg, 1580 en z.j., en van het kasteel Schwartzenberg bij Würzburg, z.j., 
en beschrijving van het wapenschild van de graven von Schwartzenberg opgesteld 
ter gelegenheid van de verheffing in 1566 in de gravenstand, z.j.
1580 en z.j.

624 Genealogie van de familie Esser/Esser Meerman, opgesteld door N. Esser Meerman 
en aangevuld door zijn schoonzoon M. Snoeck en kleinzoon M.A. Snoeck, met 
inliggende stukken van genealogische aard.
1680-1876 en z.j.
Inliggende losse stukken:

– brief van P.H. Esser te Haarlem aan weduwe Testas geb. Esser te Amsterdam, 1819;
– aantekening van de hand van N. Esser Meerman over het overlijden van zuster Emelia 

Jacoba Frederika (‘Frits’) Esser in 1848 en de kosten van haar begrafenis, met kwitanties;
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– aantekeningen betreffende de geboorte en het huwelijk in 1680 van Johan Esser (1648-) en 
echtgenote Maria Paal (1661-1695) en de geboorte en overlijden van hun kinderen; 
voortgezet door hun zoon Nicolaas (1687-1752) met zijn huwelijken met Anna Pieternella 
Felle (1718), Johanna Cremers (1724) en Catharina Adriana Meerman (1740) en de daaruit 
geboren kinderen; afschrift door de zoon uit derde huwelijk Johan Adriaan Esser (1741-1808)
en voortgezet met diens huwelijk met Johanna Jacoba de Witte (1765) en de geboorte van 
hun kinderen, daaronder hun zoon Nicolaas Esser Meerman (1775-1861)

– aantekeningen van M.A. Snoeck (1761-1840) over Adam Michielsz. Esser geb. te Düren 1596 
en zijn (vermoedelijke) Amsterdamse nazaten, z.j.;

– aantekening betreffende de nalatenschap van Herman Cremers, vader van de Johanna die 
in 1724 met Nicolaas Esser (1741-1808) huwde, z.j.;

– aantekeningen van N. Esser Meerman, M.A. Snoeck en F. Beelaerts van Blokland, z.j.;
– geleideberichten van N. Esser Meerman en echtgenote M.C. geb. Gallé bij geschenken aan 

hun dochters, schoonzoon M. Snoeck en kleinzoon M.A. Snoeck bij hun 25-jarig huwelijk, 
1838;

– geleidebericht aan N. Esser Meerman van zijn echtgenote, dochter en kleinzoon bij zijn 
verjaardagscadeau, 1857;

– visitekaartjes;
– krantenknipsels;
– gedrukte kwartierstaat van Clara Joanna Jacoba Sara Esser (1851-1900), in 1876 gehuwd met

J.C.Th. Heyligers (*1850),
– fragmenten van niet te duiden teksten.

625 Genealogieën van de families Gallé, Peronneau, Teysset en/of Fetmenger, verwant 
aan de familie Esser Meerman, aangelegd door N. Esser Meerman, c. 1825, met 
toevoegingen van M.A. Snoeck, c. 1890; met inliggende stukken.
1722-1920 en z.j. [c. 1825 en c. 1890]
Inliggende losse stukken:

– certificaat van lidmaatschap van de Gereformeerde Kerk van Maria Peronneau, 1729;
– aantekening betreffende het huwelijk van Pieter Storm van ’s-Gravenzande met Johanna 

Fetmenger, 1722;
– tekening van het wapen Gallé, z.j. [c. 1800];
– gedicht bij het overlijden van Jacob Gallé predikant te Kampen, z.j.;
– certificaten van de huwelijkssluiting in 1730 te Lissabon van Gillis Antony Gallé en Anna 

Maria Peronneau en de doop aldaar in 1734 en 1735 van hun kinderen Gillis Servaas en 
Willem Thomas, 1746, met bijgeschreven akte van authentisering te Westminster, 1746;

– lijfspreuk van G. Beeldsnijder, z.j. [c. 1750];
– uitnodiging van wed. C.J. Gallé aan N. Esser Meerman voor het diner, 1813
– brief van A.G.P. Fetmenger en P. Visser aan haar tante wed. Nijhof geb. Fetmenger te Den 

Bosch met aankondiging van hun huwelijk, 1825
– losse aantekeningen van N. Esser Meerman, M.A. Snoeck, M.W. Snoeck, W.A. Beelaerts van 

Blokland en M.A. Beelaerts van Blokland, 1844, 1857, 1869, 1905 en z.j., en krantenknipsels, 
1920 en z.j.

1253 Stukken van Johan Meerman (1753-1815).
1744, 1749, 1791, 1806, 1873
Betreft: toespraken van Johan Meerman (1753-1815) tot de synodes van Den Haag en Woerden in 
1805 resp. 1806, gedrukt, 1806; parenteel van Johan Meerman dienende tot bepaling van zijn 
erfgenamen volgens zijn testament van 1791; afdruk van de gravure van het ex libris van de 
Bibliotheca Meermannia, z.j.; volmacht van Johan Meerman op Wouter Jochems en zoon te Den 
Haag om gedurende Meermans uitlandigheid diens belangen te behartigen, 1791, gelijktijdig 
notarieel afschrift; lithografisch portret door F. John te Wenen naar een schilderstuk van Boilly van 
Johan Meerman, z.j.; en testament van Jacob Meerman, 1710, ongedateerd afschrift, stellende tot 
universeel erfgenaam zijn broer Jan met fiduciaire erflating van 7/8 deel van de vruchten op diens 
nakomelingen of bij gebreke daarvan op erflaters neef Gerrit Meerman en diens nakomelingen, met 
stukken betreffende de vererving van dat vruchtgebruik op Gerrit († 1741), diens zoon Johan († 1746), 
diens weduwe Catharina Adriana de la Court en haar zoon Gerrit, de vader van Johan (1753-1815) en 
betreffende de verrekening tussen de achtereenvolgende gerechtigden, 1744, 1749; in omslagvel met
aantekening van M.A. Snoeck betreffende de aankoop op een veiling in 1873.

626 Genealogie van de familie De Witte, opgesteld door [een niet geïdentificeerde 
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oomzegger van N. Esser Meerman] en van bijschriften voorzien door diens 
gelijknamige kleinzoon (jr.).
1764-1899 en z.j.
Met inliggende overlijdensberichten (1764, 1771, 1790, 1808, 1827), aantekeningen en afschriften van 
genealogische aard, enige correspondentie van M.A. Snoeck jr., (1882, 1895), aantekening over Jacob 
Eduard de Witte geboren 15 november 1739 te Brussel en zijn nageslacht uit twee huwelijken, 1839, 
met potloodbijschriften van M.A. Snoeck, met bijliggend attestatie van Snoeck als ouderling te 
Berlicum over de echting van Witte’s voorhuwelijks geboren tweeling bij gelegenheid van het eerste 
huwelijk (1765) afgeschreven uit het lidmaten-, doop- en trouwboek van Berlicum nr. 6 over 1755-
1813, 1899.

627 Verzamelde documentatie betreffende Jacob Eduard de Witte jr., zich noemende De
Witte van Haemstede, (1763-1853) en nakomelingen.
1788-1930
Zoon van J.E. de Witte 1739-1809 en Anna Johanna Eenichs. Raakte in 1782 als vaandrig betrokken in 
een spionageaffaire op het eiland Schouwen opgezet door ene Peter Brakel waarvoor hem in 1784 
zes jaar gevangenschap gevolgd door verbanning en ontslag uit de militaire dienst werd opgelegd. In
gevangenschap ontwikkelde De Witte zich tot schrijver met hulp van zijn latere echtgenote de 
dichteres Maria van Zuylekom. Zijn autobiografisch verslag ‘Fragmenten uit de roman van mijn 
leeven’ werd in 1879 door de Haarlemse stadsarchivaris A.J. Enschede overgedragen aan het 
Algemeen Rijksarchief, nu Nationaal Archief, en is daar bekend als ‘Aanwinsten Eerste Afdeling 1879 
A XII’. Het werd in 1993 integraal gepubliceerd door G. Drewes en H. Groot als Jacob Eduard de 
Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leeven (Hilversum 1993). Zie website..
De hier beschreven documentatie maakt de indruk verzameld te zijn en bevat: knipsel van de 
autograaf bij het voorbericht bij zijn roman Cephalide (1786), gelithografeerd titelblad van Dichtoffer
aan Themire met portret (1788), gelithografeerd spotdicht op Peter Brakel (1784?), exemplaar van 
het lofdicht op prins Willem V bij diens veertigste verjaardag (1788), exemplaar van de ’s-
Gravenhaagse Vrijdagse Courant van 8 augustus 1788 met lofdicht op prinses Wilhelmina bij haar 
37e verjaardag; afschrift van aantekeningen van tijdgenoten over de spionageaffaire en Peter Brakel,
beschrijving van het handschrift van De Witte’s ‘Fragmenten’ (in 1866 berustend onder dr. Wap en 
afkomstig uit de nalatenschap van een heer Withuijs), ongedateerde krantenknipsels over De Witte 
en Brakel, aantekening van M.A. Snoeck over het huwelijk van De Witte’s ouders in 1765 en de 
echting van hemzelf en zijn tweelingbroer bij die gelegenheid, c. 1900, aantekening van M.A. Snoeck 
uit 1904 en krantenknipsels uit 1869 en 1930 over het overlijden van personen De Witte van 
Haemstede en genealogische aantekeningen.

628 Tekeningen van de hand van M.C. Esser Meerman geb. Gallé, Julie Gallé, S.A. Gallé, 
P.H. Testas, J.A. Testas, Maurits Testas, M. Snoeck, H.A.J.A. (Amija) Esser en 
ongesigneerd, verzameld door J.J.N. Snoeck geb. Esser Meerman en haar zoon M.A. 
Snoeck.
1807, 1823, 1833-1847, 1872 en z.j. [c. 1840]

629 Reglementen van de Nieuwe Sociëteit (1809), de sociëteiten ‘de Zwarte Arend’ 
(1827, 1857, 1867, 1879, 1896), ‘Amicitia’ (1809) en ‘Casino’ (1858, 1876, 1890, 1892, 
1897, 1908) te ’s-Hertogenbosch en ‘Amicitia’ (1843, 1859) te Helmond.
1809-1908

630 Stukken betreffende de uitoefening door M.A. Snoeck resp. zijn weduwe van hun 
rechten als (mede-)eigenaar van percelen land en als ingeland van polders.
1817-1926
Als eigenaar van de uiterwaard De Lithsche Ham; als ingeland van de polders: Van der Eijgen (mede 
betreffende de samenwerking met de polder van Empel en Meerwijk en als hoofdingeland voor het 
Waterschap voor Noordoost Noord-Brabant namens de polder van der Eigen); Binnenpolder van 
Rosmalen en Nuland, gecombineerde polders De Vliert, het Ertveld, het Binnenland van Orthen, de 
Heuf en de Muntel; de buitenpolder van Geffen; van het waterschap ‘De Kleine Wetering’ te Den 
Bosch; het waterschap ‘Het Laag-Hemaal’; het waterschap Brand en Beusing; het waterschap de 
Beneden-Aa; met inbegrip van de uitoefening van bestuurs- en commissiefuncties daarin; gedrukt, 
1896-1926, met exemplaren van de gedrukte reglementen van de polder van het Hooghemaal, 1817, 
1823.

http://www.dbnl.org/tekst/witt012frag01_01/witt012frag01_01_0002.php
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631 Foto van jhr. Adriaan Snoeck (1810-1890), z.j. [c.1880] met rugschrift van zijn 
oomzegger M.A. Snoeck; potloodtekening voorstellende jhr. Th.H. Snoeck (1808-
1870) als eerste luitenant der artillerie, z.j. [c. 1835] met dito; kwitanties van de 
Artillerie- en Genieschool voor Th.H. Snoeck wegens het schoolgeld voor 1822/23 
en voor A. Snoeck wegens dat voor 1825/26, 1822, 1825; tekening vervaardigd door 
Th.H. Snoeck, 1838.
1822, 1825, 1838 en z.j. [c. 1835] en [c. 1880].

632 Register van onroerende goederen en hypotheken nagelaten door N. Esser 
Meerman en echtgenote, 1862, met aantekeningen van opbrengsten en mutaties 
tot 1869 aangebracht door hun dochters J.J.N. en C.P.C. Esser Meerman en 
sindsdien door J.J.N. wed. Snoeck geb. Esser Meerman alleen, deels ten name van 
haar zoon M.A. Snoeck, en voortgezet door diens dochter J.C. Snoeck; met 
inliggende borderellen van in- en overschrijving, rekeningen, staten, enige 
correspondentie en verdere stukken dienaangaande, 1822-1948.
1822-1948

633 B. Donker Curtius, ‘Afscheid van de wereld’, autobiografie [1819]; afschrift, 1837, 
bestaande uit één gedrukte katern en overigens in handschrift, met ingehecht drie 
brieven uit 1859 van G.W. Vreede te Utrecht aan ‘Hoogwelgeboren Heer’ en 
inliggende geleidebrief uit 1884 van A.H. Verster te [Oisterwijk] aan ‘Waarde Heer’ 
bij de aanbieding als cadeau van het afschrift.
1837-1884
Op het handgeschreven titelblad de initialen M.S.S. van de vermoedelijke afschrijver. De 
autobiografie is naar het originele handschrift gepubliceerd door M.W. van Boven, Afscheid van de 
wereld, de autobiografie van Boudewijn Donker Curtius 1746-1832, Hilversum 2010. In de ingehechte
brieven van Vreede van 1859 vermeldt deze dat zijn zwager Donker nasporingen zou doen bij zijn 
oom Dirk Donker te Arnhem naar het oorspronkelijke manuscript. De geadresseerde van deze 
brieven wordt daarin aangeduid als broer van P.J.G. Martini te Oisterwijk. Vreede schrijft dat hij in 
1859 het afschrift heeft gebruikt voor de redactie van de te drukken versie van zijn eerder te Den 
Bosch gehouden voordracht over de omwenteling van 1795 in Noord-Brabant. Die druk verscheen 
als ‘De vrijwording van Noord-Brabant in 1795’ in de Handelingen van het Provinciaal Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant over het jaar 1859.

634 Potloodtekeningen voorstellende M.A. Snoeck, getekend door zijn oom Th.H. 
Snoeck, 1839 en 1853, en foto van dezelfde, 1909, met dorsale beschrijving door 
M.A. Beelaerts van Blokland.
1839, 1853, 1909

635 Nota, briefkaart en aantekening betreffende de inboedel van de familie Snoeck (M. 
en M.A.)
1844, 1876, 1908

636 Correspondentie van M.A. Snoeck en/of M.P. Snoeck geb. van Citters.
1845-1926
Afzenders/geadresseerden:

verwanten:
– dochter M.A. Beelaerts van Blokland geb. Snoeck en/of schoonzoon F. Beelaerts van 

Blokland, 1900, 1902-1903, 1905, 1907-1917, 1919, 1923-1924, 1926
– dochter J.A. Snoeck te Wengen, Bern, Bazel, 1920-1922
– echtelieden onderling, 1901, 1905
– grootmoeder M.C. Esser Meerman geb. Gallé, 1845-1852
– grootvader N. Esser Meerman, 1845, 1848
– [neef] H.A.J.A. Esser, 1861
– neef P.J. Groen te Cuyk, met als bijlage afschriften van de grafschriften van leden van de 

familie Snoeck en Spengler op het kerkhof van de Hervormde Gemeente te Cuyk, 1899
– neef A. Snoeck te Heijendaal, 1848
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– [neef?] [G.?] Snoeck te Cuijk, 1885
– [neef?] P.H. Testas, 1880, 1883
– nicht A.M.M. Testas te Amsterdam, 1867, 1870
– oom Pieter Damas van Citters, 1880
– oom A. Snoeck te Nijmegen, 1867
– oom G.F.A. Snoeck te Cuijk, 1867
– oom T.H. Snoeck te Dordrecht, 1867
– tante C.P.C. (Caroline) Esser Meerman, 1846-1851 en z.j. [c. 1850]
– zoon M.W. Snoeck, 1895, 1913

niet-verwanten
– Beelaerts van Blokland, paranimfen van W.A., 1910
– Carstens, J.Ph., Den Bosch, 1902
– C[itters?], E. van, Den Haag, 1880 en z.j.
– Commissie voor de Historische Tentoonstelling, 1897
– Délécaut, G., Brussel, 1917
– Dijkman, [NN], Ravestein, 1881
– Does de Bije, [NN] van der, ’s-Hertogenbosch, 1869
– Eeltjes, A., boekhandel, Rotterdam, [1884]
– Engelen van Pijlsweert, L., 1890
– Engels, G.C., Helden, 1878
– Erp (?), L. van, Rosmalen, 1871
– Goekoop, A.E.H., Den Haag, 1891
– Hamelberg, [NN], Hintham, 1871
– Hardenbroek van Bergambacht geb. van Limburg Stirum, J. van, 1900
– Heemstra, H.L. van, Leeuwarden, 1901
– Heyligers, J.C.Th., Mansoeral en Delft, 1902, 1908, 1922
– Heyligers, paranimfen van A.Th.L.A., 1908
– Immink, A.J., Den Haag, 1898
– Jalink, J.M., Druten, 1895
– Jong van [....], J. de, Paleis het Loo, 1880
– K., C.B. v., Oisterwijk, z.j.
– Keuchenius, J.R., Den Haag, 1891
– Kort, J.A. de, Den Bosch, 1880
– Knottnerus, H., predikant, Rosmalen, 1896
– Laman Trip, NN, Den Haag, 1903
– Loon, Pierre J. van, Antwerpen, 1884
– Martini van Geffen, H.R., Vught (Piacenza), 1880
– Mortel, J. van de, Rosmalen, [1876]
– Nijmegen, ambtenaar der burgerlijke stand, 1881
– Pauw van Wieldrecht, [NN], Soestdijk, 1902
– Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Den Bosch, 1879
– Ridderschap van Noord-Brabant, secretaris van de, 1896
– Rijckevorsel, F. van, Den Bosch, 189[0]
– Roldanus, [NN], Den Haag, 1900
– Rutgers van Rozenburg, D., Den Haag, 1902
– Sauen, A.H., 1889
– Scharpf, M., Zürich, 1922
– Schimmelpenninck, R.J., Zeist, 1902
– Schodt, Alphonse de, Inspecteur-Generaal van het ministerie van Financiën te Brussel, te 

Ixelles, 1879 en z.j.
– Sloet van [Markveld?], [NN], Schaumburg, 1902
– Smallenburg, Thea, Zürich, 1926
– Snoeck, paranimfen van zoon M.W., 1895
– Société d’Archéologie de Bruxelles, 1895
– Staal, A. van der, Den Haag, 1903
– Temminck, H.[…], Utrecht, 1894-1895
– Uhlenbrock, G.D., Bloemendaal, 1905
– Valkenburg geb. Van Gilse, [NN] wed. Van, Haarlem, 1905
– Vermeulen, S.A., Den Haag, 1902
– Vorsterman van Oyen, A.A., Oisterwijk, 1895
– Vos van Steenwijk, J.A. de, Schaumburg, 1902
– Vuurtooren (?),[NN], gemeentesecretaris van Druten, 1900
– Waaij, N. van der, Amsterdam, 1889
– [Wierdsma geb. v.H.], Anna, Oosterbeek, 1916
– Wildeman, M.G., ’s-Gravenhage, 1903-1904
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– Witte, Alphonse de, Société Royale de Numismatique de Belgique, Brussel, 1898
– Wolters, A.W., Rosmalen, 1876
– Woudenberg Hamstra, H. van, Oijen, 1895
– niet geïdentificeerd, 1905 en z.j. [c. 1880]

637 Uittreksel uit het register der goed- en afkeuringsblijken van de dagschool van het 
Delftse departement der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen betreffende M.A. 
Snoeck.
1846-1847

638 Tekeningen gemaakt door M.A. Snoeck.
1846-1850 en z.j.

639 Tafelgebeden van M.A. Snoeck.
1849

640 Eigenhandige verslagen van M.A. Snoeck van reisjes naar Gelderland en Limburg 
(z.j., c. 1850), naar Bad Godesberg (1852, waar zijn vader overleed), door Duitsland 
en Zwitserland (1859), naar Spa (1860), Brussel en Namen (1862), Wiesbaden (1862),
Parijs (1863), Baden-Baden (1864), Parijs (1868) en Zwitserland (1869), deels met 
kladaantekeningen en hotelrekeningen.
1852-1869 en z.j. [c. 1850]

641 Cahier met door M.A. Snoeck afgeschreven gedichten.
1852

642 Akten van en verdere stukken betreffende toelating van M.A. Snoeck tot het 
examen voor kandidaat-notarissen, benoemingen in permanente of tijdelijke 
ambtelijke, bestuurlijke of honoraire functies, betreffende verlening van 
onderscheidingen en betreffende de vervulling van verzoeken verband houdend 
met zijn kwaliteit als kamerheer, grotendeels volgens bijgevoegde eigenhandige 
lijst.
1854-1909

643 Gedicht van D. Porreij ter gelegenheid van het koninklijk bezoek aan Den Bosch. 
Gedrukt.
1855

644 Programma’s en/of verslagen van het 10e, 21e en 32e Nederlandsch 
Landhuishoudkundig Congres te Den Bosch en stukken betreffende in dat kader 
gehouden festiviteiten, tentoonstellingen, loterijen en diners, merendeels gedrukt, 
alsmede stukken betreffende de werkzaamheden van M.A. Snoeck als 
penningmeester van het bestuur van het 32e congres (1879).
1855, 1867, 1879

645 Stukken betreffende de catechisatie en belijdenis van M.A. Snoeck
1857

646 W.J. Snoeck, Introductio in epistolam ad Diognetem (Leiden 1861), proefschrift ter 
verkrijging van de doctorsgraad in de theologie; gedrukt.
1861

647 Tekening gemaakt door Marie van Citters.
1862
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648 ‘Laatste kantoorkwitanties’, kwitanties voor de erven van wijlen notaris N. Esser 
Meerman voor grondpachten en tienden waarvan zijn kantoor de inning verzorgde; 
met enkele geleidebrieven
1862-1867

649 Jachtakten en vergunningen van grondeigenaars tot de jacht op hun gronden.
1863-1884

650 ‘Wet’, Statuten van het Historisch Genootschap te Utrecht. Gedrukt.
1865

651 Binnenlands paspoort, 1867, en paspoort voor Duitsland, Oostenrijk en elders, 
1865.
1865, 1867

652 Aandenken voor M.P. van Citters betreffende haar geloofsbelijdenis te Den Bosch; 
gedrukt.
1866

653 Genealogische publicaties: J.E.N. Schimmelpenninck van der Oye, ‘Geslachtslijst van
de descendenten der broeders en zusters van Abraham Dedel en zijne huisvrouw 
Anna Jacoba Geelvinck, uitgegeven ten voordele van het Fonds Dedel’, Utrecht 
1883; J.H. Scheffer, ‘Genealogie van het geslacht Meyners’, Rotterdam 1878; J.H. 
Scheffer, ’Het geslacht Van Hogendorp van de 14e eeuw tot op heden’, Rotterdam, 
1867; toebehoord hebbend aan en voorzien van aantekeningen door M.A. Snoeck 
en met inliggende correspondentie met de auteurs of betreffende de beschreven 
families van Snoeck resp. zijn schoonouders, 1878, 1881, 1888.
1867-1888

654 Stukken betreffende de aankondiging en voltrekking van het huwelijk van M.A. 
Snoeck met M.P. van Citters.
1869

655 Verslagen van het hoofdbestuur van de ‘Maatschappij tot verzachting van het lot 
van behoeftige kraamvrouwen en hare pas geboren kinderen in de provincie 
Noord-Brabant’ over 1869, 1870, 1874 en 1880.
1870-1871, 1875
Zie ook inv.nr. 661.

656 Nota’s voor M.A. Snoeck resp. zijn moeder J.J.N. geb. Esser Meerman voor kosten 
verbonden aan de uitvaart van haar zuster C.P.C. Esser Meerman, met telstaat.
1871

657 Circulaire wegens het overlijden van C.P.C. Esser Meerman, met verzendlijst en 
aantekening van de aanwezigen bij de begrafenis.
1871

658 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschappen van Wilhem van 
Citters († 7.11.1880), van Carolina Petronella Catharina Esser Meerman († 25.11.1871) 
en van C.H.G. van Citters geb. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1888.
1871-1872, 1880, 1888

659 Registers van de verhuur van percelen grond te Rosmalen, Nuland, Empel, Geffen, 
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Lith, Alem Berlicum, Den Dungen, ’s-Hertogenbosch, eigendom van M.A. Snoeck en
ongescheiden resp. gescheiden eigendom van zijn dochters J.C. Snoeck en M.A. 
Beelaerts van Blokland geb. Snoeck.
1872-1886 en 1887-1943

660 Registers van [tiendinkomsten].
1872-1908

661 Stukken betreffende de benoeming, het aftreden en/of de werkzaamheden van 
M.P. Snoeck geb. van Citters als directrice van de Amalia-bewaarschool te Den 
Bosch, 1873-1880, en lid van het hoofdbestuur van de Maatschappij tot verzachting 
van het lot van behoeftige kraamvrouwen en hare pas geboren kinderen in de 
provincie Noord-Brabant, 1880-1881.
1873-1881
Zie ook inv.nr. 655.

662 Tekst van de toespraken gehouden bij de installatie van P.J. ridder Van der Does de 
Bije tot archivaris-honorair van de Lieve-Vrouwe-Broederschap te Den Bosch. 
Gedrukt.
1874

663 Stukken betreffende de viering te Den Bosch van het 25-jarig regeringsjubileum van
Koning Willem III. Gedrukt.
1874

664 Stukken betreffende zijn betrokkenheid bij de hulpverlening aan de getroffenen te 
Hintham, Rosmalen en Nuland van de watersnood van 1876.
1876

665 Stukken betreffende zijn toelating als ereridder in de Johanniter Orde balie 
Brandenburg, de bijwoning van bijeenkomsten en bevordering tot rechtsridder van 
de orde.
1876-1909

666 Stukken betreffende de werkzaamheid van M.A. Snoeck als penningmeester van 
het zgn. Nova Zembla Comité, Comité ter Bevordering van een Nederlandsche 
uitrusting naar de Poolzee, te Den Bosch.
1877

667 Stukken betreffende de uitoefening van zijn functie als majoor-commandant van 
het 2e bataljon Rustende Schutterij in Noord-Brabant.
1878-1889

668 Stukken betreffende zijn benoeming tot kamerheer in buitengewone dienst, 1878, 
met rekening voor het kostuum van kamerheer, 1879, en prijsopgaaf voor 
accessoires, 1894.
1878-1879, 1894

div.nrs. Stukken betreffende zijn activiteiten in kwaliteit van kamerheer in buitengewone 
dienst.
1879-1906
669 Algemene correspondentie met hofdignitarissen, 1879-1911
670 Bezoek van de koningin-moeder en de hertogin van Albany aan ’s-

Hertogenbosch, 1905
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671 Audiëntie bij de koningin te Amsterdam, 1906
672 Koninklijk bezoek aan Breda voor de onthulling van het Nassau-

monument aldaar, 1905
673 Onthulling van het monument voor turfschipper Adriaan van Bergen 

te Breda, 1904
674 Overhandiging namens H.M. de Koningin op 10 augustus 1905 aan 

het Genootschap OLV Broederschap te ’s-Hertogenbosch van een 
beker ter herinnering aan het bezoek van de vorstin en prins op 19 
augustus 1904; 1905

675 Foto’s van de plaatsing op 12 augustus 1904 van het monument bij 
de Wilhelminasluis in de Maas, dat op 18 augustus 1904 door 
koningin Wilhelmina en prins Hendrik werd onthuld, 1904

676 Koninklijk bezoek aan Noord-Brabant, 1895
677 Diners ten hove, 1905
1254 Inhuldiging van koningin Wilhelmina, 1898
1255 Koninklijk bezoek aan ‘s-Hertogenbosch, 1904
679 Huwelijksvoltrekking van koningin Wilhelmina en prins Hendrik, 

1901
1256 Foto van de parade van de vissersvloot voor de koningin, 1900
680 Ansichtkaarten van de koninklijke bezoeken aan Amsterdam, (o.a. 

opening van de Beurs), 1903-1904

681 Stukken betreffende zijn ontslagname als lid van het College van Regenten over de 
Godshuizen en Algemene Armen van Den Bosch.
1880

682 Gelithografeerd plan van de schans Crèvecoeur, z.j., tekening van het wachthuis 
aldaar, 1880, en van de gedenksteen uit 1770 betreffende het commando van J.E. de
Witte, z.j. [c. 1880].
1880 en z.j. [c. 1770]

683 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als penningmeester van Provinciale 
Watersnoodcommissies in Noord-Brabant.
1880-1883

684 Gekwiteerde nota’s en kwitanties wegens aankopen van boeken, penningen, 
prenten en andere collectie-artikelen, met enige correspondentie dienaangaande.
1880-1889

685 Rekening van M.A. Snoeck als penningmeester van de Commissie tot aanbieding 
van een huldeblijk aan minister van Waterstaat Handel en Nijverheid G.J.G. Klerck 
(1825-1884, minister Waterstaat, Handel en Nijverheid 1879-1883) en stukken 
betreffende het huldeblijk in de gedaante van een gedenkpenning.
1881-1884

686 Rekest van L.L.J. Snoeck, kleinzoon van David Snoeck, om verheffing in de 
adelstand naar het voorbeeld van M.A. Snoeck in 1839; concept.
1882

687 Nota’s voor M.A. Snoeck wegens verbouwingswerkzaamheden aan het huis te 
Hintham, gekwiteerd.
1882-1884

688 Programma’s van festiviteiten ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Den 
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Bosch en verdere stukken dienaangaande. Gedrukt.
1885

689 Stukken betreffende de belangstelling van M.A. Snoeck voor onderdelen van de te 
veilen boedel van wijlen mej. M.M. Snouck van Loosen en zijn poging om de 
familiepapieren Snouck en zo mogelijk de familieportretten te behoeden voor de 
vernietiging die erflaatster had gelast.
1885-1890

690 Reglementen en naamlijsten van de Ridderschap van Noord-Brabant, gedrukt, 
1882, 1896, 1901, 1905, sommige met bijschriften van M.A. Snoeck.
1882-1905

691 Stukken betreffende de werkzaamheden van M.A. Snoeck als penningmeester van 
de ‘Hagelslag-Commissie’ (Provinciale Commissie voor de Algemeene Collecte ten 
behoeve van noodlijdenden door den hagelslag op 1 juni 1886).
1886

692 Stukken betreffende de bijdragen van M.A. Snoeck aan de historische verzameling 
van het Korps Schutterij te Amsterdam.
1886-1888

693 Circulaire van het kerkbestuur van Rosmalen aan de protestanten van Nederland 
om financiële hulp bij de bouw van een nieuw kerkgebouwtje.
1887

694 Overdrukken van penningkundige artikelen van M.A. Snoeck.
1887-1898 en z.j.

695 Uittreksels uit het lidmatenboek van de kerk van Rosmalen 1649-1815 betreffende 
leden van de familie Esser, vervaardigd door M.A. Snoeck als ouderling.
1888

696 Programma’s van tentoonstellingen georganiseerd door plaatselijke afdelingen van
de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en van de ’s-Hertogenbossche 
Pluimveevereniging; gedrukt.
1888-1906

1257 Akte van benoeming van M.A. Snoeck tot lid-oprichter van het Nederlandsch 
Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
1891

697 Akte van transport door M. van Lokven aan M.A. Snoeck van een perceel bouwland 
onder Rosmalen.
1891

698 Stukken betreffende het lidmaatschap van M.P. Snoeck geb. van Citters van het 
comité te Den Bosch van de Vrouwenbond ter Internationale Ontwapening tot 
verzameling van adhesiebetuigingen aan het initiatief van de Russische tsaar voor 
een internationaal vredescongres te Den Haag, 1899 en van de Bond ter bestrijding 
eener gruwelmode [gericht tegen het dragen van opgezette vogels of veren van 
vogels die zijn gedood om hun veren], 1891.
1891, 1899
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699 Aantekeningen, documentatie en correspondentie betreffende penningkundige 
onderwerpen, afkomstig van M.A. Snoeck.
1891-1908 en z.j.

1258 Lidmaatschapsbewijs voor M.A. Snoeck van de Kaiserliche und Königliche 
Heraldische Gesellschaft ’Adler’.
1892

700 Gedrukte genealogische publicaties verzameld door M.A. Snoeck, deels 
overdrukken van tijdschriftartikelen.
1893, 1899 en z.j. [c. 1890]

701 Contributiekwitanties tevens bewijzen van lidmaatschap voor M.A. Snoeck van ‘de 
Zangvereeniging’ te ’s-Hertogenbosch, 1896-97, de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen departement ’s-Hertogenbosch, 1905, en de Noord-Brabantsche 
Maatschappij van Landbouw afd. Rosmalen, 1893-1908, 1911.
1893-1911

702 Aantekeningen, artikel in De Nederlandsche Leeuw van 1895 en correspondentie 
daarover tussen M.A. Snoeck en redacteur M.G. Wildeman betreffende de 
genealogie De Witte.
1895-1897 en z.j. [18e – 20e eeuw]

703 Verslag van de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw over 1897 en 
rapport uitgebracht aan het hoofdbestuur daarvan door de bijzondere Commissie 
voor Veeteelt en Zuivelbereiding over de veefokkerij in Noord-Brabant; gedrukt.
1897

704 Lijst opgesteld door M.A. Snoeck van familieportretten, -bokalen, munten en 
penningen, gedenkpenningen en decoraties in zijn bezit; met toegevoegde 
genealogische notitie.
1899

705 Tekeningen van de voorgevel van de in 1887 gebouwde pastorie te Schelluinen en 
van de daarin aangebrachte wapens en plaquette.
1899 en z.j. [c. 1899]
Wegens betrokkenheid van M.A. Snoeck bij de bouw is het wapen Snoeck in de gevel aangebracht.

706 Beschrijvingen in het Nederlands, Engels en Frans van de ‘Botermijn’, boterveiling 
te Eindhoven van de Noord-Brabantsche Zuivelbond; gedrukt
1903

707 Rekeningen van de Eindhovense Damast-, Linnen- & Pellenfabriek met 
Natuurbleekerij Van den Briel & Co. voor M.P. Snoeck geb. Van Citters wegens 
goederen voor de huwelijksuitzet van M.A. Snoeck in haar aanstaande huwelijk met
F. Beelaerts van Blokland.
1904

678 Stukken betreffende het huwelijk van dochter M.A. met F. Beelaerts van Blokland.
1905

708 Veilingcatalogus van plaatwerken, prenten en tekeningen uit de nalatenschap van 
o.a. P.H. Testas.



2.21.253 Beelaerts van Blokland 269

1905

709 Stukken betreffende zijn deelname aan festiviteiten ter gelegenheid van het 
huwelijk van zijn dochter en de vervaardiging en distributie van de 
herdenkingspenning dienaangaande.
1905

710 Album met handtekeningen van leden van de Ridderschap van Noord-Brabant, 
verzameld door M.A. Snoeck, met inliggend verhinderingsbericht van V.F.A.H. de 
Kuijper te Veghel aan M.A. Snoeck als secretaris van de Ridderschap voor de 
jaarvergadering.
1905 en z.j. [c. 1900]
Het voorplat van het Album vermeldt ten onrechte de jaartallen 1814-1819.

711 Huishoudelijk kasboek van M.A. Snoeck, deels bijgehouden door [echtgenote en/of 
dochters].
1906-1911

1259 Foto van een halsketen van de Jonge- of Kloveniersschutterij te Gorinchem met 
daaraan een wapenschild Snoeck, behorend tot de Wallace Collection te Londen, 
met enige correspondentie dienaangaande.
1907-1908

712 Kennisgevingen ingekomen bij M.A. Snoeck resp. zijn erfgenamen van de 
Tiendcommissie ter standplaats ’s-Hertogenbosch betreffende de toepassing van 
de Tiendwet van 1907 op te zijnen name staande tienden.
1909-1913

713 Afdrukken van een foto van M.A. Snoeck (1838-1911) en overdruk van het ‘in 
memoriam’ hem betreffende verschenen in het Tijdschrift voor Munt- en 
Penningkunde van juli 1911, met geleidebrief
1911 en z.j. [c.1910]
Glasnegatief van de foto aangetroffen in inv.nr. 727.

714 Verslag van M.P. geb. van Citters van een uitstapje met haar zoon en ‘Hanski’ naar 
Parijs.
1914

715 Huishoudelijk kasboek van M.P. Snoeck geb. van Citters voortgezet door haar 
dochter J.C. Snoeck.
1919-1929
Zie ook inv.nrs. 781-783.

716 Beschrijving van een ‘uytmuntendt konst-werk’ (speelgoedhuis?) van ca. 2,5 m. 
hoog, 2 m breed en 0,8 m diep, gedrukt.
z.j. [c. 1850]

717 Tekeningen van het familiewapen Snoeck.
z.j. [c. 1850]

718 Genealogische aantekeningen betreffende de familie Gallé en geparenteerden.
z.j. [c. 1860]

719 Reglement van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap sedert 1318 te Den Bosch.
z.j. [c. 1860]
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720 Uit brieven weggeknipte handtekeningen van leden van de familie Snoeck en 
aanverwanten.
z.j. [c. 1875]
Het opschrift op de envelop in handschrift van M.A. Snoeck (1838-1911)

721 Ex libris van M.A. Snoeck, met ontwerp.
z.j. [c. 1880]

722 Programma en toegangsbewijs van de gymnastiek-uitvoering in de Liedertafel 
‘Oefening en Uitspanning’, met muziek van de dienstdoende schutterij.
z.j. [c. 1880]

723 Uitnodigingen voor M.P. Snoeck-van Citters voor ontvangsten door de koningin.
z.j. [c. 1890]

724 Foto van een schilderij [M.A.] Snoeck in [kamerheerkostuum?].
z.j. [c. 1900]

725 Briefkaart met straatbeelden van ’s-Hertogenbosch, met in handschrift van M.A. 
Snoeck aanwijzing van het huis waar in 1870 zijn zoon M.W. is geboren.
z.j. [c. 1900]

726 Foto’s van het huis te Hintham, z.j., waarvan één met beschrijving door M.A. 
Beelaerts van Blokland en de ander met dorsale beschrijving en aantekening over 
zijn jeugdherinneringen aan het in 1927 afgestoten huis.
z.j. [c. 1900]

727 Vier glasnegatieven 13x18.
z.j. [c. 1900-1910]
Eén is het negatief behorend bij de afdrukken in nr. 713 voorstellende M.A. Snoeck (1838-1911) op 
bejaarde leeftijd.

VI.2.1.5. Matthias Wilhem Snoeck (1870-1942)

VI.2.1.5. MATTHIAS WILHEM SNOECK (1870-1942)

728 ‘Geslachtsregister der familie Van Citters’, door M.A. Snoeck aangelegde genealogie
van de familie Van Citters, 1872, met ingeschreven, ingeplakte en inliggende 
krantenknipsels, familieberichten, aantekeningen en verzamelde documentatie, 
voortgezet door J.C. en M.W. Snoeck.
1689-1936
Inliggend ‘Advysen uyt Engeland van den Ambassadeur A. van Citters’, 1689, gedrukt, en brief van W. 
van Citters aan graaf Bentinck van Rhoon, 1767 (origineel), kennelijk verzamelde stukken.

729 Familieberichten en correspondentie ingekomen bij resp. uitgegaan van M. Snoeck, 
officier der Genie en kamerheer des konings, zijn echtgenote/weduwe J.J.N. geb. 
Esser Meerman en schoonzuster C. Esser Meerman, (M.)A. Snoeck en echtgenote 
M.P. geb. van Citters, M.W. Snoeck te Zwolle, N. Esser Meerman notaris te Rosmalen
(Hintham) vader van J.J.N. Snoeck geb. Esser Meerman, alsmede krantenknipsels en
verdere documentatie, bijeengebracht met genealogische oogmerken.
1689-1941

730 Familienotities over 1751-1791 bijgehouden door Abraham Fetmenger, met 
inliggende attestatie van het huwelijk van zijn dochter Wilhelmina met Barend 
Nijhoff, 1792, en uittreksels uit het register der Burgerlijke Stand van Den Bosch 
betreffende haar overlijden, 1828, met inliggende aantekeningen van M.W. Snoeck, 
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z.j. [c. 1925].
1751-1828 en z.j. [c. 1925]

731 Familieberichten en correspondentie ingekomen bij resp. uitgegaan van jhr. M. 
Snoeck, officier der Genie en kamerheer des konings, zijn echtgenote/weduwe J.J.N.
geb. Esser Meerman en schoonzuster C. Esser Meerman, (M.)A. Snoeck en 
echtgenote M.P. geb. van Citters, M.W. Snoeck te Zwolle, N. Esser Meerman notaris 
te Rosmalen (Hintham) vader van J.J.N., J.A. Esser vader van N. Esser Meerman, 
mej. Everdina Meerman, alsmede krantenknipsels en verdere documentatie, 
bijeengebracht met genealogische oogmerken.
1754-1940

732 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschappen van M.A. Snoeck en 
diens weduwe M.P. geb. van Citters.
1869-1927
Bevat ook testament van M.A. Snoeck en de huwelijksvoorwaarden met zijn echtgenote.

733 Eerste haar van M.W. Snoeck, geknipt op 21 februari 1871.
1871

734 Schoolfoto van de Rijks Leerschool ’s Bosch waarop [M.]W. Snoeck.
1880

735 Rapporten en diploma van het gymnasium te ’s-Hertogenbosch.
1883-1890

736 Gedrukte kwartierstaat van M.W. Snoeck, met correspondentie en documentatie 
van M.A Snoeck gediend hebbend bij de opstelling ervan.
1886-1904

737 Statuten, reglementen en programma's van verenigingen in Noord-Brabant; 
gedrukt.
1887-1906 en z.j. [c. 1900]
Betreft: statuten van de Bossche vereniging tot bevordering van de schermkunst ‘Arena’ opgericht 
1864, z.j. [c. 1890]; reglement van de Vereeniging de ’s-Hertogenbossche IJsclub, 1887; programma 
van de nationale wegwedstrijd van de Helmondsche Wielerclub, 1897; ledenlijst van de Noord-
Brabantsche Wielrijders Kring, z.j. [1891]; programma van de gewestelijke uitvoering te den Bosch 
van het Nederlandsch Gymnastiek-Verbond Zuider-Gewest, 1904; programma van het concours 
hippique van de vereniging ’s-Hertogenbosch’ Belang’, 1900, 1901, 1904, 1906 en van het concours 
hippique ter gelegenheid van de Tentoonstelling van Noord-Brabantsche Nijverheid te Den Bosch, 
1897.

738 Overweging ter herinnering aan het afleggen van geloofsbelijdenis.
1888

739 Schermdiploma’s.
1889-1890

740 Stukken betreffende zijn rechtenstudie en promotie.
1890-1895

741 Stukken betreffende zijn dienstplicht voor de Nationale Militie te Rosmalen en 
Schutterij te Leiden.
1890, 1895

742-746 Stukken betreffende nevenfuncties.
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1890-1929
742 Lid van het plaatselijk comité van Rosmalen voor het huldeblijk aan 

de koningin, 1923
743 Lid van de OLV broederschap te ’s-Hertogenbosch, 1890-1929
744 Lid van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en 

Penningkunde, 1895, 1903, 1905, 1932
745 Lid van de Nederlands-Belgische Vereniging van de Vrienden der 

Medaille als Kunstwerk, 1901, 1903
746 Bestuurslid van de afdeling ’s-Hertogenbosch van het Genootschap 

tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen, 1898

747 Stukken betreffende zijn aanvraag om lidmaatschap van de Ridderschap van 
Noord-Brabant, 1914, en convocaten als gast resp. lid voor de jaarlijkse maaltijden 
daarvan, 1890-1941.
1890-1941

748 Stukken betreffende loopbaan als advocaat en bij het openbaar ministerie.
1895-1919

749 Correspondentie van M.W. Snoeck.
1895-1940
Afzenders/geadresseerden:

verwanten
– zwager en/of zuster F. Beelaerts van Blokland resp. M.A. Beelaerts van Blokland geb. 

Snoeck, 1905, 1925-1926, 1929, 1935
– W.A. Beelaerts van Blokland, 1909
– zuster J.C. Snoeck, 1916, 1926
– moeder M.P. Snoeck geb. van Citters, 1905, 1916

niet-verwanten
– Battels, H., Enschede, 1919
– Einsiedler, Hotel zum, Potsdam, 1922
– Heimersen, Herman, blikslager, Feuerbach-Stuttgart
– Hertzberger & Co, M., Internationaal Antiquariaat, Amsterdam, 1939
– Jongmans & Zn., A., [kleermaker?] Leiden, 1917-1918, 1920, 1921, 1923-1924
– Justitie, ministerie van, 1912, 1927
– Kerkwijk, A.O. van, Den Haag, 1923, 1926
– Mackay, [Z.], in de trein, 1922
– Ridderschap van Noord-Brabant, 1895-1941
– Smit, J.P.W.A., rijksarchivaris in Noord-Brabant, 1940
– Terwiel, J., burgemeester van Oisterwijk, 1926
– Tromp, T.S., Heerenveen, 1922
– Willemars, B.M., kleermaker, Barneveld, 1923
– ongeïdentificeerd, 1911, 1913, 1928-1929

750 Foto’s, identiteitsbewijs en bewijs van Nederlanderschap van M.W. Snoeck en 
herinnering aan zijn promotie.
1895, 1925, 1940 en z.j.

751 Stukken betreffende benoeming en ontslag als tweede luitenant bij de rustende 
schutterij in Noord-Brabant.
1896, 1900

752 Rekest van M.W. Snoeck aan de koningin om benoeming in vacerende posities bij 
de rechterlijke macht of ter griffie, concept, met lijst van betrekkingen waarvoor de 
tekst heeft gediend.
1897-1900
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753 Stukken betreffende de inventarisatie en afwikkeling van de nalatenschap van 
Z.M.C.F.P. de Brouwer, van wie M.P. Snoeck geb. van Citters één der vier erfgenamen
was, maar waarvan delen bij legaat waren belast met levenslang vruchtgebruik van 
legatarissen, zodat M.W. Snoeck als erfgenaam van zijn moeder nagekomen 
uitkeringen ontving.
1904-1935

754 Certificaat van inschrijving in het poortersboek en beëdiging als poorter van Den 
Bosch.
1909

755 Uitnodiging voor en menukaarten van het promotiediner van W.A. Beelaerts van 
Blokland.
1910

756 Stukken betreffende vergunningen tot aanneming van buitenlandse 
onderscheidingen.
1911, 1923

757 Correspondentie van M.W. Snoeck als lid van de Johanniter Orde.
1911-1939

758 Correspondentie van M.W. Snoeck betreffende aankoop van schilderijen, 
genealogica, munten en penningen.
1911-1942

759 H.W. van Goch, Uittreksel uit het dagboek van den Heer Matthijs Snoeck 
Huibertszoon, in leven burgemeester van Gorinchem (geb. 22 sept. 1744, † 14 maart 
1816) (Amsterdam 1915), belopend de jaren 1807-1816, gedrukt, met 
handgeschreven dédicace van de schrijver aan M.W. Snoeck, 1929
1915-1929

760 Gekwiteerde nota’s en kwitanties wegens aankopen van boeken, penningen, 
prenten en andere collectie-artikelen, met enige correspondentie en verdere 
stukken dienaangaande.
1917-1926

1232 Paspoort.
1922

761 Foto’s van de plechtigheid rond een ridderslag van een lid van de Johannieter Orde.
22 juni 1922

762 Reglementen en naamlijsten van de leden van de Ridderschap van Noord-Brabant, 
gedrukt, 1901, 1912, 1923, met handgeschreven toevoegingen van M.W. Snoeck t/m 
1939.
1901-1939

763 Aantekeningen, documentatie en correspondentie betreffende penningkundige 
onderwerpen, afkomstig van M.W. Snoeck.
1924-1937 en z.j.

764 Correspondentie van M.W. Snoeck hoofdzakelijk met de ‘algemeen leider’ van het 
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weekblad ‘De Brabanter’ Jan van Mackelenberg en anderen betreffende Snoecks 
medewerking aan het blad.
1926-1927

765 Stukken betreffende de uitoefening van rechten als ingeland van het waterschap 
‘De Kleine Wetering’, ‘De Vliert’, ‘De Gecombineerde polders De Vliert, het Ertveld 
c.a.’, ‘De Buitenpolder van Geffen’, ‘De Binnenpolder van Rosmalen en Nuland’ en 
‘De Beneden-Aa’ in de omgeving van Den Bosch; gedrukt.
1926-1931, 1940-1941

766 Foto van prins Bernhard met gevolg bij kasteel Doorwerth.
3 juli 1937
Rugschrift van M.W. Snoeck

1260 ‘Genealogieboek van de Famillie Snoeck’, tabellarische genealogie van de familie 
Snoeck opgesteld door M.A. Snoeck gen.maj. der Genie en voortgezet door diens 
kleinzoon M.A. Snoeck en achterkleinzoon M.W. Snoeck.
z.j. [c. 1825-c. 1935]
Zie ook inv.nr. 1251.

767 Genealogie van de familie Meerman/Esser Meerman, vermoedelijk vervaardigd 
door M. Snoeck (1807-1852) echtgenoot van J.J.N. Esser Meerman (1814-1887), met 
bijschriften en losse aantekeningen van o.m. M.A. Snoeck en M.W. Snoeck en 
verzamelde documentatie.
z.j. [c. 1850-c. 1940]
Inliggend vier gravures voorstellende: Johan Meerman burgemeester van Leiden en ambassadeur in 
Engeland anno 1667 op 43-jarige leeftijd door Is. Tirion (2x), Gerardus Meerman raad te Rotterdam 
door J. Daullé 1763 en Johan Meerman.

768 Overdrukken van penningkundige artikelen van M.W. Snoeck.
z.j. [c. 1900]

769 Gedrukte kwartierstaat, opgesteld door M.G. Wildeman.
z.j. [c. 1900]

770 Notariële akte van stichting en reglementering van het familiefonds Van Citters, 
1750; afschrift met register van de afstammelingen van de stichters in de statutaire 
acht staken.
z.j. [1901-1911]
De familie Snoeck behoort tot de afstammelingen in de vijfde staak. Het hoogste in het afschrift 
genoemde jaartal is 1901, terwijl het overlijdensjaar van M.A. Snoeck niet wordt vermeld. 
Handschrift van M.W. Snoeck.

771 Foto van [M.W. Snoeck] in ambtskostuum.
z.j. [c. 1910]
De foto is gemaakt te Tiel waar M.W. Snoeck als officier van justitie heeft gediend, zie inv.nr. 748.

772 Aantekeningen van secretaris en notaris N. Esser Meerman te Rosmalen 
betreffende de overgave van ’s Bosch in 1814, overdruk van een bijdrage van M.W. 
Snoeck aan een niet genoemd tijdschrift.
z.j. [c. 1925]

VI.2.1.6. Johanna Christina (Anna, Ange) Snoeck (1876-1948)

VI.2.1.6. JOHANNA CHRISTINA (ANNA, ANGE) SNOECK (1876-1948)

773 Gedrukte stukken betreffende de carnavalsviering te Breda en ’s-Hertogenbosch, 
vermoedelijk verzameld door M.A. Snoeck en zijn dochter J.C.
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1872-1937
De toeschrijving op grond van tussengemengde, inmiddels elders ondergebrachte stukken.

774 Pachtregister van M.A. Snoeck voortgezet door zijn dochter J.C., met inliggende 
stukken, 1882-1944, en register van J.C. Snoeck betreffende verpachting van 
gronden, 1911-1917.
1882-1944

775 Poëziealbums.
1884-1886 en 1886-1887, 1894

776 Ingeplakte krantenknipsels over de omwenteling van 1813 in Noord-Brabant, het 
kasteel van Heeswijk, ingezonden stuken over het 700-jarig bestaan van Den Bosch 
in 1884 en verspreide knipsels over Duizel.
1884-1926

777 Familieberichten ingekomen bij J.C. Snoeck, met bijbehorende stukken
1887-1888, 1905, 1910-1911, 1926, 1937-1939

778 Correspondentie van J.C. Snoeck.
1905-1945
Afzenders/geadresseerden:

verwanten:
– broer M.W. Snoeck te Zwolle, 1927, 1932
– neef M.A. Beelaerts van Blokland, 1939
– schoonzuster J.S.E. Beelaerts van Blokland, 1913
– zuster M.A. en/of zwager F. Beelaerts van Blokland, 1905, 1909-1910, 1914, 1922, 1924
– zuster A.M.C. (‘Jeanne’) Beelaerts van Blokland geb. Snoeck, 1914, 1918, 1920, 1930,

niet-verwanten:
– Beelaerts van Blokland geb. Kneppelhout, J.M., 1913
– Grinten-Rijkens, H. van der, Nijmegen, 1921
– Hanny [z.j.]
– Lieve Vrouwe Genootschap te Den Bosch, 1945
– L., Ant., ’s-Hertogenbosch, 1926
– Mientje te St. Gilles (Brussel), 1922
– Schimmelpenninck van der Oye, J.C., petekind, 1914
– Schimmelpenninck van der Oye, H.N. (Henri), 1938-1939
– ongeïdentificeerd, 1913

779 Menukaarten.
1908, 1910-1911, 1913-1914, 1929, 1935

780 Reglement van de sociëteit ‘Casino’ te Den Bosch, 1918, en programma’s van 
voorstellingen en feestelijkheden aldaar gehouden, 1928-1930.
1918-1930

781-783 Kasboeken van huishoudelijke uitgaven en inkomsten.
1918-1946
Zie ook inv.nr. 715.
781 juli 1918-1933, deels in handschrift van M.P. Snoeck geb. van Citters
782 1934-1941
783 1945-1946

784 Programma’s van feestelijkheden ter gelegenheid van Koninginnedag te Den 
Bosch. Gedrukt.
1920, 1923, 1925, 1934
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785 Register van obligaties met daarop ontvangen betalingen.
1920-1940

786 P.E.G. van der Heijden e.a., Gedenkschrift ambtsjubileum van dr. A. van Moorsel, 
1ste Geneesheer Groot-Zieken-Gasthuis ’s-Hertogenbosch 1900-1925, Den Bosch 
1925; gedrukt.
1925

787 Verslagen van de Vereeniging tot het stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten
te ’s-Hertogenbosch over 1926, 1928-1933, 1935-1937, ontwerp voor een 
huishoudelijk reglement van die vereniging, z.j. [c. 1930] en brochure van het 
ziekenhuis, 1928. Gedrukt.
1926-1937

788 Programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van 
Den Bosch. Gedrukt.
1935

789 Receptenboek met los inliggende recepten voor gerechten, genees-, bestrijdings- 
en huishoudelijke middelen.
z.j. [19e en 20e eeuw]

790 Cahier met aantekeningen gemaakt bij de studie van Esperanto.
z.j. [c. 1940]

VI.2.1.7. Aan de familie Snoeck geparenteerde families en personen

VI.2.1.7. AAN DE FAMILIE SNOECK GEPARENTEERDE FAMILIES EN PERSONEN
VI.2.1.7.1. Hugo Jan Jacob Bowier (1819-1884)

VI.2.1.7.1. Hugo Jan Jacob Bowier (1819-1884)
De familie Bowier raakte indirect geparenteerd aan de familie Gallé door het huwelijk (1814) van de 
stiefdochter Johanna Jacoba Sara van Rensselaar (1794-1830) van Carel Jan Gallé (1737-1811) uit het 
eerste huwelijk van zijn tweede echtgenote Susanna Catharina wed. van Rensselaar geb. 
Beeldsnijder (1758-1816) met jhr. Jan Bowier (1793-1853). De dochter Theodora Elisabeth Bowier 
(1815-1890) huwde vervolgens Johan Adriaan Jacob Esser (1807-1851), zoon van Huibert Dirk en 
oomzegger van N. Esser Meerman. Hugo Jan Jacob Bowier (1819-1884) was een zoon van Jan en 
Johanna Jacoba Sara van Rensselaar.

791 Volmacht van Hugo Jan Jacob Bowier (1819-1884) te Middelburg op Johannes 
Petrus Leyendekker te ’s-Hertogenbosch om ingeval van overlijden van de vader 
van lastgever Jan Bowier, wonend te Rosmalen, de belangen van lastgever waar te 
nemen.
1852
Zie over Leijendekker ook.nr. 612.

VI.2.1.7.2. Familie Van Citters

VI.2.1.7.2. Familie Van Citters
De familie Van Citters raakte aan de familie Snoeck geparenteerd door het huwelijk (1869) van 
Matthias Adriaan Snoeck (1838-1911) met Maria Petronella van Citters (1848-1926)

VI.2.1.7.2.1. Wilhem van Citters (1685-1758) en Maria geb. Kien (1694-1753)

VI.2.1.7.2.1. Wilhem van Citters (1685-1758) en Maria geb. Kien (1694-1753)

792 Lofdicht bij de gedenkpenning vervaardigd ter gelegenheid van de zilveren bruiloft 
van W. van Citters, burgemeester van Middelburg en bewindhebber der VOC, met 
Maria Kien, 1738. Gedrukt.
1738
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1261 Afdrukken van gravures gemaakt door J. Houbraken in 1759 naar een schilderij van 
J. Palthe en door Is. Tirion in 1760 naar Houbraken van Willem van Citters (1685-
1758) vervaardigd 1760, en van gravures door Tirion van Aernout van Citters (1633-
1696) en Casper van Citters raadpensionaris van Zeeland (1674-1734), met 
handgeschreven uittreksels uit A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der 
Nederlanden, betreffende beide afgebeelde personen.
1760 en z.j. [c. 1760 en 20e eeuw]

VI.2.1.7.2.2. Sara Jacoba geb. Ockersse (1717-1794) als weduwe van wijlen Aernout van Citters baljuw van Zeeland (1714-1752)

VI.2.1.7.2.2. Sara Jacoba geb. Ockersse (1717-1794) als weduwe van wijlen Aernout van 
Citters baljuw van Zeeland (1714-1752)

793 Lofdicht van haar kinderen J.S.M. en A.M.E. van Citters resp. haar bedienden op 
Sara Jacoba geb. Ockersse (Ockersen) weduwe van Ad[riaan] van Citters in leven 
baljuw van Zeeland bij haar zestigste verjaardag, en gedrukt grafschrift van Jacobus 
Cremer bij haar overlijden.
1777, 1794

VI.2.1.7.2.3. Wilhem Aernout van Citters (1741-1811, zoon van Aernout en Sara Jacoba geb. Ockersse)

VI.2.1.7.2.3. Wilhem Aernout van Citters (1741-1811, zoon van Aernout en Sara Jacoba geb. 
Ockersse)
Gehuwd met (1763) Adriana van Dishoeck (1746-1785), (1789) Anna Catharina Elias (1746-1796) en 
(1797) Susanna Maria gravin van Hogendorp (1759-1832) dochter van Gijsbert en Maria Elisabeth 
Radermacher en weduwe van Willem Aernoud Kien van Citters

794 Rekening over 1787-1799 van de administratie gevoerd namens Wilhem [Aernout] 
van Citters (1741-1811) en wijlen Michiel Herklots als voogden over de minderjarige 
kinderen van Pieter Damas graaf van Hogendorp (1742-1782) voor hun aandeel in 
de nalatenschap van Maria Petronella Duvelaar van Campen geb. Nuenicx, in 1799 
bij het bereiken van de meerderjarigheid van Van Hogendorps zoons Pieter Damas 
(geb. 1772) en Johan François (1774-1845) opgemaakt ten behoeve van hun 
aanvaarding van hun deel; met borderel.
1799

VI.2.1.7.2.4. Maria Petronella van Citters geb. gravin van Hogendorp (1781-1845), dochter van Pieter Damas (1742-1782) en Cornelia Wilhelmina de Groot (1743-1813), huwde (1800) Wilhem van Citters (1774-1837)

VI.2.1.7.2.4. Maria Petronella van Citters geb. gravin van Hogendorp (1781-1845), dochter 
van Pieter Damas (1742-1782) en Cornelia Wilhelmina de Groot (1743-1813), huwde (1800)
Wilhem van Citters (1774-1837)

795 Rekening over 1799-1828 van de nog onverdeeld gebleven goederen nagelaten 
door Willem [Guillaume Adrien] graaf van Hogendorp (1777-17[98]), broer van M.P. 
van Citters geb. gravin van Hogendorp.
1828

VI.2.1.7.2.5. Wilhem van Citters (1803-1880) en echtgenote Christina Helena Geertruida Wilhelmina barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1815-1888)

VI.2.1.7.2.5. Wilhem van Citters (1803-1880) en echtgenote Christina Helena Geertruida 
Wilhelmina barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1815-1888)

796 Stukken betreffende de loopbaan van W. van Citters als officier bij de cavalerie en 
vanaf 1840 bij de marechaussee, de onderscheidingen hem verleend, zijn 
pensionering in 1863 en zijn werk als lid van de Commissie van Administratie over 
het burgerlijk en militair Huis van Verzekering te ’s-Hertogenbosch vanaf 1864.
1825-1880

797 Uittreksels uit de (retroacta van de ) burgerlijke stand betreffende de geboorte van 
Wilhem van Citters in 1803, zijn latere echtgenote Christiana Helena Geertruida thoe
Schwartzenberg en Hohenlansberg in 1815 en hun huwelijk in 1845.
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1853

798 Reglementen van 1851 en 1868 en ledenlijsten van 1852 en 1854 van het Koninklijk 
Scherpschutters Gilde opgericht te ’s-Hertogenbosch in 1851 en reglement van het 
handboogschuttersgezelschap Het Vergenoegen te Helmond, 1879, alsmede 
programma van de eerste provinciale schietwedstrijd voor Noord-Brabant van de 
Nederlandsche Weerbaarheidsbond, 1880; gedrukt.
1852-1880
W. van Citters in 1854 vermeld als niet-werkzaam militair lid.

799 Volmacht van Pieter Damas van Citters (1802-1888) en Adriana Wilhemina wed. 
Ermerins geb. van Citters op W. van Citters tot waarneming van hun belangen in de 
nalatenschap van hun zuster Wilhelmina Petronella van Citters (1805-1852).
1852

800 Stukken betreffende de werkzaamheid van W. van Citters als regent van 
Gereformeerd Burger Weeshuis te ’s-Hertogenbosch, met bestuursreglement.
1873-1880

801 Stukken betreffende de deelname van C.H.G.W. van Citters geb. thoe 
Schwartzenberg en Hohenlansberg aan de feestelijkheden ter gelegenheid van het 
50-jarig huwelijk van haar zwager Pieter Damas van Citters (1802-1888).
1877

802 Foto’s van mw. M.P. van Citters geb. van Hogendorp († 1864), Wim en Jacques 
Snoeck (1887), Bertha Dittlinger (1887), nicht Chrisje de Jonge van Zwijnsbergen 
geb. Vegelin van Claerbergen (1879), Jacques van Kerkwijk (1888) en Aurelia de 
Jonge van Zwijnsbergen oud 12 jaar (1879), vermoedelijk toebehoord hebbend aan 
C.H.G.W. van Citters geb. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
1879-1888 en z.j. [c. 1860]

803 W.K.G. Dittlinger, De zin der woorden: ambt en ambtenaar, academisch 
proefschrift, Den Bosch, 1885, met op het schutblad handgeschreven opdracht van 
de auteur aan zijn grootmoeder C.H.G.W. van Citters geb. thoe Schwartzenberg en 
Hohenlansberg.
1885

804 Foto’s van W. van Citters en echtgenote C.H.G.W. geb. thoe Schwartzenberg en 
Hohenlansberg, [NN] Versluys en echtgenote [NN] Versluys geb. van Citters, en 
ongeïdentificeerde manspersoon.
z.j. [c. 1875]

VI.2.1.7.3. Familie Esser (Meerman)

VI.2.1.7.3. Familie Esser (Meerman)
De familie Esser (Meerman) raakte geparenteerd aan de familie Snoeck door het huwelijk (1837) van 
Johanna Jacoba Nicoletta Esser Meerman (1814-1887) dr. van Nicolaas (177[5] of [7]-1861) en Maria 
Catharina Gallé (1788-1862) met de genieofficier Matthias Snoeck (1807-1852)

VI.2.1.7.3.1. Johannes Esser (1648-1732) en zijn echtgenote Maria Paal (1661-1695)

VI.2.1.7.3.1. Johannes Esser (1648-1732) en zijn echtgenote Maria Paal (1661-1695)

805 Testament uit 1714 van Hendrick Roos weduwnaar van IJda Hoogerwaart, waarin 
tot legataris en executeur-testamentair wordt aangesteld ’s testateurs zwager 
Johannes Esser en tot erfgenamen diens kinderen uit zijn huwelijk met de halfzuster
van de testateur, Maria Paal; authentiek afschrift.
1723
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VI.2.1.7.3.2. Nicolaas Esser (1687-1752) en/of zijn echtgenotes (1718) Johanna Pieternella Felle († 1723), (1724) Johanna wed. Johan Hubert geb. Cremers († 1735) en (1740) Catharina Adriana Meerman († 1777)

VI.2.1.7.3.2. Nicolaas Esser (1687-1752) en/of zijn echtgenotes (1718) Johanna Pieternella 
Felle († 1723), (1724) Johanna wed. Johan Hubert geb. Cremers († 1735) en (1740) Catharina 
Adriana Meerman († 1777)

806 Brief van een onbekende aan een vriend betreffende een kwestie tussen N. Esser, 
neef van de eerste echtgenote van de schrijver, en diens zwagers over de zakelijke 
belangen van hun schoonvader.
1729

807 Correspondentie van N. Esser en/of C.A. geb. Meerman.
1739-1752
Afzenders/geadresseerden:

– echtelieden onderling, 1739-1745
– Lentfrinck geb. Visser, S.S. wed., nicht, 1774
– Neck geb. Lanssel, J.L. wed. van, Den Haag, 1752

808 Notitieboekje van N. Esser van 10 april 1746 t/m 10 oktober 1748, met gedeeltelijke 
transcriptie door M.W. Snoeck.
1746-1748 en c. 1920

809 Rekest van N. Esser aan de Staten van Holland en Westfriesland om begiftiging met 
een vrijgekomen compagnie gardes, in aanmerking genomen zijn in 1746 
opgelopen verminking, z.j., gedrukt; en akte van pensionering van N. Esser, 1748.
1748 en z.j. [1746-1747]

810 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen N. Esser en C.A. Meerman, 1740; gelijktijdig 
afschrift, met staat van de goederen welke aan C.A. geb. Meerman toekomen.
1749

811 Overeenkomst tussen C.A. Esser geb. Meerman en haar stiefkinderen Herman en 
Anna Maria Esser uit het huwelijk van N. Esser met Johanna Esser geb. Cremers over
de afwikkeling van de nalatenschap van Johanna.
1753

812 Stukken betreffende de schikking van geschillen tussen C.A. Esser geb. Meerman en 
verwanten van Johanna wed. Hubert geb. Cremers, tweede echtgenote van N. 
Esser, over de afwikkeling van de nalatenschap van Johanna.
1759-1761

813 Codicil van juffrouw Everdina Meerman tot wijziging van haar testament van 1752 
voor wat betreft het prelegaat aan haar zuster Catharina Adriana Esser geb. 
Meerman of bij haar vooroverlijden aan haar zoon Johan Adriaan Esser; concept.
z.j. [c. 1775]

814 Gebed van C.A. Esser geb. Meerman, z.j. Afschrift
c. 1900

VI.2.1.7.3.3. Johan Adriaan Esser (1741-1808) en zijn echtgenote Johanna Jacoba de Witte (1744-1827)

VI.2.1.7.3.3. Johan Adriaan Esser (1741-1808) en zijn echtgenote Johanna Jacoba de Witte 
(1744-1827)

815 Vergunningen voor J.A. Esser voor de jacht in de baronie van Breda.
1762-1763
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816 Doop-, trouw- en religie-attestaties betreffende J.A. Esser en/of echtgenote 
Johanna Jacoba geb. de Witte, 1741, 1744, 1763, 1765. Afschriften.
1763, 1765

817 Testamenten van J.A. Esser en echtgenote J.J. geb. de Witte, 1767, 1788. 
(Gelijktijdige) afschriften.
1767-1788

818 Stukken betreffende de aanstellingen en beëdiging van J.A. Esser.
1769-1786
Als:

– substituut-drost en -dijkgraaf van de heerlijkheden Empel en Meerwijk, 1779
– procureur van Maasland en de daarin gelegen gerechten en dingbanken, 1782
– heemraad van de dijkstoel van de polder Van der Eijgen, 1776
– secretaris van de heerlijkheid Nuland, 1769, 1776, 1786
– secretaris van de dorps- en dingbank van Rosmalen, 1763, 1777

819 Correspondentie van J.A. Esser en echtgenote J.J. geb. de Witte
1769-1816
Afzenders/geadresseerden:

verwanten:
– nicht J.C. de Witte te Deventer betr. overlijden van tante I.G.T. (of: F) de Witte, 1790
– zoon Nicolaas Esser Meerman, vaandrig te Breda, 1792, 1814, 1816
– broer en oom [Jacob Eduard] de Witte [de gen.maj.] te ’s-Hertogenbosch betreffende 

overlijden van zijn vrouw Johanna Jacoba d’Hart, 1771
– Grebel, Johann Caspar [de] en echtgenote Anna Catharina geb. de Witte (1743-1812), 1796, 

1806
– oomzegger J[ohan] G[eorg] C[aspar] [de] Grebel te Den Haag, zoon van vorige, betreffende 

overlijden van oudste zuster Maria Magdalena [de] Grebel, 1825
– P. de Mey geb. de Witte te Emmerik betreffende overlijden van haar oudste zoon, 1795
– douairière A.C. de Grebel geb. de Witte te Den Haag, 1808
– J.O. de Witte te Deventer, 1808
– broer Herman Esser, 1808
– moeder Esser, 1769

niet-verwanten
– Bollee, A., Moordrecht, 1781,
– Adrichem, [schout] H.A. van, 1783,
– Rechteren Limpurg, F.[..] van, ’s-Hertogenbosch, 1794
– Dopff, H. van, ‘s-Hertogenbosch, 1790
– nabestaanden van Johanna Maria geb. Hubert, wed. van Jacob van de Graaf gen.maj. der 

cavalerie, 1805

820 Kennisgeving door J.A. Esser van het overlijden van zijn moeder.
1777

821 Gedichten en liederen van de hand van J.C. van Cattenburch op verjaardagen, 
zilveren bruiloft, geboorte en overlijden van kinderen van Johan Adriaan Esser en/of
echtgenote Johanna Jacoba geb. de Witte.
1780-1782, 1790

822 Brieven van Jacob Eduard de Witte (* 15.11.1739), genieofficier in Russische dienst te
Riga en St. Petersburg, aan zijn vader, ‘broer en zuster’ en Van Twist advocaat voor 
het Hof van Holland.
1784-1809
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Deze brieven zijn kennelijk verzameld. Op één, gericht aan ‘broer en zuster’, is in potlood 
aangetekend ‘de Grebel’. Tenminste één is met zekerheid gericht aan J.J. Esser geb. de Witte. 
Bijgevoegd notities met de adressering van J.E. de Witte en een uit enveloppe geknipt adres van N. 
Esser Meerman te Den Bosch met stempels betreffende verzending vanaf St. Petersburg via 
Neukirchen.

823 Stukken betreffende de begiftiging door generaal-majoor J.E. de Witte van zijn 
dochter J.J. Esser geb. de Witte met de opbrengst van een kapitaal groot ƒ 6.700,= 
uit de vicarieën en kanonikaten eertijds gesticht door Pieter en Philips van Leiden, 
waarvan De Witte collataris en patroon is; concepten.
1787

824 Gedrukte kennisgevingen uitgegaan van J.A. Esser van het overlijden van zijn 
schoonvader gen.maj. Jacob Eduard de Witte, bestemd voor ontvanger Van de 
Walle en dhr. ’s-Gravesande, met verzendlijst.
1790

825 Stukken betreffende de verkopen gepasseerd voor J.A. Esser van de ene en de 
andere helft van een perceel hooiland onder Rosmalen geheten de Booterweg.
1794, 1801

826 Stukken betreffende de handhaving van J.A. Esser in zijn ambten na de Bataafse 
omwenteling.
1796, 1798

827 Stukken betreffende het contract tussen de erfsecretaris van Nuland en J.A. Esser 
tot waarneming van die secretarie tegen betaling van recognitie van ƒ 300,= 
jaarlijks en de betwisting door Esser van zijn plicht tot voortgaande betaling van die 
recognitie, nadat bij de Staatsregeling van 1798 de rechtstitels van particulieren tot 
aanstelling van ambtenaren vervallen verklaard zijn.
1796-1803

828 Overeenkomst tussen J.A. Esser en zijn zoon N. Esser Meerman over de waarneming
van de secretarie van Rosmalen door J.A. in geval zijn zoon tot secretaris wordt 
aangesteld; concept.
1803

829 Situatietekening van het huis van oud-notaris J.A. Esser te Rosmalen en de 
omgeving ervan.
1807

830 Gedicht door een ongenoemde neef bij het overlijden van zijn oom Johan Adriaan 
Esser.
1808

831 Uittreksel uit het doopboek van de Hervormde Gemeente van Rozendaal (bij Breda)
betreffende de geboorte in 1744 van J.J. de Witte, dochter van kap. Jacob Eduard de 
Witte; met geleidebrief.
1836

832 Testament van Maria geb. van Heusden, weduwe van Adriaan Meerman, met 
codicil, 1748. Afschriften.
z.j. [c. 1775]

833 Beschrijving van de allegorie van het wapen Esser.
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z.j. [c. 1780]
VI.2.1.7.3.4. Nicolaas Esser Meerman (177[5] of [7]-1861) en/of zijn echtgenote Maria Catharina geb. Gallé (1788-1862)

VI.2.1.7.3.4. Nicolaas Esser Meerman (177[5] of [7]-1861) en/of zijn echtgenote Maria 
Catharina geb. Gallé (1788-1862)

834 Genealogische aantekeningen van N. Esser Meerman betreffende de families 
Meerman, Hubert, Van Rijckevorsel, Van Erfrenten, Van Heusden, z.j. [eerste helft 
19e eeuw], met originele aantekeningen door Paulus van Heusden (1636-1697) 
betreffende zijn huwelijk, geboorte en overlijdens van zijn kinderen, overlijdens van
ouders en schoonouders en echtgenote over 1663-1686, voortgezet door zijn 
kinderen over 1695-1731; door een kleinkind Meerman in 1749 voorzien van de 
aantekening betreffende het overlijden van Paulus’ dochter Maria als weduwe van 
Adriaan Meerman.
1663-1749 en z.j. [eerste helft 19e eeuw].

835 Register van vaste en roerende goederen en obligaties van Catharina Adriana 
Meerman, aangelegd in 1741 na haar huwelijk met Nicolaas Esser en voortgezet 
door hun zoon Johan Adriaan Esser t/m 1808; vanaf fol. 34 vo gebruikt voor 
aantekeningen van familiegebeurtenissen door N. en J.A. Esser en de weduwe van 
de laatste J.J. geb. de Witte, aanvangend met afschrift van aantekeningen van de 
vader Johan van Nicolaas Esser; met voorin inlegvel behorend bij de verzegeling 
door N. Esser Meerman met instructie tot opening na zijn overlijden en dat van zijn 
echtgenote ‘om bijzondere redenen daarin begrepen’.
1741-1814

836 Stukken betreffende de aanstelling in, handhaving resp. herstel in en ontheffing 
van N. Esser Meerman uit openbare functies.
1789-1850
Als:

– vaandrig resp. luitenant in het regiment Dopff, 1789, 1793, 1795
– secretaris van Rosmalen en Nuland als opvolger van zijn vader, 1803, 1810-1811, 1814-1815, 

1820, 1844, 1846
– directeur over de invordering der belasting op het recht van successie te Rosmalen en 

Nuland, 1805
– adjoint-maire van Rosmalen, 1810
– notaris te Rosmalen, Dordrecht en opnieuw Rosmalen, 1810, 1813, 1814, 1818
– plaatselijk ontvanger van Rosmalen, 1826, 1844
– hoogheemraad van Maasland uit de Polder van der Eigen, 1926, 1845
– kerkvoogd en ouderling van Rosmalen, 1812, 1821
– lid van de Centrale Commissie tot leniging der waterrampen in Noord-Brabant, 1850

837 Aantekeningen gehouden door N. Esser Meerman tijdens zijn deelname aan de 
veldtochten van 1793 en 1794 en zijn krijgsgevangenschap in Frankrijk van augustus 
1794 tot juni 1795, met aantekeningen gemaakt tijdens zijn die krijgsgevangenschap
van lessen Frans.
1793-1795

838 Publicaties van onderscheiden overheden betreffende voorlopige regelingen 
getroffen in verband met de Bataafse omwenteling, betreffende de maatregelen 
van het nieuwe bewind en de beoordeling daarvan, met name betrekking hebbend 
op Bataafs-Brabant en ‘Brutus-Bosch’ (’s-Hertogenbosch); op één stuk na gedrukt.
1794-1799, 1810

839 Akte van burgerschap en bewijs van inschrijving in het stemregister van Rosmalen 
betreffende N. Esser Meerman.
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1798, 1803

840 Schuldbekentenis van A. Janse van Nistelrooy aan N. Esser Meerman als 
administrateur van de Schippersgilde-knechtsbus te Den Bosch voor 200 gulden die
zijn echtgenote Maria Sijmen Rijkers had toegezegd.
1802

841 Kwitantie van C.J. Gallé voor N. Esser Meerman voor 147 gulden wegens verkochte 
haver te Empel.
1806

842 ‘Vaersenboek 1806’, cahier met afgeschreven en los inliggende verzen en gedichten,
toebehoord hebbend aan resp. bestemd voor M.C. Esser Meerman geb. Gallé.
1806-1845

843 Stukken betreffende het sociale leven van N. Esser Meerman en zijn gezinsleden te 
Dordrecht en Rosmalen.
1807-1852

844 Gedichten bij het 25-jarig huwelijksjubileum van Pieter Leonard van de Kasteele en 
Maria Bernardina geb. Gallé door hun kinderen, 1809, gedrukt, met inliggende 
afdruk van een gravure van P.L. van de Kasteele raad en pensionaris van Haarlem, 
z.j.
1809 en z.j.

845 Dagboekje van M.C. geb. Gallé.
z.j. [1811 jan-sep]
Geïdentificeerd door de vermelding op 28 februari de 74e verjaardag en op 5 september het 
overlijden van haar vader.

846 Stukken betreffende de nalatenschap van Carel Jan Gallé (+1811) vader van M.C.
1812, 1827

847 Verslag van N. Esser Meerman van een uitstapje naar Arnhem in de zgn. 
bruidsdagen voorafgaand aan zijn huwelijk, 1813; met overdrukken van de door 
M.W. Snoeck bezorgde druk ervan in Bijdragen en Mededelingen Gelre 36 (1933) en 
van het verslag van de huwelijksdag in een niet geïdentificeerd tijdschrift.
1813, 1933 en z.j.

848 Stukken betreffende het huwelijk van N. Esser Meerman en M.C. geb. Gallé.
1813

849 ‘Famille geschiedenis van Nicolaas Esser Meerman en Maria Catharina Gallé sedert 
1777’, geschreven door N. Esser Meerman zelf.
1813-1848 en 1836-1848 2 delen

850 Oproepen ingekomen bij N. Esser Meerman in verband met zijn lidmaatschap van 
de schutterij te Dordrecht.
1814

851 Gekalligrafeerd etiket voor de inventaris van de nalatenschap van Hubert Dirk Esser 
en echtgenote C.J.J. geb. Krayenhoff, broer en schoonzuster van N. Esser Meerman.
1814

852 Correspondentie van N. Esser Meerman en M.C. geb. Gallé.
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1814-1864
Afzenders/geadresseerden:

verwanten:
– dochter J.J.N., 1827, 1830 (Brussel), 1852 (Godesberg, deels samen met haar zoon M.A. 

Snoeck) en z.j.
– dochter C.P.C., 1827
– echtelieden onderling, 1814 en z.j.
– kleinzoon M.A. Snoeck, 1852 (Godesberg)
– neef Jantzon van Erffrenten van Capelle, J.C., Dordrecht, 1837, 1840, 1848 en z.j.
– neef J[ohan] G[eorg] C[aspar] [de] Grebel, Den Haag, 1855
– nicht Jacqueline, Zaltbommel, z.j.
– oomzegger H.A.J.M. Esser (1811-1887), 1835
– oomzegger J.A.J. Esser, Utrecht, Hilvarenbeek, Vessem, Brustem (bij St. Truiden, B), 

Bergeijk, Oosterwijk en Amsterdam, 1830-1832
– oomzeggers Piet Testas en G.M.M. geb. de Joode te Amsterdam, 1852 en z.j.
– tantezegger P.H. Gallé, 1850
– zoon JPL, 1827, 1831-1832
– zuster E.M.H.H. (‘Dientje’) Esser en haar echtgenoot P.H. Testas, 1816 en z.j.

niet-verwanten:
– Bourjot, Ve., Institut Français, rue Verte, Brussel, betreffende verblijf en vorderingen van 

dochter J.J.N. aldaar, 1829-1830
– Leijendekker, J., 1852
– Ramring geb. van Kaerssen (?), C.H.A. wed., 1831
– Teysset geb. le Sueur weduwe van Jacques, M., Amsterdam, 1828
– Slicher van Domburg, W.A.Th., dochter van J.J. Slicher en E.J.F. geb. Esser, 1864
– Waal, NN de, Engelen (Den Bosch), kostschoolhouder, 1832

853 Heilwens in dichtvorm van Johanna Montree en Meijntie van der Kooij bij de 
geboorte van J.J.N. Esser Meerman.
1815

854 Aanslagbiljetten voor N. Esser Meerman in de plaatselijke belastingen te Dordrecht.
1815-1818

855 Ontwerp voor het titelblad van het ‘salarisboek’ van N. Esser Meerman als notaris 
te Dordrecht.
1816

856 Rekening van de begrafenisondernemer F. Strop voor de begrafenis van Emelia 
Maria Adriana, 14 weken oude dochter van N. Esser Meerman en M.C. geb. Gallé.
1817

857 Album met tekeningen en knipwerk van en verzameld door M.C. Esser Meerman 
geb. Gallé, 1822, 1850-1852, 1856-1857 en z.j. [c. 1840] en cahier met krijttekeningen 
van haar hand, z.j.
1822-1857 en z.j. [c. 1840]
Gesigneerd door M.A. Snoeck (1850-1852 en z.j.), J.J.N. Esser Meerman (1822), M.C. Gallé (z.j.), [J.] 
Beeldsnijder (z.j.), A.M.M. Testas (1851), M.T. [= Marie Testas?] 1851, J. Bon (?, z.j.) en ongesigneerd

858 Bestek en voorwaarden met bijgeschreven aannemingsovereenkomst voor 
verbouwingswerkzaamheden aan het huis te Hintham in opdracht van N. Esser 
Meerman, in tweevoud, met tekening.
1824

859 Prospectus en kwitanties van het Opvoedingsinstituut voor jongeheeren te Den 
Bosch onder toezicht van G.L. de Rochemont voor N. Esser Meerman wegens 
internaatskosten voor zijn zoon.
1831 en z.j.
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860 Brieven ingekomen bij N. Esser Meerman en/of M.C. geb. Gallé naar aanleiding van 
het overlijden van hun zoon Johan Pieter Leonard Esser Meerman (1820-1833).
1833

861 Staatje van de kosten gemaakt na overlijden van J.P.L. Esser Meerman.
1833

862 Register van onroerende goederen toebehorend aan N. Esser Meerman en M.C. 
geb. Gallé.
1836

863 Aantekeningencahier van N. Esser Meerman met allerhande citaten, gedichten en 
het programma van de viering in 1837 te Den Haag van de gouden bruiloft van Carel
Storm van ’s-Gravesande en Maria van Gennep.
1837 en z.j. [c. 1825]

864 Uittreksels uit het doopregister van Den Bosch betreffende de doop in 1648 van 
Johannis zoon van Dierck Esser en Engelken Blom en van de doop in 1687 van 
Nicolaas zoon van Johan Esser en Maria Paal.
1840

865 Akten van verkoop door J. van Erp resp. erven Spierings aan N. Esser Meerman van 
percelen hooiland te Geffen resp. bouwland te Rosmalen.
1844, 1861

866 ‘Grootboek’, manuaal betreffende het beheer van onroerende goederen van N. 
Esser Meerman en M.C. geb. Gallé, voortgezet door hun erfgename J.J.N. Snoeck 
geb. Esser Meerman.
1845-1867

867 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Carel Jacob Gallé (1792-1861),
ongehuwd overleden in een krankzinnigengesticht te Deventer; afschrift met 
bijlagen.
1861

868 Uittreksel uit het doopregister van de gereformeerde kerk van Den Dungen (N.Br.) 
betreffende de doop in 1775 van N. Esser Meerman en uit het register van 
overlijdens betreffende zijn overlijden, met tekst van de toespraak van ds. W. 
Bezemer bij diens graf.
1861

869 Gedrukte kennisgevingen van het overlijden van N. Esser Meerman, met 
verzendlijsten.
1861

870 Brieven ingekomen bij M.C. geb. Gallé naar aanleiding van het overlijden van haar 
echtgenoot.
1861

871 Nota’s van kosten in verband met de begrafenis van N. Esser Meerman, gekwiteerd.
1861

872 Model-akten en verdere stukken gediend hebbend voor de uitoefening van het 
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notarisambt door N. Esser Meerman.
z.j. [c. 1800-1850]

873 Geveltekening en plattegronden van een huis bewoond door N. Esser Meerman te 
Dordrecht.
z.j. [c. 1810]

874 Plattegronden getekend door [N. Esser Meerman] van begane grond en verdieping 
van een woning en van een zgn. ‘Engelse schommel’.
z.j. [c. 1820]

875 Instructies van N. Esser Meerman voor zijn echtgenote en kinderen betreffende zijn 
uitvaart en boedelbeheer.
z.j. [c. 1855]

876 Silhouetportret van C[arel]J[acob] Gallé (Den Bosch 1792-Deventer 1861) en afdruk 
van een gravure van [Willem I van Oranje?].
z.j.

VI.2.1.7.3.5. Johan Pieter Leonard Esser Meerman (1820-1833)

VI.2.1.7.3.5. Johan Pieter Leonard Esser Meerman (1820-1833)

877 Brief van NN aan ‘Lieve kleine Jan’.
z.j. [c. 1830].
Aangetroffen tussen bescheiden van families Snoeck en Esser Meerman. De brief is zo slecht 
leesbaar dat geen zekerheid bestaat dat J.P.L Esser Meerman de geadresseerde is.

VI.2.1.7.3.6. Carolina Petronella Catharina Esser Meerman (1816-1871)

VI.2.1.7.3.6. Carolina Petronella Catharina Esser Meerman (1816-1871)

878 Verslag van P.H. Testas van het verblijf van zijn nicht C.P.C. Esser Meerman te 
Amsterdam, met ingekleurde pentekeningen.
1846

879 Uittreksel uit het geboorteregister van Dordrecht betreffende de aangifte van de 
geboorte van C.P.C. Esser Meerman, 1816, en bewijs van haar inenting tegen 
koepokken, 1824.
1816, 1824

VI.2.1.7.3.7. Huibert Dirk Esser (1779-1814) gehuwd met Clara Johanna Jacoba Krayenhoff (1781-1814)

VI.2.1.7.3.7. Huibert Dirk Esser (1779-1814) gehuwd met Clara Johanna Jacoba Krayenhoff 
(1781-1814)
H.D. Esser was een broer van N. Esser Meerman. Hij kwam met echtgenote en hun oudste dochter 
om toen hun rijtuig in 1814 door het ijs zakte. Zie inv.nr. 851.

880 Stukken betreffende de studie van Huibert Dirk Esser bekostigd door een hem in 
1788 verleende beurs uit het fonds van Pieter Eimbertze van Grinsven.
1786-1802

VI.2.1.7.3.8. Johan Adriaan Jacob Esser (1809-1851), huwde 1847 Theodora Elisabeth Bowier (1815-1890)

VI.2.1.7.3.8. Johan Adriaan Jacob Esser (1809-1851), huwde 1847 Theodora Elisabeth 
Bowier (1815-1890)
Johan Adriaan Jacob was een zoon van H.D. en werd door diens broer Nicolaas Esser Meerman 
(1775-1861) en zijn echtgenote opgevoed. Hij overleed in Nederlands-Indië.

881 Handgeschreven woordenlijst Maleis-Nederlands.
z.j. [c. 1825]
Op schutblad bijschreven ‘J.A.J. Esser’.
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VI.2.1.7.4. Familie Gallé

VI.2.1.7.4. Familie Gallé
De familie Gallé raakte geparenteerd aan de familie Esser (Meerman) door het huwelijk (1813) van 
Maria Catharina Gallé (1788-1862) dochter van Carel Jan Gallé (1737-1811) en diens eerste echtgenote 
Catharina Petronella Fetmenger (1753-1797) met Nicolaas Esser Meerman (177[5] of [7]-1861)

882 Kopergravure in positief van de verbonden wapens Gallé en Drabbe.
z.j. [c. 1750]
De gravure is niet in spiegelbeeld vervaardigd. Afdrukken ervan zouden dus wel in spiegelbeeld 
staan.

VI.2.1.7.4.1. François Jacob Gallé (1736-1809)

VI.2.1.7.4.1. François Jacob Gallé (1736-1809)
François Jacob en Pieter (* 1733) Gallé waren zoons van François Jacob sr. (* 1695) en deze een zoon 
van Abraham Gallé (1668-1721). Abraham was een jongere broer van Jacobus Gallé (1662-1718), 
vader van Gillis Antonie (1698-1753), de vader van Carel Jan wiens dochter Maria Catharina huwde 
met Nicolaas Esser Meerman.

883 Verslag geschreven door F[rançois] J[acob] Gallé van een reisje door Noord-Holland 
van zijn broer Pieter Gallé en zijn aanstaande bruid Christina Johanna de Brouwer in
gezelschap van de schrijver en acht andere verwanten.
1758

VI.2.1.7.4.2. Carel Jan Gallé (1737-1811) en zijn tweede echtgenote Susanna Catharina wed. van Renselaar geb. Beeldsnijder (1758-1816)

VI.2.1.7.4.2. Carel Jan Gallé (1737-1811) en zijn tweede echtgenote Susanna Catharina wed.
van Renselaar geb. Beeldsnijder (1758-1816)

884 Convocaat van C.J. Gallé en S.C. van Renselaar geb. Beeldsnijder voor heer en mw. 
Beeldsnijder voor een diner te Duijnendaal te Bloemendaal, z.j., en [visite]kaartje 
van S.C. Gallé wed. Renselaar geb. Beeldsnijder, 1801.
1801 en z.j.

VI.2.1.7.4.3. Servaas Antonie Gallé (1780-1848)

VI.2.1.7.4.3. Servaas Antonie Gallé (1780-1848)
Broer van M.C. Esser Meerman geb. Gallé.

885 Brief van notaris R.J. toe Laer te Amsterdam aan Servaas Antonie Gallé te Zwolle als
vertegenwoordiger van de erfgenamen van C.J. Gallé betreffende hun recht op een 
legaat van wijlen Jacques Teysset, vrijgekomen door het overlijden van diens 
weduwe Marianne le Sueur, vruchtgebruikster van het legaat.
1832

886 Potloodtekening van S.A. Gallé gesigneerd door [zijn dochter] Julie [Elisabeth] Gallé 
[1828-1911] 27 december 1848.
1848

VI.2.1.7.4.4. Carel Jacob Gallé (1792-1861)

VI.2.1.7.4.4. Carel Jacob Gallé (1792-1861)
Broer van M.C. Esser Meerman geb. Gallé.

887 Stukken betreffende het ontslag op verzoek van C.J. Gallé als magazijnmeester van 
het gewoon en controleur van het buitengewoon zegel der provincie Noord-
Brabant.
1824-1827

VI.2.1.7.5. Familie (De) Grebel

VI.2.1.7.5. Familie (De) Grebel
De familie (De) Grebel was verwant aan de familie De Witte door het huwelijk (1741) van Anna 
Catharina de Witte (1743-1812), dochter van Jacob Eduard (1708-1790) en Johanna Jacoba de Hart 
(1713-1771) weduwe Rolandus, met Johan Caspar (de) Grebel († 1806)
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888 Attestatie betreffende de aantekening van de doop in 1774, 1776, 1779 en 1788 van 
vier kinderen van Johan Caspar Grebel en Anna Catharina de Witte in het doopboek 
van de stad Zürich, 1803, krantenknipsel betreffende het overlijden van een vijfde 
kind, 1796, en gravure van het wapen Grebel, z.j.
1796, 1803 en z.j.

889 Brieven aan Maria Magdalena de Grebel te Amsterdam van J.J. de Mey te Berbice en
[mej]. C.I.J. de Meij te Noordwijk, met reçu voor een kistje afkomstig van vader van 
afzendster.
1816

VI.2.1.7.6. François graaf van Hogendorp (1778-1854), zoon van Pieter Damas (1742-1782) en Cornelia Wilhelmina de Groot (geb. 1743), en zijn echtgenote Sara Jacoba van Citters (1778-1864)

VI.2.1.7.6. François graaf van Hogendorp (1778-1854), zoon van Pieter Damas 
(1742-1782) en Cornelia Wilhelmina de Groot (geb. 1743), en zijn echtgenote Sara 
Jacoba van Citters (1778-1864)

890 Stukken betreffende de militaire carrière, onderscheidingen en pensioenrechten 
van F. van Hogendorp.
1795-1854

891 Heilwensen op het huwelijk van F. van Hogendorp en S.J. van Citters van hun 
tuinman en tuinvrouw Jan Ghesteloo en Gerretje Vormers en hun bedienden Johan 
Jacob Muij en Johanna Jacoba de Munck.
1800

892 Brieven ingekomen bij F. van Hogendorp.
1818-1840
Afzenders:

– Heijden van Baak, J. van der, Baak, 1840
– Sampon (?), C.V., Goes, 1818
– Pols, J., Borculo, 1836

893 Kwitantie van de adjunct-houtvester in het 3e jachtdistrict Gelderland Van Eck van 
Overbeek voor E.W. van Dam van IJsselt en gezelschap wegens opgelegde boetes.
1822

894 Kwitanties van J.H. Verschoor van Nisse en A. van Citters voor F. van Hogendorp 
wegens afkoop van hun rechten op de door hen gedrieën gemeenschappelijk 
bezeten landerijen.
1830

895 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Johan François van 
Hogendorp (1746-1831) en de verrekening met diens broer François voor het hem 
toekomende.
1831-1834

896 Stukken betreffende de bestemming, inventarisatie en afwikkeling van de 
nalatenschap van S.J. van Hogendorp geb. van Citters, 1865, met retroacta, 1836.
1836, 1865

897 Minuten van rekesten van F. van Hogendorp aan de koning om benoeming als 
militiecommissaris te Zutphen resp. burgemeester van Hengelo (G).
1839 en z.j. [c. 1830]
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898 Bewijs van inschrijving en storting van ƒ 50,= door F. van Hogendorp in de vrijwillige
bijdrage t.b.v. het Rijk.
1844-1845

899 Stukken betreffende de bestemming en afwikkeling van de nalatenschap van F. van 
Hogendorp.
1854-1855

900 Brief van Wilhelmina van Hogendorp te Brussel en geleidebriefjes van verschillende
personen bij geschenken aan S.J. van Hogendorp geb. van Citters.
1861 en z.j. [c. 1860]

VI.2.1.7.7. Familie De Meij

VI.2.1.7.7. Familie De Meij
De familie De Meij was geparenteerd aan de familie De Witte door het huwelijk van Mensina 
Huberdina Petronelle de Witte (1746-1814), dochter van Jacob Eduard (1708-1790) en Johanna Jacoba
de Hart (1713-1771) weduwe Rolandus, met Pieter Theodorus de Meij (* 1749). Jan Frederik de Meij 
(1776-1856) en Jacob Eduard de Meij (1777-1849) waren beide zoons van dat echtpaar. Jacob Eduard 
de Meij huwde eerst (1813) Cornelia Johanna Francina Erkelens (1778-1813, zonder overlevende 
kinderen), vervolgens (1815) Johanna Jacoba Bichon (1790-1821, zes kinderen) en tenslotte (1824) 
Sara Benjamina van Ewijck (1790-1869).

901 Genealogische aantekeningen betreffende Jan Frederik de Meij (1776-1856), 
gewond en krijgsgevangen in 1793, en in de jaren 1815-1827 geboren kinderen van 
Jacob Eduard de Meij en zijn echtgenotes Johanna Jacoba geb. Bichon resp. Sara 
Benjamina van Ewijck.
z.j. [c. 1795 en c. 1850]

902 Visitekaartje van ‘madame Bichon’ met dorsale tekeningetjes en Franse tekst.
z.j. [c. 1850]

VI.2.1.7.8. Willem Arend de Quay (1704-1781)

VI.2.1.7.8. Willem Arend de Quay (1704-1781)
De familie De Quay raakte indirect geparenteerd aan de familie Snoeck door het tweede huwelijk 
van Matthias Adriaan Snoeck (1761-1840) met Geertruida Helena Meynhardt (1777-1840) weduwe 
van Ludolphus Everhardus Arnoldus de Quay (1731-1803), zoon van Willem Arend (1704-1781) en 
Maria Ingenool (1713-1805)

903 Akte van transport voor schout en schepenen van de dingbank van Mil door of 
namens onderscheiden leden van de familie De Quay aan hun verwant Willem 
Arend de Quay kanunnik ten dom van Utrecht en diens echtgenote Maria geb. 
Ingenoel van het verkochte vijf-zesde deel van een turfpeel aldaar, waarvan het 
resterende zesde deel de koper reeds toebehoort, 1736, charter; met kwitantie voor 
de verkrijger voor de veertigste penning op de aankoop, 1736.
1736

VI.2.1.7.9. Familie Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

VI.2.1.7.9. Familie Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
De familie Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg raakte geparenteerd aan de familie Van Citters 
door het huwelijk van Christina Helena Geertruida Wilhelmina thoe Schwartzenberg en 
Hohenlansberg (1815-1888), dochter van Michaël Onuphrius (1776-1863) en Catharina Maria Johanna
Hermanna van Asbeck (1790-1855), met Wilhem van Citters (1803-1880)

VI.2.1.7.9.1. Wilco Holdinga Tjalling Camstra thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1738-1800)

VI.2.1.7.9.1. Wilco Holdinga Tjalling Camstra thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 
(1738-1800)
Gehuwd met Christina Geertruida Helena Mockema van Burmania (1744-1814)

904 Certificaat van lidmaatschap van W.H. Kamstra thoe Schwartzenberg en 
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Hohenlansberg van de ambulante militaire vrijmetselaarsloge van St. Jan te 
Jeruzalem.
1781

VI.2.1.7.9.2. Michael Onuphrius thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1776-1863)

VI.2.1.7.9.2. Michael Onuphrius thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1776-1863)
Zoon van Wilco Holdinga Tjalling Camstra thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1738-1800) en 
Christina Geertruida Helena Mockema van Burmania (1744-1814). Gehuwd met 1) Clara Magdalena 
Bicker (1772-1806) en 2) Catharina Maria Johanna Hermanna van Asbeck (1790-1855) dochter van 
Gerrit Ferdinand en Petronella Agneta van Plettenberg

905 Authentiek uittreksel uit het doopboek van Rinsumageest en Sybrandahuis 
betreffende zijn doop in 1776.
1826

906 Stukken betreffende zijn militaire loopbaan.
1801-1839 en z.j. [c. 1815]

907 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de vrijmetselaarsloge ‘De Friesche 
Trouw’ te Leeuwarden.
1808, 1813 en z.j. [c. 1810]

908 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Nederlandse adel, van de ridderschap
van Friesland, van Provinciale Staten namens de ridderschap en zijn benoeming tot 
lid van Gedeputeerde Staten, en stukken betreffende de beëindiging van zijn 
lidmaatschap van Provinciale Staten vanwege zijn verhuizing.
1814-1815, 1818, 1826

909 Akten van aanstelling als hoofdcommies en ontslag als directeur van het 
postkantoor te Leeuwarden.
1806, 1816

910 Stukken betreffende zijn benoeming resp. ontslag als grietman van het Bildt en 
Wonseradeel
1825, 1831, 1832, 1834

911 Promesse van zijn moeder voor een jaarlijkse toelage ter gelegenheid van zijn 
eerste huwelijk, en zegenwens van Geeske van d’Veen en Geertruida Willems bij zijn
tweede huwelijk.
1805, 1814

912 Testamenten van M.O. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en zijn tweede 
echtgenote C.M.J.H. geb. van Asbeck.
1819, 1843, 1854

913 Beschikking van de Directeur-Generaal van Oorlog op het rekest van M.O. thoe 
Schwartzenberg en Hohenlansberg om zijn zoon W.H. ondanks diens gebrek aan 
het rechteroog als vrijwilliger te plaatsen bij een regiment naar keuze.
1839

914 Stukken betreffende de inventarisatie, bereddering en verdeling van zijn 
nalatenschap.
1863-1864

915 Overlijdensbericht betreffende hun dochter Agathe Victoire, 1821, bidprentje bij het 
overlijden van hun (schoon)vader G.F. van Asbeck, 1836, en ontwerp voor de tekst 
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van het overlijdensbericht betreffende C.M.J.H. thoe Schwartzenberg en 
Hohenlansberg geb. van Asbeck, 1855.
1821, 1836, 1855

VI.2.1.7.9.3. Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1793-1840)

VI.2.1.7.9.3. Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1793-1840)
Achterneef van Michaël Onuphrius thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1776-1863)

916 Ministerii publici origine in criminum causis imprimis in patria nostra, dissertatie 
van Jan Ackerdijck verdedigd te Utrecht, 1840, gedrukt, met handgeschreven 
opdracht aan Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, aanstaand 
zwager van de promovendus.
1840

VI.2.1.7.10. Pieter Hendrik Testas (1826-1905)

VI.2.1.7.10. Pieter Hendrik Testas (1826-1905)
Pieter Hendrik Testas raakte geparenteerd aan de familie Esser door het tweede huwelijk (1796) van 
Everdina Maria Huibertina Hillegonda Esser (1771-1851), zuster van Nicolaas Esser Meerman (1775-
1861) en Huibert Dirk Esser (1779-1814), met Pieter Hendrik Testas (1761-1819). Uit dat huwelijk 
sproot onder meer Pieter Testas (1799-1866) die in 1826 huwde met Gesina Margaretha Maria de 
Joode (1805-1880). Zij waren de ouders van Pieter Hendrik Testas (1826-1905).

917 Gelegenheidsgedichten van Pieter Hendrik Testas (1826-1905) alsmede eigen en 
gekopieerd dicht- en schrijfwerk.
1845-1875 en z.j.
Bevat o.m. gelegenheidsgedichten bij verjaardagen van zijn zusje Johanna Adriana Jacoba (‘Nancy’, 
*29.1.1837), voor zijn grootmoeder Everdina Maria Huibertina Hillegonda geb. Esser (1771-1851), bij 
overlijden van zijn oom Johan Adriaan Testas († 28.8.1845), bij een huwelijksjubileum van zijn ouders
P. Testas en G.M.M. geb. de Joode (11-12 oktober 1863)

VI.2.1.7.11. Familie Wentholt en daarmee geparenteerden (Van Baersdorp, Cloeck, Mulock, Van Heemskerck)

VI.2.1.7.11. Familie Wentholt en daarmee geparenteerden (Van Baersdorp, 
Cloeck, Mulock, Van Heemskerck)
Volgens inv.nr. 550 was gen.maj. der Genie M.A. Snoeck (1761-1840) belanghebbend in de 
nalatenschap van Albertina Wentholt, dochter van Ellardus en Anna Catharina Snoeck. Volgens een 
fragment-genealogie opgesteld door F. Beelaerts van Blokland stamde Anna Catharina Snoeck uit 
het tweede huwelijk, met Justus Snoeck, van Eva van Baersdorp, een zuster van de Jan (V) van 
Baersdorp, die in 1727 als burgemeester van Woerden overleed. Deze was een zoon van Jan (IV) van 
Baersdorp, schepen van Woerden, en Anna Mulock. Jan (IV) stamde uit het huwelijk van opnieuw 
een Jan (III) van Baersdorp, koopman te Amsterdam, met Weijntje Cloeck († 1677). De ouders van Jan
(III) van Baersdorp waren Jan (II), burgemeester van Leiden, en Dircgen van Heemskerck. Jan (II) was 
een zoon van Jan (I) van Baersdorp.

918 Stukken betreffende erfeniskwesties in de familie Cloeck te Amsterdam en de 
voortzetting daarvan in de familie Mulock te Woerden.
1611-1709 en z.j.

919 Stukken betreffende een erfeniskwestie voortgekomen uit een legaat van Simon 
van Baersdorp, burgemeester van Leiden, ten gunste van zijn oomzegger Jan van 
Baersdorp naderhand gehuwd met Wijntje Cloeck en ten laste van zijn oomzeggers 
Jan en Rombout Rombouts en hun rechtverkrijgenden, met stukken betreffende de 
totstandkoming van de nalatenschap van Simon van Baersdorp.
1619-1735

920 Testament van Jan (V) van Baersdorp, met stukken betreffende zijn begeving van 
een vicarie te Leiden aan zijn oomzegger Hendrik Jan Wentholt.
1726-1727

921 Testament van Françoise van Baersdorp, 1728, en staat van in de nalatenschap van 
haar vooroverleden echtgenoot Hendrik Snoeck en diens eerste echtgenote Agatha 
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Snoeck niet meegerekende posten, z.j. [c. 1720].
1728 en z.j. [c. 1720]

VI.2.1.7.12. Familie De Witte

VI.2.1.7.12. Familie De Witte
De familie De Witte raakte geparenteerd aan de familie Esser door het huwelijk (1765) van Johan 
Adriaan Esser (1741-1808) met Johanna Jacoba de Witte (1744-1827) dochter van Jacob Eduard de 
Witte (1708-1790) en Johanna Jacoba de Hart (1713-1771) weduwe Rolandus

VI.2.1.7.12.1. Jacob Eduard de Witte (1708-1790)

VI.2.1.7.12.1. Jacob Eduard de Witte (1708-1790)

922 Akten van aanstelling van vaandrig Jacob de Witt tot luitenant in de compagnie van 
kapt. Pax in het regiment van lt. Generaal Van Keppel, 1733; van kaptein Jacob 
Eduard de Witte in het regiment van kol. Du Vergé tot commandant van het fort 
Crèvecoeur, met dorsale akte van beëdiging, 1750; van kolonel der infanterie Jacob 
Eduard de Witt tot generaal-majoor (‘sergeant-majoor of wachtmeester-generaal’) 
van alle Infanterie ten dienste van de Staten-Generaal, met dorsale akte van 
beëdiging, 1779; met fragment van eigenhandige staat van dienst van J.E. de Witt 
over 1741-1780, z.j. [1780]
1733-[1780]

923 Notitieboekje van J.E. de Witte (1708-1790) met aantekeningen betreffende renten 
te zijnen gunste op het comptoir van Holland, wapenborden van de familie De 
Witte te Heusden, Den Bosch en Den Haag, de familiegraven te Haarlem, de 
heraldiek De Witte, zijn huwelijk en de geboorte van kinderen.
1738-1755

924 Vierweekse mutatiestaat van het regiment van lt.gen. Evertsen in garnizoen te 
Arnhem over december 1769.
1770
Kolonel J.E. de Witte was compagniescommandant in het regiment.

925 Aantekening van J.J. de Meij over de laatste woorden van gen.maj. J.E. de Witte.
1790

926 Notitie van J.E. de Witte kolonel-commandant van het regt. Van Dopff en 
commandeur van Crèvecoeur betreffende de afstamming van het geslacht De Witte
van De Witte van Holland resp. van Haemstede, natuurlijke zoon van graaf Floris V 
van Holland.
z.j. [c. 1750]

VI.2.1.7.12.2. Jacob Eduard de Witte (1738-1809)

VI.2.1.7.12.2. Jacob Eduard de Witte (1738-1809)
Jacob Eduard de Witte (1738-1809) was een zoon van zijn gelijknamige vader (1708-1790) en een 
broer van Johanna Jacoba (1744-1827) echtgenote van Johan Adriaan Esser (1741-1808). Hij was 
aanvankelijk militair en stadsarchitect van Amsterdam en emigreerde vervolgens naar Rusland. 
Gehuwd met Anna Johanna Eenichs en naderhand met Geertruida Overbeek.

927 Afdrukken van etsen van een kachel geplaatst in de schepenkamer te Amsterdam, 
1773, en van de nieuwe kerk te Ouderkerk aan de Amstel, 1775, beide naar 
tekeningen van J.E. de Witte gegraveerd door C. Philips Jz. en gedrukt door B. 
Mourik. Beide in duplo.
1773, 1775

928 Testament van Jacob Eduard de Witte (*15.11.1739-1809), opgesteld te St. 
Petersburg. Authentiek afschrift.
1808
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929 Brief van de ambtenaar der Burgerlijke Stand te Amersfoort aan de burgemeester 
van Nieuwer-Amstel betreffende de geboorte op 19 februari 1784 van Maria 
Elisabeth, dochter van Jacob Eduard de Witte en Geertruijda Overbeek.
1840

VI.2.2. Familie Van Tuyll van Serooskerken en geparenteerden

VI.2.2. FAMILIE VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN EN GEPARENTEERDEN
Door het huwelijk van M.A. Beelaerts van Blokland (1910-1990) met V.R. van Tuyll van Serooskerken 
raakten de families Beelaerts van Blokland en Van Tuyll van Serooskerken aan elkaar geparenteerd.

VI.2.2.1. Vincent Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken (1744-1794) en Dorothea Henriette Marie Louise de Pagniet (1751-1836)

VI.2.2.1. VINCENT MAXIMILIAAN VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (1744-1794) EN 
DOROTHEA HENRIETTE MARIE LOUISE DE PAGNIET (1751-1836)

930 Brieven van Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken (‘Belle van 
Zuylen’) aan haar broer V.M. daterend uit 1765-1792 en z.j., en aan haar 
schoonzuster D.H.M.L. geb. de Pagniet daterend uit 1781-1802, deels met 
afschriften van [W.A. Beelaerts van Blokland], alsmede concept van een brief van 
V.M. aan zijn zuster.
1765-1802
Gedrukt in Jean-Daniel Candaux e.a., Isabelle de Charrière, Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, Van 
Oorschot/Amsterdam 1979-1984 (10 delen, waarvan 1-6 correspondentie), als briefnummers 88, 90, 
215, 232, 241-242, 312, 321, 409, 447-448, 451, 457-459, 461-463, 465-467, 470-476, 479, 482-483, 
489, 491-492, 493, 495-497, 500-504, 505, 506, 513, 516, 521, 552, 586, 594, 603, 621-622, 624, 628, 
632-633, 640, 646, 704, 767, 780, 797, 1453, 1717, 1801, 1970 (in de editie foutief gedateerd op 25 
november 1796, moet zijn 24), 1990, 2046, 2059, 2079, 2136, 2176, 2294, 2447 – cursief gestelde 
nummers zijn de brieven aan Belle’s schoonzuster D.H.M.L. geb. de Pagniet. De brieven O.C. 2046 en
2079 met indirecte uitingen van ‘Belle van Zuylen’ overgebracht door haar tantezegger W.R. van 
Tuyll van Serooskerken in brieven aan zijn moeder, zijn in deze inventaris opgevat als brieven van 
zoon aan moeder en geborgen in inv.nr. 931.

931 Correspondentie van V.M. van Tuyll van Serooskerken en/of D.H.M.L. van Tuyll van 
Serooskerken geb. de Pagniet.
1768-1834
Zie ook inv.nr. 930 hierboven.
Afzenders/geadresseerden:

verwanten:
– echtelieden onderling, 1794
– Halkett, F., aan ‘cousin’, 1780
– neef Theodorus Frederik van Capellen, Delft (1761-1824, zoon van Alexander en Maria 

Louisa de Pagniet), 1794
– nicht Philipine van Haeften, Schaffelaar, 1789 en z.j.
– nicht Louise Reiniera van Tuyll van Serooskerken te Zuylen (1769-1803, echtgenote van Jan 

Anthony Taets van Amerongen), 1791
– schoonzuster JC van Tuyll van Serooskerken geb. Fagel aan D.H.M.L. geb. de Pagniet, 1794
– schoonzuster Johanna Maria de Perponcher Sedlnitzky geb. van Tuyll van Serooskerken 

(1746-1803), Den Haag en Geitenstein, 1794
– tantezegger Carel Emanuel van Tuyll van Serooskerken te Den Haag (1775-1845, zoon van 

Willem René en Johanna Catharina Fagel), 1808
– tantezegger Frederik Adriaan von der Goltz te Den Haag (huwde 1794 Isabella Agneta de 

Perponcher Sedlnitzky, dochter van Cornelis en Johanna Maria van Tuyll van Serooskerken), 
1795

– (schoon)vader D.J. van Tuyll van Serooskerken (1707-1776) en/of (schoon)moeder Helena 
Jacoba van Tuyll van Serooskerken geb. de Vicq (1724-1768), 1768

– zoon W.R. van Tuyll van Serooskerken, Utrecht, Parijs en in Zwitserland, 1791-1794, 1799-
1800 en z.j. [c. 1793]

– zoon C.L. van Tuyll van Serooskerken en schoondochter ML geb. Gildemeester, in Engelse 
marinedienst ter zee, Madeira, Temeraire, St. Domingo, Lymington (Portsmouth), Londen, 
Teddington/Hamptoncourt, Xanten, Petersham (Richmond), 1801-1802, 1807, 1814, 1819, 
1834 en z.j.

– zoon V.J.R. van Tuyll van Serooskerken, Frankfurt a/M, Sponheimertal bij Kreuznach, 1813
– zwager resp. broer R.J.C. de Pagniet, 1794
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– zwager W.R. van Tuyll van Serooskerken, 1794
– zwager C.E. de Charrière te Plombières, Couvet et Colombier, 1781-1806 en z.j.
– [zwager F.C.R. van Reede 5e graaf van] Athlone, 1781

niet-verwanten:
– Abbema, A.S., 1794
– Abbema, J.C., ’s-Graveland, 1780
– Berghuijs, [H.] en E.M. geb. Kolff, Amersfoort, 1794
– Buisserez de Blavenghem, [J.] de, Lille, 1812-1814
– Fèvre, [NN] Le, chirurgien en chef, Breda, Pont Saint Maxence, 1794
– Gelderen, Johan van, Rotterdam, 1795
– Olieslagers [?], NN, Maastricht, 1800
– Oranje, Willem erfprins van, Den Haag, 1794 en afschrift z.j. [c. 1793]
– Oranje (1774-1799), Frederik prins van, Camphin en Huis ten Bosch, 1793-1794
– Plaat, E.G. van der, Nijmegen, 1799
– Randwijck, F.S.C. van, Clingenbeek bij Arnhem,1780
– Schuler, [C]. van, 1794
– Snouckaert, [NN], souspréfet arrondissement Amersfoort, 1811
– Tulleken, J., IJverdun, met bijlage, 1793
– Vos van Steenwijk, J.[A.]. de, ‘Oldenhof’, 1792
– ongeïdentificeerden, 1780, 1794, 1822

932 Afschrift van een krantenbericht over een brand waarbij majoor [V.M.] van Tuyll van 
Serooskerken van het regiment Van Eck zich ternauwernood wist te redden maar 
zijn knecht George omkwam, met afschrift van het epitaaf door V.M. aan hem 
gewijd.
1776

933 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen V.M. van Tuyll van Serooskerken en 
D.H.M.L. de Pagniet.
1780

934 Akte van aanstelling van V.M. van Tuyll van Serooskerken tot heemraad van de 
rivier de Eem, met kwitantie wegens voldane kosten.
1780

935 Aan V.M. van Tuyll van Serooskerken en/of D.H.M.L. geb. de Pagniet door- of 
teruggeleide brieven: van I.A.E. de Charrière geb. van Tuyll van Serooskerken (‘Belle 
van Zuylen’) aan haar nicht (‘amie’) Anna Elisabeth van Reede van Athlone geb. van 
Tuyll van Serooskerken, 1781; van D.H.M.L. geb. de Pagniet aan ‘cousin’, onvolledig, 
1780; en van [NN] Le Fèvre chirurgien en chef te Pont Maxence aan C.E. de Charrière,
aan I.A.E. de Charrière geb. van Tuyll van Serooskerken en aan ‘citoyen’ Corsange te 
Parijs ten geleide bij de goederen van V.M. van Tuyll van Serooskerken en met als 
bijlage diens laatste wil, 1794.
1780, 1781, 1794
De brief van I.A.E. de Charrière geb. van Tuyll van Serooskerken is gedrukt in Jean-Daniel Candaux 
e.a., Isabelle de Charrière, Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, Van Oorschot/Amsterdam 1979-1984 
(10 volumes, waarvan 1-6 correspondentie) als brief nr. 494.

936 Testament van Maria Catharina wed. van Lochorst geb. van Tuyll van Serooskerken, 
zuster van Diederik Jacob en Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken, 1784, en 
codicil, 1786, met aanstelling van o.m. V.M. van Tuyll van Serooskerken tot legataris 
en executeur-testamentair; gelijktijdige authentieke afschriften, 1787.
1784-1787

937 Kwitantie van V.M. van Tuyll van Serooskerken namens zijn zuster I.A.E. de 
Charrière geb. van Tuyll van Serooskerken (‘Belle van Zuylen’) voor de wed. H. 
Spruijt te Utrecht voor de opbrengst van door haar verkochte exemplaren van de 
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Lettres de Miss Henley.
1786
Aangetroffen tussen de brieven van Belle aan V.M. (inv.nr. 930) ter hoogte van briefnr. 586, doch 
daarin niet genoemd.

938 Verklaring van de luitenants-kolonel graaf van Rechteren en [V.M.] van Tuyll van 
Serooskerken, kastelein Van Loe van het logement De Kroon te Zutphen en 
timmerman Baas over het huzarenstukje van luitenant Salantijn Hoffman.
1790

939 Epitaaf van gen.maj. graaf Van Wartensleben op burggraaf baron Elie van Lynden 
overleden 28 april 1793.
1793

940 Lofdicht op V.M. van Tuyll van Serooskerken bij zijn overlijden; gedrukt
1794

941 Brief van Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken (‘Belle van Zuylen’) 
aan haar schoonzuster [Johanna Catharina van Tuyll van Serooskerken geb. Fagel], 
z.j. 1799; uittreksel betreffende haar tantezegger W.R. van Tuyll van Serooskerken, 
tijdelijk bij haar gelogeerd, in handschrift van D.H.M.L. van Tuyll van Serooskerken 
geb. de Pagniet.
z.j. [1799]
Gedrukt in Jean-Daniel Candaux e.a., Isabelle de Charrière, Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, Van 
Oorschot/Amsterdam 1979-1984 (10 delen, waarvan 1-6 correspondentie) als briefnr. 2045, waaraan 
de bovenstaande identificatie van de geadresseerde is ontleend.

942 Rekening van J. Kol over de nalatenschap van Hendrik Jan van Tuyll van 
Serooskerken in leven generaal der cavalerie, kolonel van een regiment cavalerie en
eerste adjudant-generaal van de Prins van Oranje en diens echtgenote Maria Anna 
Singendonck, met kwitering door de erfgenamen, mede betreffende het hun bij 
substitutie toekomende uit de nalatenschap van Maria Catharina wed. van Lochorst
geb. van Tuyll van Serooskerken, 1802; gelijktijdig authentiek uittreksel.
1802
Tot de erfgenamen bij substitutie behoorde D.H.M.L. van Tuyll van Serooskerken geb. de Pagniet 
namens haar kinderen

943 Kwitantie voor D.H.M.L. van Tuyll van Serooskerken geb. de Pagniet wegens de 
afkoopsom van tienden.
1806

944 Uittreksels uit de retroacta der Burgerlijke Stand betreffende de doop in 1747 en het
huwelijk in 1780 van V.M. van Tuyll van Serooskerken en de geboorte in 1751 van 
D.H.M.L. de Pagniet.
1812, 1883

945 Afscheidsbrief van D.H.M.L. van Tuyll van Serooskerken geb. de Pagniet aan haar 
kinderen, 1832, met relaas van haar heengaan, 1836, en lofdicht van één van haar 
kinderen.
1832, 1836

946 Fragment van brief van [V.M. van Tuyll van Serooskerken] aan niet geïdentificeerde, 
geschreven tijdens zijn huwelijksreis in Zwitserland.
z.j. [c. 1780]
Dorsaal bijschrift vermeldt dat het om een afschrift van een brief van Belle van Zuylen zou gaan. Het 
handschrift is stellig dat van V.M. van Tuyll van Serooskerken.
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947 Grafschrift van Barthold de Pagniet (1753-1778), overleden te Istanboel en begraven 
te Beï Oglon, met geleidebrief van Gasp. Testa aan ‘ambassadeur’ en afschrift 
daarvan in handschrift van D.H.M.L. van Tuyll van Serooskerken geb. de Pagniet, 
zuster van overledene.
z.j. [c. 1780]

948 Potloodtekeningen nr. 4-6, mogelijk ontwerpen voor een schilderij te vervaardigen 
van D.H.M.L. van Tuyll van Serooskerken geb. de Pagniet met één van haar 
kinderen, vermoedelijk haar oudste zoon W.R.
z.j. [c. 1785]
Op tekening 4 is in inkt bijgeschreven: ‘men soude het kint voor op de nis kunne platsen en daardoor
quam het geheel in het gesig’

949 Uittreksels uit brieven van C.E. de Charrière te Colombier aan W.R. van Tuyll van 
Serooskerken (1743-1837, broer van V.M.) te Zuylen, vermoedelijk gemaakt ten 
behoeve van D.H.M.L. van Tuyll van Serooskerken geb. de Pagniet.
z.j. [c. 1795]

950 Genealogie van de familie De Pagniet.
z.j. [c. 1800]

951 Gedrukte advertentie met lithografische afbeelding van de ‘Maison d’Education’ 
van de prins van Wied te Neuwied, met handgeschreven afschrift en kopie; 
aantekeningen van botanische aard in hetzelfde of sterk gelijkend afschrift; 
vierregelig gedicht over ‘notre prince’ gesigneerd door [of geadresseerd aan] baron 
de Tuyll de Zuijlen.
z.j. [c. 1800]
Volgens Jean-Daniel Candaux e.a., Isabelle de Charrière, Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, Van 
Oorschot/Amsterdam 1979-1984 (10 delen, waarvan 1-6 correspondentie) briefnr. 619 heeft V.M. van 
Tuyll van Serooskerken overwogen om zijn oudste zoon in Neuwied op kostschool te doen.

952 Afschrift van een [deel van een] brief van juffrouw Le Jeune over het heengaan van 
[haar moeder?], met bijschrift in handschrift van D.H.M.L. van Tuyll van 
Serooskerken geb. de Pagniet.
z.j. [c. 1820]

953 Eigenhandige aantekeningen van D.H.M.L. van Tuyll van Serooskerken geb. de 
Pagniet over haar afstamming, kinderen en nog levende verwanten van haar 
vaders- en moederskant.
z.j. [c. 1825]

VI.2.2.2. Isabelle Agneta Elisabeth de Charrière geb. van Tuyll van Serooskerken (‘Belle van Zuylen’) 1740-1805

VI.2.2.2. ISABELLE AGNETA ELISABETH DE CHARRIÈRE GEB. VAN TUYLL VAN 
SEROOSKERKEN (‘BELLE VAN ZUYLEN’) 1740-1805

954 Geschriften van I.A.E. van Tuyll van Serooskerken.
1794-1800 en z.j.
Bevat:

– ‘La parfaite liberté ou les Vous et les Toi’, fragment omvattende de pp. 1-27 en 44 
(doorgehaald), beschreven in Jean-Daniel Candaux e.a., Isabelle de Charrière, Belle de 
Zuylen, Oeuvres complètes, Van Oorschot/Amsterdam 1979-1984 (10 delen) 7 p. 365 en 726 
als ‘A’ en gelokaliseerd bij de Hoge Raad van Adel, depot M.A. Beelaerts van Blokland; 1794;

– ‘Camille ou le nouveau roman’, synopsis van een verder niet bekend werk, vermeld en 
afgebeeld in Candaux, Oeuvres complètes 9 p. 351-355 en 813; 1796;

– ‘Puisqu’il faut que je dicte’, Candaux, Oeuvres complètes 9 p. 759, p. 896 toegeschreven 
aan onbekende hand, hoogstwaarschijnlijk die van tantezegger W.R. van Tuyll van 
Serooskerken, de daarin aangebrachte correcties kunnen van Belle van Zuylen zijn; [1799-
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1800];
– Sprookje ‘Il y avoit une fois un jeune prince’, Candaux, Oeuvres complètes 9 p. 715 en 882 

als ‘Le prince badin’; [1799-1800];
– ‘J’ai parlé avec l’auteur des trois Femmes’, Candaux, Oeuvres complètes 9 p. 791 (als ‘Texte 

sur Jan Praal’); [c. 1795];
– ‘En gij o zon’, vierregelig gedicht, in Candaux, Oeuvres complètes 10 p. 427 (Vers 72); 

[c.1800];
– ‘Aux Muses’, tekst aanvangend met ‘Puisqu’il faut que j’écrive’, vermeld in Oeuvres 

complètes 10 p. 289, p. 598 terecht toegeschreven aan handschrift van W.R. van Tuyll van 
Serooskerken; [1799-1800];

– ‘Je suis d’autant plus dégoutée’, Candaux, Oeuvres complètes 10 p. 292 (als ‘Reflexions sur 
l’éducation’, p. 598 het handschrift terecht toegeschreven aan W.R. van Tuyll van 
Serooskerken); [1799-1800].

– Van de overige literaire teksten die in Candaux, Oeuvres complètes opgegeven worden als 
berustend in de ‘collectie Van Tuyll van Coelhorst’ is vers nr. 69, gedrukt bij Candaux, 
Oeuvres complètes 10 p. 424 en 642 als ‘Adeldom is niet meer’, aangetroffen in inv.nr. 955, 
briefnr. 2078 in de nummering van Candaux, Oeuvres complètes – de verwijzing in 
Candaux, Oeuvres complètes 10 naar een brief van oktober 1799 moet op een vergissing 
berusten, aangezien er geen brief van oktober 1799 aan W.R. van Tuyll van Serooskerken is 
opgenomen. Vers nr. 75 in Candaux, Oeuvres complètes 10 p. 431 en 644 (‘Salut, Salut, Faîte 
nouveau’) maakt deel uit van de tekst van inv.nr. 955, briefnr. 2192 in de nummering van 
Candaux, Oeuvres complètes. Vers nr. 73 in Candaux, Oeuvres complètes 10 p. 428 en 643 
(‘Mais au defaut de poëtique ivresse’) is bij de inventarisatie van het archief niet meer 
aangetroffen. Over de oorzaak en achtergrond van de aanwezigheid van deze literaire 
geschriften in het familiearchief van haar verwanten bestaat geen duidelijkheid. Mogelijk 
heeft tantezegger W.R. van Tuyll deze stukken meegenomen van zijn verblijf bij zijn tante in 
1799-1800.

VI.2.2.3. Willem René van Tuyll van Serooskerken (1781-1852)

VI.2.2.3. WILLEM RENÉ VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (1781-1852)

955 Brieven van Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken (‘Belle van 
Zuylen’) aan haar tantezegger W.R. van Tuyll van Serooskerken, alsmede van hem 
aan zijn tante.
1793-1805
Gedrukt in Jean-Daniel Candaux e.a., Isabelle de Charrière, Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, Van 
Oorschot/Amsterdam 1979-1984 (10 delen, waarvan 1-6 correspondentie) als briefnummers 1083, 
1176, 1388, 1716, 1778, 1794, 1819, 1846, 1863, 1911, 1967, 1991, 2016, 2048-2050, 2057 (W.R. aan 
tante), 2058, 2078, 2088, 2093, 2095, 2101, 2107 (W.R. aan tante) met bijgeschreven 2108, 2110, 2112, 
2113, 2114, 2115, 2118, 2124, 2125, 2130, 2140, 2158, 2164, 2183, 2192, 2206, 2208, 2220, 2225, 2236, 
2240, 2252, 2259, 2265, 2284, 2286, 2310, 2323, 2335, 2356, 2405, 2409, 2441, 2442, 2455, 2458, 
2469, 2470, 2471, 2489, 2531, 2541, 2549. In nr. 2078 aangetroffen het papiertje met het kwatrijn 
‘Adeldom is niet meer’ dat in Candaux, Oeuvres complètes, bij de brief en opnieuw als vers 69 in deel
10 p. 424 en 642 is afgedrukt, daar met referentie aan een (niet bestaande) brief van oktober 1799. 
Het vierregelig vers ‘Salut, Salut, Faîte nouveau’ afgedrukt als vers 75 in Candaux, Oeuvres 
complètes 10 p. 431 en 644 maakt deel uit van brief 2192. Bijgevoegd de omslagen waarin de brieven
werden aangetroffen, waarvan één met aantekening van een der bewerkers.

956 Correspondentie van W.R. van Tuyll van Serooskerken.
1793-1851 en z.j.
Zie ook inv.nr. 955.
Afzenders/geadresseerden:

verwanten:
– aangehuwde neef G.A.G.Ph. van der Capellen, Milaan, Parijs, Vollenhove, 1834-1841 en z.j. 

[c. 1845]
– achterneef Hendrik Willem Jacob van Tuyll van Serooskerken (1778-1824), Djokjakarta, 1822
– achterneef J.M. van Tuyll van Serooskerken, gouverneur van Utrecht, met bijlage, 1820
– [achterneef W.R.] van Tuyll van Serooskerken [(1813-1888)], z.j. [1849-1852]
– oom C.E. de Charrière, Colombier (CH), 1806
– oomzegger Amedée van de Bogaerde, Den Haag, 1849
– oomzegger Vincent Gildemeester van Tuyll van Serooskerken, Toronto, New York, Batavia, 

1841, 1842, 1851
– schoonzuster M.L. van Tuyll van Serooskerken geb. Gildemeester, 1836
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– vader V.M. van Tuyll van Serooskerken mede aan broer Carel Lodewijk, 1793
– zuster J.H.M.A. van Tuyll van Serooskerken de Pagniet, Utrecht, 1836-1837 en z.j. [c. 1840]

niet-verwanten:
– aide-de-camp van prins Alexander, 1841
– Buisserez de Blavenghem, [J.] de, Lille, 1813
– Butini, arts, Genève, 1799 (Zie ook inv.nr. 958)
– Chapuis, L.E., Parijs, 1800
– Da Gama Machado, NN, Parijs, 1824 (Zie ook inv.nr. 987)
– Dubouchet, dr. NN, Parijs, Den Haag, 1845-1846
– Hesselt van Dinter, W. en J., Mesch, 1806
– Ivernois, C. d’, burgemeester van Colombier (CH), 1802-1808
– Marion, A., Parijs, 1840
– Muilman, N.P., Parijs, 1824
– Muilman geb. Deutz, M., Bern, 1836
– Pallandt, F.[W]. van, z.j. [c. 1845]
– Ridderschap van Utrecht, president van, 1838, gedrukt
– Rijsenburg, rentmeester van, 1815
– Wilhelmina, koningin, 1836

957 Testament van Isabella Agneta van Tuyll van Serooskerken (1718-1800) te Utrecht, 
1797; uittreksel betreffende het legaat ten gunste van haar achterneef W.R. van 
Tuyll van Serooskerken en aanwijzing van diens moeder als voogdes in het legaat 
gedurende de minderjarigheid van de legataris, 1800.
1797-1800

958 Voorschrift van de arts Butini te Genève voor de behandeling van W.R. van Tuyll van
Serooskerken tijdens zijn verblijf in Zwitserland bij zijn tante I.E.A. de Charrière geb. 
van Tuyll van Serooskerken (‘Belle van Zuylen’).
1799

959 Aantekeningen van W.R. van Tuyll van Serooskerken van zijn reis naar en verblijf te 
Colombier (CH) bij zijn tante I.A.E. de Charrière geb. van Tuyll van Serooskerken
1799-1800

960 Fragment-brief van NN te Spa aan [W.R. Van Tuyll van Serooskerken], 1800, 
enveloppe gericht aan W.R. maar niet behorend bij die fragment-brief, klad van een
sprookje ‘Dorothée’ opgedragen aan ‘ma bonne amie’ voorzien van proeven van 
handtekeningen van W.R., klad van een roman ‘Les soirées d’été’, gekleurde 
tekeningetjes en lofdicht op ‘Nederlandsch Melpomene’ Wattier-Ziezenis, 1827.
1800-1827
Bijeen aangetroffen en gelaten.

961 Stukken betreffende de benoeming en werkzaamheden van W.R. van Tuyll van 
Serooskerken als watergraaf van het College ter directie van de rivier de Eem.
1803, 1832, 1836, 1843, 1851

962 Rekening van W.R. van Tuyll van Serooskerken als baljuw van het kwartier van 
Eemland over 1808, met borderel, ingediend 1809 en afgehoord 1810.
1808-1810
Dorsale aantekening: ‘afgedaan, kan verscheurd worden’.

963 Akte van verlening door de Universiteit van Utrecht aan W.R. van Tuyll van 
Serooskerken van de graad van doctor in beide rechten honoris causa.
1810 1 charter

964 Rekest van C. Vollenhoven, advocaat bij de Conseil d’Etat te Parijs, namens W.R. van
Tuyll van Serooskerken aan de aartskanselier van het keizerrijk, de hertog van 
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Parma om een adelsdiploma, aangezien hij nimmer over zo’n stuk heeft beschikt en
er zonder, ingevolge de wet van 26 augustus 1811, zijn adellijke titel en wapen niet 
meer mag voeren, met als bijlage notariële akte van bekendheid.
1812

965 Genealogie van en genealogische notities betreffende de familie Van Tuyll van 
Serooskerken. z.j.
[1819 à 1820]
Geeft voor Vincent Gildemeester van Tuyll één zoon en drie dochters, terwijl hij uiteindelijk 4 zoons 
en 8 dochters heeft gehad. De derde dochter werd geboren 24 feb 1819, de vierde 23 juni 1820. 
Opsteller vermoedelijk Willem René van Tuyll (1781-1852).

966 Correspondentie van 1822 tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
gedeputeerde Staten van Utrecht en de balije Utrecht van de Duitse Orde 
betreffende het Ordereglement; [gelijktijdige] afschriften.
[1822]
W.R. van Tuyll van Serooskerken was gedeputeerde in Utrecht.

967 Convocaten voor vergaderingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en 
stukken betreffende de werkzaamheden van de Kamer ingekomen bij [W.R.] van 
Tuyll van Serooskerken van Coelhorst (1781-1852)
1827-1835

968 Traktaat over de goddelijke inspiratie van de schriften, met geleidebrief van [J.L.?] 
van Zuylen van Nijevelt aan [W.R. van Tuyll van Serooskerken].
1834

969 Geleidebrief aan W.R. van Tuyll van Serooskerken van de waarnemend kanselier van
de Orde van de Nederlandse Leeuw ten geleide bij de ordetekenen van ridder in die 
orde.
1837

970 Rekening van W.R. van Tuyll van Serooskerken over de nalatenschappen van zijn 
vader V.M. van Tuyll van Serooskerken en moeder D.H.M.L. geb. de Pagniet, met 
kwitering door of namens de erfgenamen voor het hun toekomende.
1837

971 Gekwiteerde rekeningen en kwitanties voor W.R. van Tuyll van Serooskerken
1839-1850

972 Testament van W.R. van Tuyll van Serooskerken, waarbij hij zijn ongehuwde zuster 
J.H.M.A. van Tuyll van Serooskerken de Pagniet als zijn erfgename aanwijst, 1837, 
met akte van deponering, 1839, en proces-verbaal van opening, 1852. Gelijktijdig 
authentiek afschrift.
1852

973 Vergunning van de prefect in het departement Seine tot uitgifte aan de 
Nederlandse gezant te Parijs van twee vierkante meter grond op de cimetière du 
Nord voor de bijzetting van het stoffelijk overschot van W.R. van Tuyll van 
Serooskerken, met kwitantie voor de voldoening der leges.
1852

974 Verslag van [W.R. van Tuyll van Serooskerken] van een reis met zijn moeder van 
Utrecht naar het legerkamp tussen Breda en Dongen voor een bezoek aan zijn oom 
R.J.C. de Pagniet en zijn vader V.M. van Tuyll van Serooskerken.
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z.j. [c. 1793]

975 Afschriften door W.R. van Tuyll van Serooskerken van brieven van zijn vader uit 
diens laatste dagen in 1794 en van de chirurg Le Fèvre; incompleet.
z.j. [c. 1800]
Vgl. inv.nrs. 931 en 935.

976 ‘Histoire de Jeannette Raimond’, vertelling vermoedelijk geschreven door W.R. van 
Tuyll van Serooskerken
z.j. [c. 1800]
Aangetroffen bij de stukken geborgen in inv.nr. 1144. De hier beschreven tekst is blijkens uitgegomd 
rood potloodschrift in bewerking geweest bij de uitgevers van Jean-Daniel Candaux e.a., Isabelle de 
Charrière, Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, Van Oorschot/Amsterdam 1979-1984 (10 delen)maar 
daarin niet opgenomen.

977 Lijst in handschrift van W.R. van Tuyll van Serooskerken van akten van 
huwelijksvoorwaarden van leden van de familie van Tuyll, waarvan afschriften 
onder de schrijver berusten; en genealogische aantekening betreffende de 
voorzaten van zijn moeder D.H.M.L. geb. de Pagniet.
z.j. [c. 1800 en c. 1850]
Betreft huwelijken tussen Reynoud van Tuyll en Sibelia van der Havene (1369), Pieter van Tuyll en 
Margaretha van Zuidland (1398), Hugo van Tuyll en Catharina van Raveschot (1425), Pieter van Tuyll 
en Hadewijf van der Maelstede (1464), Jacob van Serooskerken en Jacomina van den Eynde (1494), 
Hieronymus van Serooskerken en Eleonora Micault (1532) en Philibert van Serooskerken en 
Catharina Sandelijn van Heerenthout (1564)

978 Diverse aantekeningen toegeschreven aan W.R. van Tuyll van Serooskerken (1781-
1852), overwegend betreffende historische onderwerpen, alsmede enkele 
gedichten.
z.j. [c. 1790-1825]

979 Uittreksel uit de akte van scheiding van de nalatenschap van [D.H.M.L. van Tuyll van
Serooskerken geb. de Pagniet] betreffende de toescheiding aan [haar oudste zoon] 
W.R. van Tuyll van Serooskerken van het buiten Coelhorst bestaande uit herenhuis, 
stallingen, koetshuis, boerderijen, tuinmans- en daggelderswoningen en circa 79 
bunder en ruim 1 hectare bouw-, wei- tuin-, bos- en boomgaardgronden en 
uitgezonderd enkele naderhand verworven percelen.
z.j. [c. 1836]

VI.2.2.4. Carel Lodewijk van Tuyll van Serooskerken (1784-1835) en Marie Louise Gildemeester (1790-1860)

VI.2.2.4. CAREL LODEWIJK VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (1784-1835) EN MARIE 
LOUISE GILDEMEESTER (1790-1860)

980 Brieven van I.A.E. de Charrière geb. van Tuyll van Serooskerken (‘Belle van Zuylen’) 
aan haar tantezegger C.L. van Tuyll van Serooskerken, deels meegeschreven door 
diens broer W.R. van Tuyll van Serooskerken tijdens zijn verblijf in Zwitserland.
1797, [1798, 1799]
Gepubliceerd in H.H. Jongbloed, ‘Four new items of Belle-Lettrie (1797-1799)’ in Cahiers Isabelle de 
Charrière / Belle de Zuylen Papers 7 (2012) p. 117-132. Niet opgenomen in Jean-Daniel Candaux e.a. 
Isabelle de Charrière, Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, Van Oorschot/Amsterdam 1979-1984 (10 
delen).

981 Akten van aanstelling van [Carel Lodewijk] van Tuyll van Serooskerken tot vaandrig 
in het Engelse ‘German Legion’ resp. tot luitenant in het regiment infanterie onder 
bevel van kolonel Frederick de Watteville.
1806, 1807



2.21.253 Beelaerts van Blokland 301

982 Correspondentie van C.L. van Tuyll van Serooskerken (1784-1835) en zijn echtgenote
M.L. geb. Gildemeester.
1806-1828 en z.j. [c. 1830]
Zie ook inv.nr. 980 hierboven.
Afzenders/geadresseerden:

– echtelieden onderling, 1820, 1828
– zoon V.G. van Tuyll van Serooskerken, 1827
– (schoon)moeder D.H.M.L. geb. de Pagniet te Utrecht, 1806, 1828, 1834 en z.j.
– (schoon)zuster J.H.M.A. van Tuyll van Serooskerken de Pagniet, Utrecht z.j. [c. 1830]
– ongeïdentificeerd, 1806 en [1828]
– [Tonea, Tonia, Tonca?], Brussel, 1818

983 Overeenkomst tussen C.L. van Tuyll van Serooskerken (‘van IJzendoorn’) en Edward 
Christopher Taylor betreffende het salaris en de onkostenvergoeding welke Taylor 
zal genieten gedurende zijn verkenning in Canada naar investeringsmogelijkheden 
ten behoeve van van Tuyll van Serooskerken, 1832, met geleidebrief van ‘M.T.’ aan 
Vincent Gildemeester van Tuyll van Serooskerken verblijvend in de VS, 1848.
1832, 1848
M.T. vermoedelijk wel te verstaan als ‘Marie Tuyll en dan te identificeren met de weduwe Marie 
Louise geb. Gildemeester van C.L. van Tuyll van Serooskerken.

984 Akte van volmacht van M.L. van Tuyll van Serooskerken geb. Gildemeester voor 
zichzelf en als wettig voogdes van haar minderjarige kinderen op haar oudste zoon 
V.G. van Tuyll van Serooskerken, onderweg naar Amerika, tot waarneming van de 
belangen van wijlen haar echtgenoot C.L. van Tuyll van Serooskerken in Canada.
1836

985 Uittreksels uit het overlijdensregister van Versailles betreffende M.L. van Tuyll van 
Serooskerken geb. Gildemeester. In drievoud.
1860

986 Uittreksels uit het huwelijksregister van de parochie St. Mary-le-Bone, Middlesex, 
Engeland en uit de overlijdensregisters van Versailles en Hillegom betreffende het 
huwelijk in 1811 en de overlijdens in 1835 resp. 1860 van C.L. van Tuyll van 
Serooskerken (1784-1835) en zijn weduwe M.L. geb. Gildemeester.
1860, 1881, 1884

987 Afschriften van testamentaire disposities getroffen door Jozé Joachim da Gama 
Machado, ambassaderaad van de Portugese ambassade te Parijs, 1823-1861, met 
authentisering door de Portugese consul te Parijs, 1861.
1861
Maakt onder nr. 54 de dochter Isabella van Tuyll [denkelijk: Eleonore Isabella Jane van Tuyll van 
Serooskerken 1853-1936] van zijn nicht Van Tuyll [denkelijk: M.L. van Tuyll van Serooskerken geb. 
Gildemeester] erfgename, in plaats van tevoren Adeline Walpole.

988 Uittreksel uit het huwelijksregister van St. Mary-le-Bone, Middlesex, betreffende 
het in 1811 voltrokken huwelijk van C.L. van Tuyll van Serooskerken met M.L. 
Gildemeester.
1860

989 Testament van C.L. van Tuyll van Serooskerken, 1819, ongedateerde afschriften; 
uittreksel uit het overlijdensregister van Hillegom betreffende het overlijden in 1835
van C.L. van Tuyll van Serooskerken, 1860; met aantekening van H.M. van Tuyll van 
Serooskerken betreffende de voogdij over diens toen minderjarige kinderen en de 
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samenstelling van de nalatenschap, z.j. [c. 1860].
1860 en z.j. [c. 1860]

990 Engelstalige aantekening betreffende het erfrecht van de kinderen van C.L. van Tuyll
van Serooskerken en M.L. geb. Gildemeester in de trustfondsen van de 
nalatenschap van de moeder van M.L., Anna Thérèse Machado.
z.j. [c. 1860]

VI.2.2.5. Jacoba Helena Maria Anna (Marianne) van Tuyll van Serooskerken de Pagniet (1787-1859)

VI.2.2.5. JACOBA HELENA MARIA ANNA (MARIANNE) VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN DE 
PAGNIET (1787-1859)

991 Correspondentie.
1834, 1852
Afzenders:

– Frederik prins der Nederlanden, Berlijn, 1852
– broer C.L. van Tuyll van Serooskerken te Elsbroek bij Hillegom, 1834
– [S.R.?] van Taets van Amerongen kamerheer namens de koning

992 Gekwiteerde rekeningen en kwitanties voor J.H.M.A. van Tuyll van Serooskerken
1853-1859

993 Huishoudelijk Reglement voor de afdeling Amersfoort van het Genootschap voor 
Landbouw en Kruidkunde. Gedrukt.
1858
Het Genootschap heette naderhand het Utrechts Landbouwgenootschap.

VI.2.2.6. Vincent Gildemeester van Tuyll van Serooskerken (1812-1860) en Charlotte Henriette Mansfield (1818-1869)

VI.2.2.6. VINCENT GILDEMEESTER VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (1812-1860) EN 
CHARLOTTE HENRIETTE MANSFIELD (1818-1869)

994 Stukken betreffende het verblijf van V.G. van Tuyll van Serooskerken in de 
Verenigde Staten.
1833-1834

995 Correspondentie van V.G. van Tuyll van Serooskerken
1842-1858 en z.j. [c. 1850]
Zie ook inv.nr. 996.
Afzenders/geadresseerden:

verwanten
– moeder M.L. van Tuyll van Serooskerken geb. Gildemeester, 1848
– schoonmoeder Mary geb. Buchanan Smith (1788-1868) wed. van John Edward Mansfield 

(1777-1841), 1842-1844
– zoon W.C.R., 1858
– zuster Harriet [Henriette] von Motz geb. van Tuyll van Serooskerken te Arnhem, 1853
– zwager Louis von Motz te Arnhem, 1852, 1858
– zwager Amédée de Bogaerde, 1855 en z.j. [1853]
– [zwager?] J.S. Mansfield, 1844

niet-verwanten:
– Banka, resident van, 1852
– bankier en/of effectencommissionair, Parijs, 1855
– Dekker, [NN], 1855
– [Dielwart?, NN], Billiton, 1855
– Haeften, C.U. van, Batavia, 1855
– Hendrik prins der Nederlanden, 1850-1857 en z.j.
– Hoboken, A. van & Zn., Rotterdam, 1850-1851, 1856 en z.j. [c.1855]
– Horace, z.j. [c. 1855]
– Loudon, J., 1851-1856
– Modderman, [NN] jr., Batavia, 1851
– Oldham, Thomas, [Tilkit?], 1851
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– Overbeek, C.L., Tandjong Pandan, 1854-1855
– Pahud, [NN], Den Haag, 1851
– Ragut, J. namens Prins Hendrik, 1856
– Reynst en Vinju te Batavia, 1855-1856
– Swavink, R. v.d., Den Haag, 1850
– Theyssens, J., Brussel, 1853
– Tunstill, E., Londen, z.j. [c. 1850]
– Voort, G.A. van der, Amsterdam, 1845, afschrift
– Willem II, koning [1848]
– ongeïdentificeerd, 1850, 1851, 1856

996 Brieven gewisseld tussen V.G. van Tuyll van Serooskerken en zijn echtgenote C.H. 
geb. Mansfield.
1843-1844, 1847, 1851-1854, 1856-1857 en z.j. [c. 1850-1855]

997 Correspondentie van C.H. van Tuyll van Serooskerken geb. Mansfield (Blot, Blotty)
1844-1868 en z.j. [c. 1850]
Zie ook inv.nr. 995.
Afzenders/geadresseerden:

verwanten:
– [broer? zuster?] M. Mansfield, 1857, 1862
– [broer? zuster? NN] Mansfield, 1861
– ‘cousin’ M.P. te Baltimore, z.j.
– dochter [H.A.C.V.] (‘Amy’), 1860
– dochter M.L.O.N. en Gustave Hagen te Baden-Baden, 1856
– dochter M.L.O.N. (‘Naggy’), [1858], 1860 en
– dochter S.M.H.B.W. (‘Pussy’) te Den Haag, 1858, 1860
– dochter S.M.H.B.W. (‘Pussy’) en schoonzoon J.R. Yorke te Parijs, 1868
– moeder Mary geb. Buchanan Smith (1788-1868) wed. van John Edward Mansfield (1777-

1841) , 1844, 1847-1849, 1851, 1857, 1860 en z.j. [c. 1855]
– moeder M.B. geb. Smith en zuster NN, 1847
– neef W [ook wel: G]. de Tuyll te Den Haag aan ‘chère cousine’, 1860 en z.j. [c. 1865]
– nicht M.P. Turner, 1861-1862
– schoonmoeder M.L. van Tuyll van Serooskerken geb. Gildemeester, 1848
– schoonzuster Otteline van de Bogaerde geb. van Tuyll van Serooskerken, z.j. [c. 1860]
– schoonzuster Harriet von Motz geb. van Tuyll van Serooskerken te Den Haag en Arnhem, 

1847 en z.j. [c. 1865]
– schoonzuster Reiniera van Tuyll, 1863
– zoon W.C.R. en dochter M.L.O.N. te Baden-Baden, 1858
– zoon W.C.R. en Gustave Hagen te Versailles, z.j. [1856]
– zoon W.C.R. te Straatsburg en Baden, z.j. [c. 1860]
– zuster Isabella Dutton geb. Mansfield, 1848-1849, 1858-1859, 1861-1862 en z.j. [c. 1865]
– zuster (?) Mary Milbanke, 1848
– zuster Emily [gehuwd] Milbanke, 1847-1848
– zuster Annie Mansfield, 1859

niet-verwanten:
– Antoinette, Den Haag, 1858
– Argnan (?), L’, Parijs, z.j.
– ‘Belle’, Valkenburg, 1857 en z.j. [c. 1860]
– Bogaerde, NN de, broer van zwager Amédée, z.j. [c. 1865]
– Borneme[y?], Georgina, Parijs, 1858, 1860
– Ex[er]stein, Johan, 1862
– Flers, Octavie J. de, Versailles, 1862
– Geiger, A.[C.?], Vouvray (F.), 1863
– Hagen, Gustave, 1860, 1862 en z.j. [c. 1860]
– Hendrik prins der Nederlanden, 1853, 1860
– Hughes, Peggy, Den Haag, z.j. [c. 1850]
– Landry, P.J., Den Haag, 1860
– Menchikoff, L. en Marc (?), Baden, 1861 en z.j.
– Mo[retin?], F. de, Parijs, 1858
– Oriolla, Louise d’, Berlijn, Koblenz, Oostende, 1858, 1860 en z.j. [c. 1860]
– Poy[…], C., Baden-Baden, 1860
– Roggenbach, Antoinette von, geb. von Andlau namens groothertogin Louise van Baden, 
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1860
– Sandbach, J.M., Nice, [1858]
– Saxe-Weimar, [NN] de, Den Haag, 1860
– Schmolck, [notaris F.M.], Den Haag, 1864-1865, 1868 en z.j.
– Sophie koningin der Nederlanden, 1861, 1865
– Stolipine (?), Ch[..], Karlsruhe en Baden, 1862 en z.j. [c. 1860]
– Strachey, [S.?], Bristol, 1862
– Valette, Renée comtesse de La, Passy, 1863
– ongeïdentificeerden 1858, 1868 en z.j. [c. 1865]

998 Correspondentie en aantekeningen van resp. voor V.G. van Tuyll van Serooskerken 
en verdere stukken betreffende de concessie voor de Billiton-onderneming en de 
deelname van prins Hendrik der Nederlanden daarin.
1848-1858 en z.j.
Zie ook de correspondenties in inv.nr. 995-997.

999 Uittreksel uit het huwelijksregister van ’s-Gravenhage betreffende het huwelijk van 
V.G. van Tuyll van Serooskerken en C.H. Mansfield.
1852

1000 Staat van betalingen en voorschotten verstrekt aan lokaal personeel op Billiton in 
de eerste helft van 1852 en ruwe plattegrond van de situatie van ‘onze kollong’.
1852 en z.j.

1001 Handgeschreven verslag van het bezoek in 1851 van de Gouvernementscommissie 
voor het onderzoek naar den mineralen rijkdom van Billiton in gezelschap van V.G. 
van Tuyll van Serooskerken en J. Loudon aan Billiton, gedateerd Den Haag 1 februari
1853.
1853

1002 Correspondentie van V.G. van Tuyll van Serooskerken resp. zijn weduwe C.H. geb. 
Mansfield met hun belangenbehartigers Ware & Westall (Charles J. Ware & Harry 
Westall) te Londen en Thomas Mercer Jones in Toronto betreffende hun belangen 
in Engeland en Canada.
1858-1868
Betreft Engelse spoorwegaandelen en grondbezit in Canada (en Engeland?).

1003 Correspondentie en verdere stukken betreffende de pogingen om de Billiton-
concessie van 1852 te verkopen, de betrokkenheid daarbij van A.A.R. (Amédée) van 
de Bogaerde ten behoeve van zijn zwager V.G. van Tuyll van Serooskerken, de door 
V.G. aan zijn zwager voorgestelde vergoeding en de juridische procedure die 
Bogaerde na overlijden van zijn zwager tegen diens erfgenamen is begonnen tot 
verkrijging van het hem toegezegde.
1859-1861

1004 Geleidebrief van de bankier P.J. Landry bij niet aangetroffen saldobiljet van 
rekening-courant met C.H. geb. Mansfield, 1861, en saldobiljetten van rekening-
courant van C.H. met de Haagse notaris F.M. Schmolck, 1863-1864,
1861, 1863-1864

1005 Lijst van effecten in ‘Kavel H’ en kwitantie van L.J.S. von Motz voor notaris 
Schmolck te Den Haag wegens betaling van de goederen die Von Motz in 1861 bij de
algehele verkoping had gekocht en nu voor kostprijs aan de weduwe V.G. van Tuyll 
geb. Mansfield heeft afgestaan.
1863 en z.j.
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1006 Nota van de Billiton Maatschappij voor C.H. geb. Mansfield voor zichzelf en als 
voogdes van haar minderjarige kinderen voor haar deel van het per ultimo 1863 
verschuldigde als erfgenaam van de voormalige concessionaris V.G. van Tuyll van 
Serooskerken
1864

1007 Akte van vaststelling door C.H. van Tuyll van Serooskerken geb. Mansfield en W.R. 
van Tuyll van Serooskerken grootmeester van ’s konings huis als toeziend voogd 
over haar minderjarige kinderen van het gezamenlijk vermogen van die kinderen.
1865

VI.2.2.7. Henri Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken (1827-1888) en Josephine Maria Walpole (1828-1907)

VI.2.2.7. HENRI MAXIMILIAAN VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (1827-1888) EN 
JOSEPHINE MARIA WALPOLE (1828-1907)

1008 Testament van J.H.M.A. van Tuyll van Serooskerken ‘de Pagniet’, 1852, met akte van
deponering, 1852, en akte van opening, 1859; authentiek afschrift en uittreksel 
betreffende de begunstiging van H.M. van Tuyll van Serooskerken met Coelhorst 
onder de verplichting tot onderhoud van de kapel en de daarin liggende graven, z.j. 
[1859].
1852-1859

1009 Correspondentie van H.M. van Tuyll van Serooskerken
1857-1887 en z.j. [c. 1885]
Afzenders/geadresseerden:

– nicht J.C.M. geb. van Tuyll van Serooskerken en echtgenoot C.J. van Zuylen van Nievelt, 
1865

– oomzegger W.C.R. van Tuyll van Serooskerken te huis ‘Oosterbeek’, Den Haag, z.j. [1885]
– tante [J.H.]M.[A.] van Tuyll van Serooskerken de Pagniet te Coelhorst, 1857
– Geest, J.G. van der, aannemer, Amersfoort, 1885 en z.j. [c. 1885]
– Hengelaar, J. van, notaris, Utrecht, 1887
– Utrecht, Gedeputeerde Staten van, 18[7]7

1010 Stukken betreffende het huwelijk en de huwelijksvoorwaarden tussen H.M. van 
Tuyll van Serooskerken en J.M. Walpole, waaronder het eigendomsbewijs van H.M. 
van het landgoed Coelhorst.
1860

1011 Stukken ingekomen bij H.M. van Tuyll van Serooskerken van Coelhorst (1827-1888) 
in kwaliteit als lid van de plaatselijke ‘commissie voor de oprigting van een 
Nationaal Gedenkteeken voor November 1813’ en afgevaardigde van die 
plaatselijke commissie naar de plechtige onthulling.
1863, 1869

1012 Uittreksel uit het geboorteregister van Den Haag betreffende de geboorte in 1827 
van H.M. van Tuyll van Serooskerken
1872

1013 Convocaat voor [H.M.] van Tuyll van Serooskerken, echtgenote en mej. V. de Flers 
voor een audiëntie bij de paus.
1882

1014 Uittreksel uit het overlijdensregister van Hoogland betreffende het overlijden van 
HM van Tuyll van Serooskerken
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1889

1015 Stukken betreffende de berekening en verrekening van successierecht verschuldigd 
over de nalatenschap van H.M. van Tuyll van Serooskerken
1889

1016 Kwitanties van resp. namens M.L. van Goudoever voor J.M. geb. Walpole wegens 
ontvangst van jaarlijkse rente op een hypothecair kapitaal ten behoeve van dames 
Van Goudoever, 1897, 1899, met geleidebrief, 1897.
1897, 1899

1017 Foto van H.M. van Tuyll van Serooskerken en echtgenote met Bart Smink en Cato 
Termaten voor huis Coelhorst, z.j. [c. 1880], met dorsale aantekeningen van M.W. 
van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van Alphen en M.A. Beelaerts van 
Blokland, z.j. [c. 1950]
z.j. [c. 1880, c. 1950]

VI.2.2.8. William Charles Reginald van Tuyll van Serooskerken (1845-1903) en Anna Mathilda van Limburg Stirum (1854-1932)

VI.2.2.8. WILLIAM CHARLES REGINALD VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (1845-1903) EN 
ANNA MATHILDA VAN LIMBURG STIRUM (1854-1932)

1018 Fotoalbum van [W.C.R. van Tuyll van Serooskerken 1845-1903] met foto’s van 
[zichzelf, verwanten en bekenden], deels geïdentificeerd met bijschriften.
1859 en z.j.
Volgens bijschriften (deels toegevoegd) foto’s van ‘himself’, V[incent] de Tuyll, Charles Mansfield, 
Octavie de Tuyll, Isabella Dutton, Duke resp. Duchess of Hamilton, Marquis of Douglas (x 
Hyderdale), Angus, lady Mary Hamilton, Freddy St. John, Barrano, Prince resp. Princess Minchinkoff, 
Prince Nicolas Troubetskoi, Dourossof, Comte Prado, Sophie Gagarine, Victor Gagarine 
Staradowosky, Marir Gagarine, Annie Hamilton, Mary & Charlotte Langford, Constance Langford, 
Alice Langford, B[aron] Eden, Princesse Troubetskoy, Wald[ine?, jongeman], Gustave Hagen, Isabelle 
& Ralph Milb[rooke? -anke?], Michel resp. Costi [Moutinief? Noutinief?], Litoff [?], Mme [Decages]

1019 Kaarten van het eiland Billiton en grafieken van de tinproductie, gedrukt.
1864 en z.j. [c. 1888]

1020 Correspondentie van W.C.R. van Tuyll van Serooskerken en/of A.M. van Limburg 
Stirum.
1864-1902
Afzenders/geadresseerden:

verwanten:
– broer Charles Frédéric (‘Carlo’), 1864, 1866, 1868
– broer Vincent M., zuster Nora (Eleonore Isabella Jane), [zuster] Amy en/of [broer] Charles 

Frédéric (‘Carlo’), Den Haag, 1866-1867
– ‘cousin’ [nicht] Luizzy (?), Den Haag, 1865
– moeder C.H. geb. Mansfield, deels samen met andere naaste verwanten, 1864-1868
– moeder J.M. van Limburg Stirum geb. Barre, Den Haag, 1884-1887 en z.j. [c. 1885]
– neef (aangehuwd) W. Boreel, Den Haag, ‘Boterhuis’, ‘Waterland’ en Chateau d’Issou, 1864-

1865, 1867-1868
– ‘neef’ ‘G. de Tuyll’, Den Haag, Nice, 1866-1869
– nicht Mary E. Boreel geb. Milbanke, Den Haag, 1864-1868 en [z.j. c. 1865], met foto, 1864
– oom H.M. van Tuyll van Serooskerken te Coelhorst, 1881
– tante Emily Milbanke in Den Haag, 1866
– zuster H.A.C.V. (‘Amy’), 1868
– zuster M.L.O.N. (‘Naggy’), 1866-1869
– zuster S.M.H.B.W. (‘Pussy’) gehuwd Yorke, 1864, 1866-1868
– zwager J.R. Yorke, 1868

niet-verwanten:
– Brienen, Amand [van?], Den Haag, 1867
– Brienen van Grootelindt, douairière van [geb. van Zuylen van Nyevelt], 1870
– Clifford, Frits, 1865-1866, 1868
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– Delden, [NN] van, Batavia, 1867
– Does de Bije, J.P.J. van der, Den Haag, 1889
– Fünfkirchen, Ernst von und zu, Oostenrijks ritmeester, 1871-1872
– Fünfkirchen, Isabella von, 1872-1874
– Fünfkirchen, Thérèse von, 1872
– Gaffron (?), Batavia, z.j. [c. 1868]
– Geiger, A., Den Haag, z.j. [1866]
– Godet, Philippe, Neuchâtel (CH), 1902
– Groot, Cornelis de, Batavia, 1866, 1868
– Groot van Wely, A. de, Batavia, 1867-1868
– Hagen, Gustave, Florence, Maxey-sur-Vaise, Straatsburg, Oosterbeek, 1866, 1868-1869
– Hedemann, F.W.H. von, Soerakarta, 1867
– Jacobson, NN, Scheveningen, 1866
– Landry, P.J., Den Haag, 1865
– Mortimer & Lassence, Nice, 1865-1867
– Ruempol (?), [NN], te Batavia, 1868
– Zuylen van Nyevelt, H. van, 1866, 1870
– Zuylen, Nora van, 1868
– ongeïdentificeerd, 1866, 1881

1021 ‘Journal’, dagboek van W.C.R. van Tuyll van Serooskerken gehouden tijdens zijn reis 
naar en verblijf in Nederlands-Indië.
1865 april 11 – 24 januari 1869
Met grote onderbrekingen bijgehouden.

1022 Stukken betreffende de werkzaamheid van W.C.R. van Tuyll van Serooskerken als 
hoofdadministrateur van Billiton NV in Nederlands-Indië.
1865-1870

1023 Akte van verlening door de Hoge Raad van Adel van venia aetatis aan W.C.R. van 
Tuyll van Serooskerken, met bijbehorende stukken.
1866

1024 Lijst opgesteld door J.L. von Kotsch van de mineraalvoorkomens op Billiton.
1871

1025 Foto van A.M. van Limburg Stirum.
1880

1026 Akten van huwelijksvoltrekking en -voorwaarden van W.C.R. van Tuyll van 
Serooskerken en A.M. geb. van Limburg Stirum,1881, met uittreksel uit het 
doopregister van de Engelse kerk te Den Haag betreffende de doop in 1846 van de 
bruidegom, 1880, uittreksels uit het doopregister van de parochie van St. Peter en 
St. Pul te Bath, Somerset, betreffende de geboorte in 1812 van V.G. van Tuyll van 
Serooskerken, 1881, met akten van authentisering, 1882, en uit het 
overlijdensregister van Den Haag betreffende zijn overlijden in 1860 alsmede 
afschrift van de overlijdensakte, 1881; en afschrift van de huwelijksakte van 1852, 
1881.
1881-1882

1027 Gelijktijdige uittreksels uit de geboorteregisters van Den Haag en Wassenaar 
betreffende de geboorte van de kinderen van W.C.R. van Tuyll van Serooskerken en 
A.M. geb. van Limburg Stirum Vincent Leopold (1882), Julie Marie (1883), Henri 
Charles (1884) en Leopoldine Frederique Louisa (1885).
1882-1885

1028 Uittreksel uit de retroacta van de Burgerlijke Stand betreffende de ondertrouw te 
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Amsterdam in 1739 van D.J. van Tuyll van Serooskerken en Jacoba Helena de Vicq.
1883

1029 Testamenten van H.M. van Tuyll van Serooskerken, 1886, 1887; uittreksels resp. 
afschriften betreffende de erflating van Coelhorst aan W.C.R. van Tuyll van 
Serooskerken, z.j. [1888]; en authentiek gelijktijdig afschrift van de akte van afgifte 
door de weduwe van H.M. van Tuyll van Serooskerken van Coelhorst, 1889; met 
bijbehorende correspondentie, 1888, 1889.
1886-1889

1030 Testament van W.C.R. van Tuyll van Serooskerken, 1890, in tweevoud, met 
uittreksel uit de akte van gedeeltelijke scheiding en deling van diens nalatenschap 
betreffende de toescheiding van vruchtgenot resp. blooteigendom van een 
inschrijving in het Grootboek Nationale Schuld aan de weduwe resp. de 
minderjarige H.C. van Tuyll van Serooskerken, 1904; gelijktijdige afschriften.
1890, 1904

1031 Overlijdensakte betreffende W.C.R. van Tuyll van Serooskerken
1903

1032 Uittreksel uit het overlijdensregister betreffende het overlijden te Dummer, county 
of Southampton, van A.M. van Tuyll van Serooskerken geb. van Limburg Stirum.
1932

1033 Fotoalbum personen en portretten, deels met identificaties in potloodbijschrift.
z.j. [c. 1875]
Aangetroffen bij bescheiden Van Tuyll van Serooskerken; twee foto’s per pagina; identificaties zijn 
hier weergegeven per pagina en gescheiden door ‘&’; meerdere personen op één foto gescheiden 
door ‘+’; ‘??’ = foto zonder identificatie(s). Bevat: Berni & Bernine Fagel, Robert Boreel & madame 
Boreel-Langdon, Pallandt-Boreel & Dop de Pallandt, Willie Boreel & Sophie Boreel-Groeninx, ... de 
Pallandt & Frits Clifford, ?? & John Bentinck, Carel de Lynden father of Jan & Gerard 
Schimmelpenninck father of Pol, ?? & Wig de Stirum, W[illy] Boreel + Reg de Tuyll [= William Charles 
Reginald van Tuyll van Serooskerken 1845-1903]+Dop Pallandt & Dop Pallandt +Willie Boreel +?? 
& ??, Haasfeldt & ??, Lady Milbanke & Mary Boreel nee Milbanke, Penniston Milbanke & Ralph 
Milbanke, Mary Boreel-Milbanke & Madame d’Espana, Mgr. Baldasari & Hagen tutor of baron 
R[eginald?] de Tuyll, [vanaf dan veel ??, Duke of Hamilton & his son Angus, Mary Hamilton & ??, ?? & 
Henriette Sansom, Rumbold, [Gilbert?] de Rothschild, Arnaud de Brienen + Naggy & Reg Yorke + 
wife, ?? & Pussy Yorke, Pussy Yorke+ Needham & mrs. Needham, Norah Lutzow & Max de Tuyll+ 
Mrs. Needham, ?? & Max de Tuyll, Naggy de Brienen+Lily+Helen & Lily de Brienen, Helen d’Alsace & 
idem, Arnaud de Brienen & Mrs. Yorke, Mary Boreel & Bobby Boreel, Willie Boreel+Sophie Groeninx 
& ??, Grand Maître de Tuyll

1034 Foto’s van personen en van het huis Lange Vijverberg 4, aangetroffen (met enige 
brieven) in een blikken kist met opschrift ‘L. van Limburg Stirum van Warmond’.
z.j. [c. 1880-1900]
L. van Limburg Stirum (1818- 1900) woonde aan Lange Vijverberg 4, het voormalige logement van 
Dordrecht.

1035 Foto van W.C.R. van Tuyll van Serooskerken
z.j. [c. 1890]

1036 Wapentekeningen van het wapen van Limburg Stirum.
z.j. [c. 1900]

VI.2.2.9. Charles Frederic van Tuyll van Serooskerken (1859-1893)

VI.2.2.9. CHARLES FREDERIC VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (1859-1893)

1037 Uittreksels uit het geboorte- en doopregister van de evangelisch-protestantse 
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gemeente te Baden-Baden betreffende de geboorte in 1859 van C.F. van Tuyll van 
Serooskerken en uit het huwelijksregister van de St. Paulskerk van de parochie St. 
Paul Wilton Place, Middlesex, betreffende het huwelijk in 1885 van C.F. met Louisa 
Emily Harford.
1859, 1885

VI.2.2.10. Henri Charles van Tuyll van Serooskerken (1884-1950) en Marcelle Wilhelmine de Smeth van Alphen (1889-1960)

VI.2.2.10. HENRI CHARLES VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (1884-1950) EN MARCELLE 
WILHELMINE DE SMETH VAN ALPHEN (1889-1960)

1038 Akte van verkoop door of namens de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Timon 
Henricus der Kinderen en zijn weduwe Susanna Antoinetta Theresia geb. de Pauly 
aan Samuel Richard Ruyssenaers van het huis Lange Voorhout 42 kadastraal Den 
Haag E 655 en het bijbehorende koetshuis Kazernestraat 45 kadastraal E 656, 1899, 
met retroacta, 1555-1853.
1555-1899
De koper was gehuwd met H.M.R. Fagel (1861-1929) die na zijn dood hertrouwde met Th. de Smeth 
van Deurne. Volgens inv.nr. 1048 vermaakte zij aan haar aangehuwde nicht M.W. van Tuyll van 
Serooskerken geb. de Smeth van Alphen het huis Lange Voorhout 42 en het achterliggende 
koetshuis. Zie ook inv.nr. 484.

1039 Brief van A.E. van Tuyll van Serooskerken te Utrecht aan gravin de Pas geb. 
Stepraedt, vrouwe van Well, Berge, Annendael en Aye, woonachtig te Well, 1734; in 
omslag waarop in potlood H.C. van Tuyll van Serooskerken, Lange Voorhout 42 te 
Den Haag, als bestemming is aangegeven.
1739
Afzendster vermoedelijk Anna Elisabeth van Tuyll van Serooskerken (geb. 1677) ongehuwde dochter 
van Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken (1642-1692) en Anna Elisabeth van Reede (1652-1682).

1040 Stukken betreffende de samenstelling, inventarisatie, beheer en scheiding van de 
nalatenschap van P.A.J. de Smeth van Alphen en diens echtgenote M.I.J.E. geb. du 
Tour van Bellinchave, inbegrepen de gerechtigdheid van De Smeth in de 
nalatenschap van zijn broer Th. de Smeth van Deursen, 1937-1955, met retroacta 
dienaangaande, 1839-1941.
1839-1955

1041 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschappen van A.M. van Tuyll van 
Serooskerken geb. van Limburg Stirum (1854-1932), 1912-1933; W.C.R. van Tuyll van 
Serooskerken (1845-1903), 1865, 1903; Hendrik van Limburg Stirum (1847-1902), 
1901-1903, 1918; Leopold van Limburg Stirum (1818-1900), 1849, 1894-1901; Frederik
Albert Govert van Limburg Stirum (1819-1900), 1901-1905.
1849, 1865, 1894-1905, 1912-1932

1042 Geboortebewijzen van M.W. de Smeth van Alphen.
1889

1043 Genealogieën van het geslacht Van Tuyl(l), waarvan één met inliggende 
aantekeningen en tabellen; gedrukt (1894) en geschreven (z.j., c. 1900).
1894 en z.j. [c. 1900]

1044 Foto’s van [Vincent Leopold van Tuyll van Serooskerken, oudste broer van H.C., 
en/of diens echtgenote].
1898 en z.j. [c. 1900-1940]

1045 ‘Game book’, register van geschoten wild op jachtpartijen in aanwezigheid van H.C. 
van Tuyll van Serooskerken
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1900-1926

1046 Stukken betreffende de waarneming door H.C. van Tuyll van Serooskerken van 
zakelijke belangen van zijn zuster Julie Marie lady Sheffield geb. van Tuyll van 
Serooskerken
1902, 1907, 1920-1921, 1927-1928, 1930-1935

1047 Bewijs van inschrijving van H.C. van Tuyll van Serooskerken in het militieregister 
van Den Haag.
1903

1048 Stukken betreffende de afwikkeling van en bewindvoering in de nalatenschap van 
Henrietta Maria Rudolphine geb. Fagel, weduwe Ruyssenaers en weduwe van 
Theodore de Smeth van Deurne
1904-1942
Zie ook inv.nr. 1038 en 484.

1049 Fotoalbum ‘Trip to Argentine 1906’ met onderschriften, voortgezet met Madeira, 
Palermo en ongeïdentificeerd, met inliggende foto’s.
1906

1050 Stukken betreffende de huwelijksvoltrekking en het huwelijksgoederenregime 
tussen Arthur Shippen Willes en Léopoldine Frédérique Louisa van Tuyll van 
Serooskerken (Olda) en de uitoefening door haar broer H.C. van Tuyll van 
Serooskerken van zijn trusteeschap over haar vermogen.
1910, 1913-1914, 1933-1936, 1945

1051 Fotoalbum allerlei.
1910-1911 en z.j.
Rome, Riviera, Bern, Karlsbad, Maas, Asleigh, huis Clingendael, Vijverberg Den Haag, Huis ten Bosch,
self 1910, Legation des Pays-Bas Tanger 1911, H.M. Gelderland to Tanger 1911, Algeciras 1911, Tanger 
1911, Larache 1911, Casablanca 1911.

1052 Akte van huwelijkse voorwaarden H.C. van Tuyll van Serooskerken en M.W. de 
Smeth van Alphen.
1912

1053 Uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand betreffende het huwelijk van 
H.C. van Tuyll van Serooskerken en M.W. geb. de Smeth van Alphen en de geboorte 
van hun dochters P.H.L. en E.M.M., alsmede bewijzen van vaccinatie tegen 
koepokken van die dochters en V.R. van Tuyll van Serooskerken
1912-1916

1054 Uittreksel uit het geboorteregister van Wassenaar betreffende de geboorte in 1884 
van H.C. van Tuyll van Serooskerken
1913

1055 Correspondentie van H.C. van Tuyll van Serooskerken en/of echtgenote M.W. geb. 
de Smeth van Alphen.
1914-1953 en z.j. [c. 1915, c. 1940]
Afzenders/geadresseerden:

– dochter V.R. Beelaerts van Blokland geb. van Tuyll van Serooskerken, 1952
– dochter F.M. [Baker geb.] van Tuyll van Serooskerken, z.j. [c. 1940]
– schoonzoon M.A. Beelaerts van Blokland, 1951-1952
– schoonzoon J.W.M. des Tombe, 1948
– schoonzoon I.G. van Maasdijk, 1949
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– Beau, A., pastoor van Coulgens (F), 1935
– Cnoop Koopmans, W., consulaat-generaal New York, 1950, met bijlage
– Hart, C.P. ‘t, juwelier, Den Haag, 1953
– Lidt de Jeude, O.C.A. van, 1949-1950
– Thurn, Elsa, Wenen, z.j. [c. 1950]
– ongeïdentificeerd, 1914 en z.j. [c. 1915]

1056 Oorkonde voor H.C. van Tuyll van Serooskerken als hoofdingeland van het 
heemraadschap de Rivier de Eem ter herinnering aan de aanbieding van de 
gedenkpenning bij het 300-jarig bestaan.
1916

1057 Berekening van de waarde van het legaat voor M.W. van Tuyll van Serooskerken 
geb. de Smeth van Alphen in de nalatenschap van jhr. J.E. Huydecoper, overleden te 
Utrecht op 11 mei 1916.
[1917]

1058 Stukken betreffende de afwikkeling door H.C. van Tuyll van Serooskerken van de 
nalatenschap van zijn in januari 1940 in Engeland kinderloos overleden oudste 
broer V.L. (1882-1940) en de Duitse beslaglegging daarop als zijnde vijandelijk 
vermogen, met de akte van huwelijksvoorwaarden van V.L. en diens testamenten
1920-1948
Zie ook inv.nrs. 475 en 1278.

1059 Tekst en rolverdeling van een toneelstukje ‘de stichting der Billiton-onderneming’, 
gedrukt.
1926

1262 Fotoalbum van H.C. van Tuyll van Serooskerken van een bootreis in gezelschap van 
echtgenote en Jaap van Tuyll van Serooskerken per s.s. ‘Slamat’ naar of vanuit 
Marseille via Suezkanaal, Colombo, Sabang, Singapore naar Indonesië, met foto’s 
van verblijf op Java (o.m. Buitenzorg, Parakan Salak, Wijnkoopsbaai, vulkaan 
Papandayan, Borobudur, Mendoet, Soerabaja), Celebes (Makassar), Bali, Sumatra 
(Palembang e.o.), Prapat (Toba-meer), Karbouwgat, Anaikloof, Fort Van der 
Capellen, Fort De Kock, Harankloof, Bangkinang).
1927[-1928]

1060 Fotoalbum ‘Billiton 1928’.
1928
Betreft een bezoek van H.C. van Tuyll van Serooskerken 1887-1950, president-commissaris Billiton, 
aan de onderneming in Nederlands-Indië in 1928, want de eerste ingeplakte eigen foto heeft als 
onderschrift ‘landingsplaats grootouder v. Tuyll 1852’. Daarmee is stellig Vincent Gildemeester van 
Tuyll van Serooskerken (1812-1860) bedoeld.

1061 Brief van mijningenieur I.R.J. de Greve te Batavia aan H.C. van Tuyll van 
Serooskerken ten geleide bij zijn foto’s van een reis naar Bali.
1928

1062 Stukken betreffende de waarneming door H.C. van Tuyll van Serooskerken van de 
belangen van J.D.A.J. Barre, i.c. een aandelendepot bij Landry & Van Till te Den 
Haag.
1932-1948

1063 Foto’s van schilderijen in eigendom van H.C. van Tuyll van Serooskerken en/of zijn 
echtgenote en verblijvend in de eetkamer van Lange Voorhout 42 te Den Haag, 
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voorstellende Jacoba Graswinckel, haar echtgenoot sinds 1674 Benjamin Fagel en 
haar zuster Johanna Graswinckel († 1663) geschilderd door J. van der Stock, vader 
Pieter Graswinckel en zijn echtgenote sinds 1644 Maria Godin alsmede hun 
schoonzoon Johan de Veer, geschilderd door J. de Baen, met rugschriften, 
genealogische notitie en geleidebrief van [NN] Graswinckel aan M.W. van Tuyll van 
Serooskerken geb. de Smeth van Alphen.
1934

1064 Stukken betreffende de behartiging van Britse belangen van H.C. van Tuyll van 
Serooskerken via de Midland Bank Ltd.
1934-1939

1065 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen E.M.M. van Tuyll van Serooskerken en 
J.W.M. des Tombe, doorslag van concept, met staat van effecten van de bruid, z.j. 
[1935]; en concept-akte van huwelijksvoorwaarden tussen F.M.M. van Tuyll van 
Serooskerken en N.E.W. Baker, z.j. [1946].
1935, 1946

1066 Stukken betreffende het beheer van effecten van H.C. van Tuyll van Serooskerken 
en/of zijn echtgenote.
1935-1952

1067 Stukken betreffende de nalatenschap van H.C. van Tuyll van Serooskerken en de 
afwikkeling daarvan.
1935-1956 en z.j. [c. 1951]

1068 Recepten verzameld door M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van 
Alphen.
1935, 1948 en z.j. [c. 1930-1950]

1069 Nota’s van A. Schröder te Den Haag voor H.C. van Tuyll van Serooskerken voor 
uitzetgoederen t.b.v. zijn dochter V.R.
1937

1070 Foto’s en een glasnegatief van H.C. van Tuyll van Serooskerken, deels met 
echtgenote en/of andere personen.
1938, 1942, 1946 en z.j. [c. 1940]

1071 Stukken betreffende de diensten verleend door M.W. van Tuyll van Serooskerken 
geb. de Smeth van Alphen aan het Rode Kruis tijdens de mobilisatietijd 1939-1940 
en de verlening van het Herinneringskruis 1939-1940.
1939-1940
Herinneringskruis aanwezig in originele verpakking.

1072 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Marguérite Marie 
Louise baronesse van Brienen, overleden 22 november 1939, o.m. betrekking 
hebbend op Clingendael, waarin H.C. van Tuyll van Serooskerken is opgetreden 
voor E.F.M.J. Michiels van Verduynen gezant/ambassadeur in Londen, wiens 
belangen onder Duitse Verwaltung waren gesteld.
1939-1946
Erflaatster was een ongehuwde dochter van Marie Louise Ottelina Niagara geb. van Tuyll van 
Serooskerken (1848-1903) dochter van Vincent Gildemeester, uit haar huwelijk met A.N.J.M. van 
Brienen (1839-1903).

1073 Notities van M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van Alphen over de 
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bestemming van haar juwelen en de instructies van haar man in geval hem iets zou 
overkomen.
1940

1074 Aangifte aan de Deutsche Revisions- und Treuhand AG door H.C. van Tuyll van 
Serooskerken, H. Wins en/of M.A. Beelaerts van Blokland van het in Nederland 
verblijvende vermogen van Julie Marie Sheffield geb. van Tuyll van Serooskerken en
Leopoldina Frederique Louisa geb. van Tuyll van Serooskerken wed. van Arthur 
Shippen Willes; doorslagen.
1940

1075 Brief van de Hollandsche Bank Unie aan H.C. van Tuyll van Serooskerken 
betreffende de toekenning van een eenmalige beloning voor zijn bemoeienissen tot
overname van de ’s-Gravenhaagsche Credietvereeniging en Depositokas.
1941

1076 Fotoalbum van het gebouw van de Billiton aan het Lyceumplein 18-19 te Den Haag 
en van de vroegere vestigingen Kazernestraat 25, Korte Voorhout 10-12 en 
Prinsessegracht 21, aangeboden aan H.C. van Tuyll van Serooskerken als voorzitter 
van de Raad van Commissarissen van Billiton NV bij de ingebruikneming van het 
nieuwe gebouw.
1941

1077 Persoonsbewijs van H.C. van Tuyll van Serooskerken
1941

1078 Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van H.C. van Tuyll van 
Serooskerken om vergunning voor het gebruik van een motorrijtuig en van zijn 
beroep daartegen.
1941

1079 Stukken betreffende de uitoefening door H.C. van Tuyll van Serooskerken van de 
toeziende voogdij over de minderjarige Jan Anne baron de Smeth (geb. 9 sep 1924) 
en vervolgens als gemachtigde van Paul Arnold Jacques baron de Smeth adjunct-
landmeter bij de Billiton en aldaar woonachtig in verband met ongescheiden 
goederen in de nagelaten boedel van Ferdinand François baron de Smeth overleden
3 maart 1939.
1941-1951

1080 Stukken betreffende de verdeling van het kapitaal gediend hebbend voor een 
lijfrente krachtens testamentaire beschikking van J.G.W. baron van Brakell van 
Doorwerth († 1911), na overlijden in 1940 van de begunstigde, tussen de 
erfgenamen, onder wie M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van 
Deurne.
1942-1943

1081 Overzichten van de effectenportefeuille van H.C. en/of M.W. van Tuyll van 
Serooskerken geb. de Smeth bij Pierson Heldring en Pierson, met geleidebrieven.
1944, 1951, 1956-1957
M.A. Beelaerts van Blokland trad in de portefeuille op namens zijn schoonmoeder

1082 Testament van H.C. van Tuyll van Serooskerken
1946
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1083 Foto gemaakt te Amsterdam op 13 december 1947 van koningin Wilhelmina, 
geflankeerd door prinses Juliana en prins Bernhard, met dorsale identificaties van 
o.m. ‘barones Van Tuyll’.
1947

1084 Taxatierapporten betreffende roerende goederen en kostbaarheden toebehorend 
aan H.C. van Tuyll van Serooskerken en echtgenote en aanwezig in de flat Lange 
Vijverberg 20, Den Haag.
1947

1085 Stukken betreffende de verhuur door de Levensverzekeringsmaatschappij ‘Oude 
Haagsche van 1836’ aan H.C. van Tuyll van Serooskerken van een flat aan de Lange 
Vijverberg 20, Den Haag.
1948

1086 Foto’s van Julia Marie van Tuyll van Serooskerken, zuster van H.C. en latere 
echtgenote van Sir Berkeley Digby George Sheffield, van [A.M. van Tuyll van 
Serooskerken geb. van Limburg Stirum], moeder van H.C., met dorsale identificatie 
in handschrift van H.C., van Jeannette oud 2½ jaar met dorsale identificatie van 
M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van Alphen, 1948, en van Fernande 
des Tombe met dezelfde dorsale identificatie, 1950
1948, 1950 en z.j. [c. 1900]

1087 Stukken betreffende de behartiging door de gemachtigde J.P. baron van Heerdt van 
belangen van H.C. van Tuyll van Serooskerken (1884-1950) en/of diens echtgenote 
M.W. geb. de Smeth van Alphen (1889-1960).
1948-1953

1088 Verslag van zijn reis in 1948-1949 als commissaris van de Billiton Maatschappij naar 
de Verenigde Staten, Suriname en Indonesië om de belangen van de maatschappij 
daar in ogenschouw te nemen en in Indonesië zijn dochter V.R., schoonzoon M.A. 
Beelaerts van Blokland en hun kinderen te bezoeken; doorslag, in tweevoud.
1949

1089 Stukken betreffende het dienstverband van Jan Goldenbelt als huisbediende van 
H.C. van Tuyll van Serooskerken en echtgenote.
1949

1090 Stukken betreffende de benoeming van H.C. van Tuyll van Serooskerken tot ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
1949

1091 Stukken betreffende de pogingen tot verkoop van een Stradivarius-viool afkomstig 
van P.A.J. de Smeth van Alphen (sr.), 1949-1950, met stukken betreffende de 
aankoop door De Smeth, 1912-1939.
1912-1950

1092 Brieven ingekomen bij M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van Alphen 
betreffende het onderhoud van de graven van haar ouders in Zwitserland.
1949, 1952

1093 Staat van de effecten van de Billiton-bedrijven per 31 mei 1950, bestemd voor H.C. 
van Tuyll van Serooskerken Fotokopie.
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1950

1094 Aantekeningen betreffende de laatste dagen van H.C. van Tuyll van Serooskerken 
en zijn medicatie, alsmede foto’s van zijn bijzetting in de kapel van Coelhorst.
1950

1095 Notitieboekje van M.W. van Tuyll van Serooskerken van dinergasten en geserveerde
menu’s
1950-1954

1096 Rekeningen ingekomen bij M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van 
Alphen.
1951-1957

1097 Brief met bijlagen van H. Wins te Den Haag aan M.W. van Tuyll van Serooskerken 
geb. de Smeth van Alphen betreffende de belangen van de familie van Tuyll van 
Serooskerken in de Billiton Maatschappij.
1953

1098 Aanvullend testament van M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van 
Alphen, waarvan één de bewindvoering regelt in de erfdelen van de kinderen van 
M.A. Beelaerts van Blokland en V.R. geb. van Tuyll van Serooskerken tot de 
dertigjarige leeftijd van die kinderen, 1957; gelijktijdig authentiek afschriften, met 
desbetreffende notarisrekeningen.
1957

1099 Stukken betreffende de voorbereiding van een aanvraag voor een bouwvergunning 
namens M.W. van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van Alphen aan de 
Kwekerijweg te Den Haag.
1957-1958

1100 Rekeningen met bijlagen van rentmeester J.F. van Proosdij te Doorn van inkomsten 
en uitgaven in 1955/56, 1956/57, 1958/59, 1959/60 verricht ten behoeve van M.W. 
van Tuyll van Serooskerken geb. de Smeth van Alphen gedurende haar verpleging in
de Jelgersmakliniek, alsmede bijlage behorend bij de rekening over 1960/61.
1958-1960

1101 Manuscript-genealogieën Van Tuyll van Serooskerken.
z.j. [c. 1810 en c. 1900]

1102 Foto van ‘grootvader’ V.G. van Tuyll van Serooskerken (in drievoud) en van A.M. 
geb. van Limburg Stirum.
z.j. [c. 1855 en c. 1875]

1103 Foto van V.G. van Tuyll van Serooskerken, met dorsaal identificatie in handschrift 
van H.C. van Tuyll van Serooskerken
z.j. [c. 1930]

1104 Foto’s van niet geïdentificeerde huwelijken.
z.j. [c. 1935]

1105 Wegenkaart van het eiland Billiton met daarop aangegeven [tinexploitaties].
z.j. [c. 1947]



316 Beelaerts van Blokland 2.21.253

1106 Hoe bewaar ik mijn levensmiddelen in oorlogstijd?, opgesteld op advies van en 
gecontroleerd door een oud-regerings-voedselcontroleur, Den Haag
z.j. [c. 1950], gedrukt.

VI.2.2.11. Aan de familie Van Tuyll van Serooskerken geparenteerde families en personen

VI.2.2.11. AAN DE FAMILIE VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN GEPARENTEERDE FAMILIES EN
PERSONEN

VI.2.2.11.1. Familie Barre

VI.2.2.11.1. Familie Barre
De familie Barre was aan de familie Van Tuyll van Serooskerken verwant via het tweede huwelijk van
Leopold van Limburg Stirum met J.M. Barre

VI.2.2.11.1.1. gen.maj. J.D. Barre

VI.2.2.11.1.1. gen.maj. J.D. Barre

1107 Brieven van Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt (1769-1859) aan gen.maj. 
[J.D.] Barre aide-de-camp van prins Frederik der Nederlanden, waarvan één met 
transcriptie door J.M. van Limburg Stirum geb. Barre [dochter] van geadresseerde.
1839, 1856
Brief van 1856 ter gelegenheid van overlijden van [Christina Frederika Jeannette] Emma geb. van 
Haeften, echtgenote van J.D. Barre.

VI.2.2.11.1.2. Julie Marie Barre

VI.2.2.11.1.2. Julie Marie Barre

1108 Uittreksel uit het geboorteregister van Antwerpen betreffende de geboorte in 1822 
van Julie Marie Barre.
1839

VI.2.2.11.2. Familie De Pagniet

VI.2.2.11.2. Familie De Pagniet
De familie De Pagniet raakte geparenteerd aan de familie van Tuyll van Serooskerken door het 
huwelijk van D.H.M.L. de Pagniet met V.M. van Tuyll van Serooskerken

VI.2.2.11.2.1. Carel Lodewijk de Pagniet (1715-1789), huwde 1750 met Henrietta Margareta baronesse van Haeften tot Wadenoyen (1730-1785)

VI.2.2.11.2.1. Carel Lodewijk de Pagniet (1715-1789), huwde 1750 met Henrietta Margareta 
baronesse van Haeften tot Wadenoyen (1730-1785)

1109 Brieven ingekomen bij H.M. de Pagniet geb. van Haeften van haar dochter D.H.M.L. 
van Tuyll van Serooskerken geb. de Pagniet en/of haar echtgenoot V.M. van Tuyll 
van Serooskerken en haar zoon R.J.C. de Pagniet vanuit Colombier en Neuchatel 
(CH).
1780 en z.j. [1780]

1110 Uittreksel uit de Burgerlijke Stand van Tiel betreffende het in 1750 voltrokken 
huwelijk van C.L. de Pagniet en H.M. van Haeften tot Wadenoyen.
1883

1111 Kladaantekening van ‘de 4 wapens welke in de Broederkerk door den brand tussen 
den 7 en 8 november 1794 meede verbrand zijn’, met de heraldische kwartierstaten 
van Mechtelt Hume vrouwe van Heert tot Craijevelt († 1686), Albert Hume kapitein 
(† 13 augustus 1976 oud 22 jaar), George Hume kapitein van een compagnie Schotse
ruiters († 17 augustus 1655 oud 47 jaar) en Cornelia Mechteld van Heerdt († 12 
januari 1714) echtgenote van lt.kol. Abraham de Pagniet.
z.j. [c. 1800]
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VI.2.2.11.2.2. Reinier Johan Christiaan baron de Pagniet (1756-1807)

VI.2.2.11.2.2. Reinier Johan Christiaan baron de Pagniet (1756-1807)

1112 Reisjournaal van R.J.C. de Pagniet van een reis van Nijmegen naar Zwitserland
[1780]
In gezelschap van zijn zuster D.H.M.L. en zwager V.M. van Tuyll van Serooskerken op hun 
huwelijksreis.

1113 Brieven ingekomen bij R.J.C. de Pagniet van Willem Frederik erfprins van Oranje, 
1794; van E.G. van der Plaat te Nijmegen, 1800; van zijn oomzegger C.L. van Tuyll 
van Serooskerken, tweede luitenant in het Engelse ‘German Legion’, te Bantry Bay 
(Ierland), Cork en Bandon, 1806, en van de grootmeester van koning Lodewijk 
Napoleon betreffende de benoeming van zijn oomzegger W.R. van Tuyll van 
Serooskerken tot page van de koning, 1807.
1794-1807

1114 Testament van R.J.C. de Pagniet, 1806. Gelijktijdig authentiek afschrift
1806

1115 Aantekeningen van R.J.C. de Pagniet over historische gebeurtenissen.
z.j. [c. 1775]
Afgezonderd uit inv.nr. 978.

1116 Journaal van R.J.C. de Pagniet van een reis vanuit Delden naar Berlijn, Dresden, 
Praag en Wenen en van zijn verblijf te Wenen.
z.j. [1800]

VI.3. Huisarchief Coelhorst

VI.3. HUISARCHIEF COELHORST
VI.3.1. Verwerving, eigendom, verbouwing en bezwaring

VI.3.1. VERWERVING, EIGENDOM, VERBOUWING EN BEZWARING

1117 Akten van verkoop en transport door E. Wittert van Hoogland aan V.M. van Tuyll 
van Serooskerken van het huis Coelhorst, met brieven van Jan Kol aan V.M. van 
Tuyll van Serooskerken en van de verkoper aan ene D.W. van Vloten te Utrecht 
betreffende de aankoop, kwitantie van de makelaar en wegens de 40e penning, en 
afschrift van de bekendmaking van de ‘gemeente van Coelhorst’ over de vrachttol 
geldend op de Laan van Coelhorst naar de steiger, 1777; met retroacta betreffende 
het complex als geheel en substantiële delen daarvan, deels in omslagen met 
regesten van M.A. Beelaerts van Blokland.
1628-1777
Betreft het herenhuis met tuin en park, samen groot 2 morgen 170 roeden, het boerenhuis gelegen 
aan het plein tegenover het herenhuis met stallen, koetshuis, een verhuurde tuinmanswoning, 
schuur, bakhuis, twee bergen, kernmolen, in elf onderdelen opgesomde landerijen en de allee vanaf 
het plein tot de Slaaghse weg, alles samen groot 34 morgen; de verhuurde hofstede of erf Coelhorst 
genaamd den Burgh of Reduyt (Redoute) met huis, hof, twee bergen, schuur, kernmolen, bakhuis en 
brink tot aan de brug, met bouwland en in vijf onderdelen opgesomde weilanden tezamen groot 30 
morgen; het verhuurde erf en goed met huis en ho, twee bergen en schuur genaamd den Brink, 
waarvan de kernmolen door de huurder op eigen kosten is gebouwd, met 8 morgen 500 roeden 
weide- en 2 morgen bouwland; de allee vanaf de Coelhorsterweg tot aan de Eem; en twee 
verhuurde daghuurderswoningen onder één kap;

1118 Akten van verkoop en transport aan V.M. van Tuyll van Serooskerken van percelen 
grond onder Hoogland, met kwitanties wegens de 40e penning en een 
gecancelleerde schuldbekentenis onder zekerheid van betrokken gronden.
1784, 1790
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1119 Akten van verkoop resp. van toewijzing na veiling door onderscheiden personen 
aan W.R. van Tuyll van Serooskerken van Coelhorst van percelen grond in de 
gemeente Hoogland, 1829 met retroacta 1808, 1837, 1842-1843.
1808-1843

1120 Akte van verkoop door de staat aan W.R. van Tuyll van Serooskerken van een kleine 
batterij te Hoogland beoosten de Grebbelinie omsloten door het landgoed 
Coelhorst.
1829

1121 Akte van verkoop en transport met bijbehorende vergunning vanwege het 
Amortisatiesyndicaat aan W.R. van Tuyll van Serooskerken van de verlaten en 
vervallen batterij ‘de Glashut’, 1836, en stukken betreffende de bepaling van de 
economische waarde daarvan in verband met de voorgenomen verkoop aan de 
staat en betreffende het daarbij aan te gaan servituut tot instandhouding van de 
Coelhorster Dwarsdijk in verband met de inundatie, 1865
1832, 1865

1122 Onderhandse overeenkomst van W.R. van Tuyll van Serooskerken en [NN] Rijckse 
als eigenaren van de hofsteden Coelhorst en Kouwenhoven betreffende de 
eigendom van de bepoting langs de Coelhorsterweg, ieder aan zijn zijde daarvan.
1842

1123 Kwitantie van G.J. van Weerhorst voor notaris Van Werkhoven te Amersfoort 
namens W.R. van Tuyll van Serooskerken wegens de koopsom van 1 bunder 91 
roeden en 30 ellen maatland en bos.
1843

1124 Akte van ruiling door W.R. van Tuyll van Serooskerken en W. van Eijs geb. Kluppel 
van stukjes grond te Hoogland.
1848

1125 Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken tot verlening van akte van 
registratie van eigen jacht aan W.R. van Tuyll van Serooskerken
1851

1126 Schuldbekentenis van H.M. van Tuyll van Serooskerken aan J.E. Kreling onder 
zekerheid van een hofstede te Hoogland, 1868, met aantekening betreffende de 
aflossing door de executeur-testamentair, 1909, en akte van royement van de 
hypothecaire inschrijving, 1909.
1868, 1909

1127 Stukken betreffende de status van eigen weg van de Coelhorsterlaan en de 
noodzaak om tot handhaving daarvan de laan eens per dertig jaar gedurende 24 
uur af te sluiten.
1893

1128 Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente Hoogland 
betreffende de gronden toebehorend aan H.C. van Tuyll van Serooskerken
1912

1129 Stukken betreffende de uitbreiding van Coelhorst met een zijvleugel.
1914
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1130 Schuldbekentenis van V.R. Beelaerts van Blokland geb. van Tuyll van Serooskerken 
aan de NV Levensverzekering-Maatschappij Utrecht onder verband van het 
landgoed Coelhorst, doorslag en geleidebrief bij de akte van royement en overige 
stukken en correspondentie betreffende de aflossing.
1954, 1959-1960

VI.3.2. Verwoesting in 1940, sloop, nieuwbouw en schade-afhandeling

VI.3.2. VERWOESTING IN 1940, SLOOP, NIEUWBOUW EN SCHADE-AFHANDELING

1131 Stukken betreffende de vergoeding door de Staat der Nederlanden van de schade 
aangericht aan Coelhorst en onderhorigheden voorafgaand aan en in de 
oorlogsdagen van 1940.
1940-1944

1132 Bouwvergunning voor H.C. van Tuyll van Serooskerken tot uitbreiding van het 
weekendhuisje op het terrein van Coelhorst, met correspondentie en tekeningen.
1943

1133 Stukken betreffende de sloop van de ruïne van het huis Coelhorst, met foto’s van 
het huis voor en na de verwoesting in 1940 en tijdens de sloop.
1951 en z.j. [c. 1935]

1134 Stukken betreffende het voornemen van 1953 tot bouw van een vakantiehuis op de 
fundamenten van het gesloopte huis Coelhorst en het gewijzigde voornemen van 
1954 tot de bouw van een landhuis aldaar.
1953-1954

1135 Rekeningen met geleidebrief en offerte van aannemers gebr. Van der Wielen te 
Cothen voor werkzaamheden te Coelhorst.
1955-1956

1136 Verzekeringspolis voor de inboedel van Coelhorst.
1956

VI.3.3. Exploitatie

VI.3.3. EXPLOITATIE

1137 Akten van verpachting door opeenvolgende eigenaren van de boerderij te 
Hoogland (nabij Amersfoort) onder Coelhorst genaamd den Burgh of Redoute, [ook
Melkhuis] met toebehoren nabij de herenbehuizing gelegen, en akten van 
betekening aan de pachter en zijn borg van de evictie van de pachter wegens 
wanbetaling, 1774, 1776, 1779 (in tweevoud), 1806 (concept), 1812, 1815 (exploten 
inz. evictie), 1831, 1838.
1774-1838

1138 Akten van verpachting door de opeenvolgende eigenaren van de boerderij te 
Hoogland (nabij Amersfoort) onder Coelhorst geheten de Brink met toebehoren, 
1776, 1779, 1784 (concept), 1797, 1806, 1808, 1826 met akte van huurcessie en 
-overname 1828.
1776-1828

1139 Verklaring van W.R. van Tuyll van Serooskerken over de jaarlijkse inkomsten uit zijn 
grondeigendom.
1812
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1140 Akte van verhuur door W.R. van Tuyll van Serooskerken van twee percelen 
maatland aan de Eem in de gemeente Hoogland.
1838

1141 Verzoekschrift van belanghebbenden aan de burgemeester van Hoogland om 
maatregelen tot verbetering van de rijweg van Grootwede (?) naar Eemland; klad.
1852

1142 Stukken betreffende de waterhuishouding bij de Grebbelinie, de daar opgetreden 
schade en verrichte herstellingen, met uittreksel uit het register van omslagen van 
het Heemraadschap de Eembeken en afschrift van een akte van publieke 
verpachting.
1864, 1877, 1894

1143 Brieven van J.W. Michelle en D.H. van Nieuwenhuizen aan J.M. van Tuyll van 
Serooskerken geb. Walpole (1828-1907) betreffende beheeraangelegenheden van 
Coelhorst.
1888, 1891
Geadresseerde was de weduwe van Henri Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken (1827-1888, 1860 
Coelhorst), kinderloze jongere broer van Vincent Gildemeester.

1144 Kasboek met bijlagen en verdere bescheiden betreffende de werkzaamheden van L.
Rooke op Coelhorst, geviseerd door de rentmeester E.A. Muys.
1932-1950

1145 Stukken betreffende de verantwoording van het beheer van Coelhorst en de nieuwe
boomgaard aldaar aan H.C. van Tuyll van Serooskerken.
1944-1950

1146 Rekeningen, deels met bijlagen, over 1953/54 t/m 1961/62 voor V.R. Beelaerts van 
Blokland geb. van Tuyll van Serooskerken resp. haar erven inz. de exploitatie van 
onroerend goed onder Coelhorst, van de ‘oude’ en de ‘nieuwe boomgaard’ over 
1951-1954 resp. van het ‘Fruitbedrijf Coelhorst’ over 1955, met correspondentie en 
rapportage betreffende de toestand en het beheer van het landgoed
1951-1962

VI.3.4. Geschiedenis en afbeeldingen

VI.3.4. GESCHIEDENIS EN AFBEELDINGEN

1147 Tekening van huis Coelhorst en beschrijving van zijn geschiedenis tot 1759 onder de 
familie Van Westreenen, Jacob Hyacinth Dierout en Evrard Wittert heer van 
Hoogland.
z.j. [c. 1770 en c. 1825]

1148 Manuscript-opstel van M.A. Beelaerts van Blokland betreffende de geschiedenis 
van Coelhorst alsmede aantekeningen dienaangaande.
z.j. [c. 1955]

1149 Tekeningen van M.A. Beelaerts van Blokland van Coelhorst, 1941, en zijn zoontje 
H.C. Beelaerts van Blokland, 1945, en waterverfschildering van Coelhorst, 1945.
1941, 1945

1150 Aantekening van [W.R. van Tuyll van Serooskerken] betreffende de geschiedenis van
Coelhorst.
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z.j. [c. 1840]

1151 Drukproef van de tekst over de geschiedenis van Coelhorst voor het kastelenboek 
van de Provinciale Utrechtse Bond voor Vreemdelingenverkeer, met 
correspondentie betreffende de totstandkoming daarvan.
1945

1152 Prenten van het dorp Keulhorst (Coelhorst) en het kerkje aldaar en van het huis te 
Druten in 1732.
1732 en z.j. [c. 1800]

VI.3.5. Kapel

VI.3.5. KAPEL

1153 Akten van verkoop en transport door kerkvoogden van de kapel van Coelhorst aan 
W.R. van Tuyll van Serooskerken van die kapel, 1843, met daarover gevoerde 
correspondentie in verband met het voornemen van de overheid om vanwege het 
geringe aantal kerkleden ter plaatse die kapel af te breken en het bezwaar van Van 
Tuyll van Serooskerken daartegen uit hoofde van de functie van die kapel als 
familiebegraafplaats, 1842-1843, met retroacta betreffende het gebruik van de 
kapel als kerkgebouw, 1816, 1836-1837.
1816, 1836-1837, 1842-1843

1154 Krantenknipsels betreffende de grafschennis in de kapel van Coelhorst.
1974

1155 Stukken betreffende de inschrijving in het grootboek der Nationale Schuld van een 
kapitaal van ƒ 2.000,= ten name van H.M. van Tuyll van Serooskerken strekkende 
tot onderhoud van de kapel van Coelhorst en de daarin zich bevindende graven.
1860 2 stukken

1156 Stukken betreffende de overschrijving van een bedrag van ƒ 2.000,= van de 
rekening Coelhorst/Van Tuyll in het 2½ % Grootboek Nationale Schuld op naam van
de kinderen van M.A. Beelaerts van Blokland en V.R. geb. van Tuyll van 
Serooskerken gezamenlijk onder de bepalingen gemaakt in 1852 door J.H.M.A. van 
Tuyll van Serooskerken de Pagniet.
1957-1961

VI.4. Stukken waarvan het (juiste) verband met archief niet is vastgesteld

VI.4. STUKKEN WAARVAN HET (JUISTE) VERBAND MET ARCHIEF NIET IS VASTGESTELD
VI.4.1. Gedateerde stukken

VI.4.1. GEDATEERDE STUKKEN

1157 Akte van transport van huis, erf, tuin, stal en koetshuis aan de Groenmarkt te 
Dordrecht kenmerk A 286 en Nieuw 291, aan de achterzijde uitkomend op de 
Varkensmarkt, 1815, met retroacta betreffende samenstellende delen van het 
object, vanaf 1497 tot 1799, deels in omslagen met moderne afschriften, en met 
lijsten van retroacta.
1497-1815
De moderne afschriften zijn gebrekkig.

1158 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Adriaen Schoyte weduwnaar en Johanna 
van der Heijden, te Mechelen opgesteld door notaris Johannes Thielens.
1558 1 charter

1159 Testament van Gerrit Cornelisz. Meijnevelt en Beatrix Eliasdr. van Rijthoeff, te 
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Woerden opgemaakt.
1636

1160 Aanslagbiljet voor 1652 en kwitantie voor 1653 van C. van Benschop voor de hele en 
halve verponding voor een huis aan de Zusterstraat te Den Haag.
1652, 1655

1161 Kwitanties en aantekeningen betreffende het zakelijk beheer gevoerd door Pieter 
de Riemer als voogd over zijn nichtje (oomzegster) Ewouda de Riemer en haar 
echtgenoot NN over ongescheiden goederen.
1672-1706

1162 ‘Stambuch der Hochgebornen und beruhmten Grafen und Durchleuchtigen 
Hertzogen von Cleve’, gedrukt Arnhem (Jacob van Biesen 1677) met ingekleurde 
gravure-afdrukken. Fragment
1677

1163 Afdruk op zijde van een gravure voorstellende Hendrik Dirksen Spiegel 
burgemeester en raad van Amsterdam (1598-1667), door E. Munnikhuysen in 1685 
gegraveerd naar een schilderij van M. Limburgh uit 1663.
1685

1164 Heraldische stamboom van de Oranjes en (Friese) Nassaus tot en met stadhouder 
Willem IV, gedrukt door R. en I. Ottens te Amsterdam.
[1734]

1165 Afdrukken van gravures van het huis te Doorne en het oude huis te Doorne (1738).
1738 en z.j. [c. 1750]

1166 Gedrukte kaart van zuidoostelijk Holland (Land van Heusden en Altena, 
Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden) door Isaak Tirion te 
Amsterdam, 1749
1749

1167 ‘Ampliatie van het I. Art der Ordonnantie van den Impost op de Wynen’ van de 
Staten van Utrecht, ondertekend door G. de Tuyl de Serooskerken, 1752. Gedrukt.
1752
Waarschijnlijk ‘verzameld’ stuk.

1168 Verzamelde gedrukten, prenten, aantekeningen en curiosa betreffende de familie 
Van Heemskerck, met name de zeeheld Jacob en de Amsterdamse burgemeester 
Willem.
1778-1822 en z.j. [c. 1850]

1169 ‘Journalen’, verslagen van een niet-geïdentificeerde schrijver betreffende 
plezierreizen per rijtuig.
1787, 1789, 1791
De schrijver of schrijfster geeft geen bruikbare indicaties over zijn (haar) identiteit. De familie Van 
Hogendorp was via de familie Van Citters indirect geparenteerd aan de familie Snoeck. Matthijs 
Beelaerts van Emmichoven (1780-1851) was gehuwd met Cornelia Charlotta Bichon (1787-1816). De 
echtgenote van Paulus Adriaan Beelaerts van Blokland (1781-1854, zie inv.nr. 188), Bartha Theodora 
Maria Ram (1785-1825), was de dochter van Jan Wijnand en Ignatia Maria geb. Bichon. Een ‘madame
Bichon’ komt ook tevoorschijn in inv.nrs. 901 en 902.
Betreft de reizen:

– van Rotterdam via Gorinchem, Tiel, Nijmegen, Kleef, Krefeld, Keulen en Bonn naar Koblenz 
en terug via Düsseldorf, Wesel, Arnhem, Apeldoorn, Den Bosch, Breda en Bergen op Zoom 
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naar Rotterdam in een gezelschap bestaande uit mw. Bichon geb. Heldewier, dhr. J.G. van 
der Heim en dhr. en mw. Van Hogendorp-Cossart, 30 juni-12 augustus 1787; de pont van 
Ridderkerk naar Alblasserdam door een ‘wapengenoodschap’ naar Rotterdam afgevoerd; 
Gorinchem door wapengenootschappen bezet waarvan de leden zich intimiderend 
gedroegen; Nijmegen vlagt vanwege de behouden terugkeer van prinses Wilhelmina na 
haar arrestatie te Schoonhoven;

– van Rotterdam naar Antwerpen, Brussel, Gent, Oostende, Duinkerken, Mont Cassel, Rijssel 
(Lille), Mons (Bergen), Namen, Luik, Spa, Aken, Maastricht, Venlo, Kleef, Zutphen, Delden, 
Zutphen, Velp (Biljoen), Grebbeberg en terug naar Rotterdam, in een gezelschap bestaande 
uit mw. Bichon geb. Heldewier, dhr. & mw. Van Hogendorp-Cossart en juffrouw S.I. (p. 15 
‘Sarotje’) van Hogendorp, 14 juni-16 augustus 1789

– van Heeswijk via Voorschoten, Leiden, Alphen aan den Rijn, Utrecht, Zeist, Soestdijk, 
Amersfoort, Voorthuizen, Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Steenwijk, Hasselt, Zwartsluis, 
Heerenveen, Oranjewoud, Norg, Groningen, Leeuwarden, het Bilt, Harlingen, Franeker, 
Sneek, Bolsward, Workum, Molkwerum, Hindeloopen, Galamadammen, Wijck, Lemmer, 
Blokzijl, Kampen, Elburg, Nijkerk, Amersfoort, Utrecht terug naar Heeswijk, in een 
gezelschap bestaande uit dhr. en mw. Van Hogendorp-Cossart, Truytje en Saartje van 
Hogendorp, 28 juni-19 juli 1791.

1170 Afdruk van een gravure gedateerd 1788 van R. Vinkels naar een tekening van S. Buys
voorstellende Kornelis Janszoon de Haan, met handgeschreven bijschrift 
betreffende zijn geboorte te Amsterdam en zijn dood in 1633 in zeegevecht tegen 
twee Duinkerkse schepen.
1788

1171 Akte van transport van een obligatie uit 1791 voor Paulus Beelaerts en Adriaan 
Bachman schepenen van Den Haag, 1793, met het retroactum van 1791.
1791-1793
Denkelijk ‘verzameld’ stuk

1172 Verzameling afschriften van gedichten en rijmelarijen, deels met vermelding van de 
auteurs.
1816-1855 en z.j.

1173 Stukken betreffende de maatregelen genomen door koning Willem I betreffende de
bouw van een nieuwe kerk te ’s-Hertogenbosch voor de hervormde eredienst, met 
plantekening, deels met geleidebrieven aan de gouverneur der provincie.
1818-1821

1174 Eigenhandige staat van dienst van majoor Everhardus Hinricus Heshusius geb. 1773 
van zijn dienst als officier der cavalerie over 1798-1815.
1819
Aangetroffen tussen bescheiden Van Citters, vermoedelijk verband met de cavalerist Van Citters.

1175 Anoniem gedicht bij het overlijden van Frederica Sophia Wilhelmina van Pruisen 
(1751-1820), weduwe van stadhouder Willem V.
1820

1176 C.A. Snoeck, Promenade aux Alpes, z.pl. 1824, gedrukt, verluchtigd met 
lithografieën.
1824
Auteur vertrekt van en keert terug naar Renaix (B). Denkelijk aangekocht bibliotheekstuk

1177 Aantekening betreffende de opbrengst van de door Gedeputeerde Staten gelaste 
collecte ten behoeve van de getroffenen van de ontploffing van de poterne te 
Bergen op Zoom op 29 maart 1831 en de verstrekking van toelagen, medailles en of 
getuigschriften aan degenen die zich bij het ongeval hebben onderscheiden, met 
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tekening van de poterne.
z.j. [1831]
In omslag met op de rugzijde gedrukt etiket van de Bibliotheek der stad Dordrecht, in handschrift 
voorzien van nummer ‘2640’. Navraag bij Bibliotheek A tot Z te Dordrecht, mw. Appels, en 
Erfgoedcentrum DiEP, dhr. Alleblas, op 3 april 2012 leverde geen aanknopingspunten of 
eigendomsaanspraken op. Zie ook inv.nr. 1207.

1178 Biografie van Maria Elselina Versfelt (1776-1845), onder pseudoniem Ida St. Elme 
schrijfster van o.a. Mémoires d’une Contemporaine, ou Souvenirs d’une femme sur 
les principaux personnages de la République, du Consulat, de l’Empire, etc. (Parijs 
1827-1828, 8 delen) en La Contemporaine en Egypte, pour faire suite aux Souvenirs 
d’une femme [...] (Parijs 1831, 6 delen, waarvan 1-4 La Contemporaine en Egypte en 
5-6 La Contemporaine à Malte et à Alger); 1833, gelijktijdig afschrift.
1833
Zie website..

1179 ‘Souvenirs’, aantekeningen van [Jacoba Margaretha geb. Boreel, echtgenote van 
Jacob Fagel] van haar wederwaardigheden in het tijdvak april 1835 (Genève) tot 
november 1836.
1835-1836

1180 ‘L’ami de la jeunesse’, deuxième série vol. 5 no. 11, novembre 1839. Gedrukt (Parijs).
1839

1181 Bijzonder reglement op het overzetveer van Ooltgensplaat op Willemstad, 
Buitensluis, Hils[zert?], Prinsenland, Heijning[se dwarsdijk?], Willemsdorp, Klundert 
en Steenbergsche Vliet, vastgesteld uit hoofde van KB van 21 september 1847 nr. 
71b door de ambachtsheer van Sint-Adolfsland dat men noemt Ooltgensplaat, den 
Bommel enz.; klad.
z.j. [1847 of 1848]
Ambachtsheer waren sinds 1837 de gezamenlijke erven van A.C. Dalen sr., die het beheer en bewind 
overwegend aan rentmeesters overlieten. Als zodanig fungeerde in het tijdvak 1836-1847 A. van 
Weel Dzn.

1182 Foto’s van niet-geïdentificeerde heer en dame.
1848 en z.j. [c. 1900]

1183 Gedicht ‘Het wapen van Heusden (gesprek)’ van Carel Godfried Withuys (1794-
1865), directeur van de Landsdrukkerij en literator, gedrukt, met handgeschreven 
opdracht aan zijn ‘kunstvriend’ H. Tollens Cz., 1848.
1848 1 katern

1184 Paspoorten voor Jean Pierre Leijendekker te ’s-Hertogenbosch, rentenier, luitenant 
van de lokale schutterij, voor reizen naar Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië 
en/of Spanje, met dorsale visa.
1852, 1853, 1855, 1856, 1859, 1865
Zie inv.nr. 612.

1185 ‘Naar Amerika’, ‘De Liefde op de Proef’, berijmde toneeltjes (‘schetsen voor 
rederijkers’) geschreven door [NN Bouwman] ‘een neefje van Jan de Rijmer’, 
werkend lid van de Bossche rederijkerskamer ‘Tollens’, en diens gedicht 
‘Weldadigheid’ bij de uitvoering van die kamer ten bate van de ‘overstroomden’ in 
1861; gedrukt.
1858, 1859, 1861

1186 A.P.A. du Cloux, ‘Leerrede over Deut. XXXII:29’, gedrukt, Rotterdam 1860, met 

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/versfelt
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bijgeschreven aantekeningen van theologische c.q. godsdienstige aard.
1860

1187 Franstalig overzichtje van de geschiedenis van Holland en Nederland.
1861
Op laatste bladzijde: ‘J’ai promis à Marie-Renée-Louise de résumer en six pages l’histoire de son 
pays, je demande à Joséphine-Bétia si j’ai tenu parole. La Haye, 8 Kneuterdijk, 31 janvier 1861, minuit
1/2’. Aangetroffen bij bescheiden Van Tuyll.

1188 Foto’s van een [moeder met dochtertje] met dorsale notities ‘for Mathilde’ en ‘1878’
en van een gezelschap schaatsers met dorsale notities ‘Souvenir de E. van 
Meeuwen’ en ‘Dec 1892’.
1878, 1892

1189 Vijfjaarlijks verslag over 1877-1881 van het Koninklijk Scherpschutters Gilde 
opgericht te ’s-Hertogenbosch in 1851, programma’s van provinciale 
schietwedstrijden voor Noord-Brabant en verslag van het schietspel te Helmond in 
1886
1882-1890

1190 Gedichtje van Nico, Willem en Johan bij [de verjaardag] van hun moeder, 
Hoogwoud 3 februari 1889.
1889

1191 Patroonbladen en borduurpatronen van het modeblad ‘Mode pratique’, 1907-1912 
en borduurpatronen van Weldon’s Ladies’ Journal 1913-1917, 1919-1922
1907-1917, 1919-1922

1192 College-aantekeningen betreffende middeleeuwse geschiedenis en oorkondenleer, 
1924, en ongedateerde uittreksels uit de editie (1861) van brieven van de hertog De 
la Rochefoucauld.
1924 en z.j.

1193 Foto’s van grafzerken in de kerk te Leusden en van een schilderij.
1930

1194 Foto’s van een dame en drie heren in koets (z.j.), een ontgroeningstafereel [in 
sociëteit Minerva te Leiden] (z.j.) en een gezelschap in avondtoilet (1936).
1936 en z.j. [c. 1935]

1195 Uittreksel uit de Burgerlijke Stand van Den Haag betreffende overlijden in 1857 van 
C.J.F.E. Barre geb. van Haeften, geboortig uit Kleef.
1938
In potlood toegevoegd dat telefonische mededeling van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
opleverde dat de namen van de ouders der overledene onbekend zijn. Een familie Barre raakte 
geparenteerd aan de familie Van Tuyll van Serooskerken door het huwelijk van W.C.R. van Tuyll van 
Serooskerken met A.M. geb. van Limburg Stirum, dochter van Leopold en diens tweede echtgenote 
J.M. Barre.

1196 Statuten en huishoudelijk reglement van de Historische Vereniging voor Zuid-
Holland onder de zinspreuk Vigilate deo confidentes, 1947, goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van 1948. Gestencild.
1948

1197 Gedicht ‘Geduld is zulk een schoone zaak’ in kinderhandschrift, met 
potloodtekeningen.
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1950

1198 Rekening over 1940-1949 van het Pieus Fonds nagelaten door Magdalena Briels 
wed. van Jacob de Jonge van Ellemeet, met geleidebrief van het bestuur; gestencild.
1950
In enveloppe geadresseerd aan H.C. van Tuyll van Serooskerken, waarop dorsaal in handschrift 
geschreven: ‘Pieus Fonds, Arnold van Tets vragen’. Het staat niet vast dat de rekening met 
geleidebrief en de enveloppe bijeen horen.

1199 Gravure van P.A. Schipperus voorstellende Princenhage bij Breda, met nadruk door 
Joh. Enschedé en zn., en afdruk van houtgravure van Cor de Wolff.
1952 en z.j. [c. 1850 en c. 1900]

1200 Foto van [moeder met 2 zoons en 2 dochters] gemaakt in Madurodam 9 september 
1968.
1968

VI.4.2. Ongedateerde stukken

VI.4.2. ONGEDATEERDE STUKKEN

1201 Naamlijst van de leden van de ‘Groote Sociëteit’ te Den Bosch, gedrukt, met enkele 
handgeschreven toevoegingen.
z.j. [c. 1750]

1202 Gravure van de Koemarkt te Heerenveen.
z.j. [c. 1750]

1203 Manuscript-genealogieën van de Dordtse familie Van den Tympel resp. Van den 
Tympel annex Slingelandt, en gedrukte ‘Stam-Lyst’ van de Dordtse familie Duyck.
z.j. [c. 1750 en c. 1850]

1204 ‘Geslagt Register’, genealogieën van de families van Meel, de Leeuw, Van 
Schoonhoven, van Herzele en Balfour, door verschillende 18e-eeuwse handen 
geschreven.
z.j. [tweede helft 18e eeuw]

1205 Manuscript-genealogieën van de families De Grauw, Van Heemskerck en De Vlieger 
gezegd Meerman.
z.j. [c. 1780 en c. 1840]

1206 ‘Translation of the letters of M. Chesterfield’, cahier met afschriften van in het 
Engels vertaalde brieven nrs. 1-9 van [Philip Stanhope, vierde earl Chesterfield], aan 
personen aangeduid als ‘Sir’ en ‘my dear child’.
z.j. [c. 1800]
Geen tekstovereenkomsten met de ‘Letters to my son’ van Chesterfield.

1207 Handgeschreven beschrijvingen van de stad ’s-Hertogenbosch, z.j., in stofomslag 
met signatuur no. 2[65?] van de Bibliotheek der stad Dordrecht.
z.j. [c. 1800]
Zie inv.nr. 1177 met eveneens uit de Bibliotheek van Dordrecht afkomstige documenten.

1208 ‘Isagoge Gesneri’, introductie in de wetenschap en wetenschapsgebieden, in 445 
capita.
z.j. [c. 1800] 1 cahier
In het Nederlands. Manuscript.
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1209 Tekeningen van het wapen Van Tuyll.
z.j. [c. 1800]

1210 Tekening van het huis te Tuil.
z.j. [c. 1800]

1211 Cahier met Franstalige excerpten en citaten uit literaire werken.
z.j. [c. 1800]

1212 Vers of gedicht in het Frans in vijf coupletten.
z.j. [c. 1800]

1213 Getekende portretten en silhouetportretten van ‘Papa’, ‘Moei’, ‘William Bentinck’, 
‘Uncle [...]’ en onbenoemd, alsmede van vader en zoon Schiarpi gesigneerd 
‘Dess[iné] et gr[avé] par Bouchardy Succ[esseur] de Chretien inv[enteur] du 
Physionotrace Palais Royal no. 82 à Paris’.
z.j. [c. 1820]
Zie Physionotrace, uitgevonden door Gilles-Louis Chrétien (1745-1811) musicus, graveur en 
portrettist aan het hof van Versailles; en zie Bouchardy, alwaar “Profilansichten in rundem oder 
ovalen Bildausschnitt mit der Unterzeile Dess[inée] et Gr[avée] par Bouchardy Suc[cessor] de 
Chrétien, inv[enteur] du Physionotrace. Palais Royale No. 82 à Paris (so z. B. im Jahr 1814)”. De 
Bouchardy-portretten vermoedelijk van voor 1830.

1214 Aantekeningen gemaakt tijdens een reis van (Zalt?)Bommel via Keulen naar 
Brunswijk, Maagdenburg, Leipzig, Dresden, Praag, Wenen, Boedapest (alwaar 
dinsdag 16 augustus opstijgen van een luchtballon met 4 reizigers), Linz, Gmünden, 
Bad Ischl, Salzburg, München, Augsburg, Nürnberg.
z.j. [na 1822]
Vermeldt op eerste bladzijde: ‘de luit. Beelaerts op de boot Amerika’.

1215 Naamlijst van de leden van de Ridderschap van Holland, gedrukt, met enkele 
bijgeschreven aanvullingen.
z.j. [c. 1830]

1216 ‘Coptographische avond-uitspanningen’, in karton geknipte figuren ter verkrijging 
van schaduwbeelden, gedrukt door wed. G.A. Diederichs & Zn. te Amsterdam 
(Bloemmarkt bij de Stilsteeg).
z.j. [c. 1850]

1217 ‘Travestissemens’, ingekleurde gravure van kostuums, en ‘Nieuw Pitoresq 
Tekenboekje’ ten behoeve van landschapstekening en als idee voor albums.
z.j. [c. 1850]
De ‘Travestissemens’ gedrukt bij Berrieux, Madame d’Estampes, 22 rue St. Jacques te Parijs; 
‘Tekenboekje’ bij E. Maaskamp, naast het ‘Koninglijk Paleis’ te Amsterdam.

1218 Aantekenboekje met aantekeningen over Latijn, klassieke schrijvers en oude en 
middeleeuwse geschiedenis.
z.j. [c. 1850]

1219 Met pentekeningen van dieren geïllustreerd alfabet van druk- en schrijfletters.
z.j. [c. 1850]

1263 Lithografische afbeelding van twee pistolen vervaardigd door Alfred Gauvain (1801-
1899) voor een Wereldtentoonstelling te Londen.
z.j. [1851, 1862 of 1886]

http://de.wikipedia.org/wiki/Bouchardy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Physionotrace
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Tijdens het leven van Gauvain zijn in de jaren 1851, 1862 en 1886 wereldtentoonstellingen te Londen 
gehouden.

1220 Prent van Hendrik Tuyll van Serooskerken (1674-1627?), gegraveerd door J.F.C. 
Reckleben.
z.j. [c. 1870]

1221 Foto van een schilderij voorstellende een dame.
z.j. [c. 1880]

1222 Cahier met afgeschreven gedichten en rijmelarijen.
z.j. [c. 1900]

1223 Foto’s van een schaatsend gezelschap van drie dames en een heer in een 
parkachtige omgeving, gemaakt te Den Haag.
z.j. [c. 1900]

1224 Fotoreproducties van het ‘Pensionnat Français Mesdemoiselles Scheidt’ te Brussel, 
vermoedelijk voor reclamedoeleinden gemaakt.
z.j. [c. 1900]

1225 Foto’s van twee dames en van één daarvan afzonderlijk.
z.j. [c. 1920]

1226 Foto’s van een huis in de Alpen en van personen in Lederhosen.
z.j. [c. 1925]

1227 Niet verzonden ansichtkaart van het Hugo de Groot poortje te Gorinchem.
z.j. [c. 1930]

1228 Foto’s van een driemast bewapend zeilschip onder sneeuwdek en van een 
meisje/jonge vrouw met hoed.
z.j. [c. 1935]
Aangetroffen bij inv.nr. 1064.

1229 Foto en ansichtkaart met afbeeldingen van Kenau Simonsdr. Hasselaar.
z.j. [c. 1950]

1230 Foto’s van ongeïdentificeerde personen en groepen.
z.j. [c. 1950]

1231 Ansichtkaarten en fotoreportages van toeristische attracties.
z.j. [c. 1950]



2.21.253 Beelaerts van Blokland 329

VII. Bescheiden afkomstig van J.B. (Breg) Briët geb. Beelaerts van Blokland (1915-2007) (aanwinst 2009)

VII. BESCHEIDEN AFKOMSTIG VAN J.B. (BREG) BRIËT GEB. BEELAERTS VAN 
BLOKLAND (1915-2007) (AANWINST 2009)

1268 Rapport van de Nuts-Meisjesschool te Den Haag, cursus 1926-1927; rapporten 
betreffende, eindexamenrooster en -opgaven voor en diploma van J.B. geb. 
Beelaerts van Blokland van haar gymnasiumopleiding te Zwolle en Middelburg, 
briefkaart van haat Zwolse klasgenoten om haar succes te wensen voor haar 
eindexamen, 1927-1933; diploma machineschrijven van het Instituut Schoevers te 
Amsterdam, 1935; en rapporten en diploma van de School voor Maatschappelijk 
Werk te Amsterdam, 1937.
1926-1937

1264-1267, 1292-1299
Dagboekaantekeningen, reis- en stageverslagen en boekbesprekingen van J.B. Briët
geb. Beelaerts van Blokland, deels met ingeplakte of inliggende foto’s, 
krantenknipsels en andere bescheiden.
1926-2001 en z.j. [c. 2007]
1292 Dagboek, 1926 mei-aug
1293 Dagboek tijdens verblijven in Engeland, 1931, 1932
1294 Dagboek 1933-1934
1295 Dagboek tijdens verblijf in Lausanne 1933-1934
1296 Dagboek tijdens verblijven in Duitsland, 1935-1936
1297 Verslagen van stages bij Pro Juventute te Rotterdam tijdens 

opleiding aan de School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam, 
1936-1937

1298 Verslagen van andere stages tijdens opleiding aan de School voor 
Maatschappelijke Werk te Amsterdam, met los inliggende stukken 
1936-1938

1299 Aantekeningen, vermoedelijk later uit geheugen opgetekend, 
betreffende haar verblijf in Nederlands Nieuw-Guinea, 1955-1956

1264 Zakagenda’s, cahiers en bureauagenda's met dagboeknotities en 
boekbesprekingen, 1933-1961

1265 Bureauagenda’s 1962-1985
1266 Bureauagenda's 1985-1986, 1988-2001
1267 Overzicht en typering van de dagboeken onder 1264-1266, beknopte 

biografie van de schrijfster, prints van tekstverwerkingsbestand 
opgesteld na haar overlijden, en notitie over in de dagboeken van 
‘moeder’ na te kijken gegevens over ziekten van ‘vader’; z.j. [c. 2007]

1300-1302 Plakboeken en recensies betreffende bijgewoonde culturele voorstellingen, films, 
lezingen etc.
1930-1938
1300 ‘Mijn uitspattingen’, 1930-1932
1301 Londen, Nederland, Lausanne, 1932-1934
1302 ‘Uitgangenschrift’, 1934-1938

1303-1322 Fotoalbums, ruim voorzien van identificerende bijschriften.
1923-1978
1303 Familie Beelaerts van Blokland-Besier (ouders van J.B. Beelaerts van 

Blokland), 1923-1930
1304 Eerste eigen fotoalbum, 1925-1929
1305 Middelbare-schooljaren, 1929-1932
1306 Middelbare-schooljaren, 1932-1933
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1307 J.B. Beelaerts van Blokland, 1933-1936, met bijgevoegde foto’s van 
en afkomstig van P. E.E. Briët, 1913-1940

1308 J.B. Beelaerts van Blokland, 1936-1940
1309 J.B. Beelaerts van Blokland, skireis Oostenrijk, 1938
1310 J.B. Beelaerts van Blokland, reis naar Montroc bij Chamonix, 1939, en

allerlei verwanten en vrienden, 1939-1950
1311 Album afkomstig van F. (Frits) Beelaerts van Blokland, vader van J.B.,

maar overwegend bevattende foto’s in verband met J.B., echtgenoot
en kinderen, 1940-1950

1312 Album afkomstig van F. (Frits) Beelaerts van Blokland, vader van 
J.B.,1940-1963

1313 Verloofden en gezin Briët-Beelaerts van Blokland, 1940-1950
1314 Huwelijk, 1941
1315 Curaçao, 1950-1954
1316 Gezin Briët Beelaerts van Blokland, 1954-1960
1317 Nieuw-Guinea, 1955-1956, en terugreis door Azië, 1956
1318 Gezin Briët-Beelaerts van Blokland, 1960-1965
1319 Gezin Briët-Beelaerts van Blokland, 1965-1968
1320 Gezin Briët-Beelaerts van Blokland, 1958-1969
1321 Gezin Briët-Beelaerts van Blokland, 1973-1978
1322 Afscheid P.E.E. Briët als ambtenaar bij de afdeling Kabinetszaken van

de gemeente Den Haag, 1978

1323-1326 Gedenkschriften bij heugelijke gelegenheden
1941-1991
1323 ‘Bruidstijd van Breg en Piet’, de laatste week als verloofden, 1941
1324 Lijsten van cadeaus, bloemen en telegrammen bij verloving en 

huwelijk, 1940, 1941, en receptieregister bij 25-jarig huwelijk, 1966, 
met inliggende verlanglijst bij huwelijk, 1941

1325 Receptieregister bij huwelijk, 1941, gastenboek 1941-1946, en 
herinneringsalbum bij 50-jarig huwelijk, 1991

1326 Receptieregister bij het afscheid van P.E.E. Briët van de NAM, 1967
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Bijlagen

B I J L A G E N
Brievenlijst I

BRIEVENLIJST I
Lijst van briefregesten van de brieven uit Zuid-Afrika resp. over Zuid-Afrikaanse zaken uit 1884 en 
1891-1895, aanwezig in inv.nrs. 52 sub 2 en inv.nr. 54 sub 1-5

Alphen, J. van 20 mei 1892, betr. beslissingen van de Volksraad inz. 
spoorwegen en Wereld Post Unie
3 dec. 1892, Kaapkolonie soepeler inz. postzendingen
18 apr.1893, betr. tegenstellingen in Transvaal door 
presidentsverkiezingen
16 Jun: 1893, betr. posterijen in Transvaal met 
toezendingsbrief postzegels
18 oct. 1893, overzicht gebeurtenissen

Andreae, prof. Fockema (Leiden) 19 juli 1895, betreurt dat het te laat is om aan 
Transvaalse wensen tegemoelte komen (zie Kotzé)

Asser (Leiden) prof. C. 9 juli 1893, antwoord op vraag Kotzé over art 1403 
B.W.

Bake, van de Wall 22 juli 1892, Middelberg (werkzaam bij Nederlands-
Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij), bevriend 
met Rhodes meent dat Maatschappij met Rhodes kan 
werken

Beaujon, A. 24 feb. 1884, betr. uitnodiging Delegatie voor Concert 
Diligantie

Belkum, ds. van 17 mei 1893. beschrijft zijn ervaringen als predikant in 
Transvaal (o.a. over vijandschap tegen de Hollanders)
5 dec. 1893, betr. o.a. uitzending predikanten naar 
Zuid-Afrika

Berkhout, Teding van 21 jan.1884, betr. het komende einde van het uitgeven 
van "de Hollandse Afrikaan"
27 jan. 1884, moeilijkheid redacteur te vinden voor "de
Hollandse Afrikaan"
28 jan. 1884, i.v.m. komst Delegatie wordt de 
“Hollandse Afrikaan” voortgezet
14 feb. 1884, kondigt einde aan van uitgeven "de 
Hollandse Afrikaan"

Beijeren 20 feb. 1884, bericht wanneer zaal vrij zal zijn voor 
concert ter ere van de Delegatie (zie ook J.J. Schmidt)

Blok, Chr. Jzn [z.d.], ervaringen van een geslaagd immigrant 
(interessant)

Bylandt, C. van (gezant te Londen) 24 feb. 1884, wenst niet dat de Legatie wordt 
betrokken in het vertalen van het verdrag tussen 
Groot-Britannië en de Zuid-Afrikaanse Republiek

Cambourg, baron de 7 juli 1884, toezending erediploma's van de Société 
des études coloniales et maritimes

Canneel, J.Th.E. 21 juni 1884, verzoekt als secretaris der Zuid-
Afrikaanse Republiek te worden benoemd
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Citters, van 15 mrt. 1893, betr. Nederlands-Zuid-Afrikaanse 
Spoorweg Maatschappij en algemene gemakzucht in 
Zuid-Afrika

Cremers, E. 26 feb. 1884, nodigt Deputatie uit om kamerleden en 
autoriteiten te ontmoeten
28 feb. 1884, betr. uitnodiging van Deputatie

Cort van der Linden, J.R.A. 28 feb. 1884, betr. ontmoeting met delegatie

Delegatie van de Transvaalse 
Republiek

9 jan. 1884, telegram, verzoekt G. Beelaerts van 
Blokland naar Londen te komen
25 jan.1884, telegram, verzoek aan Beelaerts van 
Blokland over te komen
9 feb. 1884, telegram, verzoek naar Amsterdam te 
Komen

Deth, A.G. van 31 dec. 1895, betr. Jules Hess, die een spoorweg in 
Zuid-Afrika wil bouwen

Duul, [NN] van 29 jan. 1884, betr. hulp aan Delegatie

Elout van Soeterwoude, W. 18 feb. 1884, betr. aanbod betrekking in Transvaal

Endt, Adolf M. 30 sep. 1894, betr. wettigheid van een huwelijk

Engelenburg, F.V. 27 nov. 1891, verzoek in aanmerking te komen voor 
benoeming tot consulair agent van Nederland te 
Kaapstad
12 dec. 1891, betr. reden voor reis generaal Smit 
(dreigende blindheid)
20 jan. 1892, betr. introducties voor Smit jr. (o.a. voor 
Marcellus Emants) en aansluiting Transvaal bij de Post 
Unie
3 febr.1892, dankt voor artikel voor de "Volksstem," 
betreurt inactiviteit van Nederland op consulair 
gebied in Zuid-Afrika waar Duitsers en Fransen zeer 
actief zijn
14 mei 1892, dankt voor brief. Zal met Middelburg 
over spoorwegen spreken
23 Nov.1892, betr. verkiezingsstrijd Krüger - Joubert 
voor presidentschap
13 mei 1893, verzoekt gegevens over de hulp door 
Nederland gegeven tijden de eerste Vrijheidsoorlog. 
Joubert ontkent iedere hulp!
22 juli 1893, betr. berichten over overlijden dr. Van 
Lilaar
9 feb. 1895, dankt voor bericht inz. Transvaalse 
Handels Mij.

Enschede, Joh. 25 jan. 1884, betr. druk postzegels voor Zuid-
Afrikaanse Republiek
16 juli 1884, betr. druk postzegels voor Zuid-
Afrikaanse Republiek

Erasmus, J.A. 24 apr. 1891, betr. zoon die in Nederland studeert
3 oct. 1892, dankt voor zorg voor zijn in Nederland 
studerende kinderen

Esselen, E. 2 juli 1884, verzoekt portretten door te zenden en 
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vraagt inlichtingen o.a. over duiten "ou Derby" (de 
minister waarmede werd onderhandeld

Excelsior, Zangvereniging 28 jan. 1884, wil uitvoering geven voor Deputatie
22 febr.1884, bericht dat de zaal voor 28 Februari is 
gehuurd

Feure, D.V. 14 mei 1884, betr. eisen aan candidaten voor de 
universiteit van Kaapstad

Gey, M.E. 28 Nov.1892, betr. erfeniskwestie als afstammeling 
generaal Gey van Pittius

Groll, J. 3 juli 1884, betr. perscommuniqué over lening aan 
Zuid-Afrikaanse Republiek
29 Jul.1884, betr. lening aan Zuid-Afrikaanse 
Republiek
3 aug. 1884, betr. lening aan Zuid-Afrikaanse 
Republiek
19 Aug.1884, betr. brief Lord Derby (zie ook Pierson)

Gunning J.W. 3 jan. 1884, bericht dat het onmogelijk is aan een 
verzoek van Du Toit te voldoen

Hartshal K. 15 nov. 1894 betr. toezending curiositeiten voor 
Wereldtentoonstelling

Huart, W.N.H. 30 jan. 1884, betr. voorwaarden uitzending naar Zuid-
Afrika

Heeckeren, baron van (gezant te 
Lissabon)

25 dec. 1895, bericht dat hij aamenwerkt met Duitse 
gezant om het werk in Lorenço Marquez te stimuleren 
(met bijlage brief Von Kretschmar)

Hemert, van 22 mei 1884, copie van brief aan president Krüger
20 juni 1884, biedt zijn diensten aan als 
vertegenwoordiger van de Zuid-Afrikaanse Republiek

Hogendorp, H. graaf van 20 feb. 1884, vraagt G. Beelaerts van Blokland een 
uitnodiging voor een diner over te brengen aan de 
Deputatie
23 feb. 1884, mw. Van Hogendorp-van Limburg Stirum
nodigt de Delegatie officieel uit
4 Maart 1884, betreurt het det de Delegatie nauwelijks
tijd heeft voor zijn feest

Jonkman, H.F. 8 juni 1893, betr. uitgaven voor de reis van Smit, 
Wolmarans en de Toit en voor propagande

Jorissen, E.P.J. 6 nov. 1893, betr. mogelijkheid de Nederlands-Zuid-
Afrikaanse Spoorweg Maatschappij aan de Staat te 
verkopen

Koolhaas, Helena 1 mei 1892, betr. het moeilijke leven van twee 
dienstmeisjes in Zuid-Afrika

Koopmans-de Wet, mw. (brieven ondergebracht in bundels 6 en 7 van inv.nr. 
54)

Kotzé, J.G. (hoofdrechter) 24 nov. 1884, vraagt proefschrift G. Beelaerts van 
Blokland inz. toetsing van de wet door de rechter aan 
de grondwet.
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17 juni 1893, vraagt advies inz. art. 1403 van 
Nederlands Burgerlijk Wetboek (zie Asser)
4 mrt. 1894, betr. rechtspraak over art. 1403 B.W. enz.
23 juni 1895, opmerkingen over nieuwe uitgave van 
Hugo de Groot's Hollandse Regtsgeleerdheid (zie 
reactie Fockema Andreae)
1 sep. 1895, betr. uitgave Hugo de Groot's Hollandse 
Regtsgeleerdheid

Kuyper, A. 29 en 30 mrt.,1884, beklaagt zich over advies G. 
Beelaerts van Blokland aan Deputatie (met minuut 
van antwoord)
27 apr. 1884, geeft aanwijzingen over hoger onderwijs 
in Zuid-Afrika (met minuut van antwoord)

Kuyper, J.H. (redactie "Standaard") 9 juni 1884, vraagt hoe Portugees-Transvaalse teksten 
moeten worden gepubliceerd
16 juni 1884, bericht hoe de zaak tenslotte is gedrukt

Lennep, A. van 26 nov. 1894, deelt fusie van twee Nederlandse 
verenigingen in Pretoria mede

Leyds, W.J. (brieven ondergebracht in bundels 9-12 van inv.nr. 54 
en nader ontsloten in brievenlijst II)

Lingbeek, J.W.S. 9 jan. 1891, is bereid plaats van Bergsma bij het 
onderwijs in te nemen. Hij wil ook wel consul worden 
naast zijn dagelijkse-dokterspraktijk
27 juni 1892, vermeldt "Hollanderhaat" in Zuid-Afrika, 
maar vraagt toch om een betrekking voor zijn vader in 
dat land
2 Januari 1893, solliciteert voor-consul te Pretoria

Lohman, J. de Savornin 3 Maart 1884, zou gaarne Deputatie ontmoeten i.v.m. 
toekomst zoon.

Louis, W. (brieven ondergebracht in bundel 8 van inv.nr. 54)

Louter, prof. de 2 juni 1884, betr. moeilijkheid een goede 
staatsprocureur uit Nederland aan te trekken

Lynden, graaf van - van Sandenburg
(oud-minister van Buitenlandse 
Zaken)

28 feb. 1884, nodigt de Deputatie uit

Maarschalk, D. 2 juni 1884, betr. Transvaalse spoorweg
2 juli 1884, betr. mislukken lening Zuid-Afrikaanse 
Republiek
3. juli 1884, betr. perscommuniqué inz. lening Zuid-
Afrikaanse Republiek
8 juli 1884, betr. lening Zuid-Afrikaanse Republiek
12 Jul.1884, vraag of lening waarvoor 1900.000 gulden 
is ingeschreven moet doorgaan
17 Jul.1884, vreest dat het plan van Pierson (zie 
Pierson 5 juli 1884) niet zal lukken

Mackay, Aenens 31 Dec.1895, introductie voor mw. Couvreur, 
correspondente van de Times

Meilée, J.C. 27 juni 1891, dankt voor plaatsing bij de Nederlands-
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Zuidafrikaanse Spoorweg Maatschappij
26 sep. 1891, indrukken uit Zuid-Afrika (kostelijk 
verhaal)
24 oct. 1891, betr. onderhoud van echtgenote die in 
Nederland bleef
19 dec. 1891, betr. hetgeen schrijver in Johannesburg 
meemaakte

Mansvelt, van 17 juni 1894, betr. moeilijke positie in het onderwijs en 
"hollanderhaat"

Merkelbech, Fr. 12 juli 1884, betr. kansen van de lening aan de Zuid-
Afrikaanse Republiek

Middelberg, G.A.A. 6 aug. 1891, betr. financiering Nederlands-Zuid-
Afrikaanse Spoorweg Maatschappij
25 en 26 mei 1892, betr. decoratie voor dr. Leyds
13 aug. 1892, betr. decoratie Leyds en activiteiten van 
Rhodes. Ook Jameson wordt genoemd
22 apr. 1894, verslag van reis in Natal, naijver tussen 
Natal en Kaapkolonie. Steun voor de Zuid-Afrikaanse 
Republiek door Nederlanders is van veel belang 
niettegenstaande de afkeer van veel Boeren van 
Nederlanders.
16 mei 1894, betr. Portugal en de Charlestown 
overeenkomst
22 juni 1894, betr. mw. Reitz (echtgenote van de 
President van de Oranje Vrijstaat), en over 
spoorwegkwesties
14 juli 1894, betr. consul Bergsma die niet voor zijn 
ambt geschikt is.
28 jan. 1895, betr. feest bij voltooiing van de 
Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij 
en zielige toestand van de heer Louis

Minnen, J.E. van ? juli 1884, verzoekt een brief in handen te stellen van 
de heer J. Eloff

Montague White 18 mrt. 1893, vreest dat Swaziland niet aan de Zuid-
Afrikaanse Republiek zal worden teruggegeven

Mulder, J. 13 mei 1891, reisverslag: indruk van Kaapstad (zij ging 
als dienstbode)
11 sep. 1891, haar leven in het huis van president 
Krüger
10 juni 1892, verslag van haar eerste jaar bij president 
Krüger
30 jan. 1893, bericht van ondertrouw met C.G. de 
Villiers
NB. Zie ook de afschriften van c. 1980 in bundel 15 van 
inv.nr. 54.

Naamen, van 6 juli 1884, zal helpen de lening aan de Zuid-
Afrikaanse Republiek alsnog te doen slagen

Neethling, W.H. 25 nov. 1895, brief om te danken

Noble 8 mei 1895. toezending besluit Cape Assembly om te 
danken (zie ook Tenant)
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Nogeira Loas 11 feb. 1894, betr. toetreding Zuid-Afrikaanse 
Republiek tot Postverdrag

Numan-van Swinderen, mw. Star 13 feb. 1884, vrees dat liberale kabinet in Engeland zal 
vallen
18 feb. 1884, commentaar op de onderhandelingen in 
Londen
31 mei en 1 juni 1884, verschillende opmerkingen over 
de positie van de Zuid-Afrikaanse Republiek (o.a. over 
kredietwaardigheid en lening)
16 juni 1884 commentaar op de grond politiek van de 
Zuid-Afrikaanse Republiek en gevaren voor de 
delegatie bij bezoek aan Berlijn
26 juli 1884, betr. de activiteit van E.J.P. Jorissen

Ockerse, G.R. 28 jan. 1884, copie van de aanvrage van een tramlijn-
conceasie
13 Febr 1884, betr. diverse economische activiteiten 
die in Zuid-Afrika kunnen worden begonnen

Oordt, J.W.G.van 8 Jan, 1884 diverse berichten uit Kaapstad
21 apr. 1884, nabeschouwing over werk van Du Toit
28 Jul. 1884, betr. mogelijke samenwerking Britten en 
Afrikaners

Oyens, A.D. de Marez 11 feb. 1884, betr. geschiktheid van Elout van 
Soeterwoude voor werk in Afrika

Patijn 20 Febr 1884. tel. om deputatie uit te nodigen voor 
diner

Plate, A. 27 dec. 1895, geeft candidaten op voor 
bankbetrekking o.a. Mees (zie Mees)

Pierson, N.G. 9 juli 1884, betr. Zuid-Afrikaanse lening. P. kan niet als 
plaatsvervangend regeringscommissaris optreden
15 juli 1884, geeft een plan om nadeel door mislukken 
van de lening te ontgaan
21 juli 1884, nadere uitwerking van plan Pierson
8 aug. 1884, betr. vraag waar brief van Lord Derby is

Praetorius, M.W. 10 juni 1891, verzoekt N.H. Praetorius te steunen in 
erfeniszaak

Praetorius, N.H. 14 mei 1891, verzoekt i.v.m. erfeniskwestie voorouders 
op te sporen

Prillevitz, J.M. 10 dec. 1892, nieuwjaarswens en ambitie om consul te 
worden
25 mrt. 1893, wil in diplomatieke of consulaire dienst 
van Zuid-Afrikaanse Republiek
18 oct. 1893, betr. bezoek staatssecretaris aan 
Nederland
9 dec. 1893, hoopt op een diplomatieke post in Europa

Pott, G. 5 April 1891, opsomming van de moeilijkheden welke 
zich voordoen bij de aanleg van de spoorweg van 
Lorenco Marques.
3 jan. 1892, vervolg verslag van het tot stand brengen 
van de spoorweg
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Reyneke, ds J.C. 9 nov. 1891, betr. uitzending onderwijzeres mej. De 
Zwaan

Roghé, W. (Bremen) 2 juli 1884, vraagt naar resultaat lening Zuid-
Afrikaanse Republiek en bericht over McMurdo 
concessie

Schimmelpenninck, graaf, van 
Nijenhuis

9 feb. 1884, betr. ontvangst van de delegatie door 
Koning Willen III
17 feb. 1884, betr. wijze van aanvragen audiëntie ten 
hove door Delegatie

Selse, G.H. 30 Sep. 1894, dankt bij hulp bij emigratie (zie ook 
Snijder)

Schmidt, J.J. 11 feb. 1884, vraagt tussenkomst voor uitnodiging 
Delegatie voor Feestconcert

Smit, H.J. (vice-president) 23 apr. 1891, introductie kapitein Schiel
1 oct. 1892, dankbrief voor ontvangst bij verblijf in 
Nederland
1 juli 1893, dankt voor gelukwens met zijn verjaardag
18 dec. 1983, introductie dr. Manikus
21 aug. 1894, mededeling overlijden echtgenote
30 mrt. 1895, mededling aangaan tweede huwelijk

Smit, Nicolaas (zoon vice-
president)

22 aug. 1892, bericht over terugkeer van zijn vader 
naar Zuid-Afrika
24 aug. 1892, vervolg op vorige brief o.a. over 
verbetering gezichtsvermogen van zijn vader (hij werd 
behandeld door prof. Donders bij wie G. Beelaerts van 
Blokland zoals uit andere correspondentie blijkt ook 
andere patienten introduceerde)
12 mei 1893, o.a. over de presidentsverkiezing

Smit, J. en K. (Kinderdijk) 20 mei 1893, betr. levering van een zandzuiger (zie De 
Waal 11 apr. 1893)

Snijder, D. 30 sept.1894, dank voor hulp bij emigratie

Stathem ? Reginald ? 29 en 30 dec. 1895, betr. actie tegen de National Union
te Johannesburg

Toit, [S.J.] du 10 jan. 1884, betr. onderhandelingen met Lord Derby.
18 jan. 1884, dankt voor raad G. Beelaerts van 
Blokland verder over financiën en lening voor de Zuid-
Afrikaanse Republiek
22 mei 1884, briefkaart, vraagt stukken over Portugal 
voor Groenboek
3 juni 1884, vraagt G. Beelaerts van Blokland mee te 
gaan naar Berlijn

Volk, ds. G. van der 19 feb. 1884, verzoekt deputatie mede te delen, dat hij
geen ontvangst kan organiseren in Delft
22 febr.1884, hoopt aanwezig te zijn bij aankomst 
delegatie

Veen, T.P. van 23 sept.1891, betr. verzoek van de heer Louis om een 
dienstbode voor hem te huren

Visser, W.M. 17 jan. 1884, verzoek aan Deputatie het Etablissement 
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Feijenoord te bezoeken. Biedt overtocht aan
84 jan.1884, betr. ontvangst Deputatie in Nederland 
(met copie antwoord van de Deputatie)
22 febr.1884, vraagt wanneer de deputatie zal reizen
23 febr.1884, bericht dat Woensdag een schip ter 
beschikking is

Vries, M. de 18 juli 1884, vraagt Nederlandse couranten voor 
verslag in de Zuid-Afrikaanse pers over de begrafenis 
van de Prins van Oranje

Waal, B.H. de (consul te Kaapstad) 18 nov. 1892, verslag van zijn werk als consul-generaal
12 jan. 1893, betr. toezending Kaapse confijten
22 jan. 1893, betr. samenwerking tussen consul-
generaal te Kaapstad en de Minister voor Transvaal
11 apr. 1893, betr. mogelijke levering van 
baggermolens (zie J.& K. Smit)
31 mei 1893, betr. bezoek Sir Henry Loch aan de Zuid-
Afrikaanse Republiek inz. Swaziland
20 Juli.1893, betr. verschillende Nederlandse belangen 
in Zuid-Afrika
22 aug. 1893, betr. verschillende Nederlandse 
belangen en klachten over het werken van de 
Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij
16 jan. 1894, diverse onderwerpen o.a. actie Rhodes, 
Matabele-oorlog, verkoop van een dagblad enz.
7 juni 1894, betr gereedkomen spoorweg Transvaal-
Delagoabaai en Transvaal-Durban, benevens acties 
Rhodes.
21 juni 1984, betr. reis President Reitz en waardering 
van het werk van Middelberg (voor de Nederlands-
Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij)
27 juni 1894, betr. Brits stoken in Transvaal
18 juli 1894, betr. het mede optrekken van 
Nederlanders voor Commando
4 sep. 1894, betr. introductie John Noble, griffier van 
het Kaapse Parlement
14 dec. 1894, betr. verschillende onderwerpen.
? dec. 1894, betr. Nederlandse handel in Zuid-Afrika
8 febr.1895, betr. opening spoorweg Delagoabaai-
Transvaal, voldoening dat de Nederlandse regering 
besloot Hr.Ms. ‘Koningin Wilhelmina’ daarheen te 
zenden. Is dankbaar niet naar Pretoria te zullen 
worden overgeplaatst.
28 febr.1895, betr. stap G. Beelaerts van Blokland te 
Berlijn en henoeming Sir HercuIes Robinson in de 
Kaapkolonie

Waal, H.J.F. de 1 juni 1884, trekt zijn bereidheid om consul te worden 
terug

Wicherinck, P. 31 juli 1891, dankt voor plaatsing bij het mijnwezen

Wierda, P. 28 aug. 1891, dankt voor toezending portret

Wilmot, A. 7 dec. 1895, vraagt steun voor historisch onderzoek

Wolmarans, Z.M.A. 27 aug. […] betr. commandeur Oranje Nassau (Orde 
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van -)

Zwieten, J. van 8 aug. 1891, zendt geschenk voor verjaardag koningin 
Wilhelmina
16 oct. 1891, dankt voor overbrengen brief. Is bereid 
iets onder de ogen van president Krüger te brengen 
(die zelf nooit iets leest)
29 oct. 1892, legt plan voor over emigratie van Boeren 
uit Zuid-Afrika naar Sumatra als grenswacht tegen 
Atjehers

Overdrachtslijst II

OVERDRACHTSLIJST II
Specificatie van stukken uit het familie-archief die vóór 1987 door G. Beelaerts van Blokland zijn 
vervreemd aan de Zuid-Afrikaanse Republiek.

I. Briewe aan G.J.Th. Beelaerts van Blokland oor diverse aangeleenthede: 1884.
1. Inligtings gevra oor bestaandsmoonthede in Transvaal;
2. Emigrasieaansoeke en die wetlike vereistes daaromtrent: paspoort, visa etc.;
3. Werwing van onderwyskragte en vaklui en uitsending daarvan;
4. Inligtings gevra oor diverse sake betreffende Transvaalse deputasie : Kruger; Smit en du 

Toit;
5. Allerhande reëlings getref insake Deputasie: Reisplan. funksies en afskeid;
6. Korrespondensie van Ewald Esselen, Sekretaris van Deputasie, N.B. brief in Afrikaans.
7. Deputasie: Pogings om lening te sluit vir spoorwegdoeleindes en vorming van Maatskappy;
8. Persone wat rol in die leningsaksie speel: C. Groll, P.J. Bosch, D. Maarschalk, H. Oyens, N.G. 

Pierson;
9. Aksie van prof. Harting, prof. de Louter, aangaande stigting van N.Z.A.V.;
10. Kommissie van die Transvaalse Bibliotheek; prof.R.Fruin;
11. Transvaalse Kolonisatieplan; M. Dull, J.K. Jansen;
12. Opleiding van Afrikaanse Studente in Nederland en toekenning van beurse;
13. Koerant: die "Holländse Afrikaan";
14. Totstandkoming en Handhawing van Londense Konvensie: 1884;
15. Geskiedenis van Transvaal; Bikkers;
16. Stigting van Nuwe Republiek: J.M.G. van Oordt en Generaal P. Joubert;
17. Deelname van Transvaal aan Antwerpense tentoonstelling;
18. Briewe van mev. M. Koopmans-de Wet oor wedersydse betrekkings;
19. Dr. M.J. Leyds vóór sy vertrek na die Transvaal;
20. Beyweraars vir Transvaalse betrekkinge: G.J. Ockerse, Mr. J.R.A. Cort v.d. Linden, Dr. L. 

Serrurier; O.C.S. van Swinderen, Mr. C. Hooft.
II. Briewe aan G.J.Th. Beelaerts van Blokland oor allerhande sake: 1896-1897.

1. Emigrasie na Transvaal en reëlinge daaromtrent; Bestaansmoontlikhede en hulp;
2. Inligtings gevra oor Transvaalse aangeleenthede: Selatispoorweg, Grondgebied;
3. Redes van aanstelling van Engelse telegrafiste in Suid-Afrikaanse Republiek;
4. Transvaalse-Duitse betrekkings: J.O.W. Pierson (von Bismarck);
5. Hawens: Lourenco-Marques en St. Lucia-baai vir Transvaal;
6. Konstitutionele Konflik en die gevolge daarvan;
7. Gelde beskikbaar gestel vir wereldtentoonstelling van Parys;
8. Besonderhede oor Nasionale Bank te Pretoria;
9. Transvaalse belange insake Afrikaanse stoomvaartlyne;
10. Diverse briewe oor Transvaalse sake: bv. dinamietkwessie, spoorwegtransport;
11. Franse koerante: "Figaro" en "Petit Temps" beinvloed Europese finansiers omtrent Suid-

Afrika;
12. Die Jameson inval en die beplanning daarvan;
13. Seënryke invloed van Hollandse onderwyskragte in S-Afrika;
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14. Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Republiek deur C.J. v.d. Loo;
15. Beleid van S-Afrikaanse Republiek beïnvloed deur Dr. W.J. Leyds;
16. Belasting van Transvaalse konsuls in die buiteland;
17. Rooms-Katolieke Godsdiens en Belgiese emigrante;
18. Oorlogsmoontlikhede en Europese spekulasies;
19. Besonderhede omtrent Tramlyn in Johannesburg en veldbed vir Suid-Afrika;
20. Belangrike briewe van Hollanders in S.Afrikaanse Republiek R.M.J.C. van den Wall Bake 

(Z.A.S.M); C.K. Trotsenburg (Telegraaf S.A. Rep.) P.W.T. Bell: (Staatsdrukkery S.A. Rep.) L.G. 
Vorstman: Ned. Bank.
III. Briewe aan G.J.Th. Beelaerts van Blokland oor amptelike sake: 1891-1997.

1. Aanbieding van adres met handtekeninge uit Transvaal, O.V.S., Kaap en krans by oorlyde 
van Koning willem III;

2. Briewe van Konsulaat van S.A. Rep. te Lissabon (baron van Heeckeren) oor Portugese 
konsessie betreffende L. Marques, Berner Skeidsgereg, Invloed van Engeland in Portugees-
O. Afrika;

3. Briewe van Konsulaat-Generaal van S.A. Rep. te Amsterdam (R.A.I. Snethlage) oor 
telegrafiste;

4. Briewe van Konsulaat-Generaal van S.A. Rep. te Brussel (A.G. van Deth) oor tentoonstelling
en dekorasies;

5. Briewe van Konsulaat van S.A. Rep. te Londen (Quarles en Quarles);
6. Briewe van Konsulaat van S.A. Rep. te Napels;
7. Briewe van Van den Wall Bake en Middelburg (N.Z.A.S.My.) oor Selatispoorlyn, orders, 

emigrasie;
8. Aanstellings in Transvaal: Molengraaff as staatsgeograaf; Adriani: Hoof Staatsmeisieskool;
9. Oorsake van Jamesoninval: allerhande regeringskonsessies nie genoeg nie;
10. Wapens en ammunisie van Duitsland na Transvaal (firma Ed. Lippert);
11. Behoefte aan Skeikundige Staatslaboratorium vir Transvaal; Bakhuis Roozeboom aan Dr. 

Leyds;
12. Duitse en Franse konsulate in Pretoria;
13. Oprigting van een susterafdeling van die Nederlandse Rooikruis in Transvaal: Dr. Lingbeek;
14. Onderskeidings aan verdienstelike Nederlanders in Travaal:Dr. W.J. Leyds, P.C. Baerveldt, 

A.G. van Deth, Bell, Engelenburg;
15. Konvensie tussen S.A. Republiek en Portugal (Uitleweringstraktaat);
16. Rapport; van die Direkteur van den Wall Bake oor; N.Z.A.S.My. 1896 met oorsig van 

eksploitasie-uitkomste en groenboek oor verslag van Spoorweë 1894 (no. 16, 1895);
17. Emigrasie-gevalle, voorligting en paspoorte.

IV. Leer no. 6: Offisiële stukke betreffende N.Z.A.S.My., Traktate en Deputasie: 1875-
1889.

1. Amptelike stukke betreffende N.Z.A.S.My., 1886-1889: Memorandium insake 
Konsessievoorwaardes, statute, die Roete, die inkomste en uitgawes, die opmeting, 
konstruksie en konfiskasie, die ekonomiese voordele;

2. Amptelike beskeië betreffende traktaat van vriendskap en handel niet België: 1876-1877;
3. Amptelike stukke betreffende Traktaat van Vriendskap en handel met Italië; 1886;
4. Amptelike stukke betreffende Traktaat van vriendskap en handel met Switserland: 1887;
5. Amptelike stukke betreffende Traktaat van Handel met Frankryk: 1885;
6. Amptelike stukke betreffende traktaat van vriendskap en Handel met Duitsland 1885;
7. Traktaat van vriendskap en handel met Portugal van 1875 gewysig i.v.m. bou en 

eksploitasie van Spoorweë 1884;
8. Officiële beskeië insake die Konvensie van Londen: 1884;
9. Finansiële mededelings van die Transvaalse Deputasie.

V. Leer no. 7: Amptelike beskeië insake studiebeurse, spoorwegkwessie, artilleriekorps: 
1886-1890.

1. Korrespondensie insake studiebeurse vir Transvaalse studente en volonters vir die artillerie;
briewe aan Beelaerts van Blokland en prof. C.B. Spruyt, Lede van studiebeursekomitee: 
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prof. J.M. Gunning, H. de Cock en Noordtzy: 1889-1890;
2. Briewe, koeranteversiae oor die saak van Ds. S.J. du Toit versus N.Z.A.S.My.: 1889-1890;
3. Briewe insake aansoek vir Instrukteur van die artilleriekorps: Gen. Piet Loubert, 1886

VI. Leer no. 4 (word verfilm): Offisieuse bemoeiïngs met Transvaal; 1880-1881.
1. Komitee Transvaalse saak: prof. P. Harting, prof. J. de Louter, J.A. Fruin, C.H.D. Buys-Ballot, 

Templemaas v.d. Hoeven, H.F. Jonkman, prof. J.B. Spruyt en J.C. van Schilfgaarde. Stigting 
van N.Z.A.V.;

2. Komitee Rooi Kruis vir S.A.: Voorsitter Generaal de Stuers, Dr. B. Carsten en lede: Dr. D.H. 
Zeeman, Dr. J.C. van Schilfgaarde, Dr. H.B. van Nes en Dr. H.Th. Baudet;

3. Koninklike Kommissie vir Transvaal: Brief van J.P. Maré (wn. Vise President) en W. Eduard 
Bok, Staatssekretaris;

4. Ontwerp: Kolonisasie in Suid-Afrika: G.R. Ockerse en J.W.B. van Oordt;
5. Britse-Transvaalse komitee Mr. George Pigot Moodie: spoorwegkonsessie;
6. New-Yorkse-Transvaalse Komitee: Mr. W.L. Cartier Sekretaris.

VII. Leer no. 5 (word verfilm) : Offisieuse bemoeiïngs met Transvaal: 1882-1884;
1. Hoofregter J.G. Kotzè oor Staatsprokureur Dr. E.J. Jorissen;
2. Dr. J.W. Gunning: Insake Transvaalse aangeleenthede advies gegee aan Beelaerts van 

Blokland;
3. Emigrasiekomitee opgerig; J.H. Jansen, H.T. Bührman, D.H. Schmüll;
4. Insake Konsulere verteenwoordiging van Nederland in Transvaal: H.J.F. de Maal en S.G. 

Jorissen;
5. Behartiging van Transvaalse belange: prof. P. Harting, prof. J. de Louter, Mr. Teding van 

Berkhout. Adres aan Engeland en Sentrale kantoor; N.Z.A.V.;
6. Instansies ter bevordering van Transvaalse belange: die Maatskappy tot bevordering van 

die Handelsbetrekkinge tussen Nederland en S.Afrika, die Nederlandse Suid-Afrikaanse 
vereniging (Dr. H.F. Jonkman na S.A. Republiek), Handelsmaatskappy (mr. N.G. Pierson en 
B. Heldring), Die Hollandse Afrikaan oor Bankkonsessies en stoomvaartverbiridings tussen 
Nederland en O. Afrikaanse hawens;

7. Persons in Transvaal wat met Beelaerts van Blokland korrespondeer: Ds. S.J. du Toit, H.Th. 
Böhrman, Ds. F. Lion Cachet, C.K. Trotsenburg, Hollard, H.C. Bergsma, G.R. Ockerse;

8. Persone in Nederland wat met B. v. Blokland korrespondeer: Mr. Teding van Berkhout, Mr. 
O.C.S. van Swinderen, prof. C. Bellaar Spruyt, J.H. Janson, J.J.U. Heldring.
VIII. Leer no. 8 (word verfilm): Kerklike stukke van Transvaal; 1886-1892.

1. Briewe van C.J. Joubert, W. Louis, Ds. M.J. Goddefrog, Ds. A.A. Schouten, Ds. J.W. Kantsman,
Ds. Jac. van Belkum, M.J. Waale (onderwyzer), F. Kalff (Ned.Bank Pretoria);

2. Beroepsbriewe 1890;
3. Telegramme aan Ds. J. van Belkum en Ds. A.A. Schouten;
4. Brosures; Afskeidspreek Ds. J. van Belkum 1891, Notules Ned. Herv. Kerk te Pretoria, 1888 

en 1890. "De Kerkkwestie niet een leer, maar een levenskwestie";
5. Broederlik skrywe van Ned. Herv. Kerk 1888. Volkstem: Kerkraadsvergadering 1890.

Overdrachtslijst III

OVERDRACHTSLIJST III
Bescheiden van F. Beelaerts van Blokland als penningmeester van de Commissie voor Zuid-Afrika 
1900 (‘Pro Boer Comité’), overgedragen aan de Zuid-Afrikaanse Stichting Moederland te 
Amsterdam

Asch van Wijk, H.W. van, 27 feb. 1900 inz. korporaal van de Rijdende Art. die 
naar Z-A wil,
4 feb. 1900 inz. vorming van commssie in Arnhem 
bestaande uit: de Kempenaar, van Tuyll, Bosch, van 
Vliet, Kolfschoten en schrijver,
25 jan. 1900 inz. vorming van commissie te Arnhem

Aulnis de Bourouill, J. d’, 2 jan. 1899 inz. toezeggingen in geld voor Z-A,
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8 jan. 1900 inz. toezeggingen en besteding zie ook 
brief C. Beelaerts van Blokland van 7 jan. 1900,
30 jan. 1900 geen solicitanten meer [voor] uitzending,
2 feb. 1900 noodzaak onderzoek naar gegadigden 
voor uitzending,
9 feb. 1900 inz. uitzending vrijwilligers,
24 feb. 1900 rechtspositie van door consulaat-
generaal uitgezondenen,
5 mrt. 1900 zaak Noels v. Wageningen en verhouding 
tot collega prof. Naber,
20 mrt. 1900 d'Aulnis gaat zich nu bezig houden met 
inzameling van kleding,
24 mrt. 1900 wrijving met ander comite van heer Mu…

Beelaerts van Blokland, C., 7 jan. 1900 verslag van gesprek met prof d'Aulnis 
inzake coordinatie van de comite's in verschillende 
steden,
2 verdere brieven

Brand, Harmen, telegram 19 apr. 1900 mededeling dat zijn pas in orde 
is (met aantekening van Beelaerts van Blokland)

Wall Bake, R.W.J.C. van den, 15 jan. 1900 inz. medewerking Zuidafrikaanse 
Spoorweg Maatschappij aan vervoer van goederen 
naar Z-A,
16 jan. 1900 inz. overleg met Min van Buitenl. Zaken 
over een communiqué,
30 jan. 1900 inz. verzending brieven naar Pretoria, 
telegram 10 feb. 1900 inz. aanbeveling Diemont (ex-
luit. KN[IL]),
1 mrt. 1900 inz. uitbetaling handgeld aan vrijwilligers 
en noodzaak terughoudendheid ZASM,
19 mrt. 1900 inz. uitzending vrijwilligers; hulp van 
majoor v. Löben Sels, uitzendingsformulieren van O. 
Stienstra en T.H.H.L. Dommershuysen,
10 apr. 1900 o.a. inz. niet vertrekken van 
bovengenoemden,
28 apr. 1900 inz. variatie in schijnberoep vrijwilligers,
15 mei 1900 inz. terugbetaling voorschot Diemont,
27 juli 1900 inz. positie personeel ZASM

Boldingh G. (luit. artillerie), Tel 19 jan. 1900 inz. vertrek Rodde naar Z-A,
20 jan. 1900 vraag of afstempeling pas door Franse 
consul wenselijk is,
25 jan. 1900 afscheidsbrief uit Marseille,
13 mei 1900 verslag van krijgsverrichtingen in 
Transvaal en OranjeVrijstaat,
13 jan. 1900 inz. Rodde en de mogelijkheid een 
luchtballon te vervaardigen in Z-A,
5 jan. 1900 inz. de beste weg om naar Z.A. te gaan

Boissevain, Ch., 14 jan. 1900 inz. aanstelling Boldingh als 
correspondent van het Alg. Handelsblad,
26 juli 1900 inz. interview met de heer Smeer

Brugge, D.A. van, 22 apr. 1900 inz. reis naar Parijs, ontmoet Brand,
25 apr. 1900 verslag reis tot Napels (geldgebrek),
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28 apr. 1900 verslagje van reis

Bruyn, J.M. de, 19 mrt. 1900 Aanvaarding uitnodiging door 
Commissaris Wolmarans van diner aangeboden aan 
die Commissie,
28 apr. 1900 aanvaarding uitnodiging voor Serenade 
(door G.J.Bolman geschreven namens de Bruijn),
1 aug. 1900 toezending couranten ter informatie,
17 aug. 1900 inz. goede ontvangst Commissie 
Wolmarans in St Petersburg

Callegaro, Marc-Antoine, 28 dec. 1899 verzoek om uitzending naar Z-A,
(drie soortgelijke verzoeken van 9, 10 en 18 februari 
1900 door B. Graziani, G. Dal-Fior en [..])

Caunes, J., 27 febr. 1900 verzoek om geldelijke ondersteuning 
teneinde als vrijwilliger naar Z-A te gaan.

Canneel, J.Th.E., 17 mrt. 1900 vice-consul Z.A.Rep. over visa, concept-
overeenkomst inz. uitzending vrijwilliger.

Dam, B.A.P. van, 30 mrt. 1900, 18 mrt, 6 april, 13 april, 20 apr, 28 apr, 5 
mei [1901?] over vergaderingen van het Comite, de 
laatste brief vermeldt dat het enthousiasme eruit en 
het geld op is.

Daehne van Varick, A. van, 1 mrt. 1900 betreurt het als niet-Nederlander niet te 
kunnen toetreden tot het Nederlandse Comite

Diemont, J.J., minuut van brief 21 jan. 1900 aan Diemont, 
aanbevelingsbrief voor Diemont van kapt. KNIL Fanoy,
3 febr. 1900 Diemont over zijn uitzending,
2 telegrammen 22 feb. 1900,
26 feb. 1900 Mw. Diemont vraagt postadres, 
Briefkaart 2 mrt. 1900 vaarwel groet

Dommershuijsen, Th.H.L., 24 mrt. 1900 ziet af van dienstneming in Z-A

Drost J., Diverse verzoeken om belet bij F. Beelaerts van 
Blokland o.a. in verband met een geheim wapen uit 
Rusland (mrt. 1900)

Eiffe, F.F., 21 feb. 1899 Verzoek om ondersteuning

Eysinga, W.C.G. van, 12 feb. 1900 Verzoek nadere mededelingen over door 
hem en anderen bijgedragen gelden.

Eysinga, T.A.M.A. van Humalda van, 22 feb. 1900 Dank voor inlichtingen inz. het N.Z.A 
fonds, enthousiasme in Schiedam voor de Boeren.

Engelenburg, H., 28 mei 1900 aanbeveling steun te geven aan 
Afrikaners die moesten vluchten uit Z-A namelijk 
gebroeders Scholz en de heer Smeer,
28 mei 1900 Introductiebrief voor de heer Smeer

Comité van Advies omtrent 
Immigratie naar de 
Z.A.Republieken

Oproep van 15 maart 1900, kritiek op de Oproep van 
het Comité van Advies (overgenomen uit de pers? zie 
brief T.v.Eysinga)

Fabius, J.C., 24 feb. 1900 mededeling dat hij en anderen collectief 
ontslag hebben genomen uit het comité van de heer 
Noëls van Wageningen,
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9 mrt. 1900 Mededeling dat de afdelingen Alkmaar 
Delft en Haarlem collectief ontslag nemen, tevens 
brieven van J.J. Verwijnen en J.C. van Werfen (?) over 
het collectief ontslag

Gorkom, F.J. van, 3 mrt. 1900 inz. misverstand over uur en plaats een 
vergadering,
6 mrt. 1900 weer een vergadering gemist,
9 mei 1900 Juridische adviezen over Afrikaners die zich
aan commandodienst onttrokken,
27 aug. 1900 inz. steun aan heer Herfst

Groot, M.C.M. de, 27 mrt. 1900 schenking 300 gulden en bereid 
correspondent te zijn

Gijsberti Hodenpijl, C., 22 apr. 1900 Toezending brief van vader uit Napels 
met politieke beschouwingen o.a. over de 
wenselijkheid dat de Commissie Wolmarans Rusland 
bezoekt.

Gey van Pittius, 16 mrt. 1900 aanvaarding uitnodiging van commissie 
van advies omtrent emigratie naar Z-A

Gijselaar, N.C. de, 19 jan. 1900 Enthousiast om mee te doen met het 
Comité, werkte reeds eerder voor de goede zaak,
22 jan. 1900 inz. moeilijkheden bij de organisatie in 
Gorkum,
1 feb., 2 feb., 16 feb., 20 feb., 20 mrt. 1900 inz. 
inzameling

Heeckeren, D.W. van, 11 feb. 1900 inz. misbruik van zijn naam bij een actie 
voor Transvaal

Hermans, P.J., 12 mrt. 1900 met curriculum vitae van hemzelf, Blok 
en Ket, die naar Z-A willen gaan

Houtman, C. (kapitein), Telegram 3 mei 1900 vraagt belet voor drie onder-
officieren (Hermans c.s. ?),
11 mei 1900 inz. formulieren sergt.van Laar en sergt. 
Vael benevens sergt. Sandkuil

Houten, D. van, negen brieven 23 mei - 23 juli 1900 inz. proefnemingen
met Mausergeweer.

Ittmann Jzn., 23 apr 1900 inz. activiteit van schrijver die niet juist 
was weergegeven aan F. Beelaerts van Blokland,
27 apr. 1900 belooft voor serenade ter ere van 
Commissie Wolmarans voor Hotel des Indes te 
zorgen,

Jonkman, H.F., 10 feb. 1900 inz. het vinden van een goede vertaler, 
Breifkaart16 mrt. 1900 inz. vertaler die gevonden is en 
artikelen in de pers,
9 feb. 1900 over actie bij Kuyper inz. verschil van 
mening met gereformeerden met Z.A.Vereniging, 
bijgevoegd een courantenartikel terzake

Kiewiet de Jonge, H.J., 11 dec. 1899 inz. uitzending van bekwame vuurleider 
en vorming van een kleine commissie waartoe ook F. 
Beelaerts van Blokland wordt uitgenodigd,
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12 dec. 1899 reactie op aanmaning tot voorzichtigheid,
telegram 15 dec. 1899 uitstel van actie,
24 dec. 1899 moeilijkheden met een manifest, 
uitzending van een luitenant en twee sergeants,
26 dec. 1899 teleurstelling door terugtrekken 
officieren,
2 jan. 1900 trekt zich terug uit de commissie omdat hij 
als bestuurslid van het Alg.Ned.Verbond niet meer kan
meedoen nu het werk van de commissie bekend is,
3 feb. 1900 Overzicht over werkzaamheden 
perskantoor voor de Z-A Republieken en de kosten 
daarvan benevens de mogelijke geldbronnen,
22 feb. 1900 Dank voor geldzendingen Revue des deux
Mondes; informatie over Kapitein v.d.Veur,
26 mei 1900 Bas Veth heeft het perskantoor verlaten, 
werkt nu voor Leyds. Litt. Doctorandus Haje op 
perskantoor,
10 aug. 1900 verzoek om foto's van scholen te 
Johannesburg,
23 sept. 1900 Noodzaak een meeting te houden in Den
Haag, voorbereiding van een internationale meeting 
in Parijs,
20 sept 1900 Veel verwarring tussen verschillende 
comité's, maar er moet iets gebeuren, reactie op de 
uitzending van de "Gelderland", telegram 1 okt. 1900 
inz. afgelasting meetings, telegram 13 okt 1900 
verzoek Nederland te vertegenwoordigen bij Reunion 
comite international independance des Boers op 16 
oktober, telegram 19 okt 1900 Verzoek om bericht inz. 
resoluties van het internationaal Boeren-comité, brief 
van P. Laurent inz. misverstand over vergadering op 16
oktober welke alleen Comité Central betrof.

Keulemans, N., Bewijs van aangetekende brief van 1 dec. 1899, 
dankbetuiging aan H. Muller voor uitzending luitenant
Keulemans van de Regering van de Oranje Vrijstaat, 
artikel in de Standaard op basis van brief Keulemans, 
verzoek van mw. Keulemans om een brief door te 
zenden

Kellner, A., briefkaart 7 jun. 1900 Bericht over langskomen heer 
Houthuysen,
25 apr. 1900 Bericht over langskomen B.A. van Br[…],
5 mei 1900 over idem

Kern, J.H., 22 apr 1900 inz. doorzenden van veldkijkers besteld 
door wijlen gen. Joubert (met briefje van Van Royen 
uit Delft daarover), telegram 21 apr 1900 inz. 
verzending telefonen

Kneppelhout, C., 2 jan. 1900 inz. uitzending militairen en geld daarvoor,
27 jan. 1900 over zelfde onderwerp

Kreyfe1t, Wilh. von, telegram 28 mei 1900 inz. bestelling van geweren, 
briefkaart 29 mei 1900 inz. levertermijn geweren

Kuyper, (A.?), telegram 18 jan. 1900 inz. krantebericht en oorsprong 
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daarvan

Leyds, W.J., gezant Zuidafrikaanse 
Republiek te Brussel,

25 dec. 1899 Wil nader bespreken hoe artilleristen 
kunnen worden geholpen en hoe de financiële 
regeling voor hen moet zijn, hij heeft geen 
bevoegdheid geld uit te geven,
8 jan. 1900 Vrijwilligers liever per Franse schepen dan 
met Duitse laten reizen (de laatsten opgebracht), 
telegram 11 jan. 1900 Verzoek voor passage te zorgen,
16 jan. 1900 inz. ongeschiktheid Jan Thomas voor 
[uitzending?],
30 jan. 1900 Weinig vertrouwen in de Gummi-
oplossing voor het maken van een luchtballon, wel 
officieren,
15 feb. 1900 inz. overbrenging van draagbare 
veldtelefoon,
26 feb. 1900 veldtelefoon werd niet aan ambtenaar 
van het gezantschap afgeleverd,
27 feb. 1900 inz. toetreding van de heer Daehne van 
Varik tot het Comité (zie ook onder Daehne v.V.), 
telegram 3 mrt. 1900 van Heukelum komt naar Den 
Haag (telegram?),
17 mrt. 1900 inz. vulapparaat voor patronen,
14 mrt. 1900 van N.J. Singels inz. bezoek van Leyds aan
het Comité,
19 mrt. 1900 Verhulst krijgt visum en Vos zal 
"instrumenten" (veldtelfoon ?) meenemen via 
Marseille,
20 mrt. 1900 inz. reis Verhulst,
6 apr. 1900 inz. schenking door Wed. F.v.K.,
14 apr. 1900 inz. vertrek van twee personen naar Z.A.,
29 apr. 1900 Toezending brief Staatssecretaris,
25 apr. 1900 R. Schubert naar F. Beelaerts van Blokland
verwezen,
10 mei 1900 inz. ten onrechte toezenden stuk van 29 
april,
15 mei 1900 inz. giften,
16 mei 1900 inz. vertrek U.P.P. Wolters en J. Veng,
16 mei 1900 inz. verlies Transvaals burgerschap, ? mei 
1900 inz. vertrek Pieter Huige de Jong,
22 mei 1900 inz. vertrek E. van Laar en G.J. Hermans,
28 mei inz vertrek Houthuyzen,
19 apr. 1901 inz. restitutie fl. 164,40

Limburg Stirum, J.P. van, 22 sep 1900 Verzoek hem voor te lichten over Zuid-
Afrika daar Nederlands ministerie van Buitenlandse 
Zaken de posten niet inlicht

Menkvelod, R.G., 3 mei 1900 verzoekt inlichting over zijn positie als 
oud-ambtenaar bij het onderwijs in Pretoria en als 
eigenaar van een huis aldaar,
21 mei 1900 dankt voor inlichtingen en verzoekt 
bemiddeling voor het overbrengen van brieven

Messageries Maritimes, Correspondentie met deze Franse Maatschappij over 
passage van vrijwilligers en anderen naar Zuid-Afrika 
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goeddeels door bemiddeling van de agent in 
Nederland, de Firma Stutterheim

Bueno de Mesquita, maj. J., 19 mrt. 1900 inz. maaltijd met Commissie van Advies

Moltzer, J.P., 5 dec. 1900 mededeling dat hij er niet in is geslaagd 
medewerking van leden van de Rechterlijke Macht en 
van de Balie te krijgen

Mulder, G., telegram 18 apr en 4 mei benevens kort curriculum 
van militaire ervaring

Muller, Hendrik, consul-generaal 
OranjeVrijstaat,

Bundel brieven over allerlei onderwerpen o.a. over 
claim Rodde, de man die de Transvalers een 
luchtballon wilde bezorgen

Nuyen, J.W. van, 3 mrt. en briefkaart 20 mrt. 1900 inz. contacten die 
niet tot stand kwamen

Overbeek, telegram 19 apr. 1900 van C. Beelaerts van Blokland 
over pas Overbeek,
19 apr. 1900 brief van Van Brugge die Overbeek afraadt
te vertrekken, briefkaart 26 apr. 1900 uit Napels 
Overbeek meldt aankomst bagage

Park Hotel, 3 jun. 1900 inz. logies Zuid-Afrikaanse deputatie

Patijn, D.A.W., 11 mrt. 1900 Betreurt niet te kunnen meedoen met 
actie voor de Boeren zowel om gezondheidsrede als 
wegens de vreesachtige houding van de "haute 
banque" te Amsterdam, waar men de reactionaire 
instelling der Afrikaners als een mogelijke rem op de 
ondernemingsgeest ziet en bang is voor boosheid van 
Engeland

Penning, L., 19 feb. 1900 Verzoekt een aantal exemplaren van de 
"Volksstem" welke hij nodig heeft voor een boek over 
de Oorlog in Zuid-Afrika (Uitg. D.A. Daan Rotterdam) 
omdat zijn broers in Z.A. hem dat blad niet meer 
toezenden (zij zijn in het Leger)

Pierson, J.H., 30 mei 1900 inz. een kistje voor een tentoonstelling

Pen, C.J.(?), 29 jun 1900 inz. geld voor Keulemans

Plemp van Duiveland, L.J., 2 feb 1900 inz. geldinzameling in Rotterdam en inzake 
de publiciteit door Leyds,
9 feb. 1900 inz. misbruik van zijn naam op een stuk 
over steun aan Z.A. (Fonds),
10 feb. 1900 inz. ingezonden stuk in NRC en 
Handelsblad om zich te distantiëren van het Fonds, 
telegram 14 feb. 1900 waaruit blijkt dat zijn naam 
evenals die van IJssel de Schepper, Cnoop Koopmans 
en Hütschler buiten medeweten van Noels waren 
geplaatst,
13 feb. 1900 waaruit blijkt dat Noels van Wageningen 
de boze geest is van de lijst van namen die ten 
onrechte zijn vermeld.

Reekers, 23 jan. 1900 heeft sympathie voor de zaak maar kan ze
niet steunen
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Reenen, van, 5 dec. 1900 Twee leden van de Rekenkamer waren 
bereid de oproep te ondertekenen; de anderen [niet?]

Rodde, C.F., Ontvangbewijs van voorschot en twee brieven om 
betaling te vragen

Royen, L.A. van, 14 april en 18 mei 1900 inz. levering binocles

Rosenthal, 20 jan. 1900 inz. toezending paspoort ter legalisatie 
benevens excusebrief van PTT over vertraging

Sassen, Aug., 11 feb 1900 dank voor tijdige waarschuwing inzake 
groep die minder betrouwbaar is

Scheepman, D., 13 jan. 1900 bericht wanneer F. Beelaerts van Blokland 
kan worden ontvangen

Schouten, A.F., briefkaart jan. (?) 1900 verzoekt F. Beelaerts van 
Blokland te spreken i.v.m. zaak Noels van W,
13 feb. 1900 inz. circulaire "Op, voor Transvaal" van 
Noels van W (deze zaak is begonnen door Plemp v.D., 
zie daar),
8 feb. 1900 mededeling dat hij Mr. Muller niet thuis 
trof maar diens advies de volgende dag aan F. 
Beelaerts van Blokland zou mededelen

Schrieke, Otto, 1 feb. 1900 inz. de actie van Noels van Wageningen

Schubert, Roderich, brief aan Leyds over stemming in Duitsland t.a.v. 
Boeren

Schutte, W., 11 sept. 1900 dank voor inlichtingen over broer die in 
Johannesburg woont (met briefje van R. de Kat en Van
de Wall Bake waarop inlichtingen waren gebaseerd)

Seljee, G., 14 mrt. 1900 inz. terugstorting 10 cent

Singels, N.J., 9 apr. 1900 inz. uitzending hoofdofficier der artillerie,
18 augustus 1900 inz verschillende afrekeningen

Smeer, F. de Villiers, 27 juli 1900 inz. afspraak om naar den Haag te komen,
7 aug. 1900 inz. opening "Te Huis" voor uitgewekenen.

Snethlage, R.A.I., 12 feb. 1900 inz. optreden Noels van Wageningen,
20 apr. 1900 inz. aanvaarding uitnodiging tot maaltijd

Sels, P.M.Z.van Loeben, 8 feb. 1900 inz. artikel prof. Kuyper,
15 feb. 1900 verzoek of F. Beelaerts van Blokland even 
langs komt,
17 feb. 1900 inz. sergt. De Vries,
16 mrt. 1900 inz. werving sergants-majoor vuurleiders,
23 mrt. 1900 inz. financiële afrekening en inlichtingen,
5 apr. 1900 inz. aanduiding beroep waaronder Van 
Brugge zal reizen, briefkaart 17 apr. 1900 verzoek om 
even langs te komen en goede ho[…],
22 apr. 1900 inzake medegeven van kijkers en 
kompassen aan Keulemans, april 1900 verzoek 
nazenden stukken voor Keulemans,
23 apr. 1900 vermelding naam afgewezen 
onderofficier,
30 apr. 1900 inzage brieven van Lindenberg, Boldingh 
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en Keulemans,
7 mei 1900 bezwaar tegen uitzending wachtmeester 
Hermans die onvoldoende de dienst van vuurleider 
kent,
17 mei 1900 betr. uitzending onderofficieren,
25 mei 1900 inz. brieven voor uitgezonden 
onderofficiers,
2 telegrammen inz. brieven uitgezonden 
onderofficieren van 25 mei,
4 jun. 1900 inz. betaling rekeningen,
16 jun. 1900 inz. inzage brieven,
10 jul. 1900 over moeilijkheid teruggekeerde 
emiganten (vrijwilligers) aan een baan te helpen i.v.m. 
geheimhouding tegenover de Britten,
6 aug. 1900 plaatsing van twee teruggekeerden 
geslaagd

Steinmetz, S.R., 31 mrt. 1900 toezending copie van brief broeder in Z-A 
over Nederlandse immigratie in Transvaal

Thieme, Corn. J.F., 30 mrt. 1900 vraagt inlichtingen over verhouding van 
het ‘Fonds tot daadwerkelijke steun’ en het ‘Comité 
van advies omtrent emigratie’,
31mrt. minuut van antwoord van F. Beelaerts van 
Blokland waarin de reputatie van Noëls van 
Wageningen wordt uiteengezet,
2 apr. 1900 dank voor de uiteenzetting

Verhulst, telegram 12 apr. 1900 inz. samenkomst met Loeben 
Sels,
10 okt. 1900 onmogelijk een overzicht te geven van de 
toestand op artilleristisch gebied van de Afrikaners

Veth, Bas, 17 dec. 1899 inz. berichten van belang voor Duitse pers
met verzoek ze te laten vertalen,
18 dec. 1899 inz. reisgeld voor vrijwilligers, telegram 
26 dec. 1899 inz. afbreken onderhandelingen, 
briefkaart 26 dec. 1899 inz. uitzending vrijwilligers, 
telegram 27 dec. 1899 inz. vrijwilliger Haanen, 
telegram 27 dec. 1899 bezoek vrijwilligers aan Krupp 
voor instructie en moeilijkheden reserveren passage,
2 telegrammen 28 dec. 1899 over Boldingh,
2 jan. 1900 Bereid tot conferentie maar in Dordrecht,
3 jan. 1900 vraagt adres Maud Gonne,
10 jan. 1900 inz. inscheping op Yangtse van 
Messageries Maritimes,
12 jan. 1900 Boldingh mag boek over vuurwerkerij 
kopen, telegram 18 jan. 1900 Keulemans verslaggever 
Standaard?, telegram 19 jan. 1900 Wie is Rodde?, 
telegram 18 jan. 1900 over bijeenkomst 19 jan.,
18 jan. 1900 over positie Keulemans en anderen,
19 jan. 1900 betr. de Bruine en passage Boldingh,
19 jan. 1900 onvoorzichtigheid Keulemans en 
Boldingh,
29 jan. 1900 inz. zekere Bakker (een zuiplap),
29 jan. 1900 betr. uitzending vrijwilligers, voorkeur 
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voor artilleristen,
30 jan. 1900 betr. uitzending vrijwilligers, 

Veth, Bas, [vervolg] 30 jan. 1900 betr. uitzending Diemont en de Bruine, 
telegram 1 feb. 1900 betr. vrijwilligers van Verten 
Vijverberg en Mulder, telegram 1 feb. 1900 vraag om 
gegevens of vrijwilligers klaar zijn, telegram 2 feb. 
1900 Van Oert gaat niet,
1 feb. 1900 betr. uitzending vrijwilligers,
2 feb. 1900 betr. Vijverberg, Mulders en Diemont,
5 feb. 1900 betr. vrijwilligers, comité in Batavia en 
artilleristische kennis in Nederland met als bijlage 
brief van sergt. Eras en sergt. Fros,
6 feb. 1900 bericht over verschillende vrijwilligers,
6 feb. 1900 grote gift van heer Kröller activiteit sub-
comité Rotterdam, Diemont,
8 feb. 1900 inz. uitzending Diemont,
9 feb. 1900 inz. uitzending De Vries, telegram 10 feb. 
1900 inz. uitzending De Vries, telegram 10 feb. 1900 
inz. uitzending Diemont,
16 feb. 1900 Leyds over actie Noëls van Wageningen, 
medenemen optische instrumenten door vrijwilligers,
13 feb. 1900 betr. voorschotten Mulders, De Vries en 
vertrek Diemont per Duitse boot omdat dat veiliger is,
telegram 17 feb. 1900 inz. De Vries,
17 feb. 1900 betr. uitzending werklieden van de 
Hembrug voor reparatie geschut en gereedschap,
21 feb. 1900 betr. uitzending vrijwilligers,
23 feb. 1900 inz. moeilijkheden door Diemont 
gemaakt,
1 mrt. 1900 inz. militaire benodigdheden in Z-A,
3 mrt. 1900 inz. handgeld en passage vrijwilligers,
5 mrt. 1900 inz. vergadering, telegram 6 mrt. 1900 inz. 
voorschot mensen Belgische fabriek,
6 mrt. 1900 inz. uitzending Lindenberg en Seljee,
7 mrt. 1900 en telegram 8 mrt. 1900 inz. uitzending 
vrijwillgers,
10 mrt. 1900 inz. Noëls,
13 mrt. 1900 inz. uitzending Verhulst, 

Veth, Bas, [vervolg] 14 mrt. 1900 inz. rekening courant De Vries en Mulder, 
telegram 15 mrt. 1900 inz. het vinden van een persoon 
die iets gedaan kan krijgen, vermoedelijk gaat t over 
de kijkers die niet meegingen in Napels,
15 mrt. 1900 betr. moeilijkheden met verzending 
kijkers naar Z-A (vrees voor contrabande),
15 mrt. 1900 adressen van familie vrijwilligers,
15 mrt. 1900 uitleg telegram,
2 telegrammen resp. 16 en 20 mrt. over Verhulst,
19 mrt. 1900 dank voor overmaking gelden,
16 mrt. 1900 betr. wijze waarop Vos de kijkerkwestie 
hoopt op te lossen,
16 mrt. 1900 inz. actie tegen Noël c.s.,
19 mrt. 1900 betr. reis van heren Haenen en Claeren,
17 mrt. 1900 betr. reis Lindenburg en Siljee,
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26 mrt. 1900 (2x) betr. reis van bovengenoemde 
vrijwilligers,
27 mrt. 1900 verzending lijst van agenten Noëls,
27 mrt. 1900 inz. actie Noëls van Wageningen,
29 mrt. 1900 noodzaak 80 kg. goederen naar Z-A te 
verzenden,
29 mrt. 1900 betr. patronen voor Z-A,
29 mrt. 1900 betr. overbrenging goederen naar Z-A,
29 mrt. 1900 betr. vertrek Lindenburg en Siljee, 
telegram 30 mrt. 1900 betr. overbrenging goederen 
naar Z-A,
2 apr. 1900 betr. o.a. verzoek aan NRC,
3 apr. 1900 betr. communique voor NRC, telegram 4 
apr. 1900 Is er iemand die opdracht in Napels kan 
volbrengen? zie ook hierover brief 5 apr. 1900, 
telegram 5 apr. 1900 persoon gevraagd 4 apr. niet 
nodig,
9 apr. 1900 betr. weder vullen van Mauserpatronen,
12 apr. 1900 betr. verzending communiqué,
12 apr. 1900 betr. reis Van der Linden, telegram 21 apr. 
1900 betr. reis vrijwilliger,
23 apr. 1900 betr. reis Van Bruggen en Brand, 

Veth, Bas, [vervolg] 17 mei 1900 (2x) betr. reizen vrijwilligers,
21 mei 1900 betr. gebruik ijzeren draden voor 
tel[efoon?],
23 mei 1900 betr. proeven met geweren en munitie,
8 juli 1900 alle vertrokken vrijwilligers keren terug, 
verzoek in oude posities terug te helpen,
2 juni 1900 doorgeven van bericht De Vos dat hij 
volledig is geslaagd in moeilijke zending,
15 aug 1900 verzoek dat teruggekeerde strijders een 
memorie van hun ervaringen opstellen,
2 okt. 1900 inz. moeilijkheden van de heer Alphenaar 
(die de heer Veth had geholpen in nu in Z-A is),
2 okt. 1900 inz. steun aan de heer Mansfeld,
10 okt. 1900 nader bericht over Alphenaar,
3 nov. 1900 inz. terugkeer Mulders en Haeren

Vissering, G., briefkaart 11 apr. 1900 toezegging gegevens over Noëls
van Wageningen,
12 apr. 1900 gegevens over Noëls van Wageningen

Voigt & Co, de Vos, 2 telegrammen 21 apr. en brief 23 apr. [1900] inz. 
boeking overtocht,
16 mrt. 1900 verzoekt om onderhoud (zie 15-3 Veth),
17 mrt. 1900 verzoek plaats bespreken boot,
20 mrt. 1900 verslag vanuit Parijs,
27 apr. 1900 bericht goede aankomst Lorenco 
Marques,
4 mei 1900 opdracht goed volvoerd Pretoria

Vadelius (?), 2 sept. 1900 over jongmens dat weer naar Z-A wil

Vries & Co, De, 3 en 9 mei 1900 inz. rodekruis-zendingen voor 
krijgsgevangenen op Sint Helena
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Wijk, A.H. van, briefkaart 19 mrt. en brieven 15 en 17 mrt. 1900 inz. 
inzameling van gelden op zijn school en het breien van
boufantes voor de Boeren,

Witte, R., 2 mrt. 1900 inz. patronen en 14 mrt. inz. nader contact 
met het comité

Wendt, Herman, maart 1900 rekeningen voor verzending van gummi-
oplossing naar Zuid-Afrika

Wormser, J.A., 26 dec. 1899 is bereid F. Beelaerts van Blokland te 
ontvangen,
15 jan. 1900 betreurt niet op een vergadering aanwezig
te hebben kunnen zijn, telegram 18 mrt. 1900 vraagt 
waar 600 exemplaren van communiqué blijven,
5 mrt. 1900 raadt aan de heer Bevers in comtié op te 
nemen, telegram 4 mrt. 1900 wil Waterschoot van der 
Gracht meenemen voor vergadering Comité (zie ook 
br 5 mrt),
26 apr 1900 zendt een brief bestemd voor de 
deputatie der Republieken, acht het wenselijk dat ook 
Van Dam tekent,

Zuidema, W., 17 mrt. 1900 meent dat F. Beelaerts van Blokland niet 
bang behoeft zijn voor een onjuist gebruik van zijn 
naam door Noëls van Wageningen en verzoekt 
Beelaerts van Blokland om indien hij zijn opvatting 
wijzigt dit in de pers bekend te maken,
7 apr. 1900 meent dat er allerlei intrigues aan de gang 
zijn

Zwaardemaker, K., bundel stukken waarin het doopceel van Noëls van 
Wageningen wordt gelicht
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