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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:
Archiefbescheiden afkomstig van de familie De Roo van Alderwerelt

Archiefbloknummer:
C20501

Omvang:
172 inventarisnummer(s); 2,60 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, getypte en gedrukte documenten. Kennis van het 18e eeuwse handschrift is 
noodzakelijk. Het archief bevat een portret en een aantal technische tekeningen.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
De Roo van Alderwerelt
J.K.H. de Roo van Alderwerelt, 1832-1878
J.K.H. de Roo van Alderwerelt

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de familie De Roo van Alderwerelt bevat onder ander verschillende manuscripten 
van genealogische artikelen, verzamelingen kwartierstaten van de familie en stukken van andere 
(verwante) families. Van J.K.H. de Roo van Alderwerelt (1832-1878) zijn onder ander stukken 
aanwezig van zijn politieke carrière zoals stukken over het vestingstelsel en stukken betreffende de
reorganisatie van het leger. Van J.K.H. de Roo van Alderwerelt (1898-...) zijn stukken betreffende 
zijn krijgskundige studies en genealogische studies over het geslacht Oranje Nassau aanwezig 
zoals de correspondentie met het bestuur van de Vereniging Officieren Artillerie en verschillende 
stukken die hij heeft gebruikt voor zijn publicaties aangaande het geslacht Oranje Nassau.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

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

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

Citeerinstructie

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

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Archiefbescheiden afkomstig van de familie De Roo van Alderwerelt, 
nummer toegang 2.21.337, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Roo van Alderwerelt, de, 2.21.337, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief is beheerd door de familie De Roo van Alderwerelt.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Schenking (van een niet overheidsarchief)
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het genealogische gedeelte

HET GENEALOGISCHE GEDEELTE
Dit bevat gegevens van verschillende familieleden en is uitgebreid met verschillende studies van 
zijn hand over de families Alderwerelt en De Roo van Alderwerelt.

Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1832-1878)

JOAN KAREL HENDRIK DE ROO VAN ALDERWERELT (1832-1878)
Het archief van Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1832-1878), dat hijzelf vormde als 
werkapparaat voor zijn militaire expertise. Hieronder vallen een aantal banden met verzamelde 
publicaties.

De geschreven stukken zijn grotendeels op onderwerp geordend en hebben de functie gehad om 
zijn interventies in de kamer te ondersteunen en op die manier een eigen defensiebeleid te 
ontwikkelen.

Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1897-....)

JOAN KAREL HENDRIK DE ROO VAN ALDERWERELT (1897-....)
Het archief van Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1897-....). Deze verzamelde 
verschillende historische en heraldische gegevens over de plaatsen van afkomst, in het bijzonder 
die van de graven van Chalon, het prinsdom Orange en het graafschap Vianden.

Aanvullingen

AANVULLINGEN
Het archief is niet compleet. Bij de overdracht werd een lijst van stukken geleverd, afkomstig van 
Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1832-1878), die niet overeenkomt met wat hier 
beschreven is. Een briefwisseling uit de jaren 1866-1868 en een aantal dossiers met betrekking tot 
de liberale kiesverenigingen werd niet in dit archief aangetroffen. Mogelijk is er dus een aanvulling 
op dit archief te verwachten.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het genealogische gedeelte

HET GENEALOGISCHE GEDEELTE
De genealogische dossiers zijn nagenoeg in de aangetroffen orde gelaten, omdat ze bestaan uit 
afschriften en aantekeningen, die bedoeld zijn als verzamelingen, die blijvend informatie 
verschaffen over de resultaten van het historisch en genealogisch onderzoek.

Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1832-1878)

JOAN KAREL HENDRIK DE ROO VAN ALDERWERELT (1832-1878)
Veel manuscripten die hij heeft opgesteld, laten opstellen of afgeschreven, zijn anoniem in zijn 
dossiers geborgen. Mogelijk zullen zijn dossiers in de toekomst nader beschreven worden, als aan 
de hand van intensieve studie de handen van de verschillende auteurs kunnen worden herkend.
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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

Verzamelde genealogische gegevens

VERZAMELDE GENEALOGISCHE GEGEVENS
De familie De Roo van Alderwerelt stamt af van een doopsgezinde familie uit Middelburg met 
mogelijke takken in verschillende plaatsen in Vlaanderen. Gedurende de 16e en 17e eeuw waren het 
kooplieden, meestal in de lakenhandel. In de zeventiende eeuw waren enkele takken verbonden aan
de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, zodat verschillende familieleden zich in de 
handelsplaatsen van de VOC vestigden. Zo was mr. Joan Carel van Alderwerelt (1726-1752) geboren 
in Siam. Hij vestigde zich echter in de kamer van de VOC, te Delft, in welke stad hij huwde met Alida 
Anna de Roo (1725-1785). Zijn zoon Willem Pieter nam de naam De Roo van Alderwerelt aan en geldt
dus als de stamvader van die tak.
De genealogie van het geslacht van Alderwerelt en de daaraan verwante families werd in ieder geval 
door drie generaties familieleden beoefend, en van hen door verschillende familieleden gezamenlijk.
Zo werd in 1906 door drie gebroeders De Roo van Alderwerelt een verzoekschrift opgesteld om 
inlijving in de adelstand. Dit verzoek werd afgewezen, maar de bijeengebrachte resultaten van hun 
onderzoek werden door een volgende generatie uitvoerig uitgewerkt, waarbij aan de 
stamboomgegevens van hun voorouders, hun kwartieren en hun parentelen waar mogelijk tal van 
historische levensfeiten en maatschappelijke omstandigheden werden toegevoegd.

Alderwerelt, de Roo van Alderwerelt

ALDERWERELT, DE ROO VAN ALDERWERELT

1 Genealogie van het geslacht van Alderwerelt, gecalligrafeerd, eind 19e eeuw (na 
1885), met later toegevoegde bijlagen.
1893-1946

2 Manuscript-genealogie van het geslacht van Alderwerelt, door A. Vorsterman van 
Oyen, 1897, met nadere aantekeningen tot 1908.

3 Drukproeven van een genealogie in Nederlands Patriciaat door J.K.H. de Roo van 
Alderwerelt, met aantekeningen en ingekomen stukken en nadere bijlagen.

4 Manuscript "Vervolg der genealogie van den heer Carel van Alderwerelt," door 
Adriaan Gaspar van Alderwerelt, z.j. (1809?), met aantekeningen van J.K.H. de Roo 
van Alderwerelt.
1827

5 Verzameling kwartierstaten van leden van de familie De Roo van Alderwerelt en 
echtgenotes. 20e eeuw.

6 Aantekeningen en briefwisseling over de nakomelingen van Jan van Alderwerelt en 
Hester van Sevenbergen, waaronder de tak van Alderwerelt Houtuijn en diens 
kwartieren.

7 Manuscript "Bijdrage tot de kennis van het geslacht van Alderwerelt" deel I. "in 
Vlaanderen in de 16e en 17e eeuw, met vermelding van diegenen van dienzelfden 
naam die [...] in Zeeland voorkomen". 20e eeuw.

8 Manuscript "Bijdrage tot de kennis van het geslacht van Alderwerelt" deel II, de 
familie in Nederland, met nadere toegevoegde aantekeningen en briefwisseling.
20e eeuw - ca. 1960

9 Manuscript "Bijdrage tot de kennis van het geslacht van Alderwerelt" deel III, 
kwartierstaat van Jan van Alderwerelt (geb. 19 april 1863).
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10 Genealogische kladaantekeningen van Ch. De Roo van Alderwerelt over het 
geslacht Alderwerelt, met "memorie van toelichting" en correspondentie met 
Belgische archiefinstellingen.
1906-1910 en z.j.

11 Stukken betreffende een afgewezen verzoek van drie gebroeders De Roo van 
Alderwerelt om verheffing in de adelstand, met genealogische bijlagen.
1906

12 Genealogische correspondentie, verzamelingen uittreksels uit geboorteregisters en 
burgerlijke stand (19e-20e eeuw), ingekomen brieven bij derden, publicaties in De 
Nederlandsche Leeuw, en dossiers inzake Hermanus van Alderwerelt, Pieter van 
Alderwerelt en J.K.H. de Roo van Alderwerelt.
1835-1932

13 Zeventiende-eeuwse genealogie en bijbelaantekeningen.

14 Foto's van een familiereünie. Z.j. (ca. 1970)

15 Verzamelde circulaires van en over leden van de familie De Roo van Alderwerelt.
1936-1939

Andere families

ANDERE FAMILIES
De dossiers zijn per familie op nummer geordend, zodat zij in het geautomatiseerd repertorium van 
het Centraal Bureau voor Genealogie kunnen worden ingevoerd.

16 Aldewerelt.
1947 en z.j.

17 Baccard.
1944

18 Van Baerle (Barlaeus).
1922-1976

19 Beeldsnijder.
Z.j.

20 Block.
1926-1975 en z.j.

21 De Bons.
Z.j. (ca. 1957)

22 Bosch (doopsgezind, Gouda en Amsterdam, 17e en 18e eeuw). Gestencild.
Z.j.

23 Buddingh.
1929-1980

24 Van Bu(e)ren.
1937-1947 en z.j.



2.21.337 Roo van Alderwerelt, de 13

25 De Calonne.
1895 en z.j.

26 Van Cloon.
1929 en z.j.

27 Colijn.
Z.j.

28 Diemont
1891-1976

29 Farret.
Z.j.

30 De Flines.
Z.j.

31 George.
1936-1974 en z.j.

32 Graafland.
Z.j.

33 Van Grunningen.
1943-1944

34 Heeneman.
1929-1966

35 Heldewier.
1901-1935

36 Hogerwaard.
1929 en z.j.

37 Portret van de Brielse dominee Wilhelmus Hogerwaard door Jacobus Houbraken
1732
Dit portret is in zeer slechte staat, gedeeltelijk beschadigd en ernstig verkleurd. De later aangebracht 
aantekeningen over diens familierelaties zijn in kopie toegevoegd aan nr. 35.

38 Hoog.
Z.j.
Het grootste gedeelte van het bestand bestaat uit uiterst broze fotokopieën van een typoscript.

39 Van der Hult (verwant met Van der Moer).
1972 en z.j.

40 De Hulter.
1943-1947

41 Hussem.
1934-1976
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42 Van Kerchem.
1929-1934 en z.j.

43 Van Kinschot. Z.j. (18e - 20e eeuw; na 1878)..

44 Lans.
1962 en z.j.

45 Van Lennep-nummer van de Oprechte Haarlemsche Courant bij gelegenheid van de
honderdste geboortedag van Jacob van Lennep. 24 maart 1902.

46 De Liere, De Lyere of Van Lyere.
1947 en z.j.

47 Love of Löve.
1929 en z.j.

48 Manuscript, houdende een genealogie van de familie Lutkeman over de jaren 1709-
1786, toegezonden aan J.F.C. Diemont, 1884, met aantekeningen
z.j. 1709-1884 en z.j.

49 Van der Moer. 1929-1940 (zie ook Van der Hult).

50 Munnicks.
Z.j.

51 Muyssart.
Z.j. (19e en 20e eeuw).

52 Peletier, Ribbius Peletier.
1988 en z.j.

53 De Pesters.
Z.j.

54 Plevier, Plovier of Pluvier.
1937 en z.j.

55 De Quack.
1937-1938 en z.j.

56 Reijnders (verwant met Schonk).
1942 en z.j.

57 De Roo.
1901-1978

58 De Sandra.
1948

59 Selkart.1931-1935 en z.j.

60 Snoeck.
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1931-1958

61 Spengler.
1939-1959

62 Spijker.
1941 en z.j.

63 Van Staveren.
1942 en z.j.

64 Testas.
1900-1938

65 Tholincx.
Z.j.

66 Du Toict.
1947

67 Tromp, in het bijzonder Maarten Harpertz en zijn afstammelingen.
1900-1963 en z.j.

68 Drukwerk over de 17e-eeuwse medicus Nicolaes Tulp. 1930
1936

69 Verschoor.
1928

70 Van Vinckeler.
Z.j.

71 De Vogel (doopsgezind, Leiden en Amsterdam, 17e-18e eeuw), P.van Eeghen.
1966

72 Warmondt.
1943-1945 en z.j.

73 De Win.
1938-1967

74 Overdruk van een artikel van A.H. Garrer, 'Dina Noortdyck, een klopje uit de 17e 
eeuw', houdende mededelingen over leden van de familie De Block en de Win.
Z.j.

75 Veilingcatalogus van de penningverzameling van A.O. van Kerkwijk, met 
aantekeningen over door J.K.H. de Roo van Alderwerelt toegevallen 
familiepenningen. Maart 1958.

76 Kladaantekeningen en kopieën van gegevens over de families Anslo, Dudde, Leeuw 
en Radermacher.
Z.j.

77 Aantekeningen van diverse familieleden De Roo van Alderwerelt ter voorbereiding 
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van een historisch-genealogische publicatie over de voorouders van de families 
Alderwerelt en De Roo in Vlaanderen, als doopsgezinden in Amsterdam en onder 
de Vereenigde Oost-Inidsche Compagnie.
Z.j.
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Archiefstukken van de familie de Roo van Alderwerelt.

ARCHIEFSTUKKEN VAN DE FAMILIE DE ROO VAN ALDERWERELT.
Voorouders van Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1832-1878)

VOOROUDERS VAN JOAN KAREL HENDRIK DE ROO VAN ALDERWERELT (1832-1878)

78 Mutueel testament van Pieter Blok Michielsen en Johanna van Alderwerelt, 
verleden voor Cornelis van Marken, notaris te Weesp, 16 maart 1727. Notarieel 
afschrift.
1767

79 Aanstellingsakte van Pieter de Roo van Alderwerelt tot rentmeester van de 
geestelijke goederen onder Brielle, Voorne, Putten en Overflakkee door het 
departementaal bestuur van Holland. November, december 1803.

80 Gedichten van Jan Carel Anne de Roo van Alderwerelt (....-....).
1826 en z.j.
Bij deze gedichten heeft J.K.H. de Roo van Alderwerelt (1897-198.) een lijst gevoegd, waarin hij ook 
particuliere briefwisseling van diens zoon Jan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt noemt. Deze 
stukkan zijn echter elders geborgen.

81 Stukken betreffende de militaire loopbaan en de pensionering van Jan Carel Anne 
de Roo van Alderwerelt (....-....).
1804-1847
Met nadere correspondentie hierover van J.K.H. de Roo van Alderwerelt (1897-19..) en een lijst.

82 Akte, houdende de verdeling van de nalatenschap van Caroline Maria Elandina 
Heemman, weduwe van Jan Carel Anne de Roo van Alderwerelt ten overstaan van 
Daniel Pieter Johan van Waning, notaris te Rotterdam. 18 september 1860..

Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1832-1878)

JOAN KAREL HENDRIK DE ROO VAN ALDERWERELT (1832-1878)
Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt had in zijn militaire loopbaan de rang van majoor der 
infanterie bereikt, toen hij in september 1866 door het district Leeuwarden naar de Tweede Kamer 
werd afgevaardigd. Daar maakte hij deel uit van het liberale kamp, maar daarbinnen nam hij een 
eigen positie in op defensieterrein, als voorstander van een radicale legerhervorming. Als zodanig 
speelde hij een belangrijke rol in de parlementaire geschiedenis. Toen in 1876 het vooruitstrevend-
liberale Kappeyne van de Coppello werd benoemd, mocht De Roo van Alderwerelt zelf zijn 
voorstellen als minister van Oorlog proberen te brengen.
Het was er niet van gekomen. In datzelfde jaar werd hij door een pijnlijke ziekte getroffen, die hem 
in december 1878 ten grave droeg.

Particulier

PARTICULIER

83 Huwelijksakte, met geboorteakten van hun kinderen.
1859-1860

84 Stukken betreffende zijn militaire loopbaan, met lijst van J.K.H. de Roo van 
Alderwerelt (1897-19...).
1847-1878

85 "Dagboek mijner reizen," houdende verslagen van particuliere uitstapjes naar het 
buitenland. 1867-1871,

86 Bijlagen bij het dagboek: bewaarde kwitanties en reissouvenirs.
1866-1871
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Lid van de Tweede Kamer., 1866-1877

LID VAN DE TWEEDE KAMER., 1866-1877
Het optreden van De Roo van Alderwerelt werd geïnspireerd door de dreigingen die er voor 
Nederland ontstonden door de opheffing van de Duitse Bond en het ontstaan van een Duits 
keizerrijk door de veroveringsoorlogen van Bismarck (1866-1871), die hun hoogtepunt vormden in de
Frans-Duitse Oorlog. Nederland ontsnapte, doordat het de neutraliteit van bondslid Limburg wist te 
handhaven, en ondanks de dynastieke machinaties van koning Willem III inzake Luxemburg, die 
overigens tot de spectaculaire val van het conservatieve ministerie-Van Zuylen-Heemskerk leidde.
De onderwerpen van zijn op expertise gegrondveste bemoeienis waren:
- Uitbreiding van de militie door intrekking van het remplacantenleger en vervanging van de 
schutterij door een volksbewapening
- Herziening van de organisatie van de schutterijen
- Vervanging van de plaatselijke vestingen door een landelijk gecoördineerd verdedigingsstelsel 
tegen een buitenlandse aanval
- Verhoging van de defensiebegroting
Met zijn in detail uitgewerkte plannen voerde hij oppositie tegen de wetsvoorstellen met dezelfde 
doelstellingen, veelal omdat zij naar zijn opvattingen niet deugdelijk waren. Herhaalde malen 
bewerkstelligde of ondersteunde hij de afstemming van wetsvoorstellen en begrotingsposten van 
de verschillende ministeries van Oorlog, met name onder het derde ministerie-Thorbecke en diens 
opvolgers De Vries en Heemskerk. Mede als gevolg van het succes van de oppositie inzake de 
ministeries van Oorlog kwam het ministerie Heemskerk-Van Lynden in 1876 ten val.

87-90 Banden, houdende brochures en pamfletten tijdens het kamerlidmaatschap van De
Roo van Alderwerelt over aangelegenheden van landsverdediging en over de rol 
van het parlement. 1852-1877, met inhoudsopgaven.
87 Brochures en pamfletten van derden en anonymi. 1853-1862
88 Brochures en pamfletten van derden en anonymi. 1848-1863
89 Brochures van De Roo van Alderwerelt. 1858-1865
90 Brochures en pamfletten van derden en anonymi. 1863-1870

91 Losse brochures van De Roo van Alderwerelt en van derden.
1862-1877

92 Manuscripten, houdende "Opstellen en aantekeningen van verschillenden aard" 
over krijgsgeschiedkundige gebeurtenissen, t.w.: Brazilië en de oorlog tegen 
Paraguay, het beleg van Sebastopol (1854), Het beleg van Parijs (1870-1871).
Z.j.

93-95 Kamerstukken betreffende beraadslagingen over de staatsbegroting, deels 
verzameld, deels met aantekeningen van De Roo van Alderwerelt.
1855-1875
93 Hoofdstuk I: en II: Hogere colleges van Staat voor 1872.
94 Hoofdstuk VI, Ministerie van Koloniën voor 1856-1866 1874
95 Hoofdstuk VIII, Ministerie van Oorlog voor 1869-1876.

96 Stukken betreffende voorstellen over het vestingstelsel in Nederland naar 
aanleiding van de afloop van de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog en de 
totstandkoming van het Duitse keizerrijk .
1866-1871

97 Stukken betreffende notities en publicaties over de geschiedenis van het 
verdedigingsstelsel in Nederlandsch-Indië.
1866-1871

98 Manuscript "Over het beleg van Antwerpen" houdende een beschrijving van de 
fortificatiën rond Antwerpen in de 17e en 18e eeuw en de belegering van de Citadel.
1862 en z.j.
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99 Manuscript en aantekeningen over de verdediging van de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden tijdens de coalitieoorlogen tegen de Franse revolutionairen tot 1795.
Z.j.

100 Stukken betreffende vraagstukken omtrent wettelijke en andere voorzieningen 
voor de schutterijen.
1868-1871

101-104 Aantekeningen en ingekomen brieven houdende voorstellen tot reorganisatie van 
het leger.
1866-1873
101 De samenstelling van het Nederlandse leger in het algemeen, de 

generale staf, de formatie en de infanterie. 1873 en z.j.
102 De cavallerie. 1866 en z.j.
103 De artillerie. Z.j.
104 De geneeskundige dienst. 1871-1874

105 Stukken betreffende acties ter verbetering van de volksweerbaarheid in 1867 en de 
mobilisatie naar aanleiding van de Frans-Duitse Oorlog.
1867-1871

106 Stukken betreffende vragen rond de opleiding, de bekostiging, het gedrag en de 
bezoldiging van officieren en onderofficieren.1872-1877 en z.j.

107 Stukken betreffende de door de Tweede Kamer verworpen ontwerp-militiewet.
1871-1873

108 Stukken betreffende een door de Tweede Kamer verworpen wijziging van de 
Kieswet.
1873-1874

109 Kamerstukken betreffende een ontwerp van wet tot aanleg van Staatsspoorwegen, 
met aantekeningen van De Roo van Alderwerelt.
1875

110 Aantekeningen over voorstellen tot belastinghervorming, met minuut van een 
geleidebrief. 25 januari 1874.

111 Stukken betreffende wettelijke regelingen van de staat van oorlog en de staat van 
beleg.
1876

116 "Opmerkingen betreffende de ontworpen militie- en schutterijwet," met nadere 
aantekeningen over het door het kabinet Heemskerk ingediende en onder druk van 
de Kamer ingetrokken wetsontwerp.
1876 en z.j.

112 Friese kranten over verkiezingsaangelegenheden van de liberalen, met 
aanbevelingen om te stemmen op De Roo van Alderwerelt, met 
verkiezingspamfletten.
1866-1877

113 Liberale dagbladen, houdende artikelen en commentaren op de ontbinding van de 
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Tweede Kamer door het ministerie-Van Zuylen-Heemskerk.
1868

114 Liberale dagbladen met artikelen over de militaire wetgeving, gedeeltelijk 
gesigneerd door De Roo van Alderwerelt.
1866-1875

Minister van Oorlog., 1877-1978

MINISTER VAN OORLOG., 1877-1978

115 Friesche Courant, houdende een artikelenserie over De Roo van Alderwerelt als 
minister van Oorlog. November 1877.

117 Stukken betreffende de geneeskundige dienst en het rijksmagazijn voor 
geneesmiddelen.
1877 en z.j.

118 Aantekeningen ten behoeve van een ontwerp-wet op de leger-organisatie, inclusief
het reservekader, met marginale aanwijzingen aan ambtenaren.
Z.j.

119 Interne correspondentie met de landmacht naar aanleiding van een op te stellen 
memorie van toelichting voor de begroting voor 1879.
1878

120 Nota inzake de organisatie van het Nederlandse leger in Nederlandsch-Indië.
Z.j.

121 Afschrift van een ingekomen verzoekschrift van J.G, Ziegler als directeur van een 
fabriek van lederartikelen, ter aanbeveling van zijn militair schoeisel, 5 maart 1877.
Z.j.

Diversen

DIVERSEN
Vgl. ook de nummers 92, 97-99.

122 Teksten van een tweedelige lezingencyclus van De Roo van Alderwerelt over de 
geschiedenis van het Nederlandse bestuur in Nederlansch-Indië van 1800 tot 1868.
1868

123 Overtrekjes van waterkaarten van de Duitse havens Kiel en Wilhelmhafen in 
Sleeswijk-Holstein.
Z.j.

124 Verspreide briefwisseling.
1870-1876

125 Catalogus van zijn bibliotheek.
Z.j.

126 Kranten, houdende herdenkingsartikelen naar aanleiding van zijn overlijden. 
Januari 1878.

127 Technische tekeningen, behorende bij rapporten inzake artilleriegeschut, met 
afbeeldingen van schietschijven, behorend bij een rapport over de mitrailleur van 
Christophe de Montigny. Gedrukt door de Topografische dienst.
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Z.j.
Documentatie, verzameld door nakomelingen.

DOCUMENTATIE, VERZAMELD DOOR NAKOMELINGEN.

128 Verzamelde exemplaren van 'Allen weerbaar', Officieel orgaan van de vereeniging 
"Volksweerbaarheid" en de Koninklijke Nederlandsche Weerbaarheidsvereeniging, 
houdende citaten van en artikelen over De Roo van Alderwerelt.
1915-1916

129 W.E. van Dam van Isselt, 'Zestig jaren hooger militair onderwijs...', Orgaan der 
Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap V (1928), houdende 
mededelingen over De Roo van Alderwerelt.
1928

Familieleden van Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1832-1878)

FAMILIELEDEN VAN JOAN KAREL HENDRIK DE ROO VAN ALDERWERELT (1832-1878)

128 Testament van zijn zuster Martina Wilhelmina Johanna de Roo van Alderwerelt, met
memorie van successie over de nalatenschap van haar echtgenoot Johannes 
Antonius Clodoaldus Adrianus Redemagni. 1863
1868

129 "Huwelijksbode", feestkrant uitgegeven bij gelegenheid van het huwelijk van zijn 
tweede zoon Charles François de Roo van Alderwerelt (1863-1944) en Margaretha 
Sophia Diemont. 20 mei 1896.

Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1898-198.)

JOAN KAREL HENDRIK DE ROO VAN ALDERWERELT (1898-198.)
Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt is een kleinzoon van de vorige, de oudste zoon van diens 
derde zoon Charles François. Hij was generaal buiten dienst na een loopbaan in het wapen der 
artillerie, waarbij hij een tijd lang adjudant van prins Bernhard is geweest. In dit archief toont hij zich 
vooral als militair historicus, Na zijn pensionering werd hij voorzitter van de Vereniging "Het Oranje-
Nassau Museum,"

Krijgsgeschiedkundige studies

KRIJGSGESCHIEDKUNDIGE STUDIES

130 Manuscripten en gedrukte tijdschriftartikelen van Joan Karel Hendrik de Roo van 
Alderwerelt over de geschiedenis van Nederlandse en Luxemburgse contingenten in
het leger van de Duitse Bond (1815-1866).
1936

131 Stukken betreffende een studie van Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt over
de door de Staat der Nederlanden verschuldigde lijfrente aan nakomelingen van 
Friedrich Wilhelm Graf Bülow von Dennewitz.
1936-1940

132 Tijdschriften, houdende artikelen van De Roo van Alderwerelt: 'Bijdrage tot de 
geschiedenis van Limburg en het landstormcorps "Limburgse Jagers"' Het 
Landstormblad, mei 1937. 'De Artillerie tijdens het bewind van Willem III', Ons leger,
november 1950. 'De meester-generaals en bevelhebbers der artillerie in de 
Nederlanden tot 1795,' [Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie I, 1947.] 
'Middeleeuwse Utrechtse St. Barbara-beeldjes' Historia, maandblad voor 
geschiedenis.
Z.j. 1937-1950 en z.j.

133 Portretten van krijgslieden uit de 17e-20e eeuw, gebruikt als boekillustratie.
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Z.j.

134 Briefwisseling met het bestuur van de Vereniging Officieren Artillerie (VOA), met 
stukken betreffende zijn krijgsgeschiedkundige geschiedschrijving ten behoeve van 
deze vereniging.
1953-1967

135 Stukken betreffende een onderzoek naar Leonhard Stephan baron von Creuznach, 
bevelhebber der artillerie in het Staatse leger, en zijn familie voor De Nederlandsche
Leeuw.
1958-1959

Studies over het geslacht Oranje Naussau

STUDIES OVER HET GESLACHT ORANJE NAUSSAU
De Roo van Alderwerelt was voorzitter van de Vereeniging "Het Oranje Nassau Muaeum" dat vóór de
restauratie van het Paleis het Loo gevestigd was in het Prinsenhof te Delft. Ook was hij voorzitter 
van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, dat onder meer het 
tijdschrift "De Nederlandsche Leeuw" uitgaf. In beide functies maakte hij verschillende studies over 
de voorouders van het Nederlandse koningshuis en hun heerlijkheden, en correspondeerde hij met 
verschillende historici op dat terrein. De ordening van de beschrijving volgt in hoofdlijnen de 
chronologie van (de voorouders van) het geslacht Oranje-Nassau.

136 Kwartieren van Hendrik III van Nassau en Willem de Rijke. Eerste en tweede druk, 
met aanvullingen. 1965
1968

137-142 Stukken betreffende het voorgeslacht van René van Chalon en daarbij behorende 
gedenktekens.
Gegevens over het prinsdom Orange bevinden zich in nummers 146-151
137 Artikelen van De Roo van Alderwerelt over 'Namen en titels van 

leden van het koninklijk huis' en over 'René de Chalon' in 
Jaarverslagen van de Vereniging "Het Oranje Nassau Museum". 1966

138 Genealogische aantekeningen inzake het geslacht Chalon met de 
aanverwante heerlijke geslachten Armagnac, Beuffrémont en 
kwartieren, Bourbon en Bourgogne, Bretagne, Lotharingen en 
Luxemburg, met ingekomen publicaties over wapens. 1961-1971

139 Documentatie over Philbert, Jan en Willem van Chalon, hun 
verblijfplaatsen en nagebleven gedenktekens, met fotografische 
reproducties en fotokopieën van aldaar aangetroffen archivalia. Z.j.

140 Reis- en kunstgidsen van het Jura-gebied. 1958 en z.j.
141 Kladgenealogie van het geslacht Chalon, met fotografische 

afbeeldingen van enkele grafschriften., 1973 en z.j.
142 Stukken betreffende René van Chalon., 1955-1970

142 Stukken betreffende de door Engelbert van Nassau aangeworven heerlijkheid Diest.
1958-1964 en z.j.

143 Artikel van De Roo van Alderwerelt 'Het slot Oranienstein bij Diez' in Ons leger, met 
ingekomen publicaties van derden.
1962 en z.j.

144 Documentatie over Hendrik III, graaf van Nassau en heer van Breda, en zijn 
familieleden.
1970 en z.j.

145 Stukken betreffende "Het vrouwtje van Mechelen" en andere erkende bastaard-
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agnaten van het geslacht (Oranje-)Nassau.
1943 en z.j.

146-151 Stukken betreffende de heerlijkheid Orange.
146 Fotokopieën uit een achttiende-eeuwse Tableau de l'hisoitr des 

Princes d'Orange met gegevens over de geslachten de Baux en 
Chalon. Z.j.

147 Fotokopieën van negentiende-eeuwse publicaties over de 
heerlijkheden Des Baux en de daaronder vallende lenen, met 
ingekomen overdrukken en correspondentie. 1964 en z.j.

148 Jaarverslagen van de Vereniging "Het Oranje Nassau Museum", 
houdende verslagen van een excursie van de vereniging naar Orange
en andere artikelen over het geslacht Orange door De Roo van 
Alderwerelt, met nadere genealogische aantekeningen. 1961-1963 en
z.j.

149 Genealogische aantekeningen en correspondentie over de 
geslachten Del Balzo, de Baux/Chalon, Genève, Provence, De 
Vienne/Viennois.1963 en z.j.

150 Aantekeningen en ingekomen publicaties over het bestuur en de 
muntslag van het prinsdom Orange. 1972-1977 en z.j.

151 Verzameling toeristische gidsen over Orange en de omgeving met 
correspondentie over de gedenktekens aldaar. 1961-1972

152 Fotografische afbeeldingen en illustraties van wapens en zegels van leden van het 
geslacht Oranje, met aantekeningen.
Z.j.

153 Jubileumnummer van het maandblad De Nederlandsche Leeuw, houdende een 
uiteenzetting over de ontwikkeling van het wapen van het geslacht Oranje-Nassau, 
met stukken betreffende het onderzoek van De Roo van Alderwerelt naar 'de 
voorgeschiedenis van het wapen [van...] de eerste prins van Orange uit het geslacht 
[...] Nassau'.
1933-1971

154 Overdruk van een artikel van G.L. van Kretschmar over "de portretten van Louise de 
Coligny", in het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie.
1975

154 Afbeeldingen van stadhouder-koning Willem III, met correspondentie.
1967 en z.j.

155 Negentiende-eeuwse boekwerken over het Stadhouderlijk en Boheemse Hof te
's-Gravenhage en over 'De bezittingen van het huis van Oranje in de zeventiende 
eeuw'. 1886-1897.

156 Stukken betreffende een artikel van De Roo van Alderwerelt over de wapensteen in 
de Oranje-Nassaukazerne te Amsterdam in Ons leger.
1971

157 Brochure over de afstamming van de Oranjes uit het huis Montfoort (via Anna 
Paulovna, met krantenartikelen over leden van het Nederlandse koningshuis in de 
19e en 20e eeuw.
1967-1973
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158 Brochure over de Ginsburg onder Siegen bij gelegenheid van de plaatsing van een 
gedenksteen voor prins Willem I van Oranje 1968.

Studies over het kasteel en de graven van Vianden en het groothertogdom Luxemburg.

STUDIES OVER HET KASTEEL EN DE GRAVEN VAN VIANDEN EN HET 
GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG.
Studies over het kasteel en de graven van Vianden en het groothertogdom Luxemburg. De Roo van 
Alderwerelt deed dit mede in zijn kwaliteit als voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Gerslacht- en Wapenkunde (De Nederlandsche Leeuw).

165 Genealogische aantekeningen over de familierelaties van de graven van Vianden.
Z.j.

166 Briefwisseling, gevoerd naar aanleiding van zijn publicatie 'De graven van Vianden' 
in De Nederlandsche Leeuw, met ingekomen overdrukken van artikelen van 
correspondenten over Vianden.
1960-1974

167 Kopij van zijn artikel 'De graven van Vianden', met overdruk uit De Nederlandsche 
Leeuw en originelen van daarbij behorende illustraties.
1960

168 Negentiende-eeuwse publicaties over de relaties tussen het graafschap Vianden en 
het geslacht (Oranje-)Nassau., door W.J.C. van Hasselt en P.H. Witkamp.
1850

169 Ingekomen overdrukken en artikelen over Belgische aanverwante heerlijke 
geslachten.
1949-1960

170 Touristische gidsen en publicaties over Vianden en omgeving.
1928-1961

171 Boeken, brochures en krantenartikelen houdende monumentale beschrijvingen van
de ruïne in Vianden.
1964-1980

172 Prentbriefkaarten en fotografische afbeeldingen van de ruïne te Vianden.
Z.j.



2.21.337 Roo van Alderwerelt, de 25

Aanverwante families: Heldewier, Coerman, De Favauge.

AANVERWANTE FAMILIES: HELDEWIER, COERMAN, DE FAVAUGE.

159 Stukken betreffende de instandhouding van een grafkelder van Charles Daniel 
Heldewier en zijn weduwe Françoise Clara Suzanne van Kerchem in Den Haag.
1836-1889

160 Promotiebul van Arnoldus Coerman, uitgereikt door de universiteit van Harderwijk.
22 april 1780

161 Familiepapieren van Gijsbertus Johannes Coerman (1814-1875), Henriëtte Charlotte 
de Favauge (1819-1879) en enkele vroeg gestorven kinderen. Met lijst.
1814-1879

162 Stukken betreffende de nalatenschap van Henriëtte Charlotte de Favauge, weduwe 
van Gijsbertus Johan Coerman, met haar testament en afschriften van stukken 
betreffende haar deelname aan de nalatenschap van haar zuster Dorothée 
Adrienne Leopoldine de Favauge.
1879-1880

163 Stukken betreffende de deelname van Maria Henriette Coerman en haar 
echtgenoot van Daniel Ocker Heldewier, aan de nalatenschap van Johanna 
Coerman, weduwe van Jacques Auguste Ciourborien, wonend onder Carbon-Blanc 
(Gironde).
1880

164 Ingekomen brief van de directeur der begraafplaats te Brielle naar aanleiding van 
de verplaatsing van de stoffelijke resten van De Roo van Alderwerelt uit de 
grafkelder in de Catharinakerk te Brielle naar de algemene begraafplaats.
1847

165 Verzamelde genealogische correspondentie over de familie De Roo van 
Alderwerelt.
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