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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 343 De Beaufort

Periodisering:
archiefvorming: 1845-1918
oudste stuk - jongste stuk: 1845-1931

Archiefbloknummer:
C24519

Omvang:
582 inventarisnummer(s)8,60 meter

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

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Beaufort, W.H. de
Beaufort-van Eeghen, A.M. de

Samenvatting van de inhoud van het archief:
W.H. de Beaufort (1845-1918) was Liberaal Tweede-Kamerlid aan het einde van de negentiende 
eeuw. Hij was telg van een Utrechts adellijk en bestuurlijk geslacht. Hij bekleedde diverse openbare
ambten, was lid van de Tweede Kamer, Minister van Buitenlandse Zaken en in die hoedanigheid 
voorzitter van de Eerste Vredesconferentie in 1899. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap was hij onder 
meer betrokken bij de schoolstrijd en de uitbreiding van het kiesrecht; vooral als voorzitter van de 
Staatscommissie voor Grondwetsherziening, 1905-1906, en als lid van de Onderwijs-commissie, 
1913-1916, speelde hij bij deze kwesties een belangrijke rol.
Het archief bevat stukken betreffende zijn studie; de vele publieke functies; correspondentie; 
publicaties van zijn hand en een collectie fotografische documenten.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent 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 343 De Beaufort, nummer toegang 2.21.290, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Beaufort, de, 2.21.290, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
W.H. de Beaufort (1845-1918)

W.H. DE BEAUFORT (1845-1918)
Willem Hendrik de Beaufort werd op 19 maart 1845 te Leusden geboren, als zoon van Aernout Jan 
de Beaufort en Anna Aleida Stoop. De familie De Beaufort behoorde tot de meer aanzienlijke 
families van de provincie Utrecht.

Zijn grootvader had in de achttiende eeuw het landgoed Den Treek bij Amersfoort aangekocht, 
waar deze zich, evenals zijn zoon Aernout Jan de Beaufort, voornamelijk richtte op het beheer van 
zijn bezittingen en een tamelijk teruggetrokken leven leidde.

Willem Hendrik volgde na huisonderricht de Latijnse school (gymnasium) te Utrecht en begon in 
1861 zijn juridische studie aan de universiteit aldaar. In 1868 rondde hij deze studie af met een 
proefschrift over het vraagstuk van de verhouding tussen Kerk en Staat onder de Republiek. Hijzelf
betoonde zich een voorstander van verdraagzaamheid in godsdienstige kwesties en van een 
scheiding tussen kerk en staat.

In de jaren 1863-1870 maakte hij een aantal lange buitenlandse reizen naar Engeland, Duitsland, 
Zwitserland, Italië, Egypte, Palestina, Griekenland en Turkije. Van 1869 tot 1873 was hij gevestigd 
als advocaat in Amsterdam, waar hij in 1873 in het huwelijk trad met Adèle Maria van Eeghen 
(1852-1913), dochter uit een rijke Amsterdamse koopmansfamilie. In datzelfde jaar vestigde hij zich
op Den Treek, dat sinds de dood van zijn vader in 1866 niet meer bewoond werd.

Zijn politieke carrière begon met zijn verkiezing in 1877 als afgevaardigde voor Tiel in de Tweede 
Kamer. Met enkele onderbrekingen zou hij tot zijn dood van dit college deel uitmaken. In juli 1897 
werd hij minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Pierson (1897-1901). Tijdens zijn 
ministerschap was hij erevoorzitter van de Eerste Vredesconferentie in 1899.

Als minister was hij tevens verantwoordelijk voor het door Nederland gevoerde beleid tijdens de 
Boerenoorlog in Zuid-Afrika, dat volgens een deel van de vaderlandse publieke opinie niet genoeg 
anti-Engels was. Ook na zijn ministerschap zette hij zich in voor de internationale vrede; in 1907 
trad hij bij de Tweede Vredesconferentie op als eerste Nederlandse gedelegeerde en in 1911 werd 
hij benoemd tot voorzitter van de Commissie van Voorbereiding voor de Derde Vredesconferentie,
welke conferentie door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog nooit heeft plaatsgevonden.

Tijdens zijn Kamerlidmaatschap was hij onder meer betrokken bij de schoolstrijd en de uitbreiding 
van het kiesrecht; vooral als voorzitter van de Staatscommissie voor Grondwetsherziening, 1905-
1906, en als lid van de Onderwijs-commissie, 1913-1916, speelde hij bij deze kwesties een 
belangrijke rol.

Als politicus is W.H. de Beaufort het beste te bestempelen als een "oud-liberaal", met een 
gematigde opstelling, maar daarbij wel een fervent tegenstander van de Anti-revolutionairen 
onder leiding van Abraham Kuyper.

Naast zijn politieke loopbaan had De Beaufort ook een grote belangstelling op cultureel-
wetenschappelijk gebied. Sinds 1876 was hij redacteur van De Gids, vanaf 1896 lid van de 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen en van 1902-1918 lid van de Commissie van Advies voor
's Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Als historisch essayist, heeft hij een groot aantal artikelen 
geschreven, die veelal de vorm hebben van een recensie, maar in wezen het besproken boek als 
uitgangspunt nemen voor een uitvoerige historische beschouwing.
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Verder was hij actief als bestuurslid van diverse sociaal-maatschappelijke organisaties, zoals de 
Maatschappij van Weldadigheid en de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en 
Weldadigheid.

Op economisch gebied vervulde hij enkele commissariaten, zoals bij De Nederlandsche Bank.

W.H. de Beaufort overleed op 2 april 1918, 73 jaar oud, te 's-Gravenhage.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
In 1979 gaven de erfgenamen van mevrouw C.H. de Beaufort-van Lynden het gedeelte van het 
familiearchief, dat berustte op het huis Den Treek in bewaring aan het Rijksarchief in Utrecht, met 
uitzondering van de archivalia van W.H. de Beaufort en diens zoon, J.A.A.H. de Beaufort en hun 
echtgenotes. Aangezien deze beiden aktiviteiten op landelijk en niet op uitsluitend regionaal 
Utrechts gebied hadden ontplooid, werden hun papieren aan het Algemeen Rijksarchief 
overgedragen.

Deze bij de overdracht afgesproken verdeling is echter niet consequent uitgevoerd. Zoals uit de 
inventaris van het familie-archief blijkt, berusten van W.H. de Beaufort, zijn echtgenote en zijn 
zoon diverse stukken te Utrecht, voornamelijk betreffende hun particuliere leven en regionale of 
locale functies. Anderzijds zijn in het archiefgedeelte dat bij het Algemeen Rijksarchief berust een 
groot aantal stukken aangetroffen, die beter in het familie-archief geplaatst kunnen worden.

Waar nodig is in deze inventaris door middel van nota bene's of blanco nummers naar de 
betreffende inventarisnummers van het familie-archief te Utrecht verwezen. Het zwaartepunt van 
het bij het Algemeen Rijksarchief berustende archief ligt op W.H. de Beaufort als politicus.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Vernietigd zijn uitsluitend enkele stukken die reeds aanwezig waren in archieven van 
overheidsorganen die in het Algemeen Rijksarchief berusten, met name was dit het geval bij de 
stukken van de Grondwetscommissie 1905 en van de Commissie van Voorbereiding voor de Derde 
Vredesconferentie.

Aanvullingen

AANVULLINGEN
Deze inventaris draagt een voorlopig karakter.

Dat wil niet zeggen dat in de nummering van de hier beschreven stukken nog wijzigingen zullen 
worden aangebracht; deze nummering is definitief. Wel zal deze inventaris in de nabije toekomst 
worden uitgebreid. Zoals uit de inleiding blijkt, berusten bij het het Algemeen Rijksarchief, naast 
het archief van W.H. de Beaufort, ook de papieren van zijn oudste zoon, J.A.A.H. de Beaufort, en 
een omvangrijke, door vader en zoon verzamelde, collectie brochures en tijdschriften. Wanneer 
deze beide onderdelen eveneens beschreven zijn, zullen zij aan deze "voorlopige" inventaris 
worden toegevoegd.

Het geheel zal nog nader toegankelijk worden gemaakt door een index, zowel op de in de 
inventaris voorkomende namen als op de namen van de afzenders van de vele in het archief 
voorkomende brieven.

De definitieve inventaris, die in druk zal verschijnen, zal dan de thans gepresenteerde voorlopige 
versie kunnen vervangen.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De dagboeken en aantekeningen van W.H. de Beaufort (inv.nrs.41 en 130-168) zijn onlangs door het
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in de serie Rijks Geschiedkundige Publicatiën (R.G.P.) 
uitgegeven. De in die uitgave gehanteerde nummering van de dagboeken is in de beschrijving van 
de betreffende inventarisnummers aangegeven (R.G.P. nr. ..).

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Uit de opschriften op gebruikte omslagen bleek dat de ordening van het archief van W.H. de 
Beaufort grotendeels is aangebracht door zijn zoon, die voor zijn publicatie "Vijftig jaren uit onze 
geschiedenis, 1868-1918" (Amsterdam, 1928) de dagboeken en andere archivalia van zijn vader als 
bron heeft gebruikt. Door deze ordening is met name het grote aantal brieven in enkele series 
ingedeeld. Bij de inventarisatie zijn deze series intact gelaten, hoewel ze elkaar niet altijd 
uitsluiten. Het is daarom raadzaam bij het zoeken naar bepaalde brieven meerdere series te 
raadplegen; in de toekomst zal dit bezwaar grotendeels worden ondervangen door de nog te 
vervaardigen namenindex op afzenders.

Stukken die kennelijk door W.H. de Beaufort apart gehouden waren, meestal herkenbaar aan 
enveloppen met een opschrift in zijn hand, zijn als zelfstandige eenheid beschreven.

Gezien het feit dat de hoofd- en nevenfuncties van W.H. de Beaufort grotendeels op dezelfde 
gebieden lagen is gekozen voor een hoofdindeling in werkterreinen, waarbinnen de stukken per 
functie chronologisch zijn geordend. Zijn redacteurschap van de Gids is in deze indeling niet als 
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zelfstandige eenheid terug te vinden, daar de stukken die hierop betrekking hebben verspreid zijn 
over de rubriek "Publicaties van zijn hand" en de subrubriek "Algemeen" op 
"Cultuur/wetenschappelijk- en onderwijsgebied"; dit is een gevolg van de aangetroffen orde.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Het archief van W.H. de Beaufort vormt een onderdeel van het familiearchief De Beaufort, dat zich 
in het Rijksarchief in Utrecht bevindt en waarvan in 1985 een gedrukte inventaris is verschenen van
de hand van mevrouw dr. E.P. de Booy.
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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

1.1 W.H. de Beaufort (1845-1918)

1.1 W.H. DE BEAUFORT (1845-1918)
1.1.1 Persoonlijke activiteiten

1.1.1 PERSOONLIJKE ACTIVITEITEN

1-5 Stukken betreffende zijn financiën.
1845-1896 3 delen en 2 omslagen
Zie ook Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nrs. 743-745.
1 Legger van obligaties, bij zijn geboorte door zijn familie op zijn naam

gesteld, met voorin een vermelding van zijn geboorte en doop. 
1845-1864

2 Journaal. 1862-1886
3 Afrekeningen in rekening-courant met de firma's Van Eeghen en Co. 

en de Weduwe W. Borski te Amsterdam wegens aankoop, verkoop 
en beheer van effecten van hem en zijn vrouw, met bijlagen. 1867-
1868, 1873-1882, 1884, 1 omslag

4 "Rekening courant met mijne moeder Mevrouw de Beaufort", met 
bijlagen. 1873-1884

5 Ingekomen brieven van de directie van de Nederlandsche Bank & 
Crediet Vereeniging. 1888-1896, 1 omslag

6-12 Ingekomen brieven van familie, vrienden en bekenden.
1851-1917 en z.d. 7 omslagen
Zie ook Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nr. 735.
6 Van zijn vader. 1851, 1857-1865 en z.d.
7 Van zijn moeder. 1858-1859, 1879, 1881 en z.d.
8 Van zijn broers en zusters. 1856-1893
9 Van zijn vrouw. 1872, 1876, 1879, 1882, 1884-1888, 1890 en z.d.
10 Van diverse leden van de familie De Beaufort, met ingekomen 

berichten van de geboorte van drie van zijn kleinkinderen. 1860-
1876, 1908, 1911, 1913

11 Van diverse personen A t/m G. 1852-1875, 1880-1888, 1892, 1897, 
1905

12 Van diverse personen H t/m Z. 1852-1887, 1895, 1900, 1916-1917 en 
z.d.

13-17 Stukken betreffende zijn gymnasiumtijd.
1858-1862 en z.d. 3 omslagen en 2 stukken
13 Schoolrapporten en getuigschriften. 1858-1861.
14 Schoolschriften, met bijgevoegd lofdicht op Nederland en Koning 

Willem III door T. Caucci, in het Italiaans. 1860 en z.d.
15 "Een beroemd paar", concept-tekst van een lezing voor het 

gymnasium-gezelschap "Excelsior". Z.d., 1 stuk
16 Tekst van een in het Latijn gestelde toespraak over Johan Willem 

Friso, uitgesproken bij het verlaten van het gymnasium, met 
bijgevoegde aankondiging. 1861 en z.d.

17 Presentielijst van een bijeenkomst van oud-leerlingen. 1862, 1 stuk

18-19 Stukken betreffende zijn juridische studie aan de universiteit te Utrecht.
1862-1865, 1867-1868 en z.d. 2 omslagen
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18 Testimonia, collegedictaten en aantekeningen, met bijgevoegde 
portretfoto van prof. mr. C.W. Opzoomer. 1862-1865, 1867-1868 en 
z.d.

19 Doctorsbul in de beide rechten, met bijlagen betreffende zijn 
promotiepartij. 1868
Zie voor zijn proefschrift inv.nr. 396.

20-22 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Utrechts Studenten Corps en zijn 
deelname aan het studentenleven.
1861-1870, 1882 en 1886 1 omslag en 2 stukken
Zie ook Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nr. 761.
20 Stukken ontvangen als (bestuurs)lid van het Utrechts Studenten 

Corps, met bijlagen betreffende promotiepartijen, reünies en andere
evenementen. 1861-1870

21 Diploma van zijn benoeming tot erelid van het studentendispuut 
"Panta Noèta" te Utrecht. 1882, 1 stuk
Het zegel ontbreekt.

22 Handtekeningenlijst van aanwezigen bij een maaltijd van oud-
studenten te Utrecht, aangeboden aan A. Vrolik. 1886, 1 stuk
W.H. de Beaufort behoorde tot de aanwezigen.

23-31 Teksten van lezingen, artikelen en een toneelstuk daterend uit zijn studententijd.
1862-1868 8 omslagen en 1 katern
23 Lezing over het leven in de 18e eeuw. Z.d. (1862)
24 "Schetsen uit het Studentenleven aan de Utrechtse Hoogeschool, I 

Physiologie van Utrecht". 1864
25 Artikel of lezing over Francois Baboeuf. 1864
26 Toespraak gehouden voor het studentengezelschap "Panta Noèta" 

over de voorgeschiedenis van de Franse Revolutie. Z.d. (1864)
27 "Vianen en de Brederodes". Z.d. (ca. 1864)
28 "Aurélie en Agathe, Tooneelspel in vier bedrijven door den 

beroemden komedieschrijver Jacob Hora Siccama". Z.d. (ca. 1865), 1 
katern
Niet in zijn hand.

29 Verhandeling over de betekenis van artikel 53 van de grondwet. 1866
30 Kritische beschouwing over de toneeluitvoering van "Klaasje 

Zevenster". Z.d. (1866).
31 "Christelijk-Historische rigting", toespraak gehouden voor de 

studentenvereniging "Panta Noèta" 1868

32 Ingekomen brieven van diverse personen betreffende genealogische 
onderzoekingen naar de families (de) Beaufort, Martin, Stoop, Thurston, Westervelt
en aanverwanten, met bijlagen.
1860, 1864, 1868, 1878-1882, 1885-1887, 1889, 1893-1895, 1897-1898, 1900, 1902, 
1908-1910, 1917-1918 1 omslag

33 Tekst van de door hem afgelegde geloofsbelijdenis, met aantekeningen in zijn hand 
over godsdienst.
1862 en z.d. 2 katernen

34 Bewijzen van zijn uitloting en inschrijving voor de lichting 1865 van de Nationale 
Militie, met bijgevoegde overeenkomst tussen zijn vader en P.D.C. Luca te Utrecht, 
waarbij laatstgenoemde verklaart tegen betaling een plaatsvervanger voor hem te 
zullen leveren.
1864-1865 en z.d. 3 stukken
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35 Menu's, met teksten van toneelstukjes en voordrachten en verdere bijlagen.
1864, 1870, 1872, 1875-1876, 1880, 1884, 1888, 1892, 1896, 1906-1907, 1909-1910, 
1912, 1914 en z.d. 1 omslag

36 Paspoorten.
1865, 1868-1869, 1873 en 1904 5 stukken

37 Akte van aan hem verleende Venia Aetatis, met bijgevoegd uittreksel van het 
rekest.
1866 2 stukken

38 Tekst van een verklaring van P. Blaauwendraad, waarbij deze erkent de jacht op de 
boerenhofstede De Ringelpoel te Woudenberg voor zes jaar aan hem te hebben 
verhuurd.
1866 1 stuk

39 Notities van diverse aard, gemaakt tijdens zijn bezoeken aan het Crystal Palace te 
Londen en aan Stuttgart en Rome.
1866, 1867 en z.d. 1 omslag

40 Foto's van gebouwen en plaatsen, door hem bezocht tijdens zijn buitenlandse 
reizen (Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland).
1865, 1868-1869 en z.d. 1 omslag

41 Aantekeningen betreffende zijn reis naar het Nabije Oosten (R.G.P. nrs. 37 en 38), 
met bijlagen.
1870-1871 en z.d. 1 omslag

42 Ingekomen uitnodigingen voor diverse diners en feestelijke bijeenkomsten van 
familieleden en vrienden.
1870, 1872, 1878, 1892, 1895-1896, 1898-1899, 1903, 1906-1907, 1909-1912, 1915-
1916 en z.d. 1 omslag

43-46 Stukken betreffende zijn huwelijk met Adèle Maria van Eeghen.
1873, 1885, 1898, 1913 en z.d. 2 omslagen, 1 deel en 1 stuk
Zie ook Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nrs. 733 en 734.
43 Akte van huwelijkse voorwaarden, afschrift. 1873, 1 stuk
44 Stukken betreffende de voltrekking van het huwelijk. 1873 en z.d.
45 Stukken betreffende zijn 121/2-, 25- en 40-jarig huwelijksfeest. 1885, 

1898, 1913 en z.d.
46 Album met foto's van hemzelf, zijn vrouw en zijn kinderen, 

samengesteld ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijksfeest. 1898, 
1 deel

47-60 Portretfoto's en groepsfoto van hemzelf, familieleden en kennissen.
(1879), 1886, 1895, 1915, 1918 en z.d. 11 omslagen, 1 deeltje en 3 stukken
Zie ook Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nrs. 754, 758-760.
47 Album met portretfoto's van hemzelf. Z.d., 1 deeltje

48A-48B Losse foto's van hemzelf z.d.
48A Bestanddeel 1 [klein formaat]
48B Bestanddeel 2 [groot formaat]

48 Losse foto's van hemzelf. Z.d.
49 Zijn kinderen. 1918 en z.d.
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50 Zijn vader en moeder, A.J. de Beaufort en A.A. de Beaufort-Stoop, en
hun dienstbode. Z.d.

51 Zijn broer, Johannes Bernardus, met vrouw , kinderen en 
kleinkinderen. 1895 en z.d.

52 Zijn broer Joachim Ferdinand, met vrouw en kinderen. Z.d.
53 Zijn broer Arnout Jan, met vrouw en kinderen. Z.d.
54 Zijn zuster Margaretha Laurentia baronesse van Boetzelaar-de 

Beaufort, met haar man en kinderen. Z.d.
55 Zijn zuster Wilhelmina Cornelia van Heemstra-de Beaufort, met haar

man en kinderen. Z.d.
56 Groepsfoto's van leden van de familie de Beaufort en aanverwanten 

en van een "bootpartij" bij Wijk bij Duurstede ter gelegenheid van 
het huwelijk van Louise Ernestine de Beaufort en jhr. mr. Jan Karel 
Hendrik de Beaufort. 1904, 1906 en z.d.

57 Jkvr. B.L.E. de Beaufort-van Sminia en jkvr. R.Ch. de Beaufort-van 
Haersma de With. Z.d., 2 stukken.

58 Kalender samengesteld ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag met 
foto's van zijn kleinkinderen. Z.d. (1915), 1 stuk.

59 N. Aronse, koster en voorlezer van de Nederlands Hervormde Kerk te
Leusden, mr. J. van der Leeuw, advocaat te Amersfoort, en Julie 
Corber, kindermeisje op De Treek. 1886 en z.d. (vòòr 1903).

60 Diverse aangetrouwde familieleden. (1879) en z.d.

61 Album met foto's van familieleden, kennissen en andere personen en enkele 
gebouwen.
Z.d. (19e eeuw) 1 deel

62 Tekst van een overeenkomst tussen hem en W. Galjaard betreffende de huur door 
hem van een bovenhuis aan de Lange Houtstraat 5 te 's-Gravenhage.
1884 1 stuk

63 Stukken betreffende aan hem verleende binnen- en buitenlandse ridderorden.
1884, 1897-1902, 1907, 1914 en 1918 1 omslag

64 Diploma van zijn benoeming tot ridder 1e klasse in de Orde van de Rijzende Zon van
Japan.
1901 1 stuk
In het Japans.

65 Kasboek van de inkomsten en uitgaven van de boedel van wijlen zijn moeder, A.A. 
de Beaufort-Stoop, met ingekomen brieven van zijn broer Ferdinand.
1885-1887 1 deel en 2 stukken
W.H. de Beaufort was één van de drie executeurs-testamentair. Zie over deze nalatenschap ook 
Rijksarchief Utrecht, archief van de familie De Beaufort, inv.nrs. 693-698.

66-69 Foto's van gebouwen en plaatsen in Nederland.
1886 en z.d. 2 omslagen en 3 stukken
66 Het exterieur van zijn huis aan de Oranjestraat nr.11 te Den Haag, 

met twee interieurfoto's mogelijk van hetzelfde huis. Z.d.
67 De Hofvijver en het Kurhaus na de brand van 1886 te Den Haag. Ca. 

1886 en z.d., 2 stukken
68 De Dam te Amsterdam. Z.d.
69 Een bierbrouwerij te Amersfoort. Z.d., 1 stuk

70 Stukken betreffende de aankoop en verkoop door hem van het pand Javastraat 26 



2.21.290 Beaufort, de 17

te 's-Gravenhage, met foto van dit huis.
1897, 1902 en z.d. 1 omslag

71 Ingekomen overlijdensberichten.
1900-1917 1 pak
Zie voor de overlijdensberichten ontvangen vòòr 1900 Het Utrechts Archief, archief van de familie De
Beaufort, inv.nr. 738.

72 Lijst van namen van personen, aan wie een aankondiging is verzonden van het 
huwelijk van zijn oudste zoon, Aernout, met toevoegingen door deze zoon.
Z.d. (ca. 1905) 1 deel

73-77 Stukken betreffende zijn overlijden en de afwikkeling van zijn nalatenschap.
1918-1925 4 omslagen en 1 band
Zie ook Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nrs. 749-753.
73 Ingekomen betuigingen van deelneming. 1918
74 Teksten van toespraken gehouden bij zijn begrafenis, met 

bijgevoegd overlijdensbericht. 1918
75 Kranten- en tijdschriftartikelen naar aanleiding van zijn overlijden, 

met bijgevoegd levenbericht door H.T. Colenbrander. 1918-1919, 1925
76 Akten van scheiding en deling van zijn nalatenschap, afschriften. 

1919, 1 band
77 Veilingcatalogi van zijn bibliotheek en schilderijencollectie. 1923-

1924
1.1.2 Openbare functies

1.1.2 OPENBARE FUNCTIES
1.1.2.1 Op algemeen staatkundig gebied

1.1.2.1 OP ALGEMEEN STAATKUNDIG GEBIED
1.1.2.1.1 Algemeen

1.1.2.1.1 ALGEMEEN

78-89 Krantenknipsels hoofdzakelijk betreffende de Nederlandse en internationale 
politiek in het algemeen en zijn rol daarin in het bijzonder.
1866-1918 12 pakken
Zie ook Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nr. 766.
78 1866-1880
79 1881-1884
80 1886-1890
81 1891-1893
82 1894 januari - april 9
83 1894 april 12 - 1896
84 1897-1900
85 1901-1905
86 1906-1908
87 1909-1912
88 1913-1914
89 1915-1918

90 Ingekomen uitnodigingen ten hove en voor diverse andere officiële gelegenheden, 
met menu's en verdere bijlagen.
1870, 1872, 1880, 1884-1885, 1891, 1897-1898, 1902, 1906-1907, 1909, 1911-1913 en 
z.d. 1 omslag

91 Ingekomen pamfletten en brochures van diverse kiesverenigingen.
1871-1898, 1905-1913 en z.d. 1 pak
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92-129 Ingekomen brieven van algemeen politieke aard, met enkele concepten.
1873-1918 38 omslagen
92 1873-1878
93 1879-1882
94 1883
95 1884
96 1885
97 1886
98 1887
99 1888
100 1889
101 1890
102 1891
103 1892
104 1893
105 1894
106 1895
107 1896
108 1897
109 1898
110 1899
111 1900
112 1901
113 1902
114 1903
115 1904
116 1905
117 1906
118 1907
119 1908
120 1909
121 1910
122 1911
123 1912
124 1913
125 1914
126 1915
127 1916
128 1917
129 1918

130-168 Dagboeken en notitieboekjes, met bijlagen.
1876-1918 39 deeltjes
130 1876 17 mei - 1886 september en 1901 4 oktober - 1903 30 maart 

(R.G.P. nr. 1)
131 1894 13 april - 1897 15 juli (R.G.P. nr. 2)
132 1897, agenda van afspraken van de eerste maanden van zijn 

ministerschap (R.G.P. nr. 40)
133 1897 27 juli - 1898? (R.G.P. nr. 3)
134 ca. 1897 - 1903 (R.G.P. nr. 6)
135 1898 31 augustus - 11 oktober (R.G.P. nr. 4)
136 1899 (R.G.P. nr. 5)
137 1899, vervolg (R.G.P. nr. 7)
138 1899 - 1907, aantekeningen betreffende formulering der 
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reglementen, gemaakt tijdens de twee Vredescongressen (R.G.P. nr. 
39)

139 1900 juni - 1901 april (R.G.P. nr. 8)
140 1900 juni - 1902 augustus (R.G.P. nr. 10)
141 ca. 1900 juni - 1902 oktober (R.G.P. nr. 13)
142 1900 september - 1901 30 juli (R.G.P. nr. 9)
143 ca. 1900-1901, aantekeningen over de democratische staatsvorm 

(R.G.P. nr. 41)
144 1901 31 januari - 13 mei (R.G.P. nr. 11)
145 1901 januari - 1902 23 april en z.d. (R.G.P. nr. 12)
146 1902 23 januari - 21 juli (R.G.P. nr. 15)
147 1902 3 - 21 juni (R.G.P. nr. 14)
148 1903 2 maart - 6 oktober (R.G.P. nr. 16)
149 1903 oktober - 1907 25 juli (R.G.P. nr. 17)
150 1904 22 februari - 11 november (R.G.P. nr. 18)
151 1905 1 februari - 1907 26 mei (R.G.P. nr. 19)
152 1907 - 1911 20 februari (R.G.P. nr. 20)
153 ca. 1907 juli - 1908 14 juli (R.G.P. nr. 21)
154 1908 27 juli - 1909 12 september (R.G.P. nr. 22)
155 1909 oktober - 1911 10 augustus (R.G.P. nr. 23)
156 1911 10 maart - 1914 8 december (R.G.P. nr. 24)
157 1911 september - 1913 17 maart (R.G.P. nr. 25)
158 1913 mei - 1914 31 juli (R.G.P. nr. 26)
159 1914 augustus - september (R.G.P. nr. 27)
160 1914 15 september - 1915 19 februari (R.G.P. nr. 29)
161 1914 22 december en 1916 23 januari - 16 september (R.G.P. nr. 28)
162 1915 24 februari - 18 april (R.G.P. nr. 30)
163 1915 21 april - 27 november (R.G.P. nr. 31)
164 1915 december - 1916 januari (R.G.P. nr. 32)
165 1916 16 september - 4 november (R.G.P. nr. 33)
166 1916 november - 1917 2 juni (R.G.P. nr. 34)
167 1917 juni - 1918 18 maart (R.G.P. nr. 35)
168 1918 22 - 29 maart (R.G.P. nr. 36)

169-170 Portretfoto's van binnen- en buitenlandse politici en staatshoofden.
1878-1879 en z.d. 2 omslagen
169 Binnenland:

M. Bichon van IJsselmondel
M.H. Godefroi
A. Kool
E. Mackay
R.P. Mees R.Azn
Ch.J.F. Mirandolle. 1878-1879 en z.d.

170 Buitenland:
Kardinaal-staatssecretaris Giacomo Antonelli
Lord Beaconsfield (Benjamin Disraeli)
Camillo di Cavour
Prinses Dagmar van Denemarken
William Gladstone
François Guizot
Paus Pius IX
Adolphe Thiers
Prins van Wales (later Koning Edward VII) met vrouw en kind. Z.d.
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171 Opgave van programmapunten van de liberale partij, niet in zijn hand.
Z.d. (ca. 1880) 1 stuk

172 "Aan de Kiezers voor de Provinciale Staten in de Provincie Utrecht", door hem 
opgestelde propagandatekst, concept en drukproef.
Z.d. (1883) 2 stukken

173 Concepttekst van een verkiezingsrede te Zwolle.
Z.d. (1886) 1 stuk

174 Ingekomen brieven en pamfletten van burgers, voor een deel van verwarde aard, 
betreffende verschillende politieke onderwerpen en privé-omstandigheden.
1886, 1890-1891, 1897, 1904, 1907-1909, 1913 en z.d. 1 omslag

175 "Grondwetsherziening", concepttekst voor een rede, uitgesproken in de 
vergadering van de Amsterdamse Kiesvereniging "Burgerplicht", op 31 jan. 1887, 
met bijlagen.
1887 1 omslag

176 Politieke tekeningen betreffende zijn eigen optreden en de nationale en 
internationale politiek in het algemeen.
1887, 1890-1892, 1894, 1896-1913, 1917 en z.d. 1 pak

177 Verslag van een rede van mr. U.G. Huber, gehouden op een openbare vergadering 
van de Anti-Revolutionaire kiesvereniging te Steenwijk, niet in zijn hand, met 
aantekeningen en een krantenknipsel.
1888 4 stukken

178 Notities van zijn hand betreffende diverse politieke onderwerpen, mogelijk ter 
voorbereiding van toespraken.
Z.d.(ca. 1888-1913) 1 omslag

179 Ingekomen brieven van jhr. J. Schorer, Commissaris van de Koningin in Noord-
Holland, betreffende de aan hem aangeboden functie van burgemeester van 
Amsterdam, met concept-antwoord.
1891 3 stukken

180 Ingekomen telegrammen en een brief van leden van het Koninklijk Huis, houdende 
dankbetuigingen voor gelukwensen.
1901-1915 1 omslag

181 "Gezond conservatisme", concept van een toespraak voor een vergadering van de 
Vrij-liberalen.
Z.d. (1908) 1 stuk

182 Teksten van toespraken gehouden voor vergaderingen van de Algemeene 
Nederlandsche Bond "Vrede door Recht", concepten.
Z.d. (1908, 1910-1911) 1 omslag

183 Verschillende door hem gebruikte visitekaartjes.
Z.d. 1 omslag
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1.1.2.1.2 Lid van de Staten-Generaal (1877-1897, 1905-1918)

1.1.2.1.2 LID VAN DE STATEN-GENERAAL (1877-1897, 1905-1918)

184 Reglement van Orde van de Tweede Kamer, met anonieme nota inzake wijziging 
van dit reglement en begroting van het Pruisische Huis van Afgevaardigden voor 
het zittingsjaar 1894-1895, gedrukt.
1871, 1888, 1894 en z.d. 1 omslag

185-189 Stukken betreffende de "schoolkwestie".
(1857) 1872-1900 en z.d. 4 omslagen en 1 stuk
185 Aantekeningen met bijlagen. (1857) 1872, 1896 en z.d.
186 Krantenartikelen betreffende de "schoolkwestie", met een verslag 

van een jaarvergadering van de Vereniging voor Christelijk Nationaal 
Onderwijs. 1876-1878
Zie ook inv.nrs. 406 en 424.

187 Ingekomen brieven betreffende een door hem voorgesteld 
amendement op artikel 194 van de grondwet, met bijlagen. 1886 en 
z.d.

188 Nota in zijn hand betreffende het wetsontwerp op het Lager 
Onderwijs. Z.d. (1889), 1 stuk

189 Stukken betreffende de consequenties voor de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht van de voorgenomen 
wijzigingen van de wet op het Lager Onderwijs. 1900

190 Stukken, ontvangen en opgemaakt als voorzitter van de commissies tot onderzoek 
van de wenselijkheid en mogelijkheid van een analytisch en kort verslag van de 
Handelingen der Tweede Kamer.
(1875) 1886-1887 en 1907-1908 1 omslag

191 Ingekomen brieven van H.G. van der Sande Bakhuyzen en J.T.Buys, betreffende het 
overschrijden van de kosten bij de bouw van een "heliometer-gebouw" in de 
Sterrenwacht te Leiden.
1879 3 stukken

192 Ingekomen brief van de burgemeester van Rossum betreffende het geschil tussen 
deze gemeente en de Dienst der Domeinen over het onderhoud van de 
"Kloosterweg".
1880 1 stuk

193 Stukken betreffende de aanleg van een "vluchthaven" te Rhenen, met bijgevoegde 
ontwerptekening.
1881 1 omslag

194 Aantekeningen van zijn hand betreffende de algemene politieke beschouwingen 
naar aanleiding van de begroting 1883 en 1907, met bijlage.
1906 en z.d. (1882) 1 omslag

195 Ingekomen pamfletten en brieven van "anti-liberale" aard.
1882, 1887, 1907-1909 1 omslag

196 Tekst van een door hem opgestelde verklaring van de leden van de liberale partij in 
de Tweede Kamer, concept, drukproef en bijlagen.
1883 1 omslag



22 Beaufort, de 2.21.290

197-201 Stukken betreffende kieswetvoorstellen.
1884-1915 5 omslagen
Zie ook inv.nr. 453.
197 Tabellen, houdende opgave van inwonersaantallen per 

provincie/district, per 1 januari 1884, opgemaakt ingevolge artikel 99 
van de Kieswet. Z.d. (1884)

198 Notities voornamelijk in zijn hand betreffende herziening van de 
kieswet. Z.d. (ca. 1894-1897)

199 Stukken betreffende een met de wijziging van de kieswet verband 
houdende belastingherziening. 1892-1893, 1896 en z.d.

200 Stukken betreffende een door hem gehouden enquête naar het 
aantal ondertekeningen bij de kandidaatstelling bij de laatste 
verkiezingen voor de Tweede Kamer, in het kader van een onderzoek
naar de werking van de kieswet. 1909

201 Ingekomen brief van H.J.C.G. Eilbrachts over de evenredige 
vertegenwoordiging als wiskundig vraagstuk, met bijlagen. 1915

202 Ingekomen mededeling van de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland
betreffende zijn benoeming tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met 
bijgevoegde stukken betreffende de verkiesbaarheid van leden van deze Kamer.
1884 en z.d. 3 stukken

203 Stukken betreffende het ontslag van R. van Lennep als vice-consul der Nederlanden
te Alexandrië.
1885 1 omslag

204 "Het vooruitzicht op de Grondwetsherziening", concepttekst voor een toespraak, 
met bijgevoegde aantekeningen.
Z.d. (nà juni 1885) 1 omslag

205 Aantekeningen van zijn hand, naar aanleiding van kamerdebatten en 
commissievergaderingen, met een ingekomen brief van jhr. J. van Eys.
1887, 1889-1890, 1892-1896, 1918 en z.d. 1 pak

206 Ingekomen brief van W.P. Dijkgraaf en J. Ketting betreffende de sollicitatie van A. 
van Schaik naar een functie in overheidsdienst, met bijlage.
1889 1 omslag

207 Stukken betreffende zijn verkiezing en beëdiging als lid van de Tweede Kamer, en 
inzake de opening van de zittingen van de Staten-Generaal.
1890, 1894, 1905, 1909, 1913-1914 en z.d. 1 omslag

208 Drukproef van het verslag van de kamercommissie, belast met het onderzoek van 
het verslag van een inspectie van de Koninklijke Militaire Academie, met concept en
aantekeningen.
1891 1 omslag

209 Ingekomen rekesten bij de Tweede Kamer van diverse organisaties.
1891, 1901, 1916. 3 stukken

210 Stukken ontvangen waarschijnlijk als lid van de Tweede Kamer, betreffende diverse 
onderwerpen.
1892, 1898 en 1912 1 omslag
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211 Stukken betreffende een klacht van H.L. Drucker c.s. inzake de vertraagde uitgave 
van de Bijlagen van het Verslag van de Handelingen van de Staten- Generaal.
1894 4 stukken

212 "Schets van te stellen vraagpunten", overzicht van vragen op het gebied van sociale 
wetgeving met bijbehorende antwoorden, met aantekeningen van zijn hand.
Z.d. (nà 1895) 1 katern

213 Krantenknipsel met artikelen gewijd aan mr. F.A. van Hall, met bijgevoegde korte 
notitie van zijn hand.
1903 2 stukken

214 Concept voor een voordracht over de houding van de wetgever ten aanzien van 
werkstakingen.
1904 1 omslag

215 Verslag van mr. D. baron van Hogendorp, chef van de directie Protocol van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, betreffende een bezoek van een delegatie van 
de Keizer van China aan Nederland, met bijlagen, afschrift.
1906 1 stuk

216 Krantenknipsels betreffende een vermeende intrige tegen minister van 
Buitenlandse Zaken, R. baron Melvil van Lynden, waaraan dr. A. Kuyper en mr. J.D.C.
baron van Heeckeren van Kell, gezant in Zweden en Noorwegen, zouden hebben 
deelgenomen, met een aantekeningen hierover in zijn hand.
1906, 1910 en z.d. 4 stukken

217 Stukken betreffende uitbreiding van de rechterlijke macht.
1907 1 omslag

218 Aantekeningen van zijn hand naar aanleiding van kamerdebatten onder het Kabinet
Heemskerk, met een ingekomen brief van J.W. van Nispen.
1908 en z.d. 1 omslag

219 Concept van zijn in de Kamer gehouden toespraak over het verzoek van mr. P.J. 
Troelstra tot het houden van een enquète naar het beleid van dr. A. Kuyper als 
minister van Binnenlandse Zaken bij het verlenen van onderscheidingen, met 
aantekeningen gemaakt tijdens het debat.
Z.d. (1910) 1 omslag
Zie voor de tekst van deze toespraak: Handelingen der Staten-Generaal, 1909-1910, Tweede Kamer, 
blz. 1724-1727.

220 Ingekomen brieven van H.J. van Koolbergen betreffende de Balata-cultuur in 
Suriname, en inzake diens beschuldigingen tegen het beleid van minister 
Posthuma, met ingekomen brieven van dr. D. Bos en minister Posthuma en een 
minuut van antwoord.
1911-1912 en 1916-1918 1 omslag

221 Stukken betreffende een voorstel tot wijziging van de Tariefwet.
1911-1912 en z.d. 1 omslag

222 Nota van N.N. naar aanleiding van het wetsontwerp inzake de reorganisatie van het
Binnenlands Bestuur in Nederlandsch-Indië.
Z.d. (ca. 1913) 1 stuk
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Incompleet.

223 Request van Burgemeester en Wethouders van Amersfoort aan de minister van 
Binnenlandse Zaken, betreffende de overname door het Rijk van de gemeentelijke 
H.B.S. aldaar, afschrift, met begeleidende brief.
1914 2 stukken

224 Tekst van het verslag van de commissie van onderzoek uit de Tweede Kamer inzake 
een verdrag van Nederland met de Verenigde Staten voor de onderwerping van 
geschillen aan een permanente internationale commissie van onderzoek en advies.
1914 en z.d. 4 stukken
W.H. de Beaufort was voorzitter van deze Kamercommissie.

225 Stukken betreffende het overlijden van jhr. mr. J. Röell, met bijgevoegd 
knipselbetreffende de begrafenis van diens echtgenote jkvr. E.E.R. de Beaufort.
1914-1915 en z.d. (1910) 1 omslag
Zie ook inv.nr. 543.

1.1.2.1.3 Lid en voorzitter van (staats)commissies en comité's

1.1.2.1.3 LID EN VOORZITTER VAN (STAATS)COMMISSIES EN COMITÉ'S

226 Stukken betreffende zijn benoeming en ontslag als lid van de staatscommissie 
inzake een wettelijke regeling van pensioenverzekering.
1895-1897 1 omslag

227-231 Stukken, ontvangen en opgemaakt als voorzitter van de Staatscommissie voor de 
Grondwetsherziening.
1905-1907 3 omslagen, 2 delen en 1 pak
227 Stukken betreffende de instelling en opheffing van de commissie. 

1905, 1907
228 Concept-notulen, gedrukt, met bijlagen en bijgevoegde 

aantekeningen van zijn hand. 1905-1906 en z.d., 1 pak
229 Stukken, ontvangen en opgemaakt in deze functie. 1905-1907
230 Concepten voor ontwerpteksten met aantekeningen, grotendeels 

van zijn hand. Z.d. (1906)
231 Verslag van de commissie, gedrukt, twee uitgaven. 1906, 1907, 2 

delen

232-235 Stukken, ontvangen en opgemaakt als lid van de Staatscommissie inzake de 
schrijfwijze van de Nederlandsche Taal.
1908-1917 3 omslagen en 1 pak
232 Stukken betreffende de instelling, de installatie en de ontbinding 

van de commissie. 1908-1909, 1912
233 Ingekomen stukken van de secretaris der commissie. 1909-1911, 1 

pak
234 Exemplaren van "Vereenvoudiging", orgaan van de "Vereniging tot 

Vereenvoudiging van onze Schrijftaal". 1909-1910
235 Verslag van de commissie, gedrukt, met bijgevoegde stukken inzake 

het spellingsvraagstuk. 1912, 1915, 1917

236-237 Stukken betreffende de huldiging van prof. mr. T.M.C. Asser bij zijn 50-jarig 
doctorsjubileum.
1910, 1914 1 omslag en 2 stukken
W.H. de Beaufort was voorzitter van het huldigingscomité. Zie ook inv.nr. 479.
236 Ingekomen brieven, brochures en krantenknipsels, met bijgevoegd 

curriculum vitae. 1910, 1914
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237 Groepsfoto's van de huldigingsbijeenkomst in de Trèveszaal in 's-
Gravenhage. Z.d. (1910), 2 stukken

238 Stukken, ontvangen en opgemaakt als lid der Staatscommissie voor het onderwijs, 
met een krantenartikel betreffende het overlijden van mr. D. Bos, en een 
toegevoegd ontwerp van de Lagere Onderwijswet, gedrukt.
1913-1917, 1919 1 omslag

1.1.2.2 Op het gebied van buitenlandse betrekkingen

1.1.2.2 OP HET GEBIED VAN BUITENLANDSE BETREKKINGEN
1.1.2.2.1 Bestuurslid van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging (1881-1897)

1.1.2.2.1 BESTUURSLID VAN DE NEDERLANDSCH-ZUID-AFRIKAANSCHE VEREENIGING 
(1881-1897)
Zie ook inv.nr. 740.

239 Documentatie betreffende de vereniging met bijgevoegd knipsel inzake het 50-jarig
bestaan.
1881-1882, 1894, 1896, 1931 1 omslag

240 Ingekomen stukken.
1882-1886, 1888-1890, 1893-1897. 1 omslag

241 Jaarverslagen van de Vereniging over de jaren 1881/1882, 1890/1895 en 1897/1898, 
gedrukt.
1882, 1891-1895, 1898 1 omslag

242 Stukken betreffende het bezoek van een deputatie van de Zuid-Afrikaanse 
Republiek aan Nederland.
1884 1 omslag

243 Verslag van de Maatschappij tot Bevordering der Handelsbetrekkingen tussen 
Nederland en Zuid-Afrika, met ingekomen begeleidende brief.
1885 1 katern en 1 stuk

244 Concepttekst van een toespraak voor studenten-leden van de Vereniging te Leiden 
en Amsterdam.
Z.d. (1889) 1 stuk

245 Album met foto's van het rollend materieel, de gebouwen, het personeel en het 
traject van de spoorlijn Pretoria-Pietersburg in Zuid-Afrika.
Z.d. 1 deel

1.1.2.2.2 Lid (1883-1897, 1905-1913) en voorzitter (1913-1917) van de Commissie belast met het afnemen der Diplomatieke Examens

1.1.2.2.2 LID (1883-1897, 1905-1913) EN VOORZITTER (1913-1917) VAN DE COMMISSIE 
BELAST MET HET AFNEMEN DER DIPLOMATIEKE EXAMENS

246 Stukken betreffende zijn benoeming en eervol ontslag als lid en voorzitter van de 
Commissie.
1883, 1905, 1913 en 1917 1 omslag

247 Ingekomen stukken.
1883, 1886, 1889, 1894-1896, 1910, 1912 en z.d. 1 omslag

248 Lijst van definities van begrippen in het volkenrecht en de diplomatie, waarschijnlijk
gebruikt bij het afnemen van examens, met bijgevoegde aantekeningen.
Z.d. 1 omslag
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1.1.2.2.3 Minister van Buitenlandse Zaken (1897-1901)

1.1.2.2.3 MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN (1897-1901)

249 Notulen van een vergadering gehouden ten huize van mr. N.G. Pierson op 22 juli 
1897 in verband met de kabinetsformatie, afschrift.
1897 1 stuk

250 Stukken betreffende zijn benoeming, beëdiging en eervol ontslag als minister van 
Buitenlandse Zaken, met bijgevoegde pensioenaanvraag voor die periode.
1897 en 1901 1 omslag

251 Tekst van een nota, houdende het voorstel een gedeelte van de taken betreffende 
de internationale handel en scheepvaart van het Ministerie van Waterstaat naar het
Ministerie van Buitenlandse Zaken over te dragen.
1897 1 stuk

252 Aantekeningen van zijn gesprekken met Koningin Emma.
1897 3 stukken

253 Stukken betreffende het bezoek van de Koning van Siam aan Amsterdam.
1897 1 omslag

254-258 Ingekomen brieven betreffende "Diplomatieke en consulaire zaken", met enkele 
concepten.
1897-1902 5 omslagen
254 1897 en z.d.
255 1898
256 1899
257 1900
258 1901-1902

259 Stukken betreffende de "Jong Turkije"-beweging, gedrukt.
1896-1899 en z.d. 1 omslag

260 Nota van zijn hand betreffende het vragen van advies van de Raad van State over 
ontwerp-verdragen, concept.
1898 1 stuk

261 Ingekomen brief van de Commissie belast met het afnemen der Consulaire 
Examens betreffende de organisatie van het consulaatswezen, afschrift.
1898 1 stuk

262 Ingekomen visitekaartjes van diverse personen.
1898 en z.d. 1 omslag

263 Foto van een oorkonde van de Vasco da Gama-Commissie ter gelegenheid van de 
400e verjaardag van diens tocht naar Indië.
Z.d. (1898) 1 stuk
W.H. de Beaufort was erelid van deze commissie.

264 Ingekomen uitnodigingen ten hove en voor andere officiële gelegenheden.
1898-1899, 1901 en z.d. 1 omslag

265 Memorie van toelichting betreffende wijziging en aanvulling van de bepalingen in 
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het Burgelijk Wetboek inzake de erkenning van natuurlijke kinderen, gedrukt.
Z.d. (1898-1900) 1 stuk

266-271 Stukken betreffende aangelegenheden van het Koninklijk Huis.
1898-1901 en z.d. 2 pakken, 2 omslagen, 1 deel en 1 stuk
266 Stukken betreffende de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. 1898, 

1 pak
267 Stukken betreffende het aannemen van de hofrouw bij het 

overlijden van buitenlandse staatshoofden en vorstelijke personen. 
1898-1901, 1 omslag

268 Album met foto's van de inhuldiging en het huwelijk van Koningin 
Wilhelmina en van de interieurs van verschillende paleizen. Z.d. 
(1898, 1901), 1 deel

269 Portretfoto's van leden van het Oranjehuis. 1898 en z.d., 1 omslag
270 Stukken betreffende het huwelijk van Koningin Wilhelmina en 

Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. 1901, 1 pak
271 Stamboom van het Huis Oranje-Nassau, uitgegeven door de Nieuwe

Rotterdamsche Courant ter gelegenheid van het huwelijk van 
Koningin Wilhelmina en Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin.
Z.d. (1901), 1 stuk

272 Ontwerp-Troonrede, gedrukt, met correcties en aanvullingen van zijn hand.
Z.d. (1899) 1 stuk

273 Notities van zijn hand over diverse politieke onderwerpen, waarschijnlijk gebruikt 
voor toespraken in de Tweede Kamer.
Z.d. (ca.1899) 1 omslag

274 Documentatie betreffende de Boerenoorlog in Zuid-Afrika en het bezoek van 
President Kruger aan Nederland, met bijgevoegde samenvatting in zijn hand van 
een brief van de Duitse Keizer aan Koningin Wilhelmina over deze oorlog.
1896, 1899-1901 en z.d. 1 omslag

275 Ingekomen negatieve reacties naar aanleiding van de door hem gevoerde politiek, 
grotendeels anoniem.
1899-1901 en z.d. 1 omslag

276-283 Stukken betreffende de Eerste Vredesconferentie.
1899-1903 en z.d. 5 omslagen, 5 stukken en 1 deel
Zie ook inv.nr. 458.
276 Conceptteksten van toespraken door hem gehouden tijdens de 

conferentie. Z.d. (1899), 4 stukken.
277 Tekst van een dankbetuiging van het Comité Général Néerlandais 

pour la Manifestation Pacifique aan de Tsaar van Rusland voor zijn 
inspanningen voor het bevorderen van de vrede. Z.d. (1899), 1 stuk

278 Tekst van een door hem gehouden toespraak bij de kranslegging 
door een Amerikaanse delegatie op het graf van Hugo de Groot in de
Nieuwe Kerk te Delft, met bijlagen. 1899 en z.d.

279 Programma's en uitnodigingen voor verschillende evenementen 
tijdens de conferentie, met ingekomen visitekaartjes van diverse 
personen. 1899

280 Ingekomen brieven betreffende de conferentie en haar gevolgen, 
met bijlagen. 1899-1901

281 "Souvenir de la Conférence de la Paix", album met portretfoto's van 
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de deelnemers aan de conferentie. 1899, 1 deel
282 Portretfoto's van buitenlandse gezanten en afgevaardigden bij de 1e 

en 2e Vredesconferentie en enkele van hun echtgenoten. 1899-1901, 
1907 en z.d.
Niet raadpleegbaar

283 Tekst van de door hem gehouden openingstoespraak op de 
bijeenkomst ter herdenking van de 2e verjaardag van het begin van 
de Eerste Vredesconferentie, met bijlagen betreffende deze jaarlijkse
herdenkingsbijeenkomst. 1901-1903

284 Concepttekst van een mededeling aan de Kamer, betreffende de aanwijzingen van 
Den Haag als zetel van het Hof van Arbitrage en de consequenties hiervan voor de 
Heilige Stoel.
Z.d. (1899) 1 stuk

285 Foto's van het exterieur van het Departement van Buitenlandse Zaken op het 
Buitenhof in Den Haag, van het interieur van het Huis ten Bosch en groepsfoto van 
het corps diplomatique te Peking.
Ca. 1900 en z.d. 1 omslag

286 Tekst van een lofdicht, hem aangeboden door E. Hansen, met begeleidende brief.
Z.d. 2 stukken

1.1.2.2.4 Lid van het Bestuur van de Carnegiestichting (1904-1918)

1.1.2.2.4 LID VAN HET BESTUUR VAN DE CARNEGIESTICHTING (1904-1918)

287 Stukken betreffende de oprichting van de stichting en zijn benoeming en 
herbenoeming tot bestuurslid, met bijlagen.
1904, 1906-1908, 1910, 1912, 1914 en z.d. 1 omslag

288-290 Stukken betreffende de bouw van het Vredespaleis.
1904-1914 en z.d. 3 omslagen
288 Stukken betreffende de verwerving van een terrein en de 

voorbereiding van de bouw. 1904-1905 en z.d.
289 Stukken betreffende de prijsvraag voor het ontwerp van het 

Vredespaleis, met stukken over de afwerking van de bouw, de 
verzekering en de plaatsing van een borstbeeld van William Stead 
aldaar. 1905-1907, 1909-1911, 1914 en z.d.

290 Foto's van de eerste steenlegging van het Vredespaleis, met 
bijgevoegde uitnodiging, tekst van de bij die gelegenheid door jhr. 
mr. A.P.C. van Karnebeek uitgesproken redevoering en een 
programma. 1907 en z.d.

291 Notulen van de vergaderingen van het bestuur, met bijlagen.
1904-1916 1 pak
Incompleet.

292 Rekening en verantwoording van de Stichting over de jaren 1910-1916, met bijlagen.
1910-1917 en z.d. 1 omslag

293 Uittreksels uit de notulen van de Franse Kamer van Afgevaardigden, betreffende de 
honorering van de leden van het Hof van Arbitrage, met een nota betreffende 
wijzigingen in het v erdrag inzake internationale geschillen en een curriculum vitae 
van Francis Rey.
Z.d. (ca. 1911) 3 stukken
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294 Ingekomen brieven betreffende de benoeming van een bibliothecaris.
1913 5 stukken

295 Verslag van de eerste vergadering van het bestuur van de Haagsche Akademie voor 
Internationaal Recht, met bijgevoegde statuten.
1914 en z.d. 2 stukken
Het lidmaatschap van het bestuur van de Akademie was verbonden aan het bestuurslidmaatschap 
van de Carnegiestichting. Zie ook inv.nr. 542.

296 Jaarverslagen over 1915 en 1916 van de "Carnegie Endowment for International 
Peace, division Intercourse and Education", te New York en een publicatie getiteld 
"Russia, the Revolution and the War", door C.L. Lange, gedrukt.
1916-1917 3 katernen

1.1.2.2.5 Gedelegeerde van de regering bij en vice-voorzitter van de Tweede Vredesconferentie (1907)

1.1.2.2.5 GEDELEGEERDE VAN DE REGERING BIJ EN VICE-VOORZITTER VAN DE TWEEDE 
VREDESCONFERENTIE (1907)
Zie voor de portretfoto's inv.nr. 282.

297 Stukken betreffende de voorbereidingen van de Tweede Vredesconferentie.
1902-1907 1 omslag

298 Exemplaren van de "Courier de la Paix", krant uitgegeven ter gelegenheid van de 
Tweede Vredesconferentie.
1907 1 omslag

299 Uitnodigingen, programma's, menu's en verdere stukken betreffende evenementen
tijdens de conferentie, met ontvangen visitekaartjes van diverse personen.
1907 en z.d. 1 omslag

300 Stukken, ontvangen en opgemaakt in deze functie.
1907-1909 1 pak

1.1.2.2.6 Voorzitter van de Commissie tot voorbereiding van de Derde Vredesconferentie (1911-1918)

1.1.2.2.6 VOORZITTER VAN DE COMMISSIE TOT VOORBEREIDING VAN DE DERDE 
VREDESCONFERENTIE (1911-1918)

301-304 Ingekomen brieven, met bijlagen.
1910-1918 en z.d. 4 omslagen
301 1910-1912
302 1913
303 1914-1916
304 1917-1918 en z.d

1.1.2.2.7 Overige aktiviteiten

1.1.2.2.7 OVERIGE AKTIVITEITEN

305 Concept voor een lezing over handelsbetrekkingen, voor oud-leerlingen van de 
handelsschool te Amsterdam.
Z.d. (1902) 1 omslag

306 Rapporten betreffende de organisatie van het consulaatswezen in Groot-Brittannië 
en Nederland, met reacties en ingekomen brieven.
1903-1904 1 omslag
Zie ook inv.nr. 519.

307 Ingekomen uitnodiging van de minister van Buitenlandse Zaken om als 
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gedelegeerde van de regering deel te nemen aan de internationale 
Zeerechtconferentie te Londen, met bijlage.
1908 2 stukken
W.H. de Beaufort heeft deze uitnodiging afgeslagen. Zie archief ministerie van Buitenlandse Zaken, 
A-dossier 105a, doos 200.

308 Dossier inzake de behandeling door een Hof van Arbitrage van het verschil in 
interpretatie van een bepaling over de import van wijn, in het handelsverdrag 
tussen Italië en Zwitserland.
1910-1911 1 pak
W.H. de Beaufort was voorzitter van dit Hof van Arbitrage.

309 Concept van een lezing over de relaties tussen Denemarken en Nederland voor 
genodigden van Koningin Wilhelmina.
Z.d. (1914) 1 stuk

310 Stukken, ontvangen en opgemaakt als lid van de commissie van onderzoek naar 
Annexaties en Volksstemmingen van de organisatie "Paix Durablë.
1915-1918 1 omslag

1.1.2.3 Op cultureel/wetenschappelijk- en onderwijsgebied

1.1.2.3 OP CULTUREEL/WETENSCHAPPELIJK- EN ONDERWIJSGEBIED
Zie ook inv.nrs. 232-235 en 238.

1.1.2.3.1 Algemeen

1.1.2.3.1 ALGEMEEN

311-325 Ingekomen brieven betreffende cultuur-historische onderwerpen, met concepten.
1868-1918 15 omslagen
311 1868-1878 en z.d.
312 1879-1881
313 1882-1884
314 1885-1886
315 1887-1888
316 1889-1890 en z.d.
317 1891-1894
318 1895-1899
319 1900-1904 en z.d.
320 1905-1907
321 1908-1909
322 1910-1911 en z.d.
323 1912-1913
324 1914
325 1915-1918

326 "Onderwijs en Maatschappij", tekst van een lezing voor een vergadering van de 
Maatschappij tot 't Nut van het Algemeen en voor een bijeenkomst van het 
onderwijzersgenootschap, beiden te Utrecht, kopij, gedrukte uitgave, met 
bijgevoegde aantekeningen.
1880 1 omslag

327 Aantekeningen betreffende historische onderwerpen.
Z.d. 1 omslag

328 Portretfoto's van Nicolaas Beets, Thomas Carlyle, Charles Dickens en Alexandre 
Dumas.
Z.d. (19e eeuw) 4 stukken
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1.1.2.3.2 Schoolopziener in het Arrondissement Rhenen (1875-1886)

1.1.2.3.2 SCHOOLOPZIENER IN HET ARRONDISSEMENT RHENEN (1875-1886)

329 Ingekomen stukken van de Rijkspostspaarbank betreffende een systeem van 
sparen op scholen.
1881, 1884, en z.d. 6 stukken

330 Examenopgaven voor de vakken rekenen en Nederlandse Taal.
1883 1 omslag

331 Ingekomen antwoorden van schoolhoofden op zijn vragen betreffende het aantal 
onderwijzers per school.
1886 1 omslag

332 Ingekomen brief van de schoolopziener in het district Utrecht inzake de intrekking 
van de lesbevoegdheid van B.J. Schrikkema en J.M.E. van Stekelenburg.
1886 1 stuk

1.1.2.3.3 Curator van de Rijksuniversiteit te Utrecht (1894-1918)

1.1.2.3.3 CURATOR VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT (1894-1918)

333 Stukken betreffende zijn benoeming en herbenoemingen tot curator van de 
Rijksuniversiteit te Utrecht.
1893-1894, 1897, 1907, 1917 1 omslag

334 Stukken, ontvangen en opgemaakt in deze functie.
1894-1898, 1901, 1903-1907, 1909, 1911-1915, 1917-1918 en z.d. 1 pak

1.1.2.3.4 Lid van de Commissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën (1902-1918)

1.1.2.3.4 LID VAN DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR 'S RIJKS GESCHIEDKUNDIGE 
PUBLICATIËN (1902-1918)

335 Ingekomen brieven betreffende zijn benoeming tot lid van de commissie en inzake 
zijn werkzaamheden.
1901-1905, 1910, 1917, 1918 en z.d. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 311-325 voor brieven van meer inhoudelijke aard.

336 Notulen van de vergaderingen van de commissie, met bijlagen.
1902-1904, 1906, 1908-1909, 1915, 1917-1918 1 pak
Met hiaten.

337 Jaarverslagen van de commissie, met bijgevoegde instructie, gedrukt.
1906, 1909-1913, 1915, 1917 1 omslag

1.1.2.3.5 Overige aktiviteiten

1.1.2.3.5 OVERIGE AKTIVITEITEN

338 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Friesch Genootschap van Geschied-
Oudheid- en Taalkunde, de Maatschappij Felix Meritis, het Historisch Genootschap 
te Utrecht, het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 
en de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
1868, 1870, 1872 en 1877 1 omslag

339 Stukken betreffende zijn benoeming en eervol ontslag als lid van de plaatselijke 
schoolcommissie te Amsterdam, met ingekomen circulaire van de sub-commissie 
betreffende bewaarscholen.
1871-1872 3 stukken
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340 Stukken, ontvangen en opgemaakt als gecommiteerde bij de eindexamens 
gymnasium.
1883-1885, 1888 en z.d. 1 omslag

341 Stukken betreffende het 5e Congrès International d'Hygiène et de Demographie te 
Den Haag, met ingekomen circulaires inzake het te houden 14e congres te Berlijn.
1883-1884, 1906-1907 1 pak
W.H. de Beaufort was voorzitter van het organisatie-comité van het 5e congres.

342 Stukken betreffende de herdenking van het 250-jarig bestaan van de Utrechtse 
Hogeschool.
1885-1886 1 omslag
W.H. de Beaufort maakte deel uit van het organiserend comité.

343 Stukken betreffende zijn benoeming en lidmaatschap van het "loffelijk en aloud 
Gild en Orde van St. Jacob", te Haarlem.
1885 en 1892 1 omslag

344-347 Stukken betreffende zijn bemoeienis met de oprichting van standbeelden.
1886-1918 en z.d. 4 omslagen
344 Concepttekst van een rede, uitgesproken bij de onthulling van het 

standbeeld van Hugo de Groot te Delft, met bijlagen. Z.d. (1886)
345 Stukken betreffende de oprichting van een standbeeld van Koning-

Stadhouder Willem III te Brixham, Groot-Britannië. 1888-1890
W.H. de Beaufort gaf een financiële bijdrage.

346 "Constantijn Huygens", concept voor een niet uitgesproken rede ter 
gelegenheid van de onthulling van een borstbeeld te Den Haag, met 
bijgevoegde aantekening. Z.d. (1897)
Later opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 527.

347 Stukken ontvangen en opgemaakt als voorzitter van het uitvoerend 
comité voor oprichting van een ruiterstandbeeld voor Stadhouder-
koning Willem III te Breda. 1901, 1903-1905, 1907-1909, 1913, 1915-
1918 en z.d.
Zie ook inv.nr. 489.

348 Akten van zijn benoeming als directeur van de Maatschappij ter bevordering van 
het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën en als lid van de Raad 
van Bestuur van het Museum van Kunstnijverheid.
1889 en 1902 2 stukken

349 Bewijs van benoeming tot corresponderend lid van de "Sociedade de Geographia 
Lisboa", met begeleidende brief.
1898 2 stukken

350 Stukken, ontvangen en opgemaakt als gedelegeerde van de regering op het 28e 
Taal- en Letterkunde Congres te Deventer.
1904 1 omslag

351 Stukken betreffende zijn optreden als arbiter bij een geschil tussen de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen en de Vereniging Volksonderwijs.
1908 1 omslag

352 Ingekomen uitnodiging van de minister van Binnenlandse Zaken om als 
gedelegeerde van de regering deel te nemen aan het internationaal congres voor 
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zedelijke opvoeding te Londen, met bijgevoegd knipsel betreffende het tweede 
internationale congres te 's-Gravenhage.
1908, 1912 2 stukken
W.H. de Beaufort heeft deze uitnodiging afgeslagen. Zie archief van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, afdeling Lager Onderwijs 1877-1918, inventarisnummer 139.

353-354 Stukken betreffende het IVe Internationale Congres van de Geschiedenis der 
Godsdiensten te Leiden.
1910, 1912 2 omslagen
W.H. de Beaufort was voorzitter van het ere-commité van dit congres.
353 Ingekomen brieven. 1910, 1912
354 Concept en aantekeningen voor een openingstoespraak, met 

krantenknipsels. Z.d. (1912)
1.1.2.4 Op sociaal en charitatief gebied

1.1.2.4 OP SOCIAAL EN CHARITATIEF GEBIED
Zie ook inv.nr. 226.

1.1.2.4.1 Voorzitter van de Nederlandsche Pensioenvereeniging voor Werklieden (1882-1900)

1.1.2.4.1 VOORZITTER VAN DE NEDERLANDSCHE PENSIOENVEREENIGING VOOR 
WERKLIEDEN (1882-1900)

355 Stukken, ontvangen en opgemaakt in deze functie.
1879, 1882-1890, 1893-1896, 1900, 1904 en z.d. 1 omslag

356 Statuten en ontwerp-statuten van de Vereniging.
1881 en z.d. 1 omslag

1.1.2.4.2 Voorzitter van de Enquètecommissie inzake de Weesinrichting te Neerbosch (1893)

1.1.2.4.2 VOORZITTER VAN DE ENQUÈTECOMMISSIE INZAKE DE WEESINRICHTING TE 
NEERBOSCH (1893)

357 Stukken, ontvangen en opgemaakt als voorzitter van de commissie van onderzoek 
naar beweerde wantoestanden in de Weesinrichting te Neerbosch.
1893-1895, 1903 en z.d. 1 omslag

358 Verslag van de Commissie, met bijgevoegde brochures, houdende reacties op het 
rapport, gedrukt.
1894-1895 1 omslag

1.1.2.4.3 Lid (1894-1905), secretaris (1896-1899) en voorzitter (1905-1917) van de raad van commissarissen van de Maatschappij van Weldadigheid

1.1.2.4.3 LID (1894-1905), SECRETARIS (1896-1899) EN VOORZITTER (1905-1917) VAN DE 
RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID

359 Statuten van de Maatschappij, met een huishoudelijk reglement van de afdeling 
Amersfoort.
1894 en 1860 2 katernen

360 Stukken betreffende de nalatenschap van majoor F.H.L. van Swieten.
1894-1897, 1901 en 1905 1 omslag
Zie ook Drents Archief, Archieven van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970, inv.nr. 3160.

361 Ingekomen stukken.
1894-1897, 1905-1918 1 omslag

362 Ingekomen stukken betreffende financiële aangelegenheden van de Maatschappij.
1895, 1901, 1905-1908, 1910-1913, 1915-1918 1 omslag

363 Tijdschriftartikelen betreffende de Maatschappij.



34 Beaufort, de 2.21.290

1899 en 1906 1 omslag

364 Agenda's en circulaires voor de algemene vergaderingen en de vergaderingen der 
afgevaardigden.
1906, 1908-1911, 1916 1 omslag

365 Agenda's voor de vergaderingen van commissarissen, met bijlagen.
1906, 1908-1911, 1913, 1916-1917 1 omslag

366 Stukken betreffende een door C. Nicola Jzn. te Steenwijkerwold aangespannen 
gerechtelijke procedure tegen de Maatschappijna de gedwongen ontruiming van 
zijn boerderij.
1907-1908, 1912-1913 en z.d. 1 omslag

367 Tekst van een toespraak gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
G.A. van Swieten Tuinbouwschool, concept.
Z.d. (1909) 1 stuk

368 Stukken betreffende de pensionering van H.C. Brouwer als geneesheer van de 
Maatschappij en de benoeming van H.A. Veltman tot diens opvolger, met bestek en 
voorwaarden voor de bouw van een dokterswoning te Frederiksoord en een 
kadastrale kaart.
1909-1910 1 omslag

369 Foto's van gebouwen en van, met name aangeduide, personen bij plaggenhutten.
Z.d. 11 stukken

370 "Uit de dagen, toen de Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht", concept 
van een artikel of toespraak van zijn hand.
Z.d. 1 stuk

371 "De betrekkingen van de Maatschappij van Weldadigheid tot de regering", tweede 
deel van een artikel door G.H. Betz, gedrukt.
Z.d. (1885) 1 katern
Zie ook Drents Archief, Archieven van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970, inv.nr. 3523.

1.1.2.4.4 Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid (1908-1913)

1.1.2.4.4 VOORZITTER VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR ARMENZORG EN 
WELDADIGHEID (1908-1913)

372 Ingekomen stukken en brochures van verenigingen voor armenzorg te Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag.
1908-1913 1 omslag

373 Ingekomen stukken betreffende de algemene ledenvergaderingen van de 
vereniging, met twee teksten van toespraken door hem aldaar gehouden en 
bijgevoegde krantenknipsels.
1908-1913, 1915 1 omslag

374 Stukken betreffende het door de Vereniging geleverde commentaar op het ontwerp
Armenwet, met retroactum.
1909-1910 en 1913, 1851 1 omslag
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1.1.2.4.5 OVERIGE AKTIVITEITEN

375 Ingekomen berichten van zijn benoeming tot lid van de Maatschappij voor den 
Werkenden Stand en van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, met bewijs van 
lidmaatschap van laatstgenoemde instelling.
1871-1872 3 stukken

1.1.2.5 Op economisch gebied

1.1.2.5 OP ECONOMISCH GEBIED
1.1.2.5.1 Commissaris der Hollandsche Hypotheek Bank (1877-1907)

1.1.2.5.1 COMMISSARIS DER HOLLANDSCHE HYPOTHEEK BANK (1877-1907)

376 Stukken betreffende bezwaren van jhr. H. Tindal tegen de in opdracht van de bank 
te houden veiling van zijn landgoed "Oud Bussum".
1901 1 omslag

377 Stukken betreffende het strafproces tegen J.J. le Fèvre de Montigny en jhr. Th.A.C. 
de Geer, directeuren van de Hollandsche Hypotheek Bank te Amsterdam, wegens 
door hen gepleegde valsheid in geschrifte en verduistering, gedrukt, met 
bijgevoegde kwitantie van de directie van genoemde bank voor de door hem 
betaalde schadevergoeding.
1906-1907 1 pak

1.1.2.5.2 Commissaris van de Nederlandsche Bank (1904-1918)

1.1.2.5.2 COMMISSARIS VAN DE NEDERLANDSCHE BANK (1904-1918)

378 "Verkorte balans van de Nederlandsche Bank", weekstaten, gedrukt.
1893-1897, 1906-1914, 1917 1 pak

379 Ingekomen brieven en berekeningsstaten van het door hem genoten honorarium.
(1895) 1904-1909, 1911-1913, 1895 en z.d. 1 omslag

380 Ingekomen nota betreffende de waarde van het onroerend goed van de 
Nederlandsche Bank op de balans, met bijlage.
1905 2 stukken

381 Stukken betreffende de door de regering voorgestelde wijziging van het reglement 
van het Bankoctrooi en de Bankwet en de inrichting en werkkring van de Bijbanken 
en Agentschappen.
1905, 1917-1918 en z.d. 1 omslag

382 Jaarverslagen van de Nederlandsche Bank over de jaren 1857-1858, 1909-1912, 1912-
1913 en 1914-1915, gedrukt, met bijgevoegde toelichting op de balans en een 
aantekening.
1908, 1910, 1912-1913, 1915 en z.d. 1 omslag
Het verslag over 1857-1858 is "als bijdrage tot de geschiedenis der Bank" in 1908 herdrukt.

383 Stukken betreffende de toekenning van pensioen aan leden van de directie en de 
agenten.
1909, 1912 en z.d. 1 omslag

384 Ingekomen nota van K.F. van den Berg, directeur van het bijkantoor Amsterdam 
van de Javasche Bank, inzake een geschil tussen de minister van Kolonien en deze 
bank over de toepassing van de zgn. "pari-overeenkomst" tussen de regering van 
Ned.Indie en de Javasche Bank, met begeleidende brief en bijlagen.
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(1911) en 1917 4 stukken
1.1.2.6 Aktiviteiten op overige gebieden

1.1.2.6 AKTIVITEITEN OP OVERIGE GEBIEDEN

385 Stukken, ingekomen en opgemaakt als lid van de commissie ter voorbereiding van 
een vereniging van 's lands weerbaarheid.
1866 1 omslag

386 Stukken betreffende zijn beëdiging als advocaat te Amsterdam.
1869 2 stukken

387 Stukken betreffende zijn optreden als advocaat van Charles Christiaan Bergmann, 
alias Stanislaus Augustowski Kamanski, aangeklaagd wegens valsheid in geschrifte.
1870 1 omslag

388 Stukken betreffende zijn benoeming en ontslag als 2e luitenant van de Schutterij, 
als lid van de Schuttersraad en lid van de Districtscommissie van het Fonds tot 
aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende dienst in de Nederlanden, 
allen te Amsterdam.
1872 1 omslag

389 Ingekomen verzoek van de Raad van Administratie der Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij om namens de gemeente Amersfoort zitting te nemen in 
de Raad van Commissarissen, met concept van afwijzing.
1883 2 stukken

390 Stukken betreffende zijn optreden bij onderzoek naar ontginning van zand- en 
heidegronden.
1884-1887, 1891, 1897 en z.d. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 421.

391 Stukken, ontvangen als commissaris van het beheer van de weg van Leersum naar 
Langbroek.
1890 4 stukken

392 Concept-tekst van een toespraak over de verschillende betekenissen van het begrip
"weelde", waarschijnlijk gehouden te Utrecht, met bijlagen.
Z.d. (nà ca. 1891) 1 omslag

393 Diploma van zijn benoeming tot buitengewoon erelid van de Koninklijke 
Vereeniging Het Eereteeken voor Belangrijke Krijgsverrigtingen.
1896 1 stuk

394 Stukken betreffende zijn benoeming en werkzaamheden als Watergraaf van het 
"Heemraadschap de Eem, Beken en Aankleven van dien".
1901, 1914, 1916 en z.d. 1 omslag
Zie ook Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nrs.779-792.

395 Stukken, ontvangen en opgemaakt als commissaris van het beheer van de 
Bavoortse Straatweg, betreffende het toekennen van een gratificatie aan de 
boekhouder.
1903 1 omslag
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1.1.2.7 Publicaties van zijn hand

1.1.2.7 PUBLICATIES VAN ZIJN HAND

396 "De verhouding van den Staat tot de verschillende Kerkgenootschappen in de 
Republiek der Vereenigde Nederlanden, 1581-1795", academisch proefschrift, 
Utrecht, gedrukt, in tweevoud, met bijlagen.
1868 en z.d. 1 pak

397-398 Teksten van artikelen verschenen in Bijdragen tot de kennis voor het Staats-, 
Provinciaal- en Gemeentebestuur in Nederland.
1869, 1872 en z.d. 2 omslagen
397 Recensie het proefschrift van P.A. Ramaer: De verhouding der 

volksvertegenwoordigers tot hunne commitenten in de 
constitutioneele monarchie, met korte opmerkingen over het 
proefschrift van V.E.L. de Stuers: De verhouding der 
volksvertegenwoordigers tot hunne kiezers. 1869

398 "Eenige opmerkingen over Jagtregt en over de wet van 13 Juny 1857".
1872 en z.d.

399-400 Teksten van artikelen verschenen in Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en 
Wetgeving, dln. XX-XXI.
1870-1871 2 omslagen
399 "Een vergeten boekjë. Z.d. (1870)
400 "Patentbelasting en successieregt", recensie van de proefschriften 

van K.M.G. de Meyier: De geschiedenis van het Nederlandsche 
patentrecht, en van G.A. Nahuys: De belasting op de erfopvolging uit
een staathuishoudkundig oogpunt beschouwd. 1871.

401-461, 528
Teksten van artikelen verschenen in "De Gids".
1872-1917 61 omslagen
401 Recensie van L. Mühlbach: Brieven uit Egypte, vertaald door A.A. 

Deenik. 1871 en 1872
402 "Oranje en de Democratie (1784-1787)". 1875 en z.d.

Niet compleet, later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.
403 Recensie van mr. A.J.W. Farncombe Sanders: School, godsdienst en 

gezond verstand, bijdrage tot schoolwetsherziening. Z.d. (1876)
404 "Post tenebras lux, het wetsontwerp tot herziening der Wet van 13 

augustus 1857". Z.d. (1877)
405 Recensie van de in Nederlandse vertaling verschenen werken van M. 

d'Azeglio en E. de Amicis. 1877
406 Recensie van jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman: De Vrije School. 1877

Zie ook inv.nr. 186.
407 "Rijklof Michael van Goens", 2 delen. Z.d. (1878). , 1 omslag

Later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.
408 Recensie van mr. J.A. van Gilse : De Oosterse Quaestie en het 

Hedendaagsche Volkenrecht. Z.d. (1878)
409 "Jacobus Bellamy", recensie van dr. J. van Vloten: Uit Bellamy's 

nagelaten brieven en papieren. 1878
Later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.

410 "Engelsche en Hollandsche vrijhandelsplannen". Z.d. (1879)
Later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.

411 "Openbare Verzamelingen der Gemeente Utrecht", bespreking van 
door mr. S. Muller Fzn. vervaardigde catalogi. Z.d. (1879)

412 "Engelands geleerden", recensie van W.H. Mallock: The New 
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Republic. Z.d. (1879)
413 Recensie van "Geschriften van dr. H.J. Nassau". Z.d. (1879)
414 "1830-1880". 1880

Later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.
415 "Hermannus Moded", recensie van dr. G.J. Brutel de la Rivière: Het 

leven van Hermanus Moded, eender eerste calvinistische predikers 
in ons vaderland. 1881
Later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.

416 "Sir Bartle Frere over de Transvaal", recensie van een artikel in 
Nineteenth Century van Sir Bartle Frere Bart.: The Transvaal. Z.d. 
(1881)

417 Recensie van J. Dyserinck: Ter Nagedachtenis van Jacobus Bellamy". 
1881

418 Recensie van Madame de Witt-Guizot: Monsieur Guizot dans sa 
famille et avec ses amis, 1787-1814. Z.d. (1881)
Fragmentarisch

419 Recensie van jhr. mr. M.J. Schuurbeque Boeye: De openbare school 
of de school met den Bijbel. Z.d. (1882)

420 "Taine's Geschiedenis der Fransche Revolutie", recensie van M.H. 
Taine: Les origines de la France contemporaine. Z.d. (1882)
Later opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 527.

421 "De woeste gronden in Nederland". 1882
422 Recensie van: "L'Egypte et L'Europe par un ancien juge mixte". Z.d. 

(1882)
423 "Een staatkundig programma", recensie van dr. H.J.A.M. Schaepman:

Proeve van een program. 1883
424 "De Anti-Revolutionaire Partij en de schoolkwestie", recensie van 

jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman: Wat wil de anti-revolutionaire 
partij? 1883
Zie ook inv.nr. 186.

425 "De Onderwijzersexamens". 1884
426 "Jodocus van Lodesteyn", recensie van P.J. Proost: Jodocus van 

Lodesteyn, eene kerkhistorische studie. Z.d. (1884)
Later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.

427 Recensie van J. Holland: Doris en Doortje. Z.d. (1884)
428 Recensie van dr. C.B. Spruyt: De Aanspraken der Vrije Universiteiten. 

1884
429 Recensie van mr. L.A.J.W. baron Sloet: De Heilige Ontkommer of 

Wilgeforthis. 1884
430 "Vredesvoorslagen". Z.d. (1885)
431 "De eerste regeringsjaren van Koning Willem I", recensie van dr. 

W.J.F. Nuyens: Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1815 tot
op onze dagen, Ie en IIe deel, en van: Souvenirs personels (1824-
1841) et correspondance diplomatique de Joseph Lebeau, publiés 
avec une préface historique par Armand Freson. 1885
Later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.

432 "Prins of Koning?", concept van een roman, 4 delen. 1885
Slechts deel I en II zijn aanwezig.

433 "Een pretendent in het Huis van Oranjë. Z.d. (1886)
Later opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 527.

434 "Groen van Prinsterer en van der Brugghen", recensie van dr. G.J. Vos
Azn.: Groen van Prinsterer en zijn tijd 1800-1857, en van dr. A.H. 
Raabe: Mr. J.J.L. van der Brugghen herdacht, met bijgevoegd knipsel.
1887, 1898
Later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.

435 "Vondel's Verhouding tot de Kerkelijke en Staatkundige Twisten van 
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den aanvang der XVIIe eeuw", met bijgevoegde krantenknipsels. Z.d.
(1887), 1898
Later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.

436 "1813-1888". Z.d. (1888)
Later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.

437 "Een deputatenvergadering". 1889
Zie ook inv.nr. 475 en Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, 
inv.nr. 765.

438 "De dood van den Stadhouder Willem II". Z.d. (1889)
Later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.

439 "Olivier Cromwell, een historische studie". Z.d. (1890) en 1891.
Later zelfstandige uitgave en tenslotte opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige 
Opstellen, zie inv. nr. 527.

440 Recensie van J.P. Hazebroek: Een Dichter-Album van voor honderd 
jaren, de gedachtenis aan Bellamy en zijne kunstvrienden nog eens 
vernieuwd. Z.d. (1891)

441 "Een Oostenrijkse Diplomaat", recensie van: Ludwig Fürst 
Starhemberg, ehemaliger K.K. A.O. Gesandter an den Höfen in Haag,
London und Turin, eine Lebenskizze nachhandschriftlichen Quellen 
verfasst und geordnet von dessen Enkel A. Graf Thürheim. Z.d. 
(1892)

442 "Talleyrands Gedenkschriften", recensie van Mémoires du Prince de 
Talleyrand, publiés avec une préface et des notes par le Duc de 
Broglie. Z.d. (1892)

443 Recensie van W.P.C. Knuttel: "De toestand der Nederlandsche 
Katholieken ten tijde van de Republiek". Z.d. (1892)

444 "De Hertog van Brunswijk", recensie van dr. D.C. Nijhoff: De Hertog 
van Brunswijk, eene bijdrage tot de geschiedenis van Nederland 
gedurende de jaren 1750-1784. Z.d. (1892).
Later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.

445 "Mr. J.T. Buys 1828-1893", concept. 1893
446 "Dertig jaren uit onze geschiedenis 1863-1893", met naschrift voor de

uitgave ervan in "Nieuwe Geschiedkundige Opstellen". Z.d. (1895, 
1896 en 1911)
Zie ook inv.nr. 527.

447 "De staatkundige toestand van Rusland", recensie van K. 
Pobedonostreff: Questions religieuses, sociales et politiques. 
Pensées d'un homme d'état, met krantenknipsel. Z.d. (1901) en 1904

448 "Nederland en België", met krantenknipsels. 1906, 1916 en z.d.
Later opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 524.

449 "Afstand van de troon", recensie van dr. Hans von Trisch: Der 
Thronverzicht. Z.d. (1907).

450 "P.N. Muller", necrologie. Z.d. (1908)
451 "De meisjesjaren van mevrouw De Charrière", recensie van P. Godet: 

Madame de Charrière et ses amis. 1908 en z.d.
Later opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 527.

452 "Belle van Zuylen en Constant d'Hermenches", recensie van Lettres 
de Belle van Zuylen (Madame de Charrière) à Constant 
d'Hermenches 1760-1775, Publiés par Philippe Godet. Z.d. (1909)
Later opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 527.

453 "Evenredig Kiesrecht", met krantenknipsels. 1910-1911 en z.d.
454 "Een Nederlandsch boek over volkenrecht", recensie van J. de Louter:

Het stellig volkenrecht. 1911
528 "De Groote Illusie". 1911

Ook verschenen in de "Deutsche Revue".
455 "A.F.J.A. Graaf van der Duyn van Maasdam". 1913
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456 "De oorlog en het volkenrecht", met bijlagen. 1914-1915
457 "Onvoorziene gevolgen", met krantenknipsels. 1915
458 "De Zuid-Afrikaansche Republiek en de Vredesconferentie van 

1899", met krantenknipsels. 1916
459 "Vrede en Ontwapening". 1916
460 "Da Costa's bezwaren tegen den Geest der Eeuw 1823". 1917
461 "De strijd tussen Frederik den Groote en Engeland over de vrije zee", 

recensie van Sir Ernest Satow: The Silesian Loan and Frederick the 
Great. 1917

462 "Een kerstsprookje", concept.
Z.d. (1872) 1 stuk

463-466, ---
Teksten van artikelen verschenen in periodieken van het Historisch Genootschap te 
Utrecht.
1872-1884 4 omslagen
463 "Memorie betrekkelijk den toestand van Holland in 1793 met het oog

op een verbond tusschen Holland en Engeland tegen Frankrijk". Z.d. 
(1872)

464 "Project eener Hollandsche Kolonie tusschen Moezel en Rijn". 1875
465 "Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen van de Poll". 1879
--- "Rapport van den ambassadeur Aubery du Maurier in 1624". 1879

Zie Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nr. 770.
466 Tekst van het voorwoord bij de uitgave van: Brieven aan R.M. van 

Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende. 1884

467 "Bescherming der nijverheid in de achtiende eeuw", gedrukt.
Z.d. (1878) 1 katern

326, 468-469
Teksten van artikelen verschenen in het tijdschrift "Nineteenth Century".
Z.d. (1878 en 1881) 1 omslag en 1 stuk
468 "Duitsland en Holland", concept. Z.d. (1878)
469 "Holland en de Transvaal", concept. Z.d. (1881), 1 stuk
326 "Onderwijs en Maatschappij", 1880

Zie inv.nr. 326 (blz. 34).

470 Tekst van een pre-advies uitgebracht aan de Nederlandsche Juristen Vereeniging, 
betreffende de leerplicht, brochure, met concept en aantekeningen.
Z.d. (1883) 1 omslag

471 "De democratie en haar gevaren", tekst van een verhandeling, geschreven naar 
aanleiding van het verschijnen van E. Scherer: La Démocratie et la France, met 
bijgevoegde aantekeningen.
Z.d. (ca. 1885) 1 omslag

472 "Willem III en het Loo", concepttekst van een artikel geschreven ter gelegenheid 
van de zeventigste verjaardag van de koning en bestemd voor "De Amsterdammer" 
van 19 februari 1887.
1887 1 stuk

473 Recensie van: Een halve eeuw. Losse bladen uit de portefeuille van W. Zegenhardt", 
concept.
Z.d. (1887) 1 stuk
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474 Recensie van: "Memoires du Général Dirk van Hogendorp, Comte de l'Empire etc...",
waarschijnlijk bestemd voor de "Société d'Histoire Diplomatique", kopij.
Z.d. (1887) 1 stuk

475 "Tegen Dr. Kuyper. Een woord van zelfverdediging en nadere toelichting", concept, 
brochure en aantekeningen.
1889 1 omslag
Zie ook inv.nr. 437.

476 "De aanslag van Willem II op Amsterdam", concept.
Z.d. (1889) 1 katern
Later opgenomen in Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 480.

477-479 Teksten van artikelen verschenen in periodieken van de Maatschappij voor 
Nederlandsche Letterkunde.
1890-1914 3 omslagen
477 "Levensbericht Baron H.J. van der Heim", concept. 1890

Ook verschenen in de Nederlandsche Spectator.
478 "Levensbericht van W. baron van Goltstein". 1901-1902 en z.d.
479 "Levensbericht van Mr. T.M.C. Asser". 1914

Zie ook inv.nrs. 236-237.

480 Geschiedkundige Opstellen, Amsterdam, 1893, vol. I-II, gedrukt, met concepttekst 
van de voorrede.
1893 1 deel en 1 stuk
Zie ook inv.nr. 527.

481 Recensie van: Briefe und Tagebücher Georg Forsters von seiner Reise am 
Niederrhein, in England und Frankreich im Frühjare 1790, herausgegeben von Albert
Leitzmann, concept.
Z.d. (1893) 1 stuk

482 Tekst van een artikel over de sociale beweging, concept, met aantekeningen.
Z.d. (1893) 1 omslag

483-486 Teksten van biografieën verschenen in het Nieuw Nederlandsch Biographische 
Woordenboek.
1893-1908 en z.d. 4 omslagen
483 "Mr. G.C.J. van Reenen". Z.d. (1893)
484 "Mr. J. Heemskerk. Azn.". 1898
485 "Mr. J.H. Geertsema". Z.d. (1908)

Zie ook inv.nr. 524.
486 "A.R. Falck". Z.d.

487-491 Teksten van artikelen verschenen in "Eigen Haard".
1893-1913 5 omslagen
487 "De verdediging van de Willemstad in 1793". Z.d. (1893)

Later opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 527.
488 "J.R. Thorbecke", I en II. 1903 en z.d.

Later opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 527.
489 "Een standbeeld voor den stadhouder Willem III". 1904.

Zie ook inv.nr. 347.
490 "Amalia vorstin Gallitzin". Z.d. (1905)

Later opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 527.
491 "Mr. E.N. Rahusen", levensbericht. Z.d. (1913).
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492 "De ontbinding van de Tweede Kamer van maart 1894", concept en brochure, met 
bijgevoegde krantenknipsels houdende commentaar op deze publicatie en 
exemplaar van zijn brochure "Aan de Kiezers tot voorlichting".
1894 en z.d. 1 omslag

493 "Een bijdrage tot de Geschiedenis van het jaar 1787", opgenomen in 
Geschiedkundige opstellen aangeboden aan R. Fruin, 1894.
Z.d. (1894) 1 deel en 1 stuk

494 Inleidende teksten voor "Studiën over Staatkunde en Staatsrecht", door mr. J.T. 
Buys, uitgegeven onder toezicht van W.H. de Beaufort en A.R. Arntzenius, 
concepten in zijn hand.
Z.d. (1894-1895) 1 omslag

495-501 Teksten van artikelen verschenen in "Museum".
1894-1914 7 omslagen
495 Recensie van Duc de Broglie: Maurice de Saxe et le Marquis 

d'Argenson, Z.d. (1894).
496 Recensie van Duc de Broglie: La Paix d'Aix la Chapelle. Z.d. (1895).
497 Recensie van R. Waddington: Louis XV et le renversement des 

alliances. Z.d. (1897).
498 Recensie van J. Tchernoff: Associations et Sociétés secrètes sous la 

deuxième Republique (1848-1851) d'après des documents inedites. 
1905.

499 Recensie van dr. H.T. Colenbrander: De Bataafsche Republiek. 1909
500 Recensie van O. Diether: Leopold von Ranke als Politiker. Z.d. (1911).
501 Recensie van dr. H.T. Colenbrander: Inlijving en Opstand. 1914

502 "Une loi d'exception en matière communale en Hollande", concept.
Z.d. (1895) 1 stuk

503 Tekst van het voorwoord bij L. Legrand: "Geschiedenis der Bataafsche Republiek", 
vertaald door H. Pyttersen Tzn.
Z.d. (1895) 1 stuk

504-506 Teksten van artikelen verschenen in de "Amsterdamsche Courant".
1896-1897 3 stukken
504 "De toekomst van Zuid-Afrika". 1896
505 "Een debat over de democratie". 1896
506 "Vrome wenschen". 1897

507 "De Liberale Partij en de Verkiezingen", concept en gedrukte brochure, met 
bijgevoegde krantenknipsels houdende commentaren op deze publicatie.
1897 1 omslag

508 "De gevangenneming van den Zweedschen Minister Baron von Görtz te Arnhem in 
1717" en "Brief van W. Vleertman over de gevangenschap van Baron von Görtz te 
Arnhem".
1897 en 1898 1 omslag
Later opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 527.

509 Recensie van dr P.L. Muller: Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848.
1902 1 omslag
Zie inv.nr. 522.
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510-511 Teksten van artikelen verschenen in " Onze Eeuw".
1902 en 1912 2 omslagen
510 "Potgieter en Busken Huet", recensie van: E.J. Potgieter. Brieven aan 

Cd. Busken Huet uitgegeven door G. Busken Huet, eerste deel 1861-
1868. 1902 en z.d.
Later opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige opstellen, zie inv.nr. 527.

511 "Samenwerking der Vrijzinnigen". 1912

512 Recensie van een voordracht door W.E.H. Lecky: "The political value of history".
Z.d. (vòòr 1903) 1 omslag

513-515 Teksten van artikelen verschenen in "Themis".
1903, 1917-1918 3 omslagen
513 Recensie van mr.dr. L.E. Visser: Het wezen der internationale 

gemeenschap. 1903 en z.d.
514 Recensie van jhr.mr. W.J.M. van Eysinga: Ontwikkeling en inhoud der 

Nederlandsche tractaten sedert 1813. 1917
515 Recensie van dr. J. Ter Meulen: Der Gedanke der Internationalen 

Organisation in seiner Entwicklung 1300-1800. 1918

516 "Staatkundige opstellen", concept, met bijlagen.
Z.d. (1904) 1 pak

517 "Staatkundige opstellen", gedrukt, alsmede een doorschoten exemplaar, met 
knipsels.
1904 1 pak

518 Recensie van P. de Nolhac: Louis XV et Madame de Pompadour.
Z.d. (1904) 1 omslag

519 "Twee rapporten over het consulaatwezen", bespreking van twee, resp. in Engeland 
en Nederland verschenen rapporten over voorgestelde verbeteringen in de 
consulaire dienst, verschenen in De Economist, kopij, brochure en krantenknipsel.
Z.d. (1904) 1 omslag
Zie ook inv.nr. 306.

520 "Het politieke leven in Nederland", artikel verschenen in "De Eemlander, Liberaal 
Orgaan voor Amersfoort en Omstreken".
1905 1 stuk

521 "Paolo Sarpi en Constantijn Huygens".
1905 en z.d. 1 omslag
Later opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 527.

522 Voortzetting van P.L. Muller: "Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848", kopij, met 
aantekeningen en fragment-manuscript van P.L. Muller, krantenknipsels en 
ingekomen brief van S. Muller Fzn.
1905, 1907, 1909-1910 en z.d. 1 pak
Zie inv.nr. 509.

523 Recensie van: La Monarchie Francaise, Lettres et documentes politiques (1824-
1907), avec une préface du Duc d'Orleans.
1908 1 omslag

524 "Mr. J.H. Geertsema", levensbericht, kopij met bijlagen, bestemd voor het "Utrechts 
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Jaarboekje".
Z.d. (1909) 1 omslag
Zie ook inv.nr. 485.

525 Tekst van de voorrede bij Nieuwe Geschiedkundige Opstellen (inv.nr. 527), concept.
1911 1 omslag

526 "De Nederlandsche katholieken in de laatste jaren van de Republiek".
Z.d. (1911) 1 omslag
Later opgenomen in Nieuwe Geschiedkundige Opstellen, zie inv.nr. 527.

527 Nieuwe Geschiedkundige Opstellen, Amsterdam 1911, vol. I-II, gedrukt, met bijlagen
en bijgevoegde overeenkomst tussen hem en P.N. van Kampen en Zoon, uitgevers 
te Amsterdam, inzake de regeling van het auteursrecht op dit werk en op zijn in 
1893 verschenen "Geschiedkundige Opstellen".
1911, 1914 1 omslag

528-531 Teksten van artikelen verschenen in de "Deutsche Revuë.
1911-1914 4 omslagen
528 "De groote illusie", recensie van N. Angell: The great Illusion, met 

krantenknipsels. 1911-1912
529 "Chauvinisme", recensie van O. Nippold: Der Deutsche 

Chauvinismus". Z.d. (1912)
530 "De groote mogendheden en de Vrede", met krantenknipsels. 1913
531 Artikel over oorlogsleningen, waarschijnlijk bestemd voor deze 

periodiek, met bijlagen. 1914

532-534 Teksten van artikelen verschenen in het "Rechtsgeleerd Magazijn".
1916 en z.d. 3 omslagen
532 Recensie van het proefschrift van E.J. Thomassen à Thuessink van 

der Hoop: De Orde van Erfopvolging tot den troon in Nederland. Z.d.
(1911)

533 Recensie van mr. H. Krabbe: Ongezonde Lectuur. Z.d. (1914)
534 Recensie van het proefschrift van A.J.M.H. Borret: Het zesde 

Hoofdstuk onzer Grondwet. 1916

535 Recensie van dr. H.T. Colenbrander: Schimmelpenninck en Koning Lodewijk.
1912 1 omslag

536 Tekst van de inleiding bij de herdruk van: "De gevangenneming van W.E. de 
Perponcher Sedlnitzky te Utrecht, in november 1813 door de Franschen en zijne 
wegvoering naar Parijs, door hemzelven verhaald", gedrukte uitgave, met bijlagen.
1913 1 omslag

537 "Gijsbert Karel van Hogendorp", opgenomen in het "Historisch Gedenkboek", 
drukproef en overdruk.
1913 1 omslag

538-539 Teksten van artikelen verschenen in het orgaan van de "Algemeenen Nederlandsche
Bond Vrede door Recht".
1913 en z.d. (1915) 2 omslagen
Zie ook inv.nr. 182.
538 "De Oorlog en de Vredesconferenties", gedrukt. 1913
539 "Annexatie", gedrukt. Z.d. (1915)
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540 Recensie van S. Bronkhorst: Mijne lotgevallen in de maanden Augustus en 
September 1815, concept, met bijlagen.
Z.d. (1913) 1 omslag

541 Tekst van het voorwoord bij: Het herstelde Nederland, zijn opleven en bloei na 1810,
kopij.
Z.d. (1913) 1 stuk

542 "De Academie voor Internationaal Recht", kopij met bijlagen van een artikel 
verschenen in "Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen, afdeling Letterkunde.
1914 1 omslag

543 "Levensbericht van jhr. mr. Joan Röell", getypt concept met bijlagen, verschenen in 
het Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
1915 1 omslag
Zie ook inv.nr. 225.

544 Tekst voor een levensbericht van dr. R.P. Mees R.Azn., concept.
Z.d. (1915) 1 stuk

545 "Extraits de la correspondance du Baron Fagel, envoyé du roi desPays-Bas près du 
Rois de France pendant et après les Cent jours", kopij van een uitgave in "Revue 
d'histoire diplomatique", met bijlagen.
Z.d. 1 omslag

546 Recensie van "J.P. Brissot, Mémoires (1754-1793)".
Z.d. 1 omslag

547 Concept van een verhandeling betreffende de toekomst van de pöezie.
Z.d. 1 deel

548 Conceptfragmenten van artikelen en/of redevoeringen.
Z.d. 1 omslag

1.2 A.M. de Beaufort-van Eeghen (1852-1913)

1.2 A.M. DE BEAUFORT-VAN EEGHEN (1852-1913)

549 Catechisatieschriften en een (school)schrift met Duitse poëzie.
1865, 1868, 1870 en z.d. 5 katernen

550 Teksten van toneelstukjes en voordrachten ter gelegenheid van familiefeesten.
1866, 1869, 1872, 1877-1878, 1880-1884, 1886, 1888, 1892-1893, 1895-1897, 1901-
1907, 1909-1910, 1912 en z.d. 1 pak

551 Ingekomen brieven.
1866, 1871-1881, 1883-1892, 1897-1901, 1904, 1907, 1909, 1912 en z.d. 1 pak
Zie ook Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nr. 736.

552 Ingekomen uitnodigingen ten hove en voor andere gelegenheden, met blanco 
uitnodigingskaarten en ingekomen bevestigingen van gedane uitnodigingen.
1872, 1899, 1907 en z.d. 1 omslag

553 Menu's.
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1873, 1878, 1890, 1890, 1895-1896, 1898-1899, 1908-1910, 1912 en z.d. 1 omslag

554 Stukken betreffende haar doop, belijdenis en de continuatie van haar lidmaatschap 
van de doopsgezinde gemeente te Amsterdam.
1874 en z.d. (1870) 2 stukken

555 Teksten van gezangen, gebeden en preken bij diverse kerkelijke plechtigheden.
1878-1879, 1881-1882, 1889, 1896, 1903-1904, 1906-1912 en z.d. 1 omslag

556 Kasboek van de bewaarschool te Leusden, door haar bijgehouden, met bijlagen.
1880-1895 1 deel
Zie ook Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nr. 773.

557 Ingekomen gelukwensen bij haar en haar echtgenoot, bij diverse gelegenheden, 
hoofdzakelijk van familieleden.
1882-1898, 1901-1905, 1908, 1910, 1912, 1913 en z.d. 1 pak

558-567 Portretfoto's van haarzelf, familieleden en aanverwanten.
1883, 1901-1902 en z.d. 10 omslagen
Zie ook Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nrs. 756-757.
558 Van haarzelf. Z.d.
559 Haar vader en moeder, J. van Eeghen en H.L. van Eeghen-

Labouchere, en haar oom H. van Eeghen. Z.d.
560 Haar broers, Maurits, Christiaan Jan en Samuel Pieter, met vrouw en 

kinderen. Z.d.
561 Haar zuster Anna Beels-van Eeghen met man en kinderen. 1902 en 

z.d.
562 Haar zuster Louise baronesse Taets van Amerongen-van Eeghen, 

met man en kinderen. Z.d.
563 Haar zuster Maria Suzanna de Marez-Oyens-van Eeghen, met 

kinderen en kleinkinderen. Z.d.
564 Haar zuster, Emilie van Lennep-van Eeghen, met man en kinderen. 

Z.d.
565 Haar zuster Nella van Eeghen, haar nicht Suzanna Jacoba 

Labouchere-van Eeghen en haar tante Deborah Brandt-van Eeghen 
met kinderen. Z.d.

566 Familie Labouchere. Z.d.
567 Familie Martin en Goudet-Martin, met foto van hun huis in Genève 

en portretfoto van haar vriendin Christine Retemeyer. 1883, 1901 en 
z.d.

568 Diploma, aan haar uitgereikt door het Nederlands Gasthuis voor Behoeftige en 
Minvermogende Ooglijders te Utrecht wegens de door haar geschonken geldelijke 
bijdrage.
1890 1 stuk

569 Kasboekje.
1895 1 deeltje
Zie ook Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nr. 743-745.

570-571 Dagboeken.
1897-1899, 1905 2 delen
570 1897 juli 5 - 1899 maart 31
571 1905 februari 1 - maart 3, met bijlagen
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Het betreft hier aantekeningen over een reis naar Rome met haar man en beide 
dochters.

572 Verjaardagenboekje.
Z.d. (ca. 1898-1904) 1 deeltje

573 Lijst van afgelegde bezoeken.
1899 en 1906-1912 1 deel en 1 stuk
Zie ook Het Utrechts Archief, archief van de familie De Beaufort, inv.nr. 739.

574 Stukken betreffende de aan haar verleende ridderorde van Chefakat door de sultan 
van Turkije.
1899 en z.d 1 omslag

575 Adressenboekje.
Z.d. (ca. 1904-1910) 1 deeltje

576 "Genéalogie de la famille Martin", aantekeningen in haar hand.
Z.d. (ca. 1905) 1 katern

577 Stukken betreffende haar overlijden en de afwikkeling van haar nalatenschap, met 
retroactum.
1913-1914, 1873 1 omslag

578 Foto's van het exterieur en interieur van "Huize Aardenburg" te Doorn.
Z.d. 3 stukken

580 Kartonnen bordspel met “Vredesspel” met spelregels in Nederlands, Duits, Engels 
en Frans.
z.d. 1 stuk
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