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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:
Pieter Steyn

Archiefbloknummer:
3545

Omvang:
552 inventarisnummer(s)7,20 meter

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

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Pieter Steyn Raadpensionaris

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Pieter Steyn was van 1749 tot 1772 raadpensionaris en pensionaris van Holland en West-Friesland. 
Het archief bevat veel correspondentie met Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland, 
onder wie de gezanten in Frankrijk en Turkije. Zijn contacten met binnen- en buitenlandse 
diplomatieke vertegenwoordigers zijn vastgelegd in de vele aantekeningen van besprekingen die 
hij voerde. Steyn kreeg in 1762 te maken met problemen in de Grofgeschutgieterij, over welke zaak
missiven, memories en rapporten aanwezig zijn. Als leider van de afvaardiging van de Staten van 
Holland en West-Friesland in de Staten-Generaal werd Steyn geconfronteerd met de financiële 
wanorde bij het gewest Zeeland: hiervan zijn rapporten en uittreksels uit secrete resoluties 
bewaard gebleven. Uit 1756, het begin van de Zevenjarige Oorlog, dateren een aantal uittreksels 
die betrekking hebben op eerder gesloten defensie-, handels- en alliantieverdragen. Zorgen rond 
de handelspositie van de Republiek zijn op te maken uit de stukken over de grote aantallen hoge 
tollen die de Rijnhandel belemmeren. Ook bevat het archief stukken over de opvolging van 
stadhouder Willem IV. Voorts zijn er in het archief lijsten van leden van Statencolleges naast 
pamfletten en hekeldichten.
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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, Pieter Steyn, nummer toegang 3.01.24, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Raadpensionaris Steyn, 3.01.24, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Levensloop

LEVENSLOOP
Pieter Steyn werd op 6 oktober 1706 in Haarlem geboren als zoon van Adriaan Steyn en Johanna 
Patijn. Zijn vader was burgemeester van Haarlem en telg van een zeer oud Haarlems 
regentengeslacht. Van februari 1724 tot september 1726 studeerde Pieter Steyn rechten in Leiden. 
Hij trouwde in 1736; na het overlijden van Maria Adriana Denijssen zijn eerste vrouw in 1740, 
hertrouwde hij nog in hetzelfde jaar met Cornelia Schellinger. Beide huwelijken bleven kinderloos. 1

Bij testament vermaakte Steyn dan ook al zijn bezittingen - waaronder zijn archief - aan zijn 
tweede vrouw Cornelia. 2

Op twintigjarige leeftijd, op 4 april 1727, werd Pieter Steyn benoemd in zijn eerste openbare 
functie: secretaris van de stad Haarlem. Zeven jaar later nam hij de plaats van zijn vader in als lid 
van de vroedschap van Haarlem. In die functie nam hij plaats in verschillende colleges; 
achtereenvolgens was hij schepen (1735-1736), lid van de Gecommitteerde Raden (1738-1840), 
Hoogheemraad van Rijnland (1740-1772), Gecommitteerde ter Admiraliteit van Amsterdam (1743-
1746), en burgemeester van Haarlem (1747-1748).

In 1749 - prins Willem IV was al meer dan een jaar erfstadhouder werd de anti-Oranje gezinde 
Jacob Gilles gedwongen zijn ontslag als raadpensionaris te nemen. 3 Willem Bentinck, die erg voor 
dit ontslag geijverd had, verzocht A. van der Straten, pensionaris van Leiden dit ambt op zich te 
willen nemen. Deze weigerde en noemde de naam van Pieter Steyn, 4 die dit accepteerde, waarna 
hij op 12 juni 1749 benoemd werd tot interim-raadpensionaris van Holland en West-Friesland. De 
instructie voor de raadpensionaris werd aan de gewijzigde toestand aangepast; nadat er bijna drie 
decennia lang artikelen in waren opgenomen over het verhinderen van het stadhouderschap, 
moest de raadpensionaris nu al het mogelijke doen om het erfstadhouderschap te behouden. 
Nadat de gewijzigde instructie op 5 juli 1749 door de Staten van Holland en West-Friesland was 
goedgekeurd, werd op 18 juli 1749 een voordracht opgesteld voor een definitieve benoeming. De 
drie voorgedragen personen waren: Pieter Steyn, Johannes Staat, pensionaris van Amsterdam, en 
Jacob Lycochton Hoogkamer, raad en regerend burgemeester van Alkmaar.

Prins Willem IV werd als erfstadhouder om zijn voorkeur gevraagd en noemde - evenals bij het 
aanwijzen van de interim-raadpensionaris de naam van Steyn, die hierna door de Staten van 
Holland en West-Friesland officieel verzocht werd om het ambt van raadpensionaris op zich te 
willen nemen. Na een, door Steyn gevraagde bedenktijd van vier dagen liet hij weten de 
benoeming onder een aantal voorwaarden te zullen aanvaarden. Toen deze waren ingewilligd 
legde hij nog op dezelfde dag - 22 juli 1749 - de eed af als raadpensionaris en pensionaris van de 
Ridderschap van Holland en West-Friesland. 5 Hij werd hierna nog tot vier maal toe als 
raadpensionaris herbenoemd: op 19 juli 1754, 13 juli 1759, 20 juli 1764 en 14 juli 1769. 6

1 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau, Den Haag, 1975, dl. 29, blz. 249-
254. Aa, A.J. van der, Biografisch woordenboek der Nederlanden, (Haarlem, 1858), dl. S, blz. 1006. Molhuysen, P.C.
en Blok, P.J., Nieuw Nederlands Biografisch woordenboek, Leiden, 1924, dl. V, blz. 818.

2 Volgens testament op 5 juli 1742 voor notaris Johannes de Beukelaar in Amsterdam verleden.
3 Archief van de Staten van Holland en West-Friesland, inv.nr. 186, resoluties van 19 en 22 juni 1748, inv.nr. 188, 

resoluties van 3 mei 1749. Bussemaker, Th., Archives ou correspondance inédité de la maison d' Orange-Nassau, 
Leyde, 1908, vierde serie, dl. I, blz. 227-230, 280-345, 370-371 (hierna genoemd: Archives I, II, III, IV of Archives 
vijfde serie, I).Kramer, F.J.L., Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek (1747-1787). Amsterdam, 1901, 
Historisch genootschap, derde serie, dl. 14, blz. 284 (hierna genoemd: Hardenbroek I of II).

4 4 Archives I, blz. 227-230, 280-345, 370, 371,
5 Archief van de Staten van Holland en West-Friesland, inv.nr. 188, resoluties van 12, 13, 14, 21, 24, 25 en 26 juni en 

van 5, 18 en 22 juli 1749.
6 Archief van de Staten van Holland en West-Friesland, inv.nr. 197, resolutie van 19 juli 1754; inv.nr. 207, resolutie 

van 13 juli 1759; inv.nr. 216, resolutie van 20 juli 1764; inv.nr. 223, resolutie van 14 juli 1769. Archief van Pieter 
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Bovendien werd hij op 30 november 1753 benoemd tot grootzegelbewaarder stadhouder en 
registermeester van de lenen van Holland en West-Friesland. 7

Naast deze ambtelijke functies kreeg Steyn op 3 november 1759 toestemming van de Staten van 
Holland en West-Friesland om zich te laten benoemen tot curator van de Universiteit van Leiden. 8

Pieter Steyn werd door tijdgenoten gezien als een financieel deskundig man met een weinig sterke
persoonlijkheid. Er werd zelfs beweerd dat dit laatste de reden voor de lange duur van zijn 
raadpensionarisschap was. 9 Uit het hierna beschreven archief blijkt deze financiële deskundigheid 
niet duidelijk, maar daarbij dient bedacht te worden dat een groot deel van de financiële stukken is
overgebracht naar het archief van prins Willem V. 10 Wel blijkt zijn belangstelling voor de 
historische ontwikkeling van bestuursfuncties en -colleges in Holland. Hierover heeft hij, veelal op 
basis van resoluties (teruggaand tot 1525), chronologische verhandelingen geschreven, waarop 
door hem vaak uitstekende indices zijn gemaakt. 11

Na zijn overlijden op 5 november 1772 werd Steyn als raadpensionaris opgevolgd door Pieter van 
Bleiswijk, pensionaris van Delft, de man die al eerder als zijn opvolger was genoemd. 12

Tijdens het raadpensionarisschap van Pieter Steyn waren er verschillende grote problemen, zowel 
op binnenlands als op buitenlands gebied. Een aantal hiervan, waarvan in dit archief een groot 
aantal stukken zitten, zullen hierna kort besproken worden:

a. De neergang in de concurrentiepositie van de Republiek op handelsgebied.
b. De voogdijregeling.
c. De zevenjarige oorlog en de gevolgen van de neutraliteit van de Republiek in deze oorlog.
d. De grofgeschutgieterij.
e. De zwakke financiële positie van het gewest Zeeland.

De neergang in de concurrentiepositie van de Republiek op handelsgebied

DE NEERGANG IN DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN DE REPUBLIEK OP HANDELSGEBIED
De concurrentiepositie van de Republiek als handelsmacht verslechterde ernstig in de eerste helft 
van de achttiende eeuw. Londen en Hamburg kwamen als handelssteden sterk op en 
overvleugelden Amsterdam. Londen werd allengs sterker door de mercantilistische politiek van 
Groot-Brittanië en Hamburg door het uitvaardigen van grote belastingverlagingen voor een aantal
producten. 13 De kooplieden in de Republiek werden hoe langer hoe meer de bankiers van de 
westerse wereld en financierden een groot deel van de handel van het buitenland. Dat de 
Republiek hierdoor zeer kwetsbaar was bleek wel uit het tot tweemaal toe instorten van een 
aantal Amsterdamse banken, in 1763 en 1772, waar het faillissement van een bankier zorgde voor 
de val van een groot aantal andere in binnen- en buitenland. Het vertrouwen in de bankiers der 
Republiek nam hierdoor af en men trachtte in het buitenland zelf voor de financiële middelen te 
zorgen. 14

Steyn, inv.nr. 134.
7 Archief van de Staten van Holland en West-Friesland, inv.nr. 196, resolutie van 30 november en 4 december 1753.
8 Archief van de Staten van Holland en West-Friesland, inv.nr. 207, resolutie van 3 november 1759.
9 Archives II, blz. 182-185, 296, 297, 545, 591, 595.
Archives III, blz. 86, 87, 106, 209, 416, 417, 465.
Archives IV, blz. 138, 164, 308.
Archives vijfde serie I, 140-142, 245. Bussemaker, Th., Uittreksels uit brieven van d'Affry aan de Fransche regering (dec. 

1755 - mei 1762) uit de papieren van R. Fruin, BMHG, dl. 27, 1906, blz. 288, 363, 382, 391. Hardenbroek I, blz. 207, 
246, 284, 340, 408.

10 Zie bijlage III
11 Archief van Pieter Steyn, inv.nr. 479-507.
12 Hardenbroek I, blz. 246.
13 Hovy, J., Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een 

gelimiteerd porto franco), diss. Groningen, 1966, blz. 3-62. (hierna genoemd: Hovy, propositie).
14 Archief van Pieter Steyn, inv.nr. 335 Hovy, propositie, blz. 62-67.
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Om de handelspositie te verbeteren werd op 28 augustus 1750 in de "Conferentie" 15 - een raad 
voor buitenlandse zaken mede opgericht door Willem Bentinck in een poging de ideeën hierover 
meer te centraliseren - voorgesteld nieuwe plannen uit te werken voor de inning van in- en 
uitvoerbelastingen. 16 Het stelsel dat tot op dat ogenblik in gebruik was, de tarieflijsten van 1725, 
voldeed al niet sinds de het ingebruiknemen ervan, terwijl er in de loop der jaren al vele 
wijzigingsvoorstellen op gedaan waren. 17

De bedoeling was nu evenwel om een geheel nieuw belastingstelsel in te voeren. Isaac Thomas de 
Larrey, Thomas Hope en enige anderen begonnen met het uitwerken van vier plannen:

1. een algeheel vrijhavenstelsel
2. een beperkt vrijhavenstelsel
3. een transitostelsel
4. een aanpassing van de tarieflijsten van 1725.

Na vooral bij Amsterdamse en Rotterdamse kooplieden adviezen ingewonnen te hebben voor hun 
plannen, werd op 27 augustus 1751 door prins Willem IV een voorstel tot een beperkt 
vrijhavenstelsel, "de propisitie", ingediend bij de Staten-Generaal en de Staten van Holland en 
West-Friesland. 18

De grootste tegenstand tegen dit plan kwam van de Staten van Zeeland en van de 
Admiraliteitscolleges. Zeeland ontdook voor een groot deel de tarieflijst van 1725, waardoor het 
goedkoper kon leveren dan andere provincies en dit voordeel zou bij het invoeren van "de 
propositie" verloren gaan. De Admiraliteitscolleges, die officieel ieder jaar van elke provincie een 
bijdrage moesten krijgen, waren door wanbetaling van vrijwel alle provincies aangewezen op de 
belasting op in- en uitgaande goederen die door deze colleges geheven werden en op het lasten 
veilgeld.

De belasting op in- en uitgaande goederen zou bij een beperkt vrijhavenstelsel voor een groot deel
wegvallen en de voorgestelde compensatie in de verhoging van het last- en veilgeld werd als 
totaal onvoldoende beschouwd. Maar ook anderen in de Republiek, zoals de Leidse 
lakenhandelaren, keerden zich tegen de propositie. 19

Bovendien bleef het verwachtte effect van het voorstel in het buitenland uit. Na de vrede van Aken
in 1748 waren twee belangrijke verdragen voor de Republiek opgezegd, nl. het handelsverdrag met
Frankrijk en het Barrièretractaat met Oostenrijk. Onderhandelingen in Wenen, door Willem 
Bentinck 20 en in Parijs, door Dirk van Marselis en Isaac Thomas de Larrey, 21 waren weinig 
succesvol en hieraan veranderde, in tegenstelling tot wat men gehoopt had, het voorstel tot 
wijziging van het belastingstelsel weinig. 22 De onderhandelingen met Frankrijk en Oostenrijk over 
vernieuwing van de verdragen en in de Staten-Generaal over "de propositie" werden voorgezet tot
1755, toen de vijandelijkheden tussen Groot-Brittannië en Frankrijk over hun koloniën in Noord-
Amerika dreigden over te slaan naar Europa, maar zonder enig succes afgebroken. 23 De 

15 Hovy, propositie, blz. 332, noot 325.
16 Archives II, blz. VIII e.v.
17 Hovy, propositie, blz. 183-218, 262-327.
18 Archief van de Staten van Holland en West-Friesland, inv.nr. 192, resolutie van 27 augustus 1751. Hovy, propositie, 

blz. 333-384. Consideratien over het stuk van de manufacturen en fabrycqen gemaakt ter occasie van het examen
van de verhandeling over den Koophandel der Vereenigde Nederlanden, bij Propositie van Zijne Doorlugtigste 
Hoogheid den 27 augustus 1751 ter vergadering van Haar Edel Groot Mogende overgegeven, met eenige 
remarques op deselve (I.Th. de Larrey), 1e druk zonder remarques van de Larrey, 2e druk, z.pl. (1752), Cat. Knuttel 
nr. 18382.

19 Hovy, propositie, blz. 430-465, 493-534, 566-581.
20 Bootsma, N.A., De hertog van Brunswijk, 1750-1759, diss. Assen, 1962, blz.149-202 (hierna genoemd: Bootsma, 

Brunswijk).
21 Archief van Pieter Steyn, inv.nr. 302. Hovy, propositie, blz. 321-327.
22 Hovy, propositie, blz. 409-417, 604-610.
23 Hovy, propositie, blz. 594-604.
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zevenjarige oorlog (1756-1763) bracht voor de Republiek een opleving van de handel. Door de 
neutraliteitsverklaring van de Staten-Generaal van mei 1756 konden de kooplieden uit de 
Republiek handel drijven op de oorlogvoerende partijen. Bovendien verleende Frankrijk de 
Republiek enige handelsconcessies, daar de neutraliteit van de Republiek een verzwakking van 
Groot-Brittannië betekende aangezien de Republiek daar meerdere aanvals- en 
verdedigingsverdragen mee gesloten had. Dit hield een directe versterking van de positie van 
Frankrijk in, waardoor dit land genegen was de Republiek belangrijke handelsconcessies te doen. 24

Na de zevenjarige oorlog werden handelsproblemen steeds groter. De W.I.C werd allengs minder 
belangrijk25 en de problemen over de vele tollen op de Rijn belemmerden de Rijnhandel. 26 Over 
een handelsweg tussen 's-Hertogenbosch en Luik werd jaren lang gediscussieerd zonder dat dit tot
enig resultaat leidde. 27 De handelspositie van de Republiek werd dan ook allengs geringer, 
waardoor ook de politieke plaats van de Republiek in Europa werd aangetast.

De voogdijregeling

DE VOOGDIJREGELING
Stadhouder prins Willem IV overleed op 19 oktober 1751. Zijn vrouw, prinses Anna werd vanaf dat 
ogenblik gouvernante over haar twee minderjarige kinderen, prinses Carolina en prins Willem V. 
Prinses Anna had echter een zeer slechte gezondheid en aangezien prins Willem V die zijn vader als
stadhouder moest opvolgen, pas vier jaar oud was, was het gevaar niet denkbeeldig dat ze voor 
zijn meerderjarigheid zou overlijden.

Om te voorzien in een oplossing voor dit probleem werd op 18 december 1751 door de Ridderschap
van Holland en West-Friesland bij de Staten van dat gewest een voorstel ingediend om de hertog 
van Brunswijk te benoemen tot plaatsvervangend voogd, zodat er bij het overlijden van prinses 
Anna voor de meerderjarigheid van prins Willem V geen bestuursvacuüm zou ontstaan 28

De bedoeling hiervan was, dat het overgenomen zou worden door alle gewesten, zodat er slechts 
een plaatsvervangend voogd voor de hele Republiek zou zijn. Niet alle gewesten waren 
ingenomen met dit voorstel en vooral Friesland en Groningen weigerden het te ondersteunen. 
Dientengevolge werd jarenlang de binnenlandse politiek bepaald door het probleem van de 
voogdijregeling, zonder dat een oplossing gevonden werd. Friesland en Groningen wilden niet de 
hertog van Brunswijk maar prinses Maria Louise of prinses Carolina tot voogdes benoemen en ze 
dreigden zelfs na de dood van prinses Anna 29 prinses Carolina tot stadhouder te benoemen.

Uiteindelijk werd pas op 13 januari 1759, één dag na het overlijden van Gouvernante prinses Anna 
toch de hertog van Brunswijk door alle gewesten benoemd als bestuurlijk en persoonlijk voogd 
over prinses Caroline en prins Willem V. Voor de opvoeding werd hij bijgestaan door een 
commissie van acht mannen afkomstig uit de zeven verschillende gewesten. Friesland had hierbij 
bedongen dat prinses Maria Louise, de grootmoeder van prins Willem V, voor Friesland 
medevoogd zou worden. 30

Ook prins Willem V had echter een zwakke gezondheid, zodat het gevaar bestond dat prinses 
Carolina of een van haar eventuele nog te krijgen kinderen hem op zou volgen als stadhouder. 
Deze vorm van opvolging was mogelijk geworden door de uitbreiding van het erfstadhouderschap 
in de vrouwelijke lijn in 1748. 31

24 Hovy, propositie, blz. 417.
25 Archief van Pieter Steyn, inv.nr. 372-376.
26 Archief van Pieter Steyn, inv.nr. 351-354.
27 Archief van Pieter Steyn, inv.nr. 350.
28 Archief van de Staten van Holland en West-Friesland, inv.nr. 192, resolutie van 18 december 1751.
29 Archief van Pieter Steyn, inv.nrs.189-193, 389-401. Archives III, 377, 378. Bootsma, Brunswijk, blz. 58-148. Stuart, 

M., Vaderlandse historie, Amsterdam 1821, dl. I, blz. 49-58 (hierna genoemd:Stuart I of II).
30 Archief van de Staten van Holland en West-Friesland, inv.nr. 206, resolutie van 13 januari 1759. Bootsma, 

Brunswijk, blz. 58-148.
31 Archief van Pieter Steyn, inv.nrs. 384-389, 394, 395.
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Prinses Carolina wilde echter trouwen met de Lutherse Karel van Nassau-Weilburg, zodat de 
Staten der gewesten nogal wat bezwaar tegen dit huwelijk hadden aangezien de mogelijkheid dan 
bestond dat ze door Lutherse stadhouders bestuurd zouden worden.

Nadat de hertog van Brunswijk echter tot voogd benoemd was en de dreigementen van Friesland 
en Groningen om prinses Carolina tot voogdes of stadhouder te benoemen van de baan waren, 
wilden de andere gewesten wel over een goedkeuring voor haar huwelijk praten, daar zij 
pretendent wilde blijven voor het stadhouderschap. Als voorwaarde voor de goedkeuring hiervan 
eisten de Staten der gewesten dat prinses Carolina het Nederduits gereformeerde geloof bleef 
aanhangen en ook haar eventuele kinderen hierin zou opvoeden. Deze voorwaarde werd door 
prinses Carolina aanvaard en op 5 maart 1760 trad zij, met toestemming van de Staten-Generaal in
het huwelijk. 32

De hertog van Brunswijk bleef voogd over prins Willem V tot zijn meerderjarigheid in 1766, maar 
de prins bleef ook tijdens zijn stadhouderschap sterk onder de invloed van de hertog van 
Brunswijk, getuige de vele brieven - soms acht per dag - die tussen hen gewisseld zijn. 33

Om de hertog van Brunswijk de verantwoordelijkheid voor zijn adviezen te ontnemen, werd in 
1766 een Akte van Consulentschap opgesteld, die mede ondertekend werd door Isaac Thomas de 
Larrey in de aanwezigheid van o.a. Pieter van Bleiswijk, de opvolger van Pieter Steyn. Deze akte 
was in vrij brede kring bekend en de geschillen die er later over zouden ontstaan waren dan ook 
niet helemaal gerechtvaardigd. 34

De zevenjarige oorlog

DE ZEVENJARIGE OORLOG
De spanning tussen Frankrijk en Groot-Brittannië over hun koloniale bezittingen in Noord-
Amerika, had in 1754 tot een openlijk treffen in de twee koloniën geleid en er werd ernstig 
rekening gehouden met een uitbreiding van de vijandelijkheden naar Europa. 35

In Europa hadden zich twee machtsblokken gevormd, doordat de Republiek, Oostenrijk en Groot-
Brittannië aanvals- en verdedigingsverdragen 36 hadden gesloten, terwijl Frankrijk en Pruisen 
eveneens een bondgenootschap gesloten hadden waardoor het gevaar van een algehele oorlog in 
Europa niet ondenkbeeldig was.

In de Republiek werd hierdoor de jarenlange controverse tussen de land- en zeeprovincies 
opnieuw verscherpt. De landprovincies wilden het aantal troepen verhogen om in geval van oorlog
de grenzen goed te kunnen verdedigen, terwijl de zeeprovincies dit weigerden. Zij wilden het 
aantal schepen uitbreiden om de positie van de Republiek op zee veilig te stellen, wat weer 
geweigerd werd door de landprovincies. 37

Eind 1755 breidde zich de oorlog tussen Frankrijk en Groot-Brittannië toch naar Europa uit, waarop
de Republiek door Groot-Brittannië verzocht werd te voldoen aan de hulp, overeengekomen in de 
verdragen van 1678 en 1732. In januari 1756 werden, nog voor de goedkeuring door de Staten-
Generaal, schepen gestuurd door Groot-Brittannië om volgens de verdragen de te leveren 6000 
man hulptroepen op te halen. De Staten van Holland en West-Friesland weigerden deze hulp goed

32 Archief van Pieter Steyn, inv.nr. 404-420. Archives II, blz. 393-395, 401-405. Archives III, blz. 330, 334, 336, 360, 
363, 370, 373, 376. Archives IV, blz. 42-45, 47, 48, 53, 59, 60, 65, 66, 106-112, 307. Stuart II, blz. 3-23.

33 Zie archief van prins Willem V in het Koninklijk Huisarchief
34 Archives, vijfde serie, I, blz. 21-26, 28-32, 136. Hardenbroek, blz. 310, 318, 328, 336, 434.
35 Bootsma, Brunswijk, blz. 232, 233. Zie ook inleiding, blz. VI, VII.
36 Archief van Pieter Steyn, inv.nr. 310a, 318.
37 Archief van Pieter Steyn, inv.nr. 160-166. Archives II, blz. 540-544, 555-589, 592, 597-600. Archives III, blz. 216, 

217, 264-266, 336, 355, 364, 365, 379-384, 390, 394, 397-399, 403, 408, 499, 523, 524, 557. Archief van de Staten 
van Holland en West-Friesland, inv.nr. 200, resolutie van 11 en 18 juli 1755, inv.nr. 201, resoluties van 17 december 
1756, inv.nr. 202, resolutie van 12 januari 1757, inv.nr. 204, resoluties van 9 mei, 7 en 23 juni 1758, inv.nr. 205, 
resoluties van 27 juli, 18, 19, 25, 30 en 31 augustus, 8 September en 3 november 1758.
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te keuren en om onder het verdrag uit te komen, verklaarden zij dat de verdragen alleen gesloten 
waren voor een Europese casus belli; omdat de aanleiding tot deze oorlog buiten Europa lag, 
behoefde geen militaire steun te worden verleend. 38

In dezelfde tijd speelde het "renversement des alliances" (nu Frankrijk en Oostenrijk 39 tegen 
Groot-Brittannië en Pruisen) 40 waardoor de bestaande verdedigingsverdragen verbroken werden. 
De situatie werd voor de Republiek nu vrij ingewikkeld; in plaats van dat er een buffer tussen haar 
en Frankrijk lag, werden de Oostenrijkse Nederlanden met de barrièresteden, indien zij zich 
aansloten bij Groot-Brittannië, direct met de vijand geconfronteerd. En hoewel Groot-Brittannië 
zich beijverde om de Republiek aan haar kant te krijgen verklaarden de Staten-Generaal op 25 mei 
1756 dat de Republiek in deze oorlog neutraal zou blijven. 41

Dit was een voordeel voor Frankrijk en Oostenrijk omdat ze nu geen rekening met vijandigheden 
uit de Republiek hoefde te houden. Frankrijk reageerde op deze neutraliteitsverklaring dan ook 
met het geven van handelsconcessies. 42 Groot-Brittannië reageerde heel anders. Ze trok het 
handelsverdrag van 1674 in 43 en koning George II vaardigde een besluit uit dat alle zeelieden in 
aanmerking kwamen voor premies indien zij vijandelijke schepen, waartoe ook die van de 
Republiek werden gerekend, buit maakten. Dit besluit havende de door de controverse tussen de 
land- en zeeprovincies toch al niet optimaal uitgeruste handelsvloot deerlijk. 44

Ook tijdens de oorlog in 1757 trachtte Groot-Brittannië nog steun in de Republiek te vinden, maar 
ondanks het grote verlies aan schepen, bloeide een groot deel van de handel hier te lande op 
doordat er handel werd gedreven op beide oorlogspartijen, zodat op de voorstellen van Groot-
Brittannië niet werd ingegaan. 45 Door haar houding in de zevenjarige oorlog, raakte de Republiek 
haar vooraanstaande positie in Europa kwijt, wat vooral duidelijk werd bij de 
vredesonderhandelingen in 1762-1763, waarbij de aanspraken van de Republiek op o.a. de 
barrièresteden volkomen genegeerd werden. 46

De grofgeschutgieterij

DE GROFGESCHUTGIETERIJ
47

De Staten van Holland en West-Friesland hadden voor het gieten van kanonnen steeds een 
contract afgesloten met een grofgeschutgieter, die bij zijn aanstelling de officiële benaming kreeg 
van grofgeschutgieter van Holland en West-Friesland.

In 1762 werd bij een inspectie van een twaalftal nieuw gegoten kanonnen min of meer ernstige 
gebreken geconstateerd, waardoor ze onbruikbaar werden. Vervolgens controleerde de inspecteur
van de grofgeschutgieterij, Leopold Steffen von Creutznach, eerder gegoten kanonnen waarvan 
eveneens een groot gedeelte ondeugdelijk bleek te zijn. De situatie werd niet duidelijker toen C. 
Redelijkheid de grofgeschutgieter van Holland, Jan Verbruggen, ook nog verdacht trachtte te 
maken door de mededeling dat hij frauduleus gehandeld zou hebben met gelden van de Staten 
van Holland en West-Friesland. Getracht werd te achterhalen welke fouten er bij het gieten van de 
kanonnen waren gemaakt. Aan de hand van suggesties van deskundigen op dit gebied in binnen- 

38 Archief van Pieter Steyn, inv.nr. 161-164, 310a, 318. Archives II, blz. 634-636, 648-657. Archives III, blz. 8, 9, 18-29, 
55-79, 82-85, 89, 90, 110-124. Bootsma, Brunswijk, blz. 303-334.

39 Archief van Pieter Steyn, inv.nrs. 323, 324.
40 Archief van Pieter Steyn, inv.nr. 327. 39 + 40. Over het renversement des alliances zie: Waddington, R., La guerre 

de sept ans. Histoire diplomatique et militaire. Paris, 1899, 2 dln.
41 Archief van de Staten-Generaal, inv.nr. 3532, resolutie van 25 mei 1756.
42 Zie Inleiding, blz. VII.
43 Archives III, 142, 162, 192, 219-227, 235, 241, 573-580. Archives IV, blz. 130-134, 204.
44 Archief van Pieter Steyn, inv.nrs. 338, 339.
45 Archives III, blz. 177-181, 189-191, 215, 219-227, 499.
46 Waddington, R., zie noten 39 en 40.
47 Archief van Pieter Steyn, inv.nrs. 167-186. Archives, vijfde serie I, 122-124, 193.
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en buitenland werden hiertoe lijsten opgesteld met normen, waaraan kanonnen moesten voldoen 
om goed bruikbaar te zijn. Tevens werd er een onderzoek ingesteld naar de betaling van de 
grofgeschutgieter in vergelijking met zijn collega's in Frankrijk, maar verder dan een voorstel om in
Holland de betaling op dezelfde voet te regelen kwam men niet.

Het probleem van het gieten van de kanonnen werd ondanks alle onderzoeken en rapporten 
nauwelijks verbeterd, aangezien het gietprocédé verre van volmaakt was. Jan Verbruggen werd in 
1770 vervangen door S. Maritz, hoewel de fraude niet was bewezen, maar uit het dossier van 
Willem Bentinck blijkt dat het probleem blijft spelen en niet opgelost werd 48

De financiën van Zeeland

DE FINANCIËN VAN ZEELAND
Zeeland, 49 de provincie die het meest profiteerde van de handel op de Oostenrijkse Nederlanden, 
de smokkelhandel en de handel der West-Indische Compagnie zag zich allengs meer voor grote 
financiële problemen gesteld toen de Oostenrijkse Nederlanden zelf begonnen meer handel te 
drijven en de West-Indische Compagnie, na een tijdelijke opbloei in de zevenjarige oorlog, in 
ernstige problemen geraakte. De inkomsten uit belastingen e.d. konden dan ook de lasten van de 
provincie niet meer dekken en in 1767 verzochten de Staten van Zeeland aan de Staten-Generaal 
om een vermindering van de quote. Een hele reeks van rapporten was het gevolg. Hoewel de 
andere provincies de problemen van Zeeland onderkenden, weigerden ze meer te doen dan 
rapporten schrijven. Eerst moest Zeeland, zoals Groningen - gesteund door de andere provincies - 
rapporteerde, zijn financiële chaos maar herstellen en de gigantische belastingontduiking 
tegengaan. Hierop volgde weer een reeks rapporten over en weer van Staten en steden der 
verschillende gewesten.

Bij de dood van Pieter Steyn was er echter nog steeds geen oplossing gevonden, Zeeland weigerde
haar financiën te saneren en de andere provincies ontzegden derhalve iedere vorm van 
medewerking tot herstel van de moeilijke situatie van Zeeland.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Pieter Steyn had, evenals de andere raadpensionarissen, alle stukken benodigd voor zijn 
werkzaamheden in de Staten van Holland en West-Friesland en in de Staten-Generaal, thuis staan.

Hoewel de instructie voor de raadpensionaris opdracht gaf ieder jaar een lijst van stukken en 
registers op te maken, zodat de stukken behorend tot het archief van de Staten van Holland en 
West-Friesland in dit archief konden worden gevoegd, werd hier ook door Pieter Steyn nauwelijks 
de hand aan gehouden. 50

Na zijn overlijden op 5 november 1772 werden Willem Bentinck en Van der Wall door de Staten van
Holland en West-Friesland naar zijn weduwe, Cornelia Steyn-Schellinger, afgevaardigd om stukken
behorend tot het archief van de Staten uit de inboedel van Steyn te vorderen. Op 16 november 
1772 brachten ze hiervan verslag uit en leverden - bij de Gecommitteerde Raden - een lijst van 
papieren aangetroffen in het huis van Pieter Steyn in, met hierop aantekeningen naar aanleiding 
van een door Steyn opgestelde lijst, waarin hij de verdeling van de stukken regelde. 51

48 Archief van Willem Bentinck (in Koninklijk Huisarchief) inv.nr. 53-1 - 53-V.
49 Archief van Pieter Steyn, inv.nrs. 196-228.
Archief van Willem Bentinck (bevindt zich in het Koninklijk Huisarchief) inv.nrs. 52-1 en II.
Archives vijfde serie, I, blz. 229, 239, 243-244, 256, 259, 265, 270-274, 283.n Vries, J. de, Economische achteruitgang 

der Republiek in de achttiende eeuw, Amsterdam, 1959, blz. 44, 45.
50 Archief van de Staten van Holland en West-Friesland, inv.nr. 188, resolutie van 5 juli 1749 instructie van Pieter 

Steyn.
51 Archief van Pieter Steyn, inv.nrs. 474 en 475.
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Na 16 november 1772 werden geen resoluties hierover meer aangetroffen, zodat niet zeker is of 
deze stukken werkelijk zijn overgebracht. Waarschijnlijk is dit niet gebeurd, aangezien een groot 
gedeelte van de door Bentinck opgevoerde stukken in andere archieven dan het Statenarchief zijn 
aangetroffen.

Pieter Steyn had in zijn testament van 5 juli 1742 al zijn bezittingen gelegateerd aan zijn vrouw. 52 
Na haar dood op 1 juni 1783, werd het testament van 29 januari 1774 en de codicil van 22 juni 1776 
door notaris J.C. Kerkhoff geopend in aanwezigheid van de executeurs-testamentair: Jan Frederik 
Parvé, Abraham van Neck en François Jacob Gallé. 53

Ingevolge de codicil 54 werd het archief van Steyn in vier delen uitgesplitst:

– "Notitie A" voor de familiekist
– "Notitie B" voor prins Willem V
– "Notitie C" voor de heer Bruynings
– "Notitie D" voor de heer F.R. Eckhardt.

Bovendien moesten de missiven van leden van het huis van Oranje-Nassau en van de hertog van 
Brunswijk teruggegeven worden in ruil voor de missiven van Steyn aan hen. De geruilde missiven 
moesten ook in de familiekist gelegd worden. 55

De stukken die voor de familiekist 56 bestemd waren moesten door de executeurs in verzegelde 
kisten voor een termijn van 100 jaar aan de Weeskamer in Haarlem in bewaring worden gegeven 
tegen een vergoeding van 10.000 gulden.

Aangezien de afwerking van alle testamentaire bepalingen nogal veel tijd vergde werden deze pas 
op 19 februari 1787 in bewaring gegeven aan de Weeskamer van Haarlem. Tijdens deze periode 
van 100 jaar mochten zij, onder stringente bepalingen, alleen geopend worden wanneer er 
bewijsmateriaal bij een proces over aantasting van de goede naam van Pieter Steyn uit nodig zou 
zijn. Hierna moesten de stukken ongezien vernietigd worden. 57

Op 20 augustus 1859 trad echter een wet in werking die de weeskamers ophief en hun boedel 
onder het departement van Financiën deed vallen. Op 15 maart 1860 werden de kisten in de 
lokalen van dit departement geplaatst. Naarmate echter de datum van vernietiging - 19 februari 
1887 - naderde werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken steeds dringender verzocht de 
kisten niet ongeopend te vernietigen. Op de verstrijkingsdatum werd dan ook besloten om, 
aangezien het testament verder geheel was uitgevoerd, de kisten eerst te openen. De inhoud bleek
voor het grootste gedeelte uit staatspapieren te bestaan en na rijp beraad werden op 26 juli 1887 
alleen de particuliere papieren vernietigd en de rest als raadpensionarisarchief van Pieter Steyn 
overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. 58 Deze stukken vormen het grootste gedeelte van de
in de hierna beschreven inventaris genoemde archivalia. De stukken die volgens de codicil 
overgedragen moesten worden aan prins Willem V 59 werden in 1787 aan hem overgedragen en 
opgenomen in het archief van de Stadhouderlijke Secretarie. Bij de splitsing van dit archief in 1828 
is een gedeelte overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief als archief van de Stadhouderlijke 
Secretarie en de rest ingevoegd in het archief van prins Willem V. 60

52 Verleden voor notaris Johannes de Beukelaar te Amsterdam op 5 juli 1742.
53 Gemeentearchief Den Haag, Rechterlijke archieven, inv.nr.3674, 13 juli 1783. De akten zijn niet in dit register 

opgenomen en meegegeven aan Jan Frederik Parvé, een van de executeurs-testamentair en verloren gegaan.
54 Zie bijlage I.
55 Zie bijlage I en Archief van Pieter Steyn, inv.nrs.73-75, 508-529.
56 Zie bijlage II
57 Zie bijlage I.
58 Archief van het archief, inv.nr. 670
59 Zie bijlage III
60 Archief van het archief, inv.nr. 8
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Uit het archief van de Stadhouderlijke Secretarie zijn een aantal stukken overgedragen aan het 
archief van de Staten van Holland, deze stukken zijn in deze inventaris opgenomen. De stukken die
niet overgedragen zijn zitten nog in het archief van de Stadhouderlijke Secretarie. Helaas kunnen 
de inventarisnummers hiervan niet opgeheven worden, aangezien dit archief geïnventariseerd 
wordt.

De stukken die aan de heer Bruynings en de heer Eckhardt overgedragen moesten worden, waren 
helaas niet te vinden, evenmin als de lijst van de stukken die aan hen overgedragen zijn, zodat het 
niet mogelijk is hiervan een opsomming te geven. 61

Door de heer B. van 't Hoff is een inventaris opgesteld van het archief van Pieter Steyn, waarbij hij 
zich aan de indeling in pakken uit de codicil heeft gehouden.

Déze inventaris is echter niet op deze indeling gebaseerd aangezien de inhoud van de pakken vaak 
slechts zeer ten dele overeen kwam met de beschrijvingen op de pakken, zodat deze voor een 
meer gedetailleerde beschrijving niet gebruikt konden worden.

Op 26 juli 1887 werden alleen de particuliere papieren vernietigd en de rest van de - met name - 
staatspapieren als raadpensionarisarchief van Pieter Steyn overgedragen aan het Nationaal 
Archief. De stukken die volgens de codicil overgedragen moesten worden aan prins Willem V 
werden in 1787 aan hem overgedragen en opgenomen in het archief van de Stadhouderlijke 
Secretarie. Bij de splitsing van dit archief in 1828 is een gedeelte overgebracht naar het Nationaal 
Archief als archief van de Stadhouderlijke Secretarie en de rest ingevoegd in het archief van prins 
Willem.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

61 Zie bijlage I.



18 Raadpensionaris Steyn 3.01.24

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Ten geleide

TEN GELEIDE
Gelijk bij het verschijnen van de voorlopige inventaris van het archief van de landsadvocaat mr. 
Paulus Buys ('s-Gravenhage, 1976) werd opgemerkt, heeft ook de thans voor u liggende inventaris 
een voorlopig karakter. Het is om dezelfde reden. Bij de inventarisatie van het grote archief van de 
Staten van Holland en West-Friesland en hun Gecommitteerde Raden in het Zuiderkwartier (1572-
1795) zullen, naar het zich laat aanzien, meer stukken naar voren komen, die een plaats behoren te 
hebben in het onderhavige archief en andersom stukken, die nu in deze inventaris zijn 
ondergebracht, teruggeplaatst worden in het archief van de Staten. Nummering en inhoud van 
deze inventaris - het is van belang voor verwijzingen - kunnen zich dus wijzigen in de definitieve 
inventaris.

De inventarisatie van de archieven van de Staten van Holland en West-Friesland, van 
landsadvocaten en raadspensionarissen is een meerjarenproject, waarmee op het Rijksarchief in 
Zuid-Holland in 1974 een begin is gemaakt. Samenstelling en publicatie van de definitieve 
inventarissen van deze archieven zullen nog vele jaren arbeid vergen. Om de inmiddels verkregen 
onderzoeks- en inventarisatieresultaten het historisch onderzoek ten goede te doen komen, mag 
intussen deze voorlopige inventaris in het licht gegeven worden.

Drs. H.M. Brokken Rijksarchivaris in Zuid-Holland

Verantwoording van de inventarisatie

VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE
De in deze inventaris beschreven stukken vormen slechts een klein gedeelte van het oorspronkelijk
archief van Pieter Steyn. Alvorens tot inventarisatie werd overgegaan werd getracht de 
ontbrekende stukken op te sporen. Een groot aantal stukken werd bij dit onderzoek terug 
gevonden. Deze stukken bevinden zich deels in het Koninklijk Huisarchief en deels in het archief 
van de Stadhouderlijke Secretarie ({voorheen]1e afdeling A.R.A.).

Onder blanco nummers werd, volgend op de inventarisnummers 73-75, de correspondentie van 
leden van het huis van Oranje-Nassau met Steyn opgenomen. De rest werd vooral met het oog op 
het feit dat de beide bovengenoemde archieven nu geïnventariseerd worden niet onder blanco 
nummer in deze inventaris opgenomen. In bijlage III, ontleend aan het Koninklijk Huisarchief, treft 
men een opsomming aan van stukken die nu in een van de twee hiervoor genoemde archieven zijn
opgenomen. De indeling van de inventaris van de hand van B. van 't Hoff, berustte niet op de oude
orde zodat naar voorbeeld van de inventaris van landsadvocaat Paulus Buys van H.J.P.G. Kaajan 
gekozen is voor een indeling gebaseerd op de verschillende taakonderdelen van het ambt van 
raadpensionaris. Hierbij was een driedeling mogelijk: te weten, papieren ontvangen of opgemaakt 
in zijn functie als voorzitter van de Staten van Holland en West-Friesland, in zijn functie als leider 
van de afvaardiging van de Staten van Holland en West-Friesland ter Staten-Generaal en in zijn 
functie als pensionaris van de Ridderschap. Van de laatstgenoemde afdeling werden in dit archief 
geen stukken aangetroffen.

De correspondentie van Steyn, ook de diplomatieke, is geheel ondergebracht in de afdeling "Steyn 
als voorzitter van de Staten van Holland en West-Friesland", aangezien dit niet de officiële 
diplomatieke correspondentie van de Staten-Generaal was, maar die door Steyn zonder opdracht 
gevoerd werd om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het buitenland.
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De rubriek "Stukken betreffende benoemingen" bevat lijsten met voordrachten van verschillende 
steden voor open gekomen bestuursfuncties. De benoeming werd na deze voordracht gedaan 
door de stadhouder, maar na de dood van Gouvernante prinses Anna trokken de Staten der 
gewesten die tot 1766, toen haar zoon prins Willem V stadhouder werd, aan zich. Dit verklaart 
waarom stukken over dit onderwerp zich in het archief van Steyn bevinden. Stukken betreffende 
de financiën van de militie zijn, wanneer alleen het financiële aspect aan de orde kwam 
ondergebracht in de rubriek "financiën", wanneer het militaire aspect prevaleerde in de rubriek 
"militie".

De Secrete Kas was een fonds waaruit geheime missies in binnen- en buitenland betaald werden. 
Hoewel hiervoor geen bewijs is vermoed ik dat de kosten hiervoor gedragen werden door de 
Staten van Holland en West-Friesland. Dit zou bijvoorbeeld opgemaakt kunnen worden uit het feit
dat Steyn via het testament van zijn vrouw bepaald heeft dat deze stukken moesten worden 
overgebracht naar de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland. De rekeningen 
werden niet afgehoord door de Staten van Holland en West-Friesland, maar door ieder van het 
huis van Oranje-Nassau, dit waarschijnlijk in hun kwaliteit van stadhouder van Holland. Dat zou 
meteen verklaren waarom de rekeningen in de periode van het voogdijschap van de Hertog van 
Brunswijk (1759-1766) niet afgehoord zijn. Enige reden om deze stukken alsnog over te brengen 
werd tot op heden niet gevonden, maar bij inventarisatie van het archief van de Gecommitteerde 
Raden zal dit aspect nader bezien worden.

De stukken betreffende de voogdij zijn in twee rubrieken ondergebracht. In de afdeling "Pieter 
Steyn als voorzitter van de Staten van Holland en West-Friesland" zijn die stukken beschreven die 
uitsluitend betrekking hebben op het Hollandse aspect van de voogdijregeling. Stukken 
betreffende alle of andere gewesten zijn opgenomen in de afdeling "Pieter Steyn als leider van de 
afvaardiging van de Staten van Holland en West-Friesland ter Staten-Generaal". Ook de stukken 
betreffende buitenlandse zaken werden in de laatste afdeling ondergebracht aangezien dit 
officieel een bemoeienis van de Staten-Generaal was. De verdragen en uittreksels uit verdragen 
die in de rubriek "buitenlandse zaken" beschreven zijn, zijn niet gedateerd, maar het betreft 
waarschijnlijk afschriften gemaakt in het jaar 1756, als hulpbron bij de standpuntbepaling van de 
Republiek aan het begin van de zevenjarige oorlog. Voor de volgorde van de beschrijvingen van de 
verdragen is dan ook uitsluitend afgegaan op de datum waarop het originele verdrag gesloten is.

De stukken betreffende het huis van Oranje-Nassau zijn ondergebracht in een aparte rubriek 
aangezien in deze tijd een hoeveelheid van problemen betreffende dit huis zich voordoet en het 
overzichtelijker bleek deze stukken bij elkaar te plaatsen.

In het niet-ambtelijk archief van Pieter Steyn bevinden zich stukken die wel verband houden met 
de werkzaamheden van Steyn als raadpensionaris, maar waarvan niet kan worden aangetoond dat
ze door hem in zijn functie van raadpensionaris zijn opgemaakt. Ze vormen echter een 
interessante aanvulling op het ambtelijk archief en zijn vooral voor de onderzoeker van de 
geschiedenis van de Staten van Holland en de ondergeschikte colleges en het functioneren 
daarvan zeer interessant. De brieven van Pieter Steyn aan de hertog van Brunswijk horen eigenlijk 
thuis in het archief van de laatste, maar ingevolge het testament van de vrouw van Steyn zijn ze, in
ruil voor de brieven van de hertog van Brunswijk aan Pieter Steyn, overgedragen aan de 
executeurs van het testament. Na deze ruil in 1787 zijn de brieven van de hertog van Brunswijk aan 
Steyn verloren gegaan. Na overleg met het Niedersaksisches Staatsarchiv is besloten de brieven 
vooralsnog niet over te dragen aangezien ze uitsluitend betrekking hebben op de Nederlandse 
periode van de hertog van Brunswijk.

Tenslotte zij vermeld, dat bij het beschrijven de regel is aangehouden, dat wanneer een stuk een 
afschrift is en er achter het woord "afschrift" geen datering staat aangegeven, dit dan een 
gelijktijdig afschrift is. Tevens is besloten bij uittreksels die gelijktijdig met het origineel 
vervaardigd zijn, het woord afschrift aan het einde van de beschrijving weg te laten.
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Verder wil ik gaarne mijn dank uitspreken voor de adviezen en hulp ontvangen van het Koninklijk 
Huisarchief, de heren dr. A.J. Veenendaal van de R.G.P. en dr. O. Schutte van de Hoge Raad van 
Adel.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
1.01.50 - Stadhouderlijke Secretarie, 1600-1795

Koninklijk Huisarchief

Zie de bijlagen I, II en III.
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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

Pieter Steyn als voorzitter van de Staten van Holland en West-Friesland.

PIETER STEYN ALS VOORZITTER VAN DE STATEN VAN HOLLAND EN WEST-
FRIESLAND.

I. Algemeen

I. ALGEMEEN
A. Correspondentie

A. CORRESPONDENTIE
1. Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland

1. NEDERLANDSE VERTEGENWOORDIGERS IN HET BUITENLAND
Alle namen en titels zijn overgenomen uit: O. Schutte, Repertorium der Nederlandse 
vertegenwoordigers residerende in het buitenland, 1584-1810, 's-Gravenhage, 1976.

1-4 Brievenboeken houdende missiven van raadpensionaris Pieter Steyn aan 
Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland en aan stedelijke en 
gewestelijke autoriteiten in de Republiek,
1749 - 1772
Met bijlagen, gedeeltelijk afschriften,
1754-1772 4 delen en 82 stukken
Bij de brieven staat vermeld welke gedeelten in geheimschrift geschreven moeten worden.
1 1749 juli 22 - 1754 juli 25, 1 deel

1. Met instructie voor F. de la Fosse, secretaris van Pieter Steyn voorin.
2. Met lijst van Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland in deze periode.
3. De missiven aan stedelijke en gewestelijke autoriteiten in de Republiek zitten 
apart achterin.

2A-2K 1754 September 4 - 1761 november 17
1 deel en 14 stukken

1. Met instructies voor Jacobus van Rijswijk, secretaris van Pieter Steyn.
2. Met instructie voor Jacques Theodore de Masclary, secretaris van Pieter Steyn 
voorin; met bijlage, (1759), klad.
Bij de concept-missiven in dit brievenboek bevinden zich losse bijlagen bij de 
navolgende missiven:
2A Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris

ambassadeur in Frankrijk van 27 december 1754, 1 
stuk

2B Marcelis de Swart, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Rusland van 25 januari 1757, 1 stuk

2C Bertram Philip Sigismund Albrecht, graaf van 
Gronsfeld Diepenbroeck, extraordinaris envoyé en 
minister plenipotentiaris in Pruisen van 7 april 1758, 1 
stuk

2D Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris
ambassadeur in Frankrijk van 19 december 1758, 2 
stukken

2E Jacob Boreel Jansz., extraordinaris ambassadeur en 
plenipotentiaris in Groot-Brittanië van 31 juli 1759, 1 
stuk

2F Hendrick Hop, extraordinaris envoyé in Groot-
Brittanië van 30 november 1759, 1 stuk

2G Hendrick Hop, extraordinaris envoyé in Groot-
Brittanië van 27 maart 1761, 2 stukken
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2H Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris
ambassadeur in Frankrijk van 10 april 1761, 1 stuk

2I Burgemeesters en regeerders van Gouda van 25 mei 
1761, 1 stuk

2J Burgemeesters en regeerders van Gouda van 27 mei 
1761, 2 stukken

2K Jacob Boreel Jansz., extraordinaris ambassadeur en 
plenipotentiaris in Groot-Brittanië van 14 juli 1761, 1 
stuk

3 Bij de concept-missiven in dit brievenboek bevinden zich losse 
bijlagen bij de navolgende missiven (met instructie voor F. Eckhardt, 
secretaris van Pieter Steyn voorin) 1761 november 20 - 1769 
december 18, 1 deel en 56 stukken
a. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk 
van 1 januari 1762, 1 stuk
b. Johan Lodewijk Haganus, baron van Wassenaer, ambassadeur in Spanje van 11 
juni 1762, 1 stuk
c. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode ordinaris ambassadeur in Frankrijk 
van 25 juni 1762, 1 stuk
d. Jan Walraad van Velderen, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Groot-Brittanië van 15 maart 1763, 1 stuk
e. Cornelis van der Hoop, advocaat en commissaris van de VOC in Amsterdam van 
7 januari 1763, 3 stukken
f. Johan van den Eynden, consul in Cadix van 9 September 1763, 1 stuk
g. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk 
van 10 januari 1764, 2 stukken
h. Willem van Haren, minister resident in de Oostenrijkse Nederlanden van 9 
maart 1764, 1 stuk
i. Dirk Huybert, graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen van 17 augustus 1764, 1 stuk
j. Dirk Huybert, graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen van 8 februari 1765, 1 stuk
k. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden van 23 april
1765, 1 stuk
l. Isaac Sweerts en Paulus Bogaert van Alblasserdam hoofdofficier in resp. 
Amsterdam en Rotterdam van 21 juli 1765. 6 stukken
m. Isaac Sweerts, hoofdofficier van de artillerie in Amsterdam van 29 juli 1765, 4 
stukken
n. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk 
van 17 September 1765, 1 stuk
o. Barthold Douwe van Burmania, extraordinaris envoyé bij de keizer en 
extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de Oostenrijkse monarchie van 4 
oktober 1765, 2 stukken
p. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden van 15 
oktober 1765, 1 stuk
q. Jan Walraad van Welderen, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in
Groot-Brittanië van 29 oktober 1765, 1 stuk
r. Dirk Woertman, secretaris van de financiën in Utrecht van 20 november 1765, 2 
stukken
s. Reinier van Haeften, minister in Portugal van 8 april 1766, 2 stukken
t. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk 
van 23 September 1766, 4 stukken
u. Egbert de Vrij Temminck, burgemeester van Amsterdam van 3 oktober 1766, 5 
stukken
v. Egbert de Vrij Temminck, burgemeester van Amsterdam van 3 oktober 1766, 2 
stukken
v. Antoni Martini, pensionaris van 's-Hertogenbosch van 1 november 1766, 1 stuk
x. Jan Walraad van Welderen, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in
Groot-Brittanië van 17 februari 1767, 2 stukken
y. Willem Dedel, ambassadeur in Turkije van 30 maart 1767, 3 stukken
z. Jean Palairet, agent in Londen van 1 maart 1768, 3 stukken
aa. François Doublet, extraordinaris envoyé en plenipotentiaris in Spanje van 20 
September 1768.
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bb. Isaac Sweerts, hoofdofficier van de artillerie in Amsterdam van 6 stukken
cc. Charles François Bosc de la Calmette, extraordinaris envoyé in Denemarken van
9 oktober 1769, 1 stuk

4 Bij de concept-missiven in dit brievenboek bevinden zich losse 
bijlagen bij de navolgende missiven: 1770 januari 1 - 1772 juli 28, 1 
deel en 6 stukken
a. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk 
van 16 oktober 1770, 1 stuk
b. Jan Walraad van Welderen, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in
Groot-Brittannië van 5 februari 1771, 1 stuk
c. Thomas van den Berg, consul in Sicilië van 7 juni 1771, 1 stuk
d. Dirk Huybert, graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in
Pruisen van 27 maart 1772, 3 stukken

5-72 Missiven van Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland aan 
raadpensionaris Pieter Steyn en Hendrik Fagel, griffier van de Staten-Generaal. 
Gedeeltelijk afschriften; met bijlagen, 1749-1772, gedeeltelijk afschriften.
1749-1772 47 stukken, 19 omslagen, 2 pakken en 29 banden
Alle namen en titels zijn overgenomen uit: O. Schutte, Repertorium der Nederlandse 
vertegenwoordigers residerende in het buitenland, 1584-1810, 's-Gravenhage, 1976.
1. De namen van de Nederlandse vertegenwoordigers zijn opgenomen in de volgorde waarin ze in de
band voorkomen.
2. Missiven gedeeltelijk in cijfercode.
3. Missiven gedeeltelijk in het Frans.
4. Bijlagen gedeeltelijk in het Duits, het Engels, het Frans, het Italiaans en het Latijn.
5. Bijlagen gedeeltelijk in druk.
5 1749, 1 band

a. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de keizer en 
extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de Oostenrijkse monarchie, augustus 
6 - december 31.
b. Hendrick Hop, extraordinaris envoyé in Groot-Brittanië, augustus 8 - december 
2.
c. Thomas Isaac de Larrey, minister sine caractere in Frankrijk, mei 4 - december 
25.
d. Lodewijk van Marteville, zaakgelastigde in Saksen, juli 15.
e. Johan Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeur in Spanje, september 8 - 
december 15.
f. Charles François Bosc de la Calmette, minister in Zwitserland en gezant in 
Graubünden,
augustus - 27 december 17.
g. Thobias Philipp von Gebler, zaakgelastigde in Pruisen, augustus 5 - september 
30.
h. Marinus van Lansberge, resident in Keur-Keulen, juni 27 - december 5.
i. Gilles Coymans, resident in Denemarken, augustus 26 - september 27.
j. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, september 5 - december 3.
k. Daniel Alexander graaf de Hochepied, consul in Smyrna, december 22.
l. Johan Anthonie van Kinschot, resident in de Oostenrijkse Nederlanden, 
september 17 - december 1.

6 Marcelis de Swart, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Rusland, 1749 mei 4 - 1751 december 11, 1 band

7 1750, 1 band
a. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de keizer en 
extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de Oostenrijkse monarchie te Wenen,
januari 18.
b. Hendrick Hop, extrordinaris envoyé in Groot-Brittannië, mei 12.
c. Thomas Isaac de Larrey, minister sine caratere in Frankrijk, januari 2 - juli 31.
d. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk,
maart 26 - december 28.
e. Lodewijk van Marteville, zaakgelastigde in Saksen, januari 21 - december 1.
f. Cornelis Calkoen, minister plenipotentiaris in Saksen, juni 3 - december 19.
g. Tobias Philipp von Gebler, zaakgelastigde in Pruisen, februari 13 - december 22.
h. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden, maart 9 - 
december 31.
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i. Marinus van Lansberge, resident in Keur-Keulen, januari 22 - december 22.
j. Dirk Huybert graaf Verelst, envoyé in Sardinië, September 26 - december 5.
k. Berend Willem Buys, minister bij de Nedersaksische Kreitz en resident bij de 
Hanzesteden, mei 8 - november 6.
l. Johan Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeur in Spanje, februari 23 - 
december 14.
m. Charles François Bosc de la Calmette, minister in Zwitserland en gezant in 
Graubünden, mei 27.
n. Jean Hendrik Desaguliers, ex-consul in Menorca, december 7.
o. Jan Gildemeester, consul in Lissabon, juni 2.
p. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, juni 1 november 22.
q. Daniel Alexander graaf de Hochepied, consul in Smyrna, januari 13.
r. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, februari 5 - december 4.
Voor missiven van Marcelis de Swart, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris, zie inventarisnummer 6.

8 1751, 1 band
a. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de keizer en 
extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de Oostenrijkse monarchie in Wenen,
februari 13 - december 25.
b. Hendrick Hop, extraordinaris envoyé in Groot-Brittanië, januari 5 - november 2.
c. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk, 
januari 24 - december 9.
d. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden, januari 14 
- oktober 28.
e. Marinus van Lansberge, resident in Keur-Keulen, januari 6 - april 15.
f. Johan George Hofman, zaakgelastigde in Keur-Keulen, april 15 - oktober 11.
g. Jan Rochus van Til, minister-resident in Keur-Keulen, november 22 - december 
24.
h. Lodewijk van Marteville, zaakgelastigde in Saksen, januari 13 - juli 21.
i. Cornelis Calkoen, minister plenipotentiaris in Saksen, januari 2 - december 27.
j. Tobias Philipp von Gebler, zaakgelastigde in Pruisen, januari 9 - december 7.
k. Otto Bosch, secretaris en zaakgelastigde in Frankfurt, januari 1 - november 6.
l. Dirk Huybert graaf Verelst, envoyé in Sardinie, januari 2 - november 20.
m. Berend Willem Buys, minister bij de Nedersaksische Kreitz en resident bij de 
Hanzesteden, februari 9 - november 15.
n. Johan Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeur in Spanje, januari 4 - 
September 13.
o. Gilles Coymans, resident in Denemarken, januari 30 - november 6.
p. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, januari - 4 november 29.
q. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, januari 4 - juli 3.
r. Ds. Johannes Kluppel, consul in Tripoli, mei 4 - september 14.
Voor missiven van Marcelis de Swart, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Rusland, zie inventarisnumner 6.

9-10 1752
2 banden

9 Specificatie:
a. Willem van Haren, minister-resident, commissaris en 
plenipotentiaris, en Jacob van der Heim, commissaris en 
plenipotentiaris in de Oostenrijkse Nederlanden, januari 13 - 
december.
b. Dirk (Theodore) van Marselis, minister in Frankrijk, juni 23 - 
september 25.
c. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris 
ambassadeur in Frankrijk, januari 2 - december 28.
d. Johan Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeur in 
Spanje, september 25 - december 2.
e. Charles François Bosc de la Calmette, minister in Zwitserland 
en gezant in Graubünden, augustus 25 - december.
Zie ook inventarisnummer 12.
f. Jan Rochus van Til, minister-resident in Keur-Keulen, april 28 - 
december 5.
g. Otto Bosch, secretaris en zaakgelastigde in Frankfurt, maart 23
- december 28.
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h. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, februari 7 - 
december 28.
i. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de 
keizer en extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de 
Oostenrijkse monarchie in Wenen, januari 9 - december.

10 Specificatie:
a. Hendrik Hop, extraordinaris envoyé in Groot-Brittannië, 
januari 18 - december 26.
Hiertussen ook brieven uit Hannover.
b. Berend Willem Buys, minister bij de Nedersaksische Kreitz en 
resident in de Hanzesteden, januari 14 december 26.
c. Bertram Philip Sigismund Albrecht van Gronsfeld 
Diepenbroeck, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Pruisen, januari 15 - november 21.
d. Cornelis Calkoen, minister sine caractere in Saksen, januari 8 - 
december 31.
e. Gilles Coymans, resident in Denemarken, augustus 8.
f. Lodewijk de Marteville, zaakgelastigde in Saksen, januari 21.
g. Lodewijk de Marteville, extraordinaris envoyé in Zweden, juni 
2 - december 22.
h. Marcelis de Swart, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Rusland, 1751 december 28 - december.
i. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en 
plenipotentiaris in Napels en Sicilië, 1751 december 28 - februari.
j. Theodore Davel, consul in Napels, februari 10.
k. Jan van Borsele, Middelburg, representant van de Eerste Edele
in Zeeland, September 24.
l. Arnold Emanuel Buys, schepen van Venlo, september 30 
-december 1.
m. Heisius, Gelre (?), juli 7.
n. Ds. Johannes Kluppel, consul in Tripoli, februari 13 - december
17.
o. Pieter Hendrik Reynst, luitenant-admiraal uit Gibraltar, juni 2 -
augustus 8.
p. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, januari 14 
- december 2.
Zie ook 14-c.
q. Daniel Alexander graaf de Hochepied, consul in Smyrna.

11-12 1753
2 banden

11 Specificatie:
a. Berend Willem Buys, minister bij de Nedersaksische Kreitz en 
resident in de Hanzesteden, januari 2 - december 28.
b. Gilles Coymans, extraordinaris envoyé in Denemarken, 
februari 20 - december 29.
c. Lodewijk van Marteville, extraordinaris envoyé in Zweden, 
januari 2 - december 28.
d. Marcelis de Swart, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Rusland, januari 6 - december 6.
e. Jan Rochus van Til, minister-resident in Keur-Keulen, januari 
23 - december 25.
f. Otto Bosch, secretaris en zaakgelastigde in Frankfurt, maart 15 
- april 12.
g. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, februari 1 
december 20.
h. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de 
keizer en extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de 
Oostenrijkse monarchie te Wenen, januari 28 - december 20.
i. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, januari 2 - 
december 1.

12 Specificatie:
Hendrick Hop, extraordinaris envoyé in Groot-Brittanië, januari 
9 - december 28.
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b. Willem Bentinck, heer van Rhoon, buitengewoon gezant in de 
Oostenrijkse Nederlanden, januari 10 - juni 26.
Bentinck schrijft voornamelijk brieven aan Prinses Anna.
c. Jacob van der Heim, commissaris en plenipotentiaris in de 
Oostenrijkse Nederlanden, januari 1 - april 26.
d. Willem van Haren, resident, commissaris en plenipotentiaris 
in de Oostenrijkse Nederlanden, januari 11 - december 31.
e. Dirk (Theodore) van Marselis, minister in Frankrijk, januari 8 - 
december 28.
f. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris 
ambassadeur in Frankrijk, januari 11 - September 27.
g. Frederik Johan Robert de Weiler, secretaris van Mattheus van 
Lestevenon in Frankrijk, oktober 21 - december.
h. Johan Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeur in 
Spanje, januari 15 - december 24.
i. Charles François Bosc de la Calmette, minister in Portugal, 
1752, december 5 - november 22.
j. Bertram Philip Sigismund Albrecht graaf van Gronsfeld 
Diepenbroeck, extraordiniaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Pruisen, januari 16 - december 15.
k. Cornelis Calkoen, minister sine caractere in Saksen, januari 6 - 
december 26.

13-14 1754
2 banden

13 Specificatie:
a. Berend Willem Buys, minister bij de Nedersaksische Kreitz en 
resident in de Hanzesteden, februari 22 - december 31.
Voor deze schrijft deels? Schluter, secretaris.
b. Gilles Coymans, extraordinaris envoyé in Denemarken, januari
8 - december 31.
c. Lodewijk van Marteville, extraordinaris envoyé in Zweden, 
januari 15 - december 27.
d. Marcelis de Swart, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Rusland, januari 28 - december 31.
e. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de 
keizer en extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de 
Oostenrijkse monarchie, januari 12 - december 23.

14 Specificatie:
a. Otto Bosch, secretaris en zaakgelastigde in Frankfurt, februari 
28 - december 29.
b. Jacob Jan Gallieris , minister in Regensburg, oktober 16 - 
december 26.
c. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, januari 2 - 
november 16.
1. Niet chronologisch.
2. Met missiven uit 1752, zie ook 12-p.
d. Hendrick Hop, extraordinaris envoyé in Groot-Brittanië, 
februari 8 - oktober 29.
e. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse 
Nederlanden, december 19 - december 30.
f. Frederik Johan Robert de Weiler, secretaris in Frankrijk, januari 
4 - juni 6.
g. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris 
ambassadeur in Frankrijk, juni 23 - oktober 19.
h. Johan Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeur in 
Spanje, januari 14 - september 23.
i. Charles François Bosc de la Calmette, minister in Portugal, 
januari 7 - december 17.
j. Bertram Philip Sigismund Albrecht graaf van Gronsfeld 
Diepenbroeck, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Pruisen, januari 22 - december 24.
k. Cornelis Calkoen, minister sine caractere in Saksen, januari 6 - 
december 28.
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l. Carl Friedrich von Wartensleben, minister plenipotentiaris in 
de Keur-Palts, januari 28 - december 29.
m. Jan Rochus van Til, minister-resident in Keur-Keulen, april 2 - 
juni 21.
n. Dirk van Marselis, minister in Frankrijk, februari 28 - 
december 5.
o. Hendrik Soermans, commissaris in Dantzig, november 6 
december 28.
p. Jean Christoffer van Deurs, consul in Elseneur, december 21.
q. Translaat van een brief van Robert d'Arcy graaf van 
Holderness aan Joseph Yorke, december 10.
r. Amade de Diesbach, raad van Bern, mei 24 - december.
s. Translaat van een akte van Frederik II, koning van Pruisen, 
november 23.
t. Translaat van een akte van George II, koning van Groot-
Brittannië, z.d.
In tweevoud.
u. Afschrift van een missive van de landgraaf van Hessen aan de 
gemandateerd gezant van Kassel, december 12.

15-16 1755
2 banden

15 Specificatie:
a. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de 
keizer en extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de 
Oostenrijkse monarchie in Wenen, januari 1 - december 24.
b. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris 
ambassadeur in Frankrijk, januari 2 - december 25.
c. Dirk van Marselis, minister in Frankrijk, maart 23 - april 23.
d. Willem van Haren, minister resident in de Oostenrijkse 
Nederlanden, januari 2 - oktober 8.
e. Johan Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeur in 
Spanje, januari 22 - december 15.
f. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris 
ambassadeur in Frankijk, december 28.
g. Gilles Coymans, extraordinaris envoyé in Denemarken, 
augustus 23 - september 9.
h. Berend Willem Buys, minister bij de Nedersaksische Kreitz en 
resident in de Hanzesteden, april 9 - december 30.

16 specificatie:
a. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, januari 2 - 
december 22.
b. Hendrick Hop, extraordinaris envoyé in Groot-Brittanië, 
januari 31 - november 18.
c. Otto Bosch, secretaris en zaakgelastigde in Frankfurt, januari 4
- december 28.
d. Charles François Bosc de la Calmette, minister in Portugal, 
januari 14 - november 11.
e. Carl Friedrich graaf van Wartensleben, minister 
plenipotentiaris in Keur-Palts, januari 18 - december 28.
f. Bertram Philip Sigismund Albrecht graaf van Gronsfeld 
Diepenbroeck, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Pruisen, januari 14 - december 20.
g. Marcelis de Swart, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Rusland, februari 8 - december 13.
h. Jan Rochus van Til, minister-resident in Keur-Keulen, januari 
31 - december 30.
i. Lodewijk van Marteville, extraordinaris envoyé in Zweden, 
januari 21 - december ?
j. Cornelis Calkoen, minister sine caractere in Saksen, januari 12 - 
december 28.
k. Daniel Alexander graaf de Hochepied, consul in Smyrna, 
januari 2.
l. Johan Georg Hofman, consul in Tripoli, juni 19 - oktober 29.
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m. Jean Isaac du Moulin, consul in Genua, december 9.
n. Tjeerd baron van Aylva in Maastricht, augustus 9.
o. van der Meer uit ?, juli 14.
Zie voor Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, 
inventarisnummer 18.

17-19 1756
2 banden en 1 stuk

17 Specificatie:
De missiven in deze banden zitten per vertegenwoordiger in 
omgekeerde chronologische volgorde.
a. Hendrick Hop, extraordinaris envoyé in Groot-Brittanië, 
januari 16 - december 31.
Zie ook inventarisnummer 19.
b. Jean Palairet, agent in Londen, mei 11 - december 13.
c. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, mei 10 - december 
23.
d. Jacob Johan Mauricius, minister bij de Nedersaksische Kreitz 
en de Hanzesteden, januari 13 - november 9.
e. Gilles Coymans, extraordinaris envoyé in Denemarken, 
augustus 17 - december 29.
f. Johan Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeur in 
Spanje, januari 5 - december 29.
g. Willem van Haren, minister resident in de Oostenrijkse 
Nederlanden, januari 26 - december 31.
h. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris 
ambassadeur in Frankrijk, 1755 december 25 - december 26.
i. François Armand d'Usson, markies de Bonnac, ambassadeur 
van Frankrijk in de Republiek, oktober 19.
j. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de 
keizer en extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de 
Oostenrijkse monarchie in Wenen, februari 7 - december 31.

18 Specificatie:
a. Matthias van Asten, tweede secretaris van de ambassadeur in 
Turkije, uitgezonden naar Aleppo, november 6.
b. Johan Georg Hofman, consul in Tripoli, januari 30 - augustus 
9.
c. Daniel Alexander graaf de Hochepied, consul in Smyrna, 
januari 27 - juli 27.
d. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, 1755, 
december 2 - december 16.
e. Cornelis Calkoen, minister sine caractere in Saksen, januari 11 -
december 26.
f. Lodewijk van Marteville, extrordinaris envoyé in Zweden, 1755 
december 14 - december 31.
g. Marcelis de Swart, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris en Johan Isaac de Swart, secretaris en 
zaakgelastigde in Rusland, 1755 december 20 - december 28.
h. Bertram Philip Sigismund Albrecht graaf van Gronsfeld 
Diepenbroeck, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Pruisen, 1755 december 30 - december 31.
i. Carl Friedrich, graaf van Wartensleben, minister 
plenipotentiaris in Keur-Palts, januari 11 - november 27.
j. Charles François Bosc de la Calmette, minister in Portugal, 1755
december 23 - december 28.
k. Otto Bosch, zaakgelastigde en secretaris in Frankfurt, april 1 - 
december 28.

19 Specificatie:
Hendrick Hop, extraordinaris envoyé in Groot-Brittannië, juli 28,
1 stuk
Zie ook inventarisnummer 17-a.

20-21 1757
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2 banden
20 Specificatie:

a. Carl Friedrich graaf van Wartensleben, minister-
plenipotentiaris in Keur-Palts, januari 6 - december 8.
b. Johan Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeur in 
Spanje, januari 3 - december 12.
c. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris 
ambassadeur in Frankrijk, januari 6 - november 6.
d. Missive van François Jaochim de Pierre, kardinaal de Bernis 
aan Louis Augustin graaf d'Affry, extraordinaris envoyé van 
Frankrijk in de Republiek, afschrift, november 15.
e. Charles François Bosc de la Calmette, minister in Portugal, juni
14 - november 1.
f. Bertram Philip Sigismund Albrecht graaf van Gronsfeld 
Diepenbroeck, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Pruisen, januari 8 - december 31.
g. Cornelis Calkoen, minister sine caractere in Saksen, januari 9 - 
april 3.
h. Marcelis de Swart, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Rusland, januari 1 - december 29.
i. Jacob Johan Mauricius, minister bij de Nedersaksische Kreitz 
en de Hanzesteden, januari 30 - april 14.
j. François Levett, consul ad interim in Algiers, 1756 november 16 
- juni 28.
k. Jacob Jan Callieris, minister in Regensburg, februari 21 - 
oktober 24.
l. Abraham Corneille de Braconier, resident in Luik, februari 4 - 
augustus.
m. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, januari 15 
- november 1.
n. Johan Georg Hofman, consul in Tripoli, april 23 - augustus 22.

21 Specificatie:
a. Jacob Johan Mauricius, minister bij de Nedersaksische Kreitz 
en de Hanzesteden, januari 1 - november 25.
b. Gilles Coymans, extraordinaris envoyé in Denemarken, januari
1 .
c. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse 
Nederlanden, januari 1 - januari 30 1758.
d. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de 
keizer en extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de 
Oostenrijkse monarchie in Wenen, januari 2 - december 28.
e. Lodewijk van Marteville, extraordinaris envoyé in Zweden, 
januari 4 - december 30.
f. Hendrick Hop, extraordinaris envoyé in Groot-Brittanië, 
februari 1 - december 23.
g. Jean Palairet, agent in Londen, januari 4 - december 30.

22 1758, 1 band
a. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, januari 4 - november 9-
Zie ook inventarisnummer 23-k.
b. Johan Georg Hofman, consul in Tripoli, februari 16 - november 29.
c. Daniel Alexander graaf de Hochepied, consul in Smyrna, 1759 januari 1 - januari 
16.
d. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de keizer en 
extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de Oostenrijkse monarchie in Wenen,
januari 21 - december 25.
e. Lodewijk de Marteville, extraordinaris envoyé in Zweden, januari 13 - december 
29.
f. Jacob Johan Mauricius, minister bij de Nedersaksische Kreitz en de Hanzesteden,
januari 20 - december 11.
g. Marcelis de Swart, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Rusland, januari 6 - december 26.
h. Missiven van Aleksandr Gavrilovic graaf Golofkin, ambassadeur van Rusland in 
de Republiek, September 5 - november 22.



32 Raadpensionaris Steyn 3.01.24

i. Bertram Philip Sigismund Albrecht graaf van Gronsfeld Diepenbroeck, 
extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in Pruisen, maart 25 - juni 3.
j. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen, december 12 - december 31.
k. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, juli 6 november 27.
l. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen, vanuit Hannover, november 17.
m. Jan Carel des Bordes, secretaris in Saksen, februari 1 - december 27.
n. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk,
januari 29 - december 31.
o. Missiven van François Joachim de Pierre, kardinaal de Bernis aan Louis Augustin 
graaf d'Affry, ambassadeur van Frankrijk in de Republiek, juli 9 - september 30.
p. Missive van hertog Ferdinand van Brunswijk aan Gouvernante Prinses Anna, 
oktober 20, 28.
q. Carl Friedrich graaf von Wartensleben, minister-plenipotentiaris in Keur-Palts, 
januari 12 - december 27.
r. Abraham Corneille de Braconier, resident in Luik, maart 6 - September 12.
s. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden, februari 6 
- december 27.
Zie ook inventarisnummer 21-c.

23 1759, 1 band
a. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, februari 5 maart 29.
b. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de keizer en 
extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de Oostenrijkse monarchie in Wenen,
januari 25 - december 6.
c. Jan Carel des Bordes, secretaris in Saksen, februari 21 - december 3.
d. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen, januari 8 - december 25.
e. Carl Friedrich graaf van Wartensleben, minister plenipotentiaris in Keur-Palts, 
januari 13 - januari 24 1760.
f. Jacob Johan Mauricius, minister bij de Nedersaksische Kreitz en de Hanzestede, 
januari 2 - november 16.
g. Charles François Bosc de la Calmette, minister-resident in Denemarken, mei 1 - 
december 22.
h. Lodewijk van Marteville, extraordinaris envoyé in Zweden, januari 5 - december 
17.
i. Marcelis de Swart, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in Rusland,
januari 5 - december 21.
j. Johan Georg Hofman, consul in Tripoli, april 25 - november 25.
k. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, 1758 december 1 - december
3.
l. Hendrick Hop, extraordinaris envoyé in Groot-Brittanië, Jean Palairet, agent in 
Londen en Jacob Boreel Jansz., minister sine caractere in Groot-Brittanië, januari 5 
- december 25.
m. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden, januari 4 
- oktober 2.
n. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk,
januari 18 - September 2.
o. Johan Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeur in Spanje, februari 12 - 
december 17.

24 1760, 1 band
a. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de keizer en 
extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de Oostenrijkse monarchie, februari 
28 - december 31.
b. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, juni 2 - augustus 1.
c. Jan Carel des Bordes, secretaris in Saksen, juni 27 - juli 31.
d. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen, april 22 - september 27.
e. Carl Friedrich graaf van Wartensleben, minister plenipotentiaris in Keur-Palts , 
januari 3 - juli 27.
f. Otto Bosch, secretaris en zaakgelastigde in Frankfurt, juni 22 - augustus 7.
g. Jacob Johan Mauricius, minister bij de Nedersaksische Kreitz en de 
Hanzesteden, maart 18 - december 23.
h. Charles François Bosc de la Calmette, minister-resident in Denemarken, februari
12 - september 20.
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i. Lodewijk van Marteville, extraordinaris envoyé in Zweden, januari 11 - maart 28.
j. David Letocart, secretaris en zaakgelastigde in Zweden, april 15 - juli 22.
k. François Doublet, extraordinaris envoyé in Zweden, oktober 28.
l. Marcelis de Swart, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in Rusland,
januari 15 - oktober 14.
m. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, januari 5 - december 3.
n. Hendrick Hop, extraordinaris envoyé, Jean Palairet, agent en Jacob Boreel 
Jansz., minister sine caractere in Groot-Brittannië, januari 1 - december 30.
o. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden, januari 
24- augustus 2.
p. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, minister ordinaris in Frankrijk, 
maart 1 - december 26.
q. Johan Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeur in Spanje, januari 7 - 
oktober 13.
r. Hendrik van Kretschmar, minister in Portugal, januari 28 - oktober 12.

25 1761, 1 band
a. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de keizer en 
extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de Oostenrijkse monarchic in Wenen,
januari 28 - september 5
b. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, februari 9 augustus 28.
c. Jan Carel des Bordes, secretaris in Saksen, juni 14.
d. Hendrik Soermans, commissaris in Dantzig, december 19.
e. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen, maart 14 - december 29.
f. Carl Friedrich graaf van Wartensleben, minister plenipotentiaris in Keur-Palts, 
januari 31 - december 30.
g. Jacob Johan Mauricius, minister bij de Nedersaksische Kreitz en de 
Hanzesteden, februari 3 - juli 21.
h. Charles François Bosc de la Calmette, minister-resident in Denemarken, januari 
3 - december 30.
i. François Doublet, extraordinaris envoyé in Zweden, januari 6 - december 22.
j. Jacob Daniel Meinertshagen, extraordinaris envoyé in Rusland, januari 2 - 
december 29.
k. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, februari 5 - december 5.
l. Hendrick Hop, extraordinaris envoyé, Jean Palairet, agent en Jacob Boreel Jansz.,
extraordinaris ambassadeur en plenipotentiaris in Groot-Brittanië, januari 2 - 
december 29.
m. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden, februari 
19 - december 8.
n. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk,
januari 1 - december 31.
o. Johan Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeur in Spanje, juni 29 - 
december 28.
p. Hendrik van Kretschmar, minister in Portugal, maart 31 december 29.

26 1762, 1 band
a. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de keizer en 
extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de Oostenrijkse monarchie in Wenen,
januari 24 - oktober 23.
b. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, januari 25 - oktober 8.
c. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen, januari 2 - juli 20.
d. Carl Friedrich graaf von Wartensleben, minister plenipotentiaris in Keur-Palts, 
januari 14 - december 9.
e. Jacob Johan Mauricius, minister bij de Kedersaksische Kreitz en de Hanzesteden,
maart 16 - september 21.
f. Otto Bosch, zaakgelastigde en secretaris in Frankfurt, maart 14.
g. Charles François Bosc de la Calmette, minister-resident in Denemarken, januari 
16 - augustus 21.
h. François Doublet, extraordinaris envoyé in Zweden en David Letocart, 
secretaris, maart 22 - oktober 15.
i. Johan Isaac de Swart, secretaris en zaakgelastigde, en Jacob Daniel 
Meinertshagen, extraordinaris envoyé in Rusland februari 19 - december 30.
j. Robert Hughes, consul in Alexandria, december 31.
k. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, januari 5 - december 1.
l. Jacob Boreel Jansz., extraordinaris ambassadeur en plenipotentiaris, en Jean 
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Palairet, agent in Groot-Brittannië, 1761 december 25 - december 31.
m. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden, februari 
11 - december 20.
n. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk,
januari 7 - december 30.
o. Johan Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeur van Spanje, januari 7 - 
juli 8.
p. François Doublet, extraordinaris envoyé en plenipotentiaris in Spanje, 
november 8 - december 20.
q. Hendrik van Kretschmar, minister in Portugal, januari 5 november 9.

27 1763, 1 band
a. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de keizer en 
extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de Oostenrijkse monarchie in Wenen,
januari 16 - december 10.
b. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, september 1 - september 22.
c. Hendrik Soermans, commissaris in Dantzig, oktober 19 - december 24.
d. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen, januari 6 - november 27.
e. Abraham Comeille de Braconier, resident in Luik, februari 29 - december 22.
f. Carl Friedrich graaf von Wartensleben, minister plenipotentiaris in Keur-Palts, 
februari 20 - december 4.
g. Jacob Johan Mauricius, minister bij de Nedersaksische Kreitz en de 
Hanzesteden, januari 4 - december 9.
h. Charles François Bosc de la Calmette, minister-resident in Denemarken, juli 5 - 
december 24.
i. Hendrik van Kretschmar, extraordinaris envoyé en David Letocart, secretaris en 
zaakgelastigde in Zweden, april 26 december 28.
j. Jacob Daniel Meinertshagen, extraordinaris envoyé in Rusland, januari 6 - 
december 15.
k. Richard Karsseboom, advocaat van de W.I.C. in Amsterdam.
l. Jean Palairet, agent en Jan Walraad van Welderen, extraordinaris envoyé en 
minister plenipotentiaris in Groot-Brittanië, januari 4 - december 30.
m. Willem van Haren, minister plenipotentiaris in de Oostenrijkse Nederlanden, 
januari 3 - oktober 14.
n. Mattheus Lestevenon, heer van Bcrkenrod, ordinaris ambassadeur in Frankrijk, 
januari 23 - december 25.
o. François Doublet, extraordinaris envoyé en plenipotentiaris in Spanje, maart 7 - 
december 15.
p. Reinier van Haeften, minister in Portugal, september 20 - december 13.
q. Elbert graaf de Hochepied, ambassadeur in Turkije, januari 3.
r. Matthias van Asten, zaakgelastigde en secretaris in Turkije, maart 3 - augustus 
16.
s. Arnout Hendrik Nijssen, consul in Tunis, november 29.

28 1764, 1 band
a. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé van de keizer en 
extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de Oostenrijkse monarchie in Wenen,
januari 17 - november 18.
b. Lipper uit Lingen (?), januari 28 - december 19.
c. Carl Friedrich graaf von Wartensleben, minister plenipotentiaris in Keur-Palts, 
januari 21 - oktober 10.
d. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen, januari 21 - december 25.
e. Jacob Johan Mauricius, minister bij de Nedersaksische Kreitz en de 
Hanzesteden, februari 21 - oktober 30.
f. Charles François Bosc de la Calmette, minister-resident in Denemarken, 
december 4 - december 14.
g. Hendrik van Kretschmar, extraordinaris envoyé in Zweden, januari 6 - december
28.
h. Hendrik Soermans, commissaris in Dantzig, januari 28 - September 15.
i. Jacob Daniel Meinertshagen, extraordinaris envoyé en Johan Isaac de Swart, 
secretaris en zaakgelastigde in Zweden, januari 10 - december 28.
j. Jean Palairet, agent en Jan Walraad van Welderen, extraordinaris envoyé en 
minister plenipotentiaris in Groot-Brittanië, januari 3 - december 28.
k. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden, januari 1 - 
december 28.
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l. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk, 
januari 19 - december 6.
Zie ook 29-n.
m. François Doublet, extraordinaris envoyé en plenipotentiaris in Spanje, januari 
12 - december 31.
n. Reinier van Haeften, minister in Portugal, februari 7 - september 10.
o. Johan Georg Hofman, consul in Tripoli, januari 25.
p. Matthias van Asten, zaakgelastigde en secretaris in Turkije, februari 1.
q. Arnold Hendrik Nijssen, consul in Tunis, april 21.
r. Conraed Godard Nicolaes Schutz, secretaris en zaakgelastigde in Turkije, april 2 - 
oktober 16.
s. Willem Gerrit Dedel, schepen en kolonel der burgerij in Amsterdam, december 7.

29 1765, 1 band
a. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de keizer en 
extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de Oostenrijkse monarchie in Wenen,
mei 22 - december 12.
b. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, januari - 14 juni 3.
c. Lipper uit Lingen (?), maart 19 - december 14.
d. Otto Bosch, secretaris en zaakgelastigde in Frankfurt, februari 17.
e. Carl Friedrich, graaf von Wartensleben, minister plenipotentiaris in Keur-Palts, 
juni 6 - augustus 29.
f. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen, januari 5 - december 28.
g. Jacob Johan Mauricius, minister bij de Nedersaksische Kreitz en de 
Hanzesteden, februari 1 - november 15.
h. Charles François de la Calmette, minister-resident in Denemarken, januari 26 - 
december 28.
i. Hendrik van Kretschmar, extraordinaris envoyé in Zweden, januari 4 - december 
23.
j. Hendrik Soermans, commissaris in Dantzig, februari - 9 september 4.
k. Johan Isaac de Swart, secretaris en zaakgelastigde in Rusland, januari 9 - 
november 5.
l. Jean Palairet, agent en Jan Walraad van Welderen, extraordinaris envoyé en 
minister plenipotentiaris in Groot-Brittannië, januari 1 - december 31.
m. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden, januari 3 
- december 24.
n. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk,
1764 november 1- december 13.
o. François Doublet, extraordinaris envoyé en plenipotentiaris in Spanje, februari 1 
- december 23.
p. Samuel Sumbal, secretaris aan het hof van Marokko voor Europeanen aan 
Hendrik van Goor, maart 2.
q. Arnoldus Hendrik Rijssen, consul in Tunis, april 6.
r. Johan Georg Hofman, consul in Tripoli, april 26.
s. Willem Gerrit Dedel, ambassadeur in Turkije, september 2 - december 2.

30 1766, 1 band
a. Barthold Douma van Burmania, extraordinaris envoyé bij de keizer en 
extraordinaris envoyé en gevolmachtigde bij de Oostenrijkse monarchie in Wenen,
januari 1 - januari 7 1767.
b. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen, januari 21 - december 6.
c. Jacob Johan Mauricius, minister bij de Nedersaksische Kreitz en de Hanzesteden,
januari 2 - december 15.
d. C. Intra, secretaris in Pruisen, juli 1.
e. Charles François Bosc de la Calmette, minister-resdient in Denemarken, januari 
14 - december 31.
f. Ts de Brueys, secretaris in Zweden, januari 24 - december 5.
g. Hendrik Soermans, commissaris in Dantzig, maart 28.
h. Jean Palairet, agent in Londen, januari 3 - december 30.
i. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden, februari 18 
- augustus 2.
j. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk, 
maart 27 - november 23.
k. Reinier van Haeften, minister in Portugal, september 1 - oktober 30.
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l. François Doublet, extraordinaris envoyé en plenipotentiaris in Spanje, januari 21 
- december 22.
m. Willem Gerrit Dedel, ambassadeur in Turkije, augustus 15 - november 3.

31 1767, 1 band en 1 omslag
a. Ds Nathaniël Haltmeyer, zaakgelastigde in Oostenrijk, september 9 - december 
19.
b. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotiaris in 
Pruisen, februari 10 - september 17.
c. Jacob Johan Mauricius, minister bij de Nedersaksische Kreitz en de Hanzesteden,
april 15 - september 21.
d. Charles François Bosc de la Calmette, minister-resident in Denemarken, maart 7 
- december 29.
e. Ts de Brueys, secretaris en Hendrik van Kretschmar, extraordinaris envoyé in 
Zweden, februari 3 - december 8.
f. Hendrik Soermans, commissaris in Dantzig, december 3.
g. Jan Walraad van Welderen, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in
Groot-Brittanië, februari 6 - november 27.
h. Jean Palairet, agent in Londen, januari 2 - december 29.
i. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk, 
februari 5 - maart 29.
j. Reinier van Haeften, minister in Portugal, februari 17 - december 1.
k. Jan Lampierre in Toro, 1766, november 11.
l. Ds. Jean Andre, predikant te Madrid, april 23 - juli 23.
m. Gerrit Willem Dedel, ambassadeur in Turkije, 1766 december 1 - december 16.
n. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden, februari 3 
- november 14.

32 1768, 1 band
a. Friedrich Christoph von Degensfeld Schomburg, extraordinaris envoyé en 
minister plenipotentiaris in Oostenrijk, januari 6 - november 26.
b. Carl Friedrich von Wartensleben, minister plenipotentiaris in Keur-Palts, februari
18.
c. Otto Bosch, secretaris en zaakgelastigde in Frankfurt, december 29.
d. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen, januari 16 - november 20.
e. Charles François Bosc de la Calmette, minister-resident in Denemarken, maart 5 
- december 24.
f. Hendrik van Kretschmar, extraordinaris envoyé in Zweden, januari 12 - december
30.
g. Jean Palairet, agent in Londen, januari 1 - december 30.
h. Jan Walraad van Welderen, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in
Groot-Brittannië, februari 3 - december 23.
i. Willem van Haren, minister-resident in de Oostenrijkse Nederlanden, februari 4 -
februari 7.
j. Johan Arnold Ernst, zaakgelastigde in de Oostenrijkse Nederlanden, juli 7 - 
augustus 15.
k. Carl Friedrich von Wartensleben, minister plenipotentiaris in Keur-Palts, januari 
21 - maart 3.
l. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk, 
februari 11 - december 25.
m. François Doublet, extraordinaris envoyé en plenipotentiaris in Spanje, januari 4 
- december 5.
n. Frederik Johan Robert de Weiler, zaakgelastigde in Turkije, januari 2 - december 
9.
o. Daniel Jean graaf de Hochepied, consul in Smyrna, december 15.
p. Johan Georg Hofman, consul in Tripoli, april 15 - november 8.
q. Arnoldus Hendrik Nijssen, consul in Tunis, juni 10.
r. Johan Isaac de Swart, zaakgelastigde in Rusland, januari 16 - november 22.

33 1769, 1 band
a. Friedrich Christoph von Degenfeld Schomberg, extraordinaris envoyé en 
minister plenipotentiaris in Oostenrijk, januari 14 - december 20.
b. Otto Bosch, zaakgelastigde en secretaris in Frankfurt, november 5.
c. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Pruisen, januari 10 - november 14.
d. Hendrick Hop, minister bij de Nedersaksische Kreitz en de Hanzesteden, juni 30 
- december 26.
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e. Charles François Bosc de la Calmette, minister-resident in Denemarken, januari 
3 - december 12.
f. Reinier van Haeften, extraordinaris envoyé in Zweden, januari 6 - december 1.
g. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, december 4 - december 21.
h. Jean Palairet, agent in Londen, januari 3 - december 22.
i. Jan Walraad van Welderen, extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Groot-Brittanië, januari 6 - december 26.
j. Johan Geelvinck, minister resident en minister plenipotentiaris en Johan Arnold 
Ernst, secretaris in de Oostenrijkse Nederlanden, mei 18 - december 25.
k. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk,
1768 november 23 - december 28.
l. François Doublet, extraordinaris envoyé en plenipotentiaris in Spanje, januari 2 - 
december 14.
m. Frederik Johan Robert de Weiler, zaakgelastigde in Turkije, januari 3 - december
18.

34-35 1770
1 band en 1 stuk

34 Specificatie:
a. Friedrich Christoph von Degenfeld Schomburg, extraordinaris 
envoyé en minister plenipotentiaris in Oostenrijk, januari 3.
b. Otto Bosch, zaakgelastigde en secretaris in Frankfurt, januari 1
- februari 26.
c. Dirk Huybert graaf Verelst, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Pruisen, februari 6 - december 15.
d. Hendrick Hop, minister bij de Nedersaksische Kreitz en de 
Hanzesteden, januari 12 - december 27.
e. Charles François Bosc de la Calmette, extraordinaris envoyé in 
Denemarken, januari 2 - december 18.
f. Reinier van Haeften, extraordinaris envoyé in Zweden, januari 
1 - september 28.
g. Hendrik Soermans, commissaris in Dantzig, maart 17 - 
november 8.
h. Jacob Godefroy van Rechteren, extraordinaris envoyé in 
Rusland, augustus 24 - november 2.
i. Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, maart 5 december 
13.
j. Jan Walraad van Welderen, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Groot-Brittanië, januari 5 - december 14.
k. Jean Palairet, agent in Londen, januari 2 - december 21.
l. Johan Arnold Ernst, secretaris en zaakgelastigde in de 
Oostenrijkse Nederlanden, januari 8 - augustus 29.
m. Carl Friedrich graaf von Wartensleben, minister 
plenipotentiaris in Keur-Palts, januari 25 - juli 18.
Zie ook inventarisnummer 35.
n. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris 
ambassadeur in Frankrijk, januari 4 - december 20.
o. Philip Saurin, minister in Portugal, april 3 - augustus 1.
p. Derk Jan van Heeckeren, ambassadeur in Spanje, juli 30 - 
december 12.
q. Frederik Johan Robert de Weiler, zaakgelastigde in Turkije, 
januari 17 - september 17.
r. Arnout Hendrik Nijssen, consul in Tunis, juli 2 - november 14.
s. Daniel Alexander graaf de Hochepied, consul in Smyrna, 
februari 1 - december 30.

35 Specificatie:
Carl Friedrich graaf van Wartensleben, minister plenipotentiaris 
in Keur-Palts, januari 3, 1 stuk
Zie ook inventarisnummer 34-m.

36-52 1771
19 stukken, 10 omslagen en 1 pak

36 Charles François Bosc de la Calmette, extraordinaris 
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envoyé in Denemarken, 1770 december 29 - 
december 29, 1 omslag

37 Friedrich Christoph von Degenfeld, Schomberg, 
extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Oostenrijk 1770 december 22 - december 21, 1 omslag

38 Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, januari 14 
- augustus 12, 3 stukken

39 Johan Geelvinck, minister-resident en minister 
plenipotentiaris en Johan Arnold Ernst, secretaris in 
de Oostenrijkse Nederlanden, januari 14 - december 
7, 1 omslag

40 Reinier van Haeften, extraordinaris envoyé in 
Zweden, 1770 december 21 - december 31, 1 pak

41 Derk Jan van Heeckeren, ambassadeur in Spanje, 1770
december 10 - december 30, 1 omslag

42 Hendrik Hop, minister en Carel Sittig, secretaris in de 
Nedersaksische Kreitz en de Hanzesteden, januari 4 - 
december 17, 1 omslag

43 Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris
ambassadeur in Frankrijk, 1770 november 18 - 
december 2

44 Arnoldus Hendrik Nijssen, consul in Tunis, december 
31, 1 stuk

45 Jean Palairet, agent in Londen, januari 1 - december 
13, 1 omslag

46 Jacob Godefroy van Rechteren, extraordinaris envoyé 
in Rusland, januari 1 - september 17, 7 stukken

47 Philip Saurin, minister in Portugal, 1770 december 18 
januari 11, 2 stukken

48 Hendrik Soermans, commissaris in Dantzig, 1770 
december 5 - augustus 3, 4 stukken

49 Dirk Huybert, graaf Verelst, extraordinaris envoyé en 
minister plenipotentiaris in Pruisen, 1770 december 
25 december 28, 1 omslag

50 Carl Friedrich graaf von Wartensleben, minister 
plenipotentiaris in de Palts, maart 28 - november 7, 2 
stukken

51 Frederik Johan Robert de Weiler, zaakgelastigde in 
Turkije, 1770 december 3 - december 3, 1 omslag

52 Jan Walraad van Welderen, extraordinaris envoyé en 
minister plenipotentiaris in Groot-Brittanië, 1770 
november 27 - december 31, 1 omslag

53-72 1772
27 stukken, 8 omslagen en 1 pak

53 Thomas van den Berg, consul in Messina, januari 28, 1
stuk

54 Charles François Bosc de la Calmette, extraordinaris 
envoyé in Denemarken, januari 11 - oktober 13, 1 
omslag

55 Friedrich Christoph von Degenfeld Schomberg, 
extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris in 
Oostenrijk, maart 6 - mei 9, 3 stukken

56 Jean Christoffer van Deurs, consul in Elseneur, januari 
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18 - februari 1, 3 stukken
57 Pieter van Ellinghuysen, minister in Regensburg, 

januari 30 - oktober 2, 1 omslag
58 Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, januari 30 

- oktober 2, 1 omslag
59 Johan Geelvinck, minister-resident en minister 

plenipotentiaris en Johan Arnold Ernst, secretaris in 
de Oostenrijkse Nederlanden, januari 6 - november 2,
1 omslag

60 Reinier van Haeften, extraordinaris envoyé in 
Zweden, januari 7 - oktober 16, 1 pak

61 Derk Jan van Heeckeren, ambassadeur in Spanje, 
januari 27 - februari 29, 2 stukken

62 Daniel Alexander, graaf de Hochepied, consul in 
Smyrna, augustus 8, 1 stuk

63 Hendrick Hop, minister bij de Nedersaksische Kreitz 
en de Hanzesteden, januari 3 - oktober 13, 1 omslag

64 Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris
ambassadeur in Frankrijk, januari 1 - oktober 25, 1 
omslag

65 Jean Palairet, agent in Londen, januari 24 - oktober 
30, 1 omslag

66 François Rossignol, consul-generaal in Marokko, juli 
18, 1 stuk

67 Philip Saurin, minister in Portugal, maart 8 - 
September 15, 6 stukken

68 Hendrik Soermans, commissaris in Dantzig, januari 
15, 1 stuk

69 Dirk Huybert, graaf Verelst, extraordinaris envoyé en 
minister plenipotentiaris en J. Bonhomme, secretaris 
in Pruissen, februari 1 - oktober 6, 1 omslag

70 Carl Friedrich graaf von Wartensleben, minister 
plenipotentiaris in de Parts, april 30, 1 stuk

71 Frederik Johan Robert de Weiler, zaakgelastigde in 
Turkije, januari 3 - september 17, 7 stukken

72 Jan Walraad graaf van Welderen, extraordinaris 
envoyé en minister plenipotentiaris en Isaac Collard, 
secretaris in Groot-Brittanië, januari 6- oktober 30, 1 
omslag

2. De erfstadhouders en hun vervangers

2. DE ERFSTADHOUDERS EN HUN VERVANGERS

73 Missiven van raadpensionaris Pieter Steyn aan de erfstadhouder, prins Willem IV. 
Afschriften.
1749-1751 1 omslag
Originelen in het Koninklijk Huisarchief, Archief van prins Willem IV, inventarisnummer 173, nr. 1172.
1749 oktober 25; november 17, 22, 27; december 2, 4
1750 april 15; augustus 8, 11, 17, 19, 31; september 5, 7, 11, 15, 21, 24, (30); oktober 7, 10, 15 (niet 
verstuurd), 17, 27; november 1, 4, 7, 9, 10
1751 mei 21, 25, 29; juni 1, 3, ? met klad, 14; september 8, 13, 14, 17, 24, 26, 29; oktober 2

--- Missiven van de erfstadhouder prins Willem IV aan raadpensionaris Pieter Steyn,
1749-1751 1 omslag
Deze brieven zijn conform het testament van Cornelia Steyn-Schellinger opgenomen in het archief 
van prins Willem IV. (Zie bijlage I en III).
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Ze bevinden zich nu in het Koninklijk Huisarchief, Archief van prins Willem IV, inventarisnummer 173, 
nr. 1174.
1749 juli 30; augustus 1; oktober 8, 13, 20, 28, 29; november 4, 25, 29; december 2, 6, 9; z.d. 1x
1750 mei 22; augustus 9; september 7, 10, 17, 23; oktober 5, 13, 15, 19, 29; november 3, 4; z.d. 3x
1751 januari 27; februari 22; mei 23, 29; juni 3; september 11, 15, 21, 25; oktober 16; z.d. 2x

74 Missiven van raadpensionaris Pieter Steyn aan Gouvernante prinses Anna. 
Afschriften.
1752-1758 1 pak
Originelen in het Koninklijk Huisarchief, Archief prinses Anna, nummer toegang A30, 
inventarisnummer A30-IXb-12-18.
1752 mei 19, 30; juli 21, 22, 25, 28, 29; augustus 1, 4, 8, 11, 12, ?, 19, 21, 25, 29; september 2 met bijlage,
2, 5 (2x), 8, 12, 15, 19, ?, 23, 27, 29; oktober 31; november 22; december 24
1753 januari 5, 11, 17 (2x), 24, 25, 27, 31; februari 1 met klad, 4, 7, 14, 16, 17; maart 3, 6 (2x), 16, 17, 20; 
april 7; mei 7, 11; juni 22, 29; juli 6, 7, (9), 21, 25; augustus 1, 4, 8, 10, 13, 16 (2x), ?, 20, 21, 22, 24, 27 (2x),
28, 31; september 3, 6, 8, ?, met bijlage, 17, 19, 22, 24, 25, 28; oktober 2, 4, (8), 12 met klad, 15; 
november 9, 29
1754 januari 19; februari 3; maart 8, 16 (2x), 27, 29; mei 24, 27; juni 7 (2x), 13, 17, 24, 28; juli 3, 6, 11, 16; 
augustus 21; september 9, 12, 16, 19, 24, 25, 27, 28; oktober 1, 2, 4, 5, 10, 12; november 1, 3, 8 (2x), 9, 
10, 22 (3x), 23, 28; december 1, 11, 18, 20
1755 januari 27, 30; februari 24, 27, 28; maart 7, 11, 14, 15, 16, 24; april 15, 16; mei 1, 14, 14, 30; juni 3, ?, 
6, 27; juli 12, 17 met klad, 18, 19, 22, 23, 25 met gedeeltelijk klad en met bijlage, 26, 28; augustus 1, 5, 
8, 9, 12, 16, 19, 22, 25, 26 met twee bijlagen 28, 29 (2x); september 1, 5, 8; oktober 10, 24; november 
8, 20; december 9, 21, 26, 29
1756 januari 3, 7, 8, 11, 14 (3x), 17, 20, 27; februari 2, 7, 9, 22, 25; maart 1, 3, 5, 13, 20 (2x), 24, 30; april 1, 
2 (2x), 3, 4, 5, 7, 14, 17, 20 (2x), 22, 23, 24, 28; mei 1, 5, 7 (2x), 14, 17, 20, 21; juni 1, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 
19, 22, 28, 29; juli 2, 7, 12, 20, 23, 29; augustus 5, 9, 14 (2x), 17, 19, 25, 28, 30, 31; september ?, 4, 8, 11 
(2x), 18, 25, 29; oktober 7, 15, 18; november 6, 10, 11, 13, 15, 18 (2x), 20, 24, 25, 27, 29; december 1, 8, 9,
10, 15, 16, 17, 18, 20, 22 (2x), 24, 25 (2x), 27, 31
1757 januari 2, 5, 7, 8, 14 (2x), 22, 24, 26, 28 (2x), 29, 31; februari 2, 5, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 23, 26; maart 
2, 4, 5, 6, 9 (2x), 12, 18, 19, 22, 23, 25, ?, 30; april (1), 2 (2x), 5, 8 (2x), 15, 16, (18), 20, 22, 23, 25, 27, 29; 
mei 7, 9, 11, 14, 15, 18, 27; juni 6, 8, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28; juli 1, 15, 23, 27, 30; augustus 12, 18, 19, 24, 
27, 31; september 1, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 20, 23; oktober 1, 4, 5, 8 (2x), 12, 19, 21, 22; november 5, 9, 11, 
12, 17, 24, 26, 30; december 3, 10, 24
1758 januari 4, 8, 11, 18, 19, 21, 22 (2x), 24 (2x), 25, 28, 31; februari 1, 3, 4, 11, 12, 15, 17, 18, 25 (2x), 26; 
maart 8; april 8, 29; mei 6, 31; juni 6, 10 (3x), 17, 22, 26, 30; juli 6, 12 (2x), 14, 17, 18, 21, ?; augustus 1, 2, 
9, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31; september 3, 4, 7, 8, 9, 15, ?; oktober 2, 7, 9, ?, 12, 20, 29

--- Missiven van Gouvernante prinses Anna aan raadpensionaris Pieter Steyn.
1751-1758 1 pak
Deze brieven zijn conform het testament van Cornelia Steyn-Schellinger opgenomen in het archief 
van prinses Anna. (Zie bijlage I en III).
Ze bevinden zich nu in het Koninklijk Huisarchief, Archief van prinses Anna, nummer toegang A30, 
inventarisnummer A30-IXb-19-25.
1751 maart 27
1752 maart 20 met bijlage; mei 2, 24; juli 23, 30; augustus 3, 6, 11, 13, 17, 21, 27, 31; september 4, 9, 15, 
16, 23, 28; oktober 24; november 4
1753 februari 1 (2x); augustus 2, 6, 11, 12, 15, 18, 20, 23, 26, 30; september 2, 5, 7, 9, 16, 20, 23, 27, 30; 
oktober 4, 7, 11, 14; z.d. 5x waarvan lx met bijlage
1754 januari 18 met bijlage; april 3; juni 15, 22, 29; juli 7, 9; september 12, 14, 18, 23, 29; oktober 3, 8, 
11; november 3; z.d. 3x
1755 februari 22, 28 met bijlage; mei 18, 31; juni 4, 7; juli 24, 28; augustus 3, 10, 11, 20, 23, 27, 29; 
september 6; z.d. 3x
1756 juni 4, 8, 12, 17, 24, 25; augustus 12, 17, 23, 30; september 3, 21; december 3
1757 juni 8, 12, 18, 21, 27; juli 5, 7, 11, 17, 22; september 14, 18, 24; z.d. 1x
1758 juni 22, 28; juli 5, 7, 11, 17, 22; augustus 10; oktober 8, 12, 16

75 Missiven van raadpensionaris Pieter Steyn aan Lodewijk Ernst, hertog van 
Brunswijk-Wolfenbuttel. Afschriften.
1759-1764 1 omslag
1. Voor originele missiven, zie inventarisnummers 508-528.
2. De afschriften zijn niet compleet.
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1759 februari 3, 11, 15, 20, 26, 27 met bijlage, 28; maart 3 (2x), 13, 15, 16, 18 (2x), 29; april 3, 5, 12, 19, 21;
mei 1, 3 (2x), 11, ?, 17, 18, 28; juni 16 met klad en met bijlage 20 (2x); juli 12, 16 met klad; augustus 17, 
21, 23; september 12, 15, 18, 19, 26; oktober 4, 8, 30; november 29; december 4
1760 januari 17; maart 15; mei 12; november 12; december 26 (2x), 27
1761 januari 19; april 23; mei 10, 12, 13, 14; juli 11; augustus 9
1763 september 27
1764 november 9 (3x), 16

--- Missiven van de erfstadhouder prins Willem V aan Pieter Steyn.
1767 - 1772 1 pak
Deze brieven zijn conform het testament van Cornelia Steyn-Schellinger opgenomen in het archief 
van prins Willem V. (Zie bijlage I en III).
Ze bevinden zich nu in het Koninklijk Huisarchief, Archief van prins Willem V, inventarisnummer 211.
1767 oktober 27
1768 mei 29; juni 3; november 12, 21
1769 april 5, 27, 30; mei 3, 6, 9, 31; juni 18, 20, 21, 24; juli 3, 8, 20, 28; augustus 1, 3, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 
21, 26; september 13, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 28; december 14, 20
1770 januari 24; februari 22; maart 7; april 2, 7, 22, 26, 27; mei 10, 12, 17; juni 2, 19, 23, 24, 29; juli 4, 6, 
7, 13, 19, 23, 25; augustus 2, 7, 9, 11, 21, 23; oktober 25, 26; december 5, 6, 20
1771 januari 2, 30; februari 7; maart 6, 13; april 1, 3, 6, 7, 12, 14 (2x), 17, 30; mei 5, 145 18, 29; juni 27, 29;
juli 1, 3, 15, 18, 21, 25, 28, 31; augustus 7, 8, 10, 12, 15, 17, 22, 24, 28, 31; september 3, 8, 9, 11, 13, 17, 30; 
oktober 4 (2x), 11, 20, 21, 26, 27 (2x, waarvan 1x met bijlage), 29, 30; november 3, 22, 24 (2x); 
december 14, 20 (2x)
1772 januari 2 (2x), 5, 6, 8, 13, 16; februari 2, 5 (2x), 14; maart 4, 9, 15, 16, 17; april 3, 14, 26, 29; mei 4, 
31; juli 21, 30; augustus 25; september 16 met bijlage, 22 (2x); oktober 7, 9, 11, 13, 14, 15

3. Particuliere personen

3. PARTICULIERE PERSONEN

76-108 Missiven aan Pieter Steyn gericht door de hierna genoemde personen.
1749-1772 71 stukken
76 Willem Bentinck, lid van de Ridderschap van Holland, 1767-1772; 

deels afschriften van missiven aan de hertog van Brunswijk., 8 
stukken
Afschriften in het Frans.

77 G.P. Bondaen, 1772, 1 stuk
78 Jan van Borssele, vertegenwoordiger van de Eerste Edele in Zeeland, 

1763, 1 stuk
79 G.J. van den Bosch, 1772, 1 stuk
80 Carel Bosschaert, 1772, 3 stukken

Fitzroy, zie: Grafton.
81 Paulus Chevallier, 1772., 1 stuk
82 Paulus Abraham Gilles , pensionaris van Haarlem, 1764, 2 stukken
83 Grafton, tweede hertog van, Charles Fitzroy, 1765, 1 stuk

In het Frans.
84 Gyonfossi (?), 1768, 1 stuk
85 A. van Helsdingen, 1772, 1 stuk
86 Anna Frederika Wilhelmina, prinses van Hessen, 1767

In het Frans. 1 stuk
87 Christina Wilhelmina, landgravin van Hessen-Philipsthal, 1761-1764, 

7 stukken
De brief uit 1761 is een afschrift van een brief aan prins Willem V.
In het Frans.

88 Jeannette Charlotte, landgravin van Hessen-Philipsthal, 1767-1771, 5 
stukken
In het Frans.

89 G.F.A.H.C. van Hugenpoth tot Aerdt, 1772, 2 stukken
90 Christiaan Johan de Man, 1772, 1 stuk
91 Gerrit Meerman, 1765, 1 stuk
92 N.D. Mol, 1771, 1 stuk
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93 S. de Mossel, 1772, 1 stuk
94 Karel, vorst van Nassau-Usingen, 1759, 1760, 1768, 1770, 1772, 7 

stukken
In het Frans.

95 Maria Louise, prinses van Oranje-Nassau, 1762, 1763, 1765, 4 stukken
96 M. Oudewater, 1772, 1 stuk
97 Petrus Albertus van den Parra, 1771, 1 stuk
98 C. de Perponcher, 1772, 2 stukken
99 D. Ras, z.d, 1 stuk
100 Pieter Hendrik Reynst, 1771, 2 stukken
101 Lodewijk, hertog van Saksen-Hildburghausen, 1758

In het Frans. 1 stuk
102 A. van Santheuvel, 1772, 1 stuk
103 Schultens, Johannes J., 1768; met bijlagen, 1768, 5 stukken
104 J.L. Schuylenburch, 1772, 1 stuk
105 Frans Karel graaf van Velbruck, bisschop-elect van Luik, 1772, 1 stuk

In het Frans.
106 Egbert de Vrij Temminck, 1772, 1 stuk
107 Joseph Yorke, 1762, 1 stuk

In het Frans.
108 N.N., 1757, 1769 en ?, 4 stukken

B. Benoemingen

B. BENOEMINGEN
1. Nominaties van stedelijke en gewestelijke autoriteiten voor opengekomen plaatsen in stedelijke en gewestelijke colleges

1. NOMINATIES VAN STEDELIJKE EN GEWESTELIJKE AUTORITEITEN VOOR OPENGEKOMEN 
PLAATSEN IN STEDELIJKE EN GEWESTELIJKE COLLEGES
Het betreft de steden Delft, Dordrecht, Haarlem, Leiden en Rotterdam

109-121 Missiven aan Gouvernante prinses Anna, prins Willem V en Pieter Steyn betreffende
nominaties van stedelijke autoriteiten in de navolgende steden.
[1582-1770] 83 stukken en 1 katern
109 Burgemeesters en schepenen van Delft, 1760, 1762-1764; met 

bijlagen, 1760, 1762-1764, 9 stukken
Deze nominatie geschiedde altijd in december.

110-115 Dordrecht, [1752-1769]
110 Burgemeesters, 1753-1755, afschriften; met bijlagen, 

1753-1755, afschriften., 9 stukken
Deze nominatie geschiedde altijd in maart.

111 Schepenen, 1752-1755, 1757, afschriften; met bijlagen,
1752-1755, 1757, gedeeltelijk afschriften., 13 stukken
Deze nominatie geschiedde altijd in september.

112 "de achten", overkoepelend orgaan van de 32 gilden, 
1752-1754, afschriften; met bijlagen, 1752-1754, 
afschriften., 9 stukken
Deze nominatie geschiedde altijd in oktober.

113 Dordrechtse leden van de Hoge Vierschaar in Zuid-
Holland, 1755, 1758, 1765, 1769, gedeeltelijk 
afschriften; met bijlagen, 1755, 1758, 1765, 1769, 
gedeeltelijk afschriften., 8 stukken
Deze nominatie geschiedde altijd in april.

114 Verzoek aan prinses Anna haar voorkeur uit te 
spreken over de te benoemen schout, 1753, afschrift., 
1 stuk

115 Verzoek aan prinses Anna om haar voorkeur uit te 
spreken over de te benoemen veertigers, 1753, 



3.01.24 Raadpensionaris Steyn 43

afschrift., 1 stuk

116-118 Haarlem, [1582-1765]
116 Burgemeester, 1759-1765; met bijlagen, 1759-1765, 

afschriften., 13 stukken
Deze nominatie geschiedde altijd in september.

117 Schepenen, 1759-1763, 1765; met bijlagen, 1759-1763, 
1765, afschriften., 12 stukken
Deze nominatie geschiedde altijd in september.

118 Uittreksels uit de resoluties van de vroedschap en 
burgemeesters van Haarlem betreffende de 
mogelijkheid voor Haarlem om zijn voorkeur uit te 
spreken voor net vervullen van de post van hoog-
baljuw van Kennemerland, 1582, 1595, 1638, 1657, 
1658, 1666, 1691, 1692, 1708, 1719, 1722, 1729, 1736, 
afschriften, z.d, 1 katern

119 Schepenen te Leiden, 1770, afschrift; met bijlagen, 1770, afschriften., 
3 stukken

120-121 Rotterdam, [1760-1765]
120 Burgemeesters en schepenen, 1760, 1765; met 

bijlagen, 1760, 1765, 3 stukken
Deze nominatie geschiedde altijd in april.

121 Lid van de vroedschap, 1760, 1762, 2 stukken

122-131 Missiven van verschillende stadscolleges en particulieren in Holland aan (Pieter 
Steyn) houdende de voordracht van de hierna genoemde personen voor het 
vervullen van de hierna genoemde opengekomen plaatsen in gewestelijke colleges.

10 stukken
Het betreft de volgende colleges: de Hoge Raad, ontvanger van de tol in Gorinchem, Raad en 
rentmeester-generaal van de grafelijkheidsdomeinen van het land van Voorne en de Beijerlanden en
rentmeester van de universiteit van Leiden.

122-127 Lid van de Hoge Raad, [1763-1764]
122 Gilles Graafland, voorgedragen door A. Calkoen als 

opvolger van Berent Willem Buys, 1763 mei 8, 1 stuk
123 Johan Gerard van Oldenbarneveld genaamd Tullingh 

voorgedragen door de stad Haarlem als opvolger van 
Adriaan de Grande, 1763 September 14, 1 stuk

124 Claudius van der Staal, voorgedragen door de stad 
Rotterdam als opvolger van Adriaan van der Mieden, 
1764 november 9, 1 stuk

125 Johan Gerard van Oldenbarneveld genaamd Tullingh 
voorgedragen door de stad Haarlem als opvolger van 
Adriaan van der Mieden, 1764 november 16, 1 stuk

126 Herman Cornelis de Witt, voorgedragen door de stad 
Dordrecht als opvolger van Adriaan van der Mieden, 
1764 november 19, 1 stuk

127 Jacob Willem de la Bassecour, voorgedragen door de 
stad Den Briel als opvolger van Adriaan van der 
Mieden, 1764 november 22, 1 stuk

128 Jacob Philip, baron van Boetzelaer, heer van Nieuwveen, 
voorgedragen door H. Slijp als opvolger van Diederik van Bleiswijk 
voor de plaats van ontvanger van de tol in Gorinchem: 1763 juni 21, 1 
stuk
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129 Nicolaas de la Bassecour, voorgedragen door de stad Den Briel als 
opvolger van Cornelis Hendrik van Leeuven voor de plaats van raad 
en rentmeester-generaal van de grafelijkheidsdomeinen van het 
land van Voorne en de Beijerlanden 1763 februari 18, 1 stuk

130-131 Rentmeester van de universiteit van Leiden, [1764]
130 Missive waarin Johan van der Marck aan Pieter Steyn 

om steun verzoekt voor zijn benoeming als 
rentmeester van de universiteit van Leiden, 1764 
november 7, 1 stuk

131 Johan van der Marck, voorgedragen door de stad 
Leiden als opvolger van Diederik van Leiden, 1764 
november 9, 1 stuk

2. Verdere bemoeiingen

2. VERDERE BEMOEIINGEN

132 Uittreksels uit de resoluties van de Oudraad van Dordrecht betreffende het 
beroepen van ds. Johan Spaan als opvolger van ds. Jacob van Meurs,
1752 1 stuk

133 Memorie van de stad Dordrecht over het regelen van de regering in deze stad, 1754, 
afschrift; met bijlage,
1754 2 stukken

134 Rapport opgesteld door Pieter Steyn betreffende de gang van zaken bij zijn 
herbenoeming als raadpensionaris van Holland en West-Friesland op 20 juli 1764, 
concept; met bijlage, 1764, afschrift.
1764 1 katern en 1 stuk

II. Bijzonder

II. BIJZONDER
A. Financiën

A. FINANCIËN
1. lasten en baten

1. LASTEN EN BATEN

135 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 22 april 1748 betreffende 
een verzoek van de Staten van Holland en West-Friesland aan de andere gewesten 
om de aan Holland verschuldigde renten over leningen door dit gewest tijdens de 
Spaanse Successieoorlog verstrekt met ingang van 1748 op te voeren op de Staat 
van Oorlog. Met aantekeningen van Pieter Steyn, (1749), klad.
1748 1 stuk

136 Uittreksel uit de resoluties en de secrete resoluties van de Staten van Holland en 
West-Friesland van 11, 22 mei 1745, 5 november 1746 en 11 april 1749 betreffende de
renteschuld die de Staten van Zeeland aan de Staten van Holland en West-Friesland
hebben als gevolg van verstrekte leningen tijdens de Spaanse Successieoorlog. 
Afschrift, 1749.
1745, 1746, 1749 1 stuk

137 Akte houdende een overeenkomst gesloten tussen de Gecommitteerde Raden van 
Zeeland en de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland betreffende 
het aflossen van een renteschuld door de Staten van Zeeland. Afschrift.
(1749) 1 stuk
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138 Lijst van losrente te betalen door steden, dorpen en ziekenhuizen in Holland, die 
volgens de resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland van 7 februari 
1764 vrijdom van de halve 200ste penning hebben over het jaar 1764. Afschrift.
(1764) 1 stuk

139 Missiven van Nicolaes van Boetzelaer, ontvanger-generaal van Holland en West-
Friesland aan de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland 
betreffende de betaling van de postmeesters in Holland. Met bijlagen, 1772.
1772 1 omslag
De missiven zijn door de Gecommitteerde Raden officieel in haden van Pieter Steyn gesteld.

140 Aantekeningen van Pieter Steyn betreffende betalingen over het jaar 1772 van 
ziekenhuizen aan de Staten van Holland en West-Friesland. Klad.
1772 1 stuk

2. Secrete Kas

2. SECRETE KAS

141-145 Rekeningen van de Secrete Kas, opgemaakt door Pieter Steyn; met als bijlagen de 
kwitanties en de uittreksels uit beschikkingen voor de verschillende posten.

4 omslagen en 1 pak
Sommige kwitanties ontbreken.
141 1749 juli - 1751 oktober, 1 omslag

De rekening is voor het hele tijdvak, behalve oktober 1751 door prins Willem IV 
afgehoord.

142 1751 november - 1754 februari, 1 omslag
De rekening is voor het hele tijdvak door Gouvernante prinses Anna afgehoord.

143 1754 januari - 1757 januari, 1 omslag
De rekening is voor het hele tijdvak door Gouvernante prinses Anna afgehoord.

144 1757 februari - 1766 februari, 1 pak
Alleen de rekening over 1757 is door Gouvernante prinses Anna afgehoord, de rest 
van de rekeningen is niet afgehoord.

145 1766 maart - 1772 april, 1 omslag
De rekening is voor het hele tijdvak, behalve de periode januari-april 1772 door 
prins Willem V afgehoord.

146 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van
10 juli 1748 houdende het besluit om aan de geheime raad Isaac Thomas de Larrey 
een jaarlijks pensioen uit de Secrete Kas uit te keren. Afschrift, (1749).
1748

147 Beschikking van prins Willem IV om aan de geheime raad Isaac Thomas de Larrey 
uit de Secrete Kas jaarlijks een bedrag van f 1500, - te schenken wegens bewezen 
diensten. Afschrift; met aantekening van Pieter Steyn dat Isaac Thomas de Larrey 
een vordering heeft van f 2500, -, (1752).
1751 1 stuk

148 Akte waarbij Samuel Egbert Croiset, secretaris van de Secrete Kas, geheimhouding 
beloofd van alle staatszaken die hij zal behandelen. Met aantekening van Pieter 
Steyn over het salaris van Samuel Egbert Croiset, (1753).
1753 1 stuk

149 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van
18 februari 1761, houdende het besluit om aan Willem Vincent graaf van Hompesch 
een som van f 8000, - te lenen uit de Secrete Kas indien hij hierover terugbetaling 
en geheimhouding belooft.
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1761 1 stuk

150 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van
19 februari 1761, houdende rapport van Pieter Steyn over de lening van f 8000, - uit 
de Secrete Kas aan Willem Vincent graaf van Hompesch.
1761 1 stuk

151 Aantekening van Pieter Steyn dat de kwitanties van de Secrete Kas na zijn dood 
ongeopend bewaard moeten blijven. Klad; met aantekeningen van de executeurs-
testamentair dat ze deze wens uitgevoerd hebben, 1783 juli 30.
z.d 1 stuk

3. College ter Admiraliteit van het Noorderkwartier

3. COLLEGE TER ADMIRALITEIT VAN HET NOORDERKWARTIER

152 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland uit de 
periode 1666-1766, betreffende subsidie, te verlenen aan het admiraliteitscollege 
van het Noorderkwartier. Afschriften, 1766.
1666-1766 1 stuk

153 Rapport bevattende een chronologische opsomming van een toegezegde subsidie 
over de jaren 1685-1753 van f 80.000, - per jaar aan het admiraliteitscollege van het 
Noorderkwartier en een opsomming van hetgeen hiervan tot 1753 nog niet betaald 
is. Afschrift, (1766).
1753 1 stuk

154 Memorie van het admiraliteitscollege in het Noorderkwartier, houdende protest 
tegen het besluit haar niet te laten delen in de subsidies voor de 
admiraliteitscolleges. Met uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en 
West-Friesland van 1 juli 1668 houdende het besluit over deze subsidie, 1766; met 
aantekeningen van Pieter Steyn, (1766).
(1766) 1 katern

155 Uittreksel uit de "ordinaris rekeningen" van het admiraliteitscollege in het 
Noorderkwartier over het jaar 1764, houdende een staat van de schulden ten laste 
van dit college en van de betaling van de renten hierover. Afschrift, (1766); met 
aantekeningen van Pieter Steyn, (1766).
1764 1 stuk

156 Rapporten van Mossel van Stralen uit Hoorn aan Pieter Steyn houdende 
antwoorden op door Pieter Steyn gestelde vragen betreffende de financiën van het 
admiraliteitscollege in het Noorderkwartier. Met bijlagen, 1766.
1766 7 stukken
Een der bijlagen is in tweevoud.

157 Staat van schulden van het admiraliteitscollege van het Noorderkwartier, 
opgemaakt door Pieter Steyn en een berekening van vat hiervan afgelost zou 
kunnen worden bij een subsidie van f 50.000, per jaar. Concept.
(1766) 1 stuk

4. Verdere bemoeiingen

4. VERDERE BEMOEIINGEN

158 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 28 juli 
1763 betreffende verzoeken van verschillende steden om de ontvanger-generaal en 
andere ontvangers der gemene middelen beter te betalen, (1772). Met 
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aantekeningen van Pieter Steyn, (1772). Klad; met bijlage, afschrift.
1772 2 stukken

159 Memorie betreffende het inrichten van een aparte kas op het comptoir-generaal 
van Holland. Afschrift; met aantekeningen van Pieter Steyn, z.d., klad.
z.d 1 stuk

B. Militie

B. MILITIE
1. Bezuiniging en uitbreiding

1. BEZUINIGING EN UITBREIDING

160 Lijst van de sterkte der militie in 1697 en 1713. Afschrift, (1755).
z.d 1 stuk

161 Conceptresolutie van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het 
rapport van Pieter Steyn van 24 mei 1755 over een dreigende oorlog tussen Groot-
Brittannië en Frankrijk en betreffende de vraag of in verband hiermee de sterkte 
van de militie moet worden uitgebreid.
1755 1 stuk

162 Uittreksel uit de secrete resoluties van de vroedschap van Amsterdam van 30 mei 
en 25 juli 17559 houdende afwijzing van de uitbreiding der militie.
1755 2 stukken

163 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van
11 juli 1755, houdende een plan tot uitbreiding van de militie.
1755 1 stuk

164 Notulen van vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland van 11, 17, 
18, 19, 24 en 26 juli 1755, betreffende het rapport van Pieter Steyn over de 
dreigende oorlog tussen Groot-Brittannië en Frankrijk en betreffende de vraag of in
verband hiermee de sterkte der militie moet worden uitgebreid. Klad.
1755 1 katern

165 Aantekeningen (van Pieter Steyn) betreffende bezuinigingen op de militie (1759); 
met een financieel verslag over de jaren 1751-1758, (1759), klad; met bijlage, klad.
(1759) 2 stukken

166 Notulen van de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland van 2 
januari en 15 februari 1760, betreffende door de Gecommitteerde Raden 
uitgebrachte rapporten over bezuinigingen op de militie. Klad; met bijlage, 1760, 
afschrift.
1760 3 stukken

2. De Grofgeschutgieterij

2. DE GROFGESCHUTGIETERIJ

167 Rapport van C. Redelijkheid aan de Staten van Holland en West-Friesland van 12 
april 1762, betreffende een bezoek van generaal-majoor Leonard Steffen von 
Creutznach. Afschrift.
1762 1 katern en 1 stuk
Gedeeltelijk in tweevoud.

168 Uittreksel uit rapporten door officieren van de artillerie uitgebracht in de periode 
1750-1759 betreffende de examinatie van kanonnen. Afschrift, (1762); met 
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aantekeningen van Pieter Steyn, (1762).
1750-1759 1 stuk

169 Uittreksel uit een missive van C. Redelijkheid aan de Staten van Holland en West-
Friesland van 5 maart 1762, houdende de beschuldiging tegen grofgeschutgieter Jan
Verbruggen van fraude bij de bouw van een oven.
1762 1 stuk

170 Rapport van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland houdende 
de redenen om een onderzoek naar fraude in de grofgeschutgieterij door hen en 
niet door een gewoon gerecht te laten houden. Afschrift.
(1762) 1 stuk

171 Missive van de Staten van Holland en West-Friesland aan de Staten-Generaal 
houdende de redenen om een door de Raad van State gevraagd mandement 
penaal voor de grofgeschutgieter Jan Verbruggen weer ongedaan te maken. 
concept; met bijlagen, (1762), afschriften.
(1762) 3 stukken

172 Uittreksel uit de contracten van grofgeschutgieters met de Staten van Holland en 
West-Friesland, houdende de artikelen betreffende het keuren van kanonnen en de 
samenstelling van het metaal.
(1762) 1 stuk

173 Missive van Leopold Steffen von Creutznach, generaal-majoor van de artillerie aan 
Pieter Steyn van 6 december 1763 betreffende het gieten van twaalf kanonnen. Met 
bijlagen, 1763, afschriften.
1763 3 stukken

174 Memorie van Pieter Steyn betreffende de werkwijze bij het gieten van kanonnen 
aan de hand van verklaringen van grofgeschutgieters. Concept.
1763, 1 stuk

175 Memorie van Pieter Steyn betreffende de meningen van enkele officieren van de 
artillerie over het uitvaardigen van richtlijnen voor het afkeuren van kanonnen.
(1763) 1 katern

176 Uittreksel uit het contract gesloten op 24 februari 1756, tussen de Staten van 
Holland en West-Friesland en de grofgeschutgieter Jan Verbruggen aangegaan. Met
aantekeningen van Pieter Steyn, (1763), klad.
(1763) 1 stuk

177 Rapport opgemaakt door twee officieren van de artillerie voor de Staten van 
Holland en West-Friesland betreffende de examinatie van twee kanonnen, naar 
aanleiding van een resolutie van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-
Friesland van 19 december 1763. Afschrift.
1764 1 katern

178 Missiven van J.T. Martfeldt aan Pieter Steyn van 18 april, 19 juni en 5 december 1764 
betreffende de examinatie van verschillende nieuw vervaardigde kanonnen.
1764 6 stukken

179 Akte verleden voor Jan van den Bos, notaris in Den Haag, op 30 mei 1764, waarbij 
Jan Eijsz., Barend Heuding en Nicolaas Hendrik Graan verklaren dat de ontslagen 
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Jacob Spithout geen gelegenheid heeft gehad de steenmortieren te saboteren. 
Afschrift.
1764 1 stuk

180 Memories van Pieter Steyn betreffende het aanstellen van een meesterknecht in de 
grofgeschutgieterij, met aanmerkingen hierop van Willem Bentinck. Afschriften.
1764 2 katernen

181 Akte waarbij grofgeschutgieter Jan Verbruggen en de Staten van Holland en West-
Friesland een overeenkomst sluiten over het gieten van een aantal kanonnen. 
Afschrift.
1764 1 stuk
In tweevoud.

182 Onderhandse akten van S. Maritz en de Academie van Wetenschap in Parijs 
houdende een opsomming van de problemen bij het gieten van kanonnen. 
Afschrift.
1764 1 stuk
In het Frans.

183 Memorie van Pieter van Soest, grofgeschutgieter in Amsterdam voor de 
bewindhebbers van de kamer Amsterdam der W.I.C. betreffende het te snel 
afkeuren van kanonnen. Afschrift.
1764 1 stuk

184 Memorie (van Pieter Steyn) betreffende een missive van de hertog van Brunswijk 
van 20 juni 1764 over ongeregeldheden in 's lands grofgeschutgieterij en 
betreffende mogelijkheden deze moeilijkheden te verminderen. Concept.
(1764) 1 katern

185 Lijst van de betalingen voor het gieten van verschillende soorten kanonnen, (1764); 
met bijlagen, afschriften.
(1764) 3 stukken

186 Rapport opgesteld door Charles, graaf de Berenger, commissaris-generaal van de 
Franse grofgeschutgieterij, houdende de methode volgens welke kanonnen 
gegoten moeten vorden en de samenstelling van het metaal. Afschrift.
1765 1 stuk
In het Frans.

3. Verdere bemoeiingen

3. VERDERE BEMOEIINGEN

187 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 29 
april, 8 en 13 juni, 21 augustus en 19 September 1651 en uit de resoluties van de 
Grote Vergadering van 29 april en 1 mei 1651 betreffende het plaatsnemen van een 
veldmaarschalk in de Raad van State, 1651. Afschrift.
(1752) 3 stukken

188 Memorie van Pieter Steyn betreffende de toestand der militie en de marine als 
voorbereiding voor de petitie van 1770. Concept.
(1769) 1 stuk

C. Voogdij

C. VOOGDIJ
Zie ook inventarisnummers 389-401.



50 Raadpensionaris Steyn 3.01.24

189 Conceptresolutie van de Staten van Holland en West-Friesland houdende het 
besluit een rapport op te stellen betreffende de voogdij over prinses Carolina en 
prins Willem V na het overlijden van Gouvernante prinses Anna dat ter goedkeuring
aan de steden en de Ridderschap zal worden voorgelegd.
(1757) 1 stuk

190 Rapport betreffende de voogdij over en de opvoeding van prinses Carolina en prins 
Willem V in juli 1757 door Pieter Steyn opgesteld om aan de steden en de 
Ridderschap voor te leggen. Concept; met instructie voor de hertog van Brunswijk 
als voogd en representant na de dood van Gouvernante prinses Anna, 1757; 
concept; met aantekeningen van Pieter Steyn, (1757). klad.
1757 4 stukken

191 Aantekeningen van de bezwaren van de steden tegen de concept- resolutie en het 
conceptrapport over het regelen van de voogdij over prinses Carolina en prins 
Willem V. Klad.
(1757) 1 stuk

192 Nader rapport van de stad Dordrecht over do conceptresolutie en het 
conceptrapport over het regelen van de voogdij over prinses Carolina en prins 
Willem V.
1757 1 stuk

193 Aantekeningen gemaakt door Pieter Steyn op 21 augustus 1757 betreffende de 
mening van de gecommitteerden van Amsterdam over de opvoeding van prinses 
Carolina en prins Willem V. Klad.
1757 1 stuk

D. Verdere bemoeiingen

D. VERDERE BEMOEIINGEN

194 Memorie voor de Staten van Holland en West-Friesland betreffende een twist over 
een nalatenschap tussen Johannes en Albert Dirckz. Veldhuis en secretaris Boon.
1758 1 stuk

195 Missive van Mossel van Stralen uit Hoorn aan de Staten van Holland en West-
Friesland van 24 September 1772 houdende voorstellen over percelen die in 
aanmerking komen voor verkoop uit de Domeinen zoals in de resoluties van 23 juli, 
7 en 14 augustus 1772 voorgesteld.
1772 1 stuk
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Pieter Steyn als leider van de afvaardiging van de Staten van Holland en West-Friesland ter Staten-Generaal.

PIETER STEYN ALS LEIDER VAN DE AFVAARDIGING VAN DE STATEN VAN 
HOLLAND EN WEST-FRIESLAND TER STATEN-GENERAAL.

I. Financiën

I. FINANCIËN
A. Zeeland

A. ZEELAND

196-218 Rapporten en uittreksels uit secrete resoluties betreffende een klacht van de Staten 
van Zeeland over de financiële situatie van dit gewest en betreffende net verzoek 
tot herstel van deze financiën, opgesteld door:
196 de Staten-Generaal 1767 juni 25, 1 stuk
197 de Staten van Holland en West-Friesland, 1767 september 18, 1 

katern
In druk.

198 de Staten van Holland en West-Friesland, 1767 november 11, 1 stuk
199 de Staten-Generaal, 1767 december 30, 1 stuk
200 prins Willem V, 1767, ?, 1 stuk
201 de Staten-Generaal, 1768 mei 9, 1 stuk
202 de Staten van Holland en West-Friesland, 1768 oktober 13; met 

bijlage, 1768, 2 stukken
In druk.

203 de Staten-Generaal, 1768 december 21; met bijlage, 1768, 1 omslag
Gedeeltelijk in tweevoud.

204 de commissie uit de Staten-Generaal, 1768 mei, 1 omslag
205 de commissie uit de Staten-Generaal, 1768, 1 stuk
206 de Raad van Zierikzee, 1769 maart 9, 1 katern
207 de Raad van Goes, 1769 juli 15, 1 stuk
208 de Magistraat van Tholen, 1769 juli 20, 1 stuk
209 de Raad van Middelburg, 1769 juli 22, 1 katern
210 de Staten-Generaal, 1769 augustus 3, 1 katern
211 de Raad van Middelburg, 1769 augustus 12, 1 stuk
212 de Raad van Zierikzee, 1769 augustus 12, 1 stuk
213 de Raad van Veere, 1769 augustus 12, 1 stuk
214 de Raad van Vlissingen, 1769 augustus 12, 1 stuk
215 Martinus Johan Veth van de Perre, 1769 augustus 20; met bijlage, 

1769, 2 stukken
216 de Staten van Zeeland, 1769 september 28, 1 katern

In druk.
217 de Staten-Generaal, 1769 november 17; met bijlage, 1769, 2 stukken
218 de Staten-Generaal, 1770 mei 8, 1 katern

219-225 Rapporten en uittreksels uit secrete resoluties, naar aanleiding van pogingen van de
Staten van Zeeland, eigenmachtig de quote van dit gewest te verminderen, om de 
financiën te herstellen, opgesteld door:
219 de Staten-Generaal, 1771 mei 17, 1 stuk
220 de Staten-Generaal, 1771 augustus 9, 1 stuk
221 de Staten-Generaal, 1771 augustus 9, 1 stuk
222 de Staten van Zeeland, 1771 oktober 7, 1 katern
223 de Staten van Zeeland, 1771 november 22, 1 katern

In tweevoud.
224 de Staten-Generaal, 1771 november 26, 1 stuk
225 de commissie uit de Staten-Generaal, 1771, ?, 1 katern

In tveevoud.
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226 Staat van het aantal van de door het gewest Zeeland te betalen compagnieën en de
mogelijke vermindering van dit aantal voor het jaar 1767 om de benarde financiën 
te herstellen. Afschrift.
(1767) 1 stuk

227 Lijst van de lasten aan aflossingen en renten door het gewest Zeeland jaarlijks op te
brengen. Afschrift; met een voorstel tot vermindering van deze lasten, (1768), 
afschrift.
(1768) 1 stuk

228 Memorie houdende artikelen uit de Unie van Utrecht betreffende het oplossen van 
geschillen tussen verschillende gewesten door "de stadhouder nu ter tijd wesende",
met als conclusie dat de Staten van Zeeland zich bij een geschil over de 
vermindering van de quote moeten onderwerpen aan het gezag van prins Willem V 
van Oranje Nassau. Afschrift, (1771).
1769 1 stuk

B. Colleges ter Admiraliteit

B. COLLEGES TER ADMIRALITEIT

229 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 6 december 1762, houdende
goedkeuring om kapitein Pieter Hendrik Reynst met het schip "de Eendracht" naar 
de Dey en de regering van Algiers en de Bey van Tunis te zenden en houdende 
tevens het besluit deze verleningen van zeereizen aan de admiraliteitscolleges te 
vergoeden.
(1762) 1 stuk
Gedeeltelijk in tweevoud.

230 Aantekening van Pieter Steyn dat kapitein Pieter Hendrik Reynst zijn bezoeken aan 
Algiers en Tunis niet meteen naar de Republiek is gekomen zodat de kosten van 
deze reis niet door de Staten-Generaal vergoed hoeven te worden. Klad.
(1763) 1 stuk

231 Missiven van kapitein Pieter Hendrik Reynst en D. de Nut aan Pieter Steyn, 
houdende protest tegen het inhouden van de betaling door de Staten-Generaal van
de extra kosten gemaakt door het bezoek aan Algiers en Tuni.
1763 3 stukken

232 Missive van Jacob Boreel Jansz. uit Amsterdam aan Pieter Steyn van 27 november 
1763, waarin hij verklaart dat de kapiteins van Stockum en Hondorf door de Raad 
van State en niet uit een verhoging van het last- en veilgeld mogen worden betaald.
1763 1 stuk

C. Verdere bemoeiingen

C. VERDERE BEMOEIINGEN

233 Declaratie van Jan de Thomese aan de Staten-Generaal voor een op 21 September 
1764 geleverde gouden ketting met medaillon voor Friedrich Carl von Moser, 
minister plenipotentiaris van de landgraaf van Hessen in de Republiek. Afschrift, 
(1766).
1764 1 stuk

234 Declaratie van Jan de Thomese aan de Staten-Generaal wegens een in 1766 
geleverde gouden ketting met medaillon. Afschrift.
1766 1 stuk
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235 Stuk houdende de door de Staten-Generaal vastgestelde waarde van verschillende 
soorten goud. Klad.
1766 1 stuk

II. Militie

II. MILITIE
A. Lodewijk Frederik van Saksen-Hildburghausen

A. LODEWIJK FREDERIK VAN SAKSEN-HILDBURGHAUSEN

236 Rekest van Lodewijk Frederik van Saksen-Hildburghausen waarin hij verzoekt om 
uitbetaling van zijn tractement als generaal van de infanterie over de jaren 1742-
1747. Afschrift.
1750 1 stuk

237 Uittreksel uit de resoluties van de Raad van State van 17 februari 1749 houdende 
goedkeuring van het verzoek van Lodewijk Frederik van Saksen-Hildburghausen 
om zijn tractement over het jaar 1747 als generaal van de infanterie alsnog te 
ontvangen. Afschrift, (1750).
1749 1 stuk

238 Missiven van Lodewijk Frederik van Saksen-Hilburghausen aan Pieter Steyn van 30 
September en 20 december 1750, 15 maart en 9 mei 1751 houdende verzoeken om 
hulp bij de inwilliging van zijn rekest betreffende betaling van achterstallige 
traktementen over de jaren 1742-1747 als generaal van de infanterie en 
dankbetuigingen voor de door Steyn geboden hulp bij de inwilliging van dit rekest.
1750, 1751 4 stukken
In het Frans.

239 Aantekeningen van Pieter Steyn naar aanleiding van het rekest van Lodewijk 
Frederik van Saksen-Hilburghausen aan de Raad van State. Klad en concept.
(1751) 1 stuk
Gedeeltelijk in tweevoud.

B. Verdere bemoeiingen

B. VERDERE BEMOEIINGEN

240 Aantekeningen van Pieter Steyn betreffende de vraag wie patenten moet vergeven 
nu prinses Anna is overleden. Concept.
1759 3 stukken

241 Aantekeningen van Pieter Steyn van de standpunten van de zeven gewesten over 
de aanstelling van gouverneurs, commandanten en andere militaire bevelhebbers 
na het overlijden van prinses Anna. Afschrift.
(1759) 1 stuk
In tweevoud.

III. Buitenlandse zaken

III. BUITENLANDSE ZAKEN
A. Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland

A. NEDERLANDSE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGERS IN HET BUITENLAND
Voor correspondentie tussen Steyn en de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het 
buitenland, zie inventarisnummers 1-72.

1. Algemeen

1. ALGEMEEN

242 Aantekeningen van Pieter Steyn op basis van resoluties van de Staten van Holland 
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en West-Friesland over de periode 1730 - 1751 over het al dan niet afscheid nemen 
van Nederlandse vertegenwoordigers van de Staten van Holland en West-Friesland 
voor zij hun post in het buitenland gaan bekleden. Klad.
(1750) 1 stuk

243 Lijst van Nederlandse vertegenwoordigers in Groot-Brittannië over de periode 
1625-1727. Concept.
(1761) 1 stuk

244 Lijst van Nederlandse vertegenwoordigers in Groot-Brittannië over de periode 1711-
1761, in Pruisen over de periode 1721 - 1758 en in de Oostenrijkse Nederlanden over 
de periode 1717 - 1749. Concept.
(1761) 1 stuk

245 Aantekeningen van Pieter Steyn op basis van de resoluties van de Staten van 
Holland en West-Friesland en van de Staten-Generaal over de periode 1727-1728 
betreffende de bevoegdheden van ministers plenipotentiaris op vredescongressen 
en de mogelijkheden tot geheimhouding van bepaalde besluiten. Klad.
(1763) 2 stukken

246 Aantekeningen van Pieter Steyn op basis van de resoluties van de Staten van 
Holland en West-Friesland over de periode 1672-1702, 1747-1759 en 1767 houdende 
de namen van de door de Staten van Holland en West-Friesland voorgedragen 
personen voor de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Concept.
(1767) 1 katern

247 Reglement voor Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland van 26 juli 
1700.
z.d 1 katern
In druk.

248 Aantekening van Pieter Steyn over het 27ste artikel van het reglement van 
Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland.
z.d 1 stuk

2. Bijzonder

2. BIJZONDER
a. Financiën

a. Financiën
a.1 traktementen

a.1 traktementen

249-257 Aantekeningen van Pieter Steyn op basis van resoluties van de Staten van Holland 
en West-Friesland en de Staten-Generaal over de navolgende periode betreffende 
het traktement en de aanstelling van Nederlandse vertegenwoordigers in het 
buitenland. Concepten.
z.d 13 stukken
249 Oostenrijk, 1669-1718, 1 stuk
250 Portugal, Saksen, Keur-Palts, Rusland, Groot-Brittannië; met 

verhandeling over de bevoegdheid van de Raad van State bij het 
vaststellen van de traktementen, 1681-1753, 1 stuk

251 Denemarken, 1685-1759, 1 stuk
252 ,

Denemarken, 1720-1758,
Rusland, 1720-1765, , 2 stukken
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253 Denemarken en Portugal, 1728-1755, 1 stuk
254 Rusland, 1729-1765, 1 stuk
255 Portugal, 1736-1762, 3 stukken
256 Spanje, 1747-1761, 1 stuk
257 Keur-Palts, 1749-1764, 3 stukken

258 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 31juli 
1772, houdende het besluit om het rekest van Philip Saurin, minister in Portugal, 
met het verzoek aan de Staten-Generaal om een verhoging van zijn traktement, 
nader te bekijken. Met bijlagen, 1772. Afschriften.
1772 3 stukken
Bijlagen in tweevoud.

a.2 andere geldelijke steun

a.2 andere geldelijke steun

259 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 8 december 1749 houdende 
het besluit de residentsplaats in Frankfurt op te heffen en het traktement van de 
resident in Keulen te verhogen.
1749 1 stuk

260 Aantekening van Pieter Steyn over een aan Otto Bosch, secretaris en zaakgelastigde
in Frankfurt, te geven vergoeding na het opheffen van de residentsplaats in 
Frankfurt.
(1749) 1 stuk

261 Missive van Charles François Bosc de la Calmette, minister in Portugal aan Hendrik 
Fagel, griffier van de Staten-Generaal, van 1 juni 1756 houdende het verslag van de 
financiële gevolgen van de ernstige aardbeving die Lissabon in 1755 getroffen heeft 
en een verzoek om geldelijke steun. Afschrift; met bijlagen, 1755, 1756, afschriften, 
1756.
1756 7 stukken

262 Declaraties van Cornelis Calkoen, minister plenipotentiaris, over de periode januari-
juni en juli-december 1756 van kosten door hem buiten zijn tractement om 
gemaakt. Afschrift.
(1756) 2 stukken

263 Lijst van betalingen door de Staten-Generaal aan Frans van der Meer en Johan 
Lodewijk Haganus van Wassenaer, ambassadeurs in Spanje, over de periode 1727-
1758 buiten hun traktement om gedaan. Afschrift
(1758) 1 stuk

264 Lijst van betalingen door de Staten-Generaal aan Abraham van Hoey en Mattheus 
Lestevenon, heer van Berkenrode, ambassadeurs in Frankrijk over de periode 1727-
1758 buiten hun gewone traktement om gedaan. Afschrift.
(1758) 1 katern

265 Declaratie van Jacob Jan Gallieris, minister in Regensburg, over de periode januari-
juni 1759, van kosten door hem buiten zijn traktement om gemaakt. Afschrift.
(1759) 1 stuk

266 Aantekeningen van Pieter Steyn betreffende een verzoek van Hendrik van 
Kretschmar, minister in Portugal van 3 september 1761 om geldelijke steun voor het 
aannemen van rouw en het verzorgen van een rouwmaaltijd. Klad; met bijlage, z.d.
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1761 1 stuk en 1 katern
1. Bijlage in druk.
2. Bijlage in tweevoud.

267 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 24 november 1744, 
houdende goedkeuring van een extra betaling aan Barthold Douma van Burmania, 
extraordinaris envoyé bij de keizer van Oostenrijk, en het besluit dat hij elk half jaar 
een declaratie van extra kosten volgens artikel 27 van het reglement voor 
Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland mag doen. Afschrift, (1756).
1744 1 stuk
Voor reglement zie: inventarisnummer 247.

268 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 12 december 1711, houdende
het besluit om aan Albert van der Meer, extraordinaris envoyé in Savoye de kosten 
van een gemaakte reis te vergoeden en het besluit voortaan alle extraordinaris 
envoyés toe te staan declaraties hiervan in te dienen. Afschrift, 1771.
1711 1 stuk

a.3 verdere bemoeiingen

a.3 verdere bemoeiingen

269 Aantekeningen van Pieter Steyn over een langdurig verlof van Bertram Philip 
Sigismund Albrecht, graaf van Gronsfeld Diepenbroeck, extraordinaris envoyé en 
minister plenipotentiaris in Pruisen en de financiële consequenties van dit langdurig
verlof, (1751); concept; met bijlagen. Afschriften, (1751).
1748-1751 6 stukken

270 Rapport van Pieter Steyn over de financiële gevolgen van de door Mattheus 
Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in Frankrijk voorgestelde 
aankoop van een huis in Parijs voor de huisvesting van de Nederlandse legatie. 
Concept.
(1766) 1 stuk

271 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 25 augustus 1767, houdende
het besluit examens van predikanten, gaande naar Nederlandse 
vertegenwoordigers in het buitenland, niet meer te betalen.
(1767) 1 stuk

b. Benoemingen

b. Benoemingen
Zie ook inv.nrs. 243, 244, 246, 249-257.

272 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 27 november 1727 en 20 
januari 1728, houdende het besluit om Jan Rabo, baron van Keppel wederom als 
minister van Pruisen te zenden en houdende een berekening van de financiële 
gevolgen hiervan.
z.d 2 stukken

273 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 10 april 1748, houdende het 
besluit om Charles Bosc de la Calmette als opvolger van Onno Zwier van Haren naar
de protestantse Zwitserse kantons te zenden.
z.d 1 stuk



3.01.24 Raadpensionaris Steyn 57

B. Buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigers in de Republiek

B. BUITENLANDSE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGERS IN DE REPUBLIEK
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
a. Vergaderingen van Pieter Steyn met buitenlandse vertegenwoordigers in de Republiek

a. Vergaderingen van Pieter Steyn met buitenlandse vertegenwoordigers in de 
Republiek

274-283 Aantekeningen gemaakt door Pieter Steyn van vergaderingen met de navolgende 
buitenlandse vertegenwoordigers in de Republiek, klad.

4 stukken, 6 omslagen en 1 pak
274 Vergaderingen met Louis Augustin graaf d'Affry, buitengewoon 

gezant en François Armand d'Usson markies de Bonnac, 
ambassadeur van Frankrijk in de Republiek. Met bijlagen, 1755, 
gedeeltelijk afschriften. 1755, 2 stukken
De bijlagen zijn in het Frans.

275 Vergaderingen met François Armand d'Usson markies de Bonnac, 
ambassadeur van Frankrijk in de Republiek. Met bijlagen, 1755-1756, 
gedeeltelijk afschriften. 1755-1756, 1 omslag
De bijlagen zijn in het Frans.

276 Vergaderingen met Joseph Yorke, minister plenipotentiaris van 
Groot-Brittanië in de Republiek. Met bijlagen, 1755, 1759, 1761, 1762, 
gedeeltelijk afschriften. 1755, 1759, 1761, 1762, 2 stukken
De bijlagen zijn in het Frans.

277 Vergaderingen met Bruno von Hellen, minister van Pruisen in de 
Republiek. Met bijlage, 1756. 1756-1757, 1 omslag
De bijlage is in druk.

278 Vergaderingen met Louis Augustin graaf d'Affry, ambassadeur van 
Frankrijk in de Republiek. Met bijlagen, 1756-1762, gedeeltelijk 
afschriften. 1756-1762;, 1 pak
De bijlagen zijn in het Frans.

279 Vergadering met Johann Heinrich Kauderbach, minister van de 
keurvorst van Saksen in de Republiek. 1757, 1 stuk

280 Vergaderingen met Thaddaus baron van Reischach, ambassadeur 
van Oostenrijk in de Republiek. Met bijlagen, 1758, afschrift. 1757, 
1758, 1765, 1 omslag
De bijlage is in het Frans.

281 Vergaderingen met Prevost, secretaris van de Franse legatie in de 
Republiek. Met bijlagen, 1762, afschriften. 1762-1763, 1 omslag
De bijlagen zijn in het Frans.

282 Vergaderingen met Louis de Cordevac d'Havrincourt, ambassadeur 
van Frankrijk in de Republiek. Met bijlage, 1763. 1763, 1764, 1 omslag
De bijlage is in het Frans.

283 Vergadering met Frederik Willem von Thulemeyer, minister van 
Pruisen in de Republiek. 1765, 1 stuk

b. Verdere bemoeiingen

b. Verdere bemoeiingen

284 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 12 februari 1752, houdende 
het besluit de resolutie van 20 april 1709 met de verplichting voor buitenlandse 
gezanten om in Den Haag te wonen, strikt na te komen.
1752 1 stuk

285 Missive van Aleksander Romanovic graaf Worenzov, Russische ambassadeur in de 
Republiek aan Pieter Steyn van 19 november 1764, houdende een aanklacht tegen 



58 Raadpensionaris Steyn 3.01.24

de boekverkoper Straatman wegens belediging van de Russische Tsarina in een 
drukwerk. Met bijlagen, 1764, afschriften.
1764 6 stukken
Gedeeltelijk in het Frans.

286 Aantekeningen betreffende het huis van de Spaanse legatie in Den Haag, op basis 
van resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland over de periode 1708-
1714. Concept.
z.d 1 stuk

287 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 11 april 1742 houdende het 
besluit niet meer te vergaderen over door buitenlandse gezanten gedane 
mondelinge voorstellen. Afschrift, z.d.
1742 1 stuk

2. Bijzonder

2. BIJZONDER
a. Financiën

a. Financiën

288 Aantekeningen betreffende de verpondingen te betalen over het huis van de Franse
legatie in Den Haag. Klad; met bijlage, 1756, afschrift, 1758.
(1758) 2 stukken
De bijlage is in het Frans.

289 Lijst van belastingvrijdommen die buitenlandse vertegenwoordigers in de 
Republiek genieten, door Pieter Steyn opgesteld op basis van resoluties van de 
Staten van Holland en West-Friesland over de periode 1697-1720. Concept.
z.d 1 stuk

b. Erkenningsbeleid

b. Erkenningsbeleid

290 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 21 mei 1748, houdende het 
besluit om Nicolaes van Denecken te erkennen als resident van de Hanzesteden 
Lübeck en Bremen in de Republiek. Afschrift, (1750).
1748 1 stuk

291 Aantekeningen van Pieter Steyn voor de hertog van Brunswijk betreffende de 
beslissingen over de toelating van Nicolaes van Denecken als resident van de 
Hanzesteden Lübeck en Bremen in de Republiek over de jaren 1745-1748. Klad.
1750 1 stuk

292 Aantekeningen van Pieter Steyn op basis van resoluties van de Staten-Generaal van
10 oktober 1727 en van de Staten van Holland en West-Friesland over de jaren 1732-
1765, betreffende het toelatings- en erkenningsbeleid voor buitenlandse gezanten 
in de Republiek. Concept.
(1765) 1 stuk

293 Uittreksels uit de resoluties van de Staten-Generaal van 17 en 19 december 1715, 
houdende het besluit dat na onenigheid met de keurvorst van Keulen, Jean François
Magis, de resident van de keurvorst van Keulen in de Republiek het grondgebied 
binnen 72 uur moet hebben verlaten. Afschrift, z.d.
1715 2 stukken

294 Aantekening van Pieter Steyn, dat op 10 oktober 1727 in de Staten-Generaal 
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besloten is geen mensen die in de Republiek geboren zijn te erkennen als 
buitenlands gezant in de Republiek. Klad.
z.d 1 stuk

C. Consuls

C. CONSULS

295 Instrukties voor buitenlandse consuls in Denemarken, opgesteld op 20 februari 
1749. Afschrift.
(1749) 1 stuk

296 Uittreksel uit een missive uit Parijs van 24 december 1750, houdende de 
voorschriften van de koning van Frankrijk voor consuls in Frankrijk residerende.
(1760) 1 stuk
In het Frans.

297 Aantekening van Pieter Steyn dat in de Republiek verscheidene consuls zijn 
toegelaten zonder de clausule van onderdanigheid te hebben onderschreven. Klad.
(1760) 1 stuk

298 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 26 September 1676, 
houdende het besluit om Jan Baptista Battaglini te benoemen tot consul in Ancona.
z.d 1 stuk

D. Diplomatieke onschendbaarheid

D. DIPLOMATIEKE ONSCHENDBAARHEID

299 Missive van Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode, ordinaris ambassadeur in 
Frankrijk aan (Hendrik Fagel, griffier van de Staten-Generaal) van 6 februari 1772, 
1772. Afschrift; met als bijlage een rapport over de onschendbaarheid van 
diplomaten. Afschrift.
1772 2 stukken
De bijlage is in het Frans.

300 Memorie van Pestel betreffende het rapport over de onschendbaarheid van 
diplomaten; met begeleidend schrijven. Afschriften.
1772 2 stukken
In het Frans.

301 Akte van indemniteit zoals door de Staten-Generaal wordt meegegeven aan 
Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland. Afschrift.
z.d 1 stuk

E. Defensie-, handels- en alliantieverdragen

E. DEFENSIE-, HANDELS- EN ALLIANTIEVERDRAGEN
1. Verdragen gesloten tussen de Staten-Generaal en buitenlandse mogendheden

1. VERDRAGEN GESLOTEN TUSSEN DE STATEN-GENERAAL EN BUITENLANDSE 
MOGENDHEDEN

302 Aantekeningen van Pieter Steyn over het 23ste artikel van het 
concepthandelsverdrag tussen de Staten-Generaal en Frankrijk te sluiten, 
betreffende de vrije handel op de vijand, op basis van missiven van Isaac Thomas 
de Larrey, minister sine caractere in Frankrijk, Dirk van Marselis, minister in 
Frankrijk en resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland over de periode
1750-1754; klad; met bijlagen, afschriften, (1754).
1750-1754 13 stukken en 1 katern
1. Bijlagen gedeeltelijk in druk.
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2. Bijlagen gedeeltelijk in het Frans.
3. Een van de bijlagen in tweevoud.

303 Uittreksel uit de vrede van Münster gesloten tussen de Staten-Generaal en Spanje 
in 1648, houdende een artikel betreffende de vrije handel op de vijand behalve in 
contrabande.
(1756) 1 stuk
In het Frans.

304 Aantekening van Pieter Steyn op basis van resoluties van de Staten-Generaal en de 
Staten van Holland en West-Friesland over de periode 1654-1657 betreffende 
onderhandelingen met Groot-Brittannië over een marineverdrag, in het bijzonder 
over het recht van visitatie van schepen. Concept.
(1756) 1 stuk

305 Uittreksel uit het handelsverdrag gesloten tussen de Staten-Generaal en Groot-
Brittannië op 31 juli 1667 en bevestigd door stadhouder-koning Willem III in 
augustus 1689, houdende het besluit elkaar niet meer belasting te laten betalen 
dan andere vreemde mogendheden.
(1756) 1 stuk
In het Latijn.

306 Uittreksels uit de verdragen tussen de Staten-Generaal en Groot-Brittannië 
gesloten in 1667, 1668, 1678, 1701, 1702, 1716, houdende de artikelen uit deze 
verdragen waarin de beloften over wederzijdse hulp in geval van nood vastgelegd 
zijn.
(1756) 1 katern
In het Frans.

307 Uittreksels uit de resoluties en secrete resoluties van de Staten van Holland en 
West-Friesland van 2 maart 1674 tot 20 september 1676, betreffende het achtste 
artikel in het marineverdrag gesloten tussen de Staten-Generaal en Groot-Brittanië 
over vrije vaart op de vijand, (1756).
z.d 1 stuk

308 Missive van de extraordinaris bezending in Groot-Brittanië aan de Staten-Generaal 
van 18 september 1674 over de voortgang in de onderhandelingen over de 
verdragen van de marine en over Indië.
(1756) 1 stuk
In druk.

309 Conceptverdrag van de marine te sluiten tussen de Staten-Generaal en Groot-
Brittannië, zoals het op 11 september 1674 is voorgedragen aan de Staten-Generaal,
met aanmerkingen op dit concept.
(1756) 2 katernen en 1 stuk
1 . In druk.
2. Conceptverdrag in het Latijn.

310 Verdrag van de marine gesloten op 1 december 1674, met aantekeningen van Pieter 
Steyn met vergelijkingen met de bepalingen in andere handelsverdragen.
(1756) 1 katern
Verdrag in druk.

310A Uittreksels uit de secrete resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland 
van 23 maart 1678 houdende het defensieverdrag tussen Groot-Brittannië en de 
Republiek.



3.01.24 Raadpensionaris Steyn 61

(1756) 1 katern
Verdrag in het Frans.

311 Uittreksels uit verdragen door de Staten-Generaal en resp. Frankrijk en Groot-
Brittannië gesloten, van 1678, 1713, 1744, betreffende de garantiebepalingen in deze
verdragen over het gestand doen van het in het verdrag bepaalde. Klad.
(1756) 1 stuk
In het Frans

312 Verdrag gesloten op 20 mei 1681 tussen de Staten-Generaal en Turkije. Afschrift, 
(1756).
1681 1 katern

313 Verdrag gesloten tussen de Staten-Generaal en de Staten-Generaal der Spaanse 
Nederlanden over de opvolgingskwestie van koning Karel II van Spanje, met het 
besluit beiden de erfprins van Beieren te steunen in diens aanspraken op de 
Spaanse troon. Afschrift, (1756).
1698 1 stuk
In het Frans.

314 Verdrag op 28 juni 1728 gesloten tussen de Staten-Generaal en Groot-Brittanië. 
Afschrift, (1756)
1728 1 katern
In het Latijn.

315 Akte waarbij Christiaan, koning van Denemarken en Noorwegen zijn 
afgevaardigden naar een conferentie over een handelsverdrag ter vernieuwing van 
de verdragen van 1705 en 1720, volmacht geeft elke overeenkomst die zij 
goedkeuren te sluiten. Afschrift, (1756).
1731 1 stuk

316 Handels- en defensieverdrag op 11 september 1731 gesloten tussen de Staten-
Generaal en Denemarken. Afschrift, (1756).
1731 1 stuk
In het Frans.

317 Akte houdende een aanvullend artikel over de douanelasten op het handelsverdrag 
op 11 september 1731 gesloten tussen de Staten-Generaal en Denemarken. Afschrift,
(1756).
1731 1 stuk
In het Frans.

318 Aantekeningen van Pieter Steyn op basis van resoluties en secrete resoluties van de 
Staten van Holland en West-Friesland over de jaren 1731, 1732, betreffende het 
verdrag van Wenen van 16 maart 1731 gesloten tussen Oostenrijk en Groot-
Brittannië waartoe de Staten-Generaal op 23 februari 1732 zijn toegetreden, 
houdende de besluiten om elkaar defensief te steunen en door middel van de 
Pragmatieke Sanctie de opvolging van Maria Theresia als keizerin van Oostenrijk na 
het overlijden van haar vader te garanderen, (1756), klad; met bijlagen, afschriften, 
(1756).
1731, 1732 8 katernen en 1 stuk
1. Alle bijlagen zijn in druk.
2. De bijlagen zijn gedeeltelijk in het Latijn.
3. De bijlagen bevatten de tekst van de verdragen en van de Pragmatieke Sanctie.

319 Aantekeningen van Pieter Steyn betreffende verdragen gesloten door de Staten-
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Generaal met Spanje en Portugal betreffende de verovering van vijandige plaatsen. 
Klad.
1763 1 stuk

320 Lijst van verdragen door de Staten-Generaal gesloten in de periode 1669-1699 met 
buitenlandse mogendheden. Klad.
z.d 1 stuk

2. Verdragen gesloten tussen buitenlandse mogendheden

2. VERDRAGEN GESLOTEN TUSSEN BUITENLANDSE MOGENDHEDEN

321 Uittreksel uit David Hume's "History of England" betreffende het verdrag van Dover 
in 1672 tussen Groot-Brittannië en Frankrijk gesloten
(1756) 1 stuk

322 Handels- en zeevaartverdrag op 23 augustus 1742 gesloten tussen Denemarken en 
Frankrijk. Afschrift, (1756).
1742 1 katern
1. In druk.
2. In het Frans.

323 Akte van 1 mei 1756 vaarbij de gevolmachtigde ministers van Frankrijk en Oostenrijk
beloven elkaars grondgebied niet te schenden, en waarbij Oostenrijk beloofd geen 
partij te zullen trekken in het conflict tussen Frankrijk en Groot-Brittannië over de 
koloniën. Afschrift.
1756 1 stuk
In het Frans.

324 Defensieverdrag op 1 mei 1756 gesloten tussen Frankrijk en Oostenrijk. Afschrift.
1756 1 katern
In het Frans.

325 Concept-neutraliteitsverdrag van begin mei 1757 te sluiten tussen Oostenrijk en 
George II koning van Groot-Brittannië als heer van Hannover. Afschrift.
1757 1 stuk
In het Frans.

326 Verdrag op 11 juli 1757 gesloten tussen Frankrijk en Denemarken over de neutraliteit
van Bremen en Vehrden. Afschrift.
1757 1 stuk
In het Frans.

327 Defensieverdrag op 11 april 1758 als uitbreiding van het verdrag van 16 januari 1756 
gesloten tussen Pruisen en Groot-Brittannië. Afschrift.
1758 1 stuk
In het Frans.

328 Handelsverdrag op 1 april 1769 gesloten tussen Frankrijk en de stad Hamburg.
1769 1 katern
1. In druk.
2. Gedeeltelijk in het Frans, gedeeltelijk in het Latijn.

329 Defensieverdrag op 6 juli 1771 gesloten tussen Oostenrijk en Turkije. Afschrift.
1771 1 stuk
In het Frans.
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3. Gevolgen van gesloten verdragen

3. GEVOLGEN VAN GESLOTEN VERDRAGEN

330 Uittreksels uit de resoluties van de Staten-Generaal van 5 oktober, 5 en 15 
november 1674 en 3 januari 1675, houdende protesten van sir William Temple, de 
Engelse ambassadeur in de Republiek over de aanhouding van twee Engelse 
schepen door de admiraliteit van Zeeland in tegenspraak met het gesloten 
marineverdrag. Afschriften, (1756).
1674, 1675 1 katern en 1 stuk
1. De resolutie van 5 november is in tweevoud.
2. Voor verdrag zie inventarisnummer 310.

331 Uittreksels uit de secrete resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland 
van 2 februari tot 24 april 1743 houdende het besluit om buiten de volgens het 
verdrag van Wenen (1731-1732) te verlenen steun, alles te doen wat in het vermogen
van de Republiek ligt om Maria Theresia als keizerin van Oostenrijk erkent te krijgen
en de vrede te bevorderen. Afschriften, (1756); met bijlagen, (1756).
1743 1 katern
1. In druk.
2. Voor verdrag zie inventarisnummer 318.

332 Memorie van Pieter Steyn betreffende door de Republiek, Oostenrijk en Groot-
Brittannië volgens de verdragen van 1732 (Wenen), 1745 (Warschau) en 1748 (Aken) 
te verlenen steun bij moeilijkheden met andere landen. Klad.
(1756) 1 stuk

F. Financiën van buitenlandse mogendheden

F. FINANCIËN VAN BUITENLANDSE MOGENDHEDEN
1. Algemeen

1. ALGEMEEN

332A Lijst van buitenlandse mogendheden en handelshuizen met de hoogte van de 
schulden die ze hebben, uitstaan bij de Nederlandse bankiers. Afschrift.
1772 1 stuk

2. Bijzonder

2. BIJZONDER
a. Groot-Brittannië

a. Groot-Brittannië

333 Staat houdende de bedragen waarvoor Groot-Brittannië over de periode 1762-1766
naar andere landen van de wereld heeft geëxporteerd en uit andere landen heeft 
geïmporteerd. Afschrift.
1766 1 stuk
In het Frans.

334 Rapport opgemaakt door de minister van financiën van Groot-Brittannië aan het 
het einde van het parlementaire jaar 1770, houdende een overzicht van de 
financiële situatie in Groot-Brittannië. Afschrift.
1771 1 katern
In het Engels.

b. Pruisen

b. Pruisen

335 Akte waarbij koning Frederik II van Pruisen de berechting van Nederlandse 
bankroutiers die zich in Pruisen bevinden regelt. Afschrift.
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1771 1 stuk
c. Zweden

c. Zweden

336 Rapport over het systeem van de Zweedse overheidsfinanciën over de jaren 1765 en
1769. Afschrift.
(1769) 1 katern
In het Frans.

G. Militie van Groot-Brittannië

G. MILITIE VAN GROOT-BRITTANNIË

337 Lijsten van de geldelijke voorzieningen die getroffen moeten worden om het Britse 
leger over de jaren 1759 en 1765 te kunnen onderhouden en een lijst van mogelijke 
bronnen om deze kosten te dekken. Afschriften.
1759, 1765 2 stukken
In het Engels.

H. De marine van buitenlandse mogendheden

H. DE MARINE VAN BUITENLANDSE MOGENDHEDEN

338 Akte waarbij koning George II van Groot-Brittannië regels opstelt voor de colleges 
ter Admiraliteit en de zeelieden bij het veroveren en vernietigen van vijandelijke 
schepen en houdende de belofte de beloning voor de vernietiging van schepen 
nader in een akte te regelen.
1756 1 katern
1. In druk.
2. In het Engels.

339 Akte waarbij koning George II van Groot-Brittannië op 7 juli 1756 aan zeelui een 
beloning uitlooft voor het vernietigen van vijandelijke schepen, troepen en 
materiaal. Afschrift.
1756 1 katern
In het Engels.

340 Rapport van Charles François Bosc de la Calmette, minister in Denemarken over de 
sterkte van de zeemacht van Denemarken. Afschrift; met een bijgewerkte lijst van 
het aantal en de sterkte der schepen, 1768, afschrift.
1768 2 stukken

341-344 Lijsten van de aantallen schepen in dienst van de hierna volgende landen, met 
opgave van de namen der schepen, de hoeveelheid manschappen en kanonnen per 
schip en de ouderdom van de schepen.
1768-1770 4 stukken
341 Denemarken, over het jaar 1768

In het Engels.
342 Spanje, over het jaar 1769

In het Engels.
343 Frankrijk, over het jaar 1770

In het Engels.
344 Groot-Brittannië, over het jaar 1770

In het Engels.

345 Missiven van Jan Walraad van Welderen, extraordinaris envoyé en minister 
plenipotentiaris in Groot-Brittannië aan (Hendrik Fagel, griffier van de Staten-
Generaal) en Pieter Steyn over de periode januari-maart 1771, betreffende het 
verloren gaan van het schip "de Koopman" voor de kust van Deal. Gedeeltelijk 
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afschriften; met bijlagen, 1771, gedeeltelijk afschriften.
1771 6 stukken en 1 katern
Bijlagen gedeeltelijk in het Frans gedeeltelijk in het Engels.

346 Akte verleden voor Jelmer de Bruijn, notaris in Amsterdam door Lodewijk Verwer 
en Theunis Meyndertszoon Buytendijk houdende de verklaring van het verloren 
gaan van het schip "de Koopman" op 13 januari 1771 voor de kust van Deal. Afschrift.
1771 1 stuk

347 Missiven van Hendrik Soermans, commissaris in Dantzig, aan de Staten-Generaal 
van 19 september en 5 oktober en een resolutie van de Staten-Generaal van 28 
september 1772 over de inbeslagname door Pruisische schepen van het vaarwater 
bij Termunde. Afschriften.
1772 3 stukken

I. Handel met het buitenland

I. HANDEL MET HET BUITENLAND
1. Groot-Brittannië

1. GROOT-BRITTANNIË

348 Memorie van John Goodricke voor Pieter Steyn, houdende een overzicht van de 
handel tussen Groot-Brittannië en de Republiek over de periode 1700-1750 en 
houdende goedkeuring van de plannen tot verbetering van het belastingstelsel in 
de Republiek om de handel te doen herstellen. Met begeleidend schrijven van 18 
maart 1754 aan Pieter Steyn over de houding van het Zeeuwse admiraliteitscollege 
over "de Propositie", 1754.
1753 1 katern en 1 stuk

349 Aantekeningen van Pieter Steyn op basis van resoluties van de Staten van Holland 
en West-Friesland over de periode 1739-1748, betreffende de vrije vaart op de 
vijand en de hoeveelheid handel door de Republiek met Groot-Brittannië gevoerd 
tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog. Klad.
(1756) 1 katern

2. Luik

2. LUIK

350 Missive van d'Oultremont de Wegemont aan de graaf van Ludensigh houdende een 
hernieuwde aandrang voor het aanleggen van een weg tussen 's-Hertogenbosch en
Luik ter bevordering van de handel. Afschrift; met bijlage, 1765, afschrift, 1770.
1770 2 stukken
In het Frans.

3. Duitse Staten, via de Rijn

3. DUITSE STATEN, VIA DE RIJN

351 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 26 juli 
1718 houdende het besluit de memorie van Keyservelt betreffende belemmeringen 
in de Rijnhandel door de veelheid van tollen nader te bestuderen. Afschrift, 1770; 
met bijlage, 1718, afschrift, (1768).
1718 1 stuk en 1 katern

352 Uittreksel uit de resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland van 20 
augustus 1718 houdende dank aan Keyservelt voor zijn memorie over de Rijnhandel 
en het besluit naar een volgend tolcongres een afgevaardigde te sturen. Afschrift, 
(1770).
1718 1 katern
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353 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 6 en 9
juli, 11 augustus en 12 oktober 1768 en 25 augustus 1770 betreffende missiven van 
Carl Friedrich von Wartensleben, minister plenipotentiaris in Keur-Palts, houdende 
rapporten over ernstige belemmeringen in de Rijnhandel door de veelheid van 
tollen en de hoogte van de tolgelden die nergens schriftelijk vastliggen. Met 
bijlagen, 1768, 1770.
1768, 1770 3 stukken en 5 katernen
1. In druk.
2. Bijlagen gedeeltelijk in het Frans.
3. Met lijst van de tolgelden opgesteld door de koning van Pruisen.

354 Aantekeningen van Pieter Steyn over knelpunten in de Rijnhandel. Concept.
(1770) 1 stuk

4. Spanje

4. SPANJE

355 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland over de 
periode 1740-1748 betreffende de handel tussen Spanje en Groot-Brittannië tijdens 
de Oostenrijkse Successieoorlog Afschriften; met bijlagen, 1739, 1740, afschriften, 
(1756).
1740-1748 3 katernen en 1 stuk

J. Diplomatieke verhouding met het buitenland

J. DIPLOMATIEKE VERHOUDING MET HET BUITENLAND
1. Marokko en Algiers

1. MAROKKO EN ALGIERS

356 Aantekeningen van Pieter Steyn op basis van resoluties van de Staten-Generaal 
over de periode 1735-1757 over bezendingen van de Dey van Tripoli aan de Staten-
Generaal in 1735, 1749 en 1757. Concept.
(1757) 1 katern

357 Aantekeningen van Pieter Steyn op basis van resoluties van de Staten-Generaal 
over de periode februari-november 1749, houdende het verslag en de besluiten 
genomen tijdens het bezoek van Ali Effendi, ambassadeur van de Dey van Tripoli in 
de Republiek, (1757), concept; met bijlagen. Afschriften, (1757).
1749-1751 4 stukken

358 Aantekeningen van Pieter Steyn op basis van resoluties en secrete resoluties van de 
Staten-Generaal over de jaren 1767 en 1768, betreffende diplomatieke problemen 
met Marokko. Concept; met bijlagen, 1767, 1768, afschriften, 1768.
1768 7 stukken en 1 katern

359 Missive van Jacob Boreel Jansz. aan Pieter Steyn van 15 juni 1768 en 12 juni 1769 
betreffende ernstige diplomatieke problemen met Marokko.
1768, 1769 2 stukken

360 Missiven van Gerard Daniel Denick burgemeester in Rotterdam aan Pieter Steyn 
van 15 juni 1768 betreffende te nemen maatregelen om de diplomatieke 
verhouding met Marokko te verbeteren en met Algiers te bestendigen.
1768 1 stuk

361 Missive van de Dey van Algiers aan prins Willem V van Oranje Nassau, van 20 
augustus 1768 waarin de Dey zijn vriendschap aanbiedt. Afschrift.
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1768 1 stuk
Translaat uit het Turks door J.J. Schultens.

2. Keur-Keulen

2. KEUR-KEULEN

362 Rapport van Carl Friedrich von Wartensleben, minister plenipotentiaris in Keur-Palts
aan prins Willem V van Oranje-Nassau, houdende een voorstel om de vriendschap 
van Keur-Keulen te winnen door het geven van subsidies. Afschrift.
1770 1 stuk

363 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten-Generaal van 31 december 1770, 
houdende goedkeuring van het subsidieverdrag gesloten met Keur-Keulen. Met 
bijlage, 1770, afschrift.
1770 2 stukken
Bijlage in het Frans.

364 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van
28 januari 1771, houdende de opdracht aan de commiezen van financiën om aan de 
vorst van Keur-Keulen de tweede termijn van de subsidie te betalen.
1771 1 stuk

K. Verdere bemoeiingen

K. VERDERE BEMOEIINGEN

365 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten-Generaal van 22 januari 1715, 
houdende de instructies voor de extra-ordinaris ambassadeurs betreffende het 
opstellen van een artikel over de visitatie en inbeslagname van schepen. Afschrift, 
(1756).
1715 1 stuk

366 Aantekeningen van Pieter Steyn, betreffende aanspraken van Pruisische 
onderdanen op bezittingen of erfenissen in de Republiek over de periode 1748 - 
1766. Concept.
(1766) 1 stuk

367 Missive van Rochford aan Joseph Yorke, minister plenipotentiaris van Groot-
Brittannië in de Republiek van 24 november 1769, betreffende een voorstel van het 
hof van Saksen om prins Frederik van Saksen te laten benoemen tot aartsbisschop 
van Badeborn. Afschrift; met bijlage, 1769, afschrift.
1769 2 stukken
1. Missive in het Engels.
2. Bijlage in het Frans.

368 Missiven van Gerard Daniel Denick en Dirk Rudolf Wijckerheld Bisdom, 
burgemeesters van Rotterdam, van 15, 17, 19 en 28 augustus 1772 aan Johan 
Geelvinck, minister plenipotentiaris in de Oostenrijkse Nederlanden en van 20, 23 
en 27 augustus 1772 aan Pieter Steyn, betreffende het gevangennemen door de 
magistraat van Brussel van een Rotterdams poorter, Jean la Coste Jeune. 
Gedeeltelijk afschriften.
1772 5 stukken

369 Missive van Johan Geelvinck, minister plenipotentiaris in de Oostenrijkse 
Nederlanden aan de Staten-Generaal van 21 September 1772 betreffende 
overstromingen van de rivieren de Dijle en de Demer. Afschrift; met bijlagen, 1772, 
afschriften.
1772 4 stukken
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370 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 5 oktober 1772, betreffende 
een missive van Philip Saurin, minister in Portugal, van 8 September 1772, 
betreffende door de koning van Portugal uitgegeven richtlijnen over het 
inspecteren van schepen op contrabande. Met bijlage, 1772, afschrift.
1772 2 stukken

371 Aantekeningen van stadhouder-koning Willem III van Oranje-Nassau, houdende 
een (niet uitgesproken) toespraak voor het parlement van Engeland met het 
verzoek een goede plaatsvervanger aan te wijzen voor tijdens zijn afwezigheid. 
Afschrift.
z.d 1 stuk
In het Frans.

IV. Handelscolleges

IV. HANDELSCOLLEGES
A. West-Indische Compagnie

A. WEST-INDISCHE COMPAGNIE
1. Handel op Essequebo en Demarary

1. HANDEL OP ESSEQUEBO EN DEMARARY

372 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal en de Staten van Holland en 
West-Friesland over de periode 1750-1770 betreffende het geschil in de WIC tussen 
de kamer Amsterdam en de kamer Zeeland over de handel op Essequebo en 
Demarary. Afschriften, 1770.
1750-1770 1 stuk

373 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 3 oktober 1771, houdende 
afwijzing van het rekest van de inwoners van Essequebo en Demarary met een 
verzoek om vrije handel. Met aantekeningen van Pieter Steyn, 1771, klad.
1771 1 stuk

374 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 14 oktober 1771 houdende 
een voorstel van de Staten van Holland en West-Friesland om in het verbod op vrije
handel op Essequebo en Demarary enige verlichting te brengen.
1771 1stuk

375 Uittreksel uit de secrete resoluties van de Staten-Generaal van 14 november 1771 
met een reactie op het rekest van 3 oktober 1771 over de vrije invoer van slaven in 
Essequebo en Demarary.
1771 1 stuk

376 Uittreksel uit de resoluties van de Staten-Generaal van 14 november 1771 houdende
een uittreksel uit de resoluties van de Staten van Zeeland van 4 november 1771, 
houdende goedkeuring van het door de Staten van Holland en West-Friesland 
gedane voorstel tot verlichting van het verbod op de vrije handel op Essequebo en 
Demarary.
1771 1 stuk

V. Het Huis van Oranje Nassau

V. HET HUIS VAN ORANJE NASSAU
voor correspondentie tussen Steyn en leden van het huis van Oranje-Nassau, zie inventarisnummer 
73-75
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A. Algemeen

A. ALGEMEEN

377 Lijst van enige nakomelingen van prins Willem I van Oranje-Nassau en Anna van 
Buren, opgesteld naar aanleiding van het 11e artikel van het plakkaat van de Staten-
Generaal van 22 juli 1749.
(1749) 1 stuk
1. In druk.
2. Onvolledig.

B. Bijzonder

B. BIJZONDER
1. Bezittingen

1. BEZITTINGEN

378 Memorie van Curt Heinrich von der Luhe over de onderhandelingen tussen de 
keizerin van Oostenrijk en het huis van Oranje-Nassau over te verlenen privileges 
voor de Duitse bezittingen van dit huis. Afschrift.
1752 1 katern
In het Frans.

379 Memorie van F. d' Eyben over de voor- en nadelen van het verheffen van de Duitse 
bezittingen van het huis van Oranje-Nassau tot een ondeelbare vrijheerlijkheid. 
Afschrift.
1752 1 stuk
In het Frans.

380 Aantekeningen betreffende de wens van prins Willem IV van Oranje-Nassau om zijn
bezittingen in Duitsland te laten verheffen tot een ondeelbare vrijheerlijkheid, die 
via de vrouwelijke en de mannelijke lijn vererfd, kan worden. Afschrift.
(1752) 2 stukken
In het Frans.

381 Memorie houdende de voordelen voor de Republiek van de Duitse bezittingen van 
het huis van Oranje-Nassau, in vredes- en in oorlogstijd. Afschrift.
(1752) 1 stuk
In het Frans.

2. Financiën

2. FINANCIËN

382 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 1593-
1679, betreffende toelagen te verlenen aan de leden van het huis van Oranje-
Nassau. Afschriften, (1760).
1593-1679 1 stuk

383 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland en de 
Staten-Generaal van 15 maart 1760, betreffende het voorstel van de Staten van 
Overijssel over een toelage te verlenen aan prinses Carolina van Oranje-Nassau.
1760 2 stukken

3. Erfstadhouderschap

3. ERFSTADHOUDERSCHAP
zie ook inventarisnummers 389, 394, 395.

384 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Friesland van 19 augustus 1748, 
houdende uitbreiding van het erfstadhouderschap in de vrouwelijke lijn.
1754 1 stuk
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385 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Stad en Lande van Groningen van 2 
december 1749 houdende uitbreiding van het erfstadhouderschap in de vrouwelijke
lijn volgens dezelfde voorwaarden als in Friesland.
1754 1 stuk

386 Aantekeningen betreffende een in 1767 gevoerde discussie over de door de 
gemeenten ingebrachte punten in het reglement van 1748 voor het gewest 
Friesland, betreffende het stadhouderlijk aandeel in Friese bestuurszaken. Afschrift.
1767 1 katern

387 Missiven betreffende het verzoek van de Friese grietmannen om onder Willem V 
weer als edelen in de landdag te mogen verschijnen en niet zoals in artikel 1 van het 
reglement van 1748 is vastgelegd als gewone afgevaardigden der gemeenten. 
Afschriften, 1767.
1766, 1767 4 stukken
Een missive is in het Frans.

388 Lijst van de gedeputeerden in de landdag van Friesland voor het jaar 1767, 
uitgesplitst naar de vier kwartieren. Afschrift.
(1768) 1 stuk

4. Voogdij

4. VOOGDIJ
zie ook inventarisnummers 189-193.

389 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Friesland betreffende het 
erfstadhouderschap, de uitbreiding van de erfopvolging tot de vrouwelijke lijn en 
de voogdij over prins Willem V na de dood van prins Willem IV.
1748-1755 1 katern

390 Missive van Curt Heinrich von der Luhe aan Pieter Steyn waarin de eerste aandringt 
de voogdij over prins Willem V net zo te regelen als de regeling die hiervoor in 
Duitsland is opgesteld, 1752, afschrift; met bijlage, afschrift, 1752.
1750 2 stukken
Missive in het Frans, bijlage in het Duits.

391 Rapport van Curt Heinrich von der Luhe betreffende eventuele inkomsten en 
uitgaven samenhangende met de voogdij van Gouvernante prinses Anna over haar 
kinderen, met een balans van de geschatte inkomsten en uitgaven en een 
verklaring van de posten van de balans. Afschrift.
1752 1 katern
In het Frans.

392 Rapport van Curt Heinrich von der Luhe over te treffen maatregelen bij het 
overlijden van Mouvementen prinses Anna, voor de meerderjarigheid van haar 
zoon, prins Willem V. Afschrift.
1752 1 katern
In het Frans.

393 Uittreksel uit een memorie van Curt Heinrich von der Luhe van 31 januari 1754 
houdende de redenen waarom prinses Carolina geen voogd over haar broer, prins 
Willem V kan zijn bij haar meerderjarigheid. Afschrift.
1754 1 stuk
In het Frans.
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394 Memorie van Curt Heinrich von der Luhe van 4 april 1754 betreffende pogingen van 
Gouvernante prinses Anna om prinses Carolina het erfstadhouderschap over 
Friesland en Groningen te geven en houdende tevens voorstellen om dit te 
verhinderen. Afschrift.
1754 1 stuk
In het Frans.

395 Memorie van Isaac Thomas de Larrey van 8 april 1754 houdende voorstellen om bij 
verwerping van de huidige voogdijvoorstellen door Friesland en Groningen de 
regelingen omtrent de voogdij en het erfstadhouderschap te ontkoppelen. 
Afschrift.
1754
1. In het Frans.
2. In tweevoud.

396 Memorie waarin Wijbrand van Itsma en Epo Sjuck van Burmania een negatieve 
reactie geven op het voogdijvoorstel van prinses Anna. Afschrift; met begeleidend 
schrijven, 1754 mei 26, afschrift.
1754 2 stukken

397 Memorie van Epo Sjuck van Burmania aan prinses Anna, houdende afkeuring van 
haar voogdijvoorstellen van 26 november 1754, afschrift; met begeleidend 
schrijven. Afschrift.
1754 9 november 29 2 stukken

398 Memorie van Wijbrand van Itsma voor Isaac Thomas de Larrey over het reglement 
van voogdij voor Friesland. Afschrift.
1754 1 stuk

399 Memorie betreffende de mogelijkheid prinses Carolina de voogdij over prins Willem
V te geven bij haar meerderjarigheid.
1754 1 stuk
In het Frans.

400 Memorie houdende kritiek op de gewesten die het voogdijvoorstel van Holland 
afwijzen en zelf niet met een alternatief komen. Afschrift.
(1754) 1 katern
In het Frans.

401 Missive van de burgemeesters en de raad van de stad Groningen aan prinses Anna 
houdende protest tegen het voorstel van de Groninger Ommelanden om niet alleen
degenen die de beschikkingen omtrent de voogdij moeten uitvoeren, maar alle 
leden van de Staten van Stad en Lande van Groningen de eed op deze 
beschikkingen af te laten leggen. Afschrift.
1754 1 stuk

5. De verschillende leden van het huis van Oranje-Nassau

5. DE VERSCHILLENDE LEDEN VAN HET HUIS VAN ORANJE-NASSAU
a. Gouvernante prinses Anna

a. Gouvernante prinses Anna

402 Rapport van Samuel Koenig over de volgorde van de titels van prinses Anna. 
Afschrift.
1752 1 stuk
In het Frans.
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403 Aantekeningen van Curt Heinrich von der Luhe over het rapport van Samuel Koenig 
omtrent de volgorde van de titels van prinses Anna. Afschrift.
1752 1 stuk
In het Frans.

b. Prinses Carolina

b. Prinses Carolina

404 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland houdende 
het bericht dat van prinses Anna een missive is binnengekomen met het verzoek 
een huwelijk tussen prinses Carolina van Oranje-Nassau en prins Karel van Nassau-
Weiburg goed te keuren. Met bijlage, 1759.
1759 2 stukken
In druk.

405-411 Missiven aan Lodewijk Ernst, hertog van Brunswijk Wolfenbüttel en uittreksels uit 
de resoluties door de navolgende gewestelijke colleges opgemaakt houdende 
goedkeuring van het huwelijk van prinses Carolina met prins Karel van Nassau-
Weilburg. Afschriften.
1759 9 stukken
405 Staten van Zeeland, 1759 januari 29
406 Staten van Gelderland; met bijlage, 1759 januari 30
407 Staten van Stad en Lande van Groningen, 1759 februari 10
408 Staten van Friesland; met bijlage, 1759 februari 19
409 Ridderschap van Holland en West-Friesland, 1759 maart 27
410 Ridderschap van Utrecht, 1759 mei 7
411 Staten van Overijssel, 1759 juli 31

412 Notulen van Pieter Steyn van vergaderingen van de Staten van Holland en West-
Friesland over de huwelijksplannen van prinses Carolina en prins Karel van Nassau-
Weilburg. Klad.
1759, 1760 5 stukken
Gedeeltelijk in tweevoud.

413 Concept-resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 1 april 1759 en 
2 februari 1760 houdende goedkeuring van het huwelijk van prinses Carolina en 
prins Karel van Nassau-Weilburg.
1759, 1760 2 stukken

414 Missive van Soames Stael uit Amsterdam, aan Pieter Steyn van 23 februari 1760 
betreffende het goedkeuren van het huwelijk van prinses Carolina.
1760 1 stuk

415 Aantekeningen van Pieter Steyn van 14 januari 1760 over een op te stellen resolutie 
betreffende de goedkeuring van het huwelijk tussen prinses Carolina en prins Karel 
van Nassau-Weilburg. Concept.
1760 1 stuk

416 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 12 en 
14 februari 1760 houdende goedkeuring van het huwelijk van prinses Carolina.
1760 1 katern

417 Notulen van vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland van 13, 15 
en 16 februari 1760 betreffende het al dan niet complimenteren van prinses 
Carolina met haar voorgenomen huwelijk. Klad.
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1760 1 stuk

418 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 14 en 
15 februari en 5 maart 1760 betreffende het al dan niet complimenteren van prinses 
Carolina met haar voorgenomen huwelijk. Met als bijlage de huwelijksaankondiging
door prins Karel van Nassau-Weilburg, 1760.
1760 1 katern en 1 stuk
Resolutie van 5 maart 1760 in tweevoud.

419 Memorie houdende de schikkingen voor het huwelijk van prinses Carolina, op 4 
maart 1760 goedgekeurd door de Staten-Generaal. Afschrift.
1760 1 stuk

420 Nadere memorie betreffende de gebeurtenissen op de dag van het huwelijk dat 
plaats vindt op 5 maart 1760. Afschrift.
1760 1 katern

c. Prins Willem V

c. Prins Willem V

421 Memorie van de gedeputeerden van Zevenwouden aan de Staten van Friesland 
houdende het verzoek prins Willem V vroegtijdig meerderjarig te verklaren. 
Afschrift.
1765 1 stuk

422 Memorie van prinses-douairière Maria Louise houdende protest tegen het voorstel 
van de gedeputeerden van Zevenwouden om zonder haar of prins Willem V te 
raadplegen de laatstgenoemde voortijdig meerderjarig te willen verklaren. 
Afschrift.
1765 1 stuk

423 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Friesland van 15 maart 1765, 
houdende het besluit om, naar aanleiding van een memorie van het Mindergetal 
over het protest van prinses-douairière Maria Louise, de gedeputeerden van 
Zevenwouden te verzoeken hun voorstel tot meerderjarigverklaring van prins 
Willem V in te trekken.
1765 1 stuk

424 Memorie van de gedeputeerden van Zevenwouden voor prins Willem V houdende 
excuses over hun voorbarig voorstel om hem meerderjarig te verklaren. Afschrift.
1765 1 stuk

d. Prinses Louise

d. Prinses Louise

425 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland 
betreffende de geboorte van een dochter van prins Willem V en prinses Wilhelmina.
Met aantekeningen van Pieter Steyn, (1770), klad.
1770 1 stuk
Uittreksels gedrukt.

426 Plakkaat uitgevaardigd door de Staten van Holland en West-Friesland houdende de
aankondiging van de geboorte van prinses Louise, dochter van prins Willem V en 
prinses Wilhelmina.
1770 1 stuk
In druk
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e. Prins Willem VI, de latere koning Willem I

e. Prins Willem VI, de latere koning Willem I

427 Rapport betreffende de gebeurtenissen op de doopdag van prins Willem Vl, zoon 
van prins Willem V en prinses Wilhelmina. Afschrift.
1772 1 stuk

428 Rapport van Pieter Steyn aan de Staten van Holland en West-Friesland betreffende 
de gebeurtenissen rond de doop en het felicitatiebezoek bij de doop van prins 
Willem VI. Concept en verbeterd concept.
1772 1 stuk
In tweevoud.
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Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is.

STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET DUIDELIJK IS.
I. Niet-ambtelijk archief van Pieter Steyn

I. NIET-AMBTELIJK ARCHIEF VAN PIETER STEYN
A. Pamfletten en hekeldichten

A. PAMFLETTEN EN HEKELDICHTEN

429-473 Missiven aan verschillende personen in de Republiek van N.N. houdende 
hekeldichten over en pamfletten tegen verschillende personen en gebeurtenissen in
de Republiek.
(1749-1772)
Alle hekeldichten en pamfletten zijn in meervoud.
429 Aan de befaamde en naamschendige pasquil uyt 's-Haage.
430 Aan de befaamde en naamschendige Phileleutherus Glaucomastix, 

genaamt Leeuwtje
431 Aan de godsdienst en vrijheyt lievende en welnemende burgerije.

In druk.
432 Aan de inwoners van Nederland.
433 Aan de (ten onrechte) zich noemende vredelievende heren, (1758)

In druk.
434 aankondiging van het toneelstuk "De Loevesteijnse postwagen".
435 aanmerkingen en antwoord op de sententie van het publiek.
436 afbeelding van Phileleuterus Glaucomastix, alias Pieter Leeuwtje.
437 antwoord op een gevonden pasquil, beginnende Esopus preter op 

de stoel, gij brengt het volk maar aan 't gevoel.
438 antwoord op een gevonden pasquil, beginnende Phileleuterus 

Glaucomastix, genaamt Leeuwtje, 1758
439 antwoord op de sententie uytgegeven onder de naam van het 

publiek, 1757
440 bekentmakinge, 1758
441 bekentmakinge uit het Loevesteijnse huis.
442 brief aan Lucas Gijsbert Rouse, burgemeester van Zwolle, van N.N. 

over "het Haarlems genootschap", waar hij lid van zou zijn.
443 brief aan Varon, boekhandelaar in Den Haag, waarin N.N. hem 

verzoekt de Aanmerkingen op de sententie te drukken.
444 brief van N.N. aan ? met een explicatie over P(hileleuterus) 

G(laucomastix).
445 brief van Jan Moolijk, baron van Waalwijk, aan J.T. la Farque, 

geschiedschrijver in Den Haag, waarin hij zegt dat la Farque zich 
geen zorgen hoeft te maken over dreigementen van P.G., 1757

446 Brief van P.G. aan J.T. la Farque, geschiedschrijver in Den Haag, 
waarin hij zegt de schrijver te zijn van het hekeldicht "Sententie 
uytgegeven op naam van het publiek".

447 Kopie van een gevonden briefje en antwoord op een vuyl pasquil, 
1758

448 Kopie van een gevonden briefje en een tweede gevonden briefje, 
1758

449 Grafschrift op de heer Jan Nicolaas van Eys, raad van Amsterdam.
450 Hekeldicht aan Frederik Hendrik baron van Wassenaer over zijn 

instemming met het huwelijk van prinses Carolina met prins Karel 
van Nassau-Weilburg.

451 Hekeldicht in de vorm van een notariële akte, met als 
tijdsaanduiding de moord op de gebroeders De Witt, protesterend 
tegen het gedicht van Phileleuterus Glaucomastix op Johan de Witt, 
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1757
452 Hoognodige en regttijdige vraag aan alle de protestantsche 

inwoonderen der Verenigde Nederlanden voorgesteldt, (1758)
In druk.

453 Hoort, mannen, hoort, zeggen het voort, 1758
454 Lang houd ik verwagt, la Farque met zijn rasende rol.
455 Leersame vrage voorgestelt aan nederlands burgers.
456 Loevesteijnsche postwagen.
457 Lofdicht en burgers geroep tot de welstand van 't land.
458 Lofdicht op den schrandere poeet Pieter Drijfhout, 1758
459 Loftriomf ter eere van Pieter Tierens, gewesen klerk van de 

Generaliteitsrekenkamer.
460 Missive aan G.J. Wishoff, boekhandelaar in Amsterdam, over 

publicatie in zijn blad "deugden vriend zo in prosa als in vaarsen".
461 P.G. genaamt Leeuwtje, 1758
462 Privilege zoeken kans, tegen Jan Hollanders dans.
463 Regelen getrokken uit het diakenzakje.
464 Request aan mevrouw de Gouvernante van onse lieve vaderland.
465 Samenspraak tussen een Amsterdams koopman en een advocaat 

over de tegenwoordige tijds omstandigheden.
In druk.

466 Veltdicht, 1759
467 Vrage en antwoort.
468 Waarmont aan de heer Hogerwaart van Wareveen, neen mijnheer 

g'weet van deze stukjes niet alleen.
469 Waarschouwen, 1758
470 Wat hoort men al gemompel binnen 's-Gravenhagen.
471 Zegekroon aan zijn koninklijke majesteit Frederik de Derde, 1758
472 Gedeelte uit een medisch handboek opgestuurd aan Jan Michiel 

Motten.
473 Verscheidene papieren met verschillende hekeldichten en 

pamfletten erop die hiervoor ook afzonderlijk voorkomen.
B Inventarissen

B INVENTARISSEN

474 Inventaris van stukken uit het archief van Pieter Steyn geplaatst in de "kas in het 
kleine kabinet" door hem zelf opgemaakt.
(1772) 1 katern

475 Authentiek uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland 
van 16 november 1772, houdende verslag van het bezoek van Willem Bentinck en 
Van der Wall aan Cornelia Steyn-Schellinger om staatspapieren in het bezit van 
wijlen de raadpensionaris terug te vorderen voor de Staten van Holland en West-
Friesland; met inventaris van de over te leveren stukken. Met aantekeningen 
betreffende een eerder door Pieter Steyn opgestelde inventaris, (1772).
1772 1 katern

C. Financiën

C. FINANCIËN

476 Akte houdende het banksaldo van Pieter Steyn op 4 december 1749, zoals 
opgegeven door Jan Leonard Deutz, bankier te Amsterdam.
1749
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D. Hollandse gewestelijke colleges en ambten

D. HOLLANDSE GEWESTELIJKE COLLEGES EN AMBTEN
1. Lijsten van leden van Statencolleges

1. LIJSTEN VAN LEDEN VAN STATENCOLLEGES

477 Stukken opgemaakt door Pieter Steyn, bevattende lijsten met namen van 
belangrijke Hollanders die van buitenlandse vorsten over de periode 1598-1764 
eretitels of brieven van adeldom gekregen hebben; met uittreksels uit de resoluties 
van de Staten van Holland en West-Friesland over de periode 1598-1764 waarin dit 
verboden wordt. Deels concept.
(1764) 3 stukken

478 Lijsten opgemaakt door K.H. met namen van personen die zitting gehad hebben in 
de navolgende colleges, 1446-1636.
(1636) 1 katern
- De Staten-Generaal voor Holland, 1609-1636.
- De Raad van State voor Holland, 1588-1636.
En Engelse leden.
- De Rekenkamer van Holland als Rekenmeester, 1446 - 1631.
- De Rekenkamer ter Auditie van Holland, 1604-1631.
- De Generaliteitsrekenkamer voor Holland, 1608-1636.

479-497 Lijsten opgemaakt door Pieter Steyn met namen van personen die zitting hebben 
gehad in de navolgende colleges over de periode 1672-1732.
z.d. (tweede helft 18e eeuw) 19 stukken
479 De Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland, met 

plaats van herkomst, 1691 - 1732
480 De Staten van Holland; De Staten-Generaal; De Raad van State 

namens Holland [1672-1732]
De Staten van Holland:
- raadpensionaris, 1691-1727
- secretaris, 1691-1725
- ontvanger-generaal, 1691-1728
De Staten-Generaal:
Zie ook inv.nr. 492.
- griffier, 1672-1686
- commies griffier, 1691-1728
- agent, 1691-1725
- hofmeester, 1691
- commies ter griffie, 1691-1730
De Raad van State namens Holland, 1691-1732
Zie ook inv.nr. 493.

481 De Rekenkamer der Grafelijkheidsdomeinen van Holland; De 
Leenkamer van Holland en West-Friesland [1690-1729]
De Rekenkamer der Grafelijkheidsdomeinen van Holland:
- auditeur, 1691-1728
- rentmeester, 1691-1728
- fiscaal, 1691-1721
- griffier, 1690-1720
De Leenkamer van Holland en West-Friesland:
- griffier, 1691-1728
- commies, 1691-1711
- leenman, 1711-1729
- stadhouder en registermeester, 1728
- rentmeester van de espargenes, 1691-1728

482 De Leenkamer van Holland en West-Friesland; De Rekenkamer ter 
Auditie van de Gemenelandsrekening van Holland [1691-1732]
De Leenkamer van Holland en West-Friesland:
- president, 1691-1717
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De Rekenkamer ter Auditie van de Gemenelandsrekening van Holland:
- lid, met plaats van herkomst, 1691-1732

483 De Rekenkamer ter Auditie van de Gemenelandsrekening van 
Holland; Het college houtvesters en meesterknapen in de 
wildernissen van Holland en West-Friesland [1691-1730]
De Rekenkamer ter Auditie van de Gemenelandsrekening van Holland:
- secretaris, 1691-1724
- commies, 1691-1730
Het college houtvesters en meesterknapen in de wildernissen van Holland en 
West-Friesland:
- rentmeester, 1691-1729
- secretaris, 1691-1730
- fiscaal, 1691-1730
- procureur, 1691-1727

484 Het college houtvesters en meesterknapen in de wildernissen van 
Holland en West-Friesland: [1702-1731]
- luitenant, 1702-1731

485 De Hoge Raad van Holland en West-Friesland: [1691-1726]
- raadsheer, 1691-1726

486 De Hoge Raad van Holland en West-Friesland: [1691-1728]
- griffier, 1711-1727
- rentmeester van de exploiten, 1711-1728
- fiscaal, 1691

487 Het Hof van Holland: [1691-1728]
- president, 1691-1728

488 Het Hof van Holland: [168?-1729]
- raadslid, 168.-1729

489 Het Hof van Holland:[1691-1731]
- advocaat fiscaal, 1691-1720
- griffier, 1700-1731
- secretaris, 1702-1726
- rentmeester van de exploiten, 1691-1692
- drost van het hof, 1691-1714
- penningmeester van de griffier, 1691-1728
- ordinaris klerk van de fourneerkamer, 1691-1716
- eerste klerk ter griffie, 1728

490 Het Hoogheemraadschap Rijnland: [1687-1731]
- baljuw, 1687-1731
- dijkgraven, rentmeesters en secretarissen, 1707-1731

491 Het Hoogheemraadschap Delfland: [1680-1729]
- baljuw, 1689-1729
- dijkgraaf, 1680-1721
- secretaris, 1712-1728

492 De Staten-Generaal: [1691-1732]
Zie ook inv.nr. 480.
- gedeputeerde namens Holland, met plaats van herkomst, 1691-1732

493 De Staten-Generaal; De Raad van State; De Generaliteitsrekenkamer
[1691-1729]
De Staten-Generaal:
Zie ook inv.nr. 480.
- thesaurier van de Unie, 1691-1727
- ontvanger-generaal van de Unie, 1691-1708
De Raad van State:
Zie ook inv.nr. 480.
- secretaris, 1691-1725
- commies van de financiën, 1691-1724
- commies ter secretarie, 1691-1729
- officier fiscaal, 1691-1725
De Generaliteitsrekenkamer:
- secretaris, 1691-1727
- commies, 1691-1707

494 De Generaliteitsrekenkamer: [1691-1732]
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- gedeputeerde namens Holland, 1691-1732
495 De Generaliteitsmuntkamer: [1698-1731]

- estageur-generaal en secretaris, 1698-1731
496 Raad en Leenhof van Brabant en de lande van Overmaze: [1691-1733]

- president, 1691-1733
- griffier, 1691-1730
- fiscaal, 1691-1717
- procureur-generaal, 1691-1722
- klerk ter griffie, 1691-1726

497 Raad en Leenhof van Brabant en de lande van Overmaze: [1691-1733]
- raadsheer, 1691-1733

2. Geschiedkundige verhandelingen over Hollandse Statencolleges en -ambten

2. GESCHIEDKUNDIGE VERHANDELINGEN OVER HOLLANDSE STATENCOLLEGES EN 
-AMBTEN

498-500 Verhandeling van Pieter Steyn, op basis van resoluties van de Staten van Holland en
West-Friesland betreffende het ambt van landsadvocaat c.q. raadpensionaris, de 
ontwikkeling van het ambt en de wijzigingen van de instructies.
[1525-1760] 2 delen en 1 pak
498 Resoluties over de periode 1525-1754), klad; Met aantekeningen van 

Pieter Steyn, (1754), klad. (1754), 1 pak
499 Resoluties over de periode 1525-1760, tot 1754 vrijwel gelijk aan 

inventarisnummer 498, (1760), met:
- korte inhoud van de verhandeling
- alfabetische index op de verhandeling, 1 deel

500 Resoluties die als basis voor de verhandeling in inventarisnummer 
499 gediend hebben., 1 deel
Resoluties gedeeltelijk in druk.

501 Verhandeling van Pieter Steyn, op basis van resoluties van de Staten van Holland en
West-Friesland over de periode 1525-1765, betreffende net functioneren van de 
Staten van Holland en West-Friesland en de instructies en reglementen van dit 
college en haar ambtenaren, met:
- aantekeningen van Pieter Steyn, klad
- resoluties die voor de verhandeling als basis zijn gebruikt. Concept. (1765).
[1525-1765] 1 deel
1. Resoluties deels in druk.
2. Achterin dit deel los inventarisnummers 502-505 aangetroffen.

502 Aantekeningen van Pieter Steyn, op basis van resoluties van de Staten van Holland 
en West-Friesland over de periode 1567-1588, betreffende net overstemmen in de 
Staten van Holland en West-Friesland. Concept.
(1765) 1 katern

503 Aantekeningen van Pieter Steyn op basis van resoluties van de Staten van Holland 
en West-Friesland over de periode 1581-1747, betreffende de vergaderplaatsen van 
de Staten van Holland en West-Friesland en haar colleges. Concept.
(1765) 1 katern

504 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 4 
augustus 1615 houdende een opgave van de bevoegdheden van de Staten en de 
steden. Met bijlage, 1766.
(1766) 1 katern en 1 stuk

505 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 13 
april en 11 juli 1771, betreffende het bezetten van de eerste plaats in de afvaardiging 
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van Holland, 1771 ter Staten-Generaal door Willem Bentinck, heer van Rhoon en 
Pendrecht, als eerste lid van de Ridderschap van Holland; met bijlagen.
1771 2 katernen
In druk.

506 Register houdende een door Pieter Steyn opgestelde index op de resoluties van de 
Staten van Holland en West-Friesland over de periode 1527-1760, betreffende het 
functioneren van de Staten en haar colleges.
(1765) 1 deel
Dit deel vertoont grote overeenkomsten met de index in inventarisnummer 501, maar is hier niet 
geheel gelijk aan.

507 Register houdende een verhandeling van Pieter Steyn over de periode 1352-1768, 
op basis van het Groot Placcaatboek, het archief van de leen en registerkamer en 
resoluties van de Staten van Holland, betreffende de ambten van stadhouder en 
registermeester van de lenen, van charterbewaarder en grootzegelbewaarder van 
het gewest Holland, (1768); met:
- alfabetische index op de verhandeling
- lijst van de bijlagen
- uittreksel uit de verhandeling
- bijlagen, 1525-1768
- chronologische lijst van resoluties over de periode 1566-1767
- alfabetische index op de chronologische lijst van resoluties.
[1352-1768] 1 deel
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Stukken behorend tot andere archieven.

STUKKEN BEHOREND TOT ANDERE ARCHIEVEN.
I. Archief van Lodewijk Ernst, hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel.

I. ARCHIEF VAN LODEWIJK ERNST, HERTOG VAN BRUNSWIJK-WOLFENBÜTTEL.

508-528 Missiven van raadpensionaris Pieter Steyn aan Lodewijk, hertog van Brunswijk-
Wolfenbüttel.
1752-1772 19 stukken, 11 omslagen en 4 pakken
1. Dit zijn de originele brieven, die door de executeurs-testamentair in 1783 aan dit archief zijn 
toegevoegd ingevolge bepalingen in het testament van Cornelia Steyn-Schellinger (zie bijlage I).
2. De missiven zijn in het Frans.
3. Een gedeelte der missiven is door Steyn afgeschreven en zit in zijn archief, zie hiervoor 
inventarisnummer 75.
508 1752, 2 stukken

juni 9; november 29
509 1753, 1 omslag

februari 5; maart 5, 14; april ?; mei 3, 4, 7; z.d. 2x
510 1754, 1 stuk

november 25
511 1755, 1 omslag

februari 16 (3 x), 17, 25; augustus 30; oktober 8; december 14, 20, 22, 26, 31 (2 x); 
z.d. 2 x

512 1756, 1 omslag
januari 30; februari 14, 15, 17, 22, 23; maart 6; april 23; mei 5; augustus 25, 26; 
september 4, 26, ?; oktober 13, 18, 19; november 21

513 1757, 1 omslag
februari 6; maart 11, 15, 17, 18, 22, 31; april 8, 29; juni 30; juli 17; december 16

514 1758, 7 stukken
januari 24 (2 x); februari 25 (2 x); juli 18; augustus 29; december 17

515 1759, 1 omslag
februari 1, 6, 16; maart 3, 7, 15, 29; juni 16, 19, 20 (2 x); september 19; oktober 4, 8; 
december ?; z.d. 2 x

516 1760, 4 stukken
maart 15; juni 27, met bijlage; augustus 17

517 1761, 1 omslag
januari 25, 27, 28, 29 (2 x); februari 1 (2 x), 2, 3; april 27, 28, 30 (2 x); mei 1 (2 x), 4, 
10, 11, 12 (2 x), 13, 14, 16, 17, 29, 30; juni 16, 17 (2 x); december 18

518 1762, 1 omslag
januari 28; februari 4, 17; maart 20; mei 27; oktober ?; december 2, 30; z.d. 1 x

519 1763, 1 omslag
januari 30; februari 2, 3, (2 x), 18; maart 7, 30; april 20; z.d. 1 x

520 1764, 1 stuk
februari 15

521 1765, 1 omslag
maart 13, 14; juni 10, 11, 12, 13 (2 x), 14, 15, 17, ?, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28; juli 3, 4, 
5, ?, 6, 9, 10, ?, ?, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, ?, 26 (2 x), 28, 29 (2 x), 31; 
augustus 1, 3, 6, 7 (2 x), 9, 14, 15 (2 x), 16, 17, 19, 20, 21, 23; november 1; december 18
(2 x), 19 (2 x), 23, 26; z.d. 6 x

522 1766, 1 pak
januari ?, 12, 14, 15, 22; februari 8; april 6, 10, 11, 24; mei 3, 7, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31; juni 2, 3, 5 (2 x), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (2 x), 14, 15, 17 (2 x), 18, 19 (2 x), 20, 23; 
juli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (3 x), 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 (2 x), 30, 31; 
augustus 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, .25 (2 x), 27, 29 
met bijlage; september 2, 3, 5, 8, 22, 25 (2 x); oktober 2 (2 x), 3, 4 (2 x), 10, ?, 11, 21 (4
x), 22, 24, 25, 26, 27 (3 x), 29; november 3, 6, 7, 10, 11 (2 x), 12 (2 x), 13, 15 (2 x), ?, 17, 
18, 19, 22 (2 x), 23 (3 x), 25 (3x), 26, 27 (3 x), 28, 29; december 4, 11 (2 x), 13, 15, 25, 
26, 28, 30; z.d. 25 x

523 1767, 1 pak
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januari 21 (2 x), 22, 23; februari 3, 4, 5, 6 (2 x), 16, 18 (2 x), 19, 22, 23, 24, 28; maart 1, 
2, 9, 19, 27, 30; april 12, 30; mei 7 (2 x); juni 7, 9, 15, 17, 18, 19 (2 x), 20, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29; juli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (2 x), 23, 24, 25, 
26, 28, 29; augustus 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 25 (2 x), 26, 28, 
29, 30, 31; september 1 (2x), 2, 3, 4, 5 (2x), 6, 7, 8, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 29; oktober 1, 
3, 5 (2 x), 9 (2 x), 10, 18, 21, 22, 24 (2 x); november 1, 5, 7, 12, 16 (2 x), 17, 22, 24; 
december 26 (2 x), 27, 28; z.d. 13 x

524 1768, 1 pak
januari 1, 13, 14 (2 x), 15 (2 x), 17, 22, 23, 25, 28, 29; februari 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 
16, 20, 23 (2 x), 28; maart 2, 3 (2 x), 7, 14, 16, 19, 26 (3 x), 28; april 3, 7, 10, 27, 29; mei
5 (2 x), 6, 16 met bijlage, 25, 26, 27, 29, 30, 31; juni 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ?, 16, 
17, 18, 19 (2 x), 20, 21, 23 (2 x), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; juli 1 (2 x), 2, 4, 7 (2 x), 8, 9, 
11, 18, 21, 22, 24, 26, 27 (2 x), 28, 29, 31; augustus 11, 17, 20, 30 (2 x)s 31; september 
3, 4, 14, 20, 29, 30; november 4, 10, 22, 27, 30 (2 x); december 1, 7, 13 (2 x), 18, 23, 
25, 30; z.d. 14 x

525 1769, 1 pak
januari 1, 2, ?, 9, ?, 25; februari 1 (2 x), 4, 5, 6 (2 x), 7, 8, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26; 
maart 5, 9, 11, 12, 15, 22, 25 (2 x), 31; april 6 (2 x), 10; mei 22, 30, 31; juni 1, 2, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; juli 3, 4 (2 x), 5, 11, 
26; augustus 3, 10, 16, 17, 30, 31; september 3, 10, 22; oktober 29; november 13, 14, 
15; december 4, 14, 30; z.d. 8 x

526 1770, 1 omslag
januari 6 (2 x), 20, 21, 24, 26; februari 5 (3 x), 17, 20 met bijlagen, 24 (2 x), 26; maart 
2, 25, 28; april 13; mei 10; juni 18, 20, 22, 23; juli 18 (2 x), 19, 20, 21, 25; september 8; 
oktober 8, 11, 27; december 1, 2, 5, 13, 26; z.d. 1 x

527 1771, 1 omslag
januari 4, 18; februari 27; maart 2, 17, 24, 30; april 19; mei 17; juni 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 
12 (2 x), 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29; juli 2, 5 (2 x), 8, 16 (2 x), 17, 20, 
22, 25 (2 x), 31; augustus 6, 9, 13, 17, 28; december 4, 13; z.d. 1 x

528 1772, 5 stukken
februari 3; augustus 19; september 17; oktober 5, 7

529 Onderhandse akte waarbij Lodewijk hertog van Brunswijk op 29 augustus 1783 
verklaart, alle brieven ontvangen van Pieter Steyn, te hebben overgedragen aan de 
executeurs-testamentair van Cornelis Steyn-Schellinger, in overeenstemming met 
haar testament.
1783 1 stuk
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Supplement op het archief van Pieter Steyn.

SUPPLEMENT OP HET ARCHIEF VAN PIETER STEYN.

530 Missiven van Joseph Yorke, gezant van Groot-Brittannië in de Republiek aan Pieter 
Steyn,
1758, 1 en 27 augustus, 1761, 1 februari en 28 augustus 4 stukken.
in het Frans.

531 Concept-missive van Pieter Steyn aan de bisschop van Luik om te bedanken voor 
zijn gelukwensen bij de geboorte van een dochter van prins Willen V en prinses 
Wilhelmina,
29 december 1770 1 stuk.

532 Foto van de koperen plaat van de kist waarin de familiepapieren van Steyn tot 1874 
bewaard zijn geweest,
(1963) 1 stuk.

533 Missiven van Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland aan de Staten-
Generaal en Hendrik Fagel, griffier van de Staten-Generaal verzameld door Pieter 
Steyn,
1748-1772 1 pak.
: was Staten van Holland 2998.

534 Lijst van de ambten in Holland waarop de 200e penning moet worden betaald,
z.d 1 stuk.
: was coll. 1902

535 Concept ordonnantie van de Staten van Holland en West-Friesland voor de 
weeskamer van de stad Haarlem,
26 mei 1753 1 katern
: was coll. 1902

536 Missive van P. Binckhorst, burgemeester van Hoorn, aan Pieter Steyn van 17 april 
1770, betreffende het vieren van het paasfeest, 1770; met bijlagen, 1700, 1770, 
afschriften, 1770.
(1700,1770) 3 stukken.

537 Register houdende:
- uittreksels uit plakkaten en resoluties over de regering van de Republiek, 1574-
1588
- uittreksels uit de resoluties over de oorzaken van de oorlog tegen Spanje, 1573-
1590
- beschrijving van het ambt van stadhouder, 1358-1753
- beschrijving van het ambt van registermeester van de lenen, 1579-1736
- beschrijving van het ambt van chartermeester, 1354-1736
- beschrijving van het ambt van grootzegelbewaarder, 1291-1629
Samengesteld in de
tweede helft van de 18e eeuw 1 deel

538 Register van de werkzaamheden die door de ambtenaren op het kantoor van de 
raadspensionaris verricht moet worden, 1759; met voorin een index,
1759 1 deel.
Samengesteld door Samuel Cassa.

539 Register houdende resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland en de 
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Gecommitteerde Raden over belastingaangelegenheden,
1688-1759 1 deel.
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Bijlagen

B I J L A G E N
Bijlage I: Codicil van Cornelia Steyn-Schellinger van 22 juni 1776.

BIJLAGE I: CODICIL VAN CORNELIA STEYN-SCHELLINGER VAN 22 JUNI 1776.
[Afkomstig uit: Archief van het Algemeen Rijksarchief inv.nr. 670.]

Ik ondergeschreeve Cornelia Schellinger weduwe van Mr. Pieter Steyn, in leeven Raadpensionaris, 
Grootzegelbewaarder, Stadhouder en Registermeester van de Leenen over Holland en West 
Friesland etc. etc. etc. gebruyk makende van de magt en het vermogen aan mij behouden om te 
doen het gunt ik breeder heb vermelt bij mijn Testament op den 29 jan. 1774 door scheepenen van 
Rijswijk voltooyt off gesuperscribeerd, make, soo als hier na breeder heb gemeld, met begeerte 
dat alle de navolgende makingen mitsgaders de Lijsten off notitien tot de gemelde makingen 
betrekkelijk 't zij door mij zelfs of door een ander geschreeven mits door mij onderteekend zijnde 
van gelijke kragt en waarde sullen moeten gehouden worden alsoff al hetselve in het voorgemelde
Testament geschreeven stond.

Mijn wil en begeerte is, dat door de Executeurs van mijn testament aan Sijne Doorlugtige 
Hoogheid den Heere Willem de Vijfde, Prince van Oranje en Nassau etc. etc. etc. sal worden kennis 
gegeeven, dat in mijn nalatenschap werd gevonden een Paquet, 't welk met het dubbelt cachet van
wapenen van mij en van wijlen mijn voorn/e man is verseegelt en tot opschrift heeft: Aan Zijne 
Doorlugtige Hoogheyd den Heere Willem de Vijfde, Prince van Oranje en Nassau etc. etc. etc.

Dat in het voorn. paquet sijn (sonder dien aangaande iets anders te weeten) alle de brieven door 
gem/e Zijn Hoogheyt als mede soo door Hoogstdes zelfs vader als moeder aan wijlen mijn 
bovengemelde man gesehreeven. En dat sij Executeurs sijn gelast (soo als ik doe bij deese) het 
gemelde Paquet gaaff en ongeopent aan welgem/e Zijn Hoogheyt over te geeven en daar 
beneevens nog de sodanige brieven, als er voor, op, off na mijn overlijden in mijne Nalatenschap 
tegens mijne gedagten nog soude mogen worden ontdekt, mits dat welgem/e Sijne Hoogheyt aan 
de welgem/e Executeurs te gelijk sal opleeveren alle de brieven, welke door mijn voorn/e man aan 
welgem/e Sijn Hoogheyt, alsmede aan Hoogst deszelfs vader en moeder sijn geschreeven en wel 
voorzoo verre welgem. Sijn Hoogheyt dat deselve geen ander alsde overgegeevene magtig is, en 
dat, zoo er eenige na die tijd mogten werden ontdekt deselve mede aan de voorn/e Executeurs 
sullen werden geexhibeert, sijnde mijn verder begeerte, dat bij het gem/e declaratoir door 
welgem/e Sijn Hoogheyt teffens zal werden gedeclareerd, dat ingevolge deeze mijne wil, aan 
gem/e Zijn Hoogheyt ongeopent is opgeleeverd, dat hier boven breeder gem./e Paquet, en dat te 
gelijk door welgem Sijn Hoogheyt opleevering is gedaan, aan de voorgem. Executeurs van het gunt
opgeleevert moest werden, sijnde verder mijne begeerte dat alle de brieven welke door welgem/e 
Zijn Hoogheyt zullen zijn opgeleevert, ten bijweesen van welgem/e Zijn Hoogheyt off van die door 
welgem/e Hoogheyt daartoe sal sijn gecommitteerd, bij de overleevering door gem/e Executeurs 
in een Paquet sullen werden geleyt en met het cachet van wapenen soo van welgem/e Zijn 
Hoogheyt, als van mij moeten verzegelt worden op welk Paquet door gem/e Executeurs 
vervolgens zal moeten werden geschreeven:

Voor de Familiekist 62

En wijders daarmede gedaan werden soo als ik omtrent Paquetten met dergelik opschrift zal 
hebben gedisponeert, dat gedaan moet werden. Wijders is mijn begeerte, met betrekking tot Sijn 
Doorlugtige Hoogheyd Prins Lodewijk van Brunswijk etc. etc. etc. dat door de Executeurs van mijn 
Testament aan welgem/e Prince sal werden kennis gegeeven, dat in mijne nalatenschap werd 
gevonden een Paquet met het dubbelt cachet van wapenen van mij en van wijlen mijn voorn/e 
man versegelt en tot opschrift hebbende: Aan Zijne Doorlugtige Hoogheyd den Heere Prins 
Lodewijk Hartog van Brunswijk Lunenburg etc. etc. etc.

62 De brieven van Steyn zijn wel overgebracht naar het archief van prins Willem V (zie inv. blz. 41-48). De brieven 
van de Oranjes zijn niet overgebracht.
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Dat in het voors. Paquet sijn (sonder dien aangaande ietwas anders te weeten) alle de brieven door
welgem. Heer Hertog aan mijn voorn. man geschreeven, en dat sij executeurs sij gelast (soo als ik 
doe bij deeze) om met betrekking tot deselve in allen opsigte te handelen en te doen, soo en in 
dien voegen als ik hiervoor met opsigt tot de brieven van Sijne Doorlugtige Hoogheyd den Heere 
Prince van Oragne en Nassau etc. etc. etc. gewilt hebbe, dat gehandelt zoude werden, houdende al
hetzelve hier voor gerepeteert 63 ;

Nog is mijn wil en begeerte, dat de voorgem Executeurs aan het lid uyt de order der Edele en 
Ridderschap van Hollant, sessie hebbende in het collegie van de Ed/e Mog/e Heeren 
gecommitteerde Raden alhier in den Hage kennis sullen geeven met versoek om hetzelve in het 
Collegie te rapporteren, dat in mijne Nalatenschap werd gevonden een Paquet met het dubbelt 
cachet van wapenen, van mij en van mijn voorn/e man versegelt, hebbende tot opschrift: Voor 
Heeren Gecommitteerde Raden der Staaten van Holland en West-Vriesland in 's Gravenhage 
resideerende.

Dat in het voorz. Paquet sijn, quitantien van sodanige Penningen als door wijlen mijn voorn/e man 
uyt de Secreete Kast in dienste van den Lande sijn uitgegeeven, dat sij Executeurs sijn gelast (zoo 
als ik doe bij deeze) om het gem/e Paquet aan voorn. Heeren Gecommitteerde Raden ter bewaring
over te geeven, met versoek, dat gemelde Heeren Gecommitteerde Raden, bij de overleevering 
van dien aan de voorn. Executeurs sullen gelieven te geeven een behoorlijk schriftelijk declaratoir 
off resolutie, ten blijke, dat het gem/e Paquet met quitantien aan haar Ed/e Mog/e is overgegeeven
64

Al hetgeene voorsz. staat gedaan sijnde, soo zullen mijne Executeurs van al hetselve in de 
reekening, welke zij over het bewind, directie en de administrate van mijne Nalatenschap sullen 
doen, behoorlijk gewag maaken en vervolgen de resp/e gegeevene declaratoiren moeten leggen in
die kist, waarin de Paquetten tot opschrift hebbende: Voor de Familie kist sullen gelegd worden.

Voorts is mijn wil en begeerte dat alle Paquetten tot opschrift hebbende Voor de Familie Kist

en leggende in de beslote kas van 't Cabinet in 't Comptoir volgens de Notitie onder de letter A 65 in 
dezelve order soo als die daar in gemeld staan, ongeopent alsmede de gemelde Nottie met de 
bovengem/e declaratoirs welke door welgemelde Hoogheeden mitsgaders Heeren 
Gecommitteerde Raden sullen werden gegeeven door de voorn/e Executeurs sullen werden gelegt 
in een off meer kisten, welke in derzelver bijweezen met ijzere banden wel toegemaakt en 
gespijkert sullen moeten werden en voorts met de sleutel vandien door Notaris met mijn en ook 
tegelijk met zijn cachet moeten versegelt worden, sullende op het deksel van ieder kist moeten 
gespijkert worden een kopere Plaat, waar op gesneeden zal moeten werden:

"Deese kist door de Heeren Executeurs van den testamente van wijlen vrouwe Cornelia Schellinger,
wed/e van den Hoog Ed/e Gestrenge Heer Raadpensionaris Mr. Pieter Steyn, gebragt ter 
weeskamer der stad Haarlem, om aldaar ongeopent bewaert te werden gedurende den tijd van 
hondert jaaren, te reekenen van den dag van het overbrengen van deese kist sijnde geweest 
den ....... moetende na expiratie van de voorsz. jaaren deese kist ongeopent als dan werden 
verbrant, alles volgens de dispositie van welgem/e vrouwe in date ...".

En zulx alles gedaan en daarover notarieele acte gepasseert zijnde, sullen de voorsz. kist of kisten 
met een extract uyt deeze dispositie tot de voorsz. kist off kisten relatieff door de voorn/e 
Executeurs overgeleevert worden, onder behoorlijk recepis aan de weeskamer der stad Haarlem, 
met versoek dat de gem/e kist off kisten geduurende den tijd van Hondert Jaaren te reekenen van 

63 Deze brieven zijn wel uitgewisseld voor de brieven van Pieter Steyn aan de hertog van Brunswijk en de verklaring 
van de hertog van Brunswijk zie: inv.nrs. 508-529. De brieven van de hertog van Brunswijk aan Pieter Steyn zijn 
wel overgebracht maar verloren gegaan.

64 Dit is niet gebeurd. De kwitanties van de Sekrete Kas zitten nog in het archief van Pieter Steyn, inv.nrs. 141-151.
65 Zie bijlage II.
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den dag van de overbrenging van deselve, aldaar mogen blijven berusten en bewaart werden 
sonder dat deselven kist off kisten onder eenig ander voorwendsel ooyt sullen mogen geopent 
werden, dan wanneer het door de Familie van de Heer Steyn, mogt nodig geagt werden, tot 
suyvering off decharge van wijlen den Heer Raadpensionaris Steyn. En sal bij sulke een 
gelegentheyd door degeene der familie die zulx nodig heeft aan Heeren Weesmeesteren van 
voorn. Kamer in dier tijd moeten werden geexprimeert, welke bewijsen tot suyvering off 
verantwoording van wijlen de gemelde heer Steyn sij mogte nodig hebben, en tot welkers 
gelegentheyd sulx te passe komet en tot dit oogmerk verstrekken sullende bij sulke gelegentheyd 
de gem/e kist off kisten, ten bijweesen van een notaris, door de familie daartoe te noemen en in 
presentie van Heeren Weesmeesteren werden geopent; en de nodige bewijzen daaruytgenomen 
sijnde bij wijze van extract sal de gemelde kist wederom Notariaal, en in manieren als te vooren 
werden versegelt en ter bepaalde tijd toe bewaart worden, sullende de tijd van de voorsz. hondert 
jaaren verlopen zijnde, de bewaring ophouden, en als dan de gem. kisten ongeopent moeten 
verbrant worden.

Voorts make en legeteere ik aan de voorn. Weeskamer voor de behoorlijke bewaring van de gem/e
Kisten en verdere volkomen uytvoering van deese mijne wil eene somme van Tien duysent 
Guldens, waarvan de revenuen, na aftrek van de onkosten op de voorn. bewaring en uytvoering 
van mijn wil vallende, zullen sijn ter dispositie van Heeren Weesmeesteren in der tijd.

Wijders verklaren ik nog te maken en te legateeren aan Sijne Doorlugtige Hoogheyd den Heere 
Willem de Vijfde of aan den Heere Erfstandhouder in der tijd, alle soodanige Paquetten en 
Registers als op de notitie onder de Letter B 66 , met mijn cachet van wapen gesegelt en door mij 
behoorlijk geteekent sijnde gespecificeert staan, moetende deselve Notitie gehouden werden 
alsoff die hier was geinsereert.

Aan de Heer Bruynings als Inspecteur Generaal van de Rivieren en sulx ten behoeve van het 
Inspecteur Generaalschap, make ik alle sodanige Paquetten en Registers als op de Notitie onder de
letter C 67 , met mijn cachet van wapenen bekragtigt en door mij behoorlijk geteekent, 
gespecifieert staan.

Aan de Heer F.R. Eckhardt, geweese Secretaris van mijn overleeden man, make ik alle sodanige 
Paquetten en Registers als op de Notitie onder de Letter D*? meede behoorlijk geseegelt en 
geteekend, gespecifieert staan.

Aldus bij mij gedaan, gedateert en geteekent, mitsgaders van deese reys met mijn cachet van 
wapen bekragtigt den 22 juny 1776 68

(was geteekent) C. Schellinger

wed. Steyn hebbende ter zijde gedrukt het voorsz. cachet in swart lak

Accordeert met de origineele Acte codicilair

's Hage den 30/n juny 1784

(get.) J.C. van den Kerkhoff, Notaris

66 Zie bijlage III.
67 Deze stukken zijn wel overgedragen, maar tot nu toe nergens aangetroffen.
68 Het originele testament en het codicil zijn verloren gegaan, zodat de notities C en D nergens aangetroffen 

werden.
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Bijlage II: Lijst van stukken en registers die na de dood van Cornelia Steyn-Schellinger uit het archief van Pieter Steyn zijn overgebracht naar de Weeskamer in Haarlem als het archief van Pieter Steyn.

BIJLAGE II: LIJST VAN STUKKEN EN REGISTERS DIE NA DE DOOD VAN CORNELIA STEYN-
SCHELLINGER UIT HET ARCHIEF VAN PIETER STEYN ZIJN OVERGEBRACHT NAAR DE 
WEESKAMER IN HAARLEM ALS HET ARCHIEF VAN PIETER STEYN.
[Afkomstig uit: Archief van het Algemeen Rijksarchief, inv.nr. 670]

Notitie van de verzegelde Paquetten leggende in de beslooten kasten van het klyene Cabinet van 't
Comptoir, op welke Paquetten staat. 69

Voor de familiekist:

1. Houdende vier Registers van copie missivens van wijlen den Heere Raadpensionaris Steyn, 
aan de Ministers buyten 's lands en andere Persoonen

2. Houdende copie missivens van denselven Heere Raadpensionaris aan wijlen hunne 
Doorlugtige en Koninglijke Hoogheeden den Heere Prince Willem de Vierde, Mevrouw de 
Princesse Gouvernante en den Heere Prince Willem de Vijfde

3. Houdende annotatien van denselven Heere Raadpensionaris van gehoudene conferentien 
met de Heeren vreemde Ministers bij Haar Hoog Mogende resideerende, en reeds 
geresideerd hebbende als met de Heeren Reischach secretaris Prevost Ambassad/s 
Darrencourt (sic) Yorke, van Hellen, Hop, Bonnac, Graaff Daffry etc.

4. Houdende missiven van Particuliere Heeren aan den Heere Raadpensionaris Steyn 
geschreeven

5. Houdende diverse papieren en extentien van denselven Heere Raadpensionaris Steyn
6. Houdende diverse brieven van particuliere Heeren en van de Familje aan den Heere Steyn 

en andere Papieren ter decharge van Zijn Wel Edel Gestrenge en van Mevrouw Steyn na zijn
overlijden

7. 29 gebonde deelen en twee Paquetten houdende alle de missivens van de Buytenlandse 
Ministers aan den Heere Steyn sedert Anno 1749 tot 1772

22 juni 1776

(was getekent) C. Schellinger Wed/e Steyn,

hebbende ter zijde gedrukt haar Wel Ed. Geb. Cachet in swart Lak

Accordeert met deszelfs Origineel

's Hage den 30 juny 1784

(get.) J.C. van den Kerkhoff notaris

Bijlage III: Lijst van stukken en registers die na de dood van Cornelia Steyn-Schellinger uit het archief van Pieter Steyn zijn overgedragen aan prins Willem V van Oranje-Nassau.

BIJLAGE III: LIJST VAN STUKKEN EN REGISTERS DIE NA DE DOOD VAN CORNELIA STEYN-
SCHELLINGER UIT HET ARCHIEF VAN PIETER STEYN ZIJN OVERGEDRAGEN AAN PRINS WILLEM 
V VAN ORANJE-NASSAU.
[Afkomstig uit: Koninklijk Huisarchief, archief van prins Willem V, inv. nr. G 39-232 Va.]

Litt. B

Notitie van de paquetten welke in de besloote kast van het kleine Cabinet int Comptoir zijn 
leggende, om naar mijn ondergeschreeve overlijden ongeopent aan Zijne Doorlugtigste Hoogheid 
Prins Willem de Vijfde overgegeeven te werden.

69 Alle stukken die in deze bijlage genoemd worden, zijn beschreven in deze inventaris, behalve nr. 6 dat ingevolge 
de testamentaire bepalingen vernietigd is. (zie: geschiedenis van het archief).
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[In 1828 verdeeld over het archief van prins Willem V en het archief van de stadhouderlijke 
secretarie (Eerste afdeling ARA). De inv.nrs. zijn niet aan te geven aangezien deze beide archieven 
nu geïnventariseerd worden.]

Bevinden zich op:

plank litt. A: Een verzegelt pacquet met het cachet van mijn mans zaal/r en mijn wapen, 
met het opschrift als volgt.

Pl/k A No 1 Zaken rakende de Generaliteit

Een dito 2 Heeren Stadhouders

Een dito 3 Tutele Heeren Stadhouders

Een dito 4 Raad van Staaten

Een dito 5 Finantie Generaliteit en Staat van 
Oorlog

Een dito 6 Verhoogde Last en Veilgeld

Een dito 7 Admiraliteiten

Een dito 8 Rakende de munt

Een dito 9 Westvriese Zeedijken

Een dito 10 Besmettelijke Ziekte

op Pl/k B Een d/o Pl/k B No 1 Buitenlandse Ministers

Een dito 2 Buitenlandse zaaken

Een dito 3 Barriere Oost/e Rijkse Nederlanden

Een dito 4 Commercie

Een dito 5 Militie

Een dito 6 Hogen Krijgsraad

Een dito 7 Oostindische Compagnie

Een dito 8 Westindische Compagnie

Een dito 9 Algerijnen

Een dito 10 Grote Visscherijen

Een dito 11 Pilotagie

Een verzeegeld 
Pacquet

No 11 Dedommagement weegens amotie 
omtrent de Rivieren

Een dito 12 Grofgeschutgieterij

Op Pl/k C Een dito Pl/k C No 1 Holland allerhande zaaken

Een dito 2 Finantie Holland

Een dito 3 Collective middelen

Een dito 4 Zaken van de vergadering van 
Holland en Zeel/d Raadpenionaris en 
secretarissen

Een dito 5 Gecommitteerde Raden

Een dito 6 Houtvesterije
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Een dito 7 Justitie Hoven van Justitie

Op Pl/k D Een dito Pl/k D No 1 Zaaken de provintie van Zeeland 
concerneerende

Een dito 2 Zeeland over Issequebo

Een dito 3 Kerkelijke zaken en Licentieus 
drukken

Een dito 4 Retroacta duurte leevensmiddelen

Een dito 5 Desertie O.I. Compagnie

Een dito 6 Retroacta Provinciaal Tugthuijs

Op Pl/k E Een dito Pl/k E No 1 Affaires de la France

Een dito 2 Affaires de la France

Een dito Finantie

Een dito Aantekeningen op de Rapporten van 
finantie

Een dito Secreet rapport van de finantie 1678

Een dito Rapport van de finantie 1721 tot 1728

Een dito Rapport van finantie 1750

Een dito Rapport van finantie van 20 novb. 
1750

Een Register Resolutien op 't Rapport van de 
finantie 20 novbr 1750

Een dito Consenten

Een dito Retroacta Liquidatien beyde 
quartieren

Een dito Liquidatien tussen beyde quartieren 
1737 verdeeling, Staten van Oorlog, 
tussen beyde quartieren over 1737, 
1738 en 1741

Een dito Lasten in Holland geheven

Een dito Capitalen ten lasten in Holland 
geheeven

Een dito Extract 200/e Penn. Korting op de 
amptgelden

Een dito Retroacta van de amptgelden

Een dito Lijst van d'Amptgelden met de 
veranderingen daar in van tijd tot tijd 
voorgevallen

Een dito Retroacta van 't middel van 't 
Collateraal

Een dito Retroacta Verpondingen

Een dito Different Raad van Staten met 't Hoff

Een dito Finantie Zeeland
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Een dito Rundveelijsten

Twee dito Index op de Registers van Haar Hoog 
Mogende

Een dito 3 Index op de Registers van Haar Hoog 
Mogende

Een dito 4 Index op de Registers van Haar Hoog 
Mogende

Een dito 5 Affaires de la Prusse

Een dito 6 Cijffer

Volgen hier de geschreeve en andere registers welke na mijn ondergeschreeven overlijden aan 
dezelfde Zijne Doorlugtige Hoogheid ongeopend zullen overgegeeven worden.

Staan deeze in de beslote kast van t Cabinet in t Comptoir

Plank H Vier ingebonde 
deelen

Resolutien rakende de Heeren 
Stadhouders

Een dito Erfstadhouder in Vriesland

Een dito Begraafenis van Zijn Hoogheid

Een dito Begraafenis van Hare Hoogheid

Een dito Verbaal Installatie van Zijn Hoogheid

Vijff dito Instructien en Reglement bij Holland

Een dito Index bij deeze

Een dito oude regeeringen van Holland

Een dito Retroacta van de oude Regeeringen

Een dito retroacta op t Gouvernement van de 
oude regeeringen Holland

Een dito Register van de Vergadering van 
Holland

Een dito Vergadering van Holland

Een dito Retroacta Ridderschap

Een dito Admissie van den heer Hompesch in 
de vergadering

Twee dito Retroacta Raadpensionarisambt

Een dito Raadpensionarisambt

Een dito Secretarissen van Holland

Een dito Stadhouder en Registermeester van 
de Leenen en Groot Zeegelbewaarder 
van Holland

Een dito Retroacta van 't Hoff van Holland

Een dito Ampele index hierop

Een dito Receuil van de voornaamste 
Resolutien van den Hove in 1602

Een register Retroacta van den Hogen Raad
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Een dito Ampele index hierop

Een dito Defecten Regeering Adm Redres

Een dito Vergadering van Haar Hoog 
Mogenden

Een dito hetzelfde nog eens

Een dito Retroacta Raad van Staaten

Een dito Retroacta van de Extraordinaire 
vergadering van Haar Hoog Mogende

Een dito Ceremonieel bij Haar Hoog Mogende 
vreemde ministers

Een dito Retroacta Judicature van de Gedep/ns
ter Generaliteit en Generaliteits 
Collegien; als meede van de 
Clercquen ter Griffie van Haar Hoog 
Mogende

Een dito Extract uit de Staaten van Oorlog

Een dito Staaten van Oorlog

Een dito Extract Petitie Raad van Staaten

Een dito Militaire Judicature

Een dito Verhandeling over 't gezag der Militie

Plank I Een dito Staaten Collective middelen van 't 
Suyder en Noorderquartier van 1750 
tot 1757

Een dito Staaten Collective middelen van 't 
Suyder en Noorderquartier van 1757 
tot 1764 Staten gecollecteerde 
middelen van 1750 tot 1756

Een dito Staten van onkosten Collectieve 
middelen van 1750 tot 1768 en 1771

Een dito Staten van verpagte middelen van 
1650 tot 1747

Staan in de Staande Register-kast in de Eerste Kamer van 't Comptoir

Plank 2 Regtersijde No 14 Register met resolutien en stukken 
coneerneerende de O.I. Compagnie

No 15 d/o Westindische Compagnie

No 16 d/o Surinaamen

No 17 d/o Berbice

No 18 d/o Issequebo en Demmerarij

Plank 3 Regtersijde No 2 Negotiatien tussen de Koning van 
Siciliën en Staten Generaal over een 
Commercie Tractaat

3 Negotiatien over Tractaat van 
Commercie met Vrankrijk in 1739
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4 Diverse resolutien etc. 
concerneerende de Militie

6 Lijst van Tractaaten Cappitulatien en 
Conventien met vreemde Staten

22 juni 1776/:

was geteekent:/ C. Schellinger Wed/e Steijn,

hebbende ter zijde gedrukt haar wel Ed Geb: Cachet in Swart Lak/: lager stont:/

Accordeert met de origineele lijste;

's Hage den 15/e December 1783 /:

was geteekent:/ J.C. van den Kerkhoff, Notaris

Concordans

CONCORDANS
 

Oude nummers Nieuwe nummers

1 1

2 2

3 3

4 4

5 73-75

6 19, 274-283, 285

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 20

22 21
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Oude nummers Nieuwe nummers

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35-52

37 53-61, 63-72

38 109-133

39 76-90, 92-108, 194

40 139, 140

41 429-473

42 141-151

43 348

44 372, 386-389

45 498

46 91, 477-497

47 195-228, 375

48 152-157, 229-232

49 189-193, 377-381, 383-385, 390-428

50 160-162, 164, 187, 188, 236-241

51 167-186, 382

52 373, 374, 376, 319, 135-137, 159, 165, 166

53 508-528

54 529

aanhangsel 1 134, 158, 163, 474, 475

handschriften 32 242-273, 284, 286-301, 356, 357

handschriften 33 302-318, 320-322, 330-332, 338, 339, 349, 351-
355, 365, 366, 371
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Oude nummers Nieuwe nummers

handschriften 34 61, 138, 233-235, 323-329, 332a-337, 340-347, 
350, 358-364, 367-370

handschriften 51 501-505

handschriften 52 506

handschriften 53 507

handschriften 54 499

handschriften 55 500
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