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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 566 M.J. de Man

Archiefbloknummer:
C26188

Omvang:
10 inventarisnummer(s); 0,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Frans.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het achtiende eeuwse handschrift is 
noodzakelijk.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
M.J. de Man, 1765-1838

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van M.J. de Man (1765-1838) bevat stukken betreffende zijn diverse aanstellingen in 
militaire dienst, de verdediging van de vesting Grave in 1794, stukken betreffende zijn 
werkzaamheden als lid van de commissie inzake de vasttelling van de grenzen tussen Nederland 
en Pruisen en tussen Nederland en België en stukken betreffende de hofhouding van koning 
Lodewijk Napoleon en de inrichting van het paleis te Amsterdam.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

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

Het archief kent geen materiële beperkingen.

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 566 M.J. de Man, nummer toegang 2.21.281.10, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Man, de, 2.21.281.10, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Inleiding

INLEIDING
Maximiliaan Jacob de Man werd op 26 juni 1765 geboren te Nijmegen als zoon van dr. Maximliaan 
Jacob en Adriana Jacoba de Ruyter.

Hij begon zijn militaire carrière als extraordinair ingenieur bij de genie. Na zijn benoeming tot 
kapitein in 1794 assisteerde hij bij de verdediging van de vesting Grave tegen de Fransen. Na de 
omwenteling in 1795 nam hij ontslag en ging hij zich bezighouden met geodetische 
werkzaamheden.

In 1807 werd hij tot luitenant-kolonel bij de Generale Staf benoemd, in 1809 tot directeur-generaal
van het depot van Oorlog.

In 1814 nam hij ontslag uit Franse dienst en werd hij benoemd tot directeur van het Topografisch 
Bureau en het archief van Oorlog.

Zijn bevordering tot generaal-majoor volgde in 1823; in 1834 werd hij luitenant-generaal. In 1830 
werd hij aangesteld als opperbevelhebber van de vesting Grave.

In deze functie overleed hij op 17 juni 1838.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

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

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

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

1 Commissiebrieven voor hem als resp. extraordinaris-ingenieur, luitenant-ingenieur 
en als kapitein.
1782, 1789, 1794 3 charters.
Twee zegels ontbreken, het derde is beschadigd.

2 Stukken betreffende zijn benoemingen en overplaatsingen in militaire dienst.
1782, 1787, 1793-1795, 1806, 1810-1812, 1814, 1816, 1823, 1834 1 omslag.

3 Getuigschrift betreffende zijn aandeel in de verdediging van de vesting Grave, met 
een gedrukt verslag van de overgave van deze vesting aan de Fransen.
1794 2 stukken.

4 Stukken betreffende zijn werkzaamheden bij het vervaardigen van topografische 
kaarten en het terugbrengen van door de Fransen naar Parijs overgebrachte kaarten
en andere archivalia van het voormalig Depot van Oorlog.
1795, 1807, 1808-1810, 1812, 1815-1816, 1821-1823, 1830 1 omslag.

5 Stukken betreffende de hofhouding van koning Lodewijk Napoleon, de inrichting 
van het paleis te Amsterdam en de indeling van het bij Frankrijk ingelijfde 
Nederlandse grondgebied in departementen en militaire districten.
1808-1810, 1812 1 omslag.

6 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de commissies tot vaststelling 
van de grenzen tussen Nederland en Pruissen en tussen Nederland en België en 
inzake een door hem uitgebracht advies over de bevaarbaarheid van de Eems.
1815, 1817-1818, 1824, 1831 1 omslag.

7 Stukken betreffende aan hem verleende binnen- en buitenlandse ridderorden en 
onderscheidingen.
1815-1816, 1818, 1824-1825, 1832, 1839 1 omslag.

8 Staten van dienst en een curriculum vitae.
Z.d. (1819, 1834, 1838) 4 stukken.

9 Akte van zijn benoeming tot lid van de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam, met begeleidende brief en bewijs van toegang bij de 
inwijding van het gebouw der Academie.
1822 3 stukken.

10 Stukken betreffende zijn overlijden en begrafenis, alsmede inzake de overdracht 
van archivalia uit zijn nalatenschap aan het ministerie van Oorlog, met bijgevoegde 
necrologie.
1838 1 omslag.
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