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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:
Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart

Periodisering:
archiefvorming: 1603-1787
oudste stuk - jongste stuk: 1589-1787

Archiefbloknummer:
3533

Omvang:
1296 inventarisnummer(s)9,40 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans,
het Duits, het Latijn en het Zweeds.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het 17e en 18e eeuwse handschrift is 
noodzakelijk.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de Staten van Holland bevat 
stukken betreffende de onderwerpen die werden behandeld tijdens de dagvaarten. De 
onderwerpen lopen uiteen van financiële aangelegenheden zoals het verbeteren van de 
opbrengsten van belastingen, octrooien voor de verlenging van de plaatselijke loterijen en 
faillissementen tot stukken betreffende de diverse geloofsovertuigingen zoals de verschillende 
stromingen binnen het protestantisme, van het katholicisme en van Joodse aangelegenheden. 
Andere onderwerpen die ook voorkomen in het archief zijn militaire aangelegenheden, stukken 
betreffende de waterstaat, handelsaangelegenheden en juridische aangelegenheden.
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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, Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart, nummer toegang 3.01.09, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Gedeputeerden Haarlem, 3.01.09, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
1 Werkzaamheden van de gedeputeerden van Haarlem in de Staten van Holland.

1 WERKZAAMHEDEN VAN DE GEDEPUTEERDEN VAN HAARLEM IN DE STATEN VAN HOLLAND.
De vergadering van de Staten van Holland werd aanvankelijk enkele malen per jaar en allengs 
frequenter gedurende een aantal weken in Den Haag gehouden. Vóór de vergadering werd een 
agenda - de punten van beschrijving - samengesteld door de raadpensionaris. Deze verstuurde de 
agenda aan de Ridderschap en de besturen van de achttien stemhebbende steden. Hierover werd 
dan in de steden en in de Ridderschap vergaderd. De gedeputeerden kregen vervolgens van hun 
stad of van de Ridderschap een bindende stemopdracht mee. Uit de periode vóór 1572 was de 
benaming voor het gaan naar de vergadering aangehouden: de afgevaardigden (gedeputeerden) 
gingen ter dagvaart naar de vergadering van de Staten van Holland.

Haarlem zond maximaal zes gedeputeerden, waaronder steeds de pensionaris. Meestal gingen er 
echter slechts vier ter vergadering, in tijden van politieke conflicten of wanneer voor Haarlem 
grote belangen op het spel stonden waren alle zes aanwezig. 1

De Ridderschap stemde altijd als eerste, daarna volgden de steden. In de stemvolgorde waren de 
gedeputeerden van Haarlem na die van Dordrecht altijd de tweede. Deze volgorde binnen de 
Staten van Holland werd bepaald door anciënniteit van de stemhebbende steden.

Pensionarissen van Haarlem

PENSIONARISSEN VAN HAARLEM
Gegevens ontleend aan: L.A.M. Fijen, W.F.B. Melching en L.S. Peterse, Pensionarissen en 
secretarissen van Haarlem, 1573-1795, Gemeente-archief Haarlem, 1977

11-9-1603 t/m 15-12-1618 Johan de Haen

19-4-1619 t/m ? 1637 Gilles de Glarges

7-12-1637 t/m ? 1654 Albert Ruyl

17-9-1654 t/m 23-3-1664 Adriaan van Strijen

6-7-1664 t/m 6-12-1671 Gaspar Fagel

11-5-1671 t/m 25-1-1672 Elias Helt

20-6-1672 t/m 22-3-1689 Michiel Tenhove; provisioneel raadpensionaris van 22-
12-1688 t/m 22-3-1689

16-1-1690 t/m 1-3-1694 Mattheus van Valckenburg

3-9-1695 t/m 27-9-1716 Jacob Akersloot

27-12-1716 t/m 10-3-1726 Albert Fabricius

27-4-1726 t/m 5-5-1730 Adolf Visscher

11-10-1730 t/m 15-12-1744 Jacob Gilles; 1e pensionaris

21-10-1730 t/m 15-10-1731 Jacobus van Veckhoven; 2e pensionaris

1 Dit blijkt uit de "presentieboeken in de vergaderingen van de Staten van Holland", die werden opgemaakt om 
presentiegeld te kunnen betalen aan de in den Haag aanwezige afgevaardigden van Haarlem. 
G(emeente)A(rchief) Haarlem, Stadsarchief van Haarlem, deel II, Inv(entaris)n(umme)r 975 (kast 29 II, nr. 6-8, 
194-196) 16 september 1716-18 januari 1795 en uit de notulenboeken, vervaardigd door de pensionarissen om aan
het stadsbestuur verantwoording te kunnen afleggen over de loop van de vergaderingen van de Staten van 
Holland. Hierin schreef de pensionaris in de marge welke Haarlemse gedeputeerden de vergadering bijgewoond 
hadden, GA Haarlem, Stadsarchief van Haarlem, deel II, inv. nr. 1774 (kast 13 nr. 132-181) 1716-1795 (met hiaten).
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?-3-1732 t/m 19-3-1743 Cornelis Gerlings; 2e pensionaris

26-5-1743 t/m 11-1-1745 Paulus Abraham Gilles; 2e pensionaris

11-1-1745 t/m 1-3-1764 Paulus Abraham Gilles

18-4-1764 t/m 27-4-1767 François Rijgerbos

10- 5-1767 t/m 1-5-1775 Cornelis de Ville

1-12-1775 t/m 10-10-1787 Adriaan van Zeebergh

10-9-1782 t/m 10-10-1787 Pieter Leonerd van de Kasteele; 2e pensionaris

16-11-1787 t/m 22-1-1795 Willem Jager
2 Werkzaamheden van de gedeputeerden van Haarlem in de commissies.

2 WERKZAAMHEDEN VAN DE GEDEPUTEERDEN VAN HAARLEM IN DE COMMISSIES.
Het feit dat Haarlem de tweede stad was, bracht behalve de mogelijkheid van beïnvloeding van 
het stemgedrag van de daaropvolgende steden ook nog andere voordelen met zich mee. Naast de 
vergaderingen van het voltallige college waren er ook commissievergaderingen. Deze commissies, 
in die tijd besognes geheten, werden op twee manieren gevormd. Al vóór 1572 kenden de Staten 
van Holland ad-hoc commissies, samengesteld uit leden van de Staten, eventueel aangevuld met 
deskundigen uit andere colleges dan wel met ambtenaren of met beiden. Na 1572 nam de 
werkdruk in de Staten van Holland enorm toe. Deze werd grotendeels opgevangen

door het uitbreiden van het aantal ad-hoc commissies. 2 Hieruit ontstonden omstreeks 1600 een 
aantal vaste commissies waarin een zelfde aantal steden en/of de Ridderschap zitting had.

2.1 De vaste commissies.

2.1 DE VASTE COMMISSIES.
De vaste commissies waren aan het begin van de zeventiende eeuw in principe al verdeeld. 
Uiteraard werden niet alle commissies tegelijk ingesteld en bleven gedurende de hele periode van 
de Republiek niet dezelfde vaste commissies bestaan. Nu eens werden deze samengevoegd als de 
gewijzigde politieke of economische situatie dat nodig maakte dan weer ontstond een vaste 
commissie uit een ad-hoc commissie die gedurende lange tijd werkzaam bleef. 3 Helaas is het 
onmogelijk een volledige lijst van de vaste commissies te geven, aangezien hierover tot nu toe 
nauwelijks gegevens zijn gevonden. 4

Het bekleden van het voorzitterschap van vaste commissies was eenvormig geregeld. Een 
instructie hiervoor is tot nu toe niet achterhaald, maar waarschijnlijk was dit in onderling overleg 
bepaald. Het voorzitterschap berustte bij de afgevaardigde van de Ridderschap, of indien dit 
college niet in de commissie zat, bij de afvaardiging van de oudste stad die in de commissie zitting 
had.

2 Zie de grafieken over de toename van de werkdruk in de Staten van Holland na 1572 de dissertatie van J.W. 
Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 
1544-1588 (Hollandse Historische Reeks XIII), 's-Gravenhage 1990, p. 284-285 . Koopmans concludeert ook dat 
deze in de eerste jaren na de Opstand niet werd opgevangen door de uitbreiding van het ambtenarenapparaat, 
maar door de uitbreiding van het aantal ad-hoc commissies, ibidem, p. 199-202.

3 Zie bijvoorbeeld de commissie van manufacturen, later in verband met de gewijzigde omstandigheden 
manufacturen en zeezaken geworden: bijlage 1 op p. 188 van deze inventaris. Voor een ad-hoc commissie die 
uiteindelijk vaste commissie werd: zie het voorbeeld bij rubriek 1.2.2 op p. XV van deze inleiding.

4 Op basis van gegevens uit de boeken van F.W. Pestel, Commentarii de Republica Batava, deel II, p. 378 en R. Fruin,
De gestie van dr. R.C. Bakhuizen van de Brink ..., p. 227-229, informatie van dr.A.J. Veenendaal jr. en eigen 
onderzoek zijn in ieder geval de volgende vaste commissies en hun voorzitters bekend: -commissie voor 
buitenlandse zakenRidderschap -commissie voor muntzaken,de Levant en zeezakenDordrecht -commissie voor 
justitie, conservatie van VlielandHaarlem -commissie voor financiën, de gemene middelenDelft -commissie voor 
kerkelijke zakenLeiden -commissie voor Noordse zaken, Oosterse zaken, Urk en EnsAmsterdam Verder zijn nog 
een aantal commissies bekend, maar helaas zijn tot nu toe samenstelling of voorzitter niet bekend. Dit zijn de 
commissies voor: Oostindische zaken, Westindische zaken, secrete zaken, admiraliteitszaken.
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Haarlem heeft van het begin af aan het voorzitterschap van de commissie van justitie bekleed. 
Deze commissie was zéér belangrijk ! Uit de uitkomsten van de daar behandelde zaken en uit de 
uiteindelijk daarover genomen resoluties, blijkt dat de Staten van Holland een legalistische 
staatkundige en politieke visie hadden. Het legalistische standpunt ging voor, ook in zaken, 
bijvoorbeeld op kerkelijk gebied, waar men in sommige opzichten een bevoorrechting van de 
gereformeerden zou verwachten. 5 Vele en zeer uiteenlopende zaken zijn aan deze commissie 
voorgelegd. 6 Door middel van "proefprocessen" werd één zaak helemaal uitgezocht en 
becommentarieerd, waarna het besluit in deze zaak diende als basis voor besluiten in vergelijkbare
zaken in de toekomst.

Wanneer een commissie vond dat zij zelf niet genoeg kennis bezat, werd informatie bij andere 
colleges of ambtenaren ingewonnen. Dit gebeurde vaak ook bij het doorverwijzen door de 
Statenvergadering naar een commissie, het zogenaamde "commissoriaal maken". In het geval van 
de commissie van justitie veelal informatie ingewonnen bij het Hof van Holland of de Hoge Raad 
van Holland. Deze commissarissen vergaderden dan samen met (een aantal van) de leden van de 
commissie om tot een juridisch juist standpunt te komen.

2.2 De ad-hoc commissies.

2.2 DE AD-HOC COMMISSIES.
Naast het voorzitterschap van de commissie van justitie had Haarlem, zoals gezegd, vaak zitting in 
ad-hoc commissies. Sommige hiervan waren niet van groot gewicht, zoals de ad-hoc commissie 
tot onderzoek naar het maken van goud uit duinzand 7 . Ook functioneerden een aantal 
commissies slechts gedurende een heel korte periode voor de oplossing van één bepaalde zaak. 
Andere commissies, die jaren achtereen op ad-hoc basis functioneerden, waren van groter belang. 
De commissie tot verkoop van de domeinen is hiervan een goed voorbeeld, evenals de 
verschillende commissies tot herstel van de financiën en de commissie tot onderzoek naar de 
vernietiging van de paalworm. Deze laatste commissie ontwikkelde zich uiteindelijk, samen met 
een aantal andere ad-hoc commissies, van ad-hoc tot vaste commissie en kan als een van de 
voorlopers van de colleges van de provinciale- en rijkswaterstaat worden beschouwd.

3 Andere werkzaamheden van de gedeputeerden van Haarlem.

3 ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEDEPUTEERDEN VAN HAARLEM.
Naast de werkzaamheden in de vergadering van de Staten van Holland en in vaste en ad-hoc 
commissies van dit college, had er permanent één afgevaardigde van Haarlem zitting in het college
van Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier. Dit college adviseerde de Staten van Holland 
over zaken betreffende het Zuiderkwartier en had een aantal taken in dit ressort van de Staten van 
Holland gedelegeerd gekregen. Hierin was het gelijk aan het college van Gecommitteerde Raden 
van het Noorderkwartier. In tegenstelling daarmee deed het echter meer. Bij afwezigheid van de 
Staten van Holland, handelde het in opdracht van de Staten van Holland de dagelijkse zaken in het
gewest af en kon het ook indien nodig, uiteraard in samenspraak met de raadpensionaris, de 
Staten van Holland in spoedzitting bijeen roepen. Aangezien de vertegenwoordiging van Haarlem 
in dit college, evenals trouwens van een aantal andere steden, permanent was konden de 
gedeputeerden ook wanneer de Staten niet bijeen waren snel en makkelijk aan informatie komen 
en zo voortdurend van de gang van zaken in Den Haag op de hoogte blijven. Regelmatig 
behoorden ze tot de afgevaardigden namens de Staten van Holland in de Staten-Generaal en in 
Generaliteitscolleges als de Raad van State en de Generaliteitsrekenkamer. Deze deelname aan de 
afvaardigingen vond plaats volgens per Generaliteitscollege vastgelegde roosters.

5 Zie de aanvechting van het testament van zijn moeder door Jacob Fundam, overgegaan van het joodse geloof 
naar de gereformeerde religie en daarom uitgesloten uit het testament van zijn moeder. De Staten bepaalden, 
dat het testament rechtsgeldig was en dat het dus gehandhaafd moest blijven: inv. nr. 778.

6 Zie de indeling van de rubriek justitie in de inhoudsopgave op p. vi-viii van deze inventaris en de verwijzing naar 
inv.nrs. in bijlage 1 bij de commissie van justitie. Hieruit is, in combinatie met de inhoudsopgave duidelijk te zien 
welk een breed scala aan onderwerpen deze commissie passeerde.

7 Inv. nr. 1074.
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Als afgevaardigde namens Holland in de Staten-Generaal konden de gedeputeerden van Haarlem 
ook in commissies van de Staten-Generaal benoemd worden. Een voorbeeld hiervan is de 
deelname van de pensionaris van Haarlem, Jacob Gilles, aan de ad-hoc commissie van de Staten-
Generaal tot onderzoek naar de gebeurtenissen in de Groninger Ommelanden omstreeks 1732. De 
stukken van deze bezending zijn in dit archief bewaard gebleven. 8

Bovendien hadden leden van het stadsbestuur van Haarlem zitting in een aantal colleges: in het 
college ter Admiraliteit van Amsterdam, in de kamer Amsterdam van de VOC en in die van de WIC, 
in het hoogheemraadschap Rijnland en vele andere lokale of regionale organen. Uit vorenstaande 
cumulatie van functies blijkt dat de reikwijdte van het stadsbestuur zich uit te strekte tot boven het
plaatselijk niveau.

Geschiedenis van de logementen in Den Haag.

GESCHIEDENIS VAN DE LOGEMENTEN IN DEN HAAG.
De logementen van de gedeputeerden van de stemhebbende steden in Den Haag.

DE LOGEMENTEN VAN DE GEDEPUTEERDEN VAN DE STEMHEBBENDE STEDEN IN DEN HAAG.
9

Oorspronkelijk verbleven de gedeputeerden van alle steden die zitting hadden in de Staten van 
Holland tijdens de vergaderperiode in herbergen in Den Haag. Vanaf het begin van de zeventiende 
eeuw, zo rond 1630, kwam hier verandering in. De steden huurden of kochten voor hun 
gedeputeerden huizen in Den Haag, nu eens per stad dan weer met een aantal steden tegelijk. 
Daar verbleven de gedeputeerden tijdens de vergaderingen. Deze huizen werden logementen 
genoemd. Zij moesten, zowel van hun stad, die geen ander logies betaalde, als van de Staten van 
Holland in deze huizen verblijf houden. Bij resolutie van 26 september 1670 werd zelfs besloten 
dat er niet meer door gedeputeerden van de Staten van Holland in gelegenheden mocht worden 
gegeten, waar voor het eten moest worden betaald. Dit was besloten in een poging om het 
uitlekken van geheime zaken tegen te gaan 10 , hetgeen door de structuur van de 
overheidsorganisatie ten tijde van de Republiek, waardoor zeer velen deelnamen aan de regering, 
vrijwel ondoenlijk was. Geheime zaken werden onder andere in herbergen door gedeputeerden 
van alle colleges doorverteld. Het feit dat de Staten van Holland op deze manier probeerden 
staatsgeheimen af te schermen hielp zoals gezegd niet veel. Niet alleen verzuimden de andere 
colleges in Den Haag, bijvoorbeeld de Staten-Generaal en de Raad van State een gelijkluidende 
resolutie uit te vaardigen. Bovendien hadden gedeputeerden van de zes andere gewesten geen 
eigen logementen in Den Haag.

Het logement van de stad Haarlem.

HET LOGEMENT VAN DE STAD HAARLEM.
De stad Haarlem kocht in 1636 een eigen logement aan de westzijde van de Lange Houtstraat. Dit 
werd in 1733 verkocht, nadat de stad een nieuw onderkomen aan de Korte Vijverberg gekocht had.
11 In dit huis hebben de gedeputeerden tot de opheffing van Staten van Holland in 1795 hun verblijf
gehad. Pas een aantal jaren daarna heeft Haarlem het logement verkocht. Op 28 november 1798 is 
er een contract opgemaakt, waarna op 28 februari 1799 het transport van het huis aan Petrus 

8 Inv. nr. 468.
9 Gegevens ontleend aan een zeer uitgebreid artikel over de logementen in den Haag, verschenen in: 

Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage, nieuwe uitgaaf tweede 
deel, 's-Gravenhage, 1880, p. 282-352.

10 Deze resolutie is waarschijnlijk genomen naar aanleiding van het grote spionage schandaal rond 1668 rond 
gezant Leo Aitsema. Hierbij waren ook klerken van de secretarie van de Staten-Generaal en gedeputeerden in de 
Staten-Generaal betrokken. Het heeft geleid tot een groot aantal processen voor het Hof van Holland. RAZH, 
Archief van het Hof van Holland, inv. nr. 5197-5644, criminele papieren, 1667 nr. 7, 1668 nr. 27, 1669 nr 12,20, 1670 
nr 9,24,25,30.

11 Informatie over de aankoop in 1636 van het huis in de Lange Houtstraat en over de verkoop van dit huis in 1733 
en over de aankoop van het nieuwe logement aan de Korte Vijverberg in 1733 is te vinden in GA Haarlem, 
Stadsarchief van Haarlem, inv. nr. 679 en 696, voorlopig nummer 7.15.18 nr 2 ,VI 105, 106.
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Franciscus van Schingen plaatsvond. Waarschijnlijk zijn er problemen geweest over zijn betaling 
aan de stad Haarlem, want op 28 november 1802 verkocht hij het, voor de prijs van vrijstellingen in
(achterstallige) belastingen weer aan de vroegere eigenaar. Deze verkocht het logement definitief 
in augustus 1803 aan Pieter Christiaan Schlosser. 12

Foto van het gebouw in de Lange Houtstraat waar het logement van Haarlem tussen 1636 en 1733 
gevestigd was.

Foto van het gebouw aan de Korte Vijverberg waar tussen 1733 en 1795 het logement van Haarlem 
gevestigd was.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief van de gedeputeerden van Haarlem is grotendeels gevormd door de 
stadspensionarissen. Dat zij het archief bijhielden, moge blijken uit het feit dat drie inventarissen 
bewaard gebleven zijn uit de periode vòòr 1795, nl. uit 1636, 1654 en uit 1718, die door of in 
opdracht van de zittende pensionaris (Gilles de Glarges, Albert Ruyl en Albert Fabricius) zijn 
vervaardigd. 13 Bovendien is bekend dat deze in het logement van Haarlem een eigen, grote kamer 
hadden, waarin de loketkasten geplaatst waren. 14 Beide inventarissen geven aan dat de stukken 
hierin volgens het loketkastsysteem opgeborgen waren. Dat hield in dat alle stukken betreffende 
één onderwerp in een loketkastvak werden geborgen, en er dus geen dossiers per gedeputeerde 
werden gevormd. Dit laatste blijkt ook uit het feit dat de dossiers soms grote perioden beslaan en 
daardoor de zittingsperiode van één pensionaris ruimschoots blijken te overschrijden. Dit 
impliceert dat de stukken over een zelfde onderwerp bijeen worden gehouden en ook als 
documentatie bij een nieuwe zaak zijn gebruikt.

De inhoud van de archiefstukken is bijzonder boeiend. Dit archief levert door zijn inhoud en 
omvang het overtuigend bewijs van het belang van de bestuurslaag, die ressorteert onder het 
college van de Staten van Holland, namelijk die van de commissies. Hierin heeft toch de feitelijke 
besluitvorming plaats gevonden.

Het is onduidelijk wat er tussen 1787 en 1795 met het archief is gebeurd. Juist over deze periode 
zijn er in dit archief geen stukken aangetroffen. Een reden hiervoor is voorshands niet aan te 
geven. 15 Na 1795 blijft het archief nog enige tijd in Den Haag. In een resolutie van het stadsbestuur 
van Haarlem van 11 maart 1796 krijgt P.L. van de Kasteele, representant van het Volk van 
Nederland, toestemming om die registers die hij nuttig vond uit het logement van Haarlem te 
lenen. Kennelijk stond het archief toen dus nog op zijn oude plaats in Den Haag.

In de stadsrekeningen van Haarlem van 1 juli 1796 - 1 juli 1797 staat vermeld dat het meubilair van 
het logement verkocht is. Het archief stond echter in "nagelvaste" kasten. Over een overbrenging 
daarvan naar Haarlem wordt niets vermeld, terwijl dit gezien de hoeveelheid papier toch geld 
gekost moet hebben. Hierna zijn wij het archief van het logement van Haarlem kwijt. Wel is 

12 Ontleend aan p. 295 noot 4 van het artikel over logementen vermeld in noot 9. GA Den Haag, Rechterlijke 
archieven, inv. nr. 421, p. 641, 642 en notarieel archief, akte van 29 september 1802, verleden voor notaris Pieter 
Thomas van Son. GA Haarlem, Stadsarchief van Haarlem, kast 3/4, n( 101, 24 augustus en 2 september 1803

13 1636: GA Haarlem, Stadsarchief van Haarlem, inv. nr. kast 2 loket 13 bundel 6 nr 3. 1654: GA Haarlem, Stadsarchief 
van Haarlem inv. nr. kast 7 loket 9 bundel 3 nr. 1. 1718: Rijksarchief in Zuid-Holland, Archief van de gedeputeerden 
van Haarlem ter dagvaart van de Staten van Holland, inv. nr. 1117 en een tweede exemplaar in het GA Haarlem, 
Stadsarchief van Haarlem inv. nr. kast 29 nr 23. Volgens de burgemeestersresolutie van 12 juni 1717 krijgt de 
pensionaris Fabricius op zijn verzoek voor één jaar een klerk om de papieren in de loketten van het logement te 
ordenen. De inventaris uit 1718 is waarschijnlijk een uitvloeisel van deze ordening geweest.

14 Zie het in noot 9 genoemde artikel over de logementen. Met name p. 334, artikel 14 en 15 van de "Instructie voor 
de casteleijn en de casteleijnse van het logement van Haarlem".

15 Zie eindnoot 1.
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duidelijk dat het in 1803, voor de definitieve verkoop van het logement al moet zijn overgebracht 
naar Haarlem, waar het nààst het oud-archief van de stad Haarlem als apart fonds is blijven 
bestaan.

Al in de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd door dr. R.C. Bakhuizen van den Brink, de 
toenmalige rijksarchivaris, het belang van de notulen en aantekeningen van gedeputeerden in de 
vergadering van de Staten van Holland en vooral van de pensionarissen van de stemhebbende 
steden ingezien. 16 Als logisch gevolg van de pogingen om aantekeningen en notulen op het 
Rijksarchief te verzamelen ging zijn belangstelling vervolgens uit naar de in de logementen van de 
stemhebbende steden gevormde archieven. In 1863 verzocht hij de minister van Binnenlandse 
zaken om toestemming de provinciale besturen van Noord-Holland en Zuid-Holland te vragen 
onder de voormalige stemhebbende steden een enquête te houden ten einde de nog aanwezige 
"logementsarchieven" te inventariseren. 17 Via de afdeling Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd deze enquête gezonden aan de provinciale 
besturen van Noord-Hollaand en Zuid-Holland, die op hun beurt de enquête aan de achttien 
voormalige stemhebbende steden doorstuurden.18 De reacties waren zeer verschillend. Door de 
onoverzichtelijkheid van het archief of gebrek aan kennis daarvan meldde een groot aantal, dat 
deze vraag niet beantwoord kon worden. Andere deelden mee dergelijke stukken niet te hebben. 
Alleen de steden Haarlem en Leiden reageerden positief. Leiden stuurde een inventaris van de 
stukken aan- wezig in het logement en stelde voor dat Bakhuizen van de Brink zou aangeven wat 
daarin voor hem van belang was. Hier is echter verder niets uit voortgekomen. Helaas is de 
inventaris zelf verloren gegaan, en zijn de stukken van het logementsarchief verspreid over het 
stadsarchief. Haarlem meldde dat het een logementsarchief bezat, en stelde voor dit naar Den 
Haag over te brengen.19

Dankbaar werden de Haarlemse stukken, die respectievelijk in 1865 en in 1870 naar het Algemeen 
Rijksarchief gestuurd werden, in ontvangst genomen. Sinds die tijd hebben de archivalia vrijwel 
onbekend in het depôt gestaan. 20

De rechtstitel is (nog) onbekend

De verwerving van het archief

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

16 (R.C. Bakhuizen van den Brink), Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief, uitgegeven op last van Z. Exc. den 
minister van Binnenlandsche Zaken, 's-Gravenhage, 1854, p. 119. R. Fruin, De Gestie van dr. R.C. Bakhuizen van 
den Brink als archivaris des rijks, 1854-1865, hoofdzakelijk uit zijne ambtelijke correspondentie toegelicht, 's-
Gravenhage, 1926, p. 165 ".. Ik heb steeds er mijn werk van gemaakt dergelijke aantekeningen inzonderheid van 
pensionarissen op het Rijks-archief te verenigen, omdat daaruit menige bijzonderheid, in de afgedrukte notulen 
niet vermeld, en althans de stemming der stemhebbende leden pleegt te blijken."

17 Zie: Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, Archief van het Algemeen Rijksarchief, inv. nr. 29, Uitgaande brief 
van 18 maart 1863 no 26 van de Algemeen Rijksarchivaris aan de minister van Binnenlandse Zaken.

18 Voor Zuid-Holland waren dit de steden: Dordrecht, Delft, Leiden, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, 
Schoonhoven en Den Briel. Voor Noord-Holland waren dit de steden: Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Enkhuizen, 
Hoorn, Medemblik, Edam, Monnikendam en Purmerend.

19 Alle antwoorden van de stemhebbende steden, de brieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Afd. O, K 
& W en van de provincies Noord- en Zuid-Holland bevinden zich in : Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 
Archief van het Algemeen Rijksarchief, inv. nr. 28, no 149: ingekomen brief van O, K & W aan de Algemeen 
Rijksarchivaris van 28 juli 1863, met bijlagen.

20 Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, Archief van het Algemeen Rijksarchief, inv. nr. 31, 22 december 1865, no 
125: bedankbrief aan het archief uit Haarlem voor de toegezonden archivalia. Verslagen omtrent 's Rijks Oude 
Archieven (VROA), 1865, p. 13, 14 vermelding van de aanwinst uit Haarlem in het jaarverslag. VROA, 1870, p. 2: "Uit
het gemeentearchief Haarlem hadden wij reeds vroeger eene bezending stukken ontvangen, die tot het archief 
der Staten van Holland behoorden, en voor dezen aan de gedeputeerden van Haarlem om daarop te berigten 
waren toevertrouwd, maar aldaar onafgedaan waren gebleven; sedert waren nog meer dergelijke papieren 
ontdekt, die thans mede aan het rijksarchief zijn teruggegeven en met de overige verenigd."
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Praktische inlichtingen voor de gebruiker.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN VOOR DE GEBRUIKER.
Het gebruik van de ontwikkelingsstadia is als volgt:

 klad = aantekeningen van de gedeputeerden,
 concepten = door de gedeputeerden opgestelde rapporten of adviezen,
 net = de rekesten of stukken (rapporten en brieven) die toegestuurd zijn door de Staten van

Holland of door derden naar aanleiding van de zaak.
 afschriften = veelal die stukken die door de commissies als documentatie verzameld zijn.
 uittreksel = van zichzelf al een afschrift. Daarom dat dit niet aan het einde van de 

beschrijving nog eens wordt vermeld.

Het gebruik van de jaartallen is als volgt:

Als na een beschrijving een jaartal en daarna afschrift staat en niet opnieuw een jaartal, betekent 
dit dat het afschrift vervaardigd is in hetzelfde jaar als het originele stuk. De stukken zijn 
chronologisch geordend op het jaar waarin zij vervaardigd zijn. Voor een afschrift is dus de datum 
van het afschrift en niet de datum van het origineel richtsnoer geweest bij de indeling.

Nadat de inventaris uitgetypt was en de index vervaardigd, werd geconstateerd dat een aantal 
stukken niet in de juiste rubriek was opgenomen. De beschrijvingen van deze stukken zijn daarom, 
met behoud van hun oude nummer geplaatst in de goede rubriek. Op de plaats van het oude 
nummer waar men numeriek deze beschrijving zou verwachten, is een verwijzing opgenomen.

In de index zijn slechts die namen opgenomen, die in de beschrijvingen in deze inventaris 
voorkomen. Dit houdt in dat noch de namen uit de inleiding, noch die in de opmerkingen onder de
beschrijvingen staan vermeld, zijn opgenomen. Voor de spelling van de eigennamen is de 
schrijfwijze uit de archiefstukken gehanteerd. Het was, met zoveel particulieren uit zoveel 
verschillende plaatsen, ondoenlijk om de juiste spelling voor alle namen te achterhalen. Voor 
namen van gezanten is voornamelijk gebruik gemaakt van de repertoria van O. Schutte. 21 De 
spelling van de eigennamen is verder geconformeerd aan die in de andere inventarissen van de 
Staten van Holland. Voor aardrijkskundige namen is gebruik gemaakt van A.J. van der Aa, Beknopt 
aardijkskundig woordenboek der Nederlanden, Gorinchem, 1855.

Als laatste punt moet men bedacht zijn op het feit dat overal waar in deze inventaris Staten van 
Holland getypt is, gelezen moet worden: Staten van Holland en West-Friesland. Dit zelfde geldt 
voor het Hof van Holland en de Hoge Raad. Ook van deze colleges zijn in deze inventaris de 
volledige namen, te weten Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland en Hoge Raad van Holland 
en Zeeland weggelaten.

Schema van de loop van een ingekomen stuk na binnenkomst bij de Staten van Holland.

SCHEMA VAN DE LOOP VAN EEN INGEKOMEN STUK NA BINNENKOMST BIJ DE STATEN VAN 
HOLLAND.
Dit schema is opgesteld om de plaats en de positie van de verschillende colleges binnen het 
Staten-complex tussen 1572 en 1795 duidelijk te maken. Elke resolutie van de Staten van Holland 
werd genomen op basis van ingekomen stukken. Met ingekomen stukken worden niet alleen 
ingekomen brieven bedoeld, maar ook ingekomen rapporten, (interne) adviezen, memories, 
rekesten en resoluties van andere organen.

21 O. Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland, 1584-1810, `s-
Gravenhage, 1976, en O. Schutte, Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland, 
1584-1810, `s-Gravenhage, 1983.
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verklaring bij het schema

1 Alle stukken bestemd voor de Staten van Holland kwamen binnen bij de secretarie van de Staten 
of bij de raadpensionaris.

2 Iedere vergadering begon met het opnoemen door de raadpensionaris van de sinds de vorige 
vergadering binnengekomen stukken. De vergadering besloot daarop wat er met het stuk moest 
gebeuren. Voor de meerderheid van de stukken was het duidelijk of ze meteen afgehandeld 
konden worden of om advies doorgestuurd. Voorbeelden van ingekomen stukken en hun wijze 
van afhandeling zijn veelvuldig te vinden in de "particuliere notulen van de stemhebbende 
steden".

3 Deliberatie = beraadslaging.



3.01.09 Gedeputeerden Haarlem 21

Daar de gedeputeerden van de Ridderschap en de steden echter alleen met last en ruggespraak 
van de rest van de Ridderschap of het stadsbestuur mochten stemmen, kon het gebeuren dat een 
stuk "aangehouden" moest worden tot iedereen een stemopdracht had. Vòòr iedere vergadering 
werd een agenda (de "punten van beschrijving") met de bijbehorende bijlagen aan de Ridderschap 
en de steden toegezonden, zodat de gedeputeerden over de te behandelen onderwerpen een 
stemopdracht mee konden krijgen. Door deze manier van werken bleef het tussen 1572 en 1795 
altijd moeilijk snel op crisissituaties of plotselinge gebeurtenissen te reageren. Anderzijds kon op 
deze wijze een controversieel onderwerp zodoende lang aangehouden worden.

4 Aan degene die het ingekomen stuk aan de Staten had doen toekomen werd een schriftelijk 
besluit gestuurd. Aan personen en lagere organen altijd in de vorm van extract-resoluties, aan 
gelijkwaardige of hogere colleges meestal middels een brief met de extract-resolutie. Dit verklaart 
waarom de serie minuten van uitgaande brieven verhoudingsgewijs in vergelijking met de series 
ingekomen stukken zo klein is.

5 Advies vragen kon op twee verschillende manieren :

Een stuk werd "commissoriaal gemaakt", dat wil zeggen het werd naar een vaste of ad-hoc 
commissie gestuurd. Deze commissies bestonden louter uit gedeputeerden uit de Staten-
vergadering. Dit leverde een "politiek" advies op.

Een stuk werd "om consideratie en advies" aan Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier of 
van het Noorderkwartier, aan ambtenaren dan wel aan colleges gestuurd om een deskundig advies
in te winnen. De commissies en de Gecommitterde Raden konden op hun beurt weer advies 
inroepen van deskundigen. In het geval van de commissie van justitie meestal commissarissen uit 
het Hof van Holland en de Hoge Raad. Ook kon Gecommitteerde Raden het ingekomen stuk in 
handen geven van een uit haar gelederen ingestelde vaste of ad-hoc commissie.

6,7 Voor een uitleg over de vaste en ad-hoc commissies: zie de inleiding op deze inventaris, p. xiii - 
xv.

11 Het advies van 6-10 werd schriftelijk uitgebracht aan de Staten van Holland en kwam daar dus 
weer als ingekomen stuk binnen. Zo kon het gebeuren dat een ingekomen stuk, met steeds meer 
nieuwe adviezen en toelichtingen, gedurende zeer lange tijd in behandeling bleef. Dit was een 
tweede methode om een beslissing te vertragen (voor de eerste zie hierboven bij 3).

afkortingen

rp raadpensionaris

cie commissie

SvH Staten van Holland

ambt ambtenaren

GR Gecommitteerde Raden van het Zuider- of het 
Noorderkwartier

coll college

(((( = Stukken die men aan kan treffen in deze inventaris.
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Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Inventarisatie.

INVENTARISATIE.
Nadat in 1865 een kist met papieren uit Haarlem ontvangen was, werd deze in 1867 beschreven. 
De aanvulling uit 1870 is, voorzover nu bekend, niet in de tijd zelf beschreven , terwijl de 
beschrijvingen uit 1867 helaas verloren zijn gegaan. 22 Pas in de jaren dertig van deze eeuw heeft 
men zich weer bezig gehouden met dit archief. In 1931 en 1932 heeft mw. M.A.P. Meilink-Roelofsz, 
toen zij nog werkzaam was bij het Rijksarchief in Zuid-Holland, de toenmalige Derde afdeling van 
het Algemeen Rijksarchief, beschrijvingen gemaakt van alle stukken in dit archief. 23 Na 1932 zijn 
deze echter blijven liggen, zonder dat dit tot een inventaris geleid heeft.

In verband met de verhuizing van het Algemeen Rijksarchief naar het nieuwe gebouw aan de Prins 
Willem Alexanderhof in 1979 is er weer iets met het archief gebeurd. Het is bij die gelegenheid 
verpakt en geëtiketteerd volgens de nummering, die mw. Meilink al in 1932 op de omslagen van de
stukken had aangebracht. In de nieuwe huisvesting kwamen haar fiches op mijn kamer terecht, 
zonder dat duidelijk was bij welk archief ze hoorden. Onderzoek in 1982 wees uit dat het ging om 
het archief van de gedeputeerden van Haarlem ter dagvaart, een archief waar eigenlijk zeer weinig 
over bekend was. Nadat de centrale typekamer van het Algemeen Rijksarchief de fiches had 
uitgetypt, werd een aanvang gemaakt met het controleren van de beschrijvingen. Hoewel deze 
voor een deel in essentie juist waren, voldeden ze niet aan de eisen die tegenwoordig aan 
beschrijvingen gesteld worden. Daarnaast bleek ook een aantal beschrijvingen onjuist of 
onvolledig te zijn. Het spreekt vanzelf dat deze zijn aangepast aan de nu geldende richtlijnen.

Herkomst en bestemming van de stukken.

HERKOMST EN BESTEMMING VAN DE STUKKEN.
Niet alle archivalia in dit archief waren van de gedeputeerden van Haarlem afkomstig. Er was een 
aantal stukken van personen in ambtelijke functies, waarvan het verband met dit archief niet 
duidelijk was, namelijk van Gerard en Cornelis Colterman en van Mattheus en Mattheus Willem 
van Valckenburg. Deze zijn opgenomen in aparte inventarissen. Gezien hun inhoud leken deze 
archiefjes op hun plaats bij de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. De belangrijkste 
stukken gaan namelijk over het functioneren van deze personen in het Admiraliteitscollege van 
Amsterdam. In 1988 zijn in de akte van overdracht van deze archivalia aan de Eerste Afdeling de 
oude, voorlopige "Meilink-nummers" opgenomen.

Ook een pak met stukken beschreven als "stukken betreffende het geslacht de Mortaigne" bleek 
niet in dit archief thuis te horen. Onderzoek kon noch met het archief van de Staten van Holland 
noch met dat van de gedeputeerden van Haarlem noch met dat van de stad Haarlem verband 
aantonen. Daarom is besloten ook deze stukken op te nemen in een afzonderlijke inventaris. De 
leden van het geslacht De Mortaigne, voorzover in deze inventaris voorkomend, hebben zich 
vooral met Generaliteitsaangelegenheden bezig gehouden. Daarom is besloten deze stukken, 
tesamen met een aantal in het stadsarchief van Haarlem over deze familie achtergebleven stukken
eveneens aan de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief over te dragen. Ook bij deze 
overdracht zijn de oude nummers van de stukken in de bijbehorende akte vermeld.

In het stadsarchief van Haarlem bevinden zich stukken die onmiskenbaar thuis horen in het archief
van de gedeputeerden van Haarlem. Klaarblijkelijk is na de scheiding van de archieven in 1865 en 
1870 toch een gedeelte, voornamelijk losse stukken, in Haarlem achtergebleven. Helaas is het nu 
niet mogelijk aan te geven welke stukken het betreft, aangezien de inventaris van het stadsarchief 
van Haarlem nog in bewerking is.

22 VROA, 1867, p. 40...."ofschoon de inhoud niet altijd even belangrijk voor kwam, behoorlijk geordend en 
beschreven, zoodat zij voor het gebruik geschikt gemaakt zijn."

23 VROA tweede serie, IV, 1931 p. 40 en VROA, tweede serie, V, 1932 p. 21.
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Het tegenovergestelde is ook het geval met het archief van de gedeputeerden van Haarlem, 
waarin stukken uit het stadsarchief zijn terecht gekomen. Deze zijn apart achterin deze inventaris 
opgenomen en zullen te zijner tijd in de nieuwe inventaris van het stadsarchief van Haarlem, die 
mw. dr. F.W.J. Koorn aan het samenstellen is, worden opgenomen.

Zoals al eerder opgemerkt werd bevat dit archief vele stukken ontvangen en opgemaakt door de 
Staten van Holland. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het archief van de commissie tot onderzoek 
naar herstel van de beschadigde Westfriese zeedijken, gevormd omstreeks 1732. De ene helft van 
het archief van de commissie bevindt zich in het archief van de Staten van Holland, namelijk in het 
gedeelte van het Statenarchief dat de stukken afkomstig van de Gecommitteerde Raden van het 
Zuiderkwartier bevat onder inv. nr. 3942. De andere helft is te vinden in het onderhavige archief 
onder inv. nr. 1237. Hiervoor kan als verklaring dienen dat de pensionaris van Haarlem, Jacob Gillis, 
deel van deze commissie uitmaakte.

Een ander voorbeeld zijn de brieven over goedgekeurde loterijen. Aan het begin van de achttiende 
eeuw wilden de Staten van Holland inventariseren aan welke plaatsen toestemming was verleend 
voor het houden van een loterij, waarvan de baten zouden mogen worden aangewend voor het 
onderhoud van kerkelijke gebouwen. Na een resolutie waarin ze op-riepen mede te delen of en zo 
ja, wanneer een plaats deze toestemming verkregen had, kregen ze in 1712 uit heel Holland de 
akten van goedkeuring voor loterijen, met geleidebrieven toegezonden. Hoe dit pak, beschreven 
onder inv. nr. 243,in het archief van de gedeputeerden terecht gekomen is, is voorshands een 
raadsel. Archivistisch hoort het in ieder geval in het archief van de Staten van Holland thuis.

Een laatste voorbeeld betreft de akte, opgestuurd aan de Staten van Holland, waarbij 
verschillende boekverkopers in Holland verklaren dat het recht van "Copy", het anderen 
uitsluitende recht om boeken na te drukken, tegelijk met het verkrijgen van een octrooi om te 
drukken verkregen wordt. Dit impliceerde dat wanneer twee drukkers dit aanvragen, na 
octrooiverlening slechts één drukker een bepaald boek mag uitgeven. Ook deze originele akte 
bevindt zich in deze inventaris (inv. nr. 1073), maar hoort hier zeker niet thuis.

Het is mogelijk om veel meer voorbeelden te geven van stukken die ten onrechte niet zijn 
geretourneerd aan de secretarie van de Staten en daarom niet zijn opgenomen in het archief van 
de Staten van Holland. Men dient er dus steeds op bedacht te zijn dat dit archief niet alleen 
stukken van en aan gedeputeerden van Haarlem bevat, maar ook een groot aantal originele 
stukken, dat in het archief van de Staten van Holland thuishoort.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Het grootste probleem bij het inventariseren was de ordening van de stukken. Dit kwam door de 
complexiteit van het archief. Al snel bleek, dat de gedeputeerden van Haarlem zich hadden 
beziggehouden met een groot aantal onderwerpen. Veel stukken betreffen justitiële zaken, 
wellicht als gevolg van het voorzitterschap van Haarlem van de commissie van justitie. Maar het 
was onmogelijk om voor het gehele archief te achterhalen als lid van welke commissie de 
gedeputeerden de stukken ontvangen hadden. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat in de 
resoluties vaak alleen vermeld stond dat stukken "commissoriaal" gemaakt werden, zonder 
vermelding van de commissie die het moest behandelen. Daarnaast kwam het ook voor dat op de 
stukken de naam stond van de commissie die de zaak moest behandelen, maar het gebeurde ook 
dat was volstaan met "omme de heren van Haarlem". Gebleken is dat laatstgenoemde soort 
stukken ook wel degelijk toe te schrijven zijn aan commissies, en dat deze niet ter informatie aan 
de gedeputeerden van Haarlem toegezonden werden.
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Oorspronkelijk had het archief een eigen oude ordening. Immers hiervoor was al sprake van de 
loketkast. Dit blijkt bovendien uit de eigentijdse inventarissen. 24 Maar helaas is deze indeling van 
de stukken door verhuizingen in de negentiende eeuw naar Haarlem en weer terug naar Den Haag 
alsmede door de inventarisatie in de jaren dertig verloren gegaan. Het bleek onmogelijk deze oude
orde te herstellen. Om deze reden is gekozen voor de vervaardiging van een geheel nieuwe 
indeling.

Besloten werd de stukken naar onderwerp in te delen. De volgorde van de hoofdrubrieken is 
alfabetisch, mijns inziens een minder subjectieve indeling dan naar belangrijkheid.

Voor de indeling in hoofdrubrieken en subrubrieken is gebruik gemaakt van een groot aantal 
hulpmiddelen:

De hoofdindeling is vooral gebaseerd op die van de inventarissen van het archief van 
raadpensionaris Pieter van Bleiswijk en van de Aanvulling op het archief van de Staten van Holland
na 1572. 25

Voor de indeling binnen de verschillende rubrieken is gebruik gemaakt van literatuur en kennis van
anderen:

 De indeling in belastingsoorten in de rubriek "financiële zaken" is ontleend aan het schema 
in A.C. de Vrankrijker, Geschiedenis van de belastingen, Bussum, 1969, p. 51.

 De indeling van de rubriek "juridische zaken" is voornamelijk ontleend aan de 
inhoudsopgave van de Catalogus van de bibliotheek van het Ministerie van Justitie, 's-
Gravenhage 1946-1950, samengesteld door W.A. Kelder. 2 delen.

 De indeling van de rubriek "kerkelijke zaken" is gebaseerd op O.J. de Jong, Nederlandse 
kerkgeschiedenis, Nijkerk, 1972.

 De indeling van de rubriek "waterstaat" is gebaseerd op informatie verstrekt door J. de 
Jong, die tijdens een gedeelte van de inventarisatie van dit archief medewerker 
inventarisatie was bij het Rijksarchief in Zuid-Holland en die o.a. belast was met het 
inventariseren van de archieven van Rijkswaterstaat in de negentiende en twintigste eeuw.

 Incidenteel is gebruik gemaakt van indelingsschema's voorkomend in de Basis Archiefcode 
van de VNG uit 1982.

Het moge duidelijk zijn, dat waar de inhoud van de stukken vaak zeer complex was, het regelmatig
mogelijk was de stukken in diverse rubrieken te plaatsten. Getracht is zo logisch mogelijk voor het 
belangrijkste gezichtspunt te kiezen. Zo staan nalatenschappen van joden, aangezien hun religie in
dit geval niet ter zake deed, in de rubriek juridische aangelegenheden onder de subrubriek 
nalatenschappen. Verzoeken van katholieke parochies om belastingvermindering c.q. 
kwijtschelding staan niet onder katholieke aangelegenheden, maar onder de desbetreffende 
subrubriek in de rubriek financiële zaken en zo verder.

In een beperkt aantal gevallen, is verwezen naar andere rubrieken zodat stukken onder meer 
gezichtspunten terug te vinden zijn.

24 Zie noot 13.
25 W.E. Meiboom, Archief van Pieter van Bleiswijk, 1772-1787, (voorlopige inventaris), `s-Gravenhage, 1982 en R. 

Kramer, W.E. Meiboom, Aanvulling op de archieven van de Staten van Holland en West-Friesland en van 
Gecommitteerde Raden in het Zuiderkwartier en op daarmee samenhangende archieven, 1572-1795, (voorlopige 
inventaris), `s-Gravenhage , 1985.
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Bij het nakijken van de beschrijvingen van mw. Meilink is er een aantal aangetroffen, waarbij geen 
archiefstukken meer gevonden konden worden. Twee nummers zijn weer teruggevonden in de 
collectie afgedwaalde stukken van de Eerste Afdeling (Centrale overheidsarchieven tot 1796). 26 
Mogelijk zijn deze stukken meegenomen door mw. Meilink toen ze van de Derde Afdeling overging
naar de Eerste Afdeling. De overige moeten als verloren gegaan worden beschouwd. 27

26 Deze stukken bevinden zich in: Algemeen Rijksarchief, Eerste Afdeling, Collectie afgedwaalde stukken van de 
Eerste Afdeling: Onder inv. nr. 10: Brieven en journaal van Cornelis van Beeck van zijn reis naar de kust van 
Guinee, 1732, net. Onder inv. nr. 69: Stukken betreffende verzoeken om geldelijke ondersteuning van de 
kolonisatie aan de rivier de Wiapoco in Guyana door ds. John Price a Apricus en zijn vol-gelingen, 1675, 1676, klad,
net en afschriften.

27 Zie voor de oude nummering en de beschrijvingen van de verloren gegane stukken: Het dossier over het archief 
onder nummer 3.01.09 in het archief van het Rijksarchief in Zuid-Holland.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn 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

A Aantekeningen van pensionarissen van Haarlem van besognes over diverse onderwerpen

A AANTEKENINGEN VAN PENSIONARISSEN VAN HAARLEM VAN BESOGNES 
OVER DIVERSE ONDERWERPEN

1 Aantekeningen van Albert Ruyl over: klachten van Embden, 1650; de heer van 
Sellen, 1651; de zaak "Belderbusch contra (Elvervelt)", 1653; de zaak "erfenis Pieter 
Tappersz. Vermeer", (1641); het naaigaren,
z.d., 1653. 6 stukken

2 Aantekeningen van Adriaan van Strijen over: manufacturen, 1663; bezending naar 
Zeeland over het dennezout en andere geschilpunten, 1663; ?, 1663; Raad van State,
(1660); ?,
z.d. (3x). 1 omslag

3 Aantekeningen van vergaderingen van de Staten van Holland gehouden van 26 
februari tot 3 maart 1692 en van de besognes waarbij hij in deze periode aanwezig 
was, opgemaakt door Mattheus van Valckenburg, klad
1692 1 katern

4 Aantekeningen van Jacob Akersloot over: admodiatie, 1700; Weser tol, z.d.; 
administratie van voogdij, z.d.; afwijzen conclusie Staten van Holland door 
gedeputeerden van Haarlem; de zaak "Maria la Croix", (1712); onbekende zaak
z.d. 1 omslag

5 Aantekeningen van Albert Fabricius over: geschil tussen de hoven van justitie; 
eerherstel van Jaques Prevost, 1719; extraordinaris middelen voor 1722, 1721; de 
heer van Voorst, gedeputeerde in de Raad van State, 1723; onderwerpen op 14 juli 
1723 in de Gecommitteerde Raden behandeld
1723 7 stukken

6 Aantekeningen van Adolf Visscher over: de zaak (Stalvis), 1726; aanschaf geweren; 
instructie Gecommitteerde Raden voor de domeingoederen, 1728; orde in de Staten
van Holland, 1728; doleanten, 1729; instructie op de gemene middelen
(1728) 1 omslag

7 Aantekeningen van Jacobus van Veckhoven over: brief gezant Hop over schip op de 
rivier Bengalen, 1731; conferentie met Frankrijk, 1731; 100e en 200e penningen op 
ambten buiten de provincie Holland die door gedeputeerden van Holland bekleed 
worden, 1731; conflict tussen Amstelland en Rijnland.

4 stukken

8 Aantekeningen van Jacob Gilles over: rekesten van de magistraat Den Haag, 1736; 
gevangene Sonk en het gebruik van de Gevangepoort in Den Haag, 1735; rekest van 
Theodorus van Beek c.s., 1736; geschil tussen baljuw en ambachtsheer van 
Beverwijk, 1738; juridische geschillen, z.d.; voorstel van Gorinchem over 
communicatie met landen aan de overzijde van de Merwede, 1738; rekesten 
Pesters, 1735; doleanten
1734 1 omslag
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9 Aantekeningen van Paulus Abraham Gilles over afvaardiging in de 
Generaliteitsrekenkamer, 1745; competentiegeschil tussen de baljuw van Delfland 
en de officier van Berkel en Rodenrijs, 1751; de heer Van Starrenburg als baljuw van 
Grijsoort; wat Gilles nog na moet gaan
(1754) 4 stukken

10 Aantekeningen van Cornelis de Ville over de equipage, 1771; ?
z.d. 2 stukken
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B Ambachtsheerlijke aangelegenheden

B AMBACHTSHEERLIJKE AANGELEGENHEDEN
I Het opstellen van een reglement voor een ambachtsheerlijkheid

I HET OPSTELLEN VAN EEN REGLEMENT VOOR EEN AMBACHTSHEERLIJKHEID

11 Concept-reglement voor het ambacht Hillegersberg, z.d.; met aantekening
z.d. 1 katern
In druk.

II Geschillen over de competentie in ambachtsheerlijkheden

II GESCHILLEN OVER DE COMPETENTIE IN AMBACHTSHEERLIJKHEDEN

12 Rekest van jonkheer Carel van Rijetwijck aan het Hof van Holland om goedkeuring 
tot het overleggen van een sententie in een proces tussen Jan Harmansz. en de 
ambachtsbewaarders van Bodegraven in zijn proses tegen de ambachtsbewaarders 
van Bodegraven, 1628, afschrift; met bijlage, 1589, afschrift
1628 2 stukken

13 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 24 maart 1724 
betreffende een geschil tussen de ambachtsheer van Hillegom, de Amsterdamse 
burgemeester Six enerzijds en de baljuw van Noordwijkerhout, Bicker van Zwieten, 
anderzijds over de uitoefening van het recht door de ambachtsheer
1724 1 stuk
In druk.

14 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 22 juni 1726 betreffende 
de aanspraken van de ambachtsheer van Werken op het recht tot benoeming van 
de dijkgraaf van de polder in zijn heerlijkheid, 1726; met bijlage, afschrift
1726 2 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

15 Stukken betreffende geschillen tussen de burgemeesters, gerecht en ingelanden 
van Wijk, van Veen, de drost van Stad en Lande van Heusden en ambachtsheer 
Maarten Vlaerdingerwoud over het doen van rekeningen en verdelen van de 
omslagen, 1664, 1665, 1670, 1674, 1687, 1695, 1697, 1709, 1720, 1721 en 1726, 
afschriften
1726 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

16 Stukken betreffende het geschil tussen de ambachtsheer van Berkel en Rodenrijs 
enerzijds en de ingezetenen van die plaatsen anderzijds over het reglement van de 
ambachtsheerlijkheid, met name op het punt van de belastingen, 1303, 1506, 1524, 
1527, 1556, 1562, 1598, 1612-1614, 1616, 1617, 1652, 1656, 1659, 1662, 1665, 1669, 
1675, 1686, 1689, 1692, 1696, 1704, 1707, 1709-1717, 1720-1725 en 1731, afschriften
1731 1 pak

17 Rapporten en aantekeningen van de Haarlemse pensionaris Jacob Gilles 
betreffende het proces gevoerd tussen de baljuw van Zuid-Holland enerzijds en 
Adam Adriaan van der Duyn, heer van Benthorn anderzijds inzake de hoge 
heerlijkheid 's-Gravenmoer. concepten
1732-1734 7 stukken

18 Stukken betreffende de geschillen tussen verschillende ingezetenen van Oudshoorn
en Gnephoek en de ambachtsheer Pieter van Reede van Oudshoorn over de 
competentie van laatstgenoemde, afschriften, 1767-1768.
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1 omslag

19 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 6 juni 1781 betreffende 
het advies van Gecommitteerde Raden op het rekest van J. van Nes, heer van 
Meerkerk, aan de Staten van Holland houdende klachten over de inbreuk door de 
drost van Vianen en door Gecommitteerde Raden gemaakt op zijn 
ambachtsrechten, 1781; met bijlagen
1781 1 katern
In druk.
In handen van de commissie van Justitie.



3.01.09 Gedeputeerden Haarlem 31

C Benoemingen door de Staten van Holland en bemoeiing met functionarisen in de provincie

C BENOEMINGEN DOOR DE STATEN VAN HOLLAND EN BEMOEIING MET 
FUNCTIONARISEN IN DE PROVINCIE

I Benoeming tot stadhouder

I BENOEMING TOT STADHOUDER

20 Aantekeningen van Albert Ruyl, van een besogne over het opstellen van de 
commissie voor de stadhouder Willem II, 5 november 1647, klad; met bijlagen, 
1585, afschriften
1647 3 stukken

21 Stuk houdende een betoog van een Orangistisch lid uit één der Hollandsche 
Stedelijke regeringen om het stadhouderschap erfelijk te maken
(1748) 1 stuk

II Problemen over de aanstelling van functionarissen

II PROBLEMEN OVER DE AANSTELLING VAN FUNCTIONARISSEN
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a Stedelijke functionarissen

A STEDELIJKE FUNCTIONARISSEN
a.1 burgemeester en vroedschappen

A.1 BURGEMEESTER EN VROEDSCHAPPEN

22 Stukken betreffende geschillen tussen regeringsleden van Gorinchem over de 
electie van magistraten, 1653, net en afschriften.

6 stukken
In handen van een commissie van onderzoek bestaande uit Haarlem, Amsterdam, Gouda, Alkmaar 
en Medemblik.

23 Rekest van schout en gerecht van Akersloot aan de Staten van Holland om 
toestemming tot instelling van een vroedschap van vijftien personen, 1673, 
afschrift; met bijlagen, 1673, net en afschrift.

3 stukken
In handen van de baljuw van Kennemerland.

24 Stukken betreffende de partijvorming in Middelburg en de daaruit ontstane 
procedures tegen enige afgezette regenten. klad, net en afschriften
1706-1711 1 omslag
Deze regenten hadden zich tot het Hof van Holland gewend om mandement maintenue, maar 
hiertoe was het nodig de resolutie van de Staten van Holland van 21 oktober 1705 in te trekken, 
hierom werd deze zaak in handen gesteld van de commissie van Justitie van de Staten van Holland.
Deels in druk.

25 Stukken betreffende de geschillen tussen de regenten van Weesp onderling over 
benoemingen door burgemeesters en vroedschappen in functies in Weesp, 1718-
1722.

1 pak
Beide partijen van de regering hebben zich tot de Staten van Holland gewend met het verzoek een 
nieuwe regeringsreglement op te stellen waardoor een eind aan de onlusten zou komen.
In handen van de commissie van Justitie.
Deels in druk.
Deels in tweevoud.

26 Stukken betreffende de invoering van een regeringsreglement door de Staten van 
Holland voor Hilversum om een eind te maken aan de geschillen tussen de 
ingezetenen en de regering. concept en afschriften
1721-1722 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

27 Stukken betreffende de vernieuwing en verlening van het octrooi van 27 oktober 
1703 inzake de magistraatsbestelling in Woerden, en betreffende problemen bij de 
installatie van Willem Costerus als lid van de vroedschap, 1645, 1690, 1703, 1717, 
1718 en 1722, netten en afschriften
1722 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

28 Stukken betreffende de geschillen in de regering van Oudewater in 1723, 
betreffende het stemmen van de secretaris bij de burgemeestersverkiezing aldaar, 
1690, 1722 en 1723; klad, net en afschriften
1723 1 omslag

29 Memorie van Gaspar van Kinschot, baljuw van de stad Oudewater, betreffende de 
weigering van Cornelis Kooren om het burgemeestersambt te aanvaarden, afschrift
1739 1 stuk
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30 Memorie van Gaspar van Kinschot, baljuw van de stad Oudewater, betreffende de 
verkiezing van Pieter van Lexmont, pachter van de Bank van Lening, tot 
burgemeester, afschrift
1741 1 stuk

31 Brief van F.A. van Wassenaar aan N.N. inzake problemen rond de nominatie en 
verkiezing van de burgemeesters in Haarlem, 1758, net; met bijlagen, afschriften
1758 4 stukken

32 Stukken betreffende de geschillen tussen de regeringsleden van Monnikendam 
over de burgemeestersverkiezing, 1733, 1767, 1768, net en afschriften
1767, 1768 1 omslag
Deels in druk.

33 Rekest van de magistraat van Den Haag aan de Staten van Holland om de 
zittingstermijn van burgemeesters en schepenen tot twee jaar te mogen beperken
z.j. 1 stuk
In druk.

a.2 schout

A.2 SCHOUT

34 Stukken betreffende een geschil tussen de regering van Enkhuizen en Jan Mook, 
schout van Enkhuizen over de continuatie van zijn aanstelling als schout, 1651 en 
1652, klad en net.

1 omslag

35 Akte, waarbij leden van de vroedschap van Weesp verklaren, dat Dirck Simonsz. van
Eyck, schout van Weesp, door Eduard Bicker, de nieuwe drost van Muiden, 
herbenoemd zou moeten worden tegen dezelfde pacht als daarvoor, 1661, afschrift;
met bijlagen, 1622, afschriften
1661 3 stukken

36 Stukken betreffende de geschillen tussen de drost van Muiden als hoofdofficier 
over Weesp en Weespercarspel en burgemeesters en regeerders van Weesp, over 
het aanstellen van de schout van Weesp, 1622, 1637, 1649, 1661 en 1662, deels 
afschriften, 1661 en 1662.

1 omslag
In handen van een commissie ad hoc.

37 Stukken betreffende geschillen in Weesp over de benvloeding door dominee 
Johannes Leels van leden van de regering van Weesp bij de benoeming van de 
schout, 1661 en 1662, afschriften.

1 omslag
a.3 griffier

A.3 GRIFFIER

38 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 24 
december 1783 betreffende geschillen tussen Elias Schorer, griffier van de stad en 
ambacht van Axel en de magistraat van deze stad; met bijlage, afschrift
1783 2 stukken
In handen van de commissie van Justitie.
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a.4 stadsklokkenist

A.4 STADSKLOKKENIST

39 Stukken betreffende de ondersteuning bij de Gecommitteerde Raden door de 
magistraat van Heusden van het rekest van Arnoldus Labaar, organist van de 
gereformeerde gemeente van Heusden en stadsklokkenist aldaar, aan de drost, om 
vermeerdering van zijn tractement, afschriften
1780 3 stukken
In handen van de heren Parvé en Van den Steen als leden van Gecommitteerde Raden.

b Functionarissen bij admiraliteitscolleges

B FUNCTIONARISSEN BIJ ADMIRALITEITSCOLLEGES

40 Stukken betreffende het proces van de stad Rotterdam tegen de oud-burgemeester
Pieter de Mey, die wordt beschuldigd gelden te hebben ontvangen van Arnoud 
Burggraaf voor diens aanstelling als commies van het college ter admiraliteit op de 
Maze 1686-1688, concepten en afschriften
1688 1 omslag
Deels in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

41 Stukken betreffende het proces van Gerard Putmans, baljuw van Delfland, tegen 
Hendrick Schagen, commies van de admodiatie van de middelen te water, in dienst 
van het college ter admiraliteit op de Maze, over het door de laatste uitoefening 
van het koopmansvak, 1687, 1692, deels afschriften.

1 omslag
Deels in druk.

42 Stukken betreffende geschillen over het ontslag van Jacob Josias van Bredenhof als 
secretaris van Hoorn, omdat dit ambt onverenigbaar is met zijn nieuwe functie van 
secretaris van het college ter admiraliteit van West-Friesland en het 
Noorderkwartier, 1714, 1715, concept en afschriften.

1 omslag
Deels in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

c Overige functionarissen

C OVERIGE FUNCTIONARISSEN

43 Stukken betreffende het geschil tussen de ontvanger-generaal Jacob van Volbergen 
enerzijds en de erfgenamen van Philips Doubleth, de voorgaande ontvanger-
generaal van de Verenigde Nederlanden, anderzijds over de wederzijdse liquidatie. 
klad en afschriften
1673-1677 6 stukken

44 Aantekeningen van vroedschapsvergadering van 11 februari tot 30 april 1782 en van 
"Poncten voor het Geselschap" van 14 februari 1784, van de vroedschap van 
Rotterdam betreffende het aanstellen van een kapitein voor het stadsjacht en een 
"tweede klapperman", 1782 en 1784, klad en net.

2 stukken

45 Memorie betreffende de oplossing van het geschil tussen Carel Willem van der 
Hulst en N.N. over de vervulling van ambten
z.d. 1 stuk
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III Bemoeiingen van de Staten van Holland met functionarissen in de provincie en hun werkzaamheden

III BEMOEIINGEN VAN DE STATEN VAN HOLLAND MET FUNCTIONARISSEN IN DE 
PROVINCIE EN HUN WERKZAAMHEDEN

46 Lijst van tractementen van professoren der Leidse universiteit
1581 1 stuk

47 Formulier van eed voor de magistraten van de verschillende stedenals 
commissarissen van de Staten van Holland tot het uitvoeren van de ordonnantie op
de 200e penning, afschrift
1643 1 stuk

48 Akte houdende een accoord tussen de stad Alkmaar en de dorpen van 
Geestmerambacht over de verkiezing van een penningmeester of collecteur van de 
contributiën nodig voor het onderhoud van de molens in het ambacht, concept
1671 1 stuk
Geschreven door Gaspar Fagel.

49 Rekest van Hugo du Blois aan de Staten van Holland om benoemd te mogen 
worden tot commies-generaal tot recherche der gemene landsmiddelen in het 
Noorderkwartier, net; met bijlagen, afschriften
1677 1 katern en 1 stuk
In handen van Gecommitteerde Raden.

50 Instructies voor commiezen ter recherche van de gemene landsmiddelen, concept,
17e eeuw 2 stukken

51 Brief van Jan den Ende aan de Gecommitteerde Raden van Holland inzake het 
register te houden door pachters en collecteurs van de gemene middelen te 
Heusden en omliggende dorpen, ten dienste van de pachter van het kleinzegel, net
1700 1 stuk

52 Memorie betreffende het beëdigen van de wijnkopers in verschillende Hollandse 
steden, begin 18e eeuw, afschrift.

1 omslag

53 Stukken betreffende de geschillen tussen de regering van Schoonhoven enerzijds 
en de vrouwe en regenten van de heerlijkheid Goudriaan anderzijds over de 
competenties bij het afhoren van de rekening, 1707, concept, net en afschriften.

1 omslag
In handen van commissie van Justitie.

54 Lijst van de ambten te begeven door de Gecommitteerde Raden van Holland, 1717; 
met vermelding van de tractementen, afschrift
1717 1 katern

55 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 16 
augustus 1725 betreffende het rekest van Gerard Hendrik Storm, baljuw van 
Woudrichem om opheldering over de wijze van opmaken van rekeningen; met 
bijlage, afschrift
1725 2 stukken

56 Stukken betreffende het toezicht op de notarissen binnen de jurisdictie van Den 
Haag en de aanstelling van commissarissen in verband met de heffing van het 
kleinzegel, (1731), klad, net en afschriften.
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7 stukken

57 Brief van de raadpensionaris Simon van Slingeland aan Jacob Gilles inzake een 
instructie voor de ontvangers der verpondingen te Haarlem, van 28 december 1733, 
1733, concept; met bijlage, concept
1733 3 stukken

58 Stukken betreffende de vacante post van curator der Leidse universiteit, waarnaar 
de Haarlemse oud-burgemeester Sylvius en de president van de Hoge Raad van 
Bijnkershoek hebben gesolliciteerd, 1733, klad en concept.

3 stukken

59 Rekest van Johanna Kerby, weduwe van Wolfert Nobelingh, advocaat-fiscaal en 
procureur-generaal, aan Staten van Holland om uitbetaling van het achterstallige 
tractement van haar echtgenoot, 1734, net; met bijlagen, afschriften
1728 5 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

60 Uittreksel uit de resoluties van de Raad van State betreffende het ontslag van de 
thesaurier-generaal Hop
1769 1 stuk

61 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 23 
oktober 1778 houdende het advies van de Gecommitteerde Raden op een rekest 
van Martinus Heycoop, schout en secretaris van Lekkerkerk om wijziging van het 
42e artikel van het reglement van de heerlijkheid Lekkerkerk of verhoging van zijn 
tractement; met bijlagen, afschriften
1778 3 stukken

62 Brief van de hoofdgaarder der impost op het brandhout, bier en grove waren, 
Abraham Vos, aan N.N. waarin hij verzoekt om verhoging van zijn tractement, 
(1783), net.

1 stuk

63 Extract uit de resolutiën van de Heren Staten van Holland en West-Friesland.
10 februari 1785 1 stuk

64 Formulieren van eed voor schepenen en officieren in steden en op het platteland op
het handhaven van de ordonnanties, opbrengst en heffing van de gemene 
landsmiddelen, z.d., concepten.

65 Plakkaat van de Staten van Holland inzake de controle die door de pachter van de 
impost op de boter moet worden uitgeoefend, (18e eeuw), concept.

1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.
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D Buitenlandse aangelegenheden

D BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN
I Aantekeningen over buitenlandse aangelegenheden

I AANTEKENINGEN OVER BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN

66 Aantekeningen, gehouden door Adriaan van Strijen van besognes over 
verschillende buitenlandse aangelegenheden, waarover de gedeputeerde van 
Haarlem nog moet oordelen. klad
1654-1662 1 omslag

67 Aantekeningen inzake verschillende secrete resoluties van de Staten van Holland 
1653-1660, betreffende de buitenlandse politiek
(1660) 1 stuk

II Nederlandse gezantschappen in het buitenland

II NEDERLANDSE GEZANTSCHAPPEN IN HET BUITENLAND
a Instructies

A INSTRUCTIES

68 Aantekeningen van Gillis de Glarges van besognes, gehouden op 11 en 13 juli 1629 
over het vaststellen van een instructie voor de ambassadeur die naar Rusland wordt
gezonden, klad
1629 1 stuk

69 Aantekeningen van Adriaan van Strijen van besognes, betreffende de instructies 
voor de ambassadeurs die naar Frankrijk, Spanje en Engeland worden gezonden. 
klad
1660-1662 1 omslag

70 Instructies voor de Nederlandsche ambassadeurs in Frankrijk en Engeland inzake 
een met deze landen te sluiten verbond, afschrift
1661 1 katern

71 Instructie van de Staten-Generaal voor de heren Meerman en van Vrijbergen, 
gedeputeerden in de Staten-Generaal, respectievelijk van Holland en Zeeland, als 
afgevaardigden naar Brussel voor de onderhandeling met de comptabele van 
Castillië, afschrift
1669 1 stuk

72 Uittreksel uit de instructie van 1 juli 1671 voor Jan Walraad graaf van Welderen als 
gezant aan het Hof van Engeland, 1671, afschrift
1781 1 stuk

b Overige gezantschapsaangelegenheden

B OVERIGE GEZANTSCHAPSAANGELEGENHEDEN

73 Stukken betreffende de kosten van hofhouding van de gezant Willem Boreel te 
Parijs. klad en afschriftte
1648-1652 5 stukken

74 Stukken betreffende het rekest van Daniel Jan de Hochepied aan de Staten-
Generaal om benoeming van zijn zoon Daniel Alexander de Hochepied tot adjunct-
consul te Smyrna, 1705, 1710 en 1719, net en authentieke afschriften.

3 stukken

75 Rapport betreffende de arrestatie van de graaf van Wartensleben, gezant van de 
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Staten-Generaal bij de keurvorsten aan de Rijn en de Opper- en Nederrijnse en 
Westfaalse Kreitzen, door de regering van Hessen-Kassel, 1768; met bijlage
1768 1 katern
In druk

III Verzoeken om bemiddeling en steun van de Republiek in buitenlandse oorlogen

III VERZOEKEN OM BEMIDDELING EN STEUN VAN DE REPUBLIEK IN BUITENLANDSE 
OORLOGEN

76 Memorie van de resident Spiering inzake het verzoek van Zweden aan de Republiek 
om hulp, 1643, afschrift; met aantekeningen van een besogne hierover van Albert 
Ruyl, klad
1643 2 stukken

77 Aantekeningen van Albert Ruyl van besognes betreffende de bemiddeling van de 
Republiek in de Zweeds-Deense oorlog, klad
1644 3 stukken

78 Aantekeningen van Adriaan van Strijen betreffende de hulpverlening van de 
Republiek aan Denemarken tegen de aanval van Zweden en betreffende de zending
van een vloot onder Van Wassenaar van Obdam, klad
1658 5 stukken

79 Aantekeningen van Michiel ten Hove van besognes over een mogelijke 
hulpverlening van de Republiek aan Spanje in de oorlog tegen Frankrijk dat de 
Spaanse Nederlanden wil bezetten, (1683) klad.

5 stukken

80 Aantekeningen betreffende het verzoek van Engeland aan de Republiek om steun 
tegen Frankrijk in de Zevenjarige Oorlog, 1756 en 1757, klad; met bijlagen
1756 4 stukken
Een bijlage in het Frans en in druk.

IV Oorlogshandelingen van de Republiek tegen vijanden

IV OORLOGSHANDELINGEN VAN DE REPUBLIEK TEGEN VIJANDEN

81 Aantekeningen van Albert Ruyl, van besognes betreffende de oorlog met Engeland. 
klad
1652-1654 1 omslag

82 Missive van Aert Janse van Nes geschreven op het schip de "Eendracht" aan de 
Staten-Generaal van 12 augustus 1667, over de verrichtingen van de vloot op de 
Engelse kust, afschrift
1667 1 stuk

V Problemen in of met het buitenland

V PROBLEMEN IN OF MET HET BUITENLAND

83 Aantekeningen van besognes van Albert Ruyl betreffende de handel op de 
Ottomaanse Porta, 1644, 1652 en 1653, klad.

1 omslag

84 Stukken betreffende de Sonttol en de Oldenburgse tol, 1650 en 1659, klad en 
afschriften.

3 stukken
Een stuk in het Duits.
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85 Stukken betreffende Hollandse schepen opgebracht in de Zweedse wateren door 
schepen met Franse en Zweedse commissiebrieven, in strijd met het 
handelsverdrag gesloten tussen de Republiek en Zweden, 1678 en 1679, concept, 
net en afschriften.

1 omslag
Eén stuk in druk.
Deels in het Zweeds en het Latijn.

86 Rekesten van verschillende Hollandse kooplieden handelende op Zweden aan de 
Staten om ondersteuning bij hun geldelijke aanspraken ten laste van Zweden, 1681 
en 1683, net.

2 stukken
In handen van een commissie ad hoc, waarvan Haarlem voorzitter is.

87 Aantekeningen van Jacob Akersloot betreffende de schadeloosstelling van 
Hollandse kooplieden, wegens in de baai van Vigos in beslag genomen goederen
1708 1 stuk

88 Lijsten van schepelingen die in slavernij zijn gebracht in Algiers en Tunis, verdeeld 
naar land van afkomst, 1713, klad en afschriften.

5 stukken en 1 katern

89 Stukken van Albert Fabricius betreffende voorschotten op de betaling aan de 
keizerlijke raadsman en historiograaf Jean Dumont door Gregoire Guillaume de 
Kivehner, raadsheer in de koninklijke Rekenkamer van Hongarije. net en afschriften
1715-1727 1 omslag
In het Frans, het Duits en het Latijn.

90 Aantekeningen van Albert Fabricius van een besogne betreffende het rekest van de 
Engelse ambassadeur Cadogan, verzoekende de gevangenname van de thesaurier 
van de Zuidzee Compagnie, Robert Knigt, 1721; met bijlage
1721 2 stukken

91 Akte waarbij C.F. du Breuil verontschuldigingen aanbiedt aan de Russische gezant, 
Prins de Kouvakin voor artikelen, opgenomen in de krant, uitgegeven door Du 
Breuil, afschrift
1722 1 stuk

92 Aantekeningen, gehouden door Albert Fabricius van besognes betreffende het 
octrooi door keizer Karel VI verleend aan de O.I. Compagnie in de Oostenrijkse 
Nederlanden, klad
1723 4 stukken

93 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 28 maart 1770 inzake de 
conferentie met Pruisen over te nemen maatregelen tegen overstromingen van de 
rivieren, 1770; met bijlagen
1770 3 stukken

94 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten-Generaal van 21 augustus 1780 
betreffende mogelijke pogingen om aan de bisschop van Luik een prins uit het 
Oostenrijkse huis toe te voegen als coadjutor, 1780

1 stuk

95 Rapport van het onderzoek van de stadhouder naar de begrafenis van een soldaat 
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in het dorp Den Doel, op bevel van de luitenant-kolonel Von Schwermtz, waarover 
met de Oostenrijkse Nederlanden een grensconflict is ontstaan
1783 1 stuk
In druk.

96 Memorie van Laurent Berenger, gezant van Frankrijk in de Republiek inzake zijn 
bemiddeling bij de geschillen tussen de keizer en de Republiek over de Schelde-
opening en de slechting van de Barrière-garnizoenen in de Oostenrijkse 
Nederlanden, 1764 september 8, afschrift.

1 stuk
VI (Onderhandelingen over) verdragen

VI (ONDERHANDELINGEN OVER) VERDRAGEN
a Denemarken

A DENEMARKEN

97 Aantekeningen van Albrecht Ruyl, pensionaris van Haarlem van een besogne 
betreffende de mogelijkheid tot het sluiten van een verdrag met Denemarken, 1650
maart 18, klad.

1 stuk
b Frankrijk

B FRANKRIJK
Zie ook inv.nr. 114.

98 Stukken betreffende het sluiten van een verdrag met Frankrijk. klad, net en 
afschriften
1652-1654 1 pak

99 Aantekeningen van Adriaan van Strijen van besognes betreffende het vernieuwen 
van de verdragen met Frankrijk, klad
1655 3 stukken

100 "Verdrag van Rijswijk", vredesverdrag, gesloten tussen Frankrijk en de Staten-
Generaal, 1697; met de akten van ratificatie van dit verdrag
1697 1 katern
In druk.

c Groot-Brittannië

C GROOT-BRITTANNIË

101 Missive voor Michiel ten Hove tot bijwoning van een besogne inzake het "tractaat 
van marine" door Engeland met de Republiek te sluiten
1674 1 stuk

102 Aantekeningen van Michiel ten Hove van besognes betreffende het aangaan van 
een defensieve alliantie met Groot-Brittannië, klad
1678 2 stukken

103 Verdrag tussen de Republiek en Engeland, 1678, concept; met aantekeningen van 
Michiel ten Hove, klad
1678 1 stuk
In het Latijn.

d Luik

D LUIK

104 Stukken betreffende een door de Republiek te sluiten verdrag met de bisschop van 
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Luik, 1653, klad en afschriften.
3 stukken

e Marokko

E MAROKKO

105 Memorie van Johannes Smits Heppendorp, consul in Salee, voor de Staten-
Generaal over de wenselijkheid om vrede met de koning van Marokko te sluiten, 
(2e helft 17e eeuw), afschrift.

1 stuk

106 Aantekeningen van een besogne op 17 juni 1730 betreffende de vrede met Marokko 
en de prijs van het vrijkopen van slaven, klad
1730 1 stuk

107 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van
19 september 1772 betreffende vredesonderhandelingen met de keizer van 
Marokko
1772 1 katern

f Noord-Amerika

F NOORD-AMERIKA

108 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 22 december 1779 
betreffende een memorie van Amsterdam waarbij zij hun houding in de zaak "Paul 
Jones", de sluiting van een handelsverdrag met Noord-Amerika verdedigen
1779 1 stuk
In druk.

g Portugal

G PORTUGAL

109 Aantekeningen van de pensionaris Albert Ruyl van besognes over geschillen met 
Portugal over de West-Indische bezittingen. klad
1642-1648 2 stukken

110 Aantekeningen van besognes van de pensionaris Albert Ruyl betreffende de hulp te 
verlenen aan de W.I.C. in Brazilië. klad
1649-1652 1 omslag

111 Aantekeningen van Adriaan van Strijen van besognes over de geschillen met 
Portugal. klad
1647-1663 1 omslag

112 Memories waarin de V.O.C. bedenkingen oppert tegen een vrede met Portugal
1659 1 stuk en 1 katern

113 Stukken betreffende de vredesonderhandelingen met Portugal in het bijzonder 
over de W.I.C.-bezittingen in Brazilië, (1659), net en afschriften.

1 omslag
h Spanje

H SPANJE

114 Aantekeningen van Albert Ruyl met besognes betreffende de onderhandelingen 
met Frankrijk en Spanje ter voorbereiding van de vrede van Munster. klad
1644-1648 1 omslag
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i Zweden

I ZWEDEN

115 Aantekeningen van Michiel ten Hove betreffende de onderhandelingen met 
Zweden te Nijmegen over vrede, 1678 en 1679, klad; met bijlagen, 1678 en 1679, net 
en afschriften.

1 omslag
Deels in het Latijn.

j meerdere landen

J MEERDERE LANDEN

116 Aantekeningen van Jacob Akersloot over de vredesonderhandelingen tijdens de 
Spaanse Successieoorlog, concept
1710 1 stuk

117 Aantekeningen van Albert Fabricius van besognes over de toetreding van de 
Republiek tot het "tractaat van Wenen", klad
1725 1 stuk

118 Aantekeningen van Albert Fabricius van een besogne betreffende het "tractaat van 
Hannover", gesloten tussen Frankrijk, Engeland en Pruisen, 1725 oktober 24, klad.

1 stuk

119 "Preliminaire artikelen" van het Tractaat (van Wenen) tussen de keizer van 
Oostenrijk en Frankrijk ter beëindiging van de Poolse Successieoorlog, afschrift
1736 1 stuk
In het Frans.

120 Stukken betreffende het verdrag van "gewapende neutraliteit", gesloten tussen 
Rusland, Denemarken en Zweden, waarbij de Republiek overweegt zich aan te 
sluiten, 1780, klad en afschriften.

1 omslag
Deels in druk.
Deels in het Frans.
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E Domeinzaken

E DOMEINZAKEN
I Algemeen

I ALGEMEEN

121 Aantekeningen van Gilles de Glarges van een besogne inzake de domeinen, klad
1635 1 stuk

122 Aantekeningen van Adolf Visscher van besognes betreffende de domeinen, klad
1727 3 stukken

123 Aantekeningen van Jacob Gilles van besognes betreffende de domeinen, 1732 en 
1733, klad.

4 stukken

124 Aantekeningen van de pensionaris Jacob Gilles over verschillende rekesten in de 
jaren 1734-1735 aan de Staten van Holland gericht betreffende de domeinen, klad
1735 3 stukken

II Bijzonder

II BIJZONDER
a Personeelsaangelegenheden

A PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

125 Uittreksels uit de instructie van 12 maart 1593 voor de ambtenaren van de 
Rekenkamer der Domeinen van Holland, 1619 en z.j.

2 stukken

126 Lijst van de extra -ordinaris betalingen aan de Raden en ambtenaren van de 
Rekenkamer der domeinen in de jaren 1682 en 1683
(1684) 1 stuk

127 Missive van Rekenkamer der Domeinen inzake het voorstel van Haarlem tot het 
aanstellen van Evert van Campen tot collecteur der tol te Haarlem, 1721; met 
aantekeningen
1721 1 katern
In druk.
In zesvoud.

128 Instructie van de hand van Adolf Visscher voor de Raden en rentmeester-generaal 
van de domeinen in Zuid-Holland, Kennemerland. Voorne, West-Friesland en het 
Noorderkwartier, concept
1721 1 katern

129 Aantekeningen betreffende beraadslagingen over de schadeloosstelling van 
ambtenaren van de Rekenkamer wegens het wegvallen van inkomsten uit het 
beheer van de verkochte domeinen, concept
1727 1 stuk

130 Memorie betreffende de liquidatie van de Rekenkamer der Domeinen, van de hand 
van Adolf Visscher, concept
1727 1 stuk

131 Aantekeningen van Adolf Visscher betreffende het opstellen van een nieuwe 
instructie voor de rentmeesters van de domeinen, (1727), klad.



44 Gedeputeerden Haarlem 3.01.09

1 stuk

132 Rekest van de commies van het comptoir der domeinen, Johan van der Poel, aan de
pensionaris Adolf Visscher, om verhoging van zijn traktement
1728 1 stuk

133 Lijst van ambten in 1725 en 1726 vergeven door de Rekenkamer der Domeinen, 
(1728), concept.

1 stuk

134 Memorie, geschreven door Jacob Gilles, betreffende overwegingen van de 
gedeputeerden van Haarlem inzake de instructie voor de rentmeesters-generaal 
van de domeinen, concept
1735 1 stuk

b Financiën

B FINANCIËN
b.1 tienden

B.1 TIENDEN

135 Uittreksel uit de rekening van de rentmeester van Kennemerland en West-Friesland
betreffende de tienden van waterplassen bij Hoorn
(1727) 1 stuk

136 Rekesten van de regering van Haarlem en van Philippe François, prins van 
Rubempré en Everberge, graaf van Vertin, aan de Staten van Holland om 
vermindering van de tienden te Schoten, afschriften
1729 2 stukken

137 Aantekeningen van Adolf Visscher over een gedrukte memorie, houdende de 
redenen waarom de tienden niet behoren te worden verminderd, (1730), concept.

1 katern

138 Memorie van Jacob Gilles betreffende de warmoestienden in de 
ambachtsheerlijkheden Noord- en Zuid-Scharwou, Broek en Sint Pancras
(1731) 1 stuk

139 Rekest van Abraham van Bladergroen c.s. aan de Staten van Holland en West-
Friesland om pachter te mogen worden van de warmoestienden van de "Maede" te 
Delft, 1735, afschrift; met bijlage, afschrift
1735 2 stukken
In handen van de commissie tot verkoop van de domeinen.

140 Memorie betreffende de opbrengst van tienden in verschillende plaatsen in het 
Noorderkwartier
(1736) 1 stuk

b.2 Inkomsten uit domeinen

B.2 INKOMSTEN UIT DOMEINEN

141 Lijst van ambachtsheerlijke inkomsten in de verschillende dorpen in Kennemerland 
en van de uitgaven aan ambtenaren, (1723); met aantekeningen, (1723), klad

1 katern

142 Lijst van de inkomsten van de ambachtsheerlijkheden gelegen in het Land van 
Heusden en van de samenstelling van het bestuur van de verschillende 
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heerlijkheden
(1723) 1 katern

143 Lijsten van de inkomsten en rendementen van de ambachtsheerlijkheden Oud-, 
Nieuw en Zuid-Beijerland
1724 1 katern
In druk.

144 Lijst van de inkomsten uit domeinen vallend onder de rentmeester van Brederode, 
opgesteld door A. van Assem op verzoek van Albert Fabricius, pensionaris van 
Haarlem, 1722; met begeleidend schrijven, 26 mei 1722; met bijlage
1722 3 stukken
Bijlage in druk.

145 Lijst van de inkomsten uit domeinen in West-Friesland en het Noorderkwartier
(1726) 1 stuk

146 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 20 
september 1681, betreffende een te maken specificatie van de inkomsten en lasten 
van de domeingoederen door de Raden en rekenmeesters van de domeinen
(1726) 1 stuk

147 Aantekeningen van Adolf Visscher betreffende de opbrengst van de domeinen in de
dorpen van Kennemerland, Blois en Nieuwburg, klad
1727 1 stuk

148 Uittreksel uit de staten, opgesteld door de rentmeester van Kennemerland, van de 
opbrengst der nog onverkochte domeinen, 1727; met aantekeningen, klad
1727 3 stukken

b.3 Overige financiële aangelegenheden

B.3 OVERIGE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

149 Uittreksel uit de rekening van Jan van der Essche, rentmeester-generaal van de 
domeinen en van de bede in Holland en Friesland over de jaren 1478, 1479 en 1480
(eind 16e eeuw) 1 stuk

150 Missive van de Rekenkamer der Domeinen aan de Staten van Holland van 30 juni 
1702 betreffende de verandering van het plakkaat in 1658 uitgevaardigd op de 
aflossing van cynsen, tijnzen en andere renten, 1702, afschrift; met bijlage, 1658

2 stukken
Bijlage in druk.

c Tollen

C TOLLEN

151 Stukken betreffende het geschil van Rotterdam met de Rekenkamer en de steden 
Dordrecht, Haarlem en Gouda over de heffing van tolrechten op de binnenvaarten, 
1589 en 1590, net en afschriften.

7 stukken
Netten gericht aan de stad Gouda.

152 Uittreksels uit akten betreffende de tolrechten, geheven bij de tol te Striemonde, 
1592

5 stukken

153 Aantekeningen van Adriaan van Strijen van een besogne inzake de "Brabantsche 
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Swijgende Landtol", klad
1661 1 stuk

154 Stukken betreffende het rekest van Herman Wolters, boomsluiter te Weesp aan de 
Gecommitteerde Raden om een reglement voor het openen en sluiten van de 
afsluitboom te Weesp
1700 4 stukken

155 Lijsten van steden en dorpen, die geen tol hoeven te betalen in Gorinchem en 
Schoonhoven; met specificatie van de tolrechten te Gorinchem en Schoonhoven. 
afschriften
1711-1713 3 katern
Grotendeels aan elkaar gelijk.

156 Stukken betreffende de problemen over de hoogte van de Heusdense land - en 
watertol, 1714 en 1715, klad, concept, net en afschriften.

1 omslag

157 Memorie van het groot Schippersgilde van Haarlem tegen het verzoek van Oost- en
Westzaandam, Wormerveer, Koog en Zaandijk aan de Staten van Holland om een 
octrooi tot het plaatsen van een glazen lantaarn op de zuid-westhoek van het 
buitendijkse land aan de oostzijde van Zaandam en tot het heffen van een tol van 
de voorbijvarende schepen
(1721) 1 stuk

158 Memorie houdende bedenkingen inzake een nieuwe ordonnantie tot vermindering 
van de oude tolrechten; concept en afschrift
(17e en 18e eeuw) 1 stuk
In tweevoud.

159 Stukken waaruit moet blijken dat Haarlem het recht van tolvrijheid te Kampen en 
Zwolle heeft, 1245, 1290, 1592, 1630 en 1631, afschriften, (begin 18e eeuw).

6 stukken

160 Memorie voor de heer van Brakel betreffende het ontduiken van de Haarlemse tol 
door schippers, die langs Gouda gaan, (18e eeuw), afschrift; met bijlage, 1666, 
afschrift, (18e eeuw).

2 stukken
d Verkopen van domeinen

D VERKOPEN VAN DOMEINEN

161 Plakkaat, waarbij de Staten van Holland op 15 maart 1599 aankondigen 
domeingoederen ter bestrijding van oorlogsonkosten te gaan verkopen, afschrift
1599 1 stuk

162 Aantekeningen van Gaspar Fagel als pensionaris van Haarlem van besognes 
betreffende de verkoop van de domeinen, 166 september 22 - 1667 februari 10, 
klad.

1 omslag

163 Rapport van de gecommitteerden uit de Raden en rekenmeesters van de domeinen 
inzake de verkoping van enige domeinen in het jaar 1668, voor de Staten van 
Holland, (1668), afschrift.

1 katern
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164 Akte van "conditien en voorwaarden", betreffende de verkoop door de Staten van 
Holland van een aantal erven, gelegen aan de noordzijde van het geschuthuis in het
Haagse Bos, afschrift
1705 1 stuk

165 Memorie betreffende de rechten van de stad Heusden in verschillende door de 
Staten van Holland te verkopen ambachtsheerlijkheden
(1718) 1 stuk

166 Lijst van de hoge jurisdicties, behorende tot de domeinen van de Staten van 
Holland, met een lijst van ambachtsheerlijkheden, die of tot die domeinen of aan 
particulieren behoren en van de rendementen van de heerlijkheden, de 
magistraatsbestellers en de baljuwschappen waar ze onder vallen, 1721; met 
aantekeningen.

1 katern
In druk.

167 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 19 
december 1721 betreffende de regels bij de verkoop van domeinen.

3 stukken
In druk.

168 Aantekeningen van Albert Fabricius betreffende de opbrengst en het rendement 
van te verkopen domeinen, 1721 en 1722, klad.

1 omslag

169 Rapport van de raadpensionaris Isaac Hoornbeek betreffende de verkoop van de 
domeinen, in opdracht van de Staten van Holland, gegeven bij de resolutie van 19 
december 1721, opgesteld 1722, afschrift.

1 stuk

170 Stukken betreffende de verkoop door de Staten van Holland van landerijen gelegen
in het Land van Altena, concepten
1722 2 stukken en 1 katern

171 Stukken betreffende het rekest van verschillende dorpen in Kennemerland om 
handhaving van het privilege en de non-alienando aan haar verleend door de 
graven van Holland, waardoor ze uitgesloten zullen worden
van de domeinverkoop, 1722, concept en afschriften 1 omslag

172 Aantekening van Albert Fabricius betreffende de verkoop van de 
ambachtsheerlijkheid Wijk aan Duin, klad
1722 1 stuk

173 Akten van "conditien en voorwaarden" opgesteld door de Staten van Holland voor 
de verkoop van ambachtsheerlijkheden op de veiling van 23 maart 1722, concept.

1 omslag

174 Rapport houdende aanmerkingen op de voorgenomen verkoping van de 
domeingoederen gelegen onder Beverwijk
1722 1 stuk

175 Rekest van de regering van Beverwijk aan de Staten van Holland, om de 
voorgenomen verkoop door de Staten van Holland van Beverwijk niet uit te voeren,
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1722; met bijlage
1455 1 stuk
In druk.

176 Stukken betreffende de geschillen van de ingelanden met de schout, secretaris en 
regenten van Aalsmeer en de betreffende voorgenomen verkoping van de 
ambachtsheerlijkheid door de Staten van Holland. klad, net en afschriften
1722-1734 1 omslag
In handen van de commissie tot verkoop van de domeinen.
Zie ook inv.nr. 193.

177 Lijst van prijzen, waarvoor de ambachtsheerlijkheden op 2 november 1722 zijn 
geveild en verkocht
(1722) 1 stuk

178 Missive van de Staten van Holland aan de gecommitteerden tot de verkoping van 
de domeinen van 18 februari 1723 inzake de regalia onder Hillegom, net
1723 1 stuk
In handen van Albert Fabricius lid van de commissie tot verkoop van de domeinen.

179 Aantekening van Albert Fabricius van een besogne, gehouden over de verkoop van 
de ambachtsheerlijkheden, klad
1723 1 stuk

180 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 10 
december 1723 betreffende het opstellen van een lijst van nog te verkopen 
ambachtsheerlijkheden
1723 1 stuk

181 Aantekening over het concept-advies over de verkoop van de domeinen, (1723), 
klad.

1 stuk

182 "Bekendmaking", plakkaat van de gecommitteerden uit de Staten van Holland en 
West-Friesland tot de verkoop van de domeinen, houdende veranderingen en 
aanvullingen in de gedrukte "conditien en specificatien", betreffende de verkoop 
van domeinen
1724 1 stuk
In druk.

183 Akten van "conditien en voorwaarden" van de verkoop van verschillende 
ambachtsheerlijkheden, voor verkoping op 15 mei en 17 oktober 1724.

3 stukken
Deels in druk.

184 Lijst van de opbrengst van de door de Staten van Holland in de jaren 1716-1725 
verkochte domeinen
(1725) 1 stuk

185 Lijst van de ambachtsheerlijkheden gelegen onder het baljuwschap van Delfland in 
het comptoir van Noord-Holland en het comptoir van Zuid-Holland, opgemaakt 
door Albert Fabricius, (1726), klad.

1 stuk

186 Memorie houdende het advies over de beëindiging van de deliberaties betreffende 
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de afwikkeling van de domeinzaken, 1726; met kladaantekening van Adolf Visscher
1726 1 stuk
Memorie van druk.

187 Stukken betreffende de geschillen tussen Maarten Vlaardingermond, koper van de 
ambachtsheerlijkheden Aalburg, Wijk, Veen, Genderen en Doeveren, enerzijds en 
Willem, baron Van Lier, drossaart van Stad en Lande van Heusden met 
burgemeesters, gerecht en ingelanden van Wijk en Veen anderzijds, over de 
prerogatieven van de eerstgenoemde. klad, net en afschriften
1726-1727 6 stukken

188 Akte van "verkoopconditien en voorwaarden", 1727; met lijst van de te verkopen 
ambachtsheerlijkheden, gelegen in het Land van Vianen
1727 1 katern
In druk.

189 Resolutie betreffende de verkoop van domeinen en de begeving van ambten in 
verkochte domeinen. concept
27 mei 1728 1 stuk
In druk.

190 Stukken betreffende de verkoop door de Staten van Holland van de 
ambachtsheerlijkheid in de ban van Westzaan aan de verschillende dorpen in die 
ban gelegen en de regeling van de regering, naar aanleiding van rapporten over de 
toestand der domeinen in Holland, deels klad
1728 1 omslag
In handen van de commissie tot verkoop van de domeinen.

191 "Verbaal", rapport van Adolf Visscher van een reis, in opdracht van de 
commissarissen tot de verkoop van de domeinen, tot nader onderzoek van de 
wettelijke instellingen in de nog niet verkochte ambachtsheerlijkheden, 1728, 
afschrift; met aanvulling, afschrift
1732 1 stuk en 1 katern

192 Brief van Anthonie Abraens, secretaris van Limmen aan N. Quarles, griffier van de 
grafelijkheidsrekenkamer over de verkoop van de ambachtsheerlijkheid Limmen, 
net
1729 1 stuk

193 Rapport van de gecommitteerden tot de zaken van de domeinen betreffende de 
verkoop van de ambachtsheerlijkheid van Aalsmeer; met een lijst van de rechten en
inkomsten en de samenstelling van de regering van Aalsmeer, 1729; met bijlagen, 
klad.

4 stukken
In druk.
Zie ook inv.nr. 176.

194 Memorie van de stad Gorinchem over verschillende rekesten van districten en 
dorpen om niet onder de domeinverkoping te vallen, (1729), afschrift.

1 katern

195 Aantekeningen van N.N. betreffende rekesten, rapporten en resoluties over de 
periode 1721-1728 inzake de verkoop van domeinen
(1729) 2 stukken
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196 Memorie inzake de condities waarop schepenen en regeerders van Zuid-
Scharwoude op Langedijk de ambachtsheerlijkheid van die plaats willen kopen, 
(1730); met bijlagen, 1729, afschrift
1730 3 stukken

197 Akte van "conditien en voorwaarden" van de verkoop van verschillende domeinen 
door de Staten van Holland, 1667, afschrift, (1730); met aantekeningen van Jacob 
Gilles
(1730) 1 stuk

198 Stukken betreffende de verkoop door de Staten van Holland van verschillende 
ambachtsheerlijkheden in West-Friesland aan de in die ambachtsheerlijkheden 
gelegen dorpen, (1733), klad, net en afschriften.

1 omslag
In handen van de commissie tot verkoop van de domeinen.

199 Stukken betreffende de geschillen tussen Westzaan en Westzaandam enerzijds en 
Koog, Wormerveer en Zaandijk anderzijds over de verdeling der lasten van de 
bansheerlijkheid van Westzaan, die in 1729 door de gehele ban van de Staten van 
Holland is gekocht, 1731, 1734-1736, afschriften
1736 8 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

200 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 17 mei 1771 betreffende 
het advies van Gecommitteerde Raden op het voorstel van de Staten van Holland 
tot verkoop van de ambten in het land van Vianen, 1711, met bijlage, 1771.

2 stukken

201 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 4 februari 1779 
betreffende het rekest van de ingelanden en eigenaars van landen onder 
Heeraartsberg en Bergambacht aan de Staten van Holland, om zekerheidstelling 
dat uit verkoop van het ambacht geen schade voor hen zal voortvloeien, 1779; met 
bijlage
1779 2 stukken
In druk.

e Problemen over strandvonderijen

E PROBLEMEN OVER STRANDVONDERIJEN

202 Brief van A. Coninck uit Hoorn aan Albert Fabricius van 28 december 1720 
betreffende het bevel van de Staten van Holland aan de baljuwen en 
ambachtsheren van de zeedorpen van Holland inzake het eigendomsrecht op 
"strandvonderijen", net
1720 1 stuk

203 Stukken betreffende met pest besmette op Vlieland en Terschelling aangespoelde 
goederen, 1720, 1721, klad, concept en afschriften.

1 omslag

204 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 10 juni 1729 betreffende 
het beheer over de stranden onder het baljuwschap Brederode
1729 1 stuk

205 Akte van borgstelling op 21 oktober 1701 gepasseerd voor Jan Toornheer, notaris op 
Texel door Heilje Iwents van Conspack in Zweden, voor de goederen van het 
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gestrande schip "de princes Ulrijcke, 1701, afschrift
1732 1 stuk

206 Akten op 3 april 1722 en 14 april 1732 door de rentmeestersgeneraal van de 
domeinen in het Noorderkwartier verleend aan Hendrik Reaal, baljuw van Texel en 
het Eijerland en aan Balthasar Huydekoper, schout en dijkgraaf van het eiland Texel 
tot het bewaren van de strandvonderijen, afschriften
1732 2 stukken

207 Uittreksel uit een akte van attestatie van 4 mei 1699, gepasseerd voor Jan 
Toornheer, notaris op Texel door Lambert Kickert en Pauwelis Semijn inzake het al 
dan niet kisten van overleden drenkelingen
1732 1 stuk

208 Uittreksel uit de rekening over de periode 1662-1668 van Hendrik de Goyer als 
gecommitteerde van Willem Dedel, rentmeester-generaal van de espargne, van de 
strandvonderijen op het eiland Texel en het Eijerland
(1732) 1 stuk

209 Memorie van Jacob Gilles betreffende de kosten van de berging van zes vaatjes met
(Franse) piasters die te Kolhorn op Texel en te Den Helder op het strand zijn 
gevonden, concept
1735 1 stuk

210 Stukken betreffende een door de Staten van Holland aan Scheveningse ingezetenen
verleende amnestie voor het door deze weghalen en verkopen van op het strand 
gevonden planken, 1785, deels concept.

3 stukken
Deels in druk.

211 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 12 december 1663 
betreffende de afschaffing van het strandrecht
(eind 18e eeuw) 1 stuk

f Bestrijding van konijnen in de duinen

F BESTRIJDING VAN KONIJNEN IN DE DUINEN

212 Rekest van Hendrik Duist van Voorhout, burgemeester van Delft, aan de Staten van 
Holland om vernietiging van de konijnen in de duinen bij zijn landen te Wassenaar, 
1675, afschrift; met marginale beschikking van de Staten van 21 maart 1675, 
afschrift.

1 stuk

213 Stukken betreffende de klachten van Alkmaar over de konijnenplaag in de duinen 
bij Egmond, waardoor schade wordt toegebracht aan de eigendommen van 
ingezetenen van Alkmaar, die landen grenzende aan de duinen bezitten, 1727, klad, 
concept, afschriften.

1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

g Overige domeinaangelegenheden

G OVERIGE DOMEINAANGELEGENHEDEN

214 Lijst van domeingoederen die op verschillende tijdstippen in pand zijn gegeven en 
in 1636 nog niet zijn afgelost
1636 1 stuk
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215 Stukken betreffende de eigendomsoverdracht door Ferdinandus II, keizer van 
Duitsland, aan de Staten van Holland over het halve eiland Ameland 1636 en 1637, 
net en afschriften.

5 stukken
Twee stukken in het Latijn.

216 Akte van verpachting van het "rantsoen" van Grootebroek, zijnde het aandeel uit de
opbrengst der visserij dat Grootebroek aan de Rekenkamer der Domeinen van 
Holland af moest staan, 1697, afschrift; met bijlage
1697 2 stukken

217 Stukken betreffende het geschil tussen de ambachtsheren van Oostvoorne en de 
rentmeester der Domeinen over de eigendom van binnendijken, 1724, 1729 en 1730,
klad, net en afschriften.

1 omslag

218 Aantekening van Jacob Gilles over een resolutie van de Staten van Holland van 17 
december 1630 betreffende de koop van het Eijerland, (1732), klad.

1 stuk

219 Aantekeningen van Jacob Gilles betreffende het rekest van de ingelanden van 
Nieuw-Beversoord om grafelijkheidsgors te mogen kopen, klad
1734 1 stuk
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F Financiën

F FINANCIËN
I Problemen over en pogingen tot verbetering van de financiën van Holland

I PROBLEMEN OVER EN POGINGEN TOT VERBETERING VAN DE FINANCIËN VAN HOLLAND

220 Instructie voor de "commissarissen op het redres van de verpondingen", 1627 
augustus.

1 stuk
In druk.

221 Aantekeningen van Albert Ruyl van een besogne betreffende de commissie van 
mesnage, klad
1649 1 stuk
De commissie van mesnage was een commissie die de financiën van Holland bekeek en onderzocht 
waarop bezuinigd zou kunnen worden.

222 Aantekeningen van Albert Ruyl van een vergadering met Gecommitteerde Raden 
over het heffen van een vrijwillige schatting ten behoeve van de Republiek, klad
1652 1 stuk

223 Memorie, houdende een voorstel tot versterking van 's Lands kas in tijd van nood 
door de ingezetenen hun gouden en zilveren voorwerpen aan de staat in leen te 
doen geven, 1653, afschrift met aantekeningen, klad
1653 2 stukken

224 Aantekeningen van Albert Ruyl, van een besogne op 6 mei 1654, over de financiële 
problemen van de Republiek, klad
1654 1 stuk

225 Memorie van de commissarissen "op het redres van de finantie", die op 24 februari 
1678 van de Staten van Holland de opdracht gekregen hebben advies uit te brengen
over de reden van het verval van de financiën, de mogelijkheden tot herstel en de 
mogelijkheden de belastingen beter te innen en fraude tegen te gaan, 25 november
1678.

1 katern
Als commissarissen waren benoemd: Ph. Zoete de Lake, Van Villers, Johan van Thilt en Johan Hudde.

226 Aantekeningen van Michiel ten Hove van besognes over het "redres van de finantie 
van Holland". klad
1680-1688 1 omslag
Michiel ten Hove werd op 10 februari samen met de heren Van Villers, Goes en Hop benoemd tot 
"commissarissen tot het redres van de financiën van Holland".

227 Memorie betreffende het conceptrapport tot herstel van de financiën, afschrift
1685 1 stuk

228 Aantekeningen van Michiel ten Hove betreffende een herstel van de financiën van 
het Zuiderkwartier, 1685, klad en concept.

1 omslag

229 Memorie over een verbetering van de financiën van Holland door het uitgeven van 
qualificatiebrieven*, (17e eeuw), concept; met bijlage, (17e eeuw), concept.

2 stukken
* Akte die men moest kopen alvorens men naar een ambt mocht solliciteren. Er was een verdeling in
verschillende klassen naar de jaarlijkse inkomsten uit een ambt.
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230 Resolutie van de Staten van Holland waarin aan de leden van de commissie tot 
onderzoek van de financiën van Holland wordt opgedragen concept-plakkaten en 
waarschuwingen op te stellen zoals is overeengekomen in de vergadering van de 
Staten van Holland van 1722 mei 24, 30; met bijlage, concept
1722 2 stukken

231 Memorie inzake de mogelijkheden tot het saneren van de financiën van Holland
(1722) 1 katern

232 Stukken betreffende in 1743 en 1744 in het werk gestelde pogingen om de financiën 
van Holland te saneren; met gebruikmaking van de rapporten van 1678, 1717 en 
1722 hierover, 1743 en 1744, klad en afschriften.

1 omslag

233 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten van Holland, van 19 september 
1788, houdende het concept-plakkaat inzake een verplichte lening, uit te schrijven 
door de Staten van Holland, 1788; met klad-aantekeningen
1788 2 stukken
In druk.

II Gegevens verzameld als voorbereiding voor de rapporten tot herstel van de financiën van Holland

II GEGEVENS VERZAMELD ALS VOORBEREIDING VOOR DE RAPPORTEN TOT HERSTEL VAN 
DE FINANCIËN VAN HOLLAND

Besogne 1654

BESOGNE 1654

234 Lijst van de opbrengst van de verpondingen in Holland, 1654, afschrift; met 
bijlagen, 1653, 1653, klad. 1 katern en 3 stukken

Besogne 1685-1688

BESOGNE 1685-1688

235 Staten van de opbrengsten uit belastingen over de periode 1654-1685; met staten 
van achterstallige betalingen, opgesteld ten behoeve van de commissie "tot redres 
van de financiën van Holland". afschriften 1685
1654-1685 1 pak

236 Staten van inkomsten en uitgaven van Holland, opgesteld ten behoeve van de 
commissie "tot redres van de financiën van Holland". afschriften
1672-1685 1 pak

Besogne 1718-1722

BESOGNE 1718-1722

237 Staten van de inkomsten uit belastingen over de jaren 1708, 1711 en 1717-1722, 
opgesteld ten behoeve van de commissie tot onderzoek van de financiën van 
Holland, 1708, 1711, 1717-1722, afschriften
1718-1722. 1 omslag
Deels in druk.

238 Staten van lasten en inkomsten van Holland, opgesteld ten behoeve van de 
commissie tot onderzoek van de financiën van Holland, 1718 -1722, klad, concept en
afschriften.

1 pak
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Besogne 1743-1744

BESOGNE 1743-1744

239 Staten van de opbrengsten van los- en lijfrenten ten laste van Holland, 1719, 1720, 
1724 en 1733, z.d., concept en afschriften
(1743) 1 omslag

Besogne 1782

BESOGNE 1782

240 Stukken betreffende de lasten en inkomsten van de Staten van Holland in verband 
met pogingen tot sanering van de financiën, 1774, 1775, 1779 en 1782.

1 omslag
Twee stukken in druk.

III Geschillen over de financiële verhouding in de betalingen tussen het Zuider- en het Noorderkwartier

III GESCHILLEN OVER DE FINANCIËLE VERHOUDING IN DE BETALINGEN TUSSEN HET 
ZUIDER- EN HET NOORDERKWARTIER

241 Stukken betreffende de geschillen tussen het Zuider- en Noorderkwartier van 
Holland over hun respectieve bijdragen in de gemeenschappelijke lasten, 
afschriften
1688 3 katernen

242 Memorie betreffende de vorderingen in de onderhandelingen over de gemene 
middelen, in het bijzonder inzake het advies van Gecommitteerde Raden over de 
administratie van de financiën in het Noorder- en Zuiderkwartier
1721 1 stuk
In druk.

IV Verleningen van octooi voor het houden van plaatselijke loterijen

IV VERLENINGEN VAN OCTOOI VOOR HET HOUDEN VAN PLAATSELIJKE LOTERIJEN

243 Octrooien voor loterijen door de Staten van Holland aan kerkmeesters in 
verschillende plaatsen in Holland verleend, 1695, 1696, 1702-1705, 1707-1709, 
afschriften; met geleidebrieven
1712 1 pak
Deze afschriften werden aan de Staten gezonden, ingevolge de ordonnantie van de Staten van 
Holland van 6 mei 1712, aangezien de Staten het overzicht over de uitgegeven octrooien kwijt waren.
De loterijen werden gehouden tot dekking van de onkosten bij branden, reparaties aan kerken, 
pastorieën enz.
Langer en Korter Aar, 1708
Abbekerk en Lambertschapen, 1708
Alkmaar, 1695
Alphen, 1707
Asperen, 1695
Benningbroek, 1709
Berkenwoude en Achterbroek, 1708
Beverwijk, 1704
Blaricum, 1709
Brielle, 1696
Kalslagen, 1708
Edam, 1708
Egmond-Binnen en aan de Hoef, 1707
Egmond aan Zee, 1707
Giessen, 1709
Graft, 1707
Groet, 1707
Grootebroek, 1708
Haringcarspel, 1703
Hauwert, 1708
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Hem, 1707
Hoogkarspel, 1708
Hoogwoud en Aartswoude, 1707
Hoorn, 1695
Ilpendam, 1708
Katwijk aan de Rijn en Katwijk aan Zee, 1708
Koedijk, 1707
Krommenie, 1704
Krommeniedijk, 1707
Kromwijk, Bulwijk, Barwoutswaarder, Beekenes, Rietveld, de
Bree, 1708
Lansmeer, 1707
Marken, 1709
Medemblik,?
Midwoud, 1708
Nieuw-Niedorp, 1704
Nieuwendam en Waterland, 1709
Noord-Scharwoude, 1708
Nijdam, 1708
Ooster- en Westerblokker, 1708
Oosterbeek, 1709
Oostgraftdijk, 1709
Oosthuizen, 1705
Oostwoud, 1708
Oudkarspel, 1708
Petten, 1703
Purmerland, 1708
Ransdorp, 1708
Rijp, 1704
Schermerhorn, 1700, 1702
Schoorl, 1707
Sijberkarspel, 1708
Uitgeest, 1705
Veenhuizen, 1708
Venhuizen, 1707
Wadway, 1708
Warmenhuizen, 1704
Westwoud en Ouddijk, 1708
Winkel, 1707
Wognum, 1707
Wijdenes, 1709
Zunderdorp, 1707
Zuiderwoude, 1708
Zwaag, 1708

244 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten van Holland van 23 januari 1778 
betreffende de opbrengst der Generaliteitsloterijen en het verlenen van octrooien 
voor stedelijke loterijen, 1778; met bijlagen, afschriften
1778 3 stukken

V Belastingen

V BELASTINGEN
a Instelling en wijziging van belastingen

A INSTELLING EN WIJZIGING VAN BELASTINGEN
a.1 beschreven middelen

A.1 BESCHREVEN MIDDELEN
Heren en redemptiegeld.
Zie impost op zuit inv.nrs. 275 en 276.

Familiegeld

Familiegeld
Zie ook inv.nr. 332.
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245 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 16 juli 1675 betreffende 
een plan tot invoering van een nieuwe belasting die over de huisgezinnen moet 
worden omgeslagen om de benarde financiële positie van Holland te verbeteren, 
en de belastingfraude terug te dringen
1675 1 katern

246 Concept-lijsten voor het opstellen van kohieren voor het familiegeld, 1674 en 1678.
1 omslag

Deels in druk.

247 Aantekeningen van Albert Fabricius van besognes over een voorstel tot heffing van 
een familiegeld, 1717 en 1718, klad.

4 stukken
a.2 onbeschreven middelen

A.2 ONBESCHREVEN MIDDELEN
imposten op:

Begraven

Begraven

248 Memorie betreffende de mogelijkheid tot het instellen van een impost op het 
begraven
(1695) 1 stuk

Bleken

Bleken

249 Ordonnantie van de Staten van Holland inzake de verpachting van de impost op het
bleken van verschillende geweven goederen en garens, (1678), net.

1 katern
Bier

Bier

250 Ordonnanties door de Staten van Holland uitgevaardigd inzake de impost op het 
bier, met adviezen tot verbetering van die ordonnanties, 1623-1627, 1639, 1640, 
1642, 1652, 1680, klad en afschriften.

1 omslag
Deels in druk.

251 Stukken betreffende wijzigingen in de heffingen van de impost op het bier, 1627, 
1628, 1679, 1690, 1731, klad, concept en afschriften.

1 omslag

252 Stukken betreffende een generale quotisatie van de bier-impost. klad, concept en 
afschriften
1699-1701 1 omslag

253 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 1 september 1784, inzake 
een voorstel van Gecommitteerde Raden tot verandering van het artikel in de 
ordonnantie op de bieren betreffende het vervoer van bieren, 1784; met bijlage
1784 1 stuk
In druk.
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Fruit

Fruit

254 Ordonnantie van de Staten van Holland inzake de impost op fruit, 1672; met 
aantekeningen, (17e eeuw), klad.

1 stuk
Ordonnantie in druk.

Gouden en zilveren passementen

Gouden en zilveren passementen

255 Concept-ordonnantie inzake de impost op "gouden en zilveren passementen, galon
kanten galonnen, boordsels, koordsels, franjes ende allerley slagh van 
burduurwerk", z.d.; met bijlage
z.d. 2 stukken

Goud, zilver en zijden laken

Goud, zilver en zijden laken

256 Stukken betreffende de impost op goud, zilver en zijden laken, 1622 -1639, concept 
en afschriften.

1 omslag
Gemaal

Gemaal

257 Aantekeningen van Michiel ten Hove betreffende de impost op het gemaal, klad
1677 2 stukken

258 Formulieren voor de inning van de impost op het gemaal op het platteland, (1681); 
met kladaantekeningen
(1681) 1 stuk
Formulier in druk.
Formulier in drievoud.

Hoeden

Hoeden

259 Concept-ordonnantie inzake een te heffen impost op de hoeden, z.d.
(18e eeuw) 1 stuk

Hooi en vruchtbomen

Hooi en vruchtbomen

260 Uittreksel uit een rekest aan de Staten van Holland om imposten op hooi en op 
vruchtbomen en andere bomen in te willen voeren
(17e eeuw) 1 stuk

Kaarsen, olie en traan

Kaarsen, olie en traan

261 Memorie betreffende een nieuwe impost op kaarsen, olie en traan
z.d. 1 stuk
In druk.

Koffie, thee en chocolade

Koffie, thee en chocolade

262 Stukken betreffende het opstellen van een ordonnantie inzake de impost op koffie, 
thee en chocolade, 1700 en na 1727, concept.

5 stukken
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Deels in druk.
Lijnwaad

Lijnwaad

263 Concept-ordonnanties inzake de impost op lijnwaad
1621, 1625. 2 stukken

Opleggeld op graan

Opleggeld op graan

264 Ordonnantie van de Staten van Holland inzake de impost op het opleggeld van het 
graan, (17e eeuw), afschrift.

1 stuk
Olie

Olie

265 Aantekeningen van Jacob Akersloot betreffende impost op de olie, (1700), concept.
1 stuk

Rouwmantels

Rouwmantels

266 Concept-ordonnantie voor een te heffen impost op rouwmantels
z.d. 1 stuk

Schilderijen

Schilderijen

267 Ordonnantie van de Staten van Holland inzake een impost op schilderijen, 
tekeningen, kaarten, prenten, Indisch porcelein, behangels en spiegels
(18e eeuw) 1 stuk
In druk.

Suiker

Suiker

268 Concept-ordonnanties inzake de impost op de suiker, z.d.
(17e eeuw) 3 stukken

Tabak

Tabak

269 Aantekening van Adriaan van Strijen betreffende de ordonnantie inzake de impost 
op de tabak, klad
1662 1 stuk

270 Stukken betreffende het opstellen van een ordonnantie inzake de impost op de 
tabak, (1674 en 1675), concept en afschriften.

7 stukken
Deels in druk.

Turf

Turf

271 Stukken betreffende de wijziging van de impost op de turf, (1699), afschriften.
1 omslag

Uitheems hout

Uitheems hout

272 Concept-ordonnantie van de Staten van Holland inzake de verpachting van de 



60 Gedeputeerden Haarlem 3.01.09

impost op het uitheems hout
(1e helft 17e eeuw) 1 stuk

Vreemde gemaakte stoffen

Vreemde gemaakte stoffen

273 Concept-ordonnantie inzake de impost op het gebruik van "vreemde gemaakte 
stoffen"
(begin 18e eeuw) 1 stuk
In tweevoud.

Wijn en brandewijn

Wijn en brandewijn

274 Stukken betreffende de impost op wijn en brandewijn, 1622, 1623, 1628-1630, 1634, 
1636, 1641, 1652, 1659, 1680, 1769, 1778, concept, net en afschriften.

1 omslag
Zout, zeep en heren- en redemptiegeld

Zout, zeep en heren- en redemptiegeld

275 Stukken betreffende het opstellen van ordonnanties inzake de impost op het zout 
en de zeep en het heren- en redemptiegeld 1635-1701, klad, concept en afschriften.

1 omslag

276 Stukken betreffende een verbetering van de middelen op het zout, zeep, heren- en 
redemptiegeld, koffie en thee. klad en concept
1730-1733 1 omslag

in-, uit- en doorvoergelden

in-, uit- en doorvoergelden
Zie ook inv.nrs. 486-514.

Convooi- en licentgelden

Convooi- en licentgelden

277 Stukken betreffende een nieuw op te stellen lijst voor de heffing van convooi- en 
licentgelden, 1660, 1661, afschriften; met aantekeningen, klad.

1 omslag

278 Stukken betreffende de opstelling van een nieuwe plakkaat inzake de heffing van 
de convooi- en licentgelden
1665 4 stukken
Eén stuk in druk.

279 Stukken betreffende de heffing van de convooi- en licentgelden en het last- en 
veilgeld, 1680, 1681, klad, net en afschriften, 1680
1681 1 pak
Deels in druk.

280 Stukken betreffende het opstellen van een nieuwe lijst ten behoeve van de heffing 
van de convooi- en licentgelden, (1725), klad.

1 stuk en 1 katern
In druk.

Schuitgeld

Schuitgeld

281 Aantekeningen van Albert Ruyl betreffende het schuitgeld, te heffen op schepen die
op de binnenwateren varen, klad
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1639 3 stukken
Passagegeld

Passagegeld

282 Aantekening betreffende het passagegeld, geheven in verschillende Hollandse 
steden, concept
1683 1 stuk

overige onbeschreven middelen

overige onbeschreven middelen
Collaterale successie

Collaterale successie

283 Concept ordonnantie inzake de nieuwe heffing van de collaterale successie
(1716) 1 katern
In drievoud.
In druk.

284 Aantekeningen van Jacob van Akersloot van een besogne betreffende de heffing 
van de collaterale successie
1716 1 stuk

- 40e penning op onroerend goed

- 40e penning op onroerend goed

285 Concept-ordonnantie inzake de heffing van de 40e penning van onroerende 
goederen, 1716; met kladaantekeningen van Albert Fabricius
(1716) 1 stuk

286 Concept-ordonnantie inzake de heffing van de 40e penning, geheven op 
onroerende goederen, erfpachten, tienden, los- en lijfrenten, kustingbrieven, 
vrijwillige verkopingen en venduen
(1744) 1 stuk
In drievoud.

- 100e penning

- 100e penning

287 Memorie door de gedeputeerden van Haarlem ingediend ter Staten-vergadering 
inzake het voorstel tot de heffing van de 100e penning op landerijen en huizen en 
van een personele 100e penning, concept.
(1719) 1 stuk
1% op roerende goederen

288 Ordonnantie voor een heffing van 1% op alle roerende goederen en koopwaren, die
publiek verkocht worden, waarvan geen 40e penning geheven wordt, z.j., concept.

1 stuk
In druk.

Verponding op "nieuwe getimmerten"

Verponding op "nieuwe getimmerten"

289 Kohier van de verpondingen geheven over de "nieuwe getimmerten" te Rotterdam, 
over de periode 1667-1726, afschrift.

1 stuk

290 Stukken betreffende verpondingen geheven en te heffen over de "nieuwe 
getimmerten" te Amsterdam, 1691-1715 en 1724-1726, klad, net en afschriften.
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1 omslag

291 Stukken betreffende de opbrengsten van de verpondingen te Haarlem, met name 
over de "nieuwe getimmerten". net en afschrift
1725, 1735-1757 1 omslag

292 Aantekeningen van Adolf Visscher betreffende een verandering in de verpondingen 
over "nieuwe getimmerten", klad
1726 3 stukken

293 Lijst van de "nieuwe getimmerten" in Den Haag in de periode 1701-1726, 1726, 
afschrift; met begeleidend schrijven van de gecommitteerden van de Sociëteit in 
Den Haag aan de Staten van Holland, afschrift
1726 1 katern
Opgesteld in verband met het heffen van verpondingen over de "nieuwe getimmerten".

294 Stukken betreffende een wijziging van de verpondingen op de huizen en gebouwen,
1739, klad en concept.

7 stukken
Kleinzegel

Kleinzegel

295 Stukken betreffende de hoogte van het kleinzegel op de gedrukte papieren, 1664, 
1674, 1720, 1722, 1745, klad, concept en afschriften.

1 omslag
Deels in druk.
Ambtgeld

296 Aantekeningen van Adolf Visscher van besognes, gehouden over het ambtgeld, klad
1716 2 stukken

297 Aantekeningen van Adolf Visscher en Damas Guldewagen betreffende het 
ambtgeld, 1726, klad
1727 8 stukken

b Heffing en verpachting van de heffing,

B HEFFING EN VERPACHTING VAN DE HEFFING,

298 Ordonnantie van de Staten van Holland inzake de heffing en verpachting van de 
gemene middelen en inzake de heffing en verpachting van de imposten, 1653; met 
aantekeningen, klad.

2 stukken
In druk.

299 Rapporten betreffende verpachtingen van de gemene middelen in 1722, opgesteld 
door de burgemeesters Valckenburg en Trip als commissarissen van de Staten van 
Holland in Rotterdam, Delft, Schiedam en Den Haag; klad en concept, 1723; met 
retroacta, 1667-1699.

1 omslag

300 Akte van décharge van schepenen van Haarlem als commissarissen van de gemene 
middelen ten behoeve van Damas Guldewagen, gewezen secretaris der stad, inzake
de collecte van de 20e, 40e en 80e penning
1676 1 stuk

301 Rekest van Barent van Lin aan de Staten van Holland, om de impost op het bier in 
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Amsterdam te mogen collecteren
(1677) 1 stuk
In druk.

302 Aantekeningen inzake de verpachting van de collecte van de bierimpost te 
Amsterdam over de jaren 1670-1678, (1679), afschrift.

1 stuk

303 Stuk houdende het advies van het Hof van Holland betreffende het geschil tussen 
de schout enerzijds en de ingezetenen van Maasland anderzijds over de verpachting
van de collecte van verpondingen, 1685, met aantekeningen, klad
1685 2 stukken

304 Aantekeningen door Michiel ten Hove van een besogne betreffende de verpachting 
van de middelen ter zee, klad
1687 1 stuk

305 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 13 september 1692 
betreffende veranderingen in ordonnanties inzake de heffing van de gemene 
middelen
1692 1 stuk
In druk.

306 Aantekeningen van Mattheus van Valckenburg van een besogne betreffende de 
heffing van verpachte middelen, klad
1693 2 stukken

307 Rekest van de brouwers te Geertruidenberg aan de Staten van Holland om 
toestemming tot het pachten van de impost op bier, die uit Geertruidenberg naar 
de omliggende dorpen wordt verzonden, 1695, afschrift; met bijlage, afschrift
1695 2 stukken

308 Aantekeningen betreffende de collecte van de 40e penning in Gorinchem, klad
1699 1 stuk

309 Lijsten van verpachte gemene middelen in de stad en het kwartier van Brielle en in 
Gorinchem
1700 6 katernen

310 Missive van de regering van Haarlem aan Albert Fabricius inzake het verzoek van 
enige impostmeesters om toestemming tot het pachten van de collecte van 
imposten te Amsterdam, afschrift
1714 1 stuk

311 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 19 december 1716 
betreffende de te verpachten gemene landsmiddelen
1716 1 stuk

312 Rekest van de brouwers te Heusden aan de Staten van Holland om de impost op 
het bier te Heusden te mogen pachten, 1723; met bijlage, afschrift
1723 2 stukken
In handen van Gecommitteerde Raden.

313 Rekest van de magistraten en gerechten van de steden en landen van Vianen en 
Ameide aan de Staten van Holland om de verpachting der accijnsen en imposten te 
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krijgen
1738 1 stuk
In druk.

314 Memorie betreffende het "collectloon" voor het innen van verpondingen op 
landerijen in districten, die geen of te weinig "overgaaring" hebben
1766 1 katern
In druk.

315 Ordonnanties van de Staten van Holland inzake de heffing en de verpachting van de
gemene middelen; concepten
z.j. 2 stukken
In druk.

c Problemen en klachten over de belastingheffing

C PROBLEMEN EN KLACHTEN OVER DE BELASTINGHEFFING

316 Rekest van schout en gerecht van Oost-IJsselmonde aan de Staten van Holland om 
bemiddeling in haar geschil met de heer van Ridderkerk over de betaling van de 
200e penning, 1673; afschrift, met bijlagen, 1672, afschriften
1673 4 stukken
In handen van de commissie voor de 200e penning.

317 Rekest van Willem van Groenhout, gemachtigde van Johan van der Burgh te Madrid
aan de Staten van Holland om bemiddeling in het geschil over de onrechtmatige 
heffing van de 200e penning door het gerecht van Hillegom op een hofstede en 
landen gelegen te Hillegom, die eigendom zijn geworden van Johan van der Burgh, 
1673; met protestnota hiertegen van de schout en het gerecht van Hillegom
1673 2 stukken
In handen van de commissie voor de 200e penning.

318 Memorie betreffende de geschillen tussen de impostmeesters in de steden en op 
het platteland en de admodiateurs van het kleinzegel, (1674), afschrift.

1 stuk

319 Akte waarbij de commies van de ontvanger van de 200e penning over Den Haag op 
23 januari 1672 een verklaring aflegt inzake de betaling van de 200e penning door 
de raadsheren Fannius en Van Sypesteyn, afschrift
1676 1 stuk

320 Memorie van "de meeste ingezetenen" van de heerlijkheid Rhoon voor de 
gecommitteerden van de Staten van Holland tot de zaken van Justitie inzake hun 
geschil met de schout en het gerecht aldaar over een door deze uitgeschreven 
omslag
(1705) 1 katern

321 Stukken betreffende de geschillen tussen schepenen van Weespercarspel enerzijds 
en burgemeesters van Weesp anderzijds over het heffen der ordinaris en 
extraordinaris middelen in dit karspel
1712 5 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

322 Stukken betreffende de geschillen tussen de ambachtsheer, schout, 
ambachtsbewaarders en kerkmeesters van Alphen enerzijds en de ingezetenen 
aldaar anderzijds over de heffing van een personele belasting ter dekking van de 
reparatie- en bouwkosten van kerk, pastorie en school. klad, net en afschriften
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1718-1719 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

323 Rekest van de ingelanden en ingezetenen van Warmond en van de regenten van 
enige godshuizen binnen Leiden aan de Staten van Holland om bemiddeling in het 
geschil met de vrouwe van Warmond die enige dorpslasten wil invorderen, 1720, 
met bijlagen, 1714, 1718 en 1719, afschriften
1720 1 omslag
Stukken deels in tweevoud.
Een stuk in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

324 Stukken betreffende het rekest van Maria Groeninge, weduwe van Hieronimus van 
den Honert, en Cornelis Groeninge, heer van Ridderkerk, aan het Hof van Holland 
om uitspraak over belasting, geëist door Gaspar van Kinschot, raad- en 
rentmeester-generaal van de domeinen in Noord-Holland wegens de overboeking 
van land gelegen te Piershil, 1724 en 1725, afschriften.

3 stukken
Een stuk in druk.
In handen van de rekenmeesters der domeinen en van de commissie van Justitie.

325 Rekest van Daniel van Beke en Wilhelmina van Beke, kinderen en erfgenamen van 
de schout en secretaris van Bodegraven, om ordening der financiën van het 
ambacht Bodegraven door gecommitteerden van de Staten, net
1735 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

326 Stukken ingekomen van enige ingelanden van St. Adolphsland bij de Staten van 
Holland over een hun op onwettige wijze opgelegde belasting, 1736 en 1737.

1 omslag
In handen van Gecommitteerde Raden en van de steden Dordrecht, Delft, Rotterdam en Den Briel.

327 Rapport betreffende problemen rond de betaling van het collateraal door de 
Roomse kerk in Haarlem voor de pastorie en huizen van de rooms-katholieke kerk, 
1738; met bijlage.

1 omslag
In tweevoud.

328 Brief van Jan Baptist van Ceulen, pastoor te Driehuizen aan Ferdinandus Appelman, 
pastoor op het Begijnhof te Haarlem, van 14 augustus 1739, betreffende de betaling 
van de collaterale successie
1739 1 stuk

329 Stukken betreffende het geschil tussen de regenten van Wormerveer en de 
regenten van Westzaan inzake de pondheffing op de fideï-commissaire goederen 
toebehorende aan Alewijn Haantjes, 1776 en 1777, afschriften.

1 omslag
d Problemen over de grondslag van de belastingheffing

D PROBLEMEN OVER DE GRONDSLAG VAN DE BELASTINGHEFFING

330 Rekest van de secretarissen van de stad Haarlem van 29 oktober 1608 om 
opheldering over de heffing van de 40e penning van huisjes, staande op grond van 
andere eigenaars dan de eigenaars van de huisjes, 1608, afschrift
1625 1 stuk

331 Missive van de gecommitteerden ter Sociëteit te 's-Gravenhage aan de Staten van 
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Holland van (juni 1715) betreffende de taxatie van het familiegeld te Den Haag, 
afschrift
1715 1 stuk

332 Stukken, betreffende een onderzoek door pensionaris Jacob Akersloot van het 
geschil tussen de Hoge Raad met het Hof van Holland enerzijds en de magistraat 
van Den Haag anderzijds over de taxatie van het familiegeld, 1715, klad, concept en 
afschrift.

4 stukken

333 Stukken betreffende de problemen bij het heffen van het stuivergeld over 
verveende en afgekochte landen, 1717 en 1721, klad en afschriften.

1 omslag
Fabricius was lid van de commissie van het examineren van de rekeningen van het stuivergeld.
Deels in druk.

334 Lijsten van de "goede en quaade verveende landen" in Lange en Korte Aar 
opgemaakt in verband met de wijzigingen in de heffing der verpondingen
1728 2 stukken
In druk.

335 Aantekeningen van een besogne, gehouden door gecommitteerde Raden van de 
beide kwartieren van Holland met gecommitteerden uit de Provinciale Rekenkamer
over de betaling der gemene middelen in verband met iemands domicilie
1775 1 stuk

e Pogingen tot verbetering van de opbrengst van de belastingen

E POGINGEN TOT VERBETERING VAN DE OPBRENGST VAN DE BELASTINGEN

336 Memories inzake voorstellen tot het verhogen van de inkomsten uit de imposten 
op bier, wijn, zout, zeep en lakens, 1628. 6 katernen

337 Concept-instructie tot verbetering van de heffing van de pacht op de manufacturen
(1e helft 17e eeuw) 1 stuk

338 Aantekeningen van Albert Ruyl, over voorstellen tot verbetering van de opbrengst 
van de gemene middelen door de oprichting van vier colleges, die in eerste 
instantie recht zouden moeten spreken over zaken van de gemene middelen, 
(1654), klad.

1 stuk

339 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 19 juni 1708 betreffende 
middelen tot verbetering van de opbrengst van de impost op het gemaal
1708 1 stuk

340 Rekest van schout, regeerders en armmeesters van verschillende dorpen uit het 
Laagkwartier in Holland aan de Staten van Holland om wijziging van de verhoging 
van de impost op het gemaal, aangezien de heffing daarvan problemen op zal 
leveren
1712 1 stuk

341 Aantekeningen gehouden door Adolf Visscher van besognes betreffende het 
"redres van de middelen te water", klad, 1727, 1726

1 omslag

342 Aantekeningen van Jacob Gilles van besognes betreffende de verbetering van 
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impost op de waag, de ronde maat, het brandhout en de boter, 1732 en 1733, klad.
4 stukken

343 Aantekeningen betreffende mogelijke verbeteringen in de heffing van de impost op
de ronde maat, z.j., klad.

2 stukken
f Problemen over belastingreglementen

F PROBLEMEN OVER BELASTINGREGLEMENTEN

344 Memorie inzake het advies van Gecommitteerde Raden van Holland betreffende de
klachten van de brouwers over de impost op de turf, afschrift
1631 1 stuk

345 Memorie voor de Staten van Holland inzake de klachten van steden, dorpen, 
colleges en corpora over het redres-generaal van de verpondingen, afschrift
1637 1 katern

346 Memorie van de wijnkopers van Den Haag, houdende een protest tegen een 
resolutie van de Staten van Holland inzake de impost op de wijnen
(begin 18e eeuw) 1 stuk

347 Stukken betreffende rekesten van de brouwers in Holland om wijziging van de 
ordonnantie op de impost op bier
(1749) 3 stukken

348 Rekest van de gors- en ambachtsheren van Zuid-Beijerland, genaamd den Hitzert, 
aan de Staten van Holland om het pondgeld van alle verkopingen van roerende en 
onroerende goederen te mogen blijven heffen, 1773, afschrift, met memorie 
hierover, afschrift
1773 2 stukken
Afschrift vervaardigd in opdracht van de gedeputeerden van Haarlem.

g Fraude en ontduiking van belasting

G FRAUDE EN ONTDUIKING VAN BELASTING

349 Rekest van Pieter Schaep aan prins Willem van Oranje Nassau, om de misbruiken bij
de tiende penning tegen te gaan, door prins Willem doorgestuurd aan het Hof van 
Holland om advies, 1565, afschrift
z.j. 1 stuk

350 Akte van attestatie, gepasseerd voor J. Schoudt, notaris te Haarlem door enige 
gezworen branders, ten behoeve van deken en vinders van het brouwersgilde te 
Haarlem inzake de meting van enige Bredase biertonnen
1623 1 stuk

351 Rekest van de pachters van de impost op het bier over de dorpen die onder 
Alkmaar ressorteren om een bepaling tegen het "inleggen" van het impostvrije 
scherp bier, afschrift
1628 1 stuk

352 Stukken betreffende de rechten door Holland geheven op beschuit, brood, meel en 
stijfsel komende uit Utrecht en de ontduiking van deze impost door Hollandse 
bakkers uit de Zaanstreek, 1640, net en afschriften.

1 omslag
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353 Stukken betreffende de fraudes gepleegd door Adriaan van der Laan, rentmeester 
van Rijnland, 1667, klad, concept en afschriften.

6 stukken

354 Plakkaat van de Staten-Generaal van 17 november 1598 houdende een verbod op 
scheepvaart op Vlaamse havens, op uitvoer van graan, en op ontduiking van de 
convooien en licenten, 1674; met aantekeningen van Michiel ten Hove, klad.

1 stuk
In druk.

355 Stukken betreffende het proces, gevoerd tussen Adriaan Rotteveel, impostmeester 
van de gedrukte papieren over de stad Haarlem enerzijds, en Abraham Casteleyn, 
courantier aldaar en diens erfgenamen anderzijds voor schepenen van Haarlem en 
voor Gecommitteerde Raden van Holland over het ontduiken van impost op de 
gedrukte papieren door Abraham Casteleyn. klad, net en afschriften
1674-1681 1 omslag

356 Stukken betreffende het proces tussen Adriaan Rotteveel c.s., impostmeester van 
het bier te Alphen, enerzijds en verschillende herbergiers en bierstekers aldaar, 
anderzijds, voor het Hof van Holland. afschriften
1675-1678 7 stukken

357 Concept-ordonnantie van de regering van Dordrecht tegen de fraudes en 
misbruiken bij de heffing van de impost op de wijn
(17e eeuw) 1 stuk

358 Stukken betreffende het misbruik, gemaakt van de biertonnen tot nadeel van de 
brouwers, 1706, 1707, 1719 en 1722.

4 stukken
Deels in druk.

359 Concept-plakkaat van de Staten van Holland tot "weringe van sluikerijen" bij de 
belastingen, na 1711.

1 stuk

360 Rekest van burgemeesters, schepenen en vroedschappen van Oostzanen en 
Oostzaandam om maatregelen tegen de door enige inwoners gebezigde praktijk 
om akten over niet-geldswaardige percelen te transporteren tot ontduiking van de 
betaling van de verpondingen en 100e penning, 1733, afschrift; met bijlage, afschrift
1733 2 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

361 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 11 mei 1768 betreffende 
een missive van Gecommitteerde Raden aan de Staten van Holland over de 
ontduiking der betaling van het waaggeld, 1768; met bijlage
1768 2 stukken
In druk.

362 Brief van Gecommitteerde Raden aan de Staten van Holland van 14 juli 1769 inzake 
het heffen van dubbele impost op brandewijn in geval van fraude, afschrift
1769 1 stuk

363 Stukken betreffende het proces tussen Gualtherus Holtius, baljuw van Koudekerk 
enerzijds tegen Maarten Benschop, schoenmaker en alleen in de slachttijd slager, 
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anderzijds wonende in het ambacht van Oudshoorn en de Gnephoek, voor 
schepenen van Leiden en Gecommitteerde Raden en de Staten van Holland over de 
ontduiking van de impost op het bestiaal, 1769 en 1770, net en afschriften.

1 omslag
Deels in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

364 Stuk houdende de aanschrijving van de Gecommitteerde Raden aan de eerste 
deurwaarder inzake het proces van Willem Gerrit Dedel Salomonsz, hoofdofficier 
van Amsterdam, tegen Wouter Jan Kuyper, wijnkoper te Amsterdam, over een door 
deze gepleegde fraude, afschrift
1772 1 stuk

365 Stukken betreffende wijzigingen in de "doceuren" door de Staten van Holland aan 
de korenmolenaars te betalen, 1778 en 1779.

2 stukken
Douceur is de subsidie door de Staten betaald aan eerlijke korenmolenaars, om hen op die manier 
voor de verleiding tot het plegen van fraude (art.21 van de ordonnantie van de impost op het 
gemaal) te behoeden.

366 Stukken betreffende het proces gevoerd voor baljuw en schepenen van Den Haag 
tegen Christiaan Ludwig Wagner, koopman in wijnen, over de beschuldiging van 
ontduiking van de impost op de wijn, 1784 en 1785, deels afschriften.

1 omslag
Deels in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

367 Rekest van Daniel Cloribus, pachter van de impost op het bestiaal in Haarlem, aan 
de Gecommitteerde Raden om het opstellen van bepalingen om de ontduiking van 
die belasting tegen te gaan, z.d., afschrift.

1 stuk
h Verzoeken om

H VERZOEKEN OM
h.1 vrijstelling van belasting

H.1 VRIJSTELLING VAN BELASTING

368 Rekest van de brouwers te Haarlem aan de Staten van Holland om bemiddeling bij 
hun proces gevoerd voor de Hoge Raad tegen de regering van Haarlem over de 
vrijdom van de impost op de turf, 1604, afschrift; met bijlagen, afschriften
1604 4 stukken

369 Rekest van Abraham Lubberts Bus te Haarlem aan de Gecommitteerde Raden van 9
januari 1625 om vrijstelling van de betaling van de 40e penning voor een stuk land 
met een loods, gelegen buiten de Kruispoort van Haarlem, 1625, authentiek 
afschrift
1625 1 stuk

370 Aantekeningen van Adriaan van Strijen van een besogne betreffende het verzoek 
van 's-Gravenland om vrijstelling van de verpondingen, 1666, klad en net.

2 stukken

371 Rekest van schout en gerecht van Rijswijk aan de Staten van Holland om het 
verzoek van Johan Henneman, rentmeester van Maria Anna van den Tympel, gravin
van Wacquen om vrijstelling van de 200e penning van een woning te Rijswijk, af te 
slaan, 1671, net; met bijlage, afschrift
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1671 2 stukken

372 Rekest van schout, buurmeesters en gerecht van Kronenburg aan de Staten van 
Holland om ontheffing van de betaling van de 200e penning, afschrift
1674 1 stuk

373 Rekest van hoofdingelanden, dijkgraaf en heemraden van Heerhugowaard aan de 
Staten van Holland om vrijstelling van het betalen der recognitiegelden, (1677), 
afschrift; met bijlage, afschrift
1677 2 stukken

374 Lijst van de kwijtscheldingen van de verpondingen over de jaren 1679 -1685, 
afschrift
1685 1 stuk

375 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 25 maart 1692 inzake het 
rekest van L. Longas, secretaris van de Spaanse ambassade in Den Haag, om 
vrijstelling van de verpondingen voor het huis van de ambassade te Den Haag
1692 1 stuk

376 Stukken betreffende het rekest van Cornelis de Jonge van Ellemeet en Jacob Verhey 
aan de Staten van Holland om vrijstelling van de betaling van de 100e en 200e 
penning over goederen, nagelaten door Johanna de Jonge van Ellemeet
1695 5 stukken

377 Akte van kwijtschelding door de Gecommitteerde Raden voor schout en schepenen 
van Tetterode, Aalbersberg en Vogelezang van verpondingen over woningen en 
landen door zand zijn ondergestoven, 1711 en 1712, afschriften.

3 stukken

378 Stukken betreffende de rekesten van verschillende pachters van de wijn en 
brandewijn aan de Staten van Holland om vrijstelling van de impost op dranken bij 
het transport van de ene plaats naar de andere, 1711 en 1716, klad, concept en 
afschriften.

1 omslag

379 Memorie houdende het advies van de Gecommitteerde Raden op het rekest van 
baljuw, gerecht en heemraden van Spijk aan de Staten van Holland om ontheffing 
van de extraordinaris verponding of 200e penning, concept
1717 1 stuk

380 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 1 juni 1718 inzake de 
rekesten van de ingelanden van de Alloysenpolder en van die van de Zuidpolder, 
van de Noordpolder en van het Oude Land om vrijstelling van de verpondingen
1718 1 stuk

381 Aantekening betreffende de kwijtschelding van de verpondingen voor verschillende
plaatsen in Holland, concept
1721 1 stuk

382 Memorie voor de gedeputeerden van Haarlem betreffende het verzoek van Vianen 
om vrijstelling van de betaling van de 100e penning en 200e penning, concept
1740 1 stuk



3.01.09 Gedeputeerden Haarlem 71

383 Memorie over het verzoek van Nicolaas Bellaard, emeritus predikant te Leerdam, 
om vrijstelling van de collaterale successiebelasting over de nalatenschap van zijn 
overleden echtgenote Johanna de Bruyn
(1749) 1 stuk
In druk.

384 Memorie betreffende de vrijdom van verpondingen verleend aan de 
droogmakerijen van Hazerswoude en Zegwaard en te verlenen aan Zoetermeer, 
Stompwijk en Wilsveen
(1760) 1 stuk

385 Aantekeningen van Cornelis de Ville uit de resoluties van de Staten van Holland 
over de periode 1754-1764 betreffende vrijdom van verpondingen van de impost op
turf, grove waren, bier en het gemaal, verleend aan hofjes te Dordrecht, Amsterdam
en Haarlem
(1764) 1 stuk

386 Rekest van de grutters van de dorpen in Zuid-Holland aan de Staten van Holland 
om opheffing van het verbod om hun waren vrij naar plaatsen onder andere 
belastingdistricten te verzenden, 1768; met bijlage
1768 2 stukken

387 Stukken betreffende de rekesten van de lijnwaadblekers uit verschillende plaatsen 
in de omgeving van Haarlem aan de Staten van Holland om vrijstelling van de 
impost op turf en om een verbod tegen de invoer van buitenlands gebleekt 
lijnwaad, 1768 en 1779, deels afschriften.

5 stukken
Deels in druk.
In handen van de commissie voor de commercie.

388 Stukken betreffende het verzoek van de crediteuren van Willem Berg, klerk ter 
griffie van de Staten-Generaal, om vrijstelling van de impost op het collateraal over 
een niet aanvaarde nalatenschap, 1772, deels afschriften.

3 stukken
Deels in druk.

389 Aantekening van Cornelis de Ville betreffende het advies van Gecommitteerde 
Raden inzake de vrijdom van de impost op de turf te verlenen aan de brouwers, 
klad
(1772) 1 stuk
In druk.

390 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 23 december 1778 inzake 
het rekest van de lijnwaadblekers uit de omgeving van Haarlem om vrijstelling van 
de impost op de turf en van de ordinaris en extraordinaris verpondingen, 1778; met 
bijlage, afschrift
1778 2 stukken

391 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 29 november 1782 
betreffende het advies van Gecommitteerde Raden op het rekest van David van der 
Vlugt uit Middelharnis aan de Staten van Holland om vrijstelling van de betaling 
van het waaggeld over goederen die niet te Middelharnis zijn ingekocht, 1782; met 
bijlagen.

3 stukken
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In druk.
h.2 vermindering van de belastingen

H.2 VERMINDERING VAN DE BELASTINGEN

392 Rekest van schout en gerecht van de vrije heerlijkheid Papendrecht aan de Staten 
van Holland om vermindering van de belasting van de 200e penning, 1671, net; met 
bijlagen, net
1671 1 omslag

393 Rekest van de stijfselmakers te Oostzaan, Westzaan en Wormer aan de Staten van 
Holland om minder impost te moeten betalen, 1671, afschrift; met bijlage, afschrift
1671 2 stukken

394 Rekest van burgemeesters en regeerders van Heusden aan de Staten van Holland 
om niet hoger aangeslagen te worden in de belasting van de 200e penning, 1672; 
met bijlagen, 1666 en 1672, net en afschriften
1672 1 omslag
In handen van de commissie van de 200e penning.

395 Rekest van schout en gerecht van 's Gravendeel en Leerambacht aan de Staten van 
Holland om vermindering van hun aanslag in de 100e penning
1672 1 stuk
In handen van de commissie van de 200e penning.

396 Rekest van schout en gerecht van het Molenambacht of Meerdervoort aan de 
Gecommitteerde Raden om vermindering van de, volgens hen, te hoge aanslag in 
de 200e penning, 1672; met bijlagen, afschriften
1672 5 stukken
In handen van de commissie van de 200e penning.

397 Rekest van de schouten en gerechten van Almkerk, Emmikhoven, Waarthuizen, De 
Werken en Den Wil, gelegen in het land van Altena, aan de Staten van Holland om 
vermindering van de 200e penning voor de jaren, 1667, 1668, 1669 en 1673; met 
bijlagen
1673 1 omslag
In handen van de commissie van de 200e penning.

398 Rekest van schout en gerecht van Waverveen aan de Staten van Holland om 
vermindering van de 200e penning voor de jaren 1672 en 1673; met bijlage, net
1673 2 stukken
In handen van de commissie van de 200e penning.

399 Rekest van schout en gerecht van Rijswijk aan de Staten van Holland om 
vermindering van de 200e penning, 1674; met bijlage, 1672, afschrift
1674 1 katern
In handen van de commissie van de 200e penning.

400 Rekest van schout en gerecht van Heesbeen aan de Staten van Holland om 
vermindering van de 200e penning met een bedrag van 30.000 gulden, zijnde de 
vermindering toegestaan aan de Heer van Heesbeen in zijn quote, 1674, afschrift; 
met bijlagen, afschriften
1674 3 stukken
In handen van de commissie van de 200e penning.

401 Rekest van de ingelanden van de dorpen Purmerend en Ilpendam aan de Staten 



3.01.09 Gedeputeerden Haarlem 73

van Holland om vermindering van de verpondingen in Waterland, afschrift
1689 1 stuk

402 Rekest van Maria van der Horn, weduwe van Cornelis Ascanius van Sypesteyn en 
van Maria Olikan aan de Staten van Holland, om vermindering van de 200e penning
over de nalatenschap van Geertruyt Olikan, weduwe van Jacob Benningh, afschrift
1679 1 stuk
In handen van de gedeputeerden van Haarlem.

403 Rekest van Pieter de Rijcke c.s. om vermindering van de 200e penning over de 
boedels van Balthasar Coymans, Johan Herwijn en Johan Fabri, afschrift
1682 1 stuk
In handen van de gedeputeerden van Haarlem.

404 Stukken betreffende het rekest van de erfgenamen van Maria Bort, weduwe van 
Willem Graswinkel en later gescheiden van Johan Pijl, aan de Staten van Holland 
om bemiddeling in het proces voor het Hof van Holland gevoerd door hen om 
vermindering van de personele quotisatie, waarin de boedel van Maria Bort was 
aangeslagen, 1721 en 1722, klad, concepten en afschriften.

1 omslag

405 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 10 augustus 1726 
betreffende het rekest van Daniel de Castro, koopman uit Amsterdam, om 
vermindering van het recht van collaterale successie over twee huizen en over een 
obligatie behorende tot het moederlijk erfdeel van zijn overleden dochtertje 
Abigaël, 1726; met bijlage, afschrift
1726 1 katern

406 Rekest van Willem van Almonde, baljuw van Den Briel, aan de Staten van Holland 
om vermindering van de personele 100e penning, geheven van zijn baljuwambt, 
afschrift
1739 1 stuk
In handen van Gecommitteerde Raden.

407 Rekesten van de regenten van Limmen en van de schout en het gerecht van het 
dorp en het ambacht van Pijnacker aan de Staten van Holland om remissie van de 
verpondingen, afschriften
1740 3 stukken

408 Rekest van Cornelia, Maria en René Floris van Zanen, erfgenamen van Nicolaas van 
Beerendregt, overleden in Batavia aan de commissarissen van de personele taxatie,
om vermindering van de belasting die hen is opgelegd, 1746, net; met bijlagen, net
1746 3 stukken

409 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 16 maart 1771 inzake het 
rekest van de administrateurs der roomse kerken in Holland om te mogen volstaan 
met de betaling van de 20e penning van goederen, die tot haar pastories behoren
1771 1 stuk
In druk.

410 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 30 september 1774, 
inzake het verzoek van Adriana en Sara van Onna om vermindering van de betaling 
van het collateraal over hun broeders nalatenschap, 1774; met bijlage, afschrift
1774 2 stukken
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411 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 16 september 1786 
houdende advies van de Gecommitteerde Raden op een rekest van burgemeesters 
en regeerders van Haarlem om vermindering in de verponding van een perceel, 
gelegen in het Salomonshofje te Haarlem, 1786; met bijlagen, afschriften
1786 3 stukken

h.3 Uitschrijving uit de kohieren

H.3 UITSCHRIJVING UIT DE KOHIEREN

412 Rekest van schout en gerecht van de heerlijkheid Rhoon aan de Staten van Holland 
om uitschrijving van een post uit het kohier van de 200e penning, 1672; met 
bijlagen, afschriften
1672 3 stukken

413 Rekest van schout en gerecht van Blommersdijk en het land van Cool en de schout 
en het gerecht van Hillegersberg en Rotterdam aan de Staten van Holland om 
uitschrijving van enige posten uit het kohier van de 1000e penning, 1672; met 
bijlagen, 1654, afschriften
1672 3 stukken
In handen van de commissie van de 200e penning.

414 Rekesten van schout en schepenen van Heemstede aan de Staten van Holland om 
uitschrijving van posten uit het kohier van de 200e penning, 1672, netten; met 
bijlagen, net
1672 1 omslag
In handen van de heren Van der Meer en Van der Does.

415 Rekest van schout en gerecht van de ban van Stompwijk aan de Gecommitteerde 
Raden om uitschrijving uit het kohier van de 200e penning van een perceel land, 
gelegen te Tedingerbroek onder Stompwijk en behorende aan Christiaan van 
Beresteyn, 1673; afschrift; met bijlage, 1668, afschrift
1673 2 stukken
In handen van de commissie van de 200e penning.

416 Rekest van schout en gezworenen van de heerlijkheid van Noordwijk aan de Staten 
van Holland om uitschrijving van een post uit het kohier van de 200e penning
1673 1 stuk
In handen van de commissie van de 200e penning.

417 Rekest van de erfgenamen van Hendrik Zeegers van der Camp, aan de 
Gecommitteerde Raden om uitschrijving van een post uit het kohier van de 200e 
penning van Heemstede, 1675; afschrift; met bijlagen, 1659 en 1675, afschriften.

4 stukken

418 Lijsten van personen, wier posten in het Haarlemse kohier van de 1000e penning 
van 1654 verminderd of afgeschreven zijn, 1665 en z.j., afschriften
z.j. 3 stukken

419 Rekest van Petrus Pels, resident van de vorst van Holstein aan de Staten van 
Holland om uitschrijving van Marquart Gude, erfgenaam van Samuel Schad, uit het 
kohier van de personele 200e penning
1683 1 stuk
In handen van de commissie van de 200e penning.

420 Stukken betreffende het verlenen van de "remissien", afschrijving van de ordinaris 
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en extraordinaris verpondingen, 1726 en 1727, klad, concept en afschriften.
1 omslag

Deels in druk.

421 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 18 januari 1769 
betreffende het verzoek van de regering van Haarlem tot uitschrijving uit het kohier
van verpondingen van enige percelen afgebroken voor de bouw van een nieuw 
diaconiehuis, 1769; met bijlage, afschrift
1769 2 stukken

422 Aantekeningen over het advies van de Gecommitteerde Raden in het 
Noorderkwartier op het rekest van de ontvanger-generaal Kuyper om afschrijving 
van restanten van verpondingen, (1779).

h.4 wijziging van de aanslag

H.4 WIJZIGING VAN DE AANSLAG

423 Rekesten van Willem Fabricius aan Gecommitteerde Raden om herziening van een 
verkeerde aanslag door Voorburg in de 200e penning over de nalatenschap van zijn 
tante de weduwe Liedekercke, 1675; afschriften met begeleidend schrijven van 
Damas Guldewegen, net
1675 3 stukken
In handen van de gedeputeerden van Haarlem.

424 Rekest van de erfgenamen van de Heer van Schoot aan de Gecommitteerde Raden 
om wijziging van de aanslag in de 200e penning, die zowel door Haarlem als door 
Limmen geheven wordt over de nagelaten boedel, afschrift
1675 1 stuk

425 Stuk houdende het advies van de Gecommitteerde Raden over het rekest aan de 
Gecommitteerde Raden van Johan Groenhout en Johan Bennebroek, voogden over 
Catharina Heggeman, erfgename van Nicolaas Soutman en Catharina Valcke, om 
wijziging van de aanslag van de 200e penning over de nalatenschap van deze 
laatsten; met bijlage, 1696
1709 1 katern en 1 stuk

426 Uittreksel uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Holland van 8 
augustus 1771 betreffende de aanslag in de verpondingen over het nieuw gebouwde
hofje van Oirschot te Haarlem, gebouwd op de grond van het afgebroken weeshuis
1771 1 stuk

427 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 29 
augustus 1771 betreffende het rekest van de meesteressen van het Begijnenhof te 
Amsterdam aan de Staten van Holland, om bij de berekening van de collaterale 
successie over de percelen van het Begijnhof, de op die percelen staande schulden 
af te willen trekken, 1771; met bijlagen
1771 3 stukken
In druk.

h.5 terugbetaling van teveel betaalde belasting

H.5 TERUGBETALING VAN TEVEEL BETAALDE BELASTING

428 Rekest van burgemeesters en regeerders van Oostzaandam aan de Staten van 
Holland om terugbetaling van de door hun te veel betaalde 200e penning, 1672; 
met bijlagen, 1656 en 1672, afschriften
1672 4 stukken
In handen van de commissie van de 200e penning.
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429 Rekest van schout en schepenen van Bennebroek aan de Staten van Holland om 
terugbetaling van een ten onrechte geheven 200e penning, 1675, afschrift; met 
bijlagen, 1654, 1660, 1670 en 1671, afschriften
1675 5 stukken
In handen van de gedeputeerden van Haarlem.

430 Stukken betreffende het rekest van schout en gerecht van Oost-IJsselmonde om 
een collectloon van 3% en restitutie van hetgeen door het ambacht sinds 1632-1768 
te veel is betaald aan ordinaris en extraordinaris verpondingen. klad, net en 
afschriften
1770-1779 1 omslag

431 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 2 april 1784 betreffende 
het rekest van Jaques Bergen aan de Staten van Holland om terugbetaling van 
geheven pondgeld door de magistraat van 's-Gravenhage, 1784; met bijlagen
1784 1 katern
In druk.
In handen van de commissie van Justitie.

h.6 verhindering van dubbele belastingbetaling

H.6 VERHINDERING VAN DUBBELE BELASTINGBETALING

432 Rekest van Hendrick Gerritsz. Schepers, pachter van de impost op het bier te 
Haarlem, aan de Gecommitteerde Raden om uitvaardiging van een bepaling, dat de
impost op de scheepsbieren slechts één keer betaald moet worden, 1641, net en 
afschrift.

1 stuk
In tweevoud.

433 Rekest van de erfgenamen van kapitein Jacob Cleydijck aan de Gecommitteerde 
Raden om wijziging van de 200e penning die van hen geëist wordt door zowel Den 
Briel als Rotterdam, 1672; met bijlagen, 1653 en 1672, net en afschriften
1672 4 stukken
In handen van de commissie van de 200e penning.

434 Rekest van Geertruit Maria van Panhuys aan de Staten van Holland om ter 
voorkoming van dubbele belastingheffing op de 200e penning van haar geëist, 
zowel door de stad Den Briel als Den Haag, te willen bemiddelen, 1672, net; met 
bijlagen, 1672, net en afschrift.

3 stukken
In handen van de commissie van de 200e penning.

435 Uittreksel uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van 23 oktober en 10 
december 1699 inzake het geschil tussen Holland en Utrecht over het belasten van 
brood door pachters van de impost op het gemaal in Gooiland
1699 2 stukken

436 Rekest van Jan Henry van Heemskerk aan de Staten van Holland om wijziging van 
de heffing van het familiegeld dat van hem zowel door Amsterdam als door de 
Sociëteit van 's-Gravenhage geëist wordt
1718 1 stuk

h.7 uitstel van betaling

H.7 UITSTEL VAN BETALING

437 Rekest van dijkgraaf en heemraden van de polder van Nieuw-Reijerwaardt aan de 
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Staten van Holland om surcéance van de betaling van de ordinaris verpondingen; 
met beschikking van de Staten van Holland van 23 december 1740, 1740, afschrift
1740 1 stuk
In handen van de gedeputeerden van Dordrecht en Haarlem.

h.8 hulp bij gedwongen invordering van belastingen

H.8 HULP BIJ GEDWONGEN INVORDERING VAN BELASTINGEN

438 Akte waarbij Marijtjen Dircxs door schout en schepenen van Heemskerk 
gesommeerd wordt om de 200e penning te voldoen, net
1672 1 stuk

439 Rekest van schout en gerecht van Piershil aan de Staten van Holland om de heer 
van Piershil en de erfgenamen van Lambert le Chasteleyn te willen gelasten de 200e
penning te voldoen, 1672; met bijlagen, afschriften
1672 1 omslag
In handen van de commissie van de 200e penning.

i Plaatselijke belasting

I PLAATSELIJKE BELASTING

440 Ordonnentie van de stad Rotterdam van 15 april 1620 op de impost op het bier, 
afschrift
1620 1 stuk

441 Uittreksel uit de resoluties van de Oudraad der stad Dordrecht van 11 november 
1741 houdende een lijst van ambten waarop stadsgeld zal worden gegeven; met 
bijlage, 1727, afschrift
(1741) 2 stukken

442 Stukken inzake het door de dorpen in Kennemerland aan de baljuw op te brengen 
hoendergeld, 1732, klad en net.

4 stukken
Een stuk in druk.

443 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 13 november 1773 
betreffende een memorie houdende het advies van Gecommitteerde Raden op het 
rekest van schout en schepenen van Wijk aan Zee, om een octrooi tot heffing van 
een belasting op vis, 1773; met bijlage, afschrift
1773 1 katern

VI Overige financiële aangelegenheden

VI OVERIGE FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

444 Ordonnantie waarbij de Staten van Holland de stad Zevenbergen oproepen om aan 
haar financiële verplichtingen te voldoen, afschrift
1573 1 stuk

445 Rekest van Petrus Pierivs, koopman te Amsterdam aan de Staten van Holland om 
alsnog vier recipissen ten laste van Haarlem, die door hem nog niet ingewisseld zijn 
tegen obligaties te mogen inwisselen
1680 1 stuk
In handen van Gecommitteerde Raden en de ontvanger van
Haarlem.

446 Akte waarbij de Staten-Generaal een belasting op de Oost-Indische waren en 
gewassen goedkeuren, concept
1682 1 stuk
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447 Stukken betreffende de heffing van de verpondingen in de provincie Vlaanderen, 
1706-1712.

1 omslag
In druk.
Deels in het Frans.

448 Memories betreffende aanspraken van de secretaris en bode van Alphen op een 
deel van het geld bij verkopingen van roerende en onroerende goederen
(1710) 2 stukken
In handen van pensionaris Akersloot.
Eén stuk in druk.

449 Lijst van achterstallige betalingen van het ambtgeld en van probleemgevallen bij de
betaling hiervan, concept
1718 1 stuk

450 Stukken betreffende het onvervolgbaar stellen van obligaties belegd op de 
comptoiren van de Republiek, 1722, klad, concept en net.

3 katernen

451 Aantekeningen van Jacob Gilles over een loterij van prijzen in "gereedgeld", in 
dertigjarige renten of lijfrenten, 1733, concept, 1733; met bijlage
z.d. 3 stukken
Bijlage in druk.

452 Aantekeningen van Jacob Gilles betreffende de schulden van het dorp en ambacht 
Alphen en de mogelijkheden om deze te liquideren, klad
1738 1 omslag
Memorie in druk.

453 Rekest van schout en schepenen van Rijswijk aan de Staten van Holland om octrooi 
voor de heffing van de 80e penning van alle verkopingen van vaste goederen en om
stopzetting van het proces door de weduwe van Jan Daniel Ruymveld, secretaris 
van Rijswijk, tegen hen voor het Hof van Holland begonnen over een grote 
achterstallige schuld van het dorp aan Ruymveld, afschrift
1739 1 stuk

454 Stukken betreffende de verpondingen en andere heffingen door de ambachten 
Groot- en Klein-Waspik, 's-Gravelduin en Capelle op te brengen aan Raamsdonk, 
1585-1745, net en afschriften
(1745) 1 pak

455 Memorie van Isaac van Hoornbeek betreffende nog te betalen ambtsgelden, 1745; 
met aantekeningen over deze memorie
(1745) 3 stukken

456 Brief van H. Bouwens aan de heer Van der Dussen, ontvanger van de personele 
quotisatie over de stad Delft, ten geleide bij een rekest dat Van der Dussen ook 
moet tekenen, 1749, afschrift; met bijlage, afschrift
1749 1 stuk

457 Uittreksel uit resoluties van de Gecommitteerde Raden van Holland van 24 oktober 
1764, betreffende de uitgifte van een losrentebrief door de ontvanger-generaal ten 
behoeve van de kamer der "Charitaten" te Delft.
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1 stuk

458 Memorie betreffende de redenen van de grote tekorten in de betaling van de 
verpondingen door Oost-IJsselmonde
1770 1 stuk
In druk.
In viervoud.

459 Missive van de curatoren der Leidse Universiteit en de burgemeesters van Leiden 
aan de Staten van Holland, waarin zij om verlenging verzoeken van een jaarlijkse 
subsidie van 16000 gulden, 1782 november 15, afschrift.

1 stuk

460 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 20 december 1783 
houdende rapport over de extraordinaris middelen voor het jaar 1784.

1 stuk
In druk.

461 Lijst van de erfpachten, betaald over de windmolens in Oostzaan, Oostzaandam, 
Krommenie, Krommeniedijk, Gispen en Wormer
(18e eeuw) 1 stuk

462 Lijst van de opbrengst van de 100e penning in 1604, afschrift
z.j. 1 stuk
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G Generaliteitslanden

G GENERALITEITSLANDEN

463 Memorie betreffende de jurisdictie over de dorpen Reusel en Bladel in de Meijerij 
van 's-Hertogenbosch en de abdij van Postel, (1644), concept; met aantekeningen, 
klad
1644 1 stuk

464 Aantekeningen van Albert Ruyl van een besogne over de verpachting van de 
middelen in de Generaliteitslanden, klad
1649 1 stuk

465 Aantekeningen van Albert Ruyl, betreffende een memorie van Walraff Schellart van 
Obbendorfe heer van Schunen aan prins Willem II van Oranje Nassau, als 
gouverneur van de landen van Overmaze over Valkenburg, over bijdragen door de 
landen van Overmaze aan de staatsfinanciën, klad
1651 3 stukken

466 Stukken betreffende de benoeming van de jaarlijkse magistratuur in 's-
Hertogenbosch, 1660, klad en afschriften.

1 omslag
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H Groningen

H GRONINGEN

467 Memorie van de Ommelanden aan de Staten-Generaal inzake de "monstering" van 
de comparanten van de Ommelander Landdag
(1659) 1 katern

468 Stukken betreffende de geschillen tussen de kwartieren van de Ommelanden over 
de toerbeurten voor de rechtspraak na de affaire "de Mepsche" in Oostampterdeel 
en de bezending tot bemiddeling vanwege de Staten-Generaal, van welke 
deputatie ook Jacob Gilles, pensionaris van Haarlem, deel uitmaakte. klad, net en 
afschriften
1731-1735 1 pak
Deels in druk.

469 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 28 maart 1770 inzake de 
aflossing door Stad en Lande van Groningen van de lening bij de Staten van Holland
afgesloten voor de betaling van haar quote op de staat van oorlog
1770 1 stuk
In druk.
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I Handelsaangelegenheden

I HANDELSAANGELEGENHEDEN
I Verval van handel en manufacturen

I VERVAL VAN HANDEL EN MANUFACTUREN

470 Memorie van kooplieden te Amsterdam aan het college ter Admiraliteit aldaar over 
het verval van de handel en de scheepvaart en de middelen tot herstel
1680 1 stuk
In druk.

471 Stukken betreffende middelen tot verbetering van de fabrikage van wollen stoffen 
in Holland, 1699 en 1700, klad, net en afschriften.

1 omslag
Deels in druk.

472 Memorie houdende een "project tot voorkoming en preveniering van de totale 
ruïne der manufacturen dezer landen", (begin 18e eeuw), concept en afschrift.

1 stuk

473 Rekest van de brouwers van Dordrecht, Haarlem en andere Hollandse steden aan 
de Staten van Holland om maatregelen tegen het verval van bierbrouwerijen, (2e 
helft 18e eeuw), afschrift.

1 stuk
II Neringen op het platteland

II NERINGEN OP HET PLATTELAND

474 Stukken betreffende de neringen op het platteland, 1517, 1522, 1540, 1541, 1546, 
1553, 1554, 1630, 1640, 1641 en 1669, klad en afschriften, 1640 en 1669.

1 omslag

475 Aantekeningen van besognes betreffende neringen op het platteland, 1745, klad; 
met bijlagen, afschriften
1739 4 stukken

III Problemen over handel op het platteland

III PROBLEMEN OVER HANDEL OP HET PLATTELAND

476 Stukken betreffende de bierstallen op het platteland van Holland en West-
Friesland, 1613, 1642-1646, 1650, 1653, 1668-1671 en 1774, concept, net en 
afschriften.

1 omslag
In handen van de commissie voor de bierstallen, Haarlem is
hier voorzitter van.

477 Stukken betreffende het rekest van de brouwers in Haarlem, Leiden, Amsterdam, 
Gouda, Rotterdam en Weesp aan de Staten van Holland, om intrekking van de 
goedkeuring voor de oprichting van een brouwerij te Uithoorn in Utrecht, 1610, 
1628 en 1658, afschriften
1658 1 omslag

478 Stukken betreffende het rekest van de brouwers in de steden Gorinchem, Heusden 
en Woudrichem aan de Staten van Holland, om een vergunning te weigeren voor 
mogelijke brouwerijen in de dorpen in de Langstraat. afschriften
1721-1724 5 stukken
Deels in druk.
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479 Stukken betreffende een geschil tussen de Haagse magistraat en het Hof van 
Holland over de oprichting van een gruttersmolen in Den Haag. klad, net en 
afschriften
1723-1725 1 omslag

480 Rekest van de grutters in de steden van Holland aan de Staten van Holland en 
handel te mogen drijven op het platteland
1724 1 stuk
In handen van de commissie voor de zaken van de gemene middelen.
In druk.

481 Stukken betreffende het geschil van grutters Ary van der Drift en Cornelis Pietersz. 
van der Leede met de ambachtsvrouwe van Maassluis en Maasland over een 
octrooi voor hun grutmolens. klad en afschriften
1725-1728 6 stukken
Deels in druk.
2.In handen van de commissie voor de gemene middelen en van de commissie van Justitie.

482 Rekest van Willem van Dijl, wonende te Bennebroek, aan de Staten van Holland om
toestemming tot het oprichten van een gruttersnering en blekerij
1726 2 stukken
In handen van de commissie voor de zaken van de gemene middelen.

483 Rekest van Noordhollandse koekbakkers wonende op het platteland aan de Staten 
van Holland om toestemming tot het voortzetten van hun bedrijf, afschrift
1767 1 stuk

484 Rekest van de overlieden van de koekenbakkersgilden en koekenbakkers in 
verschillende steden aan de Staten van Holland om een bepaling tegen de 
koekenbakkerijen op het platteland, (1790), klad, concept en afschrift.

1 stuk
In drievoud.

485 Memorie van de gecommitteerden van de dorpen in Kennemerland tegen een plan 
tot de opheffing van de korenmolens op het platteland
z.j. 1 stuk
In druk.

IV In- en uitvoer

IV IN- EN UITVOER
a In- en uitvoerrechten

A IN- EN UITVOERRECHTEN

486 Stukken betreffende het verschil in hoogte van de impost geheven op bier in 
verscheidene steden in Holland en West-Friesland en de belastingen geheven van 
Hollands bieren in andere provincies, 1636-1640, 1654, 1658, 1660, 1675, 1681 en 
1682, klad, concept, net en afschriften.

1 pak
In handen van Gecommitteerde Raden.

487 Uittreksel uit een brief van Hans Harmansz. de Vries aan Hendrik van den Hove de 
Jonge van 19 februari 1651, inzake het verzoek van de Friese Steenbakkers om de 
steen, die in Friesland gebakken wordt, niet hoger te belasten dan de steen die in 
Holland gemaakt wordt, 1651, authentiek afschrift.

1 stuk
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488 Akten waarbij bierbrouwers in verschillende Noordhollandse steden een verklaring 
afleggen over de impost die in hun stad geheven wordt op bier dat uit andere 
steden wordt ingevoerd, 1654 en 1655, authentieke afschiften.

1 omslag

489 Stukken betreffende een door Holland te heffen impost op ongehekeld vlas uit te 
voeren naar Friesland en een door Friesland te heffen impost op gehekeld vlas in te 
voeren uit Holland, afschriften
1664 3 stukken

490 Stukken betreffende de invoerbelastingen in de Spaanse Nederlanden op Hollandse
witte garens, (1705), klad en afschriften.

3 stukken

491 Rapport van de gedeputeerden van Rotterdam en Dordrecht uit naam van hun 
principalen ter Staten van Holland voorgedragen, over de handel op de Maas en in 
het bijzonder de heffing op in- en uitgaande vracht te Gennep, Roermond en Venlo,
afschrift
1717 1 stuk

492 Stukken betreffende de invoerrechten op manufacturen te heffen volgens een 
nieuw opgestelde lijst van de convooien en licenten. net en afschriften
1716-1717 1 omslag
Jacob Akersloot en Albert Fabricius hadden hier bemoeienis mee.

493 Aantekeningen gehouden door François Rijgerbos van besognes betreffende de 
ontduiking van (invoer) belasting op handel uit het buitenland onder de 
verontschuldiging dat al elders belasting is betaald, 1764 en 1765, klad en concept.

1 omslag

494 Aantekening van François Rijgerbos betreffende een groot-besogne van de 
admiraliteitscolleges gehouden over de in- en uitgaande rechten te heffen op de 
Portugese en Spaanse wol, klad
1765 1 stuk

495 Stuk houdende de aanvulling op het verzoek van de Overijsselse Gedeputeerden ter
Generaliteit aan de Raadpensionaris van Holland in 1769 gedaan om samenwerking
tussen Holland en Overijssel ter Generaliteit tot de invoering van een invoerrecht 
op buitenlandse bommezijde, afschrift
1773 1 stuk

496 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 27 februari 1776 
houdende het rapport over het voorstel van Gelderland tot verhoging der belasting 
op de uit te voeren huiden en op in te voeren leer en leren goederen
1776 1 stuk
In druk.

b Invoerbeperking en -verbod

B INVOERBEPERKING EN -VERBOD

497 Stukken betreffende het weren van buitenlandse, vooral Franse, manifacturen. 
klad, concept en afschriften
1671-1674 1 omslag
Deels in druk.
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498 Stukken betreffende het verbod van invoer, verkoop en verbruik van Franse wijnen 
en brandewijn, 1674, netten en afschriften.

1 omslag

499 Rekest van de kooplieden en handelaren in glas te Amsterdam en Rotterdam aan 
de Staten-Generaal om een verklaring dat het glas niet behoort tot de 
manufacturen, waarvan de invoer verboden is, 1674, afschrift; met bijlagen, 
afschriften
1674 1 omslag
In handen van de commissie tot de zaken van de zee van de Staten-Generaal.

500 Stukken betreffende de door Engeland geheven verhoogde invoerrechten en 
middelen tot wering van de invoer van Oost-Indische manufacturen via Engeland 
naar de Republiek, 1699 en 1700, klad, net en afschriften.

1 omslag
Deels in druk.

501 Stukken betreffende de invoer van Jutlandse ossen. klad, net en afschriften
1717-1719 1 omslag
In handen van de commissie voor het rundvee.

502 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland houdende het verbod op de 
invoer van besmet rundvee, 1719; met bijlagen, 1714-1719.

4 stukken
Bijlagen in druk.

503 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 29 januari 1779 
betreffende de rekesten van de hoofdlieden van het wollen 
manufactuurverversgilde te Rotterdam aan de Staten van Holland en aan de 
Staten-Generaal om vernieuwing en uitbreiding van verschillende plakkaten van de 
Staten-Generaal ter beperking van de invoer van geverfde wollen goederen, 1779; 
met bijlage
1779 2 stukken
In druk.

504 Memorie inzake het rekest van de Hollandse moutmakers aan de Staten-Generaal 
om een verbod op invoer van Engels mout, (1780), afschrift.

1 katern

505 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 17 februari 1786 
betreffende het advies van de Gecommitteerde Raden op verschillende rekesten 
van de brandewijnstokers-, grutters- en bakkersgilden aan de Staten van Holland 
om het verzoek van de bierbrouwers om verbod op de invoer van gist af te slaan, 
1786; met bijlagen
1786 1 katern
In druk.

506 Rekest van tras-molenaars aan de Staten-Generaal om een verbod op invoer van 
buitenlandse tras, (tweede helft 18e eeuw), afschrift.

1 stuk
c Uitvoerverbod

C UITVOERVERBOD

507 Rekest van de Haarlemse kooplieden in manufacturen aan de Staten-Generaal om 
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vrijstelling van het verbod om de goederen, die zij naar Frankrijk willen zenden, 
rechtstreeks via Lillo en Antwerpen te sturen, (1665), net; met aantekeningen
(1665) 1 stuk

508 Missive van de bewindhebbers van de W.I.C. aan de Amsterdamse schepen François
de Nicq van 4 december 1685 betreffende het opstellen van een plakkaat tegen de 
smokkelhandel, 1685, net; met bijlage, 1680, afschrift
1685 2 stukken
In handen van de commissie van de zaken van de zee en de
commissie van de manufacturen.

509 Plakkaat van de Staten van Holland waarbij de uitvoer van schelpen gevonden aan 
het strand in Holland naar kalkbranderijen voor een periode van drie jaar wordt 
verboden
1730 1 stuk
In druk.

510 Rekest van deken en overlieden van het schoenmakers- en leerlooiersgilde te 
Haarlem aan de Staten van Holland om een verbod op uitvoer van huiden uit 
Holland, (na 1572), net.

1 stuk

511 Rekest van de kooplieden in koper en de eigenaars van kopermolens aan de Staten-
Generaal om herroeping van het plakkaat van 31 januari 1776, waarbij de uitvoer 
van koperen gereedschappen, die in de branderijen worden gebruikt, wordt 
verboden, 1776; met bijlage, afschrift
1776 2 stukken
Rekest in druk.

d Invoerbeperkingen in het buitenland

D INVOERBEPERKINGEN IN HET BUITENLAND

512 Plakkaat, uitgevaardigd door Karel II van Spanje, waarbij de invoer van 
buitenlandse mannufacturen in de Spaanse Nederlanden wordt verboden, 1669; 
met aantekeningen, klad.

1 stuk
In druk.

513 Brief van Nicolaas Taverner aan de Staten-Generaal betreffende de mogelijkheden 
om de hoge invoerbelasting op Nederlandse manufacturen in Engeland te doen 
verlagen, afschrift
1707 1 stuk

e Overige in- en uitvoeraangelegenheden

E OVERIGE IN- EN UITVOERAANGELEGENHEDEN

514 Stukken betreffende de Benthemse Steenhandel, 1656, 1686 en 1699, klad en 
afschriften.

5 stukken
Deels in druk.

515 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland van 11 oktober 1659 en 24 
januari 1660, betreffende een plakkaat uit te vaardigen tegen buitenlandse 
schippers, varende van de ene plaats in Holland naar de andere.

1 stuk

516 Stukken betreffende het heffen van het veil- en convooigeld op ingevoerd Vlaams 
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lijnwaad, 1671, klad en afschriften.
5 stukken

517 Stukken betreffende het verzoek van de dekens en hoofdlieden van groot-
schippersgilden binnen de Republiek aan de Staten-Generaal, om goedkeuring van 
een reglement op de vaart van schepen in staatsdienst in Vlaanderen, 1711, concept 
en afschriften.

5 stukken

518 Lijsten van te Essen en te Roosendaal in beslag genomen goederen komende uit en 
gaande naar de Spaanse Nederlanden, afschriften
1706 2 stukken

519 Aantekeningen betreffende de in- en uitvoer van lijnwaad en garens, z.j., klad.
2 stukken

V Geschillen tussen verschillende bedrijfstakken

V GESCHILLEN TUSSEN VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN

520 Stukken betreffende de klachten van de passement- en lintwerkersgilde werkende 
op het kleine voetgetouw over de oprichting van lintmolens. net en afschriften
1657-1662 1 omslag

521 Stukken betreffende de klachten van het Amsterdamse en Haagse 
broodbakkersgilde over de willekeurige en soms frauduleuze meting van graan 
door molenaars, met het verzoek om vernietiging van de bepaling op 1 mei 1765 
door Gecommitteerde Raden ten gunste van de molenaars gemaakt, 1768 en 1773-
1775, concept, net en afschriften.

1 omslag
Een stuk in druk.

522 Rekest van enige pelmolenaars en grutters aan de Staten van Holland, om in hun 
molen blauwe stenen te mogen gebruiken, met aantekeningen inzake klachten over
de schade, die daardoor aan de grutters zou worden toegebracht, z.j., afschrift.

1 stuk
VI. Verzoeken tot wijziging/ontheffing van ordonnanties op neringen

VI. VERZOEKEN TOT WIJZIGING/ONTHEFFING VAN ORDONNANTIES OP 
NERINGEN

523 Rekesten van de kooplieden van lijnwaad uit Haarlem aan de Staten van Holland 
om intrekking van de keuren op het bleken uitgevaardigd door de Stedehouder van 
Kennemerland en baljuw van Brederode. netten
1635-1636 4 stukken
In handen van de hoofdofficieren van Brederode en Kennemerland en in handen van de Ridderschap
en de steden Haarlem, Amsterdam en Alkmaar.

524 Stukken betreffende het verzoek van de twijnhandelaarsgilden te Dordrecht en 
Haarlem om vernieuwing en wijziging van het plakkaat van 20 januari 1680 op het 
namaken van stempels en merken op het twijngaren, 1732, concept en afschriften.

1 omslag

525 Memorie inzake het rekest van Jacobus Eerens, wijnkoopman te 's-Gravenhage aan 
de Staten van Holland om toestemming tot het opslaan van wijn in zijn naast het 
logement gelegen huis van de maarschalk De Turenne
(1769) 1 stuk
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526 Rekest van Jacob van de Rumpte aan de Staten van Holland om toestemming tot 
voortzetting van het door zijn vader uitgeoefende gecombineerde bedrijf van 
wijnkoper en grossier in brandewijn en sterke dranken te Haarlem, 1771, afschrift; 
met bijlage, afschrift
1771 2 stukken

527 Stuk houdende het advies van de Gecommitteerde Raden op het rekest van schout 
en schepenen van Velsen aan de Staten van Holland om goedkeuring van een keur 
tegen het uitoefenen van ambachten en neringen door ingezetenen, die zich vanuit 
andere plaatsen in de ban van Velsen gevestigd hebben, zonder toestemming van 
de ambachtsheer en bestuurders van de ban, 1778, afschrift; met bijlagen, 1777 en 
1778, afschriften
1778 3 stukken

528 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 17 december 1779 
betreffende het rapport van de baljuwen van Rijnsburg, Oegstgeest en Poelgeest, 
inzake het rekest van de "gouverneurs" van de Leidse Lakenhal en de 
lakenfabrikanten te Leiden en omgeving aan de Staten van Holland om 
toestemming om ook op zon- en feestdagen te mogen vollen, 1779; met bijlagen
1779 1 katern
In druk.

529 Rekest van de grossiers van brandewijn en gedistilleerd, benevens de winkeliers in 
koffie en thee, allen te Hellevoetsluis, aan de Gecommitteerde Raden om 
toestemming tot het leveren van goederen aan de Engelse pakketboten
1781 1 stuk

530 Uittreksels uit de resoluties aan de Staten van Holland van 9 en 16 april 1790 
betreffende het geschil tussen Haarlem en Amsterdam over een "mandement van 
complainte" door de Hoge Raad aan het groot-schippersgilde en de burgemeesters 
van Haarlem verleend, inzake het recht van "vrijlading" der Haarlemse schippers in 
alle Hollandse en Zeeuwse steden
1790 2 stukken

VII Verzoeken tot uitsluiting uit beroepen

VII VERZOEKEN TOT UITSLUITING UIT BEROEPEN

531 Rekest van Jan de Nijs en Jan Elderbeeck, chirurgijnen te Aalbertsberg aan de 
Rekenkamer der Domeinen van Holland om uitsluiting aan anderen van de 
uitoefening van het beroep van chirurgijn te Aalbertsberg, net
1698 1 stuk

532 Brieven van Tobias Boas aan S.T. de Bije met protest tegen de remonstrantie van de 
Raden en Generaal-meesters van de Munt aan de Hollandse steden om de Joden de
handel in goud en zilver te verbieden, 1740, net; met bijlage, net
1740 3 stukken

VIII Overige handelsaangelegenheden

VIII OVERIGE HANDELSAANGELEGENHEDEN

533 Plakkaat van de Staten van Holland op de bereiding van mede, concept
(17e eeuw) 1 stuk

534 Memorie ter aanvulling van het verzoek van de fabrikanten van Hollands zeildoek 
aan de Staten-Generaal om een monopolie op de fabrikage
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z.j. 1 stuk
In druk.
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J Handelscompagnieën

J HANDELSCOMPAGNIEËN
I Noordse of Groenlandse compagnie

I NOORDSE OF GROENLANDSE COMPAGNIE

535 Stukken betreffende de ontduiking van het octrooi der Noordse Compagnie op de 
walvisvangst te Spitsbergen door Jan Vrolijck onder de naam van een Franse 
Compagnie, 1633, netten en afschriften.

1 omslag

536 Aantekening van Gilles de Glarges, pensionaris van Haarlem, van besognes 
betreffende de repartitie en equipage van de Noordse Compagnie, klad
1636 1 omslag

537 Uittreksel uit de resoluties van de vroedschap van Haarlem van 6 maart 1642, 
waarbij opdracht gegeven wordt aan de gedeputeerden ter dagvaart in de Staten 
van Holland namens Haarlem, om te protesteren tegen het voorstel op het rekest 
van de bewindhebbers van de Noordse of Groenlandse Compagnie aan de Staten 
van Holland om verlenging van hun octrooi, 1642, authentiek afschrift; met bijlage, 
afschrift
1642 2 stukken

538 Stukken betreffende het nemen van Hollandse Groenlandvaarders door Franse 
kapers uit St. Malo. net en afschriftten
1678-1681 1 omslag

II V.O.C.

II V.O.C.

539 Memorie betreffende de Indische handel en leiding der V.O.C., opgesteld door 
Pieter van Dam, advocaat van de V.O.C., (1662), afschrift; met bijlage, (1662), 
afschrift. 1 stuk en 1 katern

540 Stukken betreffende het geschil tussen bewindhebbers van de V.O.C. ter Kamer 
Amsterdam enerzijds en de Spaanse ambassadeur anderzijds over de eigendom 
van het schip genaamd "Nostra Signora del Rosario", en genaamd "Delfland", 
afschriften
1666 1 omslag
Zowel de V.O.C. als Spanje betogen dat dit schip hun eigendom is.

541 Akte van overeenkomst gesloten tussen de Engelse en de Nederlandse Oost-
Indische Compagnie, (1686), afschrift.

1 stuk

542 Stukken betreffende de processen van de bewindhebbers van de V.O.C. tegen 
Jurriaan Beck, Arnout Plempfontein en Henderick Wolfraed, oud-inwoners van 
Batavia, die beschuldigd worden particuliere handel in Indië gedreven te hebben. 
klad, net en afschriften
1706-1711 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

543 Stukken betreffende het verzoek door de presiderende bewindhebber van de V.O.C.
ter Kamer Amsterdam om een onderkoopman te mogen aanstellen op één van de 
drie schepen die aan de Kamer Amsterdam van de V.O.C. zijn toegewezen, 1693, 
1706 en 1710, afschriften
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1710 1 omslag

544 Uittreksels uit de resoluties van de Heren Zeventien van de V.O.C. inzake 
maatregelen om nakoming van hun orders te bewerkstelligen, 1614, 1616, 1649, 
1723 en 1739, afschriften
(1739) 1 omslag

545 Uittreksels uit de resoluties en secrete resoluties van de Staten-Generaal 
betreffende de V.O.C., 1613, 1614, 1617, 1619, 1623, 1632, 1647, 1656, 1661, 1676, 1684,
1685, 1703 en 1718, afschriften
(1740) 1 omslag

546 Uittreksels uit de secrete resoluties van de Staten van Holland van 10 oktober 1780 
betreffende een missive van de bewindhebbers der V.O.C. ter Kamer Amsterdam 
aan de Staten van Holland over de staat der defensie van de vestigingen der 
compagnie, 1780; met bijlage, afschrift
1780 1 stuk en 1 katern

547 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten-Generaal van 4 juni 1783 
betreffende een missive van enige gecommitteerde bewindhebbers uit de Kamers 
van de V.O.C. aan de Staten-Generaal met het verzoek om financiële bijstand, 1783; 
met bijlage
1783 2 stukken
In druk.

548 Uittreksel uit de resoluties van 17 mei 1786 betreffende een missive van 
gecommitteerde bewindhebbers, de Staten van Holland en uit de Kamers der V.O.C.
aan de Staten-Generaal houdende een verzoek om verandering van de lijst van 
goederen van 4 januari 1743, die bij publieke aanbesteding door de Compagnie 
moeten worden gekocht, 1786; met bijlage
1786 1 stuk
In druk.
In handen van de commissie voor de V.O.C.

549 Formulieren van eed voor de bewindhebbers der V.O.C.
z.j. 1 stuk
In druk.

III W.I.C.

III W.I.C.
a Verlenging van het octrooi voor de W.I.C.

A VERLENGING VAN HET OCTROOI VOOR DE W.I.C.

550 Brieven van Anna Boom aan Gerard Colterman met verzoek om als commissaris 
voor de West-Indische zaken te ijveren voor verlenging van het octrooi van de 
W.I.C.
1668 2 stukken

551 Stukken betreffende een verlenging van het octrooi der W.I.C. en in het bijzonder 
inzake de vorming van een fonds door de W.I.C. ten behoeve van de handel op haar 
bezittingen. klad en afschriften
1669-1671 1 omslag
Deels in druk.

552 Aantekeningen van besogne van Michiel ten Hove betreffende de verlenging van 
het octrooi voor de W.I.C., klad
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1674 5 stukken

553 Aantekeningen van Adolf Visscher van een besogne betreffende de verlenging van 
het octrooi voor de W.I.C., klad
1728 2 stukken

b Financiën en pogingen tot herstel van de W.I.C.

B FINANCIËN EN POGINGEN TOT HERSTEL VAN DE W.I.C.

554 Rapporten over een op te richten Rekenkamer van de W.I.C., (1650), met 
aantekeningen van de pensionaris Albert Ruyl.

3 stukken
Een rapport in tweevoud.

555 Stukken betreffende de vraag of aan de W.I.C. surcéance van betaling kan worden 
verleend tegen particuliere crediteuren, naar aanleiding van een niet voldane schuld
van de W.I.C. aan Sebastiaan Keller, gewezen kassier in de kolonie in Brazilië, 1656 
en 1657, afschriften.

1 omslag
Van Strijen zat in de commissie om hierover advies uit te
brengen.

556 Rapport houdende een voorstel tot herstel van de W.I.C., afschrift
1667 1 stuk

557 Missive van de bewindhebbers van de W.I.C. ter Kamer Amsterdam aan de Staten 
van Holland met het verzoek om een subsidie of geldlening te verstrekken,1782 
augustus 13, afschrift.

1 stuk
c Koloniën

C KOLONIËN
c.1 Berbice

C.1 BERBICE

558 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van
28 september 1780, betreffende een missive van de directeuren van de kolonie 
Berbice aan de Staten van Holland inzake de defensie van de kolonie Berbice, 1780; 
met bijlage, afschrift
1780 2 stukken

559 Brief van de directeuren van de kolonie Berbice aan de Staten-Generaal betreffende
een geschil tussen de directeuren en enige ingezetenen van Berbice over de 
eigendom van landen uitgegeven tijdens de Franse bezetting in 1782, 1786 
december 20; met bijlagen. afschriften
1781-1786 1 omslag

c.2 Brazilië

C.2 BRAZILIË
Zie voor koloniën van de W.I.C. in Brazilië inv.nrs. 109-113.

c.3 Curaçao

C.3 CURAÇAO

560 Aantekeningen van Mattheus van Valckenburg over besognes betreffende de 
quarantaine voor schepen afkomstig van Curaçao, klad
1692 1 stuk
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561 Stukken betreffende het bouwen van fortificaties op het eiland Curaçao. netten en 
afschriften
1738-1739 1 omslag

562 Stukken betreffende het geschil tussen de oud-fiscaal van Curaçao, Hubertus 
Coerman, enerzijds en de regering van het eiland anderzijds over vermeende 
beledigingen aan Coerman gedaan
1786 1 omslag
Deels in tweevoud.

c.4 Guinée

C.4 GUINÉE

563 Rapport houdende de voorwaarden voor het plaatsen van een lening ten behoeve 
van de handel op Guinée, 1653, afschrift
(1653) 1 stuk
In handen van de commissie tot de W.I.C. zaken.

564 Lijst van bewapening der vloot bestemd voor Guinée, opgesteld door Marten van 
Hartsbergen, afschrift
1664 1 stuk

565 Akte waarbij Michiel Adriaensz. de Ruyter aan bewindhebbers der W.I.C. te 
Amsterdam opdracht geeft tot de betaling van een bedrag aan schipper Steven 
Norts van het Engels schip "de Hoop", voor het varen naar Guinée, afschrift
1664 1 stuk

566 Stukken betreffende de geschillen tussen de West-Indische Compagnie en de 
keurvorst van Brandenburg over het onrechtmatig in bezitnemen van en handel 
drijven op landen aan de goudkust van Guinée door de "Brandenburgsche 
Afrikaanse Compagnie". klad, net en afschriften
1680-1688 1 pak
Deels in druk.
In handen van de commissie tot de W.I.C. zaken.

567 Rapport van de W.I.C. over het voorstel van de Staten-Generaal tot het instellen van
de vrije vaart op de kusten van Afrika door de ingezetenen van de Republiek tegen 
de betaling van een recognitie aan de W.I.C.
(1730) 1 katern
In druk.
In handen van de commissie tot de zaken van de zee.

568 Brief van Jan de la Bassecour aan de pensionaris van Haarlem, Jacob Gilles, van 30 
januari 1732 betreffende een inbeslagname door de W.I.C. van geassureerde gelden 
van Zeeuwse onderdanen, handelend op de kust van Afrika, 1732; met bijlagen
1732 3 stukken
in handen van de commissie van Justitie.

569 Stukken betreffende de handel op de kust van Afrika en het regelen van de 
afbetaling der achterstallige subsidieschulden van Zeeland aan de W.I.C.. klad, net 
en afschriften
1733-1734 1 omslag

570 Memorie betreffende de middelen gebruikt tot tegengaan van het bederf van de 
wijn op het schip van kapitein May, tijdens de reis naar de kust van Guinée



94 Gedeputeerden Haarlem 3.01.09

(tweede helft 18e eeuw) 1 stuk
c.5 Suriname

C.5 SURINAME

571 "Middelen ende Motiven dienende tot informatie wegens den toestandt van de 
colonie van Suriname", rapport om hulptroepen naar Suriname te zenden om de 
kolonie te veroveren
1679 2 stukken
Een stuk in tweevoud.
In druk.

572 Stukken betreffende de overname van de kolonie Suriname door de W.I.C. van de 
Staten van Zeeland. concepten en afschriften
1681-1682 1 omslag
Deels in druk.
In handen van de commissie van de zaken van de zee en manufacturen.

573 Aantekening van Cornelis de Ville van een groot-besogne over een rekest van 
directeuren van Suriname om vrijdom van impost, klad
1770 1 stuk

574 Stukken betreffende het al dan niet terugroepen of versterken van de troepen in 
Suriname, onder bevel van de kolonel Fourgeoud, ter beveiliging van de plantages 
tegen invallen van bosnegers, 1772 en 1774, afschriftten.

1 omslag
In handen van de commissie tot de W.I.C. zaken.

575 Memorie houdende het advies van de rechtsgeleerden F.J. Gallé en N. Bondt over 
het recht van preferentie bij een kastekort van een gefailleerde ontvanger in 
Suriname, afschrift
1775 1 katern

576 Stukken betreffende het inhouden door de stad Amsterdam van een gedeelte der 
gelden ten behoeve van Holland te Amsterdam geheven, zijnde de stadsquote van 
Amsterdam voor zending van hulptroepen naar Suriname, afschriften
1775 1 omslag

577 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van
8 september 1780 betreffende brieven van de bewindhebbers der W.I.C. ter Kamer 
Amsterdam en van de directeuren van de kolonie Suriname aan de Staten van 
Holland over de staat der defensie van de W.I.C.-bezittingen, 1780; met bijlagen
1780 3 stukken
In handen van de commissie van commercie en navigatie.

d Overige W.I.C.-aangelegenheden

D OVERIGE W.I.C.-AANGELEGENHEDEN

578 Stukken betreffende een plan tot oprichting van een "Amerikaanse Compagnie" om
de handel op de Caraïbische eilanden en Virginia te herstellen, 1652, klad en 
concept.

2 stukken en 2 katernen

579 Stukken betreffende een geschil tussen de bewindhebbers en hoofdparticipanten 
Van de Kamer Rotterdam van de W.I.C. over de benoeming van nieuwe 
bewindhebbers, 1716-1717.

5 stukken
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Een stuk in druk.

580 Memorie van John Hodshon c.s., burgers van St. Eustatius, belanghebbenden in de 
lading van het schip "de Judith Aletta", dat door de Engelsen verbeurd is verklaard, 
aan de Staten van Holland om bemiddeling bij het terugvragen van de lading, 
afschrift
1776 1 stuk
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K Houtvesterij

K HOUTVESTERIJ

581 Rekest van de houtvester en meesterknapen van Holland aan de Staten van 
Holland om aanstelling van meer "koddebeyers", (1727), afschrift.

1 stuk

582 Stukken betreffende het geschil tussen de regeringen van Naarden, Laren, 
Hilversum, Huizen en Blaricum enerzijds en houtvester en meesterknapen van 
Gooiland anderzijds over de uitoefening van het jachtrecht. deels afschriften
1784-1786 1 omslag
Deels in druk.
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L Juridische aangelegenheden

L JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN
Zie ook rubriek O-IV Militaire rechtspraak.

I Rechterlijke organisatie

I RECHTERLIJKE ORGANISATIE
a Instelling en samenstelling van provinciale Hoven van Justitie en van de Chambre-mi-partie

A INSTELLING EN SAMENSTELLING VAN PROVINCIALE HOVEN VAN JUSTITIE EN 
VAN DE CHAMBRE-MI-PARTIE

583 Uittreksel uit het "Tweede memoriaal boek van het Hof van Holland", van 17 juli 
1510, gehouden door mr. Aernout Sandelyn, houdende een ordonnantie van keizer 
Maximiliaan over de samenstelling van het Hof van Holland, "Onze Raidtcamere 
residerende in Den Haag"
1645 1 stuk

584 Stukken betreffende de oprichting van de Chambre-mi-partie en zaken voor haar 
behandeld. klad, net en afschriften
1648-1660 1 omslag
De Chambre-mi-partie is opgericht ter beslechting van de geschillen met Spanje voortvloeiend uit 
de vrede van Munster.
Zowel Ruyl als Van Strijen waren door de Staten van Holland gecommitteerd in de Chambre-mi-
partie.

585 Aantekeningen van de pensionaris Michiel ten Hove van verschillende 
vergaderingen van "besnognes Zeeland", betreffende een samenvoeging van de 
hoven van justitie van Holland en Zeeland en inzake de heffing van een familiegeld 
in beide gewesten en Staats-Vlaandren. klad
1674-1676 1 omslag

586 Stukken betreffende onderhandelingen over een samenvoeging van het Hof van 
Holland en de Hoge Raad, 1662, 1663, 1719 en 1720, klad, net en afschriften.

1 omslag
Met aantekeningen van Adriaan van Strijen en Albert Fabricius. Fabricius heeft twee stukken van 
1662 en 1663 vermoedelijk als retroacta gebruikt.

b Geschillen over juridische competentie

B GESCHILLEN OVER JURIDISCHE COMPETENTIE
Deels uitgevochten in zgn. "proef-processen".

587 Stukken betreffende een jurisdictiegeschil tussen de baljuw van Kennemerland en 
de schout van Amsterdam over de berechting van Symon Harmansz., herbergier, 
wonende aan de Overtoom in de ban van Sloten en beschuldigd van mishandeling 
van de pachter van de impost op het bier. afschriften, 1587-1606
1606 1 omslag

588 Stukken betreffende het jurisdictiegeschil tussen het Hof van Holland en de Staten 
van Zeeland over procedures door het Hof van Holland tegen Zeeuwse ingezetenen 
gevoerd, 1655, concepten en afschriften.

1 omslag

589 Stukken betreffende het geschil tussen de Leidse Universiteit enerzijds en het Hof 
van Holland anderzijds over de vraag wie de rechtspraak mag uitoefenen in het 
proces tussen prof.mr. Adriaen van Thienen enerzijds en Gerrit Hendricksz. van 
Eyck, steenkoper uit Amsterdam, anderzijds, over schulden, 1659, afschriften; met 
aantekeningen, klad
1659 katern
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Rapport gedaan op 30 september 1659.
Dit komt niet in de resoluties voor.

590 Stukken betreffende de vraag of de Universiteit van Leiden in het proces gevoerd 
tussen Willem Goes c.s., voogden over het weeskind van Frederick Goes, contra 
Adriaen Gemogué, gehuwd met Elisabeth Liens, weduwe van Frederick Goes, over 
de erfenis en de voogdij, de jurisdictie mag uitoefenen
1660 1 omslag
Hierbij aantekeningen van een besogne door Adriaan van Strijen, gecommitteerde tot deze zaak.

591 Stukken betreffende het jurisdictiegeschil tussen de steden Leiden en Haarlem over 
de berechting van Adriaan van der Laan, rentmeester van het hoogheemraadschap 
Rijnland, beschuldigd van valmersaties, 1668, net en afschriften.

5 stukken

592 Rekest van de regenten van Zuid- en Noord-Schermer aan de Staten van Holland 
om bemiddeling in een geschil met de baljuw van de Nieuwburg, Adriaan van 
Egmont van der Nijenburg, over de juridische competentie, 1701, afschrift; met 
bijlage, afschrift
1701 2 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

593 Rekest van Willem Hooft, baljuw van Woerden aan de Rekenkamer der Domeinen 
van Holland om bemiddeling in geschillen tussen de baljuw van Woerden enerzijds 
en de magistraat anderzijds over het recht van procederen van de baljuw tegen 
poorters van Woerden, 1708, afschrift; met bijlagen, afschrift
1708 3 stukken

594 Rekest van de schout en het gerecht van Bleskensgraaf en Hofwegen aan de Staten 
van Holland om bemiddeling in een geschil met de diaconie van Wijngaarden over 
de alimentatie van een weeskind, afschrift
1708 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

595 Rekest van de baljuw en leenmannen van Voorne aan de Staten van Holland om 
bemiddeling in een juridisch geschil met de stad Rotterdam over de berechting van 
een matroos op een schip van de Kamer Rotterdam van de V.O.C., liggende onder 
Voorne, afschrift
1716 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

596 Aantekeningen van Albert Fabricius betreffende een besogne over een geschil 
tussen de Hoge Raad en het Hof van Holland over de criminele procedure in eerste 
instantie, 1716 en 1719, klad.

2 stukken

597 Stukken betreffende het rekest van Pompejus de Roovere, baljuw van Zuid-Holland
aan de Staten van Holland, om bemiddeling in zijn geschil met de landdrost van 
Zuid-Holland, Jacob Hoeuft over de betaling van de onkosten bij de uifoefening der 
criminele justitie, 1718 en 1719, afschriften.

8 stukken
In handen van de Gecommitteerde Raden, de landdrost van Zuid-Holland, de Rekenkamer der 
Domeinen en de commissie van Justitie.

598 Aantekeningen van Albert Fabricius betreffende het jurisdictiegeschil tussen 
schepenen van Brielle, als schepen-commissarissen over de gemenelands middelen
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enerzijds en Gecommitteerde Raden anderzijds over de berechting van Dingeman 
Bruynties, beschuldigd van fraude, 1719, klad en concept.

5 stukken

599 Stukken betreffende een jurisdictiegeschil tussen de Raad van State en de Staten-
Generaal over de berechtiging van Andries Caan, gewezen ontvanger der domeinen 
te Meenen, met begeleidend schrijven van A. de Glarzes aan Albert Fabricius, 1719, 
net en afschriften.

5 stukken

600 Stukken betreffende het rekest van Maria Ferment aan de Staten van Holland om 
een uitspraak in het geschil tussen de Hoge Raad en het Hof van Holland over de 
vraag waar haar echtscheidingsprocedure tegen Abraham Quevellerius moet 
plaatsvinden, 1719 en 1720, klad en afschriften.

6 stukken
Twee stukken in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

601 Rekest van J. Gilles, lid van de regering van Spaarnwoude aan de Staten van Holland
om bemiddeling in een geschil over de jurisdictie over dit dorp, (1722), afschrift; met
bijlage, afschrift
1722 2 stukken

602 Stukken betreffende geschillen tussen het college van baljuw en leenmannen van 
Voorne en de eigenaren van ambachtsheerlijkheden over de competentie van 
eerstgenoemd college, 1719 en 1724-1727, klad, concept en afschriften.

1 omslag

603 Stukken betreffende het rekest van Jacobus de Hochepied, baljuw van 
Kennemerland aan de Staten van Holland om een verklaring, dat de schouten in 
Kennemerland in eerste instantie onderworpen zijn aan de hoge Vierschaar van 
Kennemerland, 1693, 1697 en 1731, afschriften
1731 1 omslag

604 Stukken betreffende het jurisdictiegeschil tussen het Hof van Holland en de 
magistraat van Den Haag over het proces tegen de secretaris van de weeskamer 
van Den Haag Antoni Pieterson, 1731, klad, net en afschriften.

1 omslag

605 Stukken betreffende geschillen tussen ruwaard en leenmannen van Putten 
enerzijds en de ambachtsheren in het land van Putten anderzijds over de 
uitoefening van de civiele jurisdictie en het recht om keuren te maken, 1734 en 1737, 
klad en concept.

3 stukken

606 Memorie inzake het jurisdictiegeschil tussen de regering van Haarlem en het Hof 
van Holland over een mandament van appèl door het Hof van Holland verleend aan
Gijsbert Antwerpen Verbrugge, die door de Haarlemse regering gelast was een 
raam in zijn koepel, gelegen aan het buiten-Spaarne af te breken of dicht te 
metselen, 1751; met bijlagen, 1628, 1643, 1646, 1697, 1699, 1702, 1712, 1720, 1722, 
1740, 1743, 1747 en 1749, afschriften
1751 1 omslag
In druk.

607 Memorie van N.N. voor Cornelis de Ville, pensionaris van Haarlem, inzake het 



100 Gedeputeerden Haarlem 3.01.09

geschil tussen het Hof van Holland en schepenen van Hoorn over een door het Hof 
verleend mandament van appèl, 1772, net; met begeleidend schrijven door N.N., 10 
augustus 1772.

2 stukken

608 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 1 augustus 1777 
betreffende het rekest van de baljuw van de Loosdrecht c.s. aan de Staten om 
oplossing van zijn geschil met de houtvester van Gooiland over de jurisdictie in het 
district Loosdrecht, 1777; met bijlagen
1777 1 katern
In druk.

609 Stukken betreffende het jurisdictiegeschil tussen de magistraat van Den Haag en 
het Hof van Holland over de berechting van Henry Lambert, die beschuldigd wordt 
een zeeofficier verwondingen te hebben toegebracht
1783 2 katernen
In druk.
In handen van de commissie van Justitie.

610 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 11 augustus 1785 
betreffende het jurisdictiegeschil tussen de krijgsraad van het garnizoen van 
Heusden een schout en schepenen aldaar over de berechting van J.R. Kramer, jager 
in het Waalse legioen van kolonel De Matha; met bijlagen
1785 1 katern
In druk.
In handen van de commissie van Justitie.

611 Stukken betreffende het geschil tussen de auditeur-militair en de vendumeester der
stad 's-Hertogenbosch over de verkoop der achtergelaten roerende goederen van 
de hertog van Brunswijk, 1785, deels afschriften.

3 stukken
Deels in druk.

612 Memorie van de gedeputeerden van Haarlem aan de Staten van Holland inzake de 
criminele procedure voor het gerecht van Haarlem tegen Andries van Zypesteyn 
gevoerd, en het hiermee in verband staande juridisch geschil met de baljuw van 
Lisse, z.d., klad.

1 stuk
c Personeelsaangelegenheden

C PERSONEELSAANGELEGENHEDEN
c.1 Aanstelling van president, raadsheren en andere functionarissen van de Hoge Raad en het Hof van Holland

C.1 AANSTELLING VAN PRESIDENT, RAADSHEREN EN ANDERE FUNCTIONARISSEN VAN DE 
HOGE RAAD EN HET HOF VAN HOLLAND

613 Aantekeningen van Van Strijen over de verkiezing van de president en de 
substituut-griffier van de Hoge Raad in de periode 1587-1645, klad
1654 1 stuk

614 Rapport van de steden van Holland en West-Friesland houdende een wederlegging 
van de door de Ridderschap gemaakte aanspraken op de aanstelling van 
raadslieden in het Hof van Holland, 18 september 1713.

1 katern
In druk.

615 Aantekening inzake de stemverhouding in de Staten van Holland bij de verkiezing 
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van een president van de Hoge Raad
(1722) 1 stuk

616 Uittreksel uit de resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland van 15 
maart 1786 betreffende een missive van de Staten van Zeeland inzake de 
toevoeging van Pieter Graafland Gillesz. aan A. Hop als secretaris van het Hof van 
Holland
1786 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

617 Rapport van Wilhem Duirkant, raadsheer in de Hoge Raad, aan de Staten van 
Holland, houdende een betoog dat de raadsheren en ambtenaren van de Hoven 
van Justitie niet uitgesloten mogen worden van de ambten die ter beschikking zijn 
van de Sociëteit van Den Haag
z.j. 1 stuk
In druk.

c.2 problemen over de benoeming en nominatie van juridische functionarissen

C.2 PROBLEMEN OVER DE BENOEMING EN NOMINATIE VAN JURIDISCHE 
FUNCTIONARISSEN

c.2.1 baljuw van Kennemerland

c.2.1 baljuw van Kennemerland

618 Stukken betreffende de waarneming van het baljuwschap van Kennemerland, door 
Johan Damius de Jonge, baljuw van Assendelft, ten behoeve van David Colderman, 
1632, net en afschriften.

3 stukken

619 Akten van commissie voor David Colterman van 4 mei 1596 en voor Clais van 
Assendelft van 12 april 1477, als baljuw van Kennemerland; met een instructie van 
20 april 1582 voor de officieren van justitie in criminele zaken, 1477, 1582 en 1596, 
afschriften
(1633) 3 stukken

620 Brief van burgemeesters, schepenen en vroedschap van Haarlem aan de Hollandse 
steden inzake de begeving van het baljuwschap van Kennemerland dat vacant is 
geworden door de dood van D. Colterman, concept
1634 1 stuk

621 Stukken betreffende de eis van Haarlem om de baljuw van Kennemerland uit haar 
midden te nomineren, 1634, 1640 en 1658, klad, net en afschrift.

5 stukken

622 Brief van burgemeesters, schepenen en vroedschap van Haarlem aan prins Frederik 
Hendrik houdende aanbeveling van Johan Schatter voor de benoeming tot baljuw 
van Kennemerland, concept
1635 1 stuk

623 Stukken betreffende de nominatie voor het baljuwschap van Kennemerland dat 
Haarlem opeist, en dat is opengevallen door de dood van Adelbrecht van Schagen, 
1638 en 1639, concept, net en afschrift.

1 omslag

624 Aantekening van de onkosten van de stad Haarlem voor verschillende reizen ten 
behoeve van het baljuwschap van Kennemerland in de jaren 1631-1640
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(1640) 1 stuk

625 Lijst van de onkosten van een bezending van de stad Haarlem, waaronder de 
pensionaris Van Strijen, naar de Noordhollandse steden om steun voor hun eis 
inzake het baljuwschap van Kennemerland, concept
1658 1 stuk

626 Stukken betreffende de begeving van het baljuwschap van Kennemerland, 1657 en 
1658, klad en afschriften.

2 stukken

627 Rapport van de bezending naar de Noordhollandse steden betreffende het vacante 
rentmeesterschap van Kennemerland, concept
1671 1 stuk

628 Lijst van de vroedschapsresoluties van Haarlem betreffende de eis aan de Staten 
van Holland dat het baljuw- en rentmeesterschap van Kennemerland na het 
overlijden van Willem Fabricius, moet worden uitgeoefend door Arent Fabricius, 
diens zoon, 1686, 1691, 1692, 1694 en 1695, afschriften
(1695) 1 stuk

629 Stukken betreffende de bezending van Habeth en Albert Fabricius naar de 
verschillende Hollandse steden inzake de benoeming van de baljuw van 
Kennemerland, 1719, concept en net.

1 omslag
c.2.2 overige juridische functionarissen

c.2.2 overige juridische functionarissen

630 Rekest van de heemraden van het ambacht Lekkerkerk aan de Staten van Holland 
om bemiddeling in het geschil met Cornelis van der Hoop over de "illegale" 
nominatie van leenmannen door de baljuw Cornelis van der Hoop, net
1703 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

631 Stukken betreffende de nominatie van leenmannen in het Land van Voorne, 1622, 
1654, 1662 en 1705-1706, afschriften
1706 8 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

632 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 16 oktober 1648 
betreffende de nominatie door de baljuw van Kennemerland van het college van 
leenmannen waaruit de hoge Vierschaar van Kennemerland zal worden 
samengesteld.

1 stuk

633 Stukken betreffende een verzoek van enige leden van de vroedschap van Schiedam 
aan de Staten van Holland om de onrechtmatige aanstelling van Robert Gordon in 
plaats van Pieter van den Heuvel als baljuw van Schiedam ongedaan te willen 
maken, 1723, klad en afschriften.

1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

634 Rekest van de ambachtsheer, schout, ambachtsbewaarders en "agte mannen" van 
Berkel en Rodenrijs aan de Staten van Holland om goedkeuring van een 
verandering in het reglement betreffende de nominatie van "agte mannen" en 



3.01.09 Gedeputeerden Haarlem 103

schepenen, afschrift
1771 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

c.3 overige personeelsaangelegenheden van juridische functionarissen

C.3 OVERIGE PERSONEELSAANGELEGENHEDEN VAN JURIDISCHE FUNCTIONARISSEN

635 Akte waarbij van Josina Tirions, weduwe van Salomon Jansz., koopman te 
Middelburg, aan Cornelis Lucq, als procureur van Pieter Maertens, verzoekt alsnog 
zijn werkzaamheden te verrichten, net
1617 1 stuk

636 Authentiek uittreksel uit het formulierregister van de eden van de suppoosten van 
de Hoge Raad voor Adriaan van Strijen, houdende de eed van de "adiuncten in 
materie van revisie"
(midden 17e eeuw) 1 stuk

637 Rekesten van schout en gerecht van Raamsdonk aan de Rekenkamer der Domeinen
van Holland om autorisatie tot de aanstelling van twee dienaars van justitie ter 
wering van de landloperij en bedelarij, 1719 en 1720; afschriften met bijlagen, 1719 
en 1720, afschriften.

4 stukken

638 Stukken betreffende het tractement van de drie dienaren van de justitie in het land 
van Voorne, 1723, klad en net.

3 stukken
In handen van Francois van Halewijn, pensionaris van Dordrecht.

639 Rekest van Teunis Spaens, Claas van Broeck, Jurriaen Faber, Simon Jongewaert en 
Pieter Leur, notarissen in de ban van Westzaan aan de Staten van Holland om het 
aantal in de ban van Westzaan fungerende notarissen niet te wijzigen, 1728, 
afschrift, met bijlage, afschrift
1728 2 stukken
In handen van de commissie tot de verkoop van de domeinen.

640 Aantekeningen van Adolf Visscher over de verkiezingen, die tot de competentie van 
de baljuw van Kennemerland toekomen, (1729), klad.

1 stuk

641 Stukken betreffende het opstellen van een nieuwe instructie voor de advocaat-
fiscaal en procureur-generaal over Holland, Zeeland en West-Friesland, 1739, klad, 
concept en afschrift.

1 omslag

642 Memorie van Samuel Hogeboom, penningmeester op de griffie van het Hof van 
Holland, voor de gedeputeerden van Haarlem, Leiden en Gouda in de commissie 
van de Staten van Holland tot de zaken betreffende het comptoir van de domeinen 
van Zuid-Holland en het land van Heusden inzake zijn verzoek om vermeerdering 
van tractement, 1761, afschrift; met aantekeningen
(1761) 1 stuk

643 Stukken houdende advies betreffende het rekest van burgemeesters, schepenen en 
vroedschap van Beverwijk aan de Staten van Holland om de scheiding van de 
ambten van baljuw van het Land van Blois en schout van de stad Beverwijk
1785 2 stukken
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Incompleet.
In handen van de commissie van Justitie.

d Overige aangelegenheden betreffende de rechterlijke organisatie in Holland

D OVERIGE AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
IN HOLLAND

644 "Ordonnantiën, keuren en statuten", reglement op 7 juni 1579 opgesteld door de 
baljuw, schepenen en waterschappen van het baljuwschap van Westzaan voor alle 
dorpen die onder het baljuwschap vallen, 1579, afschrift
(1614) 1 katern

645 Akte van dagvaarding voor Jan Joosten Plavier om te verschijnen voor de hoge 
Vierschaar van de baljuw van Kennemerland, 1645, authentiek afschrift.

1 stuk

646 Aantekeningen van Albert Ruyl van een besogne op 17 oktober 1647 betreffende de 
rechtspraak, uit te oefenen door de leenmannen van Kennemerland, klad
1647 1 stuk

647 Akte waarbij Philips van Bourgondië aan de dorpen van Kennemerland 
schouwrecht verleend, 1455 maart 12, afschrift
(17e eeuw) 1 stuk

648 Aantekeningen van Jacob Gilles betreffende de instructie van de Gecommitteerde 
Raden op het punt van de rechtspraak over militairen, pachters van de gemene 
middelen en valsemunters
1732 2 stukken

649 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 18 mei 1768 houdende 
rapport op het advies van Gecommitteerde Raden inzake de jurisdictie over 
personen, die verzet plegen tegen belastingambtenaren
1768 1 stuk
In druk.

650 Aantekeningen van Cornelis de Ville betreffende de rechtspraak over officieren en 
inzake de vraag of sententies uit naam van "zijn hoogheid" mogen worden 
uitgesproken, (1772), klad.

4 stukken

651 Uittreksel uit de schepenresoluties van 's-Gravenhage van 26 februari 1672, 
betreffende het proces tegen Cornelis Vredenhof
z.d. 1 stuk
In tweevoud.

II Burgerlijk recht

II BURGERLIJK RECHT
a Geschillen gebracht voor de Staten van Holland

A GESCHILLEN GEBRACHT VOOR DE STATEN VAN HOLLAND

652 Rekest van Johan Kuysten, advocaat in Amsterdam aan de Staten van Holland om 
hulp bij het terugvorderen van een van hem geleende som geld onder hypotheek 
op het ambt en de heerlijkheid van Montfoort en de tol van Roermond, 1669; met 
bijlagen, 1645, 1648, 1649, 1654 en 1666-1669, afschriften.

1 omslag
Deels in het Frans.
In handen van een commissie ad hoc met Haarlem als voorzitter.
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653 Rekesten van Johan Cornelis de Witt aan de Staten van Holland over het geschil 
tussen hem en de overige erfgenamen over het bezit van de beker, door de Staten 
van Holland aan hun grootvader Cornelis de Witt geschonken ter herinnering aan 
de tocht naar Chattam, 1722, net; met bijlage, 1667, afschrift
1722 3 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

654 Stukken betreffende het geschil tussen Dirk Abenes, eigenaar van de korenmolen te
Alkemade, en Leendert Cornelis van Grieken, korenmolenaar te Leimuiden, over het
malen van graan van bakkers wonende onder de jurisdictie van Alkemade door Van 
Grieken. concept, net en afschriften
1727-1730 9 stukken
In handen van Gecommitteerde Raden.

655 Stukken betreffende het geschil tussen Jan Hendrik van Wassenaar van Obdam en 
Gerard Bicker van Zwieten over de eigendom van het Kievitsduin onder Rockanje. 
klad, concept, net en afschriften
1727-1732 1 omslag

656 Missive van burgemeesters en regeerders van Dordrecht aan de Staten van Holland 
betreffende het Dordtse stapelrecht en een daarover ontstaan conflict, (1730), 
afschrift.

1 stuk

657 Rekest van "de breede geërfdens" in het land van Voorne aan de Staten van Holland
om de ambtenaren in de ambachtsheerlijkheden van Voorne te gelasten zich wat 
betreft hun salaris, te houden aan de ordonnantie van 15 augustus 1690 van 
baljuwwen en leenmannen van Voorne, net
1736 1 stuk
Handen van de commissie van Justitie.

658 Stukken betreffende conflicten over de grensscheiding tussen Raamsdonk en 
Waspik en over de vraag of Hendrik Luytenambacht onder Raamsdonk of Waspik 
valt, 1580, 1584-1586, 1634, 1651, 1655, 1659-1663, 1675, 1684, 1691-1715, 1732-1734 
en 1738-1745, klad en afschriften
1745 1 pak

659 Stukken betreffende het geschil tussen Everard Willem Schimmelpenning, 
ambachtsheer van Meerkerk, en Hieronymus van Hurck, drossaard van Vianen, over
een vermeende geweldadige uitzetting door de laatstgenoemde van kwakzalvers 
uit een theater in Vianen. klad en afschriften
1766-1767 1 omslag

660 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 24 
december 1783 betreffende een geschil tussen enige kooplieden en Johannes van 
der Sande, koopman in wijnen uit Breda, over wanbetaling van de laatste, 1783; met
bijlagen, afschrift
1783 2 stukken

b Inventarissen van processtukken van processen gevoerd voor het Hof van Holland en de Hoge Raad

B INVENTARISSEN VAN PROCESSTUKKEN VAN PROCESSEN GEVOERD VOOR HET 
HOF VAN HOLLAND EN DE HOGE RAAD

661 Inventaris van de stukken overgelegd in het proces voor de Hoge Raad gevoerd 
door Maritgen Adriaensdochter, weduwe van Engel Symonsz., enerzijds en 
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Neeltgen Gruis, Weduwe van Anthonis Adriaensz. Paling en Adriaen Anthonisz. 
Paling anderzijds, afschrift
1623 1 katern

662 Inventarissen van de stukken overgelegd in het proces voor het Hof van Holland 
gevoerd door Hendrick Jacobsz. Coppit en zijn erven enerzijds en Pieter van 
Brantwijck, heer van Blokland anderzijds, 1625, concepten
1632 2 stukken

663 Inventaris van de stukken overgelegd in het proces voor het Hof van Holland 
gevoerd tussen Jan Adriaensen, brouwer, enerzijds en Dirck Jacobsen, wielmaker 
c.s., anderzijds
1628 1 katern

664 Inventaris van de stukken overgelegd in het proces voor het Hof van Holland 
gevoerd door Cornelis Jansen Koy enerzijds en Jacob Cornelissen c.s., anderzijds, 
net
1629 1 stuk

665 Inventaris van de stukken ingediend in het proces voor het Hof van Holland door 
Joost Willemsz. Nijkercke met de gecommitteerde van zijn crediteuren enerzijds en 
Catharina Hardebol anderzijds, concept
1630 1 stuk

666 Inventaris van de stukken overgeleid in het proces voor de Hoge Raad gevoerd door
Pieter Rijswercker, koopman te Middelburg, enerzijds en Hester Bollaert, weduwe 
van Matthijs Molckman, anderzijds
1631 1 stuk

667 Inventaris van de stukken overgelegd in het proces voor het Hof van Holland 
gevoerd door Jacob, Jan en Huybrecht Jaspersz. enerzijds en Laurens Padenburg 
anderzijds, concept
1632 1 stuk

668 Inventaris van de stukken overgelegd in het proces voor het Hof van Holland 
gevoerd door Cornelis Jansz. van Tin enerzijds en Willem Crammer anderzijds, 
concept
1632 1 stuk

669 Inventaris van de stukken overgelegd in het proces voor het Hof van Holland 
gevoerd door dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland enerzijds en schout en 
ambachtsbewaarders van Zegwaard en dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland 
anderzijds, klad
1633 1 stuk

670 Inventaris van de stukken overlegd in het proces voor het Hof van Holland gevoerd 
door Melchior van Hoorn, koopman te Amsterdam, enerzijds en Wijnant Schuyl 
anderzijds
1633 1 katern
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c Bemiddeling van en beroep op de Staten van Holland in juridische geschillen en processen

C BEMIDDELING VAN EN BEROEP OP DE STATEN VAN HOLLAND IN JURIDISCHE 
GESCHILLEN EN PROCESSEN

c.1 Personenrecht

C.1 PERSONENRECHT
c.1.1 burgerschap, naturalisatie en indemniteit

c.1.1 burgerschap, naturalisatie en indemniteit

671 Brieven van respectievelijk Ruychaver en Van der Laan, aan de Haarlemse 
pensionaris Johan de Haen, betreffende een geschil tussen de stad Haarlem en de 
Hoge Raad over een proces door enige door de stad uitgewezen personen voor de 
Hoge Raad gevoerd tegen de stad Haarlem
1617 3 stukken

672 Aantekeningen betreffende het weigeren van het poorterschap aan een inwoner 
van Schoonhoven, (1677), klad.

3 stukken

673 Aantekeningen van Jacob Gilles van een besogne betreffende het verlenen van 
naturalisaties, 1733, klad; met bijlage
1729 2 stukken

674 Rekest van Johannes Hunter, koopman te Napels, zaakgelastigde van de kooplieden
Thomas en Adriaan Hope te Amsterdam, aan de Staten van Holland om een akte 
van naturalisatie, 1740, net; met bijlagen, 1740, klad en afschriftten.

1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

675 Stukken betreffende het rekest van de regenten van Almkerk aan de Staten van 
Holland om goedkeuring van hun eis tot het overleggen van een akte van 
indemniteit voor de vestiging in hun gemeente. klad en afschriften
1764-1765 3 stukken

676 Stukken betreffende het het rekest van schout en ambachtsbewaarders van 
Bodegraven aan de Staten van Holland om goedkeuring van de keur inzake de 
vestiging van vreemde personen zonder akte van indemniteit uit hun vorige 
woonplaats, afschriften
1770 3 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

677 Stukken betreffende het rekest van Paulus Lankhorst, boelhuismeester, Aan de 
Staten van Holland om een beschikking te geven op zijn verzoek in oktober 1768 
gedaan, tot intrekking van de magistraatsresolutie waarbij hem de toegang tot 
Brielle was ontzegd, 1770, 1774 en 1778, concept en afschriften.

5 stukken
Handen van de commissie van Justitie.

678 Stukken betreffende het rekest van Steven Slijper aan de Staten van Holland om 
vernietiging van de besluiten van burgemeesters en vroedschappen van Enkhuizen, 
waarbij hem zijn burgerlijke rechten zijn ontnomen, als gevolg van zijn weigering 
om het diakenschap te aanvaarden, afschriften
1777 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.
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c.1.2 huwelijkszaken

c.1.2 huwelijkszaken
- Geschillen over verbroken trouwbeloften

- Geschillen over verbroken trouwbeloften

679 Aantekeningen van Adriaan van Strijen van een besogne betreffende het proces van
Christina Hacke enerzijds en Geraerdt de Raet anderzijds over verbroken 
trouwbeloften, 1655, klad; met bijlage, afschrift
1655 2 stukken

680 Aantekeningen betreffende het proces voor de Hoge Raad gevoerd door Abraham 
en Servaas Crock enerzijds en Adriana Minutoli anderzijds over verbroken 
trouwbeloften, 1703, klad; met bijlage
1703 5 stukken
Bijlage in druk.

681 Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland gevoerd door Helena van 
Middagten enerzijds en Christoffel van Voorst anderzijds over verbroken 
trouwbeloften. net en afschriften
1718-1722 5 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

682 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 18 december 1773 
betreffende het verzoek van Abraham Cornelis Braconier om vernietiging van een 
vonnis van de rector en rechters der Leidse Universiteit tegen hem gewezen wegens
verbroken trouwbeloften, 1773; met bijlagen
1773 1 katern
In druk.

683 Uittreksel uit het schepenregister van Haarlem betreffende een proces door 
Leonora Kemp enerzijds en Claes Jacobs Seeman anderzijds over verbroken 
trouwbeloften
z.j. 1 stuk

- Toestemming en dispensatie voor huwelijken

- Toestemming en dispensatie voor huwelijken

684 Rekest van Johannes Rodriges Pharo aan de Staten van Holland om een verklaring 
dat een huwelijk tussen een Christen en een Jodin geoorloofd is, afschrift
1686 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

685 Stukken betreffende de rekesten van Jacob Leao en David Hiskia Bueno de 
Mesquita aan de Staten van Holland om dispensatie van het verbod op sluiting van 
een huwelijk tussen verwanten, 1656, 1710, 1712, 1719 en 1720, klad, net en 
afschriften.

1 omslag
In handen van het Hof van Holland en van de commissie van Justitie.

686 Rekest van Willem Dykhoff en Susanne Havre, dochter van de broer van zijn 
overleden vrouw, aan de Staten van Holland om akte van dispensatie van het 
verbod op de sluiting van hun huwelijk, 1720, afschrift; met bijlagen, afschriften
1715 1 katern
In handen van het Hof van Holland en van de commissie van Justitie.

687 Stukken betreffende het verzoek van Gerrit Wensing, katholiek, en Sara van Son, 
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gereformeerd, aan de Staten van Holland om toestemming voor hun huwelijk, 
1769, klad, net en afschriften.

7 stukken
In druk.
In handen van het Hof van Holland en de commissie van Justitie.

688 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 2 december 1772, 
betreffende het advies van het Hof van Holland op het rekest van Marijtje 
Binnenwijzent, gescheiden vrouw van Rens Ariensz. Sluys aan de Staten van 
Holland om toestemming voor haar huwelijk met Theunis Hoek, 1772; met bijlagen
1772 1 stuk en 1 katern
Bijlagen in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

689 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 23 december 1774, 
betreffende het advies van het Hof van Holland op het rekest van Moses de Samuel 
Pretto Henriques aan de Staten van Holland om te mogen trouwen met zijn 
schoonzuster Ribca Henriques Coelho, 1774; met bijlagen
1774 4 stukken
In druk.
In handen van de commissie van Justitie.

690 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 24 januari 1775 
betreffende het rekest van Gerrit van den Sande en Marytje Verbeek, weduwe van 
Ary Petist die stiefbroer van de eerste was aan de Staten van Holland om 
toestemming voor hun huwelijk
1775 1 stuk
In druk.
In handen van de commissie van Justitie.

691 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 8 december 1775 
betreffende het advies van het Hof van Holland op het rekest van Jochem Salomon 
Alexander aan de Staten van Holland om toestemming voor zijn huwelijk met zijn 
schoonzuster Roosje Benjamin Levy, 1775; met bijlage, afschrift
1775 2 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

692 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 3 juli 1782, betreffende 
het advies van het Hof van Holland op het rekest van Thimon Cornelis van Heerdt 
en Johanna Jacoba Herbertina Mauritia van der Does van Noordwijk aan de Staten 
van Holland om dispensatie van de straffen gesteld op het "doorgaan" van 
jongelieden, 1782; met bijlagen
1782 4 stukken
In druk.
In handen van de commissie van Justitie.
"Doorgaan" is weglopen en trouwen.

693 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 23 september 1784 
betreffende het advies van het Hof van Holland op het rekest van Grietje Best, 
weduwe van Reynder Koyman, en van Jan Sluys, stiefzoon van Reynder Koyman, 
aan de Staten van Holland om toestemming voor hun huwelijk, 1784; met bijlagen
1784 3 stukken
In druk.
In handen van de commissie van Justitie.

694 Stukken betreffende het rekest van Johanna Medendorp, weduwe van Frederik 
Willem Wolters en van Coenraad Frederik Wolters, neef van de overleden man van 



110 Gedeputeerden Haarlem 3.01.09

eerstgenoemde, aan de Staten van Holland om toestemming voor hun huwelijk, 
1785, 1786. 2 katernen
Een katern in druk.
In handen van het Hof van Holland en de commissie van Justitie.

695 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 16 februari 1787 
betreffende een rekest van Nicolaas Jan Nessing en Catharina Starre, weduwe van 
Nicolaas van Goor, oom van de eerstgenoemde, aan de Staten van Holland om 
toestemming voor hun huwelijk, 1787; met bijlagen
1787 3 stukken
In handen van het Hof van Holland en de commissie van Justitie.

- Weigering om te huwen

- Weigering om te huwen

696 Stukken betreffende het rekest van Hendrik Ravens uit Amsterdam aan de Staten 
van Holland om intrekking van de juridische bescherming door de vrijplaats Vianen 
aan Sara Bom, met wie hij zegt gehuwd te zijn, klad en afschrift
1767 4 stukken
Een stuk in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

- Pogingen tot verhindering van huwelijken

- Pogingen tot verhindering van huwelijken

697 Stukken betreffende de voorstellen bij de Staten van Holland ingediend inzake het 
proces voor het Hof van Holland gevoerd door Jacoba Suerius enerzijds en de 
thesaurier-generaal Jacob Hop, anderzijds over toestemming voor haar huwelijk 
met zijn zoon Henrick Hop
1717 2 stukken
In druk.

698 Stukken betreffende het verzoek van Abraham Douglas aan de Staten van Holland 
om verhindering van het huwelijk van zijn zoon Jan Daniel Douglas met Francina 
van Os, afschriften
1781 4 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

- overige huwelijksaangelegenheden

- overige huwelijksaangelegenheden

699 Uittreksel uit de ordinaris rol van de stad Vlissingen van 6 juni 1631 inzake het 
proces van Gaeff Meyndertsz. enerzijds en Jacob Gelle over de nietigverklaring van 
het huwelijk tussen de eerstgenoemde en N.N.
1631 1 stuk

700 Rekest van Jan Jansz. Wit en Anna Jansdochter aan de Staten van Holland om de 
procedure die door de baljuw van Oosthuizen tegen hen is begonnen, wegens hun 
huwelijksvoltrekking voor de Doopsgezinde gemeente, ongeldig te verklaren, 1729, 
afschrift; met bijlagen, 1729, net en afschriften.

1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

701 Rekest van de Parnassim van de Portugees-Joodse Natie te Amsterdam aan de 
Staten van Holland om een resolutie die de wettigheid der Ketubas waarborgt, naar
aanleiding van verscheidene processen hierover, 1740, afschrift; met bijlagen, 1686, 
1717 en 1740, klad, net en afschriften
1740 1 omslag
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In handen van de Hoge Raad en het Hof van Holland.
Ketubas zijn Joodse huwelijkse voorwaarden.

702 Rekest van Teunis van Es c.s. aan de Gecommitteerde Raden van Holland om 
ontslag uit de hechtenis van Cornelia van Brakel, die na een proces waarin haar 
huwelijk met Reinier Reinersz. nietig was verklaard, veroordeeld was om de kosten 
te betalen, hiervan echter geen specificatie kreeg en vervolgens door de drost van 
Vianen wegens wanbetaling gevangen was gezet, afschrift
1750 1 katern

703 Stukken betreffende het verzoek van Alexander Salonthay van Salontha en Maria 
Beusen aan de Staten van Holland om toestemming tot de uitvaardiging van hun 
huwelijksproclamaties te Voorburg zonder tussenruimte van tijd, 1764, klad en 
afschriften.

6 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

c.1.3 echtscheiding

c.1.3 echtscheiding
Zie ook inv.nr. 600.

704 Memorie van N.N. voor de Staten van Holland houdende de redenen waarom het 
verzoek tot echtscheiding van Maria Vorstenburg van haar man Jan Schol dient te 
worden afgewezen, concept
(1720) 1 katern

c.1.4 vaderschapsaktie

c.1.4 vaderschapsaktie

705 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 1 juli 1773, betreffende het
rekest van Isaak Stephanus Valckenaar, klerk ten comptoire van de gemene 
landsmiddelen, aan de Staten van Holland om spoedige voorziening in de criminele
procedures, inzake meineed in verband met een tegen hem gevoerde 
vaderschapsaktie, voor het Hof van Holland, 1773; met bijlage
1773 1 katern
In druk.
In handen van de commissie van Justitie.

c.1.5 venia aetatis

c.1.5 venia aetatis

706 Stukken betreffende het verzoek van Jacob Casteleyn aan de Staten van Holland 
om intrekking van de akte van venia aetatis, verleend aan Johan van Slingelant, 
1691, klad en afschriften.

9 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

707 Stukken betreffende een competentiegeschil tussen de schout en de burgemeester 
van Vlaardingen over het verlenen van authentieke akten van venia aetatis, 1727 en 
1728, net en afschriften.

7 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

708 Rekest van Aelbert Brakel aan de Staten van Holland met akte van venia aetatis, 
1758, net; met bijlagen, net
1758 3 stukken
In handen van de commissie van Justitie.
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709 Rekest van Joan Bannier, voogd over de vier kinderen van zijn broer Willem Andries 
Bannier, aan de Staten van Holland om afwijzing van een verzoek om een akte van 
venia aetatis voor Aleyda Elisabeth Bannier, afschrift
1772 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

710 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 14 januari 1774, 
betreffende het geschil tussen de burgemeesters van Schiedam en de 
weesmeesters van Gorinchem over de akte van venia aetatis verleend aan Agatha 
Engelina van Gilze, 1774; met bijlagen
1774 2 katernen
In druk.
In handen van de commissie van Justitie.

711 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 10 oktober 1783 inzake 
het rekest van Ernst Fredrich van Basser Jongbloed aan de Staten van Holland om 
een akte van venia aetatis, 1783; met bijlage, afschrift
1783 2 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

c.2 zakenrecht

C.2 ZAKENRECHT

712 Stukken betreffende een schuld van Arnout van Lelienburch, gewezen commies van
de Staten-Generaal en van Catharina Pesser aan Johan de Vries voor de aankoop 
van percelen grond. afschriften
1669-1675 4 stukken

713 Aantekeningen betreffende percelen grond te Rijswijk, Poeldijk en Wateringen 
toebehorende aan Bartholomeus Cromhout, (1693), klad.

3 stukken
c.3 erfrecht

C.3 ERFRECHT
c.3.1 verzoeken om nalatenschappen te mogen aanvaarden

c.3.1 verzoeken om nalatenschappen te mogen aanvaarden

714 Rekest van Cornelis de Jonge van Ellemeet c.s. erfgenamen van Isaacq Oyens aan de
Hoge Raad om akte van beneficie van inventaris vóór het aanvaarden van de 
nalatenschap van Isaacq Oyens, 1689, afschrift; met bijlage, afschrift
1689 2 stukken

715 Aantekeningen van (Jacob Gilles) betreffende aan katholieke armbezorgers te 
verlenen octrooien wegens erflatingen aan dezen
1737 2 stukken

716 Rekest van de diakenen van de Nederduitse Gereformeerde gemeente te 's-
Gravenhage aan de Staten van Holland om goedkeuring van de inbezitname van de 
gehele nalatenschap van door hen onderhouden personen, net
1744 1 katern
In handen van de commissie van Justitie.

717 Rekest van de gedeputeerden van de Schotse kerkeraad der stad Rotterdam aan de 
Staten van Holland om toestemming tot aanvaarding van het legaat van Hugo 
Verboom aan de Schotse Kerk, tot onderhoud van zijn arme familieleden en andere 
armen, 1753, afschrift; met aantekeningen, 1753, klad en concept.
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3 stukken

718 Stukken betreffende het rekest aan de Staten van Holland van de roomskatholieke 
parochie te Pijnakker om octrooi voor het aannemen van erfenissen ten behoeve 
van de roomskatholieke armen, 1770 en 1771.

4 stukken

719 Stukken betreffende het rekest van de regenten van het Provenhuis te Alkmaar, in 
1655 opgericht bij testamentaire beschikking van Johan van Nordingen, aan de 
Staten van Holland en West-Friesland om octrooi voor de toeëigening van de 
nalatenschappen van in het Provenhuis gestorvenen. klad, net en afschriften
1777-1778 4 stukken

c.3.2 verzoeken om ontslag van fideï-commis

c.3.2 verzoeken om ontslag van fideï-commis

720 Rekest van Leendert Pietersz. Kunst c.s. aan de Staten van Holland om ontslag van 
fideï-commis over percelen landerijen, nagelaten door Jannetje Cornelis, afschrift
1687 1 stuk
In handen van het Hof van Holland en van de stad Haarlem.

721 Rekest van Maria Anna, barones van Leefdael aan de Staten van Holland om 
ontslag van fideï-commis over een obligatie, behorende tot de nalatenschap van 
haar grootmoeder Maria van der Meyden, 1708, afschrift; met bijlagen, afschriften
1708 1 katern
In handen van de commissie van Justitie.

722 Stukken betreffende het rekest van Sara Verkuylen, weduwe van Jan Tivisch, 
wonende te Archangel aan de Staten van Holland om ontslag van fideï-commis 
over de effecten, uit de nalatenschap van haar oom Jacob Verkuylen, 1722, 1723 en 
1729, klad en afschriften.

4 stukken
In handen van het Hof van Holland en van de commissie van Justitie.

723 Stukken betreffende het rekest van Christiaan Reynhard Praetorius c.s. om ontslag 
van fideï-commis over de nalatenschap van Johan Christoffel Praetorius, afschriften
1722 2 stukken

724 Stukken betreffende het rekest van Johan Francois Coenen aan de Staten van 
Holland om ontslag van fideï-commis over de nalatenschap van Anthony de Veer, 
secretaris van 's-Gravenhage, 1726, net en afschriften.

4 stukken
Rekest in handen van het Hof van Holland van de gedeputeerden Van Den Briel en Delft.

725 Stukken betreffende het rekest van Rijnburg van Bergen, weduwe van Philip Pieter 
Carpenter, en Anna van Bergen aan de Staten van Holland om ontslag van fideï-
commis over een huis op de Vijverberg te 's-Gravenhage en een woning en 
landerijen te Monster, uit de nalatenschap van Rijnburg van den Kerkhoven, 1726, 
1727 en 1728, klad, net en afschriften.

1 omslag
Rekest in handen van het Hof van Holland, de commissarissen
Gerard Thierens en Petrus Moris hieruit, en in handen van de heren van Haarlem.

726 Rekest van Cornelis Frederiks en Willemijntje Adriaans, wonende te Goch, aan de 
Staten van Holland om ontslag van fideï-commis over nagelaten goederen door 
Maria Vloot uit Haarlem, 1730; met bijlagen, afschriften
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1730 1 katern en 3 stukken
In handen van het Hof van Holland en de heren van Haarlem.

727 Aantekeningen van Jacob Gilles inzake het rekest van Adriaan Plaats Vincentszoon 
aan de Staten van Holland om ontslag van fideï-commis over nagelaten goederen, 
(1738), concepten.

3 stukken

728 Stukken betreffende het rekest van Lucas Dekker, gehuwd met Elisabeth Sophia 
Gerding, weduwe van Jacob van Berchem aan de Staten van Holland om ontslag 
van fideï-commis over een gedeelte der nalatenschap van Jacob van Berchem, 1741,
concept en afschriften.

5 stukken
Rekest in handen van het Hof van Holland, de commissarissen Moris en Schaap hieruit, en in handen
van de commissie van Justitie.

729 Stukken betreffende het rekest van Anna Elisabeth Vervoorden, huisvrouw van 
Pieter Vermeulen, aan de Staten van Holland om ontslag van fideï-commis over 
twee obligaties, nagelaten door Joost van Doorn, 1751, net en afschriften.

5 stukken
Rekest in handen van het Hof van Holland, de commissarissen daaruit Petrus Moris en Johan 
Diederick van Slingeland, de heren van Haarlem en de commissie van Justitie.

730 Rekest van Isaac Mendes Penna aan de Staten van Holland om ontslag van fideï-
commis over effecten nagelaten door zijn moeder Judica Barzely, net
1757 1 stuk
In handen van het Hof van Holland, de commissarissen daaruit Johan Iman Cau en Pieter Meerman, 
de heren van Amsterdam en de commissie van Justitie.

731 Stukken betreffende het rekest van Catharina Maria Barbou, weduwe van 
Godefridus Franciscus Cromhout, aan de Staten van Holland om ontslag van fideï-
commis over alle goederen, afkomstig van Govert Wuytiers en Maria van der 
Wielen van de Werne en van Dirk Wuytiers, nagelaten aan Godefridus Franciscus 
Cromhout, 1765 en 1768, klad en afschriften.

4 stukken

732 Stukken betreffende rekesten van de curators over de nalatenschap van Pieter 
Copper en Sophia van Beaumont, gewoond hebbend te Rotterdam, aan de Staten 
van Holland om ontslag van fideï-commis, 1766 en 1768, klad en afschriften.

1 omslag

733 Stukken betreffende het rekest van Carel Diederik du Moulin aan de Staten van 
Holland om ontslag van fideï-commis over twee obligaties uit de nalatenschap van 
Hillegonde van Cuyck, weduwe van Francois van Heshuyten, 1768, klad en 
afschriften.

5 stukken
Rekest in handen van het Hof van Holland en van de commis
sie van Justitie.

734 Stukken betreffende het rekest van Francois Adriaan Verschuur te Hoorn aan de 
Staten van Holland om ontslag van fideï-commis over een obligatie uit de 
nalatenschap van Trijntje Westerhout, 1768, klad en afschriften.

7 stukken
In handen van het Hof van Holland en de commissie van Justitie.

735 Stukken betreffende het rekest van Joseph Suasso da Lima, gehuwd met Ribca 
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Mendes da Silva aan de Staten van Holland om ontslag van fideï-commis over 
enige huizen en een wijnpakhuis te Amsterdam, nagelaten door David Mendes da 
Silva, 1769 en 1770, klad en afschriften.

3 stukken
Een stuk in druk.
In handen van het Hof van Holland en de commissie van Justitie.

736 Stuk houdende het advies van het Hof van Holland van 30 november 1770, aan de 
Staten van Holland op het rekest van Abraham van Dulken en Johanna Ackersloot 
om ontslag van fideï-commis over een obligatie ten laste van het comptoir-
generaal van Holland en nagelaten door Johanna van Dusseldorp, moeder van 
Johanna Ackersloot, afschrift
1770 1 stuk

737 Stukken betreffende het rekest van Jacobus van Nuys Klinkenberg, predikant te 
Overschie, aan de Staten van Holland om ontslag van het fideï-commis over de 
nalatenschap van Pieter Cornelis Willem Merkman, 1774, net en afschriften.

3 stukken
Een stuk in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

738 Stukken betreffende het rekest van Jacob van Hagen en Binke Lambrechts c.s. aan 
de Staten van Holland om ontslag van fideï-commis over de nalatenschap van 
Jacoba Borst, weduwe van Nicolaas de Ruyter
1781 2 stukken en 1 katern
Een stuk in druk.
In handen van het Hof van Holland en van de Commissie van Justitie.
Zie ook inv.nr. 786.

c.3.3 geschillen en processen over nalatenschappen

c.3.3 geschillen en processen over nalatenschappen

739 Stukken betreffende een rekest van schepenen van Heemstede aan de Staten van 
Holland om een verbod op een jaarlijkse toelage, die ten koste gaat van een legaat 
voor de armen van Heemstede van Feynte Pieterszn. van Enkhuizen aan zijn zoon 
Pieter Feyntesz., 1595 en 1596, net en afschriften.

1 omslag

740 Akte verleden voor notaris Willem Cluyt te Amsterdam, waarbij de curators over de 
boedel van Gillis van Schepenstede en de erfgenamen van Lambert van 
Tweenhuysen goederen opeisen van Franchis Grenier, medecurator over de boedels
van de weduwe van Laurens Boedijns de Oude en Laurens Boedijns de Jonge, 
afschrift
1628 1 stuk
In slechte staat.

741 Stuk houdende aanvulling op de inventaris inzake het proces voor het Hof van 
Holland door Pieter Claes Heyns c.s. enerzijds en de testamentaire voogden van het 
weeskind Cornelis Wiers anderzijds, afschrift
1632 1 stuk

742 Stukken betreffende het proces in Zweden voor het Hofgerecht en in Holland voor 
het Hof van Holland van de erfgenamen van Jacob Kriwits eertijds koopman uit 
Lübeck te Amsterdam, enerzijds en Joachim Groot Johan, die hij had aangenomen 
als zijn assistent te Zweden, over het niet uitbetalen van het loon aan de laatste 
wegens wanprestatie. net en afschriften
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1648-1652 7 stukken
Deels in het Latijn.

743 Rekesten van beide partijen aan de Staten van Holland om bemiddeling in het 
proces van Jacob en Pieter de Ruyter contra de raden van de graaf van Hohenlo, 
over een huis staande bij de Oude Kerk te Delft, en toebehoord hebbend aan Johan 
de Ruyter, 1649, afschriften; met bijlagen, 1582 en 1649, afschriften, 1649.

1 stuk en 1 katern

744 Rekest van de curatoren over de boedel van Jan van Reysteren, overleden in dienst 
van de W.I.C., aan de Staten van Holland om goedkeuring tot invordering van diens 
nalatenschap van de W.I.C., 1657, net; met bijlagen, 1656 en 1657, net en afschriften.

1 omslag
In handen van een commissie ad hoc.

745 Stukken betreffende de processen van de bewindhebbers van de V.O.C. tegen de 
erfgenamen van Jan Martensz. Ham, die in dienst der compagnie is overleden, over 
diens nalatenschap, 1659, klad, net en afschriften.

1 omslag
In handen van een commissie ad hoc.

746 Rekest van de magistraat van de stad Philipine aan de Staten-Generaal om een 
uitspraak in een geschil tussen kolonel Sasse en kapitein Jacob van der Heyden over
het beheer van de nalatenschap van Cornelis Willemsen van den Ende, 1669, 
afschrift; met bijlagen, 1650 en 1669, net en afschriften.

4 stukken

747 Stukken betreffende een proces voor de Hoge Raad over de nalatenschap van 
Adriaan van Naaldwijk, 1671, concept.

2 katernen

748 Rekest van Willem van der Burch aan de Staten van Holland, om bemiddeling bij 
zijn klacht tegen de Rekenmeesters van Amsterdam over de heffing van de 200e 
penning op de nalatenschap van Catharina Moens en Jochem Schaap, 1672, 
authentiek afschrift.

1 stuk
In handen van de commissie van de 200e penning.

749 Missive van schout en gerecht van Berkel en Rodenrijs aan de Staten van Holland 
inzake de 200e penning betaald door de erfgenamen van Jacob Leendertsz., net
1673 1 stuk

750 Rekest van Ida Maria Hooft, weduwe van Daniel van Hogendorp aan de Staten van 
Holland om bemiddeling in haar geschil met Gijsbert Rudolph van Nideck over de 
nalatenschap van Christina van Hogendorp, 1673, afschrift; met bijlagen, afschriften
1673 4 stukken

751 Stukken betreffende het geschil tussen de erfgenamen van Michiel van den Broeck, 
advocaat-fiscaal van de admiraliteit op de Maas, enerzijds en de graaf van Benthem
anderzijds over schending van het contract inzake de steengroeven in het 
graafschap Benthem, die in 1656 aan Michiel van den Broeck waren verpacht, 1675, 
klad, net en afschriften.

1 omslag

752 "Casus-positie" inzake het proces voor het Hof van Holland gevoerd door de 
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erfgenamen over de nalatenschap van Willem Claesz. Ploy en Marritjen Willems, 
net
1680 1 stuk

753 Rekesten van Maria Snels, weduwe van Rochus Wilbrenninck, postmeester in het 
Overkwartier van Gelderland, en de Staten van Utrecht aan de Staten van Holland 
om bemiddeling in haar geschil met de verdere erfgenamen van haar overleden 
echtgenoot, 1682, afschrift; met bijlagen, afschriften
1682 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

754 Stukken betreffende het proces voor het gerecht der stad Utrecht gevoerd door 
Maria van Matenesse over de boedel van wijlen Gijsbert van Matenesse en die van 
Willem van Matenesse, die door het Hof van Holland onder curatele is gesteld, 
1687, klad en authentieke afschriften.

1 omslag

755 Stukken betreffende het proces tussen Theodora van Bambeeck, weduwe van 
Willem Sautijn, c.s. en Gillis Sautijn over de nalatenschap van Willem Sautijn, 1687 
en 1688, concepten en afschriften.

1 omslag
Deels in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

756 "Akte van antwoord" in een proces voor het Hof van Holland gevoerd tussen de 
weesmeesters van Haarlem, voor Claes Claeszoon van Steenwerck, enerzijds en 
Johan van Steyn anderzijds over een nalatenschap
1688 1 stuk

757 Memorie betreffende het proces tussen kinderen en erfgenamen van Meerten 
Swaen, thesaurier van Geertruidenberg enerzijds en Mathys Schuyffhil, 
burgemeester van die stad, anderzijds, 1689, afschrift; met bijlage
(1689) 2 stukken

758 Stukken betreffende het proces tussen Petronella van Wassenaar, weduwe van 
Adriaan van der Mijle, enerzijds en Cornelia van der Mijle, douairière van Asperen, 
dochter uit het eerste huwelijk van Adriaan van der Mijle over de nalatenschap van 
de laatstgenoemde. klad, net en afschriftten
1690-1696 1 omslag
Deels in druk.

759 Stukken betreffende het rekest van Maria van Vredenburch, weduwe van Jacob 
Voorburg, aan de Staten van Holland om ondersteuning van haar en ten aanzien 
van de nalatenschap van Appolonius Schotte, 1691 en 1692, klad en afschriften.

1 omslag

760 Rekest van Johan Brederode en Johan van Keere, voogden over de minderjarige 
kinderen van Johan Costerman aan het hof van Holland om bemiddeling in een 
geschil over een eendenkooi buiten Alkmaar gelegen, 1695; met bijlagen, 
afschriften
1695 2 stukken

761 Verbaal, opgemaakt door commissarissen uit de Hoge Raad van het proces tussen 
de voogden over Willem Assuerus van der Meer, ambachtsheer van Alpen, enerzijds
en de ingelanden en ingezetenen van het dorp en ambacht van Alphen, anderzijds, 
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1698, authentiek afschrift.
1 stuk

762 Stukken betreffende het proces tussen de erfgenamen van Abraham Isaac en Sara 
Pereira enerzijds en de erfgenamen van Ferdinando de Montotinos en Seraphina 
d'Almeyde Y Castro anderzijds over niet betaalde schulden, 1701 en 1702, klad en 
afschriften.

1 omslag
Deels in druk.

763 Stukken betreffende het proces tussen de erfgenamen van Cornelis Stalpert van der
Wiele, enerzijds en Pieter Schats, heer van Oud-Wulven en zijn erven, anderzijds 
over een hypotheek, verstrekt op een woning en landerijen, gelegen te Stompwijk, 
1703-1705, afschriften.

5 stukken

764 Stukken betreffende de aanspraken van Jan Janse van Tessel en zijn vrouw Aefje 
Cornelis op de nalatenschap van Wolbrandt Geleynse de Jongh. net en afschriften
1711-1718 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

765 Stukken betreffende een legaat nagelaten door Maria Botter aan de kinderen van 
Sara Jonkheer, weduwe van Jacobus van der Vlist, 1718, concept en afschrift.

4 stukken

766 Stukken betreffende het rekest van Pieter van Hurk, administrateur over de 
nalatenschap van Hendrik de Lief, aan de Staten van Holland om een restitutie van 
de 100e penning aan fideï-commissaire erfgenamen, 1694, 1699 en 1723, klad en 
afschriften
1723 6 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

767 Stukken betreffende de erfopvolging van Fransche refugies. klad, concept, net en 
afschriften
1723-1737 1 omslag
Twee stukken in druk.
Deels in het Frans.

768 Rekest van de Heemraden van de Hoeksche Polder in Lekkerkerk aan de Staten van 
Holland om bemiddeling bij de inning van de vordering op de erfgenamen van Jan 
Foppe Prins, poldertimmerman
1725 1 stuk
In druk.

769 Rekest van Hendrik Ouderwater, penningmeester van de Alblasserwaard, 
gemachtigde van de dorpen in die waard, aan de Staten van Holland om 
bemiddeling in de procedure van die dorpen tegen de erfgenamen van de dijkgraaf 
Herman van den Honert te voeren, net
1731 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

770 Stukken betreffende de geschillen tussen Jan Deugd en het gerecht van 
Goedereede over de gesequestreerde boedel van Petronella Kole. klad en 
afschriften, 1772-1773

1 omslag
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Deels in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

771 Missive van J. Vos, procureur, aan de (Staten van Holland) over een proces tussen 
de erfgenamen van vaders en moederszijde van Elisabeth Bos
z.d. 1 stuk

c.3.4 overige aangelegenheden betreffende nalatenschap pen

c.3.4 overige aangelegenheden betreffende nalatenschap pen

772 Akte, verleden voor de weesmeesters van Haarlem, waarbij Jan Jacobsz. 
Smalwercker aan zijn zoon Jacob, f. 750,-- schenkt voor zijn opvoeding uit de 
moederlijke erfenis, 1622, afschrift
1648 1 stuk

773 Advies van het Hof van Holland aan de Staten van Holland betreffende een rekest 
van de erfgenamen van Jacob Oly aan de Staten om annulering van het testament 
van Jacob Oly, een aanhanger van Rovenius, (1e helft 17e eeuw); met bijlagen
1639 1 omslag
De bijlagen betreffende het proces tegen de apostolische vicaris Philippus Rovenius door de stad 
Utrecht gevoerd.
Bijlagen deels in het Latijn.

774 Memorie van een aantal Haagse advocaten over de vraag of onder het woord 
"oom" in een testament ook oudoom verstaan an worden, afschrift
1674 1 stuk

775 Memorie van een aantal Haagse advocaten, waarbij advies wordt uitgebracht over 
de rechtsgeldigheid van de akte van huwelijkse voorwaarden, opgemaakt door 
Johannes Wouters en Debora Bake, in verband met hun nalatenschap, afschrift
1676 1 stuk

776 Testament van Maria Dircxdochter, weduwe van Cornelis Gavens, gepasseerd voor 
de notaris Jacob Schoudt te Haarlem, 1641, authentiek afschrift
1680 1 stuk

777 Stukken betreffende het rekest van Jacob de Mey van Streefkerk aan de Staten van 
Holland om toestemming tot belegging van de gelden van de kinderen van Jacob 
de Mey en Anna Helena Mels, nagelaten door Alexander Velters
1726 5 stukken
Rekest in handen van het Hof van Holland, de heren van Amsterdam en de heren van Haarlem.

778 Stukken betreffende het rekest van Jacob Fundam aan de Staten van Holland om 
het testament van zijn moeder Rachel Senior, die hem grotendeels onterft uit 
hoofde van zijn overgang van het Joodse naar het protestantse geloof nietig te 
verklaren, 1734 en 1735, net en authentieke afschriften.

1 omslag

779 Aantekeningen van Jacob Gilles betreffende de boedel van dokter Cauw, die niet te 
scheiden blijkt te zijn van de boedel van de weduwe Coelemey, wier boedel als 
weduwe van een advocaat van het Hof van Holland onder de competentie van het 
Hof van Holland valt, 1739 en 1740, klad.

2 stukken

780 Stukken betreffende het rekest van Carel Frederik van Adelsheim en Frederik Carel 
Schweiser, gemachtigden van de erfgenamen van de veldmaarschalk Paul Wirtz, 
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baron van Ornholm, aan de Staten van Holland om informatie over de grootte en 
de plaats van diens nalatenschap, 1752, net en afschriften.

5 stukken
Eén stuk in druk.

781 Stukken betreffende een rekest van diakenen van de Nederduitse Gereformeerde 
Gemeente te Naarden aan de Staten van Holland om van boedels, die aan haar zijn 
nagelaten, maar waarvan zij zich nog niet in bezit gesteld hebben, zelf de inventaris 
op te mogen maken
1764 5 stukken
Het rekest zelf ontbreekt.

782 Stukken betrefende de rekesten van de erfgenamen van Maria Ponderus, weduwe 
van Pieter van Aerden, aan de Staten van Holland om goedkeuring voor het stichten
van een hofje in Den Haag of Leerdam, zoals beschreven in het testament van 
Maria Ponderus. klad, net en afschriften
1766-1769 1 omslag

783 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 6 september 1771 
betreffende het advies van het Hof van Holland op het rekest van J. van den Bergh 
te Alkmaar aan de Staten van Holland om uitkering van de renten van een kapitaal, 
nagelaten aan zijn minderjarige dochter, 1771; met bijlage, afschrift
1771 2 stukken

784 Stukken betreffende een rekest van J. Meyboom c.s., erfgenamen van Trijntje 
Jansz., weduwe van Mathijs Albertsz. Ruytenburgh, aan de Staten van Holland om 
fouten in het kleinzegel op het testament van Trijntje Jansz. te mogen verbeteren. 
afschriften
1771-1772 4 stukken
Deels in druk.

785 Stukken betreffende het rekest van de lutherse predikant Johannes Meyer c.s. te 
West-Zaandam aan de Staten van Holland om erkenning van het testament van Jan
Thijssen Thuijsing, ondanks het feit dat er te weinig zegelgeld over is betaald, 
afschriften
1774 2 stukken

786 Testament van Jacoba Borst, weduwe van Nicolaas de Ruyter, gepasseerd voor Jan 
Ardinois, notaris te Amsterdam, 1759, authentiek afschrift
1780 1 katern

c.4 verbintenissenrecht

C.4 VERBINTENISSENRECHT

787 Akten waarbij landen, gelegen in de Hooge Woerd buiten Haarlem door Jan Persijn 
in erfpacht zijn uitgegeven, 1527, 1554, 1615 en 1639, afschriften
1639 1 katern

788 Akte waarbij door Nicolaas Geltsack aan Paulus Dircksz. van der Meer land, gelegen 
te Poeldijk, is verhuurd, net
1677 1 stuk

789 Stuk houdende de opdracht aan de eerste deurwaarder om vanwege de Hoge Raad 
van Holland een willige condemnatie van de Hoge Raad te executeren in het proces 
tussen Maria Noorwits, weduwe en boedelhoudster van wijlen Zacharias de Swart, 
in leven schepen en ontvanger van de 200e penning in Den Haag en Casper Gähler, 
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raad van de Koning van Denemarken, over een huis in Den Haag door de laatste 
van de eerste gehuurd, 1721, afschrift; met bijlage, 1717, afschrift 1721

2 stukken
c.5 bewijsrecht

C.5 BEWIJSRECHT

790 Akte van verhoor van Guillaume Aets, afgenomen op verzoek van schout, 
burgemeester en schepenen van Haarlem, waarbij hij zijn eerste verklaringen, 
gedaan op verzoek van de pachter van de impost op het bier Jan Heyndrixsz. Sweer,
herroept
1604 1 stuk

791 Akte van attestatie van schepenen van Schipluiden op verzoek van de schout Dirck 
van Smeten, betreffende het gewelddadig wegvoeren uit de woning van de schout 
door de deurwaarder en de stedehouder van Delfland van het scecretariearchief 
van Schipluiden en St. Maartensrecht, afschrift
1691 1 stuk
Zowel het nu nog aanwezig rechterlijk als het administratief archief beginnen pas in 1692.

792 Akte van attestatie gepasseerd voor notaris Adriaan van Gelinchuysen van Dirck 
Jansz. Poort op verzoek van Zeger van Sompele, oud-schepen van Tetterode, inzake
een vaatje Ierse boter, door Van Sompele geschonken aan het weeshuis van 
Overveen, afschrift
1699 1 stuk

c.6 overige burgerrechterlijke processen

C.6 OVERIGE BURGERRECHTERLIJKE PROCESSEN

793 Inventaris van de stukken betreffende het proces voor de Raad van Brabant tussen 
Engelbrecht Sloth, wijnkoper in Den Haag, en Jan Pierkinck c.s., net
1622 1 stuk

794 Memorie inzake het proces voor het Hof van Holland tussen Heyndrick Colijn, 
suikerbakker te Amsterdam en Jan Garnaet, net
1631 1 stuk

795 Aantekeningen over het proces in 1641 voor het Hof van Holland tussen Thomas 
Looff en de directeuren van de Zweedse scheepscompagnie en de Zweedse 
admiraal Flemming, 1644, net en afschrift.

2 stukken

796 Akte gepasseerd voor notaris Egbert van Bosvelt te Haarlem, waarbij Jacob Janszn. 
de Grint, de werkzaamheden van de weesmeesters van Haarlem in het proces tegen
David van der Mersch c.s. goedkeurt, 1656 maart 14, afschrift.

1 stuk

797 Stukken betreffende een proces voor de Hoge Raad van Holland in 1658 tussen de 
deurwaarder Johan Broeckman en de regering van Gouda over de verkoop van een 
tuin toebehorend aan Jan de Vrije, die veroordeeld was deze te verkopen, 1657 en 
1658, net en afschriften
1658 1 omslag

798 Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland tussen Arent en Aechie 
Ciere en de schout en kerkmeesters van Voorschoten over een stuk land, afkomstig 
van de kapel van Veur, 1686, concept en afschriften.
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1 omslag
In handen van de heer Hoornbeek.

799 Aantekeningen betreffende het proces voor het Hof van Holland tussen Willem 
Heldt, gevolmachtigde van Gerardo Ringenbergh, koopman te Venetië en Johannes 
Swalmius, predikant te Hillegom, over schulden, (1690), concept.

1 stuk

800 Stukken betreffende het proces gevoerd voor het Hof van Holland en de Hoge Raad
door de ingelanden en ambachtsbewaarders uit Alphen tegen Jacob van Dorp, 
schout in Alphen, over de jurisdictie over de molens in het ambacht. afschriften
1700-1702 1 omslag

801 Stukken betreffende het proces gevoerd voor de Hoge Raad tussen Willem 
Ripperda, heer van Jensma contra de crediteuren van de overleden heer van 
Poelgeest over de heerlijkheden Poelgeest en Koudekerk. klad en afschriften
1712-1716 1 omslag
Deels in druk.

802 Stukken betreffende het proces van Judith en Petronella van Volbergen en 
Wilhelmina van Sevender, weduwe van Tyman van Volbergen, tegen Maria Ignatia 
Santvoort over een ten onrechte op hun naam verleden schuldbrief, ten behoeve 
van Johan Santvoort, 1719 en 1720, afschriften.

2 stukken
Deels in druk.

803 Stukken betreffende het proces door Maurits Cornelis de Waal, heer van Leksmond,
tegen de gerechtsbode Joost de Bondt voor de Kamer van Justitie te Vianen 
gevoerd om teveel betaalde leges terug te krijgen, afschriften
1775 4 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

804 Stukken betreffende een proces, gevoerd voor het gerecht van Den Haag tussen 
Adriaan van der Straten en Willem van Hil, over het opstellen van een scherm door 
de laatste op de scheidingsmuur tussen zijn huis en dat van eerstgenoemde, z.d., 
concept en afschrift.

3 stukken

805 Memorie overgelegd door Benjamin Dutry, bewindhebber van de V.O.C. van de 
Kamer van Amsterdam, in een proces door deze gevoerd voor de Hoge Raad tegen 
Jean Henry Huguetan, drossaart van Vianen
z.d. 1 stuk
Incompleet
In druk.

III Bemiddeling van en beroep op de Staten van Holland bij faillissement en surséance van betaling

III BEMIDDELING VAN EN BEROEP OP DE STATEN VAN HOLLAND BIJ FAILLISSEMENT EN 
SURSÉANCE VAN BETALING

a Surséance

A SURSÉANCE

806 Stukken betreffende het ontwerpen van een reglement voor surséance en 
voorlopige surséance van betaling, 1781 en 1784, concept, net en afschriften.

1 omslag

807 Rekest van Jacobus de la Lande en Hendrik Fynje, kooplieden uit Amsterdam, aan 
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de Staten van Holland om surséance van betaling, 1785, afschrift; met bijlage, 
afschrift
1785 2 stukken

808 Rekest van de erven wed. Jan Frederiks en Co., kooplieden te Amsterdam, aan de 
Staten van Holland om surséance van betaling, 1785, afschrift; met bijlage, afschrift
1785 2 stukken

b Faillissementen

B FAILLISSEMENTEN
b.1 insolvente boedels

B.1 INSOLVENTE BOEDELS

809 Stukken betreffende het proces voor de Hoge Raad tussen de curatoren over de 
insolvente boedel van Theodorus van Nes en de curatoren over de insolvente 
boedel van Dirk van Nes, 1626-1673 en 1683-1684, klad en authentieke afschriften, 
1683-1684.

1 pak

810 Rekest van de schout en het gerecht van Schipluiden aan de Staten van Holland om 
toestemming tot het aanstellen van curators over de insolvente boedel van Cornelis
Piersen Touw, 1683, afschrift; met bijlagen 1677-1678, afschriften 1683.

1 omslag
Bijlagen deels in druk.

811 Rekest van de regering van 's-Gravenhage aan de Staten van Holland om 
stopzetting van de onrechtmatige jurisdictie door het Hof van Holland over 
insolvente boedels, met de hierop genomen resolutie, afschriften
1687 2 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

812 Sententie van het Hof van Holland in het proces tussen Anthony Wal Jansz., te 
Amsterdam, curator over de insolvente boedel van Michiel Beuningh en Laurens 
van Lanckeren, gedeputeerde vanwege de provincie Utrecht in de Raad van State, 
1713 maart 4, afschrift.

1 stuk

813 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 30 juli 1772 betreffende 
de insolvente boedel van de commissaris van het kleinzegel, Pieter Pielat
1772 1 stuk
In druk.

814 Stukken betreffende de insolvente boedel van Johannes Aegidius en Johanna 
Poppen en hun verzoek aan de Staten van Holland om rehabilitatie
1787 1 omslag

b.2 desolate boedels

B.2 DESOLATE BOEDELS

815 Akten van minnelijke schikking tussen Martinus Corten uit naam van zijn 
echtgenote en Matthijs Crayers uit naam van de minderjarige kinderen van Jurriaen 
Huiberts van Eyck inzake de desolate boedel van Jurriaen Huiberts van Eyk, 
afschriften
1662 2 stukken

816 Stukken betreffende het proces te voeren voor het Hof van Holland tussen Johan 
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Spoltman, burgemeester der stad Arnhem, en Abraham Sena, koopman te 
Amsterdam, over desolate boedels. afschriften
1686-1695 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

817 Stukken betreffende het geschil tussen het Hof van Holland en de stad 
Schoonhoven over het aanstellen van curators over de desolate boedel van Adriaan
van der Hoeck, gehuwd met Maria van Ardenne. klad, net en afschriften
1713-1716 1 omslag
Deels in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

b.3 geabandonneerde boedels

B.3 GEABANDONNEERDE BOEDELS

818 Stukken betreffende het proces voor de Hoge Raad tussen de curators van de 
geabandonneerde boedel van dominee Petrus Wijnstock en de regering van 
Monnikendam over de competentie 1667-1675, afschriften.
1675 4 stukken

b.4 cessie van boedels

B.4 CESSIE VAN BOEDELS

819 Stukken betreffende de opdracht van de Hoge Raad van Holland aan de stad 
Amsterdam, om een behoorlijk overzicht te maken van de boedel van Hendrik van 
Elst, schipper, die weigert een akte van cessie ten behoeve van zijn crediteuren af te 
geven, afschriften
1631 4 stukken

c Recht van preferentie

C RECHT VAN PREFERENTIE

820 Stukken betreffende het rekest van de linnen-, laken- en garenblekers wonende bij 
Haarlem aan de Staten van Holland om het recht van preferentie te mogen 
toepassen bij faillissementen van kooplieden, wier goederen bij de blekers in 
behandeling zijn, 1684, klad, net en afschrift.

1 omslag
In handen van het Hof van Holland.

821 Memorie betreffende de vraag of recht van preferentie gevraagd is over land te 
Heemstede nagelaten door over Adriana Willemsdr., die getrouwd was met de 
gefailleerde Jan Swol
z.d. 1 stuk

d Het onttrekken van inkomsten aan een faillisement

D HET ONTTREKKEN VAN INKOMSTEN AAN EEN FAILLISEMENT

822 Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland tussen Eduard Emptingh 
en Cornelis Zereau en Jacobus Peltser, allen kooplieden in Amsterdam, voor 
obligaties ter waarde van 80.000 rijksdaalders waarvan Emptingh en Zereau 
beweren, dat ze van Peltser zijn en dus in de rekening van het faillissement moeten 
worden opgenomen, zodat de uitkering aan zijn crediteuren hoger zou zijn en 
waarvan Peltser beweert dat hij ze geleend en niet gekocht heeft van Fredrik 
Wilhelm van Diest, gezant van de keurvorst van Brandenburg, voor wie de 80.000 
gulden oorspronkelijk waren bedoeld, 1686, 1688, 1690, 1693 en 1694, afschriften 
en klad, 1688, 1690, 1693 en 1694.

1 omslag
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e Berechting van "bankroutiers"

E BERECHTING VAN "BANKROUTIERS"

823 Uittreksel uit de resolutie van de Staten van Holland van 17 juli 1687 inzake een 
rekest van enige Franse pachters aan hun koning om represaillemaatregelen tegen 
Amsterdamse ingezetenen wegens de weigering van Amsterdam om een Franse 
bankroetier te berechten, 1687; met bijlagen, afschriften
1787 1 omslag
Deels in het Frans.
In handen van de commissie van Justitie.

f Overige aangelegenheden betreffende faillisementen

F OVERIGE AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE FAILLISEMENTEN

824 Akte van eis inzake preferentie in het proces voor het Hof van Holland tussen 
Abraham de Marecx de Jonghe als procureur van Anthonyo Retano en Adolopho 
Apele, kooplieden uit Venetië en de crediteuren van de graaf van Hoorne, (1619), 
afschrift.

1 stuk

825 Missiven, gewisseld tussen Pieter Ideweldal en Haring Carspel, koopman te 
Amsterdam, over de validiteit van een zekere Abraham Bacherus te Amsterdam, 
1637 december 27 en 28, afschriften.

1 stuk

826 Lijst van failliete pachters te Amsterdam zoals door het stadsbestuur is vastgesteld
1677 1 stuk

827 Stukken betreffende het proces voor de Hoge Raad tussen Abraham Verhagen, 
commies ter generaliteit uit Zeeland, en later zijn weduwe Wendelina de Witt en 
Johan van Putten, baljuw van Schoonhoven c.s., over een hofstede en landerijen 
geheten de Vierkamp te Rietveld, die Verhagen van Pieter Jansz. Cassenaer heeft 
gekocht en van wiens boedel Johan van Putten crediteur is. net en afschriften
1687-1694 1 omslag

828 Stukken betreffende insolvente boedel van Joost ter Veen en zijn gijzeling op de 
Voorpoort in Den Haag op verzoek van Floris van Mollen en diens echtgenote 
Jacomina de Busscher, 1716, klad en afschriften.

1 omslag
Deels in druk.

829 Stukken betreffende het proces voor schepenen van Haarlem tussen Dionisius van 
Kruyskerken, gehuwd met Cornelia Gool, en de crediteuren van Jacob Gool van 
Bosveld, afschriften
1735 4 stukken

830 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland d.d. 21 juli 1721, betreffende 
het rekest van de Deense resident Griis om bescherming van de heer Gähler, raad 
van de Deense Koninklijke Kanselarij tegen diens crediteuren
1721 1 stuk
Deels in het Frans.

831 Stukken betreffende de "Generaale Nederlandsche Lijfrenten Compagnie". concept 
en afschriften
1777-1778 1 omslag
Deels in druk.
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832 Uittreksel uit de resolutie van de Staten van Holland van 19 juli 1778, betreffende 
het advies van het Hof van Holland op de rekesten van Jan Frederik Parne c.s. en 
Dominicus Geniets c.s. aan de Staten van Holland om voorziening inzake de 
gefailleerde "Generaale Nederlandsche Lijfrenten Compagnie" van Johannes van 
der Hey te Amsterdam, 1778; met bijlagen
1778 1 katern
In druk.

IV Bemiddeling van en beroep op de Staten van Holland bij burgerlijke rechtsvordering

IV BEMIDDELING VAN EN BEROEP OP DE STATEN VAN HOLLAND BIJ BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING

a Verzoeken om mandementen van revisie

A VERZOEKEN OM MANDEMENTEN VAN REVISIE
Ook in criminele zaken.

833 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 1 november 1667 inzake de 
revisie van een vonnis, gewezen door het College ter Admiraliteit in Friesland tegen 
de reders van het schip "de Hophoff" en de schipper Benne Claesz.
1667 1 stuk

834 Stukken inzake het verzoek van Jacob Frederik Muller, gevangene op de Voorpoort, 
om mandement van revisie van de criminele sententie op 20 juli 1718 tegen hem 
gewezen, afschriften
1718 1 katern en 1 stuk

835 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 23 mei 
1720, betreffende een rekest van drie gevangenen op de Voorpoort om pro deo 
mandement van revisie bij de Hoge Raad.

1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

836 Stukken betreffende het rekest van Pieter Cornelisz. Timmerman om mandement 
van revisie van een doodvonnis door het Hof van Holland tegen hem uitgesproken, 
1723, klad, net en afschriften.

1 omslag

837 Stukken betreffende het rekest van Maria Danser, weduwe van Pieter Nyman aan 
de Staten van Holland om opheffing van het verbod van de Hoge Raad tot revisie 
van het proces dat zij voerde tegen haar kinderen, 1767, 1768 en 1769, klad, net en 
afschriften.

1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

838 Stukken betreffende het verzoek van Nicolaas Roelof, Daniel Roelof en Hendrik 
Muilman, kooplieden te Amsterdam, gemachtigden van Pieter en Richard Muilman 
te Londen aan de Staten van Holland om de Hoge Raad aan te schrijven hun een 
mandement van revisie te verlenen in hun proces tegen Hermanus van 
Seppenwolde, 1779, concept, net en afschriften.

1 omslag
b Overige aangelegenheden betreffende burgerlijke rechtsvordering

B OVERIGE AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING

839 Rekest van drie brouwers uit Haarlem, Cornelis Claesz. van Rijck, Pieter Jacobsz. 



3.01.09 Gedeputeerden Haarlem 127

Oolican en Hendrik van Hoorn, aan de Staten van Holland om vernietiging van het 
vonnis van de schepenen van de stad Haarlem, in hun proces tegen Wijbrant Jansz., 
die zegt pachter van de impost op bier in Alkmaar te zijn, afschrift
1612 1 stuk

840 Reglement inzake de herziening van de vonnissen die door rector en rechters van 
de Leidse Universiteit zijn gewezen, 1658, concept; met aantekeningen van Adriaan 
van Strijen, klad
1655 5 stukken

841 Stukken betreffende een door de Staten van Holland verleend uitstel in het proces 
voor de Vierschaal van de Leidse Universiteit tussen Daniel Michiel Gijsbert 
Heldevier c.s. en Johannes le Franc van Berkhey, afschriften
1783 3 stukken

V Bemiddeling van en beroep op de Staten van Holland bij strafrechterlijke aangelegenheden

V BEMIDDELING VAN EN BEROEP OP DE STATEN VAN HOLLAND BIJ STRAFRECHTERLIJKE 
AANGELEGENHEDEN

a Uitlevering van misdadigers

A UITLEVERING VAN MISDADIGERS

842 Stukken betreffende het verzoek van de koning van Frankrijk en van Jean Fonseca 
Guedes om de sententie van het hof van Bordeaux, ten laste van Catharina Medina,
weduwe van George Mendes da Costa die in Amsterdam woont uit te willen voeren;
met een theoretisch betoog over het wederzijds erkennen van elkaars sententies 
tussen de Republiek en Franrijk. klad, net en afschriften
1716-1724 1 omslag

b straffen

B STRAFFEN
b.1 instructies

B.1 INSTRUCTIES

843 Stukken betreffende de plannen tot oprichting van een provinciaal tuchthuis in 
Holland, 1709, 1713 en 1716-1718, klad, net en afschriften.

1 omslag

844 Instructie voor de tuchthuismeester in Gelderland, Wemmer Richters, en reglement 
van orde voor het tuchthuis, afschrift
1724 1 stuk

845 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland, 14 september 1759, 
houdende de bepaling, dat onkosten, gemaakt door de grafelijkheidsofficieren voor
gevangenen ten laste van het land zullen komen.

1 stuk
b.2 gevangenis en hechtenis

B.2 GEVANGENIS EN HECHTENIS

846 Rekest van de echtgenoten van de commiezen ter recherche te Rotterdam Nicolaes 
de Both, Johan Mosterdijck en Johan van Leeuwen, gevangen op de Voorpoort aan 
de Staten van Holland, om spoedig ontslag uit deze gevangenis en beëindiging van 
het proces tegen deze commiezen, net
1687 1 stuk

847 Rekest van de vrouw van Gerrit Matheus Molenaar te Hillegom aan de 
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland om haar man uit zijn 
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gevangenschap te ontslaan, 1699, net; met bijlagen, afschriften
1699 1 katern
In handen van de heren Colterman, Van Hoeuff en de secretaris Beaumont.

848 Stukken betreffende de rekesten van Richard Verschuer, inwoner van Rotterdam 
aan de Staten van Holland, om ontslagen te mogen worden uit een verbeterhuis te 
Amsterdam, 1700, net en afschriften.

6 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

849 Stukken betreffende de klachten van heer van Uterwyck tot Alerdinck, 
gecommitteerde van de provincie van Overijssel ter Staten-Generaal over een ten 
zijnen nadele door het Hof van Holland genomen besluit tot gijzeling op het 
verzoek van de ledikantmaker Van Dier te 's-Gravenhage, 1713, net en afschriften.

3 stukken

850 Stukken inzake het rekest van de majoor Wichardus van der Plaat aan de Staten van
Holland om intrekking van een tegen hem door schepenen van Den Haag aan de 
baljuw verleend gericht "decreet van apprehensie", en om stopzetting van de 
daarop gevolgde procedure, 1783 en 1785.

1 omslag
In druk.
In handen van het Hof van Holland en de commissie van Justitie.

851 Memorie betreffende het verzoek van Jan de Leeuw aan de Staten van Holland om 
dispensatie van de verplichting in hechtenis te gaan voor hij in beroep van het 
vonnis door schepenen van Rotterdam kan gaan, (18e eeuw), concept.

1 stuk
c Laster en majesteitsschennis

C LASTER EN MAJESTEITSSCHENNIS

852 Akte van attestatie van enige inwoners van Noorden, op verzoek van Cornelis van 
Zevenhoven, schout van Zevenhoven en Noorden, over beledigingen de schout in 
de "Witte Swaan" aangedaan door Willem Keyser Semeins, secretaris van 
Zevenhoven en Noorden, naar aanleiding van een discussie over de dood in 1672 
van de gebroeders De Witt, net
1713 1 stuk

853 Ordonnantie van het Hof van Holland van 26 juli 1731, waarbij het in bezit hebben 
van lasterlijke geschriften, uitgegeven door François de Bruys en Jean van Duuren 
wordt verboden
1731 1 stuk
In druk.

854 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 5 oktober 1780 
betreffende de pogingen van de kooplieden Chomel en Jordan om tegen minister 
Cavalli te Venetië een crimineel proces aan te spannen wegens laster en bedrog
1780 1 stuk
In handen van de commissie voor commercie en navigatie.

856 Rekest van Jan Cristiaan Hespe, advocaat te Amsterdam aan de Staten van Holland 
om herziening van het vonnis door schepenen van Amsterdam tegen hem gewezen 
wegens het schrijven van de "Politieke Kruyer" en in het bijzonder van no. 234 en 
vanwege het verspreiden van dit blad, afschrift
1785 1 stuk
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857 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 14 en 29 april 1785 
betreffende de klachten van de schout-bij-nacht A. Rietveld over laster door de 
schrijver "Van den Post van de Neder-Rhijn", 1785; met bijlagen
1785 7 stukken
In druk.
In handen van de commissie van Justitie.

d Beraming van een aanslag

D BERAMING VAN EEN AANSLAG

855 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 16 juli 1784 betreffende 
de criminele procedure voor het gerecht van Leiden tegen Catharina Faan, weduwe 
van Gilles Christiaan van der Meulen, die door Johansnes Greifzoe wordt 
beschuldigd van het voorbereiden van een aanslag op prins Willem V, 1784; met 
bijlagen
1784 1 katern
In druk.
In handen van de commissie van Justitie.

e arrest en inbeslagname van goederen

E ARREST EN INBESLAGNAME VAN GOEDEREN

858 Brief van de regering van Amsterdam aan de Rekenkamer van Holland inzake de 
door de gaarder van Gouda in beslag genomen goederen van de Amsterdamse 
koopman in zijden lakens, Hans van Gheel, 1589, net; met bijlage, afschrift
1589 2 stukken

859 Stukken betreffende het verzoek van de afstammelingen van Johan van 
Oldenbarnevelt aan de Staten van Holland om schadevergoeding wegens de 
confiscatie van de goederen van Johan van Oldenbarnevelt, 1638; klad en 
afschriften.

1 omslag

860 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 10 februari 1688 
betreffende de inbeslagname door het Hof van Holland van de goederen van de 
Brandenburgse gezant Fredrik Wilhelm van Diest, 1688; met bijlagen
1688 4 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

861 Stukken betreffende een mandement van arrest ten verzoeke van Pompejo 
Azzolino, als erfgenaam van Christina van Zweden, op juwelen door deze in 1663 
aan Jacob Nunes Henriques te Amsterdam verpand, welke juwelen ook door de 
koning van Zweden als staatseigendom worden opgeëist. afschriften
1691-1693 1 omslag

862 Aantekeningen van Albert Fabricius over het rekest van Dirck van der Meer te Delft 
en Cornelis Jorisz. van Dyck te Vlaardingen aan de Staten van Holland om teruggave
van het rundvee, dat door hen in Gelderland is gekocht en dat in beslag werd 
genomen te Zaltbommel, 1719, klad; met bijlage, afschrift
1719 2 stukken

863 Memorie betreffende het arrest vanwege Joachim Frederik Preys, resident van de 
koning van Zweden, gelegd op twee verzegelde koffers, toebehorend aan Frederik 
Joachim Creutz, eertijds commissaris van George Hendrik, baron van Görtz, 
"directeur" over de financiën van het koninkrijk Zweden, met advies van enige 
rechtsgeleerden op deze memorie, 1721 en 1722.
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2 stukken

864 Stukken betreffende een proces van Willem Thomson tegen de stad Medemblik 
over het arrest op het schip "de Fortuyn", 1734, klad en net.

7 stukken

865 Stukken betreffende de klachten van Jan François baron van Eysschen, heer van 
Triest over een arrest door de stad Keulen op de goederen en papieren van hem en 
zijn vrouw Catharina Antonetta van Hartzheim, gelegd en over verdere 
gewelddadigheden hem en zijn vrouw aangedaan, 1737, klad en afschriften.

8 stukken
deels in druk, deels in het Frans en het Latijn.

866 Rapporten van pensionaris Gilles inzake het verzoek van Joachim Ludolf Schwieder 
gemachtigde van de Embdense koopman Jan Martini om restitutie van diens 
goederen die op last van Amsterdam zijn inbeslaggenomen, concepten
1754 2 stukken

867 Stukken betreffende het verzoek van enige beurtschippers van Amsterdam op 
Groningen aan de Staten van Holland om schadeloosstelling wegens een arrest op 
goederen van Groningse ingezetenen. net en afschrift
1760-1761 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

868 Stukken betreffende een verzoek van de magistraat van Aken aan de magistraat 
van Den Haag om papieren van een zekere Varanchen de St. Genie, die ervan 
verdacht wordt opdracht gekregen te hebben van (de Gijselaar?) om papieren van 
de hertog van Brunswijk te ontvreemden, in beslag te nemen, 1785-1786.

1 omslag
In druk.
Deels in het Frans, het Duits en het Latijn.
Voor de gedeputeerden van Haarlem.

f Wijziging van de strafmaat

F WIJZIGING VAN DE STRAFMAAT
f.1 gratie

F.1 GRATIE

869 Missive van het Hof van Holland aan het Hof van Friesland inzake brieven van gratie
door de prins van Oranje uit te vaardigen, 1770 april 6, afschrift.

1 stuk
f.2 remissie

F.2 REMISSIE

870 Stukken betreffende het verzoek van Anthony Kock aan de Staten van Holland om 
een akte van remissie voor een door hem veroorzaakt verkeersongeval met 
dodelijke afloop. klad en afschriften
1727-1728 1 omslag
In handen van het Hof van Holland, van de advocaat-fiscaal en procureur-generaal Wolphert 
Nobilingh en van de commissie van Justitie.

f.3 abolitie

F.3 ABOLITIE

871 Stukken betreffende het verzoek van de vaandrig Jakob Eduard de Witte, 
gevangene op de Voorpoort en beschuldigd van landverraad, aan de Staten van 
Holland om een akte van abolitie. net en afschriften
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1783-1784 1 omslag
Deels in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

g Vrijgeleide

G VRIJGELEIDE
g.1 verzoeken om vrijgeleide

G.1 VERZOEKEN OM VRIJGELEIDE

872 Stukken betreffende de klachten van Pieter Spiering Silvercroon, resident van 
Zweden aan de Staten van Holland over een op verzoek van Abraham Esajas door 
het Hof van Holland tegen hem verleend mandement van sauvegarde, hoewel hij 
als buitenlandse gezant diplomatieke onschendbaarheid geniet, afschriften
1644

873 Stukken betreffende een rekest van George Everhard, voormalig juwelier uit Den 
Haag en veroordeeld door het Hof van Holland wegens de ontvoering van Anna van
Wouw, om akte van sureté de corps van de Staten van Holland voor een periode 
van drie maanden om de ouders van Anna Wouw te overtuigen van zijn oprechte 
bedoeling om hun dochter te huwen, waardoor de verbanning door het Hof van 
Holland komt te vervallen bij zijn huwelijk, 1695, net en afschriften.

3 stukken
In handen van het Hof van Holland.

874 Stukken betreffende het rekest van Josua de Abraham Salvador aan de Staten van 
Holland om een akte van sureté de corps, 1717, net en afschriften.

4 stukken
In handen van de burgemeesters van Den Haag en de commissie van Justitie.

875 Rekest van Maeyer Levy, koopman te Dusseldorp, aan de Staten van Holland om 
een akte van sureté de corps, 1736, afschrift; met bijlage, afschrift
1736 2 stukken
In handen van de steden Haarlem, Amsterdam en Rotterdam.

876 Aantekeningen van Adriaan van Zeebergh betreffende het verzoek van I. Willer, 
koopman en fabrikant te Leiden, aan de Staten van Holland om een akte van sauf 
conduite tegen de wens van zijn familie, 1780, concept; met bijlage, afschrift
1780 2 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

g.2 verzoeken om opheffing van vrijgeleide

G.2 VERZOEKEN OM OPHEFFING VAN VRIJGELEIDE

877 Rekest van de crediteuren van Edwart Ffridh aan de Staten van Holland om 
opheffing van de sureté de corps van de Staten van Holland aan Ffridh verleend, net
1736 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

878 Rekest van Pieter Ovelacq en Jan Jilles aan de Staten van Holland en West-
Friesland, reders van het schip "St. Joris", te Amsterdam om opheffing van de sureté
de corps voor Jan Noel, koopman te Cadix, net
1684 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

h Overige strafrechtelijke processen

H OVERIGE STRAFRECHTELIJKE PROCESSEN

879 Stukken betreffende het proces voor de Gecommitteerde Raden van Lodewijk van 
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Alteren van Jaarsveld, baljuw van Kennemerland tegen enige pachters van het 
gemaal en het bier over door deze geheven boeten 1642-1644, afschriften.

7 stukken

880 Stukken betreffende het criminele proces voor het Hof van Holland tegen Adriaan 
van der Laan, rentmeester van Rijnland, over fraude door hem gepleegd, 1652, 1666
en 1667, afschriften, 1666 en 1667.

5 stukken

881 Stukken betreffende het criminele proces voor het Hof van Holland contra Daniel 
van Santen, Gerrit van Blanckvoort, Willem van Braackel, Egbert Alberts Grene en 
de erfgenamen van Werner Crans, die door prins Willem III van Oranje worden 
beschuldigd de steden Zwolle, Deventer en Kampen aan de vijand te hebben 
overgeleverd. afschriften
1673-1674 1 omslag

882 Stukken betreffende het proces voor het leenhof van Putten van Johan van Boreel, 
ruwaard van Putten, tegen Steven van Walta, schout van Ooltgensplaat en Den 
Bommel, beschuldigd van een gewelddadig optreden tegen een schipper op het 
"Princeland". net en afschriften
1682-1685 1 omslag

883 Stukken betreffende het criminele proces voor het Hof van Holland tegen Pieter van
Leyden, hoogheemraad van Rijnland, beschuldigd van malversaties, (1720-1721), 
afschriften.

2 katernen

884 Stukken betreffende het proces voor burgemeesters en schepenen van Geervliet als
commissarissen van de judicature van de gemene landsmiddelen van de baljuw van
het land van Putten en de schout van Geervliet tegen Johannes Villerius, pachter 
van verschillende gemene landsmiddelen over door de laatste gepleegde 
misstappen bij een poging zijn aanstelling verlengd te krijgen. net en afschriften
1725-1725 5 stukken

885 Aantekeningen van Jacob Gilles betreffende problemen rond de criminele 
procedure voor het Hof van Holland tegen Jacob Pesters nu het Hof hieruit 
processtukken wil laten drukken, klad
1735 7 stukken

886 Memorie van N.N. voor de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland 
betreffende het proces tussen Maurits Klock, broodbakker te Amsterdam, en 
Willem Gerrit Dedel Salomonsz., hoofdofficier der stad Amsterdam
1773 1 katern
In druk.

887 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 5 
november 1779 betreffende een vonnis door de commissaris van pilotage 
benoorden de Maze gewezen tegen enige loodslieden op Vlieland, 1779; met 
bijlagen
1779 1 katern
In druk.
In handen van de commissie van Justitie.

888 Rekest van Paulus Gevers, hoofdofficier van Rotterdam, aan de Staten van Holland 
om van een procureur ten laste van "den Lande" gebruik te mogen maken in een 
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criminele procedure, 1785, afschrift; met bijlage, afschrift
1785 2 stukken

889 Rekest van Cornelis Sijlvius, baljuw en houtvester van Brederode, aan de Staten van
Holland om aan alle rechterlijke instanties tot wier competentie bedrijvers van 
"gemene delicten" in de houtvesterij Brederode behoren, opdracht te geven deze 
overtreders te vervolgen, net
1729 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

890 Concept-resolutie van de Staten van Holland inzake het rekest van Andries Pels en 
Zn. aan het Hof van Holland om mandement penaal tegen de houders van 
wisselbrieven
z.j. 1 stuk
In druk.

VI Overige juridische aangelegenheden

VI OVERIGE JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

891 Declaratie van Hendrik Boom van salaris als procureur van Gabriël de Vale, 
Portugees koopman te Amsterdam, wegens zijn proces voor het Hof van Holland 
ltegen Diego Nunyes Belmonte
1631 1 stuk

892 Stukken houdende aantekeningen van de partijen in verschillende processen (voor 
het Hof van Holland)
(1633) 6 stukken

893 Rekest van de weesmeesters van Haarlem aan de Staten van Holland om 
toestemming tot het beleggen van de gelden der weeskinderen op het comptoir 
van de ontvanger Akersloot, met beschikkingen van de Staten van Holland en de 
vroedschap van Haarlem, 1635 en 1637.

1 stuk

894 Aantekeningen van Albert Ruyl van een besogne betreffende de onderhandelingen 
van de Staten van Holland met de crediteuren van de koningin van Bohemen, 1654 
februari 26, klad; met bijlage
1654 2 stukken

895 Stukken betreffende het rekest van Gerrit Jansz. Brouwers, Jan Pael c.s., 
paardekopers, wonende in de Meierij van 's-Hertogenbosch aan de Staten-
Generaal om maatregelen tegen Franse ruiters die in Oosthamme, in het land van 
Luik, hun paarden hebben gestolen, 1658-1659, afschriften
1659 1 omslag

896 Rekest van weesmeesters van Haarlem aan de Staten van Holland om toestemming
tot het beleggen van het geld van weeskinderen in hypothecaire leningen op 
onroerende goederen tot de helft van de waarde van die goederen
1662 1 stuk

897 Memorie van een aantal Haagse advocaten over het "elaberen van de fatalia in 
revisione", 1674, afschrift.

898 Plakkaat van de Staten van Holland tegen landloperij en bedelarij
1695 1 stuk
In druk.
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899 Akte waarbij Vincent van Vrijbergen, Willem van Vliet en Jan van Reven 
overeenkomen de winst of het verlies van een proces voor Gecommitteerde Raden 
inzake fraude samen te zullen delen, net
1700 1 stuk

900 Memorie, houdende afwijzing door de advocaat-fiscaal en procureur-generaal van 
het verzoek van Jan van der Burgt, Adriaen Verdonck en Jacob de Klopper, 
gevangen op de Voorpoort tot wisseling van inventaris en stukken met 
bovengenoemde procureur-generaal, 1711, afschrift; met bijlagen, afschriften
1711 5 stukken

901 Rekest van Cornelis Gerritz. van der Jagt, marktschipper van de dorpen Zevenhoven 
en Noorden op Amsterdam en Leiden, aan de Rekenkamer der Domeinen van 
Holland, om bestraffing van het overtreden van de veerreglementen door 
onbevoegden, 1719, afschrift, met appointement van de Rekenkamer, afschrift
1719 1 stuk

902 Lijst van de stukken van het criminele proces voor de Raad van State tegen de 
ontvanger-generaal van de Unie, Gijsbert van Hogendorp, 1722; met bijlagen, 1722, 
klad, net en afschriften
1722 1 omslag
Een stuk in druk.

903 Aantekeningen betreffende zaken die voor de Hoge Raad gebracht zijn, (1723), klad.
1 stuk

904 Rekest van de schouten en gerechten van de dorpen en ambachten in het land van 
Altena aan de Staten van Holland om toestemming voor het te wapen roepen van 
de dorpsbevolking tegen zogenaamde "heidenen en vagebonden ", 1725 augustus 
14.

1 stuk
In druk.

905 Stukken betreffende het rekest van de weesmeesters der stad Amsterdam aan de 
Staten van Holland om machtiging tot het verlenen van goedkeuring van akten van 
verschillende aard inzake personen en zaken onder haar weeskamer ressorterend. 
klad en afschrift
1725-1726 2 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

906 Concept-plakkaat van de Staten van Holland tegen dieven en helers, 1728; met 
bijlage, net
1728 2 stukken

907 Memorie van de impostmeester op het gemaal in Den Haag, Martinus van Spijk, 
tegen het rekest van Arent van IJsseldijk, bakker, aan de Staten van Holland over de 
betaling van de onkosten van een proces door hen gevoerd, afschrift
1733 1 stuk

908 Missive van het Hof van Holland aan de Staten van Zeeland van 9 april 1756 inzake 
het proces tegen Laurens Vebbens, burgemeester van Veere, afschrift
1756 1 stuk

909 Aantekeningen over het advies van Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier 



3.01.09 Gedeputeerden Haarlem 135

op het rekest van de armvoogden van Heiloo en Oosterom, aan de Staten van 
Holland om wegens de rooiing van een "arm-bosch" waar veel ongeregeldheden 
plaats vinden, schadeloos gesteld te worden, 1676; klad en concept.

3 stukken

910 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 6 juni 1783 betreffende 
maatregelen te nemen tegen de aanvoerders van de opstootjes te Den Haag in 
december 1782 voorgevallen (de zgn. St. Nikolaasoproer), 1783; met bijlage
1783 2 stukken
In druk.
In december 1782 vond de zgn. St. Nikolaasoproer plaats in Den Haag.
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M Kerkelijke zaken

M KERKELIJKE ZAKEN
I Kantoor van de geestelijke goederen

I KANTOOR VAN DE GEESTELIJKE GOEDEREN

911 Lijsten van de opbrengsten der geestelijke goederen te Leiden en omgeving, 
concepten
1581 3 stukken

912 Rekest van de burgemeesters en regeerders van Beverwijk aan de Staten van 
Holland en West-Friesland om een uitspraak over de aanspraken van de stad 
Beverwijk op de eigendom van goederen van twee kloosters aldaar, afschrift
1593 1 stuk

913 Stukken betreffende de secularisatie van de goederen van de abdij van Berne bij 
Heusden door de Staten van Holland, 803, 1133, 1295, 1622, 1623, 1632, 1643 en 
1648, afschriften
1648 1 omslag
Deels in het Frans en het Latijn.

914 Stukken betreffende het rekest van Johan van Bleyswijk, ontvanger-generaal van de
geestelijke goederen te Delft, aan de Staten van Holland om verhoging van 
tractement uit hoofde van zijn ambtsbezigheden, 1654, 1655, 1657 en 1658, 
afschriften.

1 omslag

915 Aantekeningen betreffende de verkoop van de landerijen, gelegen in de Meijerij van
Den Bosch en in de streek langs de zuidgrens van Holland, behorende aan het 
kerkelijk comptoir-generaal van Holland, 1700, klad; met bijlage
1700 2 stukken

916 Lijst van de verpachting der landen, behorende tot het kerkelijk comptoir-generaal 
van Holland, voor tijd van vijf jaar, in te gaan met het jaar 1720, (1719), concept.

1 katern
II Synoden

II SYNODEN
a Organisatie van en deelname aan Synoden

A ORGANISATIE VAN EN DEELNAME AAN SYNODEN

917 Commissie voor de Haarlemse oud-burgemeester Johan Teyts als lid van de Synode
van Noord-Holland, die te Haarlem vergadert, 1621, concept en net; met 
aanvullingen, 1627, 1633, 1639, 1645, 1651 en 1657.
Deze commissie is ook in de jaren waaruit de aanvullingen zijn, gebruikt.
In drievoud.

918 Instructie voor de gedeputeerden van de Staten van Holland ter Synodiale 
vergadering te Rotterdam, (1641), concept en afschrift.

2 stukken

919 Commissie voor de Haarlemse burgemeester Bartholomeus Veer in de Synode van 
Noord-Holland die in Haarlem vergadert, 1639; met aanvullingen, 1645, 1651 en 
1657.
Deze commissie is ook in de jaren waaruit de aanvullingen zijn, gebruikt.
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920 Rekening van de onkosten en vacatiegelden gemaakt bij het houden van de 
Noordhollandse Synode te Haarlem in augustus 1645, afgehoord door leden van de 
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, 1646, authentieke afschriften.

1 stuk
In tweevoud.

921 Rekeningen van de verteringen, reiskosten en vacatiegelden bij het houden van de 
Noordhollandse Synode te Haarlem van 14 tot 24 april, afgehoord door leden van 
de Gecommitteerde Raden van de staten van Holland, 1651 en 1652, klad en net.

3 stukken
b Besluiten van de Synode

B BESLUITEN VAN DE SYNODE

922 Rekesten van de Zuid- en Noordhollandse Synoden aan de Staten van Holland om 
de mistoestanden van het drukken van verderfelijke boeken tegen te gaan, (1606), 
afschriften.

3 stukken

923 Lijst van de punten betreffende het huwelijk die de predikanten van de Synode 
doorgevoerd of gewijzigd willen hebben, (1606); met aantekeningen, (1606), klad.

1 stuk

924 Resolutie van de classis van Zuid-Holland betreffende de proponenten, bevoegde 
maar nog niet geplaatste of beroepen kandidaat-predikanten
(1656) 1 stuk

c Ondersteuning van noodlijdende kerken

C ONDERSTEUNING VAN NOODLIJDENDE KERKEN

925 Lijst van de giften in Holland die door de gecommitteerden van de Synode der 
Gereformeerde kerk zijn gezonden aan Kleef, Gulik, en Mark ter ondersteuning van 
haar predikanten, 1639; met bijlage
1639 2 stukken
Bijlage in druk.

926 Lijst van de plaatsen waar kerken geldelijke ondersteuning van de Synode van 
Noord-Holland nodig hebben
1658 1 stuk

III Aangelegenheden betreffende de verschillende geloofsrichtingen

III AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE VERSCHILLENDE GELOOFSRICHTINGEN
a Doopsgezinde kerken

A DOOPSGEZINDE KERKEN
zie ook inv.nr. 700.

927 Missive van het Hof van Holland aan de Staten van Holland van 12 september 1622 
betreffende een rekest van de Doopsgezinde gemeente te Ooltgensplaat aan de 
Staten van Holland over het trouwen van leden van die gemeente, afschrift
1622 1 stuk

928 Uittreksel uit het register van appointementen van de staten van Holland van 30 juli
1624 houdende goedkeuring van het rekest van verschillende Doopsgezinde 
ingezetenen van Goedereede om huwelijken van leden van hun gemeente die niet 
overeenkomstig de reglementen zijn gesloten alsnog goed te keuren
1624 1 stuk



138 Gedeputeerden Haarlem 3.01.09

929 Uittreksel uit de Doopsgezinde kerkelijke handelingen gehouden te Amsterdam, 
waarbij de geloofsbekentenis van 1581, opgesteld door Hans de Rijs, als echt wordt 
erkend
1647 2 stukken
In tweevoud.
Niet gelijk aan elkaar.

930 Akte houdende de voorwaarden, waarop de Waterlandse en Vlaamse 
Doopsgezinden gemeenten zich hebben verenigd
1674 1 stuk

931 Stukken betreffende de geschillen in de Doopsgezinde gemeente te Wormerveer, 
waarbij partijen elkaar van Socianinisme beschuldigen, 1677, klad en afschriften.

1 omslag
In handen van een commissie ad hoc, Haarlem heeft hierin zitting.

932 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 17 juni 1784 betreffende 
het advies van het Hof van Holland op het rekest van Matthijs de Sitter c.s., leden 
van de verenigde Vlaamse en Waterlandse Doopsgezinde gemeente Rotterdam, 
toegedaan de Vlaam se leerwijze, om scheiding van beide Doopsgezinde 
gemeenten, 1784; met bijlagen, afschriften
1784 3 stukken

b Protestantisme

B PROTESTANTISME
b.1 Engelse kerk

B.1 ENGELSE KERK

933 Aantekeningen van Albert Ruyl over een besogne betreffende geschillen in de 
Engelse kerk tussen Engelse en Schotse predikanten, klad
1645 1 stuk

b.2 Hervormde kerk

B.2 HERVORMDE KERK
b.2.1 problemen over het beroepen en benoemen van predikanten

b.2.1 problemen over het beroepen en benoemen van predikanten

934 Akte van verdediging van Niclaes de Renesse, heer van Assendelft inzake zijn proces
tegen burgemeesters en regeerders van Haarlem over het patronaatsrecht van de 
kerk te Heemskerk, afschrift
1637 1 stuk

935 Stukken betreffende het rekest van de gedeputeerden van de Zuid-hollandse 
Synode en de classis van Leiden aan de Staten van Holland om bemiddeling bij het 
geschil tussen hen en de ambachtsheer van Woubrugge wegens bemoeilijking van 
de predikantsbenoeming door hem, klad, 1644 en 1647, klad, net en afschrift.

6 stukken

936 Stukken betreffende het geschil van de kerkeraad en het gerecht van Ouderkerk en 
Krimpen aan de IJssel met Anna Isabella van Beieren van Schagen, douairière van 
Willem van Nassau, heer van de Lek, moeder en voogdes van de minderjarige heer 
van de Lek, over het beroepen van een predikant, 1624, 1632, 1680, 1688, 1690 en 
1691, klad, net en afschriften, 1698-1691.

1 omslag
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Rekesten in handen van de commissie van Justitie, de Ridderschap, de steden Haarlem, Delft, 
Leiden, Amsterdam, Alkmaar en Hoorn.

937 Stukken betreffende de geschillen in de ambachtsheerlijkheid van Stolwijk over de 
beroeping van de predikant en het daarbij door de ambachtsheer uit te oefenen 
patronaatsrecht, 1697 en 1698, deels klad.

5 stukken
Een stuk in druk.

938 Stukken betreffende het protest van de ouderling Blom en verschillende lidmaten 
der Gereformeerde kerk van Rijnsaterwoude tegen de benoeming van een 
predikant door de kerkeraad aldaar, 1640 en 1704, net en afschriften
1704 1 omslag

939 Aantekeningen over de door de Staten van Holland doorgezette 
predikantsbenoemingen in de periode 1698-1705
(1705) 1 stuk

940 Stukken betreffende het geschil van de classis van Zuid-Holland met de 
ambachtsheer van Hendrik-Ido-Ambacht over de beroeping van een predikant, 
1709 en 1711, net en afschriften.

5 stukken
In handen van een commissie ad hoc, waarin Haarlem zitting heeft.

941 Stukken betreffende het geschil van de helft van de kerkeraad van Klein-Ammers 
en de gedeputeerden van de classis van Gouda en Schoonhoven met de 
ambachtsheer van Heeraarsberg, Berg-Ambacht en Klein-Ammers over het recht 
van ap- of improbatie van de laatste bij de beroeping van een predikant, 1712, klad, 
net en afschriften.

1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

942 Stukken betreffende het geschil tussen de ambachtsheer van Oosthuizen en de 
kerkeraad aldaar over de beroeping van een predikant. net en afschrift
1712-1714 5 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

943 Rekest van Ornoldus van Wijck aan de Staten van Holland om bemiddeling in het 
geschil met de kerkeraad van Heukelum omdat zij hem niet willen bevestigen als 
predikant na zijn electie door de ambachtsheer van Heukelum
1716 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

944 Stukken betreffende de geschillen tussen de gerechten van Vlaardingen en 
Vlaardingerambacht en de kerkeraad van de Gereformeerde gemeente van 
Vlaardingen over het beroepen van een predikant, 1717, klad, net en afschriften.

1 omslag
In handen van de commisie van Justitie.

945 Stukken betreffende een geschil tussen de heren van Middelharnis over de 
verlening van een akte van collatie aan de te benoemen predikant, 1718 en 1719, 
klad, concept en afschrift.

2 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

946 Stukken betreffende de geschillen tussen een gedeelte van de kerkeraadsleden van 
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Meeuwen en de ambachtsvrouwe van Meeuwen en Echten aan de ene kant en de 
verdere leden van de kerkeraad aan de andere kant over het beroepen van een 
predikant, 1722, klad, net en afschriften.

1 omslag

947 Stukken betreffende de beroeping van Conrad Hendrik Koster tot predikant te 
Waddinxveen, waartegen door enige lidmaten bezwaar was gemaakt, 1722, 
concept, net en afschriften.

1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

948 Stukken betreffende het geschil van de deputatie van de Zuidhollandse Synode en 
de kerkeraad van Lisse met de ambachtsheer van Lisse over het beroepen van de 
predikant aldaar, 1725, klad en concept.

3 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

949 Stukken betreffende het geschil tussen de ambachtsheer van Limmen en de 
gecommitteerden van de classis van Haarlem over het recht van approbatie en 
improbatie bij de beroeping van de predikant, 1737 en 1738, één authentiek 
afschrift.

2 stukken
In handen van de commissie tot verkoop van de domeinen.
Een stuk in druk.

950 Rekesten aan de Staten van Holland om bemiddeling na de inmenging van de 
classis van Haarlem in het conflict van de ambachtsheer met de kerkeraad van 
Heemskerk over de beroeping van een predikant in de gecombineerde gemeenten 
Castricum-Heemskerk, netten
1749 2 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

b.2.2 problemen over het tractement van predikanten

b.2.2 problemen over het tractement van predikanten

951 Stukken betreffende het rekest van de gedeputeerden van de Synode van Zuid-
Holland en de predikanten van Oudewater aan de Staten van Holland om te 
protesteren tegen de weigering van de vroedschap van Oudewater om het 
tractement en de huur aan de predikanten te Oudewater te betalen, 1720 en 1721, 
concept, net en afschriften.

1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

b.2.3 klachten over predikanten

b.2.3 klachten over predikanten

952 Rekesten van gedeputeerden van de Zuidhollandse Synode en van de classis van 
Gouda en Schoonhoven aan de Staten van Holland om bemiddeling in het proces 
door de ambachtsheer van Lekkerkerk gevoerd tegen de predikant aldaar wegens 
uitoefening van de kerkelijke censuur, netten
1707 2 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

953 Rekest van burgemeester en vroedschappen van Buiksloot aan de Staten van 
Holland om opheffing van de weigevang de predikant te Buiksloot om de 
regeringsleden tot het Avondmaal toe te laten, afschrift
1710 1 stuk
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b.2.4 schorsing en ontslag van predikanten

b.2.4 schorsing en ontslag van predikanten

954 Rapport van een lid van de vroedschap van Alkmaar, medestander van de predikant
Cornelis van Hillen, waarin eerstgenoemde het ontslag van de predikant door 
Alkmaar aanvecht, concept
1610 1 katern

955 Stukken betreffende de ondervraging van Isaac Woutersz. Hoogwerf, schepen en 
lidmaat van Numansdorp, door de classis van Zuid-Holland bijeen in Leiden inzake 
de schorsing door de classis van de predikant van St. Anthonispolder, Carolus Pijl, 
1700-1704.

1 omslag
In handen van een commissie ad hoc, Haarlem heeft hierin zitting.

b.2.5 kerk en pastorie-onderhoud

b.2.5 kerk en pastorie-onderhoud
Zie ook rubriek F-VI: Verlengingen van octrooi voor het houden van plaatselijke loterijen.

956 Stukken betreffende het rekest van schout, schepenen en kerkmeesters te 
Heemstede aan de Staten van Holland om verlenging van het octrooi tot heffing 
van een belasting op bier, turf en verkoop van onroerende goederen tot dekking 
van de reparatiekosten aan het predikants- en schoolhuis, afschriften
1640 1 omslag
In handen van de gedeputeerden van Haarlem.

957 Rekest van de kerkmeesters van Broek op Langendijk aan de Staten van Holland 
om een subsidie tot herstel van haar kerk, 1767, afschrift; met bijlagen, afschriften
1767 1 katern

b.2.6 overige hervormde aangelegenheden

b.2.6 overige hervormde aangelegenheden

958 Rapport houdende de redenen voor het reglement voor kerkelijke gemeenten in 
Holland en Zeeland, concept
1591 1 stuk

959 Akte van geloofsbekentenis door Adam Hartewech, in tegenwoordigheid van 
dominee Nicolaas Casparis te Rotterdam afgelegd, afschrift
1610 1 stuk

960 Lijst van N.N. te ontbieden doopsgezinden leraren van de (Block?), (1659), klad.
1 stuk

961 Stukken betreffende het protest van verschillende dorpen in het baljuwschap Zuid-
Holland tegen de door de baljuw vanwege de Staten van Holland op een voor hen 
ongelegen tijd uitgeschreven dank- en bededagen, 1704 en 1705.

1 omslag
Deels in druk.
In handen van de commissie van Justitie.

962 Stukken betreffende het geschil van Wouter Piersz. van de Erve met de predikant en
de kerkeraad van Maasdam over de verstrekking van een aalmoes. net en 
afschriften
1720-1722 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.
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b.3 Lutherse kerk

B.3 LUTHERSE KERK

963 Stukken betrefende de geschillen van de emeritus-predikant Mauritius Maassen 
met de kerkeraad van de Lutherse gemeente te '-Gravenhage en in het bijzonder 
met de predikant Pambo en de heer Bose. afschriften
1738-1740 1 omslag

964 Stukken betreffende het niet terugbetalen door de kerkeraad van de Lutherse 
gemeenten van Leiden aan die van Amsterdam, Haarlem, Delft en Woerden van 
kosten gemaakt bij de bemiddeling in een geschil tussen de Leidse kerkeraad en de 
inspecteur Hendrik Israel
1780 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

b.4 Remonstrantse broederschap

B.4 REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP
Zie ook inv.nrs. 967-972 over het Arminianisme.

965 Rekest van de gedeputeerden van de Noordhollandse Synode aan de Staten van 
Holland om het overgaan van Piet Casteleyn, proponent, van de Gereformeerde 
naar de Remonstrantse kerk tegen te gaan, net
1715 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

b.5 Waalse kerk

B.5 WAALSE KERK

966 Rekest van de kerkeraad van de Waalse gemeente van Haarlem aan de Staten van 
Holland om aanstelling van een tweede predikant
1660 1 stuk
In handen van de Gecommitteerde Raden en van de ontvanger Bleiswijk.

b.6 geloofsstromingen

B.6 GELOOFSSTROMINGEN
b.6.1 Arminianisme

b.6.1 Arminianisme

967 Notulen door de Haarlemse pensionaris Johan de Haen gemaakt van een 
conferentie tussen Gomarus en Arminius en hun volgelingen in tegenwoordigheid 
van de Staten van Holland, augustus 1609, klad.

1 katern

968 Lijst van theologische uitgangspunten van ?, vermoedelijk opgesteld door de 
Haarlemse pensionaris Johan de Haen, (1609), klad.

1 stuk

969 Aantekeningen vermoedelijk van Johan de Haen over het "Advies hoe men die 
schadelicke oneenigheit en scheuringe der Kerkcken in Holland sal remedieren" en 
over "Antidotie ofte hartsterckinge tegen het schadelick recept van dominee 
Uytenbogaert moederatie genaempt.....", (1609), klad.

1 stuk

970 Brief van de aartsbisschop van Canterbury aan N.N. betreffende de benoeming van 
Conrad Vorstius tot professor in de Theologie te Leiden en het protest hiertegen 
van Jacobus I van Engeland, afschrift
1611 1 stuk
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971 Akte waarbij twee inwoners van Zoetermeer voor de baljuw van Rijnland een 
verklaring afleggen betreffende een Arminiaanse vergadering, afschrift
1627 1 stuk

972 Rapporten betreffende kerkelijke geschillen te Amsterdam in verband met het weer
oplevende Arminianisme, afschriften
1630 2 stukken

b.6.2 Socianinisme

b.6.2 Socianinisme
Zie ook inv.nr. 931.

973 Rekest van de classis van Haarlem aan de burgemeester van Haarlem om op door 
haar opgestelde artikelen tegen de Socianinen gunstig te besluiten, afschrift
1653 1 stuk

974 "Remonstrantie", memorie van enige predikanten, gedeputeerden van de Zuid- en 
Noordhollandse Synoden aan de Staten van Holland, gericht tegen de Socianinen; 
met advies van de professoren van de theologische faculteit te Leiden aan de 
Staten van Holland, en het plakkaat van de Staten van Holland tegen de Socianen
1653 1 stuk
In druk.

975 Aantekening van de Haarlemse secretaris Benningh betreffende bijeenkomsten van
Socianinen, klad
1658 1 stuk

c Katholicisme

C KATHOLICISME
c.1 Rooms-Katholieken

C.1 ROOMS-KATHOLIEKEN
c.1.1 maatregelen tegen "Pausgezinden"

c.1.1 maatregelen tegen "Pausgezinden"

976 Rekest van de Synode van Zuid-Holland, vergaderd te Schoonhoven aan de Staten 
van Holland, om maatregelen tegen de "stoutigheden" der Pausgezinden, net
1600 1 stuk

977 Plakkaten van de Staten-Generaal tegen de "Pausgezinden", 1622, 1629, 1641 en 
1655; en van de Staten van Holland, 1651; met aantekeningen.

6 stukken
Plakkaten in druk.

978 Notulen van een besogne van de Staten van Holland over "de excessen van de 
Pausgezinden", klad
1640 1 stuk

979 Notulen van besognes over het vaststellen van plakkaten tegen "Pausgezinden", 
1648, 1649, (1654), klad.

5 stukken

980 Stukken betreffende het ontslaan van Pausgezinde militaire officieren in de Meijerij 
van Den Bosch, 1648-1650.

1 omslag
Haarlem was lid van de commissie van onderzoek.
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981 Stukken betreffende het uitvaardigen van een nieuw plakkaat door de Staten van 
Holland tegen de Roomse geestelijkheid, 1655 en 1656, klad, net en afschriften.

1 omslag
Deels in druk.

982 Memorie houdende het verzoek van de classis van Haarlem uit naam van de 
Synode, aan de burgemeesters van Haarlem tot uitvaardiging van plakkaten tegen 
het drukken en verkopen van godslasterlijke boeken, de zondagontheiliging en de 
"Stoutigheden" der pausgezinden, (1658), afschrift.

1 stuk

983 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 2 december 1768 
betreffende het advies van het Hof van Holland op het voorstel van Alkmaar om 
door aanvulling van het plakkaat van 24 januari 1755 het Katholiek worden van 
kinderen van wie één der ouders gereformeerd is, tegen te gaan, 1768; met bijlage
1768 2 stukken
In druk.

c.1.2 verzoeken om admissie van pastoors

c.1.2 verzoeken om admissie van pastoors

984 Stukken betreffende de problemen over de admissie door de Staten van Holland 
van Hendrik Loenius als pastoor te Beverwijk en Wijk aan Zee, 1704, net en 
afschriften.

5 stukken
Een stuk in het Latijn.

985 Stukken betreffende een verzoek om admissie door de Staten van Holland van een 
tweede priester te Hilversum, 1704 en 1705, net en afschriften.

1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

986 Stukken betreffende klachten van de priester Bartholomeus Pesser van Velsen en 
de katholieken te Aalsmeer ingediend bij de Staten van Holland tegen de baljuw 
van Aalsmeer wegens een door deze opgelegd verbod aan de priester om diensten 
te leiden, 1707, net en afschriften.

5 stukken
In handen van de gedeputeerden van de stad Haarlem en andere gedeputeerden over het subject 
der priesters van roomsgezinden.

987 Rekest van Claude Cavellier, koopman te Amsterdam, aan de Staten van Holland 
om toestemming tot de uitoefening van de priesterlijke dienst door zijn beide 
zoons Guillelmus en Philippus, net
1708 1 stuk
In handen van de commissie van Justitie.

c.1.3 geschillen over de aanstelling, benoeming en taakuitoefening door rooms-katholieke geestelijken

c.1.3 geschillen over de aanstelling, benoeming en taakuitoefening door rooms-
katholieke geestelijken

988 Brieven van August Bloemert te Nantes vermoedelijk aan een gecommitteerde van 
de stad Haarlem, betreffende het feit dat zijn aanstelling al kanunnik (van Haarlem) 
niet strijdig met 's lands belangen is, 1643 en z.d.

2 stukken
In het Latijn.
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989 Rekest van Franciscus Verburgh, priester van Poeldijk, Naaldwijk, Monster en 's-
Gravenzande en van verschillende ingezetenen van die plaatsen aan de Staten van 
Holland om opheffing van het verbod tot uitoefening van de rooms-katholieke 
eredienst aan de kapelaan Bijleveld opgelegd, net
1687 1 katern
Ondertekend door vele katholieken uit het Westland.

990 Stukken betreffende de afzetting door de Staten van Holland van de pastoor 
Andries Janssens, aanhanger van de pauselijke pro-vicaris Th. de Cock, te 
Aarlanderveen, afschriften
1704 1 omslag

991 Memories gericht tegen de admissie door de Staten van Holland van de vicaris 
Adam Damen, 1707, klad en net.

2 stukken

992 Memorie van (J.C. van Erckel) aan N.N. over een zijns inziens onterecht verbod tot 
het aanstellen van Petrus van Heessel tot rooms-katholiek geestelijke door Cornelis
de Vroom, franciscaner monnik
1708 1 stuk
Deels in het Latijn.

993 "Memorie rakende den dienst die dagelijks in de kerk van de Jezuïeten binnen 's-
Gravenhage geschiet", ondanks het verbod op Jezuïetenkerken
1708 1 stuk

994 Stukken betreffende schending van de plakkaten van de Staten van Holland door 
de geestelijken, onderworpen aan de vicaris Adam Damen en de nuntius van 
Keulen, 1708-1709, klad en afschriften. 1 omslag
Deels in het Latijn.

995 Rekest van Jacob Gool, baljuw van het land van Blois en hoofdofficier van de stad 
Beverwijk aan de Staten van Holland om verhindering van het ter kerke gaan van de
katholieken van Krommenie bij aan de Staten Holland niet welgevallige priesters, 
1709; met bijlagen
1709 4 stukken
Priesters onderworpen aan de Keulse nuntius of de vicaris Damen.
In handen van de heer Sterrenburg en overige gedeputeerden ad hoc.

996 Stukken betreffende een geschil van de priester Jan Broeder te Hem en Venhuizen 
met de hoofdofficier aldaar, wegens een door de hoofdofficier opgelegd verbod op 
kerkdiensten buiten zijn district, afschriften
1709 3 stukken

997 Stukken betreffende het verzet van verschillende katholieken te Wassenaar tegen 
hun aan de Staten van Holland welgevallige pastoor, die ze vervangen willen zien 
door een pastoor die welgevallig is aan de nuntius van Keulen, 1709, net en 
afschrift.

6 stukken

998 Stukken betreffende de verbanning van de roomse priester Johan Nanning uit de 
jurisdictie van Weesp en Weespercarspel door de regering aldaar. klad en afschrift
1718-1719 5 stukken
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In handen van de commissie van Justitie.
Deels in druk.

999 Stukken betreffende de geschillen tussen de Jansenisten en rooms-katholieken in 
Roelofsarendsveen over de aanstelling van Johannes de Wit of Jacobus du Pré als 
pastoor van de gemeente, 1726, net en afschiften.

5 stukken en 1 katern
Een stuk in druk.

1000 Stukken betreffende het buiten werking stellen door de Gecommitteerden Raden 
van Holland van een decreet van de internuntius te Brussel over geschillen tussen 
de roomse priesters te Osdorp en Buitenveldert over de grensscheiding tussen hun 
parochies, 1738, net en afschriften.

3 stukken
Eén stuk in het Latijn.

c.1.4 overige roomskatholieke aangelegenheden

c.1.4 overige roomskatholieke aangelegenheden

1001 Rekesten van inwoners en het betuur van Zoeterwoude aan de Gecommitteerde 
Raden van de Staten van Holland om financiële steun voor de reparatie of bouw 
van de rooms-katholieke pastorie te Zoeterwoude. afschriften
1599-1600 1 omslag
In handen van de heren van Haarlem en de commandeur van St. Jan.

1002 Rekest van de pastoor Samuel Naranus te Hazerswoude aan de Staten van Holland 
en West-Friesland om financiële steun voor de vernieuwing en het herstel van de 
pastorie te Hazerswoude, 1612; met bijlagen, 1610-1612.

4 stukken
In handen van de gedeputeerden van Haarlem en van de commandeur van St. Jan.

1003 Stukken betreffende het verzoek van de kerkeraad van Leimuiden en Vriesekoop 
aan de Staten van Holland om toestemming om roomse regenten uit hun ambt te 
verwijderen. klad, net en afschriften
1719-1721 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

1004 Stukken betreffende het rekest van de gedeputeerden van de Synode van Zuid-
Holland aan de Staten van Holland om toestemming om de rooms-katholieke 
regenten te Warmond uit hun ambt te verwijderen, in het bijzonder de secretaris 
Jan Jacobs Dijksloot die wordt beschuldigd van slechte administratie van de 
armengoederen. klad en afschriften
1723-1724 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

1005 Rekest van schout en schepenen van Wijk aan Zee aan de Staten van Holland om 
bemiddeling bij de geschillen tussen gereformeerden en katholieken over de 
verkiezing van een katholieke gasthuismeester. afschrift
20 februari 1773 1 katern

1006 Rekest van Cornelis Adriaansz. Stieneveld aan de Staten van Holland om een akte 
van confirmatie op de akte van collatie van een vicarie op het Heilig Kruisaltaar in 
de parochiekerk van St. Bavo te Haarlem, afschrift
1783 1 stuk
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c.2 Jansenisme, oude bisschoppelijke clerezij

C.2 JANSENISME, OUDE BISSCHOPPELIJKE CLEREZIJ

1007 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten van Holland van 23 september 1717
houdende het advies van het Hof van Holland aan de Staten van Holland op een 
rekest van Jean Dents, heer van Assendelft c.s. om bemiddeling bij een crimineel 
proces voor het Hof van Holland over de gewelddadige verwijdering van de 
Jansenistische priester Cornelis Poelenburgh uit Assendelft, 1717; met bijlagen, 1717, 
concept en afschriften. 2 katernen en 1 stuk
Deels in druk.
Deels in drievoud.

1008 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 8 juni 1723 inzake het 
rekest van de roomse ingezetenen en Clereziepriesters aan de Staten om steun 
tegen de despotische roomse geestelijke heerschappij, 1723; met bijlage, afschrift
1723 2 stukken

1009 Rekest van het Jansenistisch College te Leuven aan de Staten van Holland om steun 
tegen de Jezuïeten die trachten invloed te krijgen op het Katholiek College in 
Leuven
1730 1 katern

d Joodse aangelegenheden

D JOODSE AANGELEGENHEDEN

1010 Stukken betreffende het rekest van de Parnassim van de Portugees-Joodse Natie te 
Amsterdam om vrij te mogen passeren langs Christelijke kerken bij Joodse 
begrafenissen op weg naar de Joodse begraafplaatsen te Ouderkerk en Muiderberg,
1721, net en afschriften.

4 stukken
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N Leengoederen

N LEENGOEDEREN

1011 Stukken betreffende het rekest van Hans Wolphaert van Brederode aan de Staten 
van Holland, om het leen Brederode van een "rechtmans leen" te veranderen in een 
onversterflijk erfleen, 1354, 1439, 1505, 1533, 1565, 1585, 1597-1599, 1600, 1619, 1620,
1623, 1627, 1630 en 1635, klad en afschriften, 1628 en 1635.

1 omslag

1012 Rekest van Jan Bontenbal en Jan Gerritse Muys aan de Staten van Holland, om de 
ridderlijke hofstad van der Duyn met een kavel land te Zevenhuizen, die zij tot nu 
toe in leen hadden van het huis Brederode, als allodiaal goed te verlenen, 1737, net; 
met bijlagen, 1722 en 1737, afschriften.

6 stukken
In handen van de Gecommitteerde Raden en de Ridderschap.

1013 Rekest van Maria Magdalena van Sluypwijk Moens aan de Staten van Holland om 
vrij over haar leengoederen te mogen beschikken, afschrift
1781 1 stuk
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O Militaire aangelegenheden

O MILITAIRE AANGELEGENHEDEN
I Financiën

I FINANCIËN
a Staat van oorlog

A STAAT VAN OORLOG

1014 Brief van Gaspar Fagel aan Michiel ten Hove van 6 maart 1683 inzake bezwaren van 
Amsterdam tegen de ordinaris extraordinaris Staat van oorlog, net
1683 1 stuk

1015 Stukken betreffende het opstellen van een nieuwe verdelingsplan van de militie 
over de verschillende gewesten en van de sterkte der compagnieën, 1716-1718 in 
verband met het opstellen van een nieuwe na-oorlogse Staat van oorlog; klad, 
concept en afschriften.

1 omslag
Deels in druk.

1016 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 13 mei 1768, houdende 
het besluit de consenten van de andere zes provincies op de generale petitie en de 
staten van oorlog te laten onderzoeken door de gecommitteerden tot de zaken van 
de financiën ; met bijlagen, 1768.

1 katern
In druk.

b Problemen over solliciteurs-militair

B PROBLEMEN OVER SOLLICITEURS-MILITAIR

1017 Stukken betreffende het proces voor de Raad van Staten tussen Bernard Mom, 
luitenant van een compagnie ruiters van de rentmeester Sterckenburch en Cornelis 
Leydeckers, gewezen solliciteur-militair over de door de laatstgenoemde gevoerde 
administratie, 1639 en 1640, klad, net en afschriften.

1 omslag
Onderzocht door een commissie gevormd door gedeputeerden uit Haarlem, Delft, Amsterdam, 
Rotterdam en Alkmaar en
gedeputeerden uit de Gecommitteerde Raden.

1018 Aantekeningen betreffende de corruptie van regenten van verschillende steden, 
mede naar aanleiding van de schuld door corruptie van de solliciteur Culenborch. 
klad
1651-1652 1 omslag

1019 Instructie voor de solliciteurs-militair, belast met de betaling van de militie ter 
repartitie van Holland en West-Friesland, 1672, concept; met aantekeningen, klad.

1 stuk
In drievoud.

1020 Stukken betreffende het proces van de solliciteurs Pieter Heydenraet en Cornelis 
Bol tegen Thomas Arskin, gewezen kapitein, 1682 en 1685.

2 stukken

1021 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 13 februari 1687 
betreffende het proces voor het Hof van Holland van de gewezen solliciteurs-
militair van Thomas Arskin, eertijds kapitein, gerepartieert op de provincie Utrecht, 
tegen laatstgenoemde, 1687; met bijlagen, afschriften
1687 1 katern
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1022 Stukken betreffende het verzoek van de officieren van het corps Palzer troepen aan 
de Staten van Holland om de solliciteur-militair Adriaan Bout te dwingen rekening 
en verantwoording af te leggen, 1721, net en afschriften.

4 stukken
c Financiering van de militie

C FINANCIERING VAN DE MILITIE

1023 Stukken betreffende de kosten van de financiering van de militie, in het bijzonder 
die, die ter repartitie van Holland en West-Friesland staat, 1640, 1651, 1683, 1717, 
1722, 1773, 1779 en 1784.

1 pak

1024 Stukken betreffende de betaling van ongerepartieerde militie door Holland, 1644, 
klad en afschrift.

1 omslag

1025 Staten van de kosten op de Staten van oorlog die door de provincie Holland zijn 
betaald of nog moeten worden betaald. met aantekeningen
1681-1684 7 stukken

1026 Aantekening van Michiel ten Hove betreffende de opbrengst van verschillende 
belastingen dienende tot dekking van de achterstallige militiebetalingen, (1682), 
klad.

1 stuk

1027 Stukken betreffende de gages te betalen aan de "Geappoincteerde" invalide 
soldaten. concept, net en afschriften
1715-1720 1 omslag

d Vergoedingen van de lasten van de militie

D VERGOEDINGEN VAN DE LASTEN VAN DE MILITIE

1028 Rekest van Johan Hallingh, oud-burgemeester van Dordrecht aan de Staten van 
Holland om vergoeding van de schade hem door ontevreden boeren toegebracht
(1672) 1 stuk
De boeren waren door Hallingh en andere gedeputeerden van de Staten van Holland gemonsterd 
tegen de Fransen. Ze waren echter gevangen genomen en hadden geen gages ontvangen. Hierop 
waren ze te hoop gelopen en hadden de huizen van Hallingh geplunderd.
In druk.

1029 Rekest van burgemeesters en schepenen van Goedereede aan de Gecommitteerde 
Raden om verlichting van de lasten veroorzaakt door de inkwartiering van 
militairen 1781, net; met bijlagen, 1781, klad en net.

1 omslag
II Aanschaf van munitie

II AANSCHAF VAN MUNITIE

1030 Missive van de Staten van Holland aan Huiych Cornelisz. van 's-Gravenzande, 
commissaris van de amunitie, over de levering van kruit aan Gouda, 1589 juli 11, 
afschrift
(eind 16e eeuw) 1 stuk

1031 Lijsten van de gelden, in de jaren 1678, 1680 en 1681 verstrekt aan Reyer van der 
Burgh, commies van 's Lands magazijn te Delft en Schiedam, voor de inkoop van 
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ammunitie, (1682), afschriften
(1682) 2 stukken

1032 Memories van Reyer van der Burgh, commies van 's Lands magazijn te Delft en 
Schiedam, houdende het voorstel om proeven met kanonnen uit 's Lands 
magazijnen te doen en minder musketten en meer snaphanen in te kopen
(17e eeuw) 2 stukken

III Aanstelling en bevordering van militairen

III AANSTELLING EN BEVORDERING VAN MILITAIREN

1033 Memorie van Leonard Hesselt van Dinter, luitenant-kolonel en kapitein in het 
regiment guardes te voet, als een aanvulling op zijn rekest aan de Staten van 
Holland over de hem toekomende rang, ten onrechte verleend aan de luitenant-
kolonel en kapitein de La Rivière, (1793), afschrift.

1 katern

1034 Memorie inzake de bedenkingen van een Leids vroedschapslid op het voorstel van 
de provincies Friesland en Groningen om haar stadhouder tot generaal van de 
infanterie te verkiezen, afschrift
1703 1 stuk

1035 Rekest van François Stockar, kapitein-luitenant in het regiment Zwitsers van de 
brigadier Hirzel, aan de Staten van Holland, om hem opnieuw aan het hoofd van 
een compagnie Zwitsers te stellen, (1730), afschrift.

1 stuk

1036 Rekest van het huzarenregiment van Frangipany aan de Staten-Generaal om het 
commando over het regiment aan de graaf Esterhazy te ontnemen, afschrift
1746 1 stuk

IV Militaire rechtspraak

IV MILITAIRE RECHTSPRAAK

1037 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 16 september 1786 
betreffende de missive van de generaal-majoor A. van Rijssel te Woerden over een 
deserteur van het eerste bataljon van het regiment van de generaal-majoor 
Pallardie en betreffende zijn verzoek auditeurs-militair te mogen benoemen; met 
bijlage, 1786 september 15, afschrift.

2 stukken
Zie ook nrs. 476 en 491.

1038 Uittreksel uit de resolutie van de Staten van Holland van 31 juli 1787 betreffende het
advies van het Hof van Holland over de rechtspraak over verwondingen door 
d'Ocroli, luitenant-kolonel van de waardgelders der stad Amsterdam, aan A. van 
Helden, majoor van het tweede bataljon van generaal-majoor Onderwater, 
toegebracht, 1787; met bijlagen.

2 stukken
In druk.

V Fortificaties

V FORTIFICATIES
Zie ook rubriek z-j.

1039 Rekest van de weduwe van Jacob van Duynen c.s. aan de Staten-Generaal om 
betaling van het aan hun verschuldigde voor door hen gemaakte fortificaties ten 
dienste van het land
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(1652) 1 stuk
Incompleet.

1040 Uittreksel uit het rapport van de gecommitteerden van de Staten van Holland tot 
het inspecteren van de fortificaties van Muiden en Weesp, betreffende een 
versperring in de Vecht te Muiden
(1672) 1 stuk
In druk.

1041 Stukken betreffende de uitgaven door Hugo van Arkel in zijn functie als 
burgemeester van Schoonhoven gedaan in de jaren 1672 en 1673, voor de 
fortificatiewerken aan die stad en in de omgeving daarvan, afschriften
1694 1 pak

1042 Rekest van Caspar Casperse, aannemer van enige fortificatiewerken te 
Schoonhoven aan de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, om 
uitbetaling van het restant van de overeengekomen prijs voor het maken van een 
singel, afschrift
1699 1 stuk

1043 Uittreksels uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van 
Holland van 6 augustus 1700 betreffende verbeteringen aan te brengen aan de 
fortificatiewerken in Brielle volgens het plan van de luitenant-generaal Coehoorn
1700 2 stukken

1044 Stukken betreffende het geschil van G. Meerhout, commies van de 
fortificatiewerken te Klundert met majoor Jan Martin de Plantes, kapitein en 
majoor van Klundert over het maaien van het gras op de wallen aldaar, 1700, net en 
afschriften.

7 stukken

1045 Stukken betreffende de inspectie van de grote fortificaties door de commissarissen 
van de Gecommitteerde Raden van Staten van Holland Colterman en Ruysch, 1700 
en 1701, klad, net en afschriften.

1 omslag

1046 Stukken betreffende de inspectie van de grote fortificatiewerken aan de Hollandse 
zuidgrens, 1780 en 1781, klad, net en afschriften.

1 omslag
VI Overige militaire aangelegenheden

VI OVERIGE MILITAIRE AANGELEGENHEDEN

1047 Akte waarbij schepenen en vroedschappen van Zaandam aan de buurlieden in de 
ban van Westzaan, een octrooi verlenen tot het instellen van een buurwacht, 1608 
maart 15, afschrift
1612 1 stuk

1048 Aantekeningen betreffende de compagnieën ruiters die in de jaren 1599-1617 in 
dienst zijn geweest van de verschillende provincies
(1649) 4 stukken

1049 Stukken betreffende de voorstellen van de Staten van Holland tot reductie van de 
militie. klad, net en afschriften
1650-1651 1 omslag
Deels in druk.
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1050 Lijst van de voorwaarden, waarop door Arnold Charles van Westkercken een 
compagnie fuseliers ten dienste van de Republiek zal worden opgericht, 1702, 
afschrift; met bijlage, klad.

2 stukken

1051 Stukken betreffende de kleding van de militie, staande ter repartitie van Holland en 
West-Friesland. klad, net en afschriften
1702-1723 1 pak
Hierbij nog in zeer goede staat zijnde stalen en stoffen.
Haarlem, Leiden en Gouda leverden gecommitteerden tot de zaken van de kleding der militie.

1052 Akten waarbij Abraham Guldenwagen, lid van Gecommitteerde Raden door de 
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland wordt aangesteld om alle 
compagnieën die ter repartitie van Holland staan, te inspecteren, 1713; met bijlage, 
afschrift
1713 3 stukken
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P Muntzaken

P MUNTZAKEN
I Regeling van muntzaken

I REGELING VAN MUNTZAKEN

1053 Plakkaten op de Munt, uitgevaardigd door de Staten-Generaal en de Staten van 
Holland. concepten en netten; met aantekeningen van Michiel ten Hove
1642-1686 5 stukken
In druk.

1054 Aantekeningen, gehouden door Michiel ten Hove van besognes betreffende 
muntzaken, (1672-1682), klad.

1 omslag

1055 Aantekeningen, gehouden door Mattheus van Valckenburg van besognes over een 
verbetering van de munt, 1693; met bijlage
(1693) 3 stukken
Bijlage in druk.

1056 Memorie betreffende de privileges in de jaren 1367-1680 aan de Munt van Holland 
te Dordrecht verleend
1696 1 stuk

II Ontduiking van de plakkaten

II ONTDUIKING VAN DE PLAKKATEN

1057 Aantekeningen uit rapporten uit de periode 1659-1708 betreffende de munt te 
Harderwijk, naar aanleiding van klachten van de generaalmeesters van de munt aan
de Staten-Generaal over de muntmeesters van de provinciale munt te Harderwijk 
die de plakkaten had overtreden, (1706), klad.

1 stuk
III Het aanmaken van munten

III HET AANMAKEN VAN MUNTEN

1058 Stukken betreffende het octrooi door de Staten van Holland verleend aan Dirck 
Bosch, zilversmid te Amsterdam tot het vervaardigen van munten volgens een door
hem uitgedacht procedé. concept en afschriften
1670-1678 7 stukken
Deels in druk.

1059 Memories van Isaac Westerveen, particulier muntmeester van de Munt van Holland
te Dordrecht, naar aanleiding van zijn rekest aan de Staten van Holland inzake de 
noodzaak tot het geven van subsidies op het aanmunten van gouden ducaten, 
(1727), afschriften.

2 katernen

1060 Stukken betreffende het aanmunten van nieuwe stuivers, naar aanleiding van 
klachten van de regering van Gorinchem over de slechte kwaliteit van de in omloop 
zijnde stuivers, (1737), concept en afschriften.

3 stukken
IV Uitgifte van valse munten

IV UITGIFTE VAN VALSE MUNTEN

1061 Stukken betreffende in beslagname van zeven kisten met Poolse daalders te 
Haarlem door generaals van de Munt, afschriften



3.01.09 Gedeputeerden Haarlem 155

1628 3 stukken
Hierover was een juridisch geschil ontstaan tussen de stad Haarlem en Gecommitteerde Raden.

1062 Missive van Hendrik Soermans, commissaris te Danzig, aan de Staten-Generaal van
10 april 1772 over de uitgifte van valse Hollandse ducaten in Polen, 1772, afschrift; 
met bijlage, afschrift
1772 2 stukken
Bijlage in het Frans.

V Problemen met buitenlandse muntspeciën en valuta

V PROBLEMEN MET BUITENLANDSE MUNTSPECIËN EN VALUTA

1063 Missive van de raden en generaals van de Munt aan de Staten-Generaal van 6 
januari 1635 over de waardevermindering van de Engelse pond sterling, afschrift
1635 1 stuk

1064 Stukken betreffende een door de Staten van Holland uit te vaardigen plakkaat over 
de voldoening van de wisselbrieven in geval van verhoging of verlaging van de 
valuta, 1718, net en afschrift.

1 omslag

1065 Memorie betreffende het concept-plakkaat over de betaling van de buitenlandse 
wisselbrieven, in verband met de verandering van de muntspeciën in Frankrijk, 
(1719), concept.

1 stuk
VI Overige muntzaken

VI OVERIGE MUNTZAKEN

1066 Stukken betreffende het kiezen van nieuwe hoofdmannen van het goud- en 
zilversmidgilde, na het proces voor het Hof van Holland tussen Lucas 
Asschenburgh, hoofdman en Theophilus de Marsch, keurmeester van het goud- en 
zilversgilde te Schoonhoven enerzijds en Daniël de Lavay, deken, en Isaac de Graaf, 
gildebroeder van bovengenoemd gilde anderzijds, 1692, net en afschrift.

2 stukken

1067 Stukken betreffende een door de Staten van Holland uit te vaardigen plakkaat op 
de keuren voor goud- en zilversmeden, 1696 en 1697, klad en afschrift.

1 omslag
Deels in druk.

1068 Memories inzake het herkeuren van gouden en zilveren voorwerpen
(1697) 2 stukken

1069 Stukken betreffende het verbieden van de uitvoer van goud
(17e eeuw) 3 stukken
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Q Octrooien

Q OCTROOIEN
I Octrooi van de Staten-generaal

I OCTROOI VAN DE STATEN-GENERAAL
Op het drukken van het Oude Testament

OP HET DRUKKEN VAN HET OUDE TESTAMENT

1070 Octrooi door de Staten-generaal verleend aan Johannes Bogermans en Wilhelmus 
Baudartius, "gedeputeerde overzetters" van het Oude Testament, voor het drukken 
van het nieuw vertaalde Oude Testament, afschrift
1632 1 stuk

II Octrooi van de Staten van Holland

II OCTROOI VAN DE STATEN VAN HOLLAND
a Op het drukken van boeken, pamfletten en prenten

A OP HET DRUKKEN VAN BOEKEN, PAMFLETTEN EN PRENTEN

1071 Stukken betreffende rekesten om octrooi op het drukken van boeken en prenten en
het alleenrecht hierop, gericht aan de Staten van Holland, om advies doorgegeven 
aan de commissie van Justitie; met bij een gedeelte der rekesten tegen-rekesten 
van andere boekdrukkers en/of boekverkopers:

1071 Gerard OnderdeLinden, boekverkoper uit Amsterdam voor het drukken van: 
"Maandelijkse uittreksels of boekzaal der geleerde werelt", 1717, klad, net en 
afschriften.

1 omslag

1071 Rudolf en Jacob Wetstein, Willem Smit, Adriaan Wor en de erven OnderdeLinden, 
boekverkopers in Amsterdam tegen het hierboven genoemde blad, net
1731 1 stuk

1071 Pieter van der Aa, drukker in Leiden voor het drukken van: "Thesaurus antiquitatum
etc. historiarum Italiae Neapolis, Siciliae et Sardiniae", 1721, klad, concept, net en 
afschrift.

5 stukken

1071 Christiaan Lom c.s. drukkers van "Beschrijving der nederlandsche 
historiepenningen" om verbod aan François Honoré en Zacharias Châtelain om 
achterin "L'histoire des Provinces Unies des Pays-Bas" gegevens en afbeeldingen 
van penningen op te nemen, 1722, net en afschriften.

3 stukken

1071 Jacob Lindenbergh, boekdrukker in Amsterdam op het drukken van een 
geïllustreerde Lutherse Bijbel, 1722, net en afschriften.

3 stukken

1071 Thomas Johnson, boekdrukker in Den Haag om aan Alexander de Rougissart te 
verbieden "Histoire d'Angleterre" door Thoyras Rapin te drukken, 1722, klad en net.

3 stukken
Een stuk in druk.

1071 Pieter Gosse en Johannes Neaulme, boekverkopers in Den Haag, op het drukken 
van "Jac. Aug. Thuani Hist. sui temporis" in het Frans
1731 1 stuk
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1071 Michiel Charles le Cene, boekverkoper in Amsterdam, om alleenrecht voor het 
drukken van muziek van een groot aantal componisten, die hij met name noemt, 
net
1731 1 stuk

1071 Johannes Hofman, inwoner van Dordrecht om het alleenrecht op het laten drukken 
van "De hemelweg om de eeuwige rust en het Heemels Koningrijk te beërven" door 
I. Owen en F. Manton, afschrift.

1 stuk

1071 Johannes Hofman, inwoner van Dordrecht om het alleenrecht op het laten drukken 
van "Het genade-Verbond gegrond op den Raad des Vredes in plaats van het 
Verbond der werken bevestigt in twintig verhandelingen" door I. Owen, Henry 
Greenhill e.a., afschrift
1733 1 stuk

1071 Pierre Mortier, boekverkoper in Amsterdam, voor het drukken van: "Les essais 
Philosophiques de l'Entendement Humaine" door Locke, 1735, concept en net.

2 stukken

1071 Christoffel Beudekker, inwoner van Amsterdam om alleenrecht op door hem 
berijmde psalmen en andere geestelijke liederen in het Nederlands, 1736, klad en 
afschrift.

2 stukken

1071 Reinier Boitet, boekverkoper in Delft, voor het drukken van: "De Europische 
Gesciedenis van deze Eeuwe, vervat in de Historie van François Eugenius van 
Savojen-Soisins; van Joan Churchill, hertog van Marlborough en van andere zaken, 
welke in hun afwezen om de Erfvolging der Spaansche Krone zyn uigevoert" en om 
intrekking van het octrooi voor Abrham de Vrijer op dit werk
1737 1 stuk
In druk.

1071 Pierre Paupie, boekverkoper in Den Haag, voor het drukken van: "La religion 
naturelle et la religion revelée defendue contre les enemies de l'une et de l'autre 
tirée de 21e des plus habiles écrivains d'Angleterre" door Gilbert Burnet, net
1737 1 stuk

1071 N. Fopijn c.s., boekverkopers in Amsterdam, voor het drukken van: "Annotations 
upon the holy Bible, wherin the asacred text is inserted and various readings 
annexed" door Matthew Poole, 1737, concept, net en afschrift.

3 stukken

1071 Jean Neaulme, boekverkoper in Den Haag, voor het drukken van: "de Chemie" door 
Hermanus Boerhaven, net
1738 1 stuk

1071 Johannes van Duren, boekverkoper in Den Haag, voor het drukken van: "Cours de 
science militaire, a l'usage de l'infanterie, de la Cavalerie de l'artillerie du genie & de 
la marine" door Bardet de Villeneuve, 1739; met bijlage, net
1740 2 stukken

1071 Johannes van Duren, boekverkoper in Den Haag, voor het drukken van: "Examen du
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Prince de Machiavel; en traité du vray mérite de l'Homme" door de Claville, afschrift
1740 1 stuk

1071 François Honoré en Zacharias Châtelain, boekverkopers in Amsterdam, voor het 
drukken van: "Dictionaire universel de commerce", afschrift
1740 1 stuk

1071 Pieter de Hondt, boekverkoper in Den Haag, voor het drukken van: "Histoire 
générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par 
mer et par terre, qui ont été publieés jusqu'à présent, dans les differentes languages
de toutes les nations connues", 1746, net en afschrift.

4 stukken

1071 de Lage, luitenant-kolonel ingenieur, intendant der gebouwen van prinses-
gouvernante Anna, om te protesteren tegen de aanstaande uitgave door D. 
Langeweg, kaart en kunstverkoper in Den Haag, van een plaat met het parade-bed 
van wijlen prins Willem IV, net
1752 2 stukken
Een stuk in druk.

1071 Elias Luzac junior, boekdrukker en -verkoper in Leiden, voor het drukken van: 
"Ouvrages Philosophiques" door Samuel Formey, net
1758 1 stuk

1071 Daniel Monier, boek- en plaatdrukker in Den Haag, om te protesteren tegen 
verzoek om octrooi door Pieter van Cleeff voor het drukken van het boek: 
"Uittreksel uyt de Grondlegginge van den Waaren Godsdienst" door J.F. Staffer, 
1758, net en afschrift.

2 stukken

1071 Isaac Scheltus, landsdrukker, om te protesteren tegen een octrooi verleend aan .. 
Sterk, inwoner van Delft, voor het drukken van een "Generale Index op de 
Ordonnantien, Placaten en Resolutien bij U Ed.Gr:Moge op den opheve en 
invorderingen van de Gemeene Middelen geemaneert en gestatueert, t zedert den 
jaare 1749 tot 1761 ingesloten", net
1762 1 stuk

1071 Johannes Enschedé en zonen, boekhandelaren in Haarlem, voor het drukken van de
Psalmen van David, zoals ze in de Hervormde kerken gezongen worden, met 
muziek erbij, afschrift
1774 1 katern

1071 Jacob Tijdgaat, boekhandelaar in Haarlem, voor het drukken van: "Beschrijving 
zijner Reize door Palestina", door Jonas Korte, afschrift
1776 1 stuk

1071 Etienne Luzac, inwoner van Leiden, voor het drukken van: "Nouvelles 
extraordinaires de divers endroits", en "Supplement aux nouvelles extraordinaires 
de divers endroits", afschrift
1780 1 stuk

1072 Memorie van .. Burman voor de pensionaris van Haarlem inzake een privilege voor 
het drukken van globes
(1740) 1 stuk
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1073 Akte waarbij verschillende boekverkopers in Holland verklaren, dat het recht van 
"Copy", het andere uitsluitende recht om boeken na te drukken, door octrooi 
beschermd is, net
1758 1 stuk

b Op uitvindingen

B OP UITVINDINGEN
Zie ook inv.nr. 1194.

1074 Stukken betreffende de voorstellen van Joachim Beker aan de Staten van Holland 
tot het vervaardigen van goud uit duinzand. klad, net en afschriften
1678-1679 1 omslag
Michiel ten Hove was aangewezen om samen met Hudde, oud-burgemeester van Amsterdam 
proeven te doen.

1075 Stukken betreffende het rekest van Simon Doekes aan de Staten van Holland en 
Zeeland om octrooi op een van door hem uitgevonden middel tot het branden van 
steenkalk, afschriften
1732 8 stukken

1076 Rapport van Gecommitteerde Raden aan de Staten van Holland inzake het verzoek 
om octrooi op de uitvinding van een heiwerktuig door Jacob Jacobi, 1733, minuut; 
met bijlage, net
1733 2 stukken

1077 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 12 november 1773 
betreffende het rekest van Alexander Honingman en Christoffel Thomas Burgers te 
Amsterdam om een octrooi op een door hun uitgevonden "heetcalander" molen, 
een machine tot het doen glanzen van bedrukt katoen
1773 1 stuk
In handen van de commissie tot de zaken van nieuwe inventiën, waarin Haarlem zitting had.

c Op genootschappen

C OP GENOOTSCHAPPEN

1078 Rekest van de directeuren van Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te 
Haarlem aan de Staten van Holland om handhaving van haar octrooi in verband 
met de oprichting van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke 
wijsbegeerte, 1762; met bijlage
1761 2 stukken
In druk.

1079 Stukken betreffende het verzoek van het Bataafsch Genootschap der 
Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam om octrooi tot goedkeuring en 
erkenning van het genootschap en het protest hiertegen van de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, concept, net en afschriften
1770 1 omslag
Deels in druk.
Deels in veelvoud.
Onder de zinspreuk: "Certos feret expetientia fructus".
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R Onderwijs

R ONDERWIJS

1080 Rapport over de geschiedenis van het schoolmeestersambt in Westzanen en de 
bijbuurten, (17e eeuw), afschrift.

1 stuk

1081 Lijst van de schoolmeesters werkzaam in het baljuwschap van Kennemerland die 
elke drie jaar hun aanstelling moeten laten verlengen
1727 1 stuk

1082 Reglement voor de scholen in de provincie Holland en West-Friesland zowel in de 
steden als op het platteland, opgesteld door Jacob Gillis, concept
1737 1 katern
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S Oranje-Nassau

S ORANJE-NASSAU
I Nalatenschap van prins Willem III

I NALATENSCHAP VAN PRINS WILLEM III

1083 Staat opgemaakt door Isbrant van Noortwijcq, thesaurier van de prins van Oranje 
inzake legaten, pensioenen, lijfrenten en traktementen ten laste van de prinselijke 
thesaurie
1673 1 stuk

1084 Stukken betreffende het geschil tussen de koning van Pruisen en de voogden van 
de kinderen van Johan Willem Friso over de nalatenschap van de koning-
stadhouder Willem III. concept en net
1714-1718 1 omslag

1085 Lijst van de aanslagen in de 100e penning, sedert 1703 geheven op de vaste 
goederen uit de nalatenschap van Willem III
(1723) 1 stuk

1086 Memorie geschreven door Jacob Gilles betreffende de overdracht door de Staten-
Generaal van de goederen, behorende tot de nalatenschap van Willem III aan de 
erfgenamen, 1733; met bijlagen, afschriften
1733 1 omslag
Hierbij stukken betreffende het proces door prins Willem Hyacinth van Nassau Siegen voor de Raad 
van Brabant over goederen uit die nalatenschap gevoerd, (1703), welk proces in 1733 nog niet 
beëindigd was.
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T Organisatie van de Staten van Holland

T ORGANISATIE VAN DE STATEN VAN HOLLAND
I Benoeming en volgorde in de Ridderschap

I BENOEMING EN VOLGORDE IN DE RIDDERSCHAP

1087 Akte van commissie voor Steven van der Does, heer van Langevelt om zitting te 
nemen in de Ridderschap van de Staten van Holland, 1669; met het verzoek de 
vergadering van de Ridderschap, waarin hierover beslist zal worden, bij te wonen, 
1669, authentieke afschriften.

2 stukken

1088 Aantekeningen van Michiel ten Hove van een besogne betreffende de aanspraken 
van de heer Van Brederode op het voorrangsrecht in de Ridderschap, klad
1678 2 stukken

II Zitting in de Staten van Holland

II ZITTING IN DE STATEN VAN HOLLAND

1089 Brief van de burgemeester en regeerders van Medemblik aan (de Staten van 
Holland) van 6 november 1617, waarbij zij protesteren tegen het feit dat er 
statenvergaderingen worden uitgeschreven, waarvoor niet alle steden zijn 
uitgenodigd, 1617, net; met bijlage, afschrift
1617 2 stukken

1090 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 25 september 1717 inzake 
de klacht van Amsterdam over de pogingen van de Raad en de Rekenmeester der 
Domeinen Abraham van Hoey om als lid van de vroedschap of pensionaris van 
Gorinchem zitting in de Staten van Holland te nemen
1717 1 katern

1091 Aantekeningen betreffende het geschil tussen de Ridderschap en Amsterdam over 
de beschrijving van Vincent Willem Hompesch in de vergadering van de Staten van 
Holland, klad
1727 1 stuk

III Afvaardiging van Holland in andere colleges

III AFVAARDIGING VAN HOLLAND IN ANDERE COLLEGES
a Admiraliteitscolleges

A ADMIRALITEITSCOLLEGES

1092 Stukken betreffende het rekest van Adam van der Heim, oud-burgemeester en raad
van stad Schiedam, aan de Staten van Holland om bemiddeling bij zijn geschil met 
de regering en vroedschap van die stad over het voortijdig terugroepen van hem uit
zijn ambt als gecommitteerde Raad in het college ter admiraliteit op de Maze, 1597, 
1657, 1679, 1680, 1717, 1718 en 1720, afschriften, 1718 en 1720.

1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

b W.I.C.

B W.I.C.

1093 Memories betreffende het afvaardigen van bewindhebbers in de Kamers van de 
W.I.C. in Holland door de Staten van Holland
(1e helft 17e eeuw) 2 stukken



3.01.09 Gedeputeerden Haarlem 163

c Generaliteitsrekenkamer

C GENERALITEITSREKENKAMER

1094 Lijst van gecommitteerden namens Holland in de generaliteitsrekenkamer in de 
jaren 1634-1653
(1654) 1 stuk

d Commissies van de Staten-Generaal

D COMMISSIES VAN DE STATEN-GENERAAL

1095 Aantekening van een verdeling van de commissies uit de Staten-Generaal over de 
Hollandse afgevaardigden
(1669) 1 stuk

IV Uitgaven gedaan ten behoeve van het eigen orgaan en de leden

IV UITGAVEN GEDAAN TEN BEHOEVE VAN HET EIGEN ORGAAN EN DE LEDEN

1096 Staat van "Hollants huyslasten", kosten voor de bestuursadministratie die over de 
jaren 1670-1679 betaald zijn, (1680); met aantekeningen, (1680), klad.

1 katern

1097 Uittreksel uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van 16 juni 1716, waarbij 
de lijst van het konijnengeld wordt vastgesteld
1716 1 stuk
Konijnengeld was een jaarlijkse toelage voor leden van de Staten van Holland en ambtenaren 
werkzaam op het kantoor van de Staten.

1098 Staat van uitgaven gedaan voor de bestuursadministratie van Holland
1718 1 stuk

1099 Staten van de "huislasten", kosten van de bestuursadministratie, van de provincie 
Holland. afschriften
1718-1720 6 stukken
Een stuk in druk.

V Overige aangelegenheden betreffende het eigen orgaan en de leden

V OVERIGE AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE HET EIGEN ORGAAN EN DE LEDEN

1100 Uittreksels uit de resoluties van de Staten-Generaal en van de Staten van Holland 
betreffende de bouw en het onderhoud van een staatskaros, 1660-1693; met 
bijlagen, 1676.

1 omslag

1101 Instructies voor de secretaris en klerken van de Staten van Holland, 1585, 1640 en 
1651, afschriften, 1673, met aantekeningen, (1673), klad.

1 omslag

1102 Formulieren van gebeden te doen in de vergadering van de Staten van Holland en 
in die van Gecommitteerde Raden, en van eden af te leggen door afgevaardigden in
de Statenvergadering en door de afgevaardigden ter Staten-Generaal, en van eden 
van doleantie
1675 1 katern
In druk.

1103 Uittreksels uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van 
Holland van 8 november 1700 en 10 januari 1701, inzake de bouw van een nieuw 
statenjacht, 1700 en 1701.
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2 stukken

1104 Stukken betreffende de inkoop van turf voor het gemene land door commissarissen
uit de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, concepten
1717 3 stukken
Cornelis Valkenburg, lid van de vroedschap van Haarlem, was een van de commissarissen.

1105 Brief van A. Noot uit Rotterdam aan (Johan Fabricius) betreffende de verklaring van 
de bemanning van een buitenjacht van de Gecommitteerde Raden van de Staten 
van Holland over hun schipbreuk met dit jacht, 1719 juni 24, net; met bijlage, net
1719 2 stukken

1106 Rapport van de plechtige ontvangst van de gedeputeerden van de Staten van 
Zeeland in de vergadering van de Staten van Holland, 1723 maart 23.

1 stuk

1107 Aantekeningen van Adolf Visscher betreffende problemen bij het jagen op hazen 
door bedienden van raden en vroedschappen der stemhebbende steden, (1726), 
klad.

4 stukken

1108 Aantekeningen van een besogne inzake een concept-plakkaat tegen het bekend 
maken van geheime staatsstukken, klad
1730 1 stuk

1109 Rapport van Gecommitteerde Raden aan de Staten van Holland inzake de 
uitbreiding en verbouwing van het Stadhouderlijk kwartier, 1776 juli 27, afschrift.

1 stuk

1110 Stukken betreffende reparaties te verrichten aan het logement van de 
gecommitteerden van de steden Schiedam, Gorinchem en Schoonhoven te Den 
Haag
1785 6 stukken

1111 Uittreksel uit de resoluties van de burgemeesters van vroedschappen der stad 
Schiedam van 28 oktober 1787 voor de gedeputeerden ter dag-vaart in de Staten 
van Holland van die stad houdende de stemopdracht over de conceptakte van 
verbintenis
1787 1 stuk

1112 Rekest van de ordinaris klerken ter secretarie van Holland aan de Staten van 
Holland om verhoging van het tractement, 1787, afschrift. Met begeleidend 
schrijven van J.A. Graswinckel, (1787), net.

2 stukken
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U Organisatie van de gedeputeerden van Haarlem ter dagvaart

U ORGANISATIE VAN DE GEDEPUTEERDEN VAN HAARLEM TER DAGVAART

1113 Instructie van Gilles de Glarges voor zijn klerken inzake de te verrichten 
werkzaamheden
1632 1 stuk

1114 Rekeningen van Gerrit de Sanger, bode van de Haarlemse gedeputeerden ter 
dagvaart, wegens onkosten
1650 2 stukken

1115 Lijst van de extraordinaris besognes ingesteld op 26 februari en 4, 5 en 6 maart 1652
waarin de gedeputeerden van Haarlem zitting hebben genomen
1653 1 stuk

1116 vervallen.

1117 Inventaris van "alle papieren leggende in de loquetten op het comptoir van de 
pensionaris in 's-Gravenhage", in het logement van Haarlem, opgemaakt door 
Albert Fabricius, 1718.
Een dubbel exemplaar hiervan bevindt zich in het stadsarchief van Haarlem, inv.nr. kast 29 nr. 23.

1118 Akte vam commissie voor de gedeputeerden van Haarlem betreffende 
verschillende ter Staten van Holland aanhangige zaken, concept
z.d. 1 stuk
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V Posterijen

V POSTERIJEN

1119 Uittreksel uit de resoluties van burgemeesters van Haarlem van 30 mei 1654 
houdende de aanstelling van Ares Lauressoon Aekersloot tot postbode op 
Antwerpen
1654 1 stuk

1120 Akte van attestatie, gepasseerd door François van Adrichem, notaris te 's-
Gravenhage, door Leendert Rijnen, rijdende met de postwagens tussen Amsterdam 
en Den Haag en Maria van der Schaa, huisvrouw van Cornelis Pietersz. de Vries, 
postbestelster, inzake een brief van de gedeputeerden van Haarlem aan de 
Gecommitteerde Raden, net
1674 1 stuk

1121 Memorie tot verbetering van het vervoer van brieven uit Haarlem naar aanleiding 
van problemen over het bezorgen van een brief uit Haarlem bij de Gecommitteerde 
Raden van Holland in Den Haag, (1674); met bijlagen, 1674, klad en afschrift.

3 stukken

1122 Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland en de Hoge Raad tussen 
Pieter de Mey, oud-burgemeester van Rotterdam, als voogd over zijn minderjarige 
zoon, Johan de Mey en de postmeester Johan Dane over hun respectieve 
bevoegdheden. klad en afschriften
1682-1685 1 omslag
Deels in druk.

1123 Aantekeningen van Michiel ten Hove betreffende de kosten en de regelmaat van de 
postbestellingen in Holland, (1685), klad.

1 omslag

1124 Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland tussen de postmeester 
van Amsterdam en de postmeesters van Dordrecht, Haarlem en Leiden inzake de 
kosten gemaakt voor overbrenging van Engelse brieven door de eerste voor de 
laatsten, 1706 en 1707.

1 omslag

1125 Stukken betreffende de klachten van de Franse postmeesters over de weigering van
de postmeesters der steden Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden en Den Haag om 
briefporti te betalen voor brieven die uit Frankrijk komen, 1714, 1715 en 1731-1732.

1 omslag
Hierbij bijlagen betreffende een contract, gesloten tussen de Franse postmeesters en Amsterdam 
over de briefverzending, 1714-1715.

1126 Stukken betreffende de verandering in de postrouten van Holland naar Duitsland 
en de daaruit ontstane geschillen tussen de postmeester te Roermond en diverse 
andere postmeesters, 1717, concepten en afschriften.

1 omslag

1127 Missiven van N. Clignet, postmeester te Leiden aan V. Kool, postmeester te Haarlem
over postaangelegenheden, 24 juni en 16 juli 1718.

2 stukken

1128 Stukken houdende goedkeuring van het gedrag van de secretaris Croiset bij het 
openen van Engelse brieven inbeslaggenomen door de Zeeuwse kaper "de Goede 
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Verwagting", zittend in de Engelse "maalen" (postzak)
1782 1 katern
In druk
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W Trekvaarten, jaagpaden en rijwegen

W TREKVAARTEN, JAAGPADEN EN RIJWEGEN

1129 Stukken betreffende het octrooi door de Staten van Holland aan de burgemeesters 
van Amsterdam, Muiden en Naarden verleend tot het graven van een trekvaart en 
het aanleggen van een jaagpad van Amsterdam naar Muiden en Naarden, 1640 en 
1641, klad, net en afschriften.

1 omslag

1130 Ordonnanties van 24 december 1520 en 15 september 1588 betreffende de 
wielbreedte van de wagens, afschriften (eerste helft 17e eeuw).

2 stukken

1131 Aantekeningen, gehouden door Adriaan van Strijen van besognes, betreffende de 
vaart tussen Rotterdam en Amsterdam, 21 juni 1658 en 9 april 1660, klad.

1 stuk

1132 Stukken betreffende het rekest van de ingelanden van de Hollandse polder te 
Loenen aan de Staten van Holland om oplossing van de problemen over het 
onderhoud van het Zandpad en de Ringkade van Amstelland bij Loenersloot, 1660 
en 1661, klad en afschriften.

1 omslag
In handen van de heer Van Strijen en anderen tot deze zaak gecommitteerd.

1133 Stukken betreffende het octrooi door de Staten van Holland aan Alkmaar verleend 
tot het aanleggen van een jaagpad langs de nieuwe uitwatering van Almaar naar de 
Zijpe. net en afschriften
1660-1661 4 stukken

1134 Stukken betreffende het protest van Grootebroek en Venhuizen tegen een door de 
Staten van Holland verleend octrooi aan Hoorn en Enkhuizen tot het graven van 
een trekvaart tussen beide steden, afschriften
1662 5 stukken
In handen van de heer Van Strijen en anderen tot deze zaak gecommitteerd.

1135 Stukken betreffende een nieuw te graven trekvaart en aan te leggen trekweg tussen
Haarlem en Leiden, (1699), klad en afschriften.

2 stukken en 1 katern

1136 Stukken betreffende een verzoek van A. van der Does en Gabriel Bourcourt aan de 
Staten van Holland om octrooi tot het bestraten van de rijweg van Den Haag naar 
Haarlem, 1768 en 1769.

3 stukken
In druk.

1137 Missive van schepenen en gezworen raden van 's-Hertogenbosch aan de 
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland inzake het verzoek van het 
Bossche markt- en buurtschippersgilde om het lijnpad bij Woudrichem in 
behoorlijke staat te laten aanbrengen
1781 1 stuk
In handen van de commissie voor de rivieren en voor de
grote fortificatiën.
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X Utrecht

X UTRECHT
Geschillen over grensscheidingen met Utrecht

GESCHILLEN OVER GRENSSCHEIDINGEN MET UTRECHT
Zie ook inv.nrs. 1157-1160, 1162.

1138 Rekest van ambachtsbewaarders en ingelanden van de bezworen Kerf, gelegen 
onder het gerecht van Uithoorn aan de Staten van Holland om een bijdrage in de 
lasten die hun door de Staten van Utrecht worden opgelegd, 1685; met bijlagen, 
1577, 1586, 1589, 1665, 1669, 1678 en 1685, afschriften
1685 1 omslag
Haarlem zat in de commissie voor onderzoek.

1139 Stukken betreffende de klachten van de Staten van Utrecht over het wegvoeren en 
verkopen van schapen behorende aan Utrechtse ingezetenen en weidende op het 
grensgebied tussen Holland en Utrecht, in het Gooi, door Gooilanders, 1718 en 1719, 
klad en afschriften.

1 omslag
Fabricius zat in de commissie van onderzoek.

1140 Stukken van de commissie tot "reguleren van de limietscheiding tussen de 
Stigtschen bodem en Goyland", betreffende het vaststellen van de grensscheiding 
tussen het Gooi en Utrecht. klad, concept, net en afschriften
1718-1720 1 omslag
Albert Fabricius en Lestevenon waren gecommitteerden uit de Staten van Holland en Van de 
Brandeler uit de Gecommitteerde Raden in deze commissie.

1141 Aantekening van Adolf Visscher betreffende Gooiland, (1726), klad.
1 stuk

1142 Stukken betreffende de geschillen tussen burgermeesters en schepenen van Weesp 
enerzijds en schepenen van Weespercarspel anderzijds, over de civiele en criminele 
jurisdictie over een gedeelte van het dorp van Ankeveen, welk gedeelte volgens de 
grensscheiding tussen Holland en Utrecht, gelegen is in Holland, 1731, klad, concept 
en net.

6 stukken
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Y Visserij

Y VISSERIJ

1143 Stukken betreffende de geschillen tussen Zaandam en Oostzaan over een octrooi 
inzake de visserij door de Staten van Holland aan Oostzaan verleend, 1610, 1611 en 
1614, klad en concept.

1 omslag
Opgesteld door Johan de Haen, pensionaris van Haarlem.

1144 Keuren en ordonnanties op het vissen en jagen in de ambachten Zegwaard en 
Zoetermeer en de heerlijkheid Hoogeveen, 1659 en 1661.

3 stukken
In druk

1145 Stukken betreffende de door de Staten van Holland uitgevaardigde plakkaten, 
houdende verbod op het vissen met zogenaamde "schrobnetten". klad, net en 
afschriften
1676-1687 1 omslag
Deels in druk.
Michiel ten Hove maakte deel van het besogne hierover.

1146 Stukken betreffende de moeilijkheden die de inwoners van Harderwijk vissers uit 
Oostzaan in de weg hebben gelegd bij het vissen in de Zuiderzee onder de Gelderse 
kust tussen Harderwijk en Elburg. afschriften
1680-1681 1 omslag
Haarlem zat in de commissie ad hoc van onderzoek.

1147 Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland van de reder Marcus 
Mom c.s. tegen Jan Waarts wegens een beslag gelegd op een door Waarts gehuurd 
schip, dat van de walvisvangst is teruggekeerd, afschriften
1683 1 omslag

1148 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 19 mei 1775 betreffende 
een verzoek van de belanghebbenden in de haringvaart van Holland en West-
Friesland om subsidie voor het herstel van die visserij
1775 1 stuk
In handen van de gecommitteerden tot de zaken van de commercie en navigatie.
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Z Waterstaatszaken

Z WATERSTAATSZAKEN
I Binnen Holland

I BINNEN HOLLAND
a Geschillen

A GESCHILLEN
a.1 Over de hoogte en de betaling van dijk en heemraadschapslasten

A.1 OVER DE HOOGTE EN DE BETALING VAN DIJK EN HEEMRAADSCHAPSLASTEN

1149 Stukken betreffende de weigering van de eigenaars der vroonlanden in 
Geestmerambacht om de dijklasten op te brengen, 1648, 1650, 1654 en 1657-1663, 
klad, net en afschriften.

1 omslag

1150 Stukken betreffende het rekest van baljuw, burgemeester en schepenen van de stad
en het schependom Oostburg aan de Staten-Generaal om vrijstelling van dijklasten,
afschriften
1669 5 stukken

1151 Stukken betreffende het geschil tussen Daniel de Dieu, Christoffel Fleisscher en 
Johanna van Seller, ingelanden van de Bijlermeer enerzijds en hoofdingelanden, 
dijkgraaf en heemraden anderzijds over de geheven omslagen, 1687, klad, concept, 
net en afschriften.

1 omslag

1152 Aantekeningen inzake de omslagen en dijkgelden geheven van landen, gelegen te 
Oud-Heusden, Hedikhuizen, Wijk, Doeveren en Herpt uit de jaren 1714-1720
(1720) 2 stukken

1153 Aantekeningen van Adolf Visscher betreffende de weigering van de ingelanden van 
de Driemanspolder onder Zoetermeer, Stompwijk en Wilsveen om het Rijnlands 
morgengeld op te brengen, 1727, klad; met bijlagen, 1668, 1671 en 1727, afschriften
1727 6 stukken

1154 Stukken betreffende het rekest van Jacob Jan baron van Wassenaar, dijkgraaf van 
Rijnland, aan de Staten van Holland om goedkeuring voor de verkoop van percelen 
land, gelegen in Hazerswoude om daarmee de achterstallige 
hoogheemraadschapsbelasting van Hazerswoude te betalen. klad, concept, net en 
afschrift
1774-1775 5 stukken

a.2 over beheer en onderhoud

A.2 OVER BEHEER EN ONDERHOUD

1155 Inventaris van de stukken inzake het proces voor het Hof van Holland tussen 
dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en schout en heemraden van Broek, 
Tuyl en Tweetgen en de regering van Gouda over de competentie bij het onderhoud
van dijken, klad
1631 1 stuk

1156 Stukken betreffende het geschil tussen dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland 
en de stad Gouda over het afgraven van aarde van de Schielandse dijk langs de 
IJssel, door steenbakkers, wonende aan de zuidoostzijde van de rivier, 1642 en 1644,
klad en afschriften.

1 omslag
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1157 Uittreksels uit resoluties van de Staten van Holland over de periode 1580-1645 
betreffende geschillen tussen Holland en Utrecht over het onderhoud aan de 
Diemerdijk en de betaling hiervan, 1580-1645, afschriften, 1645; met notulen van 
een besogne hierover, klad
1645 1 omslag

1158 Stukken betreffende geschillen van de dijkgraaf en hoogheemraden van het 
hoogheemraadschap Woerden met de Staten van Utrecht, voornamelijk over de 
jurisdictie in het hoogheemraadschap, 1604-1667, klad, concept, net en afschriften
1657-1667. 1 pak

1159 Stukken betreffende het geschil tussen dijkgraaf en hoogheemraden van het 
Grootwaterschap Woerden en de regering van Oudewater over versperringen door 
het eerste college gelegd in het water "de Linschoten" en "Wienicken", afschriften
1672 1 omslag
In handen van de steden Leiden, Haarlem, Amsterdam en Alkmaar.

1160 Stukken betreffende geschillen tussen Holland en Utrecht over het onderhoud van 
de Diemerdijk, die gerepareerd moet worden nadat in 1672 en 1673 de dijken 
"doorsneden zijn" om de Fransen tegen te houden. klad, concept, net en afschriften
1673-1688 1 pak

1161 Memorie inzake een geschil over de verdeling van de onderhoudswerkzaamheden 
aan een nieuwe schouw en watering in de Keukenduin bij Lisse tussen 
Noordwijkerhout en Lisse, afschrift
1686 1 stuk

1162 Stukken betreffende geschillen van de dijkgraaf en heemraden van het 
grootwaterschap Woerden met de ingelanden en de Staten van Utrecht, 
voornamelijk over de hoogte en de heffing van de belastingen in het waterschap. 
klad, concept, net en afschriften
1708-1715 1 pak

1163 Stukken betreffende geschillen tussen Holland, Utrecht en IJsselstein over het 
vergoeden van het verbreden van de Lekkerdijkbenedendams in de Lopikerwaard, 
1713, 1714, 1726, 1741-1743, 1752 en 1771, klad, concept, net en afschriften.

1 omslag

1164 Stukken betreffende het geschil van de "ingelanden en hoefgeslaagden" aan de 
Hogendijk van de heerlijkheid Jaarsveld met de dijkgraaf en hoogheemraden van de
Lopikerwaard of Lekkerdijk-benedendams, over de uitvaardiging van een keur
1716 2 stukken
Een stuk in druk.

1165 Stukken betreffende het geschil tussen de schepenen van Etershem als heemraden 
van de "Koekendijk" en de geëligeerde heemraden van Edam en Oosthuizen over 
het beheer van de Koekendijk. klad, concept, net en afschriften
1718-1720 1 omslag

1166 Memorie over het geschil tussen het grootwaterschap Woerden en het 
hoogheemraadschap Amstelland betreffende de jurisdictie over de dijken tussen de
beide waterschappen, naar aanleiding van de problemen na de overstroming in 
1747 en 1748, afschrift.

1 katern
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1167 Stukken betreffende een juridisch geschil tussen dijkgraaf en heemraden van 
Amstelland en het grootwaterschap Woerden over het maken van openingen in de 
"ommering" van het grootwaterschap Woerden, 1747-1749, klad, net en afschriften,
(1748)
1749 1 omslag

1168 Brief van de Staten van Holland aan Cornelis de Ville, pensionaris van Haarlem van 
12 mei 1772, als begeleidend schrijven bij een brief van de Staten van Utrecht, over 
het geschil tussen grootwaterschap Woerden en het hoogheemraadschap 
Amstelland over de "Hollandsche Kade", net; met bijlage
1772 2 stukken
Bijlage in druk.

1169 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 24 
oktober 1781 betreffende klachten van dijkgraaf en hoogheemraden van Woerden 
over geschillen met Utrecht over de jurisdictie over het grootwaterschap Woerden, 
1781; met bijagen, 1780 en 1781.

1 katern
In druk.

a.3 over benoemingen en het vervullen van ambten

A.3 OVER BENOEMINGEN EN HET VERVULLEN VAN AMBTEN

1170 Brieven van de regeringen van Enkhuizen en Grootebroek aan de Rekenkamer der 
Domeinen betreffende het vacante dijkgraafschap van Drechterland, 1647 en 1648, 
netten.

6 stukken

1171 Stukken betreffende het geschil tussen Johan de Mey, heer van IJsselmonde en de 
"ingelanden en bruikers" van IJsselmonde over het aanstellen van waarsmannen, 
1715, concept en afschriften.

7 stukken

1172 Stukken betreffende het rekest van Gualtherus Hennequin c.s. aan het Hof van 
Holland om nietigverklaring van de onwettige aanstelling van Arnout van Zuylen 
van Nijevelt tot baljuw en dijkgraaf van Schieland, 1718, klad en afschriften.

1 omslag

1173 Stukken betreffende een geschil tussen de aftredende molenmeester Ary van 
Winden en de schout Cornelis Emants, over de verkiezing van een molenmeester in 
de Plaspoelpolder onder Rijswijk, afschriften
1722 1 omslag

1174 Stukken betreffende het rekest van de ingelanden van de nieuwe Altenase polder 
aan de Staten van Holland om bemiddeling in een geschil over de verkiezing van de 
heemraden van die polder, afschriften
1723 1 omslag

1175 Stukken betreffende het geschil tussen de ambachtsheer van Op- en Neder-Andel 
en de ingelanden van de vier polders, gelegen in de ambachtsheerlijkheden Andel 
en Giessen, over de verkiezing van de hoge en lage waarsmannen en de rekening 
door deze af te leggen, 1726 en 1727, afschriften.

1 omslag
Deels in druk.
In handen van de commissie van Justitie.
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1176 Stukken betreffende een geschil tussen de hoofdingelanden van het Nieuwland, 
Leerbroek en Reierskoop, in het land van Arkel enerzijds en Arien van Buuren, 
schout van Nieuwland en substituut-waarsman van bovengenoemde polders, 
anderzijds over het wijzigen van het reglement. klad, net en afschriften
1729-1738 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

1177 Akte van commissie van 14 maart 1732 door de Staten van Holland, verleend aan 
Balthasar Huydekoper als dijkgraaf, schout en bode van Texel en baljuw van 
Eijerland, 1732, afschrift
1734 1 stuk

1178 Stukken betreffende het geschil van de stad Schoonhoven met de dijkgraaf van de 
Krimpenerwaard over de aanstelling van een secretaris over die waard, 1613, 1667, 
1706, 1726, 1731, 1732 en 1735, afschriften
1735 1 omslag
Hierbij een lijst van de dijkgraven sinds 1430.

1179 Stukken betreffende het geschil tussen de stad Medemblik en de waarschappen 
van de vier Noorder-Koggen over het recht tot het maken van een nominatie voor 
de verkiezing van een heemraad van de "Hondbosschen", 1492, 1495, 1555, 1591, 
1676, 1711, 1741 en 1744, klad, net en afschriften, 1733 en 1744.

1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

1180 Rekest van J.W. Graira, weduwe van Gerard Callenburgh Baartmans, wijlen dijkgraaf
en penningmeester over de landen van Vianen, aan de Staten van Holland om 
honorering van haar aanspraken op het tractement en de emolumenten van haar 
overleden man; 1761, afschrift, met begeleidend schrijven, net
1761 2 stukken

1181 Memorie, dienende tot toelichting bij het rekest van Dirk Jan van der Hoeven, heer 
van Tienhoven, agent van de marine van Frankrijk, residerende in Rotterdam, 
inzake heemraadsplaatsen in de Alblasserwaard, aangeslagen in het ambtgeld, 1771;
met begeleidend schrijven aan Cornelis de Ville, 1771, net
1771 2 stukken

1182 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 10 april
1778 betreffende een voorstel van de gedeputeerden van de stad Schoonhoven dat 
het wenselijk zou zijn om de secretaris van de Krimpenerwaard een verplicht 
domicilie te Schoonhoven of aan "den Lekkendijk" binnen de Krimpenerwaard op te
leggen, 1778; met bijlage.

2 stukken
In druk.

1183 Stukken betreffende de verkiezing van hoogheemraden in het land van Altena, 1781,
afschriften; met begeleidend schrijven aan de heer Le Leu de Wilhem, lid van 
Gecommitteerde Raden, net
1781 4 stukken

1184 Rekest aan de Staten van Holland van dijkgraaf, hoogheemraden en 
hoofdingelanden van Rijnland om een uitspraak over de vraag of de niet adellijke 
bezitter van de heerlijkheid Hazerswoude zitting mag nemen in het college van 
hoofdingelanden van Rijnland, afschrift
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1781 1 stuk
b Bedijking, inpoldering en droogmaking

B BEDIJKING, INPOLDERING EN DROOGMAKING

1185 Uittreksel uit de resoluties van de hoofdingelanden, dijkgraaf en heemraden van de
Uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland van 15 juni 1613 
betreffende de bedijking van de Purmer
1613 1 stuk

1186 Stukken betreffende het proces van de grafelijkheidsrekenkamer en de 
burgemeesters en regeerders van Hoorn en Purmerend aangaande de jurisdictie 
over de nieuw bedijkte polder de Beemster. net en afschriften
1614-1616 1 pak
In handen van een commissie ad hoc.

1187 Rekest aan de Staten van Holland om afschrift van het octrooi tot bedijking van de 
Purmer; met bijlage, 20 april 1617, afschrift.
1617 2 stukken

1188 Stukken betreffende de problemen rond het aanleggen van een sluis te Nauwerna 
door Alkmaar, als bedijker van de Schermer, 1633 en 1634, net en afschriften.

1 omslag

1189 Aantekeningen van Albert Ruyl betreffende de bedijking van verschillende gorsen, 
klad
1641 1 stuk

1190 Stukken betreffende de bedijking en droogmaking van de uitgeveende landen 
onder Vriesekoop, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Ter Aar, Nieuweveen en Kalslagen 
door Johan van Wassenaar, heer van Warmond. concept en afschriften
1668-1670 1 omslag
In handen van het Hof van Holland, het hoogheemraadschap Rijnland en commissie ad hoc uit de 
Staten, Haarlem
heeft hierin zitting.

1191 Stukken betreffende het verzoek van schout, ambachtsbewaarders en ingelanden 
van Noord-Waddinxveen aan de Staten van Holland om een octrooi tot 
droogmaking van uitgebaggerde landen. klad en afschriften
1676-1678 1 omslag
In handen van een commissie ad hoc, Haarlem heeft hierin
zitting.

1192 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland betreffende een missive van 
de Rekenkamer der Domeinen aan de Staten van Holland, waarin wordt verzocht 
om verlening van een octrooi tot bedijking van gorsingen in de Crayensplaete op 
Goeree-Overflakkee, 1700; met bijlage, afschrift
1700 2 stukken

1193 Stukken betreffende het octrooi tot bedijking en droogmaking van de Gogerpolder, 
gelegen in de heerlijkheid Alkemade. deels afschriften
1714-1718 1 omslag
Met schetskaartje van de Gogerpolder.
Deels in druk.
In handen van het hoogheemraadschap Rijnland en van de Rekenkamer der Domeinen.

1194 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 21 april
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1718 betreffende het rekest van Cornelis Beets, koopman te Amsterdam aan de 
Staten van Holland om een octrooi tot droogmaking van geïnundeerde landen, met
een door hem uitgevonden instrument
1718 1 stuk
Rekest "geen examen waardigh geoordeelt synde, laten
liggen".

1195 Brief van Fredrick Sloep "beeldhouwer" te Hoorn, aan burgemeesters van Haarlem 
over de drooglegging van de Haarlemmermeer, net
1727 1 stuk

1196 Stukken betreffende het rekest van Willem Maurits van Cats, ambachtsheer van 
Heiloo, heer Van Colster, aan de Staten van Holland om bemiddeling bij zijn geschil 
met Dirk van Egmond van der Nijenburg, heer van Petten en de regenten van het 
huisarmen weeshuis in Alkmaar als bezitters van het Boekelermeer over geleden 
schade voor het wegvallen van zijn zwanendrift wegens het bedijken van de 
Boekelermeer, 1563, 1566, 1630, 1670, 1711 en 1730-1732; authentieke afschriften, 
1730-1732.

1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

1197 Rekest van twee heemraden van Langeraar in de droogmakerij van de Vier-
Ambachtspolder aan de Staten van Holland, om een aanvulling op het octrooi van 
bedijking van 11 januari 1736 en 1739, afschrift.

1 stuk

1198 Stukken betreffende de droogmaking van de Bovenkerkerpolder bij Amstelveen, 
1634, 1744 en 1763-1769; klad, concept en afschriften, 1763-1769.

1 omslag
Als bijlage een gelijktijdig afschrift van een octrooi voor de Buitenvelderse polder van 6 mei 1634.
Deels in druk.

1199 Stukken betreffende het geschil van de schout, ambachtsbewaarders en 
gezworenen van Zevenhuizen met enige aandeelhouders in de droogmakerij van de
Eendrachtspolder, 1693, 1751 en 1764; klad, net en afschriften
1764 1 omslag

1200 Stukken betreffende de plannen voor de gezamenlijke droogmakerij onder 
Nieuwveen, Uiterbuurt, Zevenhoven, Noorden en Kalslagen, gelegen in Holland en 
van Blokland, Hoef en Kromme Mijdrecht gelegen in Utrecht, 1765-1777, klad, 
concept, net en afschriften; met retroacta. afschriften
1633-1726 1 pak
De heren van Haarlem waren ambachtsheer van de hierboven vermelde Hollandse ambachten.

1201 Aantekeningen van adviezen van François Rijgerbos over verschillende rekesten 
gericht tot de Staten van Holland, 1765, betreffende de kosten van bedijkingen, 
klad.

1 stuk

1202 Aantekeningen betreffende de bedijking van de plassen onder Bleiswijk en 
Hillegersberg, klad
1770 4 stukken

1203 Stukken betreffende de droogmaking van de Nieuwkoopse Poel eventueel met 
behulp van machines. klad, net en afschriften
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1772-1793 1 omslag
Deels in druk.
Haarlem is ambachtsheer van Nieuwveen en Zevenhoven.

c Onderhoud van dijken en polders

C ONDERHOUD VAN DIJKEN EN POLDERS

1204 Uittreksels uit de resoluties van de "gecommitteerden voor de geïnundeerde landen
in Holland" van 27 december 1675, inzake de bescherming van polders gelegen 
tussen Zwammerdam en de Goudse sluis tegen overstromingen
1675 1 stuk

1205 Stukken betreffende noodzakelijke versterkingen aan de dijk van de St. 
Jacobspolder op Overflakkee, 1722, concepten en afschriften.

3 stukken

1206 Aantekeningen betreffende de aanbesteding van een aarden oeverbescherming 
onder Vijfhuizen
1779 1 stuk

1207 Rekest van Abraham van Broek en Adriaan Rogge te Westzaandam aan de Staten 
van Holland om de door waterdoorbraken bedreigde Buitendijkse Westzaandamse 
polder door hem en de andere ingelanden te laten beveiligen en hem er de 
verantwoordelijkheid voor te geven, afschrift
1780 1 stuk

1208 Aantekeningen over het advies van Gecommitteerde Raden en van dijkgraaf en 
hoogheemraden van Rijnland inzake het rekest van Hendrik Goeleman, wonende te
Vriezekoop, aan de Staten van Holland om een gratificatie voor door hem 
uitgevoerde bedijkingswerkzaamheden, waarvan de onkosten door hem te laag 
waren geschat
1781 1 stuk

1209 Rekest van de ingelanden van Waverveen aan de Staten van Holland om wijziging 
van het concept-reglement op de verdeling van de onkosten in de bedijking omdat 
zij hun bijdrage hoog vinden
(18e eeuw) 1 stuk

d Inspecties van dijken

D INSPECTIES VAN DIJKEN

1210 Akten van schouwingen, gedaan in de jaren 1579-1592, door dijkgraaf en 
hoogheemraden van Schieland op de landscheiding, (begin 17e eeuw), afschriften.

1 katern

1211 Declaraties van onkosten, gemaakt door Johan Colterman wegens dijkinspecties in 
Noord-Holland voor de Staten van Holland, klad
1612 3 stukken

1212 Stukken betreffende het geschil tussen dijkgraaf en heemraden van het land van 
Heusden en de ambachtsheer van Herpt over het recht van naschouw van de dijk. 
net en afschriften
1685-1689 1 omslag
In handen van de commissie van Justitie.

1213 Aantekeningen van Jacob Akersloot betreffende de inspectie van de dijken van de 
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polder de "Groene Jonker" te Zevenhoven, klad
1715 2 stukken

e Bemaling en uitwatering

E BEMALING EN UITWATERING

1214 Rapport houdende protesten van de stad Haarlem aan het Hof van Holland over de 
afwatering van de leeg te pompen Schermer door Alkmaar die het octrooi tot 
bedijken van dit water heeft gekregen, concept en net
(1634) 1 stuk
In drievoud.

1215 Geleidebrief van de dijkgraaf van hoogheemraden van de uitwaterende sluizen in 
Kennemerland en West-Friesland bij de schets van een project betreffende de 
bemaling van de landen, gelegen in de Heemskerker Zuidbroekpolder, net
1683 1 stuk
De schets ontbreekt.

1216 Stukken betreffende het verzoek van de ingelanden van het poldertje de Elfviertel 
in de Nederpolder van Hekendorp aan de Staten van Holland om oplossing van 
problemen bij de bemaling door de polder de Langeweide op haar boezem, 1612, 
1613, 1649, 1694, 1699, 1736 en 1742-1744, authentieke afschriften, 1742-1744.

1 omslag

1217 Stukken betreffende het geschil tussen de Staten van Utrecht en de Staten van 
Holland over de bemaling "boven peil" in Amsterdam, 1771 en 1772, afschriften.

4 stukken

1218 Memorie houdende het advies van mr. F.J. Gallé inzake het geschil tussen de 
dijkgraaf en hoogheemraden van Amstelland en de burgemeesters van Haarlem als 
ambachtsheren van Nieuwveen betreffende het recht van vrije uitwatering van de 
Nieuwkoopse Poel op Amstelland, 1793, afschrift; met geleidebrief van W. Naber 
van Riemsdijk, 1793 oktober 23.

2 stukken
f Verveningen

F VERVENINGEN

1219 Stukken betreffende de wilde venen, gelegen op de landscheiding van Schieland en 
Rijnland, 1568-1589, afschriften
(1e helft 17e eeuw) 1 omslag

1220 Stukken betreffende de geschillen tussen de ingezetenen van Wilsveen en de 
bedijkers van de uitgeveende landen, gelegen op de landscheiding van Delfland en 
Rijnland onder Wilsveen, afschriften
1669 1 omslag

1221 Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland tussen Nicolaas van der 
Meer, heer van Hoogeveen, en de dijkgraaf van Delfland over het recht om te 
slagturven in het ambacht van Hoogeveen, 1673 en 1693, afschriften
1693 1 omslag

1222 Stukken betreffende het rekest van enige achtemannen en veenlieden in het 
ambacht Hillegersberg aan de Staten van Holland om intrekking van de octrooien 
voor de afkoop van lasten op veenlanden, 1694, 1713 en 1714, klad en afschriften.

5 stukken
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1223 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 15 februari 1771 houdende
advies van Gecommitteerde Raden op het rekest van de kerkeraad, welgeboren 
mannen, schepenen en verschillende ingezetenen van Nieuwkoop aan de Staten 
van Holland om voorzieningen tegen het vervenen van een perceel land, 1771; met 
bijlagen, 1770 en 1771, afschriften.

1 omslag
Deels in druk.

1224 Stukken betreffende de invoering van een reglement op de vervening van turf te 's-
Grevelduin Cappel, 1771 en 1772, net en afschriften.

1 omslag

1225 Concept plakkaat van de Staten van Holland op het ongeregeld slagturven in de 
provincie
z.j. 1 stuk
In druk.

g Zeeweringen

G ZEEWERINGEN
g.1 Goeree

G.1 GOEREE

1226 Stukken betreffende herstellingen aan de dijken van het eiland Westvoorne en 
Goedereede en de pogingen om het eiland onder één dijkage te brengen. klad, 
concept en afschriften
1717-1720 1 omslag

1227 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 29 mei 1720 betreffende 
de werken tot behoud van het eiland Goedereede; met bijlage, 1714, afschrift
1720 2 stukken

g.2 Muiden

G.2 MUIDEN

1228 Stukken betreffende geschillen tussen Holland en Utrecht over het repareren van 
de Muiderzeedijk die door stormen en watervloeden op 2 en 7 maart 1714 ernstig is 
beschadigd. klad, concept, net en afschriften
1714-1718 1 pak

g.3 West-Friesland en de eilanden

G.3 WEST-FRIESLAND EN DE EILANDEN

1229 Stukken betreffende het instandhouden en onderhouden van de "Camperduynen" 
en het Hondsbosch en de vraag wie de kosten hiervan moet dragen, 1656, 1657, 
1659, 1681-1684, 1694, 1697 en 1699, klad, net en afschriften.

1 omslag

1230 Stukken betreffende de bedijking van het Koegras, aangezien het niet-bedijken 
hiervan een bedreiging voor de zeedijken in West-Friesland en het Noorderkwartier 
vormt, 1676, klad, net en afschriften.

1 omslag

1231 Stukken betreffende de werken tot behoud van het eiland Wieringen, 1687 en 1688,
concept, net en afschriften.

1 omslag
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In handen van de commissie tot "conservatie van het eiland Wieringen", Haarlem is hiervan 
voorzitter.

1231A Stukken betreffende het octrooi te verlenen aan Cornelis Beets tot het dichtmaken 
van de zeegaten tussen de Noordzee-eilanden in het bijzonder tussen Vlieland en 
"Eyerland"*, 1717 en 1718, klad, concept, net en afschriften.

1 omslag
Eijerland was destijds een eiland, nu is het een onderdeel van Texel.

1232 Stukken betreffende de kosten van de werken tot het behoud van het eiland 
Vlieland. klad, concept, net en afschriften
1717-1724 1 pak
In handen van de commissie tot het "beneficeren der stranden", Haarlem is hiervan voorzitter.

1233 Aantekeningen door Albert Fabricius van een besogne betreffende de beplanting 
van de duinen, klad
1721 2 stukken

1234 Stukken betreffende het rekest van schout, burgemeesters en schepenen van 
Egmond-Binnen, Rinnegum en Bergen op den Hoef aan de Staten van Holland om 
een subsidie voor helmbeplanting van de duinen, 1724 en 1725, afschriften.

6 stukken
In handen van de commissie van Justitie.

1235 Stukken betreffende rekesten om werken uit te mogen voeren tot behoude van het 
eiland Terschelling. afschriften
1728-1730 6 stukken
In handen van de steden Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam,
Alkmaar en Hoorn en van de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier.

1236 Missive houdende het advies van de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en
het Noorderkwartier aan de Staten van Holland betreffende het herstel van de 
zeewering bij Petten, afschrift
1731 1 stuk

1237 Stukken van de commissaris "tot de zaken van de beschadigde West-Friese 
zeedijken", ingesteld op 22 maart 1732 ter inspectie van de dijken in West-Friesland, 
die zijn aangetast door een onbekend soort zeewormen later bekend onder de 
naam van paalwormen, 1732, 1733, klad, concept, net en afschriften; met retroacta 
vanaf 1640, klad en afschriften.

1 pak
Deels in druk.
Jacob Gilles was lid van deze commissie.
De retroacta zijn deels kladaantekeningen van Ruyl en van Van Strijen.
Voor de rest van het commissie-archief zie: Archief van de Staten van Holland, na 1572, inv.nr. 3932.

1238 Stukken betreffende middelen om de paalwormen, die de palen in de dijken 
aantasten, onschadelijk te maken, 1732 en 1733, klad, concept, net en afschriften.

1 pak
Deels in druk.

1239 Memorie houdende voorstellen tot herstel van de manufacturen, de toestand der 
duinen en de bedijking van het Koegras, (1738), concept.

1 stuk

1240 Brief van Jan de Veer aan Gerard van Otelaer, heer van Callantsoog inzake een 
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inspectie van Callantsoog, net
1743 1 stuk

h Rivieren en rivierwerken

H RIVIEREN EN RIVIERWERKEN

1241 Stukken betreffende het geschil tussen Weesp en Muiden met Amsterdam over een
door de laatste stad te maken opening in de Vechtdijk, 1656 en 1657, afschriften.

1 omslag

1242 Stukken betreffende problemen gerezen tussen Amsterdam en de steden Haarlem, 
Dordrecht, Gouda, Hoorn en Enkhuizen over een door Amsterdam gewenste 
opening in de Vecht bij Klein-Muiden om de aanvoer van vers water voor de 
brouwers van Amsterdam te verzekeren, (1662), klad en concepten.

2 stukken
Een stuk in drievoud.

1243 Rekest van Nicolaas van Vlooswijck, drost van Muiden en baljuw van Gooiland en 
schepenen van Weesp en Weesperkarspel aan de Staten van Holland om dichting 
van een gat in de Vechtdijk, 1669, afschrift; met appointement van de Staten van 
Holland
1671 1 stuk
In handen van de Gecommitteerde Raden, de Rekenkamer der Domeinen en de steden Haarlem, 
Leiden, Amsterdam en Alkmaar.

1244 Stukken betreffende het geschil tussen de hoofdingelanden, dijkgraaf en 
heemraden van de Zijpe enerzijds en de hoofdingelanden, dijkgraaf en 
hoogheemraden van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland 
anderzijds, over het leggen van verlaten door de Zijpe in de Schoorlse dijk, 1690, net
en afschriften.

1 omslag
Deels in druk.

1245 Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland tussen Josua van Belle, 
heer van Noord-Waddinxveen en burgemeesters en regeerders van Gouda, inzake 
de reparatie van het verlaat in Hubertsgerecht
1691 1 omslag

1246 Aantekeningen van Jacob Gilles van resoluties over de periode 1688-1726 
betreffende de middelen tot behoud en onderhoud van de zeegaten en rivieren in 
het Zuiderkwartier, klad
1726 1 stuk

1247 Memorie houdende de bedenkingen van Melchior Bolstra en Ad. Mutzert 
betreffende de waterstand van de rivieren de Rijn, Waal en Lek in de jaren 1740-
1747, afschrift
1747 1 stuk

i Havenonderhoud

I HAVENONDERHOUD

1248 Stukken betreffende een rekest van diegenen die zowel eigenaren als gebruikers 
van de polder "de Hille" zijn, aan de Staten van Holland om stopzetting van het 
onbevaarbaar maken van het Swanegat in de Maas door Rotterdam, 1686, klad, net
en afschrift.

3 stukken
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1249 Memorie van schouten, schepenen en ingelanden van de vijf polders uitwaterende 
door de noordsluis in de haven van Brielle inzake de kosten van het leggen van een 
sluis en het bouwen van een watermolen voor de verbetering van de uitwatering in 
die haven
(1744) 1 stuk

1250 Uittreksel uit de resoluties van Gecommitteerde Raden betreffende de 
aanbesteding van het uitdiepen van 's Lands dok te Hellevoetsluis en het bouwen 
van een hospitaal aldaar, 1781; met bijlage, afschrift
1781 2 stukken

j Vesting- en waterstaatswerken in Muiden

J VESTING- EN WATERSTAATSWERKEN IN MUIDEN

1251 Stukken betreffende het leggen van een nieuwe sluis in de Vecht bij de stad Muiden 
om de verzanding van de Vechtmond tegen te gaan, 1623-1646 en 1660-1663, klad, 
net en afschriften.

1 pak

1252 Aantekeningen van Michiel ten Hove over een besogne op 12 oktober 1672 en over 
een verbaal van een inspectiereis naar Muiden in verband met het aanleggen van 
een sluis aldaar, klad
1672 1 stuk

1253 Stukken betreffende de betaling van de aanleg en het onderhoud aan de sluis te 
Muiden, 1580, 1583, 1613, 1624, 1632-1634, 1636, 1654, 1656, 1669, 1672-1679, 1683 
en 1684, klad, net en afschriften, 1672-1679, 1683 en 1684.

1 pak

1254 Stukken betreffende de uitdieping van de zandvaart van de Quaeckelaersbrug tot 
Muiderberg, ter verbetering van de vestingwerken van Muiden. afschriften
1673-1675 3 stukken

1255 Stukken betreffende de sluis en de Hinderdam te Muiden en de instructie voor de 
sluiswachter aldaar, 1673, 1672 en 1782, afschriften.

1 omslag

1256 Stukken betreffende een voorgestelde verbreding van de sluis te Muiden bij 
renovatie van de Sluis, 1739 en 1740, concept en net.

1 omslag
k Sluizen

K SLUIZEN
Zie ook vestingwerken in Muiden, inv.nrs. 1251-1256.

1257 Missiven van de steden Dordrecht, Haarlem, Leiden, Amsterdam en Rotterdam en 
van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland aan de regering van de 
stad Gouda, waarbij ze verzoeken om toestemming voor de schippers om door de 
nieuwe sluis aldaar te mogen varen, 1589, 1591, 1593, 1596 en 1597, netten.

1 omslag

1258 Stukken betreffende problemen over het verzoek van de stad Alkmaar aan de 
Staten van Holland om ebdeuren in de sluizen te Zaandam in te hangen, 1632 en 
1707, afschriften
1707 1 omslag
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Deels in druk.

1259 Brief van Gecommitteerde Raden aan de Staten van Holland betreffende het niet 
"tijdelijk verheffen van het recht op de sluis- en de doorvaart" in Bodegraven door 
de stad Woerden, 1739, afschrift; met bijlage, 1695, afschrift
1739 2 stukken

l Veren en overtomen

L VEREN EN OVERTOMEN

1260 Stukken betreffende het rekest van Geestmerambacht en andere dorpen ten 
noorden van Alkmaar gelegen, om een octrooi tot het maken van een overtoom in 
plaats van de door Alkmaar onbruikbaar gemaakte overtoom, 1657, klad en 
afschrift.

4 stukken

1261 Stukken betreffende de klachten van Haarlem en omliggende dorpen over de 
verwaarlozing door Alkmaar van de Overtoom in de "Huydendijck" en van de 
Nieuwe vaart vanaf de Overtoom tot aan Alkmaar toe, 1629, 1632, 1649, 1652, 1656, 
1657 en 1661, net en afschriften
(1661) 1 omslag

1262 Memorie betreffende het geschil tussen de regenten van de ban van Westzaan en 
de regenten van Wormer over het Zuiderveer, gelegen tussen Westzaan en Wormer
1731 1 stuk
In druk.

1263 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 13 mei 1778 inzake een 
verzoek van de regenten en ambachtsheren van Uitgeest aan de Staten van Holland
om goedkeuring van een reglement op het varen van de veren van Uitgeest op de 
steden Haarlem, Amsterdam en Alkmaar, 1778; met bijlagen, afschriften
1778 3 stukken

II Buiten Holland

II BUITEN HOLLAND

1264 Aantekeningen van een besogne over een missive van de commissie voor het 
Pannerdens kanaal door François Rijgerbos, klad
1764 1 stuk

1265 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland, van 10 mei 1768 houdende 
het advies van de gecommitteerden tot de zaken van het Pannerdens kanaal, over 
te nemen maatregelen tegen de overstromingen van de Waal, Nederrijn en IJssel, 
1768; met bijlage
1768 1 katern
In druk.

1266 Stukken betreffende de inspectie door commissarissen tot de zaken van 's Lands 
rivieren van het Pannerdens kanaal, 1781, afschriften voor Le Leu de Wilhem, lid van
Gecommitteerde Raden.

3 stukken
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AA Zeeland

AA ZEELAND

1267 Lijst van besluiten van de Staten-Generaal naar aanleiding van de "Poincten van 
consideratie", het rapport door Nannigh Kaiser uitgebracht aan de Staten-Generaal 
over Zeeuwse aangelegenheden, concept
1653 1 stuk

1268 Plakkaat van de Staten van Zeeland van 31 mei 1679 inzake de obligaties en 
rentebrieven ten laste van de provincie Zeeland, 1679, afschrift
(18e eeuw) 1 stuk

1269 Missive van de koning van Engeland aan de Staten-Generaal betreffende de 
voorgenomen inbeslagname door de Staten van Zeeland van het markiezaat Veere 
en Vlissingen, de resoluties van de Staten-Generaal over deze missive, 1736, 
afschriften; met aantekeningen van Jacob Gilles, klad
1736 3 stukken

1270 Rekening gedaan door Jacobus van der Vliet aan Pieter Mogge, oud-burgemeester 
en Raad der stad Zierikzee, gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens Zeeland, 
betreffende de landen en tienden op Schouwen-Duiveland en het inkomen der 
heerlijkheid Dreischor, 1752 mei 11 - 1756 juni 5; met aantekeningen.

1 katern

1271 Missive van Willem van Citters aan de Staten van Zeeland betreffende zijn 
ontslagname als vertegenwoordiger van de prins van Oranje in de Zeeuwse 
Statenvergadering in diens waardigheid van Eerste Edele, 1767 december 13, 
afschrift.

1 stuk

1272 Missive van stadhouder Willem V aan de Staten-Generaal houdende zijn advies 
over de middelen tot herstel van de financiële positie van de provincie Zeeland, 
1771; met bijlage
1771 2 stukken
In druk.

1273 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 1 augustus 1777 houdende
een missive van de Staten van Zeeland betreffende het generaliteitsrapport van 5 
juni 1777, betreffende de financiën van Zeeland, 1777; met bijlagen
1777 1 katern
In druk.
In handen gesteld van de commissie van Financiën en van de Gecommitteerde Raden in het 
Noorder- en Zuiderkwartier.

1274 Lijst van Zeeuwse gedeputeerden in niet-genoemde commissies
z.d. 1 stuk
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BB Zeezaken

BB ZEEZAKEN
I Equipe van oorlogsschepen

I EQUIPE VAN OORLOGSSCHEPEN

1275 Aantekeningen van Michiel ten Hove gemaakt ei een besogne over zeezaken over 
de equipage, (1673), klad.

1 stuk

1276 Aantekeningen van Michiel ten Hove betreffende de kosten van de equipage in het 
jaar 1674 voor de verschillende Colleges ter Admiraliteit. klad en net
1674-1682 1 omslag

1277 Lijst van de kosten in het jaar 1683 betaald door het Noorderkwartier voor de 
aanbouw en equipage van schepen
1684 1 stuk

1278 Stukken betreffende de vereffening van de onkosten van de extra-ordinaris 
equipage van oorlogsschepen van 1689 en 1689-1696, klad en afschriften.

1 omslag

1279 Aantekeningen van Albert Fabricius van besognes betreffende de equipage van 
schepen ter bescherming van de koopvaardij tegen de Algerijnen, klad
1722 3 stukken

1280 Aantekeningen van Cornelis de Ville betreffende het commando over en de 
uitrusting van oorlogsschepen, klad
1772 6 stukken

II Inspectietocht door oorlogsschepen

II INSPECTIETOCHT DOOR OORLOGSSCHEPEN

1281 Missive van Andries Hartsinck, vice-admiraal van de vloot aan (Pieter van Bleiswijk) 
van 24 mei 1781 houdende verslag van zijn inspectietocht op de Noordzee om een 
gesignaleerd Engelse eskader te onderscheppen, afschrift
1781 1 stuk

III Admiraliteitscolleges

III ADMIRALITEITSCOLLEGES
a Financiële toestand van alle colleges

A FINANCIËLE TOESTAND VAN ALLE COLLEGES

1282 Lijst van de achterstallige betalingen door de gewesten aan en de tekorten van de 
admiraliteitscolleges opgemaakt door de gecommitteerden uit alle 
admiraliteitscolleges, afschrift
1664 1 stuk

1283 Lijsten van overzichten van de financiële toestand van de admiraliteitscolleges over 
de jaren 1701-1723, (1723), netten en afschriften.

1 omslag
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b Afzonderlijke colleges

B AFZONDERLIJKE COLLEGES
b.1 Admiraliteitscollege in Amsterdam

B.1 ADMIRALITEITSCOLLEGE IN AMSTERDAM

1284 Akte van protest van Hendrik Spiegel, raad en oud-burgemeester van Amsterdam 
en gecommitteerde in het College ter Admiraliteit aldaar bij de Staten van Holland 
tegen het bezetten van de presidentszetel in het college door de luitenant-admiraal
Van Wassenaar, afschrift
1660 1 stuk
Zie ook de resoluties uit 1660 in het volgende inventarisnummer.

1285 Uittreksels uit de notulen van de besognes gehouden door het Admiraliteitscollege 
in Amsterdam,

1 omslag
1285a 1655 februari 9, 1657 september 20: studieverlof voor Hiob de Wildt, eerste klerk 

ter secretarie
1285b 1658 juni 7: bewoning van een admiraliteitshuis
1285c 1660 juni 9 en 10: bezetten presidentsstoel door de heer Van Wassenaer
1285d 1665 november 17: Colterman en Reigersberg benoemd om als gedeputeerden 

naar Zeeland te gaan
1285e 1666 oktober 7: onderzoek met Zeeland over kosten van het zenden van 

oorlogsschepen naar Guinee
1285f 1667 april 26: toestemming voor Gerard Colterman om tolvrij een partij hout te 

kopen
1285g 1679 september 20: toestemming voor de secretaris De Wildt om de toekomende 

partijen zilver in te nemen en uit te leveren
1285h 1681 januari 31: Reigersberg zal onderzoeken wie de partijen zilver in moet nemen 

en uit moet leveren
1285i 1686 oktober 9: admiraliteitshuis aan de heer Van Katwijk te geven om te 

bewonen en de secretaris van het college het eerstvolgende huis
1285j 1688 februari 3: het verzoek van Bruno van der Dussen, eerste klerk ter secretaris 

om opgevolgd te worden door zijn zoon te laten onderzoeken
1285k 1690 februari 1: tegen het misbruik van de transport- of trekjachten van het 

college.

1286 Missive van stadhouder Willem III aan het College ter Admitaliteit te Amsterdam 
van 9 augustus 1683 betreffende het vaststellen van de rangen ordinaris en 
extraordinaris voor kapiteins, ressorterend onder het admiraliteitscollege in 
Amsterdam, 1683, afschrift; met aantekeningen
(1685) 1 stuk

1287 Uittreksel uit de notulen der besognes, gehouden door het College ter Admiraliteit 
te Amsterdam betreffende de beschuldigingen door de ex-commies van 's Lands 
werf, Lucas Willem Kramp, tegen de equipagemeester van het College ter 
Admiraliteit, Willem Sautijn, wegens door de laatste gepleegde malversaties
1764 1 stuk
In druk.

b.2 Admiraliteitscollege in Friesland

B.2 ADMIRALITEITSCOLLEGE IN FRIESLAND

1288 Geheim rapport en verbaal van de gecommitteerden uit de Staten-Generaal tot 
onderzoek van de financiën van het Admiraliteitscollege van Friesland
1786 1 katern
In druk.
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b.3 Admiraliteitscollege in Rotterdam

B.3 ADMIRALITEITSCOLLEGE IN ROTTERDAM

1289 Lijst van de onkosten aan salarissen en huren van het Admiraliteitscollege in 
Rotterdam
1680 1 stuk
In druk

1290 Rekest van Johan Liefftingh, kapitein-ter-zee aan de Staten van Holland en West-
Friesland om teruggave van door hem aan het Admiraliteitscollege in Rotterdam 
voorgeschoten gelden, 1722; met bijlagen, 1722

4 stukken
IV Overige zeezaken

IV OVERIGE ZEEZAKEN

1291 Aantekeningen, gehouden door Albert Fabricius van besognes betreffende de 
oprichting van een college van superintendentie van de middelen te water, klad
1721 2 stukken
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CC Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is

CC STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET DUIDELIJK IS

1292 Lijst van door verschillende personen aan de Leidse Universiteit na de stichting in 
de periode 1575-1596 geschonken boeken
(1597) 1 katern
In het Latijn.
In druk.

1293 Aantekeningen van besognes tussen 14 en 23 januari 1649 in de Staten-Generaal, 
klad
1649 1 katern

1294 Memorie houdende commentaar op de visie van Friesland en Groningen op de Unie
van Utrecht
(midden 17e eeuw) 1 katern

1295 Aantekeningen uit deel Acht eerste part, lopend over de periode 1701-1724, van een 
Europees staatsinrichting- en geschiedenisboek
(1725) 1 stuk
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Eindnoten

E I N D N O T E N

Eindnoot 1 - Uit de notulen van de pensionarissen en de correspondentie met het stadsbestuur van 
Haarlem blijkt duidelijk dat de gedeputeerden wel degelijk ook na 1787 nog aan de 
Statenvergaderingen hebben deelgenomen. De laatste presentiemelding is van 22 januari 1795. 
Zie: noot 1 en GA Haarlem, Stadsarchief van Haarlem, Brieven van de pensionarissen aan het 
stadsbestuur van Haarlem over de vergaderingen van de Staten van Holand en de werkzaamheden
van de gedeputeerden van Haarlem in den Haag inv.nr.:

 kast 13 189; 1787 januari 10 - november 14; 1 band.
 kast 13 190; 1787 november 20 - 1789, juni 11; 1 band.
 kast 13 191.1; 1789 juli 8 - 1792, december 28; 1 pak.
 kast 13 191.2; 1793 januari 2 - 1795, januari 15; 1 pak.
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