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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Voor de raadpleging van de archieven in het beheer van de Koninklijke 
Verzamelingen dient u toestemming te vragen. U kunt uw onderzoeksaanvraag 
schriftelijk indienen bij de Directeur van het Koninklijk Huisarchief. Gebruik 
hiervoor dit formulier. Nadat aan u toestemming voor onderzoek is verleend 
kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan het Koninklijk Huisarchief.
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:
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, Archief: Willem V Batavus, prins van 
Oranje, vorst van Nassau (1748-1806), stadhouder van alle gewesten, 
inventarisnummer A31... 

VERKORT:
KV Archief: Willem V Batavus, prins van Oranje-Nassau (1748-1806), inv.nr. 
A31... 

https://docs.google.com/forms/d/1N3IZp5skOauvhBCDnSJdoIdC94zI_DamiGgpRiVEMWo/viewform?hl=nl
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
II. Het stadhouderschap

De Republiek der Verenigde Nederlanden was een bondsstaat, waar de 
soevereiniteit bij de gewesten berustte en waar lokale en regionale belangen 
domineerden boven het algemeen belang. In de zeventiende eeuw werden de 
centrifugale krachten doorgaans in bedwang gehouden door hetzij krachtige 
raadpensionarissen van Holland hetzij sterke stadhouders. De eeuw daarna 
werd gekenmerkt door een institutioneel onvermogen om tot hervormingen te 
komen. Wat dbetreft maakte het weinig uit of er wel of geen stadhouder was en
of er wel of geen bekwame staatslieden zoals Simon van Slingelandt of L.P. van
de Spiegel aan het bestuur van de Republiek deelnamen.

Na het overlijden van de kinderloze stadhouder-koning Willem III in 1702 
hadden de meeste provincies het stadhouderschap afgeschaft. Alleen de 
noordelijke gewesten hielden hun eigen stadhouder aan uit het Huis Nassau-
Diez. Na het overlijden van Johan Willem Friso in 1711 nam Maria Louise van 
Hessen-Kassel het Friese stadhouderschap langdurig waar voor haar pas na het
overlijden van haar man geboren zoontje. Deze Willem IV, als erfgenaam van 
Willem III ook prins van Oranje, aanvaardde bij zijn meerderjarigheid de 
stadhouderlijke waardigheden in Friesland, Groningen, Drenthe en Gelderland 
(1729-1730).

Door de teleurstellende ervaringen in de Oostenrijkse Successieoorlog werd in 
1747 onder directe volksinvloed het ambt van stadhouder hersteld in Holland, 
Zeeland, Utrecht en Overijssel en aan Willem IV aangeboden. Het ambt werd 
erfelijk gemaakt in alle gewesten, bij uitsterven van de mannelijke ook in de 
vrouwelijke lijn.

In het erfstadhouderschap van 1747 bevinden zich elementen, die 
vooruitwijzen naar het monarchale bestel van de latere eenheidstaat. Ze 
zorgden voor een permanente spanning binnen de achttiende-eeuwse 
republikeinse structuur.

Elk van de zeven gewesten – plus Drenthe dat nog geen eigen stem in het 
bondgenootschap had – en de Staten-Generaal stelden de stadhouder aan als 
hoogste dienaar van hun orgaan en bekleedden hem met een reeks van 
bestuurlijke en militaire functies.

Op bestuurlijk gebied lag de kern van de bevoegdheden in de benoeming van 
stedelijke bestuurders door de verkiezing uit door de zittende magistraten 
opgegeven dubbeltallen van vroedschappen, schepenen en burgemeesters. Dit
systeem kende variaties per provincie, drukte zwaarder in de landgewesten 
dan bijvoorbeeld in Holland, waar de meest invloedrijke stad Amsterdam zich 
nagenoeg geheel tegen stadhouderlijke invloed had gevrijwaard. In provincies 
waar de adel als stand in de Statenvergadering een rol speelde, geschiedde de 
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toelating van nieuwe leden tot de Ridderschappen niet dan met instemming 
van de stadhouder. Deze maakte, zoals in Holland, zelf deel uit van de 
Ridderschap. In de Statenvergadering van Zeeland beschikte hij zelfs als Eerste
Edele over één van de zeven stemmen en oefende hij invloed uit op nog twee 
stemmen als markies van de steden Veere en Vlissingen. De vaste 
vertegenwoordiger van de stadhouder als Eerste Edele behoorde tot de 
invloedrijkste regenten in Zeeland.

Tot de rechten van de stadhouder behoorde ook het indienen van voorstellen in
de vergaderingen van de diverse Staten en van de Staten-Generaal. In Holland,
het gewest waar hij, pal op de vergaderlocatie, woonde, deed hij dat 
regelmatig in persoon, evenals bij de Staten-Generaal.

Met het stadhouderschap waren oudere van oorsprong soevereine rechten 
verbonden, zoals het in adellijke kring prestigieuze jachtrecht en het recht van 
gratie.

In het belangrijkste uitvoeringsorgaan van de Unie, de Raad van State, had de 
stadhouder in persoon zitting. Als symbool van zijn hoge waardigheid en zijn 
recht op aanwezigheid stond er in alle bestuurscolleges een speciale zetel voor 
hem gereed.

Door het bezit van eigen domeinen, zoals de baronie van Breda, oefende de 
stadhouder in de Generaliteitslanden vergaande benoemingsrechten uit tot en 
met de laagste ambtenaar en de predikanten van de gereformeerde kerk. Ook 
buiten de Generaliteitslanden had de stadhouder die benoemingsrechten in zijn
domeinen, zoals in het door Gelderland aan hem afgestane graafschap 
Culemborg, dat grensde aan oud Oranje-Nassau-bezit als Leerdam en Buren. 
Overijssel had hem domeinen in het graafschap Bentheim toebedeeld, zodat hij
in dat graafschap buiten de Republiek enige invloed had.

Hiermee is nog maar een deel van de stadhouderlijke positie in kaart gebracht. 
Want het kapitein- en admiraalgeneraalschap van ieder soeverein gewest en 
van de Unie bracht ook weer een reeks van bevoegdheden met zich mee. De 
functies zelf waren te beschouwen als het opperbevelhebberschap te land en 
ter zee, zij het onder politieke leiding van Staten-Generaal en Raad van State. 
De stadhouder had evenwel het benoemingsrecht voor vrijwel alle 
officiersfuncties. De militaire rechtspraak, inclusief de vonnissen van de Hoge 
Krijgsraden, waren al evenzeer onderworpen aan de stadhouderlijke 
approbatie. Niet onbelangrijk is voorts dat de stadhouder bij ernstige verstoring
van de openbare orde met politieke machtiging legeronderdelen kon inzetten 
om de rust te herstellen en de veiligheid van de burgerij te waarborgen.

Aan het eind van deze rij bevoegdheden komen de 
opperbewindhebberschappen van de Verenigde Oost-Indische en de West-
Indische Compagnie, waarin de stadhouder zich door een vaste 
vertegenwoordiger liet representeren, doch waarin zijn reële invloed beperkter 
was dan in het publieke domein. Hetgeen niet wegnam dat velen de 
stadhouder benaderden wanneer het ging om de verkrijging van betrekkingen. 
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Zijn stempel drukte ook bij deze organisaties zwaar op de vergeving van de 
hoogste posities.

Over het algemeen kan men zeggen dat, ongeacht of de stadhouder directe 
invloed op de benoeming van bestuurders, ambtenaren (inclusief hoogleraren) 
en officieren kon uitoefenen, iedereen een beroep op hem deed met het 
verzoek zijn invloed ten gunste van de briefschrijver of diens relaties aan te 
wenden. Het archief van Willem V getuigt daar op niet mis te verstane wijze 
van. Soms bereikten die verzoeken hem zelfs al bij een te verwachten 
overlijden van een functionaris. Dit gehele stelsel bekommerde de prins. De 
aantekeningen die hij zelf maakte van een gesprek met Van Lynden van 
Blitterswijk, zijn vertegenwoordiger als Eerste Edele in Zeeland, geven daar 
blijk van. Van Lynden overwoog zijn functie neer te leggen omdat hij vanwege 
de tijdsomstandigheden te weinig voor zijn familie wist te bereiken. Ondanks 
zijn bezwaren ontdeed de prins zich echter niet van dergelijke hebzuchtige 
regenten door wier houding hij politiek aanzien verloor.(3)

De allergrootste invloed vermocht de stadhouder uit te oefenen wanneer in 
extreme omstandigheden de Staten van de gewesten hem opdroegen in de 
stadsbesturen de wet te verzetten, dat wil zeggen daar alle of een aantal 
bestuurders te vervangen als een ultimum remedium om de staatsmachine 
weer op gang te brengen met de neuzen zoveel mogelijk in één richting. 
Willem IV kreeg die opdracht in 1747 en Willem V precies veertig jaar later na 
zijn terugkeer in Den Haag.

De omvangrijke gewone en de incidenteel bijzondere bevoegdheden van de 
stadhouder hadden in essentie de bedoeling dat deze hoogste dienaar van het 
publiek gezag samen met de hoogste ambtenaren, te weten de 
raadpensionaris van Holland, de griffier van de Staten-Generaal en de 
secretaris van de Raad van State, het beleid van het bondgenootschap hielp 
bevorderen. Daarbij lag de kracht van de stadhouder vooral in het bemiddelen 
tussen de gewesten bij verschil van mening, in onderlinge en interne 
conflicten. Tot het oplossen daarvan kon hij, beschikkend over een machtsbasis
in ieder van die gewesten, als geen ander bijdragen. Vooral de interne 
conflicten logen er niet om en verlamden soms voor jaren het bestuur van 
provincies als Overijssel en Groningen, waar de twee stemhebbende leden 
elkaar in een houdgreep hielden.

Uiteraard kon de stadhouder onmogelijk overal bij aanwezig zijn. In Zeeland 
beschikte hij, zoals we zagen, over een formele vertegenwoordiger, in de 
andere gewesten was die vertegenwoordiging minder formeel, al spreekt men 
bijvoorbeeld in Friesland en Groningen wel van luitenant-stadhouders. In 
Holland bestond die figuur niet, ervan uitgaande, dat de stadhouder in dit 
gewest resideerde. Wel kunnen we in de Hollandse stadsbesturen figuren 
aanwijzen, die Oranje met name adviseerden bij de jaarlijkse benoemingsronde
en hem op de hoogte hielden van de politieke ontwikkelingen. In Amsterdam 
evenwel was het hoofd van de Oranjepartij, de in 1747 door Willem IV 
benoemde vroedschap Mr. Mathijs Straalman, volstrekt machteloos. Van 1752 
tot 1787 werd hem systematisch het burgemeesterschap onthouden. Wilde 
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Willem V het Amsterdamse standpunt sonderen dan benaderde hij daarvoor 
tevens gematigde “aristocratische” regenten als burgemeester Rendorp.(4)

De omvang van alle taken en bevoegdheden had sinds 1747 geleid tot de 
opvatting dat ter voorkoming van het blijven steken in duizend en één details 
de stadhouder voorzien zou moeten worden van een eigen (advies)raad. In de 
jaren van het regentschap van Anna van Hannover had er inderdaad een 
adviesraad bestaan, voornamelijk voor buitenlandse aangelegenheden. Tijdens 
het gouverneurschap van de hertog van Brunswijk tot aan de meerderjarigheid 
van Willem V bestond een dergelijke raad niet. Daarna stelde Willem V zoals we
zagen alleen zijn voormalige voogd als adviseur aan. In de beginfase van de 
patriottentijd herleefde het debat over de instelling van een raad voor Zijne 
Hoogheid tegelijk met de acties om de hertog van het hof te verwijderen. Het 
laatste lukte, de instelling van een raad kwam er niet door de stijfhoofdigheid 
van de stadhouder. Wel zag hij zich genoodzaakt bij het slechte verloop van de 
Vierde Engelse Zeeoorlog en de toenemende spanningen met keizer Joseph II 
als heer van de Oostenrijkse Nederlanden, deelraden in te stellen voor marine- 
en legerzaken. Deze raden bestonden uit hoge officieren, deels gerekruteerd 
uit militairen, die als adjudant aan het hof van Willem V verbonden waren. Over
het algemeen wordt de aversie van de laatste stadhouder tegen een 
adviescollege geweten aan zijn vrees door adviseurs overvleugeld te worden. 
Liever steunde hij op de hertog van Brunswijk. Toen deze wegviel raadpleegde 
hij wel voortdurend allerlei regenten en leden van zijn hofhouding, ja zelfs zijn 
echtgenote, die naar ieders opinie over een helder oordeel beschikte, zonder 
daar systeem in aan te brengen. Bij tegenstrijdige adviezen – en dat was 
meestal het geval in de jaren 1780 – raakte hij aan het twijfelen en schoof 
beslissingen voor zich uit. Het heeft hem in de jaren 1786/87 bijna het 
stadhouderschap gekost. Toch veranderde de werkwijze van Willem V na het 
met militaire steun van Pruisen verkregen positieherstel weinig.

Het zou van grote invloed op de kwaliteit van het stadhouderschap van Willem 
V zijn geweest, wanneer er een goede samenwerking was ontstaan met de 
andere hoge ambtenaren van de staat. Daar was evenwel geen sprake van. De 
griffier van de Staten-Generaal, mr. Hendrik Fagel de oude, had beperkte 
politieke capaciteiten en weinig invloed en raadpensionaris mr. Pieter van 
Bleiswijk, aanvankelijk een man uit het kamp van de hertog van Brunswijk, 
verloor het vertrouwen van de stadhouder na 1780. Van Bleiswijk stond 
trouwens ook allerminst als een groot staatsman aangeschreven. Eind 1787 
verloor hij zijn post en kwam de Zeeuwse regent mr. L.P. van de Spiegel in zijn 
plaats.

Moet de mislukking van zijn stadhouderschap in de eerste plaats aan het 
karakter van Willem V geweten worden, het gebrek aan capabele en vooral 
samenwerkende regenten, die zijn koers hadden kunnen beïnvloeden, is daar 
evenzeer debet aan.

In eigentijdse bronnen wordt Willem V vaak verweten dat hij zijn tijd niet nuttig 
besteedde door te veel aandacht aan onbelangrijke militaire zaken te 
schenken, te lange audiënties te houden en zich vervolgens over te geven aan 
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het societyleven. Hedendaagse historici denken daar wat genuanceerder over.
(5) De vele eigenhandige notities en brieven in het archief van deze 
stadhouder bewaard gebleven, geven hun ten dele gelijk. Het is eerder zo dat 
het gebrek aan een systematische werkwijze en de aarzeling om in grote zaken
door te tasten verantwoordelijk zijn voor het negatieve beeld. Anderzijds moet 
opgemerkt worden dat er perioden zijn zoals gedurende de Vierde Engelse 
Oorlog, dat de prins soms vluchtte in niet terzake doende bezigheden, omdat 
de verantwoordelijkheden hem te zwaar vielen.(6)

De behoefte aan een efficiëntere behandeling van staatszaken werd dringender
bij het toenemende verlies van internationale invloed in de tweede helft van de
achttiende eeuw. Het openbreken van de oligarchie werd een hoofdbeginsel 
van de patriottenbeweging. De hierdoor verscherpte binnenlandse 
tegenstellingen werden krachtig aangewakkerd door buitenlandse, 
inzonderheid Franse en Engelse, belangen. De stadhouder bleef echter 
onderdeel uitmaken van het oligarchisch bestel waarmee hij zich vereenzelvigd
had. In zijn conservatieve belevingswereld verzette Willem V zich tegen 
bestuurlijke veranderingen, die niet het resultaat waren van een eensgezinde 
beslissing van het gehele bondgenootschap. Nog in 1791 legde hij zich neer bij 
het mislukken van de beraadslagingen over de omvorming van de vijf 
Admiraliteiten tot één Algemene Zeeraad, hoewel bijna iedereen overtuigd was
van de noodzaak van een dergelijke hervorming. Met enige politieke druk van 
de kant van de stadhouder – en juist daarin lag de essentie van zijn functie – 
zou deze verbetering nog vóór 1795 in gang gezet kunnen zijn.(7)

III. De hofhouding en de Nassause domeinraad

III.1. De hofhouding

De vorstelijke hofhouding werd vanaf 1759 bestuurd door een Hofcommissie, 
die voorzien was van een instructie opgesteld door de hertog van Brunswijk.(8) 
Van deze commissie waren lid de vier hoofden van de drie departementen, 
waarin de hofhouding onderverdeeld was.

De drie departementen waren:

1. het departement van het Hof onder leiding van de opperhofmeester en de 
hofmaarschalk,

2. het departement van de Stal met aan het hoofd de opperstalmeester,

3. het departement van de Kamer, dat beheerd werd door de opperkamerheer.

Aan de Hofcommissie was een aparte secretaris verbonden. Aanvankelijk had 
ook een lid van de Nassause Domeinraad zitting in de Hofcommissie. Daarvan 
is na de meerderjarigheid geen sprake meer, waardoor de beheersing van de 
kosten van de hofhouding minder aandacht kreeg dan wenselijk was.

Het personeel van de vorstelijke hofhouding bestond onder Willem V uit rond 
de 250 personen. Daaronder zijn begrepen de kamerheren en -jonkers, de 
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pages die in een huis aan het Lange Voorhout gehuisvest waren, alsmede het 
personeel van het kabinet en de stadhouderlijke secretarie. Op de lijsten met 
betaalde functionarissen komen ook de tien tot twaalf musici voor, die de vaste
kern van de hofkapel uitmaakten. Twee jeugdige “moortjes” waren in 1763 uit 
Curaçao naar Nederland gehaald om na een paar jaar opleiding dienst te doen 
bij de prins. Zij zijn na januari 1795 in dienst gebleven.(9)

De Hofcommissie had de opdracht om alle voorstellen betreffende de 
werkwijze van de departementen, de gang van zaken aan het hof en alle 
personeelsaangelegenheden periodiek aan Willem V voor te leggen. Die 
voorstellen werden in tweevoud ingediend, zodat de stadhouder zijn beslissing 
of commentaar op één van de exemplaren kon terugzenden.

Overzichten van gemaakte uitgaven werden ook periodiek toegezonden. De 
jaarpakketten van 1769 en 1771 geven een indruk van wat de prins onder 
ogen kreeg.(10) Van haar handelingen hield de Hofcommissie aantekening. 
Deze notulen en verdere stukken werden bij elkaar in een loketkast bewaard.
(11) Het aparte archief van de Hofcommissie is, voorzover dat bewaard is 
gebleven, als een afzonderlijk onderdeel in deze inventaris opgenomen.

De Hofcommissie hield op te functioneren met het vertrek van de 
stadhouderlijke familie naar Engeland op 18 januari 1795. Op dat moment 
bestond de commissie uit: M.K.G.G.B. baron Voigt van Elspe, G.L. de Saint-
George graaf van Marsay, J.D.C. baron van Heeckeren van Kell en S.P.A. graaf 
van Heiden Reinestein, allen vanaf de meerderjarigheid van de prins in 1766 of 
kort daarna al op enigerlei wijze aan het hof verbonden. Mutaties in dit 
internationale gezelschap kwamen zelden voor!

Van belang voor de kennis van hofaangelegenheden kunnen ook papieren zijn 
die hoffunctionarissen in hun eigen archief bewaarden. Voor de periode Willem 
V gaat dat op voor de overigens ook politiek invloedrijke Van Heiden 
Reinestein, onder meer de eerst verantwoordelijke voor de muziek ten hove.
(12)

Het Staldepartement beschikte over een eigen administratie, waarvan een 
overzicht bestaat uit 1780.(13) De papieren daarin genoemd zijn overigens 
verloren gegaan, vermoedelijk na het vertrek van de stadhouderlijke familie in 
januari 1795.

Tot de hofhoudingspapieren, die in het archief van Willem V wel bewaard 
gebleven zijn, behoren overwegend financiële bescheiden, zoals de 
keukenrekeningen van 1778 tot 1794 (inventarisnummers 118-125), de 
jaarrekeningen van de hofhouding van 1788 tot 1791 (inventarisnummers 362-
366) en nog enkele eerdere jaarrekeningen in het archief van de Hofcommissie 
(inventarisnummers 31 tot 38). Op ceremonieel gebied ontbreekt helaas veel, 
met uitzondering van incidentele gegevens uit de jaren 1748-1768 en 1788-
1792 in het archief van de Hofcommissie.(14)

III.2. De Nassause Domeinraad
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De Nassause Domeinraad beheerde alle domeinen van het Huis Oranje-Nassau.
Deze lagen in de tijd van Willem V weliswaar overwegend op het grondgebied 
van de Republiek, maar voor een kleiner deel ook in het huidige België en 
Luxemburg en grensoverschrijdend met Duitsland (Vianden, Bentheim). De 
Nassause graafschappen in het Lahngebied en het graafschap Spiegelberg 
vielen niet onder de competentie van de Domeinraad. Zij werden door Willem V
als rijksvorst bestuurd met behulp van een aparte kanselarij in Den Haag, het 
Hoogduitse Hofdepartement of de Duitse Kanselarij, gelegen buiten het 
Binnenhof. De Nassause Domeinraad was juist wel op het Binnenhof 
gehuisvest, al vanaf de zeventiende eeuw. De Raad betrok in 1767 een pand 
grenzend aan de Grenadierspoort.

Het goed functioneren van de Nassause Domeinraad was voor de stadhouders 
van levensbelang, omdat de inkomsten uit de domeinen de basis vormden voor
de kosten voortvloeiend uit de hofhouding en het hofleven, ten bedrage van 
ƒ600.000,– of meer per jaar.(15)

Het aantal leden van de Domeinraad bedroeg in de periode Willem V zes tot 
zeven. Merkwaardigerwijze kende de Raad niet permanent een president. 
Wanneer wel één der leden als zodanig benoemd werd, kwam deze uit de adel:
F.H. baron van Wasse¬naer (1751-1771) en W. baron van Lynden van Hemmen 
(1783-1787). Evenals de Hofcommissie zond de Raad periodiek zijn voorstellen 
en financiële overzichten naar de stadhouder; de voorstellen in tweevoud, één 
exemplaar om daarop de beschikkingen te plaatsen ter terugzending en één 
om te behouden. Ten gevolge van het archiefbeheer in de vroege negentiende 
eeuw (zie paragraaf V.2) zijn de voorstellen van de Raad, die toen nog in het 
archief van Willem V berustten, overwegend niet in dat archief gebleven, maar 
overgedragen en gevoegd bij het archief van de Nassause Domeinraad.(16)

In de periode Willem V zijn aanvankelijk nog belangrijke domeinen aangekocht, 
zoals de heerlijkheid Montfort in de provincie Limburg in 1769 en de 
heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde in 1776 van respectievelijk de koning 
van Pruisen en prins Czartorisky. Het bestaande domein Soestdijk werd 
uitgebreid door regelmatige aankoop van gronden, waaronder de buitenplaats 
De Eult in 1758.

Onder de Raad functioneerde de thesaurie-generaal van de stadhouder als een 
aparte administratie met een thesaurier-generaal aan het hoofd – tevens lid 
van de Raad –, een commies en enkele klerken. De thesaurier-generaal 
fourneerde uit de diverse inkomsten van de stadhouder de gelden aan de 
Hofcommissie en aan de stadhouder zelf voor zijn privé-kas. In de administratie
van de thesaurie-generaal kwamen alle financiële lijnen bijeen. Het ambt werd 
in de periode van Willem V bekleed door mr. J.C. Reigersman (1761-1788) en 
mr. R. van Olden (1788-1795). Eerstgenoemde heeft zich buiten zijn eigenlijke 
functie in de patriottentijd zeer ingespannen voor de positie van de stadhouder
en hem doorlopend geadviseerd.(17)

De waarschuwingen van de thesaurier en van de Nassause Domeinraad tegen 
het te hoge uitgavenpatroon van Willem V leidden vóór 1795 niet tot 
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voldoende resultaten. Aan het einde van het Ancien Regime waren de uitgaven 
verbonden aan de betaling van renten en aflossingen van leningen zo hoog 
gestegen, dat de jaarlijkse tekorten niet meer gedekt konden worden. Nieuwe 
leningen konden nauwelijks meer aangetrokken worden vanwege de 
verslechterende politieke situatie. Toen Willem V met zijn gezin in januari 1795 
het land verliet ontkwam hij daarmee aan de noodzaak tot rigoureuze 
bezuinigingen.

Het archief van de Nassause Domeinraad wordt bewaard op het Nationaal 
Archief in Den Haag. Het gedeelte uit de periode van de Republiek is enkele 
jaren geleden toegankelijk gemaakt. Dit archief bevat ook documenten, die bij 
een strikte toepassing van het herkomstbeginsel tot het archief van de 
stadhouder gerekend moeten worden, maar op basis van een soort 
pertinentiebeginsel daaruit na 1815 verwijderd zijn. Een voorbeeld treffen we 
aan in de voogdijpapieren van de hertog van Brunswijk betreffende financiële 
zaken en domeinbeheer, waarvan een deel op het Koninklijk Huisarchief is 
gebleven en een deel in het archief van de Nassause Domeinraad bewaard 
wordt.(18) In de inleiding op de inventaris van het archief van de Nassause 
Domeinraad wordt jammer genoeg niet op de problematiek van de 
verwevenheid van een deel van de stukken met de bestanden op het Koninklijk
Huisarchief ingegaan.

IV. De stadhouderlijke secretarie en het stadhouderlijk kabinet

De benoeming van prins Willem IV tot erfelijk stadhouder in de gewesten met 
als standplaats Den Haag gaf, zoals hiervoor uiteengezet, een enorme 
uitbreiding aan de taken en de bevoegdheden van de erfstadhouder. Direct al 
in 1747 werd in Den Haag een stadhouderlijke secretarie ingesteld, die men als
een herleving kan beschouwen van de secretarie van de zeventiende-eeuwse 
stadhouders.

Aan het hoofd van deze nieuwe secretarie stond mr. Jan de Back in de functies 
van geheimsecretaris en rekestmeester. Onder hem werkten aanvankelijk twee,
later één, secretaris(sen), twee commiezen en acht klerken. De Back, in 1758 
ontslagen vanwege zijn te uitgesproken politieke ambities, werd opgevolgd 
door T.I. baron de Larrey. Hij werd met deze benoeming chef van het complete 
administratieve apparaat van de stadhouder, aangezien hij al de leiding had 
over het Hoogduitse Hofdepartement. De diplomaat De Larrey bleef ondanks 
zijn steeds hoger wordende leeftijd en ondanks pogingen een vervanger voor 
hem te vinden tot de omwenteling van 1795 in functie.

De stadhouderlijke secretarie kende een vrij zelfstandige onderafdeling onder 
de naam “het stadhouderlijke kabinet”, in het in Den Haag gebruikelijke Frans 
“secretairie privée” genoemd. Een functiescheiding tussen beide afdelingen 
van het administratieve apparaat valt bij gebrek aan organisatorische 
gegevens slechts bij benadering aan te geven.

De stadhouderlijke secretarie verzorgde alles wat met de officiële uitoefening 
van de politieke functies van de stadhouder te maken had. Daaronder vielen de
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stukken betreffende de vergaderingen van de gewestelijke Staten en van de 
organen van de Unie, de briefwisseling van die colleges met de stadhouder en 
diens behandeling, als kapitein- en admiraal-generaal, van leger- en 
marinezaken, daaronder begrepen de uitvaardiging van akten van benoeming 
en bevordering van officieren alsmede die van troepenverplaatsingen (akten 
van patent). Aan de uitvaardiging van akten waren leges verbonden, die 
verdeeld werden onder de geheimsecretaris en het vaste (ordinaris) personeel 
van de secretarie.(19)

Het kabinet functioneerde in de eerste plaats als een privé-secretarie, waar de 
zaken van het Huis en persoonlijke aangelegenheden van de stadhouder 
behartigd werden. Daarbij denken we niet alleen aan briefwisselingen met 
familieleden, vorsten en particulieren, maar ook aan zaken, die hem vanuit de 
Nassause Domeinraad of de Hofcommissie werden voorgelegd of die verband 
hielden met het beheer van de geldmiddelen. Zo was één van de commiezen 
van het kabinet belast met het beheer van de privé-kas van de stadhouder. 
Daar gingen zeer forse bedragen van ƒ100.000,– of meer per jaar in om. Via 
deze kas liep ook de betaling van enkele pensioenen en liefdadige giften, die 
zodoende buiten de administratie van de hofhouding en die van de thesaurier-
generaal bleven. Werkelijk geheime uitgaven liepen in de patriottentijd ook via 
deze boekhouding of direct via de thesaurier.(20)

Ook bij het archiefbeheer betekende het criterium ‘geheim’ vaak bewaring in 
de privé-secretarie, alhoewel het om politieke stukken ging. Vandaar dat er ook
wel van de geheime secretarie gesproken werd als het kabinet van de 
stadhouder bedoeld werd. Deze gang van zaken is begrijpelijk gezien het 
gebrek aan geheimhouding in de hele Republiek.(21)

De hertog van Brunswijk gaf De Larrey meer dan eens de opdracht om 
bepaalde stukken te deponeren in de geheime secretarie. Een goed voorbeeld 
daarvan is diens brief aan De Larrey ter begeleiding van een pakket stukken 
opgezonden door de Friese regent Bergsma over het aandeel van Friesland in 
de betalingen aan de Staten-Generaal (de quote) met de zinsnede “dezelve 
diend bewaart te worden op de geheime secretarije van ’t Cabinet van Zijne 
Hoogheid dewelk onder Ued. Opzigt zig bevind”.(22) Het meest geheime stuk 
in het kabinet was natuurlijk de akte van consulentschap. Dat stuk was 
verzegeld en alleen Willem V heeft in de jaren 1780 tweemaal de zegels 
verbroken om het stuk in te zien, waarna het weer werd verzegeld.(23)

In het kabinet van Willem V werden ook papieren van Willem IV en Anna van 
Hannover bewaard. Van deze archiefgedeelten heeft de commies Van Riel 
omstreeks 1760 een inventaris gemaakt, die buitengewoon nuttig is voor de 
inventarisatie van de papieren van de ouders van Willem V, maar niet voor die 
van hemzelf.(24) Van Riel vervaardigde terzelfder tijd een catalogus van de 
bibliotheek van het kabinet, die wel tot omstreeks 1780 is bijgehouden. 
Opgemerkt moet worden dat in de bibliotheek van het kabinet ook 
manuscripten bewaard werden zoals grotere rapporten en verslagen, die niet 
zelden losgekoppeld waren van de aanbiedingsbrieven. Deze bibliotheek 
bevatte voorts series gedrukte resoluties, plakkaatboeken en andere 
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drukwerken met bestuurlijk-historische informatie, onmisbaar in een staat met 
een zo gecompliceerd bestuursbestel als de Republiek.(25)

Dat Willem V zijn taken onvoldoende aankon heeft, zoals eerder opgemerkt, 
zowel te maken met zijn karakter en werkwijze als ook met de bescheiden 
omvang van het apparaat. Zijn werkwijze leidde in ieder geval tot wanorde, in 
het bijzonder op het kabinet, waar stukken zoek raakten en onafgedaan bleven 
liggen. We moeten hierbij wel bedenken dat de verplaatsing van het Hof in het 
zomerseizoen naar residenties buiten Den Haag een ordelijk beheer van de 
documenten niet eenvoudiger maakte. Klachten daarover kwamen niet alleen 
van critici van de prins, maar ook van de hertog van Brunswijk en De Larrey. Nu
had de laatste weinig manoeuvreerruimte om de prins tot de orde te roepen, 
omdat de hertog voorstellen van De Larrey altijd bekritiseerde. Maar men moet
zich verbazen over het feit dat de hertog zijn pupil niet méér gedwongen heeft,
zo niet tot een ordelijker werkwijze dan toch wel tot een ordelijker 
documentenbeheer. Hijzelf had daar immers ook onder te lijden, zoals blijkt uit 
zijn brief aan Willem V d.d. 21 december 1774 “L’ordre qui regne à la secretarie
et la methode de garder les papiers n’est pas des plus brillante ni commode 
pour trouver les choses surtout si ceux qui en doivent repondre sont malades 
comme cela existe presentement”.(26) Zeker is het dat Brunswijk zelf een goed
administrateur was, die kon bogen op een omvangrijk archief ten eigen nutte.
(27) Trouwens ook de door hem gedurende de voogdijperiode (1759-1766) 
aangelegde dossiers, naderhand aan De Larrey overgedragen, bewijzen een 
ordelijke archiefvorming.(28) Elders heb ik opgemerkt dat de Duitse Kanselarij 
over een goede registratuur beschikte met dito archiefordening dus in die zin 
had Willem V een goed voorbeeld onder handbereik.(29)

Gedurende de periode De Larrey (1758-1795) trad er nauwelijks vermeerdering
van personeel op. Secretarissen werden er niet meer benoemd; de commiezen 
bleven commies en van de vijf waren er doorgaans twee verbonden aan het 
kabinet. De klerken, van wie er zeven tot negen werkzaam waren, bleven 
allemaal verbonden aan de secretarie ook al werkten er meestal twee bij het 
kabinet. Bij vertrek of overlijden van één van de medewerkers schoven de 
anderen doorgaans een plaatsje op in de hiërarchie. Aan hen konden specifieke
werkzaamheden worden opgedragen.

Uit een notitie van De Larrey’s hand uit 1784 in de papieren van Van de Spiegel
bewaard, wordt duidelijk dat hij een kabinetssecretaris, dus een persoon van 
zwaarder kaliber dan de commiezen, bij het bureau van de prins noodzakelijk 
achtte. Net zo min als de Raad naast Zijne Hoogheid is deze kabinetssecretaris 
er gekomen. Alleen in de jaren 1787-1789 was er sprake van een tweede 
geheimsecretaris in de persoon van de Zeeuwse regent mr. Willem van Citters, 
mede omdat de bejaarde De Larrey niet naar Apeldoorn of Nijmegen heen en 
weer kon reizen.(30)

Overigens bevond zich bij langdurige afwezigheid van de stadhouder uit Den 
Haag in zijn gevolg altijd een klerk van de secretarie c.q. het kabinet. Op de 
reis naar Friesland en Groningen in september 1785 bijvoorbeeld voegde De 
Larrey “één der jongere ongehuwde klerken” aan de prins toe.(31)
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Met dit bescheiden administratieve apparaat moesten de stadhouders een 
veelheid van taken verrichten, waardoor, zoals Fockema Andreae opmerkt, het 
van een bloot administratief kantoor gaandeweg was uitgebouwd tot een 
bescheiden staatssecretarie;(32) in die zin ook staatssecretarie, omdat van alle
gewestelijke organen en unieorganen de documenten gedrukt, in afschrift of in 
origineel aanwezig waren.

V. De archieven

V.1. Voor 1795, de archieven van de stadhouderlijke secretarie en het kabinet

De archieven van voor 1795 hebben te lijden gehad van handelingen uit de 
negentiende eeuw, zoals hierna in paragraaf V.2. wordt beschreven. Veel 
stukken die oorspronkelijk tot het stadhouderlijk archief behoorden zijn 
daardoor na 1815 verspreid geraakt. Het archief van Willem V, dat na 
inventarisatie nog een omvang heeft van 80 strekkende meter, maakt daarom 
in sommige opzichten een fragmentarische indruk. Zoals opgemerkt kan dat 
mede veroorzaakt zijn door de onvolmaakte behandeling van zowel de 
secretarie- als de kabinetspapieren. Wel moeten we vaststellen, dat op beide 
bureaus een medewerker verantwoordelijk was voor het beheer van het 
archief. Op het kabinet was dat lange tijd de commies Blanken. Begin 1789 
legde hij, tot opluchting van De Larrey, zijn post neer en werd opgevolgd door 
de klerk Boejenck. Op de secretarie was, in ieder geval rond 1790, de commies 
J.W.B.Schneider met het archiefbeheer belast. Hij verzocht zijn chef toen om 
meer ruimte voor de berging van het steeds uitdijende bestand.(33)

De administratieve werkwijze van de secretarie hield in dat de ingekomen 
stukken dagelijks voorzien werden van een geschreven formulier, een 
zogenaamd pro memoria, dat de korte inhoud van het stuk bevatte en het 
verzoek aan Willem V om een beschikking.(34) Wanneer die stukken om welke 
reden dan ook niet terugkwamen, kon De Larrey weinig anders doen dan daar 
bij Willem V op aandringen. Duidelijk is ook dat veel stukken ongeopend naar 
de prins toegingen. Wanneer die niet teruggezonden werden was er helemaal 
geen sprake van een correcte afhandeling. Interessant in dit verband is een 
brief van de advocaat-fiscaal van de Rotterdamse Admiraliteit Pieter Paulus aan
De Larrey, waarin hij hem vraagt of De Larrey geen toestemming kan krijgen 
om inkomende brieven te openen en aan het departement voor de Marine ter 
hand te stellen zodat de daarbij passende voorstellen aan de prins kunnen 
worden voorbereid.(35) Deze misstanden moeten ons de ogen niet doen sluiten
voor de oprechte pogingen van De Larrey om zo mogelijk toch een zekere vorm
van ordening in het archief van zijn dagen aan te brengen. Een sluitend beeld 
valt daarvan niet te krijgen. Er zijn geen overzichtelijke eigentijdse 
inventarissen bewaard gebleven. Het eerder vermelde overzicht van het 
kabinetsarchief is in de jaren zeventig niet voortgezet en een archiefinventaris 
van een deel van de loketkasten in de stadhouderlijke secretarie houdt op in 
het midden van de jaren 1770.(36) Ook ontbreekt ieder spoor van de registers, 
waarin correspondenties of rekesten met hun beschikkingen werden 
afgeschreven, met uitzondering van drie registers, waarin de electie van 
stedelijke bestuurders werd geregistreerd.(37)
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Naast deze beide tekortkomingen hebben we sinds de vroege negentiende 
eeuw nog te maken met de bewaring van een deel van het stadhouderlijk 
archief in het Algemeen Rijksarchief, nu Nationaal Archief. Beide delen samen 
vormen zeker niet het totale archief van de stadhouder, omdat er tal van 
lacunes te constateren zijn, niet alleen veroorzaakt door vernietiging na januari
1795, maar ook door in onze ogen curieus beheer in de eerste fase van het 
Huisarchief.(38)

Het gebrekkige archiefbeheer onder Willem V vond dus zowel voor als na de val
van de hertog van Brunswijk plaats. In de loop van 1788, na de moeizame 
herindeling van kisten met papieren die uit Nijmegen waren teruggekomen 
naar Den Haag, kon De Larrey niet nalaten om nog eens op te merken dat de 
verwarring in de stadhouderlijke archieven toch vooral te wijten was aan de 
“desordre qui doit surtout son origine au defaut d’une bonne mechanique dans 
le cabinet de V.A.S.”.

Het enige goed traceerbare systeem is een door hem, zoals hij in 1788 aan 
Willem V schrijft, geïntroduceerd dossierstelsel, waarmee in 1778 begonnen is, 
mogelijk als opvolger van het stelsel van het kabinet dat tot dan toe 
gehanteerd werd. Helaas ontbreekt de briefwisseling tussen beiden uit 1778, 
zodat het door De Larrey opgestelde plan niet getraceerd kon worden. Het is 
echter wel te reconstrueren, omdat een groot deel van de politieke en militaire 
dossiers, in de huidige archiefinventaris beschreven, zich nog in de originele 
omslagen bevindt. Hierop zijn coderingsnotities aangetekend. Deze dossiers, in
de zeer brede zin van dat woord, dragen een code bestaande uit een Romeins 
cijfer, een hoofdletter en een Arabisch cijfer. De Romeinse I staat voor politieke 
en bestuurlijke aangelegenheden, te beginnen met de generaliteitszaken in het
algemeen (I A) en de buitenlandse correspondentie in het bijzonder (I B). Onder
I C vallen de aangelegenheden van de V.O.C. en de W.I.C. Daarna komen de 
gewestelijke aangelegenheden in hiërarchische volgorde met I D voor 
Gelderland, I E voor Holland tot en met I L voor Drenthe. De laatste code in 
deze rubriek is I M. Of de M voor “Maison” = het Huis Oranje-Nassau staat valt 
niet te bewijzen, maar is wel waarschijnlijk. De Romeinse II staat voor alles wat 
met het kapitein-generaalschap verband houdt, de Romeinse III omvat 
admiraliteits- en marinezaken. De II en de III worden alleen gevolgd door een 
Arabisch volgnummer. De in deze afdeling van het stadhouderlijk archief 
bewaard gebleven stukken beginnen inderdaad doorgaans vanaf het midden 
van de jaren 1770. Alleen de “dossiers” met brief- en notawisseling van de 
prins met zijn provinciale en stedelijke vertrouwelingen, die al jaren met hem in
contact stonden, bevatten ook stukken vanaf het begin van hun functioneren.
(39)

In enkele gevallen miste de originele omslag, maar kon het codenummer 
teruggevonden worden op afschriften van de uitgegane brieven uit de jaren 
1790/1792, omdat een oppassende medewerker (mogelijk de commies 
Schneider) heel klein daarop het codenummer noteerde.

Het “systeem De Larrey”, als we het zo mogen noemen, is mede bepalend 
geweest voor de ordening in de huidige inventaris toegepast bij de indeling van
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de stukken, die voortvloeien uit de publieke functies van de laatste 
erfstadhouder. Die indeling van stukken naar functies door De Larrey was niet 
helemaal nieuw. Ook de oude inventaris van het Kabinet ging daar vanuit, 
echter het nieuwere systeem was door een grotere eenvoud veel 
overzichtelijker. In deze inventaris zullen van de uiteenlopende nummeringen 
en codes geplaatst op de archiefstukken alleen die, die afkomstig zijn van het 
systeem De Larrey, aan de beschrijvingen worden toegevoegd, omdat deze 
informatie voor de onderzoeker van betekenis kan zijn.

V.2. De archieven na 1795

V.2.a. Tot de oprichting van het Koninklijk Huisarchief in 1825

Op 18 januari 1795 vertrok de stadhouder met zijn familie naar Engeland onder
meeneming van een deel van het stadhouderlijk archief. Over wat er 
meegenomen is zijn we door eigentijdse lijsten enigermate geïnformeerd. Zo 
bestaan er paklijsten vervaardigd kort voor vertrek. Deze lijsten verraden de 
haast waarmee alles gepaard ging. Daarom werden ze na aankomst in 
Engeland in het net gebracht.(40) De nieuwe lijsten bevatten iets meer 
informatie dan de eerste serie. Op basis van deze stukken kan de conclusie 
getrokken worden, dat er veel kabinetscorrespondentie vanaf 1747 is 
meegenomen. Ook de financiële administratie van de stadhouder stond in de 
belangstelling, zowel die van de privé-kas van Willem V, die in het kabinet 
geadministreerd werd, als die van de domeinen en de thesaurie, met dien 
verstande dat het meegenomene daaruit alleen de jaren kort vóór 1795 
omvatte.(41) Het belangrijkste deel van het overgebrachte archief bestond uit 
een kist met papieren, die bewaard werd in de charterkamer van de Nassause 
Domeinraad. Dit bestand omvatte de zakelijke en persoonlijke akten van 
Willem V en zijn familieleden, documenten dus waarop zij een beroep konden 
doen ten bewijze van hun rechten. Aan deze groep documenten was ook in de 
patriottentijd speciale aandacht gegeven door ze over te brengen van de 
Domeinraad naar de stadhouderlijke secretarie en vandaaruit naar Nijmegen, 
vanwaar ze in 1788 met de verdere archivalia terugkeerden.(42) Na de Franse 
inval in 1793 vormde dit archiefbestand wederom een punt van zorg. In een 
bespreking bepleitte de Raad de noodzaak “de donner les ordres necessaires 
pour mettre en sureté les archives de Famille et celles qui concernent les 
eminentes charges ... dont la garde est confié au conseil’’.(43)

Het is aannemelijk, dat het meegenomen vorstelijke archief in Engeland 
bewaard werd in het Londense kantoorpand, dat de prins gehuurd had. Van 
daar werd het met de verdere bezittingen van Willem V in 1801/1802 naar het 
slot Oranienstein in Nassau overgebracht. Het beheer daar berustte bij de 
geheimregeringsraad J.W.E. Chelius, een ambtenaar oorspronkelijk verbonden 
aan de Duitse Kanselarij in Den Haag. Hij moest het archief in voorkomende 
gevallen raadplegen en beschreef het daarom wat beter dan in 1795 het geval 
was geweest.(44) Chelius was ook de man die na 1813 de overbrenging naar 
Nederland regelde van het archief van vóór 1795 en het sindsdien in Engeland 
en Duitsland gevormde deel. In Nederland zorgde hij voor de verdeling 
daarvan, waarbij het meeste in handen gesteld werd van de aan de koninklijke 
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administratie verbonden chartermeester J. Ferrand. Onderdelen droeg hij over 
aan A. van Geyt, de beheerder van het archief van de voormalige Nassause 
Domeinraad. Militaire kaarten kreeg de Commissaris-Generaal van Oorlog in 
handen. De lijsten van deze overdrachten zijn in Chelius’ dossier bewaard 
gebleven.(45)

De laatste bron van informatie over het archief van Willem V, vermoedelijk vóór
1825 opgemaakt, wordt thans aangetroffen in de serie “oude inventarissen” 
van het archief van de directeur van het Koninklijk Huisarchief. Deze lijsten 
geven nog weer wat vollediger informatie dan alle voorgaande met 
omschrijvingen, die nog herkenbaar zijn in de inventaris, die direct aan deze 
publicatie voorafgaat.(46)

V.2.b. Vanaf de oprichting van het Koninklijk Huisarchief

In 1825 trad er een belangrijke wijziging op in het beheer van de vorstelijke 
archieven. De administratieve medewerkers van de koning werden ontlast van 
het beheer van de historische bestanden door het besluit van Koning Willem I 
van 22 mei van dat jaar om twee commissarissen te belasten met het toezicht 
op het Huisarchief des Konings. Hun opdracht behelsde het bijeenbrengen, 
controleren en schiften van de oudere archieven. Het schiften impliceerde 
tevens het doorvoeren van een scheiding tussen het Huisarchief aan de ene 
kant en de departementen van openbaar bestuur en het Rijksarchief te Den 
Haag anderzijds. Wat zij geschikt achtten voor blijvende bewaring in het 
Huisarchief diende centraal onder hun toezicht beheerd te worden. De 
commissarissen, M.L. baron d’Yvoy van Mijdrecht en K.F. baron Sirtema van 
Grovestins, gingen voortvarend te werk. Financiële papieren en documenten 
betreffende de Hofhouding droegen ze over aan de thesaurier van Willem I en 
aan de Hofcommissie. Deze in 1795 meegenomen bescheiden keerden pas aan
het eind van de negentiende eeuw terug in het Koninklijk Huisarchief en 
vormden daar het aparte bestand F 1.(47)

In de jaren tussen 1825 en 1830 ontvingen de ministeries van Marine en 
Koloniën, Oorlog, Financiën en Buitenlandse Zaken bij elkaar 17 kisten met 
archief en werden 6 kisten aan het Rijksarchief overgedragen. Vanwege de 
hapering in de onderhandelingen tussen het Rijksarchief en de commissarissen 
over het Huisarchief werd in het ministerieel besluit van 1829 de leidraad 
particulier belang versus staatsbelang nadrukkelijk geformuleerd. Die leidraad 
werd in deze jaren, voordat er een goed overzicht van het totale archief 
verkregen was, doorgevoerd met alle nadelige consequenties van dien. Het 
achttiende-eeuwse stadhouderlijke archief, al aangetast door de overdrachten 
door Chelius, viel nog verder uit elkaar.

Van de papieren aan de ministeries en het Rijksarchief overgedragen is alleen 
de laatste groep nog herkenbaar in de plaatsingslijst, die thans op het 
Nationaal Archief gehanteerd wordt bij de raadpleging van het fonds 
“stadhouderlijke secretarie”.(48) Voorts beschikt het Nationaal Archief ook over
relatief veel stukken betreffende de overzeese bezittingen, die vermoedelijk uit
de overdrachten van deze jaren afkomstig zijn. In de Koninklijke Bibliotheek 
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berusten behalve de rekeningen van de onkosten voor de voormalige 
stadhouderlijke bibliotheek ook enkele catalogi van onderdelen van de 
stadhouderlijke collecties, waarvan er nog weer twee in 1922 zijn 
overgedragen aan het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.(49)

In 1829 bereikten het Rijksarchief en het Huisarchief wel een akkoord over de 
verdeling van de papieren van mr. A.J. Royer (die de zeventiende eeuw 
betreffen). Deze papieren waren afkomstig uit dat deel van het archief van de 
stadhouderlijke secretarie, dat in 1795 onder de chartermeester van Holland, 
Cornelis de Fouw, was gekomen. De Fouw had dat bestand in 1814 aan de 
koning aangeboden, waarna het ten rijksarchieve was beland. Daarin bevonden
zich een paar bundels correspondentie van de stadhouders Willem IV en V 
alsmede een paar jaar brieven van De Larrey aan Willem V.(50)

Onder de commissarissen van 1825-1830 werd ook aan een inventaris van de 
archiefbescheiden gewerkt. Dit werk werd uitgevoerd door de uit Duitsland 
afkomstige gebroeders Häberling en de adjunct-commies J. de Jong. Of de 
commissarissen zelf zich daar ook mee bezig hielden heb ik niet kunnen 
vaststellen. De eerste inventarisatie ging uit van een ordening per persoon met
een doorlopende nummering vanaf de middeleeuwse Nassaus tot en met de 
laatste stadhouder. Het is begrijpelijk dat aan Willem V in dit systeem de hoge 
nummers 3262-3648 f zijn toebedeeld.(51)

Later in de negentiende eeuw werd op basis van dit principe nogmaals een 
bewerking ter hand genomen waarbij Willem V’s archief de nummers 2840-
2981 heeft gekregen. Het bezwaar bleef natuurlijk de immobiliteit van dit 
systeem bij latere aanvullingen, vandaar dat onder het directeurschap na 1870 
van luitenant-generaal A.E. Mansfeldt iedere stadhouder zijn eigen inventaris 
kreeg met een nummering van één af. Willem V kwam toen tot niet minder dan
339 nummers, waarvan sommige nummers al uit enige tientallen 
ondernummers bestonden.(52) Opmerkelijk is het, dat deze negentiende-
eeuwse inventarissen de militaire papieren gedetailleerder behandelen dan de 
politieke, wat wellicht aan de negatieve beoordeling van het achttiende-eeuwse
politieke bedrijf te wijten is. Het is deze inventaris, waarmee onderzoekers zich 
tot nu toe hebben moeten redden. In de periode Japikse (1928-1944) en daarna
kregen de archieven van de zestiende- en zeventiende-eeuwse Hollandse en 
Friese stadhouders een herinventarisatie en werd er hard gewerkt aan de 
archieven van de koningen. De achttiende eeuw bleef de verwaarloosde 
periode.

VI. De verantwoording van de inventarisatie

Het was dus, zoals hierboven geschetst, met de toegankelijkheid van de 
stadhouderlijke archieven uit de achttiende eeuw vrij slecht gesteld. Deze 
situatie was daarom ook minder gelukkig, omdat juist die achttiende-eeuwse 
archieven vanaf Johan Willem Friso tot en met Willem V omvangrijk en 
gevarieerd van inhoud waren. Om in deze situatie verbetering aan te brengen 
werd eind jaren 1980 de hand aan de ploeg geslagen en verschenen er nieuwe 
inventarissen van de archieven van Wilhelmina van Pruisen in 1994 en van 
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haar kinderen prinses Louise en prins Frederik in 1995.(53) Tenslotte kwam in 
samenwerking met het Rijksarchief in Friesland tegelijk met de herbewerking 
van de archieven van alle Friese stadhouders een nieuwe inventaris tot stand 
van de nagelaten papieren van Johan Willem Friso en Maria Louise van Hessen-
Kassel in 2002.(54) Mijn eigen aandacht richtte zich vanaf 1985 op het archief 
van stadhouder Willem V, in samenhang met de losse hofhoudingsarchieven uit
de achttiende eeuw tot aan de terugkeer van het Oranjehuis in 1813. Dit 
laatste bestand, bekend onder de naam F 1, bestaat nu niet meer. Het is 
opgesplitst over de archieven van de vorstelijke personen in wier tijd die 
stukken gevormd waren. Als nieuw bestand wordt in deze publicatie nog wel 
apart opgenomen het archief van de Hofcommissie in Den Haag, dat 
overwegend stukken vanaf 1759 tot 1795 bevat (feitelijke datering 1732-1795) 
en een omvang heeft van 6,5 strekkende meter. De structuur van de 
Hofcommissie zoals hiervoor besproken heeft de basis gelegd voor deze aparte
benadering.

Het archief van stadhouder Willem V vindt een natuurlijk einde in 1806, het 
jaar van zijn overlijden, al loopt een enkel dossier door tot 1808. De 
begindatum is minder eenduidig vast te stellen. De oudste stukken uit het 
archief, daterend uit 1745, zijn te vinden bij de stukken over de Amphioen 
Societeit, die het monopolie voor de opiumhandel bezat.(55) De persoonlijke 
stukken van de prins beginnen vanaf zijn geboorte in 1748. Ten aanzien van 
bestuurlijke en militaire zaken is gekozen voor het jaartal 1759 als beginpunt. 
De voogdij ging na het overlijden van Anna van Hannover op 12 januari van dat
jaar over op de hertog van Brunswijk en de vanaf dat moment gevormde 
stukken lopen naadloos over in die vanaf 1766, het jaar van de 
meerderjarigheid van de stadhouder. Wel bedacht moet worden dat, zoals 
hiervoor al is opgemerkt, de hertog een schaduwarchief aangehouden heeft, 
dat hij bij zijn vertrek uit de Republiek meegenomen heeft. In een enkel geval 
zijn dossiers, die al voor 1759 begonnen en die daarna doorlopen, ook in de 
inventaris van het archief van Willem V opgenomen.

Het vaststellen van deze uitgangspunten heeft ten gevolge gehad dat de 
scheidslijnen tussen het archief van Willem V en dat van Willem IV en Anna van
Hannover opnieuw zijn vastgesteld. Een beperkt aantal stukken is verplaatst 
van Willem V naar het archief van zijn ouders, het omgekeerde deed zich ook 
voor. Door de toepassing van het herkomstbeginsel zijn tenslotte incidenteel 
dossiers en stukken uit het archief van koning Willem I verplaatst naar het 
archief van zijn vader en vice versa. Het gaat in de eerste plaats om de 
administratie van het korps Hollandse troepen, dat van 1800 tot begin 1802 in 
Engelse dienst was. Deze stukken behoren ondubbelzinnig tot het archief van 
de erfprins. Voorts is het van toepassing op de brieven van de erfprins aan zijn 
vader, die in het archief van de erfprins geplaatst waren, terwijl de brieven van 
Willem V aan zijn zoon bij Willem V terecht waren gekomen. Ook bij de naaste 
familieleden van Willem V heeft zich die situatie voorgedaan, waarbij speciaal 
gewezen wordt op prins Frederik. Stukken gericht aan of afkomstig van de 
hertog van Brunswijk waren oorspronkelijk apart geregistreerd. Ze zijn zo 
gering in aantal dat ze nu op de hun geëigende plaats in de inventaris van 
Willem V zijn opgenomen.



A31 27

Bij Willem IV en Anna van Hannover bevond zich een aparte afdeling voor 
prinses Carolina, de zuster van Willem V. Deze stukken die vrijwel geheel 
betrekking hebben op de voogdij van de hertogen van Brunswijk in Nederland 
en in Duitsland en op de voorbereiding en totstandkoming van haar huwelijk 
met Karel Christiaan van Nassau-Weilburg in 1760 zijn thans in deze inventaris 
opgenomen omdat het accent op de jaren 1759-1762 ligt. Wel is onderscheid 
gemaakt tussen de Nederlandse en de Duitse administratie, zoals dat bij de 
voogdij over prins Willem V ook is geschied. Enkele stukken wekken door hun 
inhoud de indruk alsof zij tot een persoonlijk archief van prinses Carolina 
behoren, maar in dit geval moet opgemerkt worden, dat ze onderdeel 
uitgemaakt hebben van de Brunswijkse voogdijpapieren, waardoor opname in 
deze inventaris acceptabel is.

Een apart geval vormt het bestand met afschriften van de correspondenties 
van de in Nederland residerende vertegenwoordigers van vreemde 
mogendheden, dat in hoofdzaak loopt over de jaren 1750 en 1760. In afwijking 
met het hiervoor gestelde is dit bestand niet verdeeld over het archief van 
Anna van Hannover en dat van Willem V. De reden is, dat het in het 
secretariearchief van de stadhouders als een eenheid bewaard werd en 
dientengevolge door mij als een eenheid in het archief van Willem V is 
opgenomen in de rubriek “Buitenlandse aangelegenheden van de republiek”.

Tenslotte moet melding gemaakt worden van de overdracht van archiefstukken
door het Staatsarchiv te Wiesbaden gedurende de Tweede Wereldoorlog. Op 
deze overdracht en de gelijktijdige onvrijwillige afstand door het Koninklijk 
Huisarchief van een omvangrijker archiefbestand van betekenis voor de Duitse 
geschiedenis, behoef ik niet in te gaan. Daarover bestaat literatuur.(56) Het is 
voldoende om ten behoeve van deze inleiding op te merken dat na 1945 de 
stukken uit Wiesbaden in een apart bestand, genaamd ‘B12’ bleven berusten. 
Bij de herbewerking van het archief van Willem V is de briefwisseling van hem 
met leden van het Pruisische koningshuis uit dit bestand ‘B12’ gelicht. Deze 
stukken zijn beschreven waar dat in deze inventaris behoort, namelijk in de 
rubriek ‘Briefwisseling met vorsten’.

De grootste ingreep in het archief van Willem V bij deze inventarisatie bestaat 
uit de verwijdering van vier strekkende meter stukken en dossiers, die behoord 
hadden tot het archief van ’s prinsen Duitse Kanselarij in Den Haag. Het 
omvangrijke archief van deze instelling is in de negentiende eeuw voor een 
deel vernietigd, voor een deel bij elkaar gebleven en voor een derde deel 
verspreid over de vorstelijke personen in wier tijd de stukken ontstonden. 
Aangezien de registratuur van het archief van de Duitse Kanselarij bewaard is 
gebleven en vanwege het feit dat de stukken daaruit afkomstig zich 
overwegend nog bevinden in de originele omslagen met coderingen, is 
besloten tot een herstel van het archief van de Kanselarij. Alleen bij losse 
brieven moesten we bij het ontbreken van een bewijs van de herkomst afzien 
van verwijdering uit het archief van de laatste stadhouder. Eveneens goed 
herkenbaar zijn enkele dossiers, die oorspronkelijk behoord hebben tot het 
archief van de zogenaamde Landesregierung te Dillenburg, en die na 1815 
naar Nederland zijn overgebracht; ook zij zijn nu terzijde gehouden. Aangezien 
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de verwijdering van archiefbescheiden uit de archieven van Willem IV, Anna 
van Hannover en koning Willem I, die eveneens behoord hebben hetzij tot het 
archief van de Duitse Kanselarij, hetzij tot dat van de Landesregierung, nog 
moet plaatsvinden, zal een nadere ordening van deze beide fondsen pas 
daarna ter hand genomen kunnen worden.

Losse stukken door schenking of aankoop na het ontstaan van het Huisarchief 
verworven, zijn, wanneer ze niet pasten in het archief van Willem V, 
overgebracht naar de handschriftenverzameling van het Koninklijk Huisarchief.
(57)

Zoals hiervoor al aangeduid worden de bescheiden behorend tot het archief 
van Willem V gerubriceerd in stukken van persoonlijke en stukken van officiële 
ambtelijke aard, die voortvloeien uit de door de stadhouder beklede hoge 
ambten in de Republiek en in Duitsland. Onder de persoonlijke zaken wordt, 
behalve de gebruikelijke stukken betreffende privé-aangelegenheden, ook alles
gebracht wat betrekking heeft op de stadhouderlijke financiën, het 
domeinbeheer en de hofhoudingsaangelegenheden. Ook de correspondentie 
met familieleden, vorstelijke personages en particulieren treft men hier. Dat 
betekende wel dat er keuzes gemaakt moesten worden. Immers de 
briefwisseling met buitenlandse vorsten en hun familieleden is in een aantal 
gevallen dubbel van karakter, dat wil zeggen zowel persoonlijk als officieel. Van
die correspondenties waarvan met zekerheid vastgesteld kon worden dat ze in 
de achttiende eeuw al tot de bestuurlijk/politieke afdeling dan wel de militaire 
afdeling van het archief behoord hebben, is de keuze dan ook ten gunste van 
die afdelingen van het archief uitgevallen. Waar dat niet het geval was heeft de
bewerker een keuze gemaakt gebaseerd op de hoofdinhoud van de 
correspondentie.

Een tweede moment van keuze doemde op binnen het ambtelijke deel van het 
archief toen het ging om plaatsing bij de bestuurlijke afdeling dan wel de 
militaire afdeling. Soms was de oude code ons behulpzaam door politieke 
conflicten over het militaire beleid in de bestuurlijke afdeling te rubriceren, 
zoals de in die dagen bekende affaire van het niet uitvaren van de vloot in 
1782.(58) Soms ook is de keuze tot plaatsing door de inventarisator bepaald.

Binnen de bestuurlijke/politieke afdeling, die van het eigenlijke 
stadhouderschap, volgt de inventaris het bestuursstelsel van de Republiek. 
Daarom komt het “hertogdom” Gelre vóór het in deze periode zoveel 
belangrijker Holland. Binnen het gewest Holland wordt de volgorde van de 
steden bepaald door hun rang binnen de Staten van Holland, waardoor 
Amsterdam pas als de vijfde stad is opgenomen, hoewel de Amstelstad de 
allerbelangrijkste in de hele Republiek was. Na de zeven provincies volgen nog 
het Landschap Drenthe en de Generaliteitslanden, waar Willem V krachtens 
diploma’s van de Staten van het Landschap dan wel van de Staten-Generaal 
ook stadhouderlijke functies uitoefende.

Na het stadhouderschap volgen afdelingen betreffende het kapitein-
generaalschap en het admiraal-generaalschap en die van het 
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opperbewindhebberschap van de V.O.C. en de W.I.C. De inventaris wordt 
afgesloten met het bestuur over de Duitse vorstendommen. Daaronder is ook 
gebracht de voogdijadministratie van 1759-1766 gevoerd over de Duitse 
bezittingen door Karel I hertog van Brunswijk, een broer van Lodewijk Ernst, de 
voogd in de Republiek over Willem V en zijn zuster Carolina. Deze aparte 
administratie is kort na 1766 aan de secretarie van Willem V overgedragen. 
Overigens is de rubriek betreffende de Duitse aangelegenheden bescheiden 
van omvang, vanwege het bestaan van de Duitse Kanselarij met haar 
uitgebreide archief.

Al in de achttiende eeuw heeft de stadhouder de hand weten te leggen op 
papieren van (overleden) medewerkers, die een aanvulling betekenden op het 
archief van de stadhouderlijke secretarie. In dat verband moeten genoemd 
worden de papieren, die de geheimsecretaris T.I. de Larrey onder zich had in 
omslagen met de aanduiding “v.L.” (von Larrey), alsmede bescheiden 
afkomstig van de in 1788 plotseling overleden thesaurier J.C. Reigersman, 
waarvan het belang veel meer het politieke leven dan de vorstelijke financiën 
betreft. Van beiden zijn de stukken zo verweven met die van het 
stadhouderlijke apparaat, dat het onjuist zou zijn daar aparte collecties van te 
maken. Dat ligt anders bij functionarissen van wie de archiefbescheiden eerst 
in de negentiende en twintigste eeuw verworven zijn, zoals die van de 
thesaurier Van Olden (collectie G 80) en van prof. H.Tollius (collectie G 3). Ook 
de delen van het archief Bentinck, die koning Willem I verworven heeft, vinden 
een plaats in deze afdeling van het Huisarchief (collectie G 2). De collectie 
Bentinck, voornamelijk afkomstig van Willem graaf Bentinck van Rhoon, heeft 
betrekking op de periode Willem IV en Willem V, terwijl Tollius’ nalatenschap 
betrekking heeft op Willem V en koning Willem I. De verzameling Van Olden 
tenslotte bevat papieren van de late zeventiende en de gehele achttiende 
eeuw.

Een enkele opmerking nog over de manier waarop namen in de inventaris 
vermeld worden. Zowel wat betreft de spelling als wat betreft de adellijke en 
academische titulatuur wordt gevolgd wat de documenten ons aanleveren. In 
de index daarentegen is overeenkomstig het gebruik bij andere publicaties 
afgezien van de adellijke titels bij Nederlandse personen.(59)

Militairen worden in de inventaris beschreven met de rang, die zij op het eind 
van hun briefwisseling met de stadhouder hadden. Dat verklaart ten dele de 
enorme hoeveelheid hogere rangen, die in de militaire afdelingen van het 
archief voorkomen. Anderzijds was het vrijgevige bevorderingsbeleid van 
Willem V daaraan niet vreemd.(60)

Er is in de inventaris naar gestreefd de briefwisseling van Willem V met de 
regenten in de Republiek en met de belangrijkste bestuurders in de overzeese 
bezittingen gedetailleerd te beschrijven. In bijzondere gevallen zijn die 
gedetailleerde gegevens verstrekt in bijlagen om “verstopping” in de inventaris
zelf te voorkomen.

Den Haag, voorjaar 2005 drs. B. Woelderink.
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NOTEN

3. Deze aantekeningen uit 1781 bevinden zich in het archief van Willem V, 
inv.nr. 1512. A.J.C.M. Gabriëls, de kenner van deze periode schetst in zijn “De 
heren als dienaren en de dienaar als heer”, Den Haag/Leiden 1990, o.m. 
figuren als Charles Bigot in Friesland en A.A. van Iddekinge in Groningen, 
leidinggevende Oranjegezinde regenten die de zaak van de stadhouder soms 
meer schade dan voordeel brachten.

4. Deze inventaris, .nr. 1396. Zie ook de opmerking van de Amsterdamse 
patriciër Huydekoper van Maarseveen in het tweede deel van de 
Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, Amsterdam 1903, p 536

5. P.B.M. Blaas, “Wat zal men van mij zeggen in de geschiedenis?” Het beeld 
van Willem V in de historiografie, in “Oranje in revolutie en restauratie”, 
Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1996, 169-193.

6. De Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, dl. II p 1, p 68, p 509 
en dl III, p 13 en 140, geven een indruk van de “puberale”adoratie van de prins
voor freule Constance van Lynden.

7. Het dossier over deze zaak, deze inventaris, inv.nr. 2212.

8. Wat Gabriëls de “reorganisatie”van de hofhouding in 1767 noemt betreft de 
benoeming van hoffunctionarissen en niet een echte reorganisatie van het hof 
waarvan de structuur uit 1759 stamt. Zie verder zijn instructieve artikel “Het 
hof van prins Willem V in 1768 – een momentopname”in: Jaarboek Oranje-
Nassau Museum 1995, p 95-128. Het reglement voor de hofhouding van 1759 
is in het archief van Willem V, inv.nr. 95.

9. Charlotte Eymael, De geschiedenis achter een aquarel. Het verhaal van 
“twee moortjes” in: Een vorstelijk archivaris, Zwolle 2003, p 124-128

10. Deze inventaris, nrs. 291-292.

11. Deze inventaris, archief Hofcommissie, inv.nr. 15

12. H.H. Jongbloed, Inventaris van het familiearchief De Milly van Heiden 
Reinestein, waarin opgenomen het familiearchief Van Heiden Reinestein, Assen 
1982

13. Deze inventaris, archief Hofcommissie, inv.nr. 14

14. Deze inventaris, archief Hofcommissie, inv.nr. 24

15. W. Fritschy, De financiën van de Oranjes tussen revolutie en restauratie, in: 
Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1996, p 35-65

16. De archieven van de Nassause Domeinraad, 1581-1811, redactie M.C.J.C. 
van Hooff e.a., ’s-Gravenhage, 1997, inv.nrs. 712-734
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17. B. Woelderink, Jacob Carel Reigersman, Thesaurier-Generaal van prins 
Willem V, 1761-1788, in: Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1997, p. 132-147

18. Zie in deze inventaris de nrs. 18-20 en in de inventaris van het archief van 
de Nassause Domeinraad, bijv. nrs. 4727 en 4728 (IJsselstein), 6535 (het 
Westland) en 8086-8087 (Breda)

19. Deze inventaris, nr. 223.

20. Deze inventaris, nr. 319.

21. G. de Bruin, Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van 
staatszaken ten tijde van de Republiek (1600-1750), ’s-Gravenhage 1991

22. Deze inventaris, brief van Bergsma aan Willem V d.d. 29 september 1771, 
inv.nr. 1637.

23. Deze inventaris, nr. 1018.

24. Archief van Willem IV, nr. 323.

25. Deze inventaris, nr. 213.

26. Deze inventaris, nr. 910.

27. Het archief van de hertog berust in het Niedersachsisches Staatsarchiv te 
Wolfenbüttel.

28. Deze inventaris, nrs. 18-20. Zie voor het archief van de Nassause 
Domeinraad noot 18.

29. B. Woelderink, Das Archiv des Hoogduitse Hofdepartement (Hochdeutsches 
Hofdepartement) der Statthalter Wilhelm IV. und Wilhelm V., in: Oranien-
Nassau, die Niederlande und das Reich, Beiträge zur Geschichte einer Dynastie,
Münster 1995, p 193-208.

30. Brief van De Larrey aan Willem V d.d. 30 juni 1788, inv.nr. 919. W.R. 
Hugenholz memoreert in zijn ongepubliceerde scriptie “De Stadhouderlijke 
Secretarie (1747-1795)”, Groningen 1978, p 23, de nota die Van de Spiegel in 
zijn bezit had.

31. Brief van De Larrey aan Willem V d.d. 2 september 1785, inv.nr. 919.

32. S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, 
Amsterdam 1961, p. 10

33. Brieven van De Larrey aan Willem V d.d. 17 februari 1789 en 25 maart 
1790 (inv.nr. 920). Schneider overleed in 1791. Zijn echtgenote zond toen een 
rekest in om een pensioen. Uit dat stuk blijkt dat Schneider behalve commies 
van de stadhouder ook translateur in de Hoogduitse taal was bij de Staten-
Generaal en tevens solliciteur-militair (inv.nr. 99)
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34. Voor bewaard gebleven voorbeelden zie deze inventaris bijv. inv.nrs. 758, 
1002, 1723 en 1861.

35. Deze inventaris, nr. 918, brief van Paulus aan De Larrey d.d. 7 september 
1785 en van De Larrey aan Willem V d.d. 8 september 1785. E.J. Vles, Pieter 
Paulus, patriot en staatsman, Amsterdam 2004.

36. Deze inventaris, nr. 223.

37. Nationaal Archief, Inventaris van de Stadhouderlijke Secretarie, inv.nr. 609-
611.

38. Zie hierna pag. XIV en XV.

39. Zie voor voorbeelden de briefwisseling met Van de Perre (inv.nr. 1487), Van 
Iddekinge (inv.nr. 1729) en Rouse (inv.nr. 1699).

40. Deze inventaris, nr. 225.

41. Brief uit 1819 van mr. R. van Olden aan de Thesaurier van Koning Willem I 
over de verscheping van papieren van de Thesaurie in 1795, KHA, E8-I-b1.

42. Deze inventaris, nr. 919.

43. Deze inventaris, nr. 921.

44. K.H.A, archief directeur, afd. oude inventarissen, K1 en K2.

45. Idem.

46. K.H.A., archief directeur, afd. oude inventarissen, nr. I.7.

47. Idem, Jaarverslag over 1900.

48. Let op teksten als “Z.M. Kist 1, no 13 “of “Z.M. ontv. 14 juli 1828, kist 3, no 
30 (resp. bij de inventarisnummers 64 en 264).

49. In de K.B. berusten nog:

131 D 42 – Handschriften in de bibliotheek van de stadhouder, c. 1760

131 D 43 – Lijsten met kaarten en pamfletten van c. 1760-1789

135 D 41 – Catalogus van de pamfletten gelegateerd door mr. Joan Duncan, c. 
1760

131 B 26 – Catalogus van boeken en handschriften verworven van 1759-1767, 
1768

Bij het Rijksprentenkabinet berusten de nrs. 131 D 41 en 131 D 44 betreffende 
kaarten, atlassen, prenten en gravures



A31 33

50. K.H.A., archief directeur: 1829 d.d. 29 september.

51. Idem, afd. oude inventarissen nr. I.1.

52. De tot nu toe in gebruik zijnde inventaris.

53. Inventaris van het archief van Prinses Wilhelmina van Pruisen, 1751-1820 
(1821), bewerkt door C.J.M. Eymael, ’s-Gravenhage 1994. Inventaris van de 
archieven van Prinses Louise (1770-1819) en Prins Frederik (1774-1799), 
bewerkt door C.J.M. Eymael en L.J.A. Pennings, ’s-Gravenhage 1995.

54. Archieven van de Friese stadhouders. Inventarissen van de archieven van 
de Friese stadhouders van Willem Lodewijk tot en met Willem V, 1584-1795, 
bewerkt door A.P. van Nienes en M. Bruggeman, Hilversum/ Den 
Haag/Leeuwarden 2002.

55. Deze inventaris, nr. 303.

56. R.A. Lamberigts, Het “Deutsches Archivamt in den Niederlanden” en het 
Koninklijk Huisarchief, in: Nederlands Archievenblad, jrg. 99 (1995), p. 79-89.

57. Zie aldaar met name collectie G 18-a de nrs. 22 e.v.

58. Deze inventaris, nr. 1014.

59. O. Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers residerend in
het buitenland, 1584-1810, ’s-Gravenhage 1976. A.J. Gevers en A.J. Mensema, 
De Havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995.

60. Brief van De Larrey aan Willem V d.d. 3 januari 1789 met als bijlage een 
lijst van de 63 generaals in dienst van de Republiek met hun leeftijden, inv.nr. 
920. Zie verder: H. Ringoir, Nederlandse generaals van 1568-1940. Bijdragen 
van de sectie militaire geschiedenis nr. 10, Den Haag 1981.
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Willem V, Prins van Oranje

WILLEM V, PRINS VAN ORANJE
Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 11 april 
daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn ouders overleden 
gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV in 1751 en Anna van Hannover 
in 1759.

Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk Lodewijk Ernst 
hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar overlijden trad de hertog als voogd 
op voor Willem V en diens in 1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland 
kwam de voogdij in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel Christiaan van 
Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde posten in het Staatse Leger. De 
Republiek bleef hun hoofdverblijf tot na het huwelijk van Willem V.
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De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de hertog van 
Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V zitting in de Raad van 
State. Het complex van hoge waardigheden verbonden aan het 
erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij die meerderjarigheid op 8 maart 
1766. Ook werd hij toen zelf bekleed met het bestuur van zijn Nassause 
vorstendommen, met de stad Dillenburg als regeringszetel.

De intelligente maar onzekere prins continueerde het adviseurschap van de 
hertog van Brunswijk bij de geheime zogenaamde “Acte van consulentschap”. 
Dit zou aan het eind van de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. 
De hertog werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 de
Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.

Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 1767 te Berlijn in 
het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige dochter van een overleden broer 
van de Pruisische koning Frederik de Grote.

Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter wereld. Zij 
huwde in 1790 Karel George August, erfprins van Brunswijk-Wolfenbüttel. 
Willem Frederik, de erfprins, geboren in 1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje 
Frederika Louise Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 
1774 geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire dienst te 
Padua in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke kinderen lag voornamelijk 
in handen van hun moeder. De nauwe betrekkingen tussen de kinderen en hun 
ouders laten zich goed aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, 
waaruit interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.(1)

Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper wordende 
kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den Haag nadat de Staten van 
Holland het bevel over het garnizoen in Den Haag aan de stadhouder 
ontnomen hadden.

Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo te Apeldoorn 
en de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het stadhouderlijk gezag werd door 
een Pruisische militaire interventie hersteld na de aanhouding van Wilhelmina 
van Pruisen door een patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven 
jaar zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. Maar op 
18 januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede maal Den Haag. Ditmaal 
ging hij, bedreigd door het Franse leger, naar Engeland. De ballingschap in dat 
land zou duren tot eind 1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn 
echtgenote. Met een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
Hampton Court dat door koning George III aan zijn neef ter beschikking was 
gesteld.

Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te krijgen 
mislukten. De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 betekende het opgeven 
van die droom. Hoewel Willem V weinig op had met de plannen tot 
schadeloosstelling voor het verlies van het stadhouderschap accepteerde hij 
uiteindelijk ten behoeve van zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de 
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voorgestelde territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. 
Tot aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het barokslot 
Oranienstein in het graafschap Nassau-Diez en ten dele bij zijn familie. Hij 
overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn dochter Louise woonde. In de 
dom aldaar werd zijn stoffelijk overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting 
in de grafkelder van de Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een 
stadhouder die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, maar die oprecht 
van zijn vaderland hield. Zijn echtgenote en zijn dochter keerden beiden als 
weduwen naar Nederland terug, toen de erfprins na de nederlagen van keizer 
Napoleon in 1813 naar zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein 
vorst. Louise stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.

Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele belangstelling. Zij 
woonden regelmatig muziek- en toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële 
problemen hield Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de stadhouderlijke 
collecties werden wegens ruimtegebrek op het Binnenhof royale panden op het
Buitenhof aangekocht en ingericht. De schilderijengalerij was voor 
belangstellende bezoekers te bezichtigen.

Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats. Toch nam de
omvang daarvan nog wel toe door incidentele aankopen. Ook werden 
voorwerpen van kunst en kunstnijverheid aangekocht ten behoeve van de 
interieurvernieuwing van Huis ten Bosch en de door de stadhouder en zijn 
vrouw gebruikte vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote balzaal, die na 
1794 door de volksvertegenwoordiging als vergaderzaal in gebruik genomen is.
(2) Verder groeiden de collecties door schenkingen, met name van voorwerpen 
verzameld door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en buitenslands 
verblijvende militairen.

Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van Willem V en 
zijn gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd zeker spreken van een 
gevarieerde hofcultuur en een bescheiden mecenaat, passend bij een vorst die 
niet over de mogelijkheid beschikte om staatsmiddelen voor culturele 
doeleinden in te zetten.

Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer permitteren. 
De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties die hij meegenomen had, 
kwamen na 1813 via Dillenburg en Oranienstein weer terug in Nederland. Het 
merendeel van de achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 
afgevoerd naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, na 
1813 naar ons land terugkeerde.

NOTEN

1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, bewerkt door 
Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
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2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? Een speurtocht
naar het decor waartegen het dagelijks leven van de stadhouders Willem IV en 
Willem V zich afspeelde in de Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse 
Binnenhof, in: Oud Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Bereik en inhoud

BEREIK EN INHOUD
Zoon van Willem IV en Anna van Hannover. Willem V trouwde op 4 oktober 
1767 te Berlijn met Wilhelmina van Pruisen, dochter van August Willem van 
Pruisen (1722-1758) en Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel (1722-1780).

Het archief bevat stukken betreffende zijn persoonlijk en staatkundig leven.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A31-A Stukken van particuliere aard

A31-A STUKKEN VAN PARTICULIERE AARD
A31-A-I Stukken met betrekking tot het privé- en gezinsleven

A31-A-I STUKKEN MET BETREKKING TOT HET PRIVÉ- EN 
GEZINSLEVEN

A31-A-I-1 Geboorte, opvoeding en voogdij

A31-A-I-1 GEBOORTE, OPVOEDING EN VOOGDIJ
A31-A-I-1a Geboorte en opvoeding

A31-A-I-1A GEBOORTE EN OPVOEDING
A31-1 Stukken betreffende de geboorte en de doop van Willem V in Den 

Haag
1748. Ten dele gedrukt 1 pak

A31-2 Stukken betreffende de benoeming van prof. A.Weiss te Leiden als 
leraar voor Willem V
1760-1761 1 omslag

A31-3 Commentaar op de staatkundige geschriften van mr. Simon van 
Slingelandt, anoniem
midden 18de eeuw 1 katern
N.B. Mogelijk benut bij de opvoeding van Willem V.

A31-4 Stukken betreffende de aanval van pokken, waaraan Willem V in 
1763 leed, met een brief van George III koning van Engeland aan 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel met felicitaties 
na de genezing van de prins
1763. Ten dele gedrukt (bulletins) 1 pak

A31-5 Rapportage van prof. Gaubius over de pokken bij Willem V van 1-16
april 1763, met een gedrukt bulletin van 16 april en een 
aantekening over de eerste kerkgang na het herstel en de toen 
gegeven giften aan de diakonieën van de gereformeerde kerken 
(Nederlands en Waals)
1763 1 omslag

A31-6 Stukken betreffende de door Willem V op 16 april 1764 te Den 
Haag afgelegde openbare belijdenis van het geloof, met lijst van 
genodigden en de ingekomen antwoorden
1764 1 omslag

A31-7 Twee tekeningen van een fortificatie, vervaardigd door Willem V in 
december 1764 en januari 1765, met explicatie door (vermoedelijk)
zijn instructeur
1765. Afschriften 2 stukken
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A31-A-I-1b Voogdijzaken

A31-A-I-1B VOOGDIJZAKEN
A31-8 Dossier over de inwerkingstelling van de voogdij, afkomstig van 

geheimraad Von der Lühe, met briefjes en notities van Bentinck, 
Fagel, De Larrey, Van der Mieden, Steyn en Van Wassenaer, en met 
afschriften van staatsresoluties en akten
1747-1752 1 pak

A31-9 Stukken betreffende de opdracht van de hoge waardigheden in de 
Republiek aan Willem V en de waarneming daarvan gedurende zijn 
minderjarigheid door Anna van Hannover als gouvernante
1751-1752. Ten dele afschriften 1 pak

A31-10 Staatsakten betreffende de voogdij, voornamelijk in de noordelijke 
provincies
1752-1759. Afschriften 1 pak
N.B. Voogdijstukken, vermoedelijk afkomstig van Maria Louise van Hessen-
Kassel.

A31-11 Stukken betreffende het overleg met de gewesten over de 
uitoefening van de voogdij in geval van overlijden van de 
gouvernante Anna van Hannover, met de terzake genomen 
resoluties
1752-1756 en 1759 1 pak
N.B. Twee brochures uit 1760 en 1761 over de ruzie in Kampen over de 
totstandkoming van de tutele in 1755 en de tenuitvoerlegging in 1760 zijn 
overgebracht naar de bibliotheek, signatuur J 17 H 0305 (1760) en J 17 H 0306 
(1761).

A31-12 Register met gewaarmerkte afschriften van de staatsresoluties 
inzake de voogdij over de minderjarige kinderen van Willem IV, 
vervaardigd door de klerk H. van der Meij
1759-1761. Met index 1 deel
N.B. In fraai bestempelde lederen band, op de rug getiteld "Tutelle".

A31-13 Korte staat van de Nassause domeinen en de daarop gevestigde 
kapitalen en van de verdere bezittingen aan Willem V nagelaten, 
vervaardigd op last van de hertog van Brunswijk
1759, februari. Met bijlagen 1 band
NB Bevat onder andere gegevens over het pensioen van kamerdienaar Rabo.

A31-14 Staat van de te verwachten inkomsten en uitgaven van de 
domeinen, vervaardigd op last van de hertog van Brunswijk, 1759, 
februari, in duplo, waarvan één met aanbiedingsbrief van de 
Nassause Domeinraad
1759 1 pak

A31-15 Stukken betreffende de inrichting van de hofhouding en de 
financiering van de kosten, opgesteld door T.I. de Larrey in 
samenwerking met het lid van de Nassause Domeinraad Franz 
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Böhmer ten behoeve van de hertog van Brunswijk
april-mei 1759 1 omslag

A31-16 Briefwisseling van de hertog van Brunswijk met Maria Louise van 
Hessen-Kassel inzake voogdijaangelegenheden
1759 en 1762. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Voogdijstukken afkomstig van de hertog van Brunswijk. De bijlagen 
betreffen rekesten van de diakonie te Leeuwarden.

A31-17 Stukken betreffende de toedeling van effecten uit de boedel van 
Anna van Hannover aan haar zoon
1760. Met de minuut van de brief van de hertog van Brunswijk aan 
de Nassause Domeinraad waarbij de stukken ter bewaring worden 
overgedragen 1 omslag

A31-18-20 Stukken opgemaakt en ontvangen door de hertog van Brunswijk 
als voogd over Willem V inzake het beheer van de domeinen en de 
financiën in het algemeen, met lijsten waarop tevens de overdracht
aan T.I. de Larrey wordt geregeld
1758- 1767 3 pakken
N.B. Zie voor soortgelijke stukken betreffende de afzonderlijke domeinen het 
archief van de Nassause Domeinraad op het Nationaal Archief.

A31-18 nrs. 1 t/m 75
1758-1762, 1 pak

A31-19a nrs. 76-140
1762-1767, 1 omslag

A31-19b nrs. 141-220
1762-1767, 1 omslag

N.B. van de genummerde stukken ontbreken er enkele
A31-19c lijst nrs. 1 t/m 220, zonder stukken

1758-1767, 1 omslag
N.B. Met aantekening van T.I. de Larrey dat aan de hertog van 
Brunswijk een gelijk exemplaar ter hand is gesteld, dat werd 
geretourneerd ter bewaring in het archief van de Stadhouderlijke 
Secretarie en met aantekening van De Larrey dat de stukken 
genummerd 26, 27, 29-31 ontbreken.

A31-20 Stukken uitsluitend betreffende Friesland, met lijst
1759-1766, 1 pak

A31-21 Briefwisseling van de hertog van Brunswijk met de Domeinraad 
over het financieel beheer gedurende de voogdijperiode 1759-
1765, met staten van inkomsten en uitgaven in 1759 en over de 
jaren 1760-1762, alsmede over de totale voogdijperiode
1759-1765. Afschriften 1 omslag

A31-21a Brieven van de hertog van Brunswijk aan Thomas Isaac baron de 
Larrey betreffende de Nassause Domeinen
1759-1766 1 omslag
NB Bevat afschriften van brieven van en aan de Nassause Domeinraad, als 
bijlagen bij de brieven van de hertog.
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A31-22 Memorie opgesteld door de hertog van Brunswijk ter 
verantwoording van zijn administratie van de domeinen en de 
financiën als voogd van Willem V
1766 1 deel

A31-23 Rapport van de griffier Fagel en de pensionaris van Delft Van 
Bleiswijk, commissarissen tot onderzoek van het beheer door de 
hertog van Brunswijk van de financiën en domeinen van Willem V, 
met het advies de hertog over diens beheer decharge te verlenen
1766 1 deel

A31-24 Brief van Willem V aan de Nassause Domeinraad ter aanbieding 
van een gewaarmerkt afschrift van de akte van decharge voor de 
hertog van Brunswijk als zijn voogd
1766 1 omslag
N.B. 'om dezelve onder Onze Archiven te seponeren en bewaeren; zijnde het 
origineel daarvan aan hooggem. Onzen zeer geliefden Neeve overhandigt 
geworden'.

A31-25 Lijst van de papieren betreffende zijn voogdij-administratie door de
hertog van Brunswijk ter secretarie gedeponeerd en vervolgens 
nog aangevuld met soortgelijke bescheiden tot en met 1772
ca.1766-1772 1 omslag

A31-A-I-2 Huwelijk en kinderen

A31-A-I-2 HUWELIJK EN KINDEREN
A31-A-I-2a Huwelijk

A31-A-I-2A HUWELIJK
A31-26 Dossier van de onderhandelingen over het huwelijkscontract van 

Wilhelmina van Pruisen en Willem V gevoerd door T.I. de Larrey te 
Berlijn in opdracht van Willem V en in overleg met de hertog van 
Brunswijk
1767 1 pak

A31-27 Dossier als voren aangelegd door de geheimregeringsraad J.W. 
Winter
1767 1 omslag

A31-28 Briefwisseling van Willem V met de bestuursorganen in de 
Republiek inzake zijn huwelijk
1767. Met afschriften van hun resoluties 1 pak

A31-29 Huwelijkscontract opgesteld en ondertekend door de wederzijdse 
gemachtigden, Berlijn
11 augustus 1767 1 stuk
N.B. Met opgedrukte lakzegels van K.W. graaf von Finckenstein, E.F. von 
Herzberg en T.I. de Larrey.

A31-30 Akte van ratificatie van het huwelijksverdrag door Frederik II koning
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van Pruisen, prinses Louise van Pruisen en haar dochter 
Wilhelmina, Berlijn
1767 1 charter

A31-31 Brief van Willem V aan de Domeinraad ter deponering van een 
aantal originele akten betreffende zijn huwelijk
1767. Ten dele met die stukken 1 omslag
N.B. Het tractaat van 11-8-1767 en de ratificatie van 4-10-1767 zijn separaat 
beschreven. Van de originele akten zijn onder dit nummer gebleven de volmacht
van Frederik II voor zijn onderhandelaars en de inventaris van de uitzet 
(trousseau) van Wilhelmina. De verdere stukken zijn ongewaarmerkte 
afschriften.

A31-32 Brieven met felicitatie van de stad Veere, van koloniale bestuurders
uit Suriname en Nederlands-Indië, van Nederlandse diplomaten in 
het buitenland en particulieren
1767-1768 1 omslag
N.B. Het betreft:
– H. van Kretschmar, Stockholm, 1767
– W. Sautijn, Amsterdam, 1767
– J. Ermerins, Veere, 1767
– Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen (C.C.H. van der Aa), Haarlem, 
1767
– A.B. baron van Trips, Aken, 1767
– D.J. de Hochepied, Smyrna, 1767
– Aitsma, Batavia, 1768
– H.W. Radermacher, Batavia, 1768
– Gouverneur en Raden van Suriname, Paramaribo, 1768, in tweevoud

A31-33 Gedrukte documentatie rond het huwelijk, met onder meer de 's-
Gravenhaagse extra-ordinaire courant van 10 november 1767 en 
gedichten van Carolina Coulon te Leeuwarden en D.J. Slotsboo te 
Groningen
1767 1 omslag

A31-34 Dossier inzake de gezondheid van Wilhelmina gedurende 
zwangerschappen, bevallingen en een aanval van pokken, met 
rapporten van de artsen Gaubius en Velsen en overzichten van de 
berichtgevingen aan het publiek, en een memorie over het verloop 
van de mazelen bij de drie vorstelijke kinderen in 1778
1769-1778 1 pak

A31-A-I-2b Kinderen

A31-A-I-2B KINDEREN
A31-A-I-2b-1 prinses Louise

A31-A-I-2b-1 prinses Louise
A31-35 Gelukwensen ontvangen bij de geboorte en de doop van Louise 

van Nederlandse autoriteiten, vorstelijke verwanten en 
particulieren
1770 1 omslag
N.B. Het betreft:
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- Gecommitteerde Raden van Zeeland, Middelburg
- Gedeputeerde Staten van Utrecht, Utrecht
- Gedeputeerde Staten van Friesland, Leeuwarden
- Gedeputeerde Staten van Overijssel, Zwolle
- Gedeputeerde Staten van Stad en Lande, Groningen
- de Staten van Gelderland, Arnhem
- de Staten van Zeeland, Middelburg
- de Staten van Utrecht, Utrecht
- de Staten van Stad en Lande, Groningen
- stadsbestuur van Middelburg
- koning George III, Londen
- koningin Charlotte, Londen
- koningin-moeder Augusta, Londen
- prinses Amalia van Groot-Brittannië, Londen
- koning Karel Emanuel I van Sardinië, Turijn
- Karel-Frederik, markgraaf van Baden, Karlsruhe
- Willem Lodewijk, markgraaf van Baden, Karlsruhe
- Ferdinand, hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, Gandersheim
- Karel I, hertog van Brunswijk-Lüneburg, Brunswijk
- Adolf, landgraaf van Hessen-Philippsthal, Breda
- Willem, landgraaf van Hessen-Philippsthal,
- Willem, landgraaf van Hessen, Hanau
- luitenant-generaal A.A. graaf van Isenburg, Wächtersbach
- C. prinses van Isenburg geb. prinses van Hessen, Wächtersbach
- Karel Christiaan, vorst van Nassau-Weilburg, Kircheim
- Karel-Willem, vorst van Nassau-Usingen, Biebrich
- Maria-Amalia, vorstin van Nassau-Diez, Oranienstein
- koningin Elizabeth van Pruisen, Berlijn
- Hendrik, prins van Pruisen, St.Petersburg
- Ferdinand, prins van Pruisen, Berlijn
- Louise, prinses van Pruisen, Berlijn
- Frederike, prinses van Pruisen, Potsdam
- Amalia, prinses van Pruisen, Berlijn
- Maria, prinses van Hannover, Hannover
- Augusta, prinses van Saksen-Gotha, Gotha
- Karel, prins-bisschop van Luik, Luik
- mr. N.Arnoldi, Leeuwarden
- W.Blijdenbergh, Purmerend
- C.F.Bosc de la Calmette, Kopenhagen
- mr. J.M.Chalmers, Middelburg
- F.Chr. graaf van Degenfeld-Schomburg, Wenen
- R.A.W.C. graaf van Heiden, Berlijn
- W. graaf van Hogendorp, Den Haag
- G.L. graaf de Marsay St.George, Changins
- J.H.S. baron van Nagell van Ampsen, Ampsen
- J.Steengracht, Middelburg,
- C.F. graaf van Wartensleben, Mainz
- prof. A.Weiss, Bazel

A31-36 Dossier van de onderhandelingen over het huwelijks-contract van 
Louise met Karel George August erfprins van Brunswijk-Lüneburg, 
daaronder begrepen de zending van J.D. de Passavant
1787-1790. Met een gewaarmerkt afschrift van het 
huwelijkscontract 1 pak

A31-37 Brieven van de Raad van State als antwoord op de bekendmaking 
van de huwelijken van de erfprins en van zijn zuster Louise
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1789 2 stukken
N.B. Deze stukken zijn afkomstig uit de militaire papieren die in 1828 door het 
Huisarchief waren afgestaan. In 1915 gaf het Rijksarchief ze terug aan het 
Huisarchief.

A31-A-I-2b-2 erfprins Willem Frederik

A31-A-I-2b-2 erfprins Willem Frederik
A31-38 Gelukwensen ontvangen bij de geboorte en de doop van de 

erfprins van Nederlandse autoriteiten, vorsten en particulieren
1772 1 pak
NB Het betreft:
- Gecommitteerde Raden van Gelderland, Arnhem,
- Gecommitteerde Raden van Zeeland, Middelburg,
- Gedeputeerde Staten van Utrecht, Utrecht,
- Gedeputeerde Staten van Friesland, Leeuwarden,
- Gedeputeerde Staten van Overijssel, Kampen,
- Gedeputeerde Staten van Stad en Lande, Groningen,
- Staten van Gelderland, Arnhem,
- Staten van Zeeland, Middelburg,
- Staten van Utrecht, Utrecht,
- Staten van Friesland, Leeuwarden, met bijlage
- Staten van Stad en Lande, Groningen, met bijlage
- Gouverneur en Raden van Suriname, Paramaribo,
- Stadsbestuur van Middelburg,
- Stadsbestuur van Vlissingen,
- Stadsbestuur van Veere,
- koning George III, Londen,
- koning Karel Emanuel I, Turijn,
- de graaf van Bentheim, Bentheim,
- Willem landgraaf van Hessen, Hanau
- Adolf graaf van Isenburg, Wächtersbach
- Lodewijk erfprins van Hessen-Darmstadt, Bern
- Christiaan vorst van Hohenlohe, Langenburg
- N.Arnoldi, Leeuwarden
- J.Bal Dzn., Middelburg, met een gedicht
- W. graaf Bentinck van Rhoon, Doorwerth
- C.F.Bosc de la Calmette, Kopenhagen
- Boreel de Mauregnault, Hoorn
- G.Brantsen, Maastricht
- H. de Bruijn, Antwerpen
- Buys, Linschoten
- J.L. Daulnis, Doesburg
- F.Chr. graaf von Degenfeld Schomburg, Wenen
- luitenant-generaal G.S.Deutz, 's-Hertogenbosch
- M.G. de Dirfour, z.pl.
- Fournier, Venlo
- J.J.Gallieris, Regensburg
- P.A.Gilles, Heumen
- L.Greve, Gestel
- A.R.Hollaer en J. van Aken, Zwartewaal
- H. baron Hop, Hamburg
- A.W.L. van Lintelo, Zutphen
- W.Mackay, Breda
- generaal-majoor T.May, Bern
- Cornelia van Mepsche, Groningen
- J.H.S. baron van Nagell, Zutphen
- J.Pan, Medemblik
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- Daniel de la Penja Jzn., Amsterdam
- R.Pont, Edam
- Rouwenoort, Uilenpas
- douairière thoe Schwartzenberg, Leeuwarden
- J.W. van Sonsbeeck, Hulsterambacht
- J.Steengracht, Middelburg
- generaal-majoor B.L. Steiguer, Minbligne
- H. van Stralen Hzn, Enkhuizen
- G.M. du Tour, Alkmaar
- D.J. baron van Tuyll van Serooskerken, Utrecht
- C.F. graaf von Wartensleben, Mainz
- J.W.graaf van Welderen, Drayton
- Margaret Wilson, Rotterdam

A31-39 Stukken betreffende de ceremonies gevolgd bij gelegenheid van de
doop van de erfprins, met orders voor het garnizoen en de Haagse 
schutterij
1772. Ten dele concepten 1 omslag

A31-40 Contract op last van Willem V gesloten tussen T.I. de Larrey en 
J.F.Euler in verband met diens aanstelling als leraar van de jonge 
prinsen
1776 1 stuk
N.B. Met enveloppe waarop door Willem V is aangetekend dat het stuk in de 
'secretarie privée' moet worden bewaard.

A31-41 Briefwisseling van S.P.A. graaf van Heiden Reinestein en J.D. de 
Passavant met Willem V en T.I. de Larrey betreffende hun 
onderhandelingen te Berlijn over het huwelijkscontract voor de 
erfprins
1791. Met bijlagen 1 omslag

A31-42 Akte van decharge voor Willem V door de erfprins bij het 
overnemen van zijn financiën in eigen beheer
1791. Met twee bijlagen 1 omslag
N.B. Met fraai lakzegel van de erfprins; zie voor de boekhouding van de erfprins 
het archief van koning Willem I, A35-rubriek XII.

A31-A-I-2b-3 prins Frederik

A31-A-I-2b-3 prins Frederik
A31-43 Gelukwensen ontvangen bij de geboorte en doop van prins Frederik

van Nederlandse autoriteiten, vorstelijke verwanten en 
particulieren
1774 1 omslag
N.B. Het betreft:
- Gecommitterde Raden van Gelderland, Arnhem
- Gedeputeerde Staten van Utrecht, Utrecht
- Gedeputeerde Staten van Overijssel, Zwolle
- Gedeputeerde Staten van Stad en Lande, Groningen
- Staten van Zeeland, Middelburg
- Staten van Utrecht, Utrecht
- Staten van Friesland, Leeuwarden
- Drost en Gedeputeerde Staten van Drenthe, Assen
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- Stadsbestuur van Veere
- Stadsbestuur van Sluis
- koning George III, Londen
- koningin Charlotte, Londen
- koning Victor Amadeus III, Turijn,
N.B. Met een begeleidende brief van W.L. graaf van Wassenaer Starrenburg
- koningin-moeder Juliana Maria , Christiansborg
- koningin Louise Ulrique, Stockholm
- Sophie Antoinette van Saksen-Coburg, Coburg
- Therese Nathalie, abdes van Gandersheim
- H. baron Hop, Brussel,
- baron von Schaumburg, Hamburg
N.B. Hierop door Willem V aangetekend, vanwege de overdreven vleiende taal, 
"Chef d'oeuvre d'absurdité"
- luitenant-generaal H.H.A. baron van Sommerlatte, Lüneburg

A31-44 'Ordre' van de gang van zaken bij het ceremonieel toe te passen 
rond de doopplechtigheid op 3 maart 1774, ondertekend en 
gezegeld door Willem V
1774. Met afschrift 1 omslag

A31-45 Lijst van de geschenken door Willem V gegeven bij gelegenheid 
van de inoculatie (inenting) van zijn jongste zoon
1776. Eigenhandig 1 stuk
N.B. Met de toevoeging "Moet genoteerd worden in de secretarije van het 
Cabinet om te kunnen dienen tot richtsnoer voor het vervolg".

A31-46 Stukken betreffende de organisatie van de plechtigheden bij 
gelegenheid van de openbare belijdenis van het geloof door 
Frederik op 12 januari 1790
1790 1 omslag

A31-47 Advies van de Nassause Domeinraad inzake het plan om Frederik 
te laten trouwen met de oudste dochter van de hertog van 
Koerland en de mogelijke verdeling van de Nederlandse domeinen 
tussen de beide zonen van Willem V
1792. Met bijlage 1 omslag

A31-48 Minuten van brieven aan de geneeskundigen prof. Paradijs en prof. 
Velsen met dank voor de verzorging van prins Frederik na diens 
opgelopen verwondingen en een antwoord van prof. Paradijs
1794 1 omslag
N.B. Aanvulling op archief: brief van Willem V aan prof. Paradijs, 14 januari 1794

A31-49 Briefwisseling met sir Morton Eden, Engels gezant te Wenen, over 
het lot van Frederik
1799 1 omslag

A31-50 Akte waarin Willem V afstand doet van hetgeen zijn zoon Frederik 
hem heeft nagelaten, ten behoeve van zijn kleinzoon Willem 
Frederik Karel, Hampton Court
12 maart 1799. Afschrift 1 stuk
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A31-A-I-3 Overlijden

A31-A-I-3 OVERLIJDEN
A31-51 Rapportages van de arts Caspari over de ziekte en het overlijden 

van Willem V,
december 1805-januari 1806 en april 1806. Afschriften 1 omslag

A31-52 Dossier inzake het overlijden en de begrafenis van Willem V te 
Brunswijk
1806 1 omslag

A31-53 Brieven van en aan de erfprins naar aanleiding van het overlijden 
van zijn vader, met woorden gesproken op de kansels van de 
protestantse kerken te Breda en enkele ongedrukte en gedrukte 
stukken uit Nederland
1806 1 omslag
N.B.
Het betreft de Nederlandse briefschrijvers:
- C. van der Aa, Utrecht
- W.H. Bregman, Amsterdam, gedrukte lijk- en treurzang
- ds J.W. Bussingh, Gouda
- mevrouw S.E. Heyns-Vosmaer, gedrukte lijk- en treurzang
- mevrouw Hoola van Nooten, Schoonhoven
- Jacob Komen, gedrukte lijk- en treurzang
- P.J. van Lelyveld, Emmerik
- B.C. baron van Lynden, namens de ridderschap van Utrecht
- F. van Maanen, Den Haag
- van Motman, Anholt
- C. van Pestel, Leiden
- F. van Pestel
- P. Ragay, Hamburg

A31-A-I-4 Familieleden

A31-A-I-4 FAMILIELEDEN
A31-A-I-4a Moeder en grootmoeder

A31-A-I-4A MOEDER EN GROOTMOEDER
A31-54 Brieven van rouwbeklag aan Willem V bij het overlijden van zijn 

moeder Anna van Hannover
1759. Met minuut-antwoorden 1 omslag
N.B. Het betreft:
- M. Lestevenon
- L. de Marteville
- J.J. Mauricius
- D.H. Verelst

A31-55 Brieven van de hertog van Brunswijk aan de Nassause Domeinraad
betreffende de behandeling van de boedel van Maria Louise van 
Hessen-Kassel
1765. Met bijlagen in afschrift 1 omslag
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A31-A-I-4b Carolina

A31-A-I-4B CAROLINA
A31-56 Nota's betreffende het voorgenomen huwelijk van Carolina, zuster 

van Willem V, met Karel Christiaan vorst van Nassau-Weilburg, met 
afschriften van de akten uit 1727 ten behoeve van het huwelijk van
de zuster van Willem IV Anna Charlotte Amalia met de erfprins van 
Baden
ca.1757. Afschriften 1 band

A31-57 Stukken betreffende het vorstendom Nassau-Weilburg en 
briefwisseling daarover tussen T.I. de Larrey en de Weilburgse 
functionaris de la Pottrie met het oog op het huwelijk van Carolina 
met Karel Christiaan
1757-1759 1 pak

A31-58-59 Stukken betreffende de verdeling van de boedel van Willem IV in 
het bijzonder met het oog op het voorgenomen huwelijk van 
Carolina en de positie van de Nederlandse domeinen van het Huis 
van Oranje-Nassau
1758-1761 2 pakken

A31-58 1758-1761, uit voogdijarchief hertog van Brunswijk nr. 3, 1 pak
A31-59 1758-1761, door de Nassause Domeinraad uit haar archief aan de 

hertog overgedragen stukken, 1 pak
A31-60 Advies van de regeringsraad J.W.Winter onder meer over de 

bruidsschat van Carolina
1759. Met afschriften van stukken van de geheimraad Von der Lühe
en een notitie van Winter afkomstig uit de 'Collectie Wiesbaden' 1 
omslag
N.B. Voor de collectie Wiesbaden, zie de inleiding p. 29

A31-61 Stukken betreffende het beheer van de financiën en roerende 
goederen van Carolina door de hertog van Brunswijk
1759-1760. Met retroactum uit 1754 en een gewaarmerkt afschrift 
van de akte van decharge d.d. 25 maart 1760 1 pak
N.B. Oud nummer: Voogdijarchief hertog van Brunswijk nrs. 4, 8 en 8b. 
Toegevoegd een fotokopie van de originele akte van decharge uit het archief van
de hertog in het Staatsarchief te Wolfenbüttel.

A31-62 Briefwisseling van de hertog van Brunswijk met George II koning 
van Engeland over het huwelijk van Carolina
1759-1760 1 omslag
N.B. Oud nummer: Voogdijarchief hertog van Brunswijk nr. 5.

A31-62-1 Brief van George II koning van Engeland aan de hertog van Brunswijk
20 februari 1759, 1 stuk

Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 
11 april daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn 
ouders overleden gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV 
in 1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar 



50 A31

overlijden trad de hertog als voogd op voor Willem V en diens in 
1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de voogdij 
in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel 
Christiaan van Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun hoofdverblijf 
tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de 
hertog van Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V 
zitting in de Raad van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij 
die meerderjarigheid op 8 maart 1766. Ook werd hij toen zelf 
bekleed met het bestuur van zijn Nassause vorstendommen, met 
de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het 
adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij de geheime 
zogenaamde “Acte van consulentschap”. Dit zou aan het eind van 
de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De hertog 
werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 
de Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 
1767 te Berlijn in het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige 
dochter van een overleden broer van de Pruisische koning Frederik
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter
wereld. Zij huwde in 1790 Karel George August, erfprins van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik, de erfprins, geboren in 
1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 
1774 geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire 
dienst te Padua in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
kinderen lag voornamelijk in handen van hun moeder. De nauwe 
betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders laten zich goed 
aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.
(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper 
wordende kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den 
Haag nadat de Staten van Holland het bevel over het garnizoen in 
Den Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo 
te Apeldoorn en de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het 
stadhouderlijk gezag werd door een Pruisische militaire interventie
hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door een 
patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. 
Maar op 18 januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het Franse leger, 
naar Engeland. De ballingschap in dat land zou duren tot eind 
1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met 
een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
Hampton Court dat door koning George III aan zijn neef ter 
beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te 
krijgen mislukten. De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 
betekende het opgeven van die droom. Hoewel Willem V weinig 
op had met de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies van 
het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten behoeve van 
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zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot
aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het 
barokslot Oranienstein in het graafschap Nassau-Diez en ten dele 
bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn stoffelijk 
overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder 
van de Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een 
stadhouder die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, maar 
die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn echtgenote en zijn 
dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, toen 
de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise 
stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele 
belangstelling. Zij woonden regelmatig muziek- en 
toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële problemen hield 
Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens ruimtegebrek op het 
Binnenhof royale panden op het Buitenhof aangekocht en 
ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats.
Toch nam de omvang daarvan nog wel toe door incidentele 
aankopen. Ook werden voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de interieurvernieuwing van Huis ten
Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw gebruikte 
vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote 
balzaal, die na 1794 door de volksvertegenwoordiging als 
vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van voorwerpen 
verzameld door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en 
buitenslands verblijvende militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van 
Willem V en zijn gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd 
zeker spreken van een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de mogelijkheid 
beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer 
permitteren. De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties 
die hij meegenomen had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het merendeel van de 
achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 afgevoerd 
naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, 
na 1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, 
bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? 
Een speurtocht naar het decor waartegen het dagelijks leven van 
de stadhouders Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof, in: Oud 
Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.

A31-62-2 Brief van George II koning van Engeland aan de hertog van Brunswijk
21 december 1759, 1 stuk
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Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 
11 april daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn 
ouders overleden gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV 
in 1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar 
overlijden trad de hertog als voogd op voor Willem V en diens in 
1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de voogdij 
in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel 
Christiaan van Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun hoofdverblijf 
tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de 
hertog van Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V 
zitting in de Raad van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij 
die meerderjarigheid op 8 maart 1766. Ook werd hij toen zelf 
bekleed met het bestuur van zijn Nassause vorstendommen, met 
de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het 
adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij de geheime 
zogenaamde “Acte van consulentschap”. Dit zou aan het eind van 
de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De hertog 
werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 
de Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 
1767 te Berlijn in het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige 
dochter van een overleden broer van de Pruisische koning Frederik
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter
wereld. Zij huwde in 1790 Karel George August, erfprins van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik, de erfprins, geboren in 
1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 
1774 geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire 
dienst te Padua in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
kinderen lag voornamelijk in handen van hun moeder. De nauwe 
betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders laten zich goed 
aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.
(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper 
wordende kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den 
Haag nadat de Staten van Holland het bevel over het garnizoen in 
Den Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo 
te Apeldoorn en de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het 
stadhouderlijk gezag werd door een Pruisische militaire interventie
hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door een 
patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. 
Maar op 18 januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het Franse leger, 
naar Engeland. De ballingschap in dat land zou duren tot eind 
1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met 
een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
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Hampton Court dat door koning George III aan zijn neef ter 
beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te 
krijgen mislukten. De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 
betekende het opgeven van die droom. Hoewel Willem V weinig 
op had met de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies van 
het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten behoeve van 
zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot
aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het 
barokslot Oranienstein in het graafschap Nassau-Diez en ten dele 
bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn stoffelijk 
overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder 
van de Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een 
stadhouder die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, maar 
die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn echtgenote en zijn 
dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, toen 
de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise 
stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele 
belangstelling. Zij woonden regelmatig muziek- en 
toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële problemen hield 
Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens ruimtegebrek op het 
Binnenhof royale panden op het Buitenhof aangekocht en 
ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats.
Toch nam de omvang daarvan nog wel toe door incidentele 
aankopen. Ook werden voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de interieurvernieuwing van Huis ten
Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw gebruikte 
vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote 
balzaal, die na 1794 door de volksvertegenwoordiging als 
vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van voorwerpen 
verzameld door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en 
buitenslands verblijvende militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van 
Willem V en zijn gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd 
zeker spreken van een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de mogelijkheid 
beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer 
permitteren. De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties 
die hij meegenomen had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het merendeel van de 
achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 afgevoerd 
naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, 
na 1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, 
bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
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2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? 
Een speurtocht naar het decor waartegen het dagelijks leven van 
de stadhouders Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof, in: Oud 
Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.

A31-63 Briefwisseling terzake van de hertog van Brunswijk met Maria 
Louise van Hessen-Kassel
1759-1760 1 pak
N.B. Oud nummer: Voogdijarchief hertog van Brunswijk nr. 6

A31-64 Stukken betreffende het overleg van de hertog van Brunswijk met 
bestuurders in de Republiek ter goedkeuring van het huwelijk van 
Carolina
1759-1760 1 pak
N.B. Oud nummer: Voogdijarchief hertog van Brunswijk nr. 2; met brieven van 
raadpensionaris mr. Pieter Steyn, Willem graaf Bentinck van Rhoon, C.G. graaf 
van Wassenaer Twickel en mr. P. van Bleiswijk.

A31-65 Stukken betreffende de politieke goedkeuring van het huwelijk van 
Carolina door de gewestelijke besturen
1759 1 pak
N.B. Oud nummer: Voogdijarchief hertog van Brunswijk nrs. 7, 8 en 9.

A31-66 Stukken betreffende de bekendmaking van het huwelijk van 
Carolina en Karel Christiaan door de hertog van Brunswijk aan de 
Staten-Generaal en de gewestelijke besturen. Met de daarop 
ontvangen reacties
1760 1 pak
N.B. Oud nummer: Voogdijarchief hertog van Brunswijk nr. 10.

A31-67 Stukken betreffende het overleg van de hertog van Brunswijk met 
raadpensionaris mr. P. Steyn over de ontheffing van de 
huwelijksgeboden
1760. Met in afschrift retroacta van voorbeelden uit de zeventiende
eeuw 1 omslag
N.B. Oud nummer: Voogdijarchief hertog van Brunswijk nr. 11

A31-68 Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland dispensatie 
verlenen voor de afkondiging van de huwelijksgeboden voor het 
huwelijk van Carolina
1760 1 charter

A31-69 Stukken betreffende de politieke goedkeuring van het huwelijk van 
Carolina
1759-1760 1 pak
N.B. Ten dele concepten, ook van brieven die, voorbereid door de commies Van 
Riel, in januari 1759 zijn uitgegaan.

A31-70 Stukken betreffende de goedkeuring van het huwelijk van Carolina
1759-1761. Afschriften, ten dele met aanbiedingsbrieven van de 
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hertog van Brunswijk aan De Larrey 1 pak

A31-71 Akte van huwelijksvoorwaarden gesloten tussen Carolina en Karel 
Christiaan, ondertekend en verzegeld door de aanstaande 
echtelieden en de beide hertogen van Brunswijk als 
administrerende voogden
1760. In tweevoud, met één gewaarmerkt en twee 
ongewaarmerkte afschriften 1 pak
N.B. De originelen zijn gebonden in paars fluweel versierd met goudborduursel. 
Bij één van de afschriften een brief van Karel Christiaan aan Lodewijk Ernst 
hertog van Brunswijk.

A31-72 Akten ter aanvulling van het huwelijkscontract ter onderschrijving 
van de primo-genituur in het Huis Oranje-Nassau en met een 
verklaring betreffende het afzien van iedere verdere aanspraak op 
de nalatenschap van Carolina's ouders
1760. In tweevoud, met afschriften 1 omslag

A31-73 Akte waarbij Karel Christiaan een garantie verstrekt voor de som 
die zijn echtgenote als morgengave toekomt
1760. Gewaarmerkt afschrift, met ongewaarmerkte afschriften en 
een Nederlandse vertaling 1 omslag

A31-74 Akte waarbij Karel Christiaan het weduwengoed voor zijn 
echtgenote vaststelt
1760. Met twee gewaarmerkte afschriften en een vertaling in het 
Nederlands 1 omslag

A31-75 Inventarissen van de uitzet van Carolina, in Nederlandse en Duitse 
tekst
1760. Met verklaring van ontvangst door Karel Christiaan en met 
afschriften 1 omslag
N.B. Eén exemplaar mogelijk afkomstig uit het archief van de Nassause 
Domeinraad.

A31-76 Inventarissen van de meubelen, de financiële middelen en 
roerende goederen van Carolina
1757 en 1760. Ten dele in concept 1 pak

A31-77 Lijsten van de juwelen van het Huis Oranje-Nassau en van Carolina 
persoonlijk die gebruikt zijn voor de versiering van haar 
bruidsjapon
1760 1 omslag

A31-78 Stukken betreffende de huwelijksviering
1760. Met gedrukte stukken 1 omslag

A31-79 Ordonnanties van de hertog van Brunswijk voor de uitbetaling van ƒ
42.000,– voor de 'luiermand' en ƒ 80.000,– als bruidsschat, met 



56 A31

kwitanties voor ontvangst van de bruidsschat van Karel Christiaan 
en bijbehorende stukken
1760-1762 1 omslag

A31-80 Stukken betreffende de geboorte en de doop van George Willem 
Belgicus, zoon van Carolina en Karel Christiaan
1760-1761 1 omslag
N.B. Oud nummer: Voogdijarchief hertog van Brunswijk nr. 12.

A31-81 Stukken betreffende de bijzetting van George Willem Belgicus in de
grafkelder in de Nieuwe Kerk te Delft
1762. Met stukken afkomstig van T.I. de Larrey 1 omslag
N.B. Oud nummer: Voogdijarchief hertog van Brunswijk nr. 45.

A31-82 Twee berichten over de reis naar en de ontvangst in het 
vorstendom Nassau-Weilburg van Karel Christiaan, zijn vrouw en 
hun zoontje
1763. Afschriften 1 omslag

A31-83 Lijst van documenten betreffende de nalatenschap van Anna van 
Hannover (en Willem IV) in het bijzonder betreffende de 
toebedeling aan Carolina en het daarover gevoerde beheer, 
overgedragen door de hertog van Brunswijk aan T.I. de Larrey
1767 1 stuk

A31-84 Stukken betreffende de teruggave aan Karel Christiaan van zijn 
akte van onderschrijving van de Nassauische Erbverein in 1759
1779-1790. Met retroacta, 1759 1 omslag

A31-A-I-5 Onderscheidingen, lidmaatschappen, huldeblijken en beschermheerschap

A31-A-I-5 ONDERSCHEIDINGEN, LIDMAATSCHAPPEN, HULDEBLIJKEN
EN BESCHERMHEERSCHAP

A31-85 Stukken betreffende de verlening aan Willem V van de Orde van de
Kousenband en het daarbij gevolgde ceremonieel
1752. Met retroacta in afschrift uit het midden van de achttiende 
eeuw 1 omslag

A31-86 Diploma voor Willem V als protector van het Zeeuwsch 
Genootschap voor Wetenschappen
1769 1 stuk op perkament
N.B. Met gecalligrafeerde tekst (ten dele) in goudverfinkt.

A31-87 Gelukwens van het stadsbestuur van Colchester aan Willem V bij 
gelegenheid van zijn behouden aankomst in Engeland
1795 1 charter

A31-88 Convocatie voor de bijeenkomst van het Kapittel van de Orde van 
de Kousenband te Windsor met bijbehorende briefwisseling
1797 1 omslag
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A31-89 Diploma van het stadsbestuur van Bath, waarbij Willem V het 
burgerschap van de stad wordt aangeboden
1797 1 stuk

A31-A-I-6 Overige stukken

A31-A-I-6 OVERIGE STUKKEN
A31-90 Stukken betreffende de reis naar en het verblijf op Het Loo van 

Willem V, met de briefwisseling hierover met overheidscolleges
1765 1 omslag

A31-91 Eigenhandige memories en aantekeningen van Willem V, 
waaronder zijn in 1788 opgetekend zelfportret
1775-1793 en z.d. 1 omslag

A31-92 'Papiers Secrets du Prince d'Orange et qui ne doit être ouvert que 
par lui'
1783, 1785, 1787 en z.d. 1 omslag
N.B. Inhoud:
– 2 brieven van Adelaïde de Gallitzin aan Willem V, z.d.
- 4 brieven van mevrouw C. de Constant de Villars-van Lynden aan Willem V, ten 
dele met minuut-antwoord van de prins, Lausanne/Den Haag 1783 en 1 brief 
1787; zie ook inv.nr. 1902
– 3 stukken met teksten van gebeden en passages uit de bijbel, ten dele in de 
hand van Willem V, z.d.
– 1 satirische tekst 'Serment civique', z.d.
– 1 gedrukt stuk uit Aken, inzake de opsporingen van de aanvaller van de hertog 
van Brunswijk, 1785
N.B. Militaire aantekeningen van vóór januari 1795 verplaatst. Zie inv.nr. 2082.

A31-93 Inventaris van de nalatenschap van de hertog van Brunswijk
1788. Afschrift 1 deel

A31-94 Stukken betreffende afspraken over bezoeken, concerten e.d. in 
Londen en omgeving
1795-1799 1 omslag

A31-A-II Stukken met betrekking tot de hofhouding

A31-A-II STUKKEN MET BETREKKING TOT DE HOFHOUDING
A31-A-II-1 Periode tot 19 januari 1795

A31-A-II-1 PERIODE TOT 19 JANUARI 1795
A31-A-II-1-1 Algemene aard

A31-A-II-1-1 ALGEMENE AARD
A31-95 Stukken betreffende de organisatie van de hofhouding en de 

instructie voor de Hofcommissie, ontworpen en vastgesteld door de
hertog van Brunswijk
1759. Ten dele afschriften en één gedrukt stuk 1 omslag

A31-96 Afschriften en minuten van stukken betreffende 
hofhoudingsaangelegenheden, waaronder de staat van het 
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personeel met bijbehorende bezoldiging in 1766 en het reglement 
van 1769 voor het personeel van de hofhouding
1759-1769 1 omslag

A31-97 Voorstellen van de Hofcommissie aan de hertog van Brunswijk, met
diens beschikkingen
1759-1765. Afschriften 1 pak
N.B. Met brieven van de hertog aan De Larrey ter bewaring van de stukken.

A31-98-99 Voorstellen van de Hofcommissie aan Willem V, zonder 
beschikkingen
1773-1794. Meest in tweevoud, met bijlagen 2 pakken

A31-98 1773-1789, 1 pak
A31-99 1790-1794, 1 pak
A31-100 Voorstellen en rapporten van hoofden van hofdepartementen, met 

name van J.D.C. baron van Heeckeren van Kell, opperstalmeester, 
en S.P.A. graaf van Heiden Reinestein als kamerheer belast met de 
muziek ten hove.
1775-1794 en z.d. Met bijlagen 1 pak

A31-A-II-1-2 Bijzondere aard

A31-A-II-1-2 BIJZONDERE AARD
A31-A-II-1-2a Instructies, benoemingen en ontslag

A31-A-II-1-2a Instructies, benoemingen en ontslag
A31-101 Stukken betreffende de benoeming en de betaling van, alsmede de

instructies voor de lijf- en hofartsen
1747-1780. Afschriften en minuten 1 omslag

A31-102 Grossen van de akten van benoeming tot kamerjonker van J.C. van 
der Borch en A.F.W. Pieck
1758 2 stukken
N.B. Mogelijk later teruggegeven.

A31-103 Ongewaarmerkt afschrift van de instructie door de hertog van 
Brunswijk vastgesteld voor thesaurier-generaal mr. J.C. 
Reigersman, met minuut brief aan de Hofcomissie en brief van de 
hertog aan De Larrey
1761 1 omslag

A31-104 Minuut van een brief van T.I. de Larrey aan de kamerheer C. de 
Saumaise, waarin deze gepolst wordt voor de functie van 
grootmeester, met zijn negatieve antwoord
1767 2 stukken

A31-105 Instructie voor de kastelein van het Oude Hof Pieter Oostheim
1781. Met aanvullingen, 1790 1 omslag
N.B. Vermoedelijk exemplaren afkomstig van betrokkene.
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A31-A-II-1-2b Financiële kwesties

A31-A-II-1-2b Financiële kwesties
A31-106 Reglement op de rechten die door de stadhouderlijke secretarie 

geheven worden bij de expeditie van civiele en militaire 
benoemingsakten en andere uitgaande disposities
1758. Gedrukt, met een geschreven aanvulling 1 stuk in plano

A31-107 Stukken betreffende de afwikkeling van door hoffunctionarissen 
nagelaten boedels
1758-1766 1 pak
N.B. Het betreft:
– Johan Bernard Neumeister, 1758
– Generaal G.O. van Burmania, legaat militaire papieren, 1759
– Jeanne de Hullu, weduwe G.F. Becker, 1763-1766
– mr. Joan Duncan in verband met legaat aan de stadhouderlijke bibliotheek, 
1753

A31-108 Stukken betreffende de vaststelling van de na het overlijden van 
Anna van Hannover te betalen pensioenen ten laste van de 
Nassause Domeinraad of de kas van de hofhouding, met brieven 
van de hertog van Brunswijk en thesaurier mr. C. van der Straten 
aan De Larrey
1759-1760 1 pak

A31-109 Memorie inzake de hellebaardiers van het Hof ter repartitie van de 
gewesten Friesland en Groningen
1760. Minuut, met bijlage 1 omslag

A31-110 Stukken betreffende de precaire financiële positie van kamerheer 
A.F.W. Pieck van Zoelen
1774 en 1781-1782 1 omslag

A31-111 Grosse van de akte van pensioen voor Carel van der Haagen
1777 1 stuk

A31-112 Notitie van Willem V betreffende het pensioen uit te keren aan zijn 
ontslagen regeringsraad C.E. de Larrey en diens echtgenote Von 
Schwerin, gewezen hofdame van Wilhelmina van Pruisen
z.d. [1782] 1 stuk

A31-113 Brief van de musicus J.A. Colizzi aan Willem V, waarin hij dank zegt 
voor een hem toegekend pensioen
1791 1 stuk

A31-A-II-1-2c Uitgaven t.b.v. de hofhouding

A31-A-II-1-2c Uitgaven t.b.v. de hofhouding
A31-114 Staten van uitgaven, gedaan door de Staten van Holland bij de 

inrichting van het stadhouderlijk kwartier en verdere financiële 
aantekeningen betrekking hebbend op de kosten van de 
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hofhouding
1747-1768 en z.d. 1 omslag

A31-115 Stukken betreffende de aan hoffunctionarissen uitbetaalde servies- 
en logiesgelden
1747-1766. Met retroacta uit de periode van de koning-stadhouder,
in afschrift, 1685-1696 1 omslag
N.B. Hierbij een brief van raadpensionaris Steyn aan Anna van Hannover.

A31-116 Minuten van ordonnanties voor betalingen ten laste van de kas van
de hofhouding
1754-1776 en 1790. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Door vocht aangetast.

A31-117 Register met een overzicht van de uitgaven van het 
Staldepartement van 1771-1789, met een aanbiedingsbrief van 
stalmeester kolonel J.H.F. de Drevon, vermoedelijk aan de erfprins
1771-1789 1 deel

A31-118-125 Keukenrekeningen
1778-1794 8 pakken

A31-118 1778 aug-1781 feb, 1 pak
A31-119 1781 mrt-1783 feb, 1 pak
A31-120 1783 mrt-1785 apr, 1 pak
A31-121 1785 mei-1786 dec, 1 pak
A31-122 1787 jan-1788 jun, 1 pak
A31-123 1788 jul-1790 apr, 1 pak
A31-124 1790 mei-1792 jul, 1 pak
A31-125 1792 aug-1794 dec, 1 pak
A31-126 Lijsten met ontbrekende keukenrekeningen en oude omslagen van 

de pakken met keukenrekeningen
ca.1780-1795 1 omslag

A31-A-II-1-2d Overig

A31-A-II-1-2d Overig
A31-127 Brief van de luitenant-opperhoutvester van Holland en West-

Friesland A.J. van der Duyn, met een reactie op het bijgesloten 
rekest van de commies H. van der Meij om te mogen jagen op de 
grond van zijn hofstede Houtrust gelegen tussen Eikenduinen en 
Zorgvliet
1781 1 omslag

A31-A-II-2 Periode vanaf 19 januari 1795

A31-A-II-2 PERIODE VANAF 19 JANUARI 1795
A31-A-II-2-1 Algemene aard

A31-A-II-2-1 ALGEMENE AARD
A31-128 Stukken betreffende de organisatie van de hofhouding, enige 

daaruit voortvloeiende kosten; en berekeningen van Willem V over 
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de kosten aan rente en aflossing van een lening
1795-1799 en z.d. 1 omslag

A31-129 Nota's gewisseld tussen Willem V en J.W. Boejenck, commies van 
het kabinet
1796-1803 1 omslag
N.B. Met een brief aan Boejenck van R.Perreyn.

A31-130 Stukken van allerhande aard met betrekking tot de hofhouding op 
slot Oranienstein te Diez
1801-1805. Deels afschriften 1 omslag

A31-131 Voorstellen van het hofmaarschalksambt aan Willem V
1802-1806 en z.d. Met bijlagen en minuten van beschikkingen 1 
pak
N.B. Bij 3-1-1806 een exemplaar van de brochure "Verslag der proefnemingen 
van dr. M. van Marum te Haarlem op het brandblusschen genomen", 1805.

A31-131-02 Correspondentie tussen Willem V en baron De Heerdt d'Eversberg
11-21 maart 1806, 3 stukken

Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 
11 april daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn 
ouders overleden gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV 
in 1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar 
overlijden trad de hertog als voogd op voor Willem V en diens in 
1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de voogdij 
in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel 
Christiaan van Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun hoofdverblijf 
tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de 
hertog van Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V 
zitting in de Raad van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij 
die meerderjarigheid op 8 maart 1766. Ook werd hij toen zelf 
bekleed met het bestuur van zijn Nassause vorstendommen, met 
de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het 
adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij de geheime 
zogenaamde “Acte van consulentschap”. Dit zou aan het eind van 
de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De hertog 
werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 
de Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 
1767 te Berlijn in het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige 
dochter van een overleden broer van de Pruisische koning Frederik
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter
wereld. Zij huwde in 1790 Karel George August, erfprins van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik, de erfprins, geboren in 
1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 
1774 geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire 
dienst te Padua in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
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kinderen lag voornamelijk in handen van hun moeder. De nauwe 
betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders laten zich goed 
aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.
(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper 
wordende kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den 
Haag nadat de Staten van Holland het bevel over het garnizoen in 
Den Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo 
te Apeldoorn en de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het 
stadhouderlijk gezag werd door een Pruisische militaire interventie
hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door een 
patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. 
Maar op 18 januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het Franse leger, 
naar Engeland. De ballingschap in dat land zou duren tot eind 
1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met 
een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
Hampton Court dat door koning George III aan zijn neef ter 
beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te 
krijgen mislukten. De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 
betekende het opgeven van die droom. Hoewel Willem V weinig 
op had met de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies van 
het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten behoeve van 
zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot
aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het 
barokslot Oranienstein in het graafschap Nassau-Diez en ten dele 
bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn stoffelijk 
overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder 
van de Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een 
stadhouder die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, maar 
die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn echtgenote en zijn 
dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, toen 
de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise 
stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele 
belangstelling. Zij woonden regelmatig muziek- en 
toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële problemen hield 
Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens ruimtegebrek op het 
Binnenhof royale panden op het Buitenhof aangekocht en 
ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats.
Toch nam de omvang daarvan nog wel toe door incidentele 
aankopen. Ook werden voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de interieurvernieuwing van Huis ten
Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw gebruikte 
vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote 
balzaal, die na 1794 door de volksvertegenwoordiging als 
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vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van voorwerpen 
verzameld door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en 
buitenslands verblijvende militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van 
Willem V en zijn gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd 
zeker spreken van een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de mogelijkheid 
beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer 
permitteren. De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties 
die hij meegenomen had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het merendeel van de 
achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 afgevoerd 
naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, 
na 1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, 
bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? 
Een speurtocht naar het decor waartegen het dagelijks leven van 
de stadhouders Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof, in: Oud 
Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.

A31-132 Voorstellen van het hofmaarschalksambt met beschikkingen van de
prins
1802-1806. Minuten 1 pak

A31-133 Stukken betreffende de hofhouding te Oranienstein na het 
overlijden van Willem V
juni 1806-mei 1808 1 omslag

A31-A-II-2-2 Bijzondere aard

A31-A-II-2-2 BIJZONDERE AARD
A31-A-II-2-2a Personeel

A31-A-II-2-2a Personeel
A31-134 Stukken betreffende de omvang en de betaling van de hofhouding 

in de ballingschapsperiode
1795-1796 en ca.1800 1 omslag
N.B. Met eigenhandige aantekeningen van Wilhelmina van Pruisen.
Hierin een overzicht van degenen die in ballingschap mee naar Engeland zijn 
gegaan.

A31-135 Proces-verbaal van een onderzoek in de naar Engeland 
meegenomen financiële administratie in verband met de 
afwikkeling van de boedel van de vroegere fouragemeester Bongé
1800 1 stuk

A31-136 Staat van de reiskosten van het personeel in 1802 met 
aantekeningen van prins Willem V over de betaling
1802 1 omslag
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A31-137 Instructies voor personeel te Oranienstein en Berlijn
1802 en z.d. Ten dele concepten 1 omslag

A31-138 Rekesten en brieven uit Nederland en Duitsland van oud-militairen 
en oud-hofpersoneel met verzoeken om steun en pensioen
1802-1804 en z.d. 1 omslag

A31-A-II-2-2b Financiën

A31-A-II-2-2b Financiën

A31-139-140 Staten van inkomsten en uitgaven van hofmeester Opdenhoff en 
kamerdienaar Cupidon tijdens hun verblijf te Dillenburg
1795-1797. Met bijlagen 1 pak en 1 omslag

A31-139 1795-1797
1795-1797, 1 omslag

A31-140a 1795
1795, 1 omslag

A31-141-142 Maandrekeningen van de kosten van de hofhouding in Engeland 
na het vertrek van Willem V tot aan de overplaatsing naar 
Oranienstein, met brieven van secretaris J. Schmidt
1801-1802. Met bijlagen 2 pakken

A31-141 1801-1802, 1 pak
A31-142 1802, 1 pak
A31-143 Rekening van de onkosten van de verhuizing, 1801-1802, van 

personen en goederen van de hofhouding van Hampton Court naar 
Oranienstein, met aantekening van afhoring
1801-1803. Met bijlagen 1 omslag

A31-144 Rekeningen van de uitgaven gedaan door de kamerdienaar Lauer 
in de periodes november 1801 t/m april 1802 en december 1805 t/
m april 1806, met stukken inzake zijn decharge
1806 1 pak

A31-145 Register bevattende grootboek van de inkomsten en uitgaven van 
de hofhouding
1802-1804 en afgehoorde kwartaalrekeningen van de hofhouding, 
1802-1805 1 deel

A31-146 Staat van de uitgaven over het jaar 1802 van het departement van
de Hofmaarschalk
1803 1 stuk

A31-147-148 Rekeningen, met bijlagen, van de aparte kredieten verleend voor 
de meubilering van het slot Oranienstein en het huis van De 
Neufville te Dillenburg
1802-1804, afgehoord, 1805 1 pak en 1 omslag
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A31-147 Rekeningen, 1 omslag
A31-148 Bijlagen, 1 pak

A31-149-166 Kwartaalrekeningen van de hofhouding met bewijsstukken
1802-1806 18 pakken
N.B. in eigentijdse portefeuilles

A31-149 1802, eerste kwartaal, 1 pak
A31-150 1802, tweede kwartaal, 1 pak
A31-151 1802, derde kwartaal, 1 pak
A31-152 1802, vierde kwartaal, 1 pak
A31-153 1803, eerste kwartaal, 1 pak
A31-154 1803, tweede kwartaal, 1 pak
A31-155 1803, derde kwartaal, 1 pak
A31-156 1803, vierde kwartaal, 1 pak
A31-157 1804, eerste kwartaal, 1 pak
A31-158 1804, tweede kwartaal, 1 pak
A31-159 1804, derde kwartaal, 1 pak
A31-160 1804, vierde kwartaal, 1 pak
A31-161 1805, eerste kwartaal, 1 pak
A31-162 1805, tweede kwartaal, 1 pak
A31-163 1805, derde kwartaal, 1 pak
A31-164 1805, vierde kwartaal, 1 pak
A31-165 1806, eerste kwartaal, 1 pak
A31-166 1806, tweede kwartaal, 1 pak

A31-167-168 Registers met de kwartaalrekeningen van de hofhouding over de 
jaren 1805 en 1806 t/m juni
afgehoord in 1805 en 1807 2 delen

A31-167 1805, 1 deel
A31-168 1806, 1 deel
A31-169 Maand- en kwartaalrekeningen van de hofhouding te Oranienstein 

en Brunswijk, tweede kwartaal 1806. Met omslag waarop 
aantekeningen zijn gemaakt
1808 1 omslag

A31-A-II-2-2c Huishoudelijke aangelegenheden

A31-A-II-2-2c Huishoudelijke aangelegenheden
A31-170 Maandstaten van voorraden, verbruik en dergelijke van de kelder, 

de keuken, de stallen, de brandstoffen en de tuinen
1803-1805 1 pak

A31-171 Register van de voorraad van de wijnkelder te Oranienstein
1803-1806 1 deel

A31-172 Register van de levensmiddelenvoorraad te Oranienstein
1805-1806 1 deel
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A31-A-III Stukken met betrekking tot roerende bezittingen

A31-A-III STUKKEN MET BETREKKING TOT ROERENDE BEZITTINGEN
A31-A-IIIa Algemeen

A31-A-IIIA ALGEMEEN
A31-173 Inventarissen van kleding, sieraden, linnen en zeldzaamheden, 

genummerd 1 t/m 10, 12 en 21
1749-1766. Afschriften, midden 18de eeuw 1 pak
N.B. Inhoudsopgave:
1. Lijst van de inhoud van de garderobe van Willem IV te Leeuwarden met 
kleding en kostbaarheden, 21 november 1749
2. Lijst van kleding, kostbaarheden en voorwerpen, Den Haag, december 1749
3. Lijst van kleding van Willem IV, met enkele sieraden, ca.1749
4. Lijst van kleding en kostbaarheden van Willem IV, 1750
5. Memorie van kostbare en zeldzame voorwerpen door directeur-generaal J.V. 
Stein van Gollenesse geschonken aan Anna van Hannover, 25 juli 1754
6. Lijst van de goederen gevonden in een Oost-Indische kist in Den Haag, 20 
maart 1759
7. Inventaris van de kostbaarheden vererfd van Willem IV op Willem V, 
geregistreerd door en bewaard onder kamerdienaar Cuntz, 19 februari 1759
8. Inventaris van kostbaarheden van Willem V, geregistreerd door en bewaard 
onder kamerdienaar Cuntz, 26 februari 1759, met aantekeningen tot 1764
9. Inventaris van het linnen van het Hof van Willem V, 20 februari 1766, met 
aantekeningen van de sedert 1759 plaats gehad hebbende veranderingen
10. Inventaris van het zilveren tafelgoed van Willem V, 21 februari 1766
12. Lijst van de gouden dozen waarin de opdrachten van de hoge waardigheden 
aan Willem V zijn overgegeven, 13 maart 1766
21. Lijst van de figuren van Saksisch porselein die bij de desserts worden 
gebruikt, 24 februari 1766.

A31-174-181 Inventarissen van roerende goederen
1763-1764. Afschriften ten behoeve van de hertog van Brunswijk 8 
delen en 1 stuk

A31-174 Het Stadhouderlijk Hof te Den Haag
1763, 1 deel

N.B. In het handschrift van de hertog 'Het origineel van deeze 
inventaris is onder Hofcommissie berustende'; voorts enkele 
wijzigingen door hem in de marge genoteerd; gedrukt in 
Scheurleer/Drossaers, III, 1-17

A31-175 Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden
1763-1764, 1 deel met inliggend los stuk

N.B. afschrift ten behoeve van de hertog van Brunswijk, met als 
bijlage de lijst uit 1764 van de schilderijtjes en portretten die op 
zijn last naar Den Haag zijn verzonden; gedrukt in 
Scheurleer/Drossaers, III, 32-81

A31-176 Het Huis Oranjewoud
1763-1764, 1 deel

A31-177 Het Stadhouderlijk Hof te Groningen
1763-1764, 1 deel

A31-178 Het Huis Het Loo
1763-1764, 1 deel

N.B. Bevat ook een lijstje met schilderijen van Het Loo naar Den 
Haag, getransporteerd in september 1763

A31-179 Het Huis Soestdijk
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1763-1764, 1 deel
A31-180 Het Huis te Dieren

1763, 1 deel
A31-181 Het Kasteel te Breda

ca.1763, 1 deel

A31-182-183 Inventarissen van de roerende bezittingen van het Hof te 
Leeuwarden en van het Huis Oranjewoud opgesteld door de 
secretarie te Leeuwarden
1763-1764. Met bijlage, 1768 2 delen

A31-182 Het Hof te Leeuwarden
1763, met bijlage, 1768, 1 deel

A31-183 Het Huis Oranjewoud
1764, 1 deel

A31-184 Inventaris van de kostbaarheden van Willem V in bewaring bij de 
kamerdienaar Oostheim, vervaardigd door A. Vosmaer
1782 1 pak
NB Met aantekeningen uit latere jaren. In originele portefeuille.

A31-185 Lijsten van in januari 1795 meegenomen gouden en zilveren 
tafelgoed, schilderijen en kleding
1795-1798 en z.d. 1 omslag

A31-186 Briefwisseling tussen W.C. Vosmaer en Willem V over restanten van
de stadhouderlijke collecties die naar Duitsland verzonden kunnen 
worden
1803. Met bijlage 1 omslag

A31-A-IIIb Lijfrenten

A31-A-IIIB LIJFRENTEN

A31-187-199 Lijfrentebrieven van Nederlandse overheden geschonken bij de 
geboorte van Willem V
1748 12 charters en 1 stuk

A31-187 Staten-Generaal, 1 charter
A31-188 Staten van Holland en West-Friesland, 1 charter
A31-189 Staten van Zeeland, 1 charter
A31-190 Staten van Friesland, 1 stuk
A31-191 Dordrecht, 1 charter
A31-192 Haarlem, 1 charter
A31-193 Delft, 1 charter
A31-194 Leiden, 1 charter
A31-195 Amsterdam, 1 charter
A31-196 Gouda, 1 charter
A31-197 Rotterdam, 1 charter
A31-198 Schiedam, 1 charter
A31-199 Nijmegen, 1 charter
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A31-A-IIIc Juwelen

A31-A-IIIC JUWELEN
A31-200 Akte waarin De Larrey en De Passavant namens Willem V en 

Wilhelmina van Pruisen de lijst vaststellen van de juwelen die 
aangemerkt worden als de 'Huisjuwelen', voortaan bestemd voor 
de eerstgeboren prins
1784. Met extract uit de resoluties van de Nassause Domeinraad 
en met beide stukken in ongewaarmerkt afschrift 1 omslag

A31-A-IIId Goud en zilver

A31-A-IIID GOUD EN ZILVER
A31-201 Inventarissen van het zilveren tafelgoed van Willem V en van zijn 

zoon Frederik
1780-1792 1 omslag

A31-202 Stukken betreffende het onderzoek naar de bruikbaarheid van de 
gouden zegeldozen van de akten van pillegiften voor het maken 
van een gouden toiletstel voor Louise
1790 1 omslag

A31-203 Ontvangstbewijs voor de overdracht van zilverwerk door de kassier
Oostheim aan de graaf van Wassenaer te Hampton Court
12 mei 1801 1 stuk

A31-A-IIIe Schilderijencollectie

A31-A-IIIE SCHILDERIJENCOLLECTIE
A31-204 Inventaris van de schilderijen op het Stadhouderlijk Hof te Den 

Haag, vervaardigd door de hofschilder T.P.C. Haag, met 
aanvullingen
1763-1764. Ongewaarmerkt eigentijds afschrift 1 deel
N.B. Gedrukt in Scheurleer/Drossaers, III, 18-30.

A31-205 Inventaris van de schilderijen op het Huis Honselaarsdijk, 
vervaardigd door M. Verheyde
1764 1 katern
N.B. Vrijwel gelijk aan inventaris van 1758 (archief Willem IV en Anna van 
Hannover) gedrukt in Scheurleer/Drossaers, II, 502-521. Vermoedelijk is dit stuk 
het eigen exemplaar van de vervaardiger. Het werd in 1868 samen met de 
maquette van Honselaarsdijk aan koning Willem III aangeboden (archief van de 
secretaris van de koning, 1868, briefnr. 139).

A31-206 Catalogus van het Kabinet van Schilderijen van Willem V te Den 
Haag, vervaardigd naar aantekeningen van T.P.C. Haag door F. ten 
Dall
z.d. [ca.1800] 1 deel

A31-A-IIIf Penningencollectie

A31-A-IIIF PENNINGENCOLLECTIE
A31-207 Verklaring van de ontvangst van een aantal medailles en 
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penningen door de bewaarster van de collectie mevrouw Pain-van 
Duysel, na overdracht door de commies van het stadhouderlijk 
kabinet G.A. van Riel
1756 1 stuk

A31-A-IIIg Natuurhistorische collectie

A31-A-IIIG NATUURHISTORISCHE COLLECTIE
A31-208 Dossier inzake de door Van Marselis uit Amsterdam meegenomen 

dieren en curiosa uit Suriname en omstreken ten behoeve van het 
stadhouderlijk Kabinet van Natuurlijke Historie, met brieven van D. 
van Marselis, Th. van Marselis jr., A. Vosmaer en T.I. de Larrey
1765 1 omslag

A31-208-01 Lijst van viervoetige dieren en van het gevogelte
1765, 2 stukken

Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 
11 april daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn 
ouders overleden gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV 
in 1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar 
overlijden trad de hertog als voogd op voor Willem V en diens in 
1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de voogdij 
in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel 
Christiaan van Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun hoofdverblijf 
tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de 
hertog van Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V 
zitting in de Raad van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij 
die meerderjarigheid op 8 maart 1766. Ook werd hij toen zelf 
bekleed met het bestuur van zijn Nassause vorstendommen, met 
de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het 
adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij de geheime 
zogenaamde “Acte van consulentschap”. Dit zou aan het eind van 
de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De hertog 
werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 
de Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 
1767 te Berlijn in het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige 
dochter van een overleden broer van de Pruisische koning Frederik
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter
wereld. Zij huwde in 1790 Karel George August, erfprins van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik, de erfprins, geboren in 
1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 
1774 geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire 
dienst te Padua in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
kinderen lag voornamelijk in handen van hun moeder. De nauwe 
betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders laten zich goed 
aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.
(1)
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Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper 
wordende kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den 
Haag nadat de Staten van Holland het bevel over het garnizoen in 
Den Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo 
te Apeldoorn en de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het 
stadhouderlijk gezag werd door een Pruisische militaire interventie
hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door een 
patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. 
Maar op 18 januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het Franse leger, 
naar Engeland. De ballingschap in dat land zou duren tot eind 
1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met 
een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
Hampton Court dat door koning George III aan zijn neef ter 
beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te 
krijgen mislukten. De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 
betekende het opgeven van die droom. Hoewel Willem V weinig 
op had met de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies van 
het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten behoeve van 
zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot
aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het 
barokslot Oranienstein in het graafschap Nassau-Diez en ten dele 
bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn stoffelijk 
overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder 
van de Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een 
stadhouder die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, maar 
die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn echtgenote en zijn 
dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, toen 
de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise 
stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele 
belangstelling. Zij woonden regelmatig muziek- en 
toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële problemen hield 
Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens ruimtegebrek op het 
Binnenhof royale panden op het Buitenhof aangekocht en 
ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats.
Toch nam de omvang daarvan nog wel toe door incidentele 
aankopen. Ook werden voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de interieurvernieuwing van Huis ten
Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw gebruikte 
vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote 
balzaal, die na 1794 door de volksvertegenwoordiging als 
vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van voorwerpen 
verzameld door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en 
buitenslands verblijvende militairen.
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Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van 
Willem V en zijn gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd 
zeker spreken van een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de mogelijkheid 
beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer 
permitteren. De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties 
die hij meegenomen had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het merendeel van de 
achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 afgevoerd 
naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, 
na 1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, 
bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? 
Een speurtocht naar het decor waartegen het dagelijks leven van 
de stadhouders Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof, in: Oud 
Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.
NB Met begeleidende brief van Vosmaer waarschijnlijk gericht aan 
De Larrey, secretaris van Willem V, 9 september 1765.

A31-209 Dossier over de orang-oetan in de menagerie van de prins, met 
een brief van prinses Gallitzin
1777 1 omslag

A31-209-01 Afschrift van het verslag van Willem V aan de hertog van Brunswijk over de 
geschiedenis van de dood van de orang-oetan
1777, 1 omslag

Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 
11 april daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn 
ouders overleden gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV 
in 1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar 
overlijden trad de hertog als voogd op voor Willem V en diens in 
1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de voogdij 
in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel 
Christiaan van Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun hoofdverblijf 
tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de 
hertog van Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V 
zitting in de Raad van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij 
die meerderjarigheid op 8 maart 1766. Ook werd hij toen zelf 
bekleed met het bestuur van zijn Nassause vorstendommen, met 
de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het 
adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij de geheime 
zogenaamde “Acte van consulentschap”. Dit zou aan het eind van 
de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De hertog 
werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 
de Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 
1767 te Berlijn in het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige 
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dochter van een overleden broer van de Pruisische koning Frederik
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter
wereld. Zij huwde in 1790 Karel George August, erfprins van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik, de erfprins, geboren in 
1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 
1774 geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire 
dienst te Padua in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
kinderen lag voornamelijk in handen van hun moeder. De nauwe 
betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders laten zich goed 
aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.
(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper 
wordende kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den 
Haag nadat de Staten van Holland het bevel over het garnizoen in 
Den Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo 
te Apeldoorn en de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het 
stadhouderlijk gezag werd door een Pruisische militaire interventie
hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door een 
patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. 
Maar op 18 januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het Franse leger, 
naar Engeland. De ballingschap in dat land zou duren tot eind 
1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met 
een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
Hampton Court dat door koning George III aan zijn neef ter 
beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te 
krijgen mislukten. De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 
betekende het opgeven van die droom. Hoewel Willem V weinig 
op had met de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies van 
het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten behoeve van 
zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot
aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het 
barokslot Oranienstein in het graafschap Nassau-Diez en ten dele 
bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn stoffelijk 
overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder 
van de Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een 
stadhouder die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, maar 
die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn echtgenote en zijn 
dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, toen 
de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise 
stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele 
belangstelling. Zij woonden regelmatig muziek- en 
toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële problemen hield 
Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens ruimtegebrek op het 
Binnenhof royale panden op het Buitenhof aangekocht en 
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ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats.
Toch nam de omvang daarvan nog wel toe door incidentele 
aankopen. Ook werden voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de interieurvernieuwing van Huis ten
Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw gebruikte 
vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote 
balzaal, die na 1794 door de volksvertegenwoordiging als 
vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van voorwerpen 
verzameld door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en 
buitenslands verblijvende militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van 
Willem V en zijn gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd 
zeker spreken van een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de mogelijkheid 
beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer 
permitteren. De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties 
die hij meegenomen had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het merendeel van de 
achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 afgevoerd 
naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, 
na 1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, 
bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? 
Een speurtocht naar het decor waartegen het dagelijks leven van 
de stadhouders Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof, in: Oud 
Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.
NB Met afschrift van brief van prinses Von Gallitzin, 26 januari 
1777

A31-210 Twee rapporten over de cultuur van de Bosjesmannen, vervaardigd
door de officier F. von Winckelmann, behorend tot het regiment 
Württemberg, aangeboden door tussenkomst van de gouverneur 
van de Kaapkolonie C.J. van de Graaff
1790 1 omslag
N.B. De rapporten behoorden bij goederen opgezonden ten behoeve van de 
natuurhistorische collectie van Willem V.

A31-A-IIIh Bibliotheek

A31-A-IIIH BIBLIOTHEEK
A31-211 Catalogus van de pamfletten-collectie van mr. Joan Duncan tot en 

met portefeuille 48 (het jaar 1615)
ca. 1756 1 deel

A31-212 Catalogus van de in de stadhouderlijke bibliotheek opgegane 
collectie van de erfgenamen van mr. W. van Itsma
1760 1 deel
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A31-213 Stukken betreffende de bibliotheekcollectie, en ten dele ook het 
archief, van het kabinet van de prins onder beheer van de commies
G.A. van Riel
ca.1760-1768 1 omslag

A31-214 Catalogi van de collectie boeken na het overlijden van mr. N. 
Arnoldi met het archief uit Leeuwarden naar Den Haag gezonden
ca.1777 1 omslag
N.B. Twee vrijwel identieke exemplaren

A31-215 Aantekeningen betreffende de classificatie, beschrijving en 
ordening van de stadhouderlijke bibliotheek nagelaten door 
bibliothecaris J.F. Euler
ca.1790. Ten dele concepten 1 pak
N.B. Euler is in 1800 in Den Haag overleden en zijn aantekeningen zijn 
vermoedelijk bewaard gebleven bij het archief van de Duitse Kanselarij.

A31-216 Lijst met boeken, die mogelijk toebehoord hebben aan Willem V te 
Oranienstein
ca.1805 1 katern
Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 11 april 
daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn ouders overleden 
gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV in 1751 en Anna van Hannover in
1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk Lodewijk Ernst 
hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar overlijden trad de hertog als voogd 
op voor Willem V en diens in 1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland 
kwam de voogdij in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel Christiaan van 
Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde posten in het Staatse Leger. De 
Republiek bleef hun hoofdverblijf tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de hertog van 
Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V zitting in de Raad van 
State. Het complex van hoge waardigheden verbonden aan het 
erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij die meerderjarigheid op 8 maart 
1766. Ook werd hij toen zelf bekleed met het bestuur van zijn Nassause 
vorstendommen, met de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het adviseurschap van de 
hertog van Brunswijk bij de geheime zogenaamde “Acte van consulentschap”. 
Dit zou aan het eind van de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De
hertog werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 de 
Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 1767 te Berlijn in 
het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige dochter van een overleden broer 
van de Pruisische koning Frederik de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter wereld. Zij 
huwde in 1790 Karel George August, erfprins van Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem 
Frederik, de erfprins, geboren in 1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika
Louise Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 1774 
geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire dienst te Padua in 
1799. De opvoeding van de drie vorstelijke kinderen lag voornamelijk in handen 
van hun moeder. De nauwe betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders 
laten zich goed aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.(1)
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Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper wordende 
kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den Haag nadat de Staten van 
Holland het bevel over het garnizoen in Den Haag aan de stadhouder ontnomen 
hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo te Apeldoorn en
de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het stadhouderlijk gezag werd door een 
Pruisische militaire interventie hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van 
Pruisen door een patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. Maar op 18 
januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede maal Den Haag. Ditmaal ging
hij, bedreigd door het Franse leger, naar Engeland. De ballingschap in dat land 
zou duren tot eind 1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. 
Met een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis Hampton 
Court dat door koning George III aan zijn neef ter beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te krijgen mislukten.
De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 betekende het opgeven van die 
droom. Hoewel Willem V weinig op had met de plannen tot schadeloosstelling 
voor het verlies van het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten 
behoeve van zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot aan zijn 
overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het barokslot Oranienstein in het 
graafschap Nassau-Diez en ten dele bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 
in Brunswijk, waar zijn dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn 
stoffelijk overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder van de
Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een stadhouder die misschien 
niet uitmuntte in bestuurskracht, maar die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn 
echtgenote en zijn dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, 
toen de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar zijn 
geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise stierf in 1819, 
Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele belangstelling. Zij 
woonden regelmatig muziek- en toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële 
problemen hield Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de stadhouderlijke collecties 
werden wegens ruimtegebrek op het Binnenhof royale panden op het Buitenhof 
aangekocht en ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats. Toch nam de 
omvang daarvan nog wel toe door incidentele aankopen. Ook werden 
voorwerpen van kunst en kunstnijverheid aangekocht ten behoeve van de 
interieurvernieuwing van Huis ten Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw
gebruikte vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, daaronder 
begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote balzaal, die na 1794 door de 
volksvertegenwoordiging als vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder 
groeiden de collecties door schenkingen, met name van voorwerpen verzameld 
door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en buitenslands verblijvende 
militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van Willem V en zijn 
gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd zeker spreken van een gevarieerde 
hofcultuur en een bescheiden mecenaat, passend bij een vorst die niet over de 
mogelijkheid beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer permitteren. 
De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties die hij meegenomen had, 
kwamen na 1813 via Dillenburg en Oranienstein weer terug in Nederland. Het 
merendeel van de achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 
afgevoerd naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, na 
1813 naar ons land terugkeerde.
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NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, bewerkt door 
Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? Een speurtocht 
naar het decor waartegen het dagelijks leven van de stadhouders Willem IV en 
Willem V zich afspeelde in de Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse 
Binnenhof, in: Oud Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.

A31-A-IIIi Archief

A31-A-IIII ARCHIEF
A31-217 Inventarissen van belangrijke akten betreffende leden van het Huis

Oranje-Nassau oorspronkelijk gedeponeerd in het archief van de 
Nassause Domeinraad, in 1787 (grotendeels) overgebracht naar de
stadhouderlijke secretarie en in 1789-1792 gecontroleerd en 
verbeterd door mr. J.P. Ferrand
17de en 18de eeuw 1 pak
N.B. Uit aantekeningen ca.1800 blijkt dat deze akten (grotendeels) door Willem V
in ballingschap zijn meegenomen. De inventarissen dragen signaturen in 
hoofdletters gecombineerd met cijfers. Sommige inventarissen zijn in tweevoud 
aanwezig.

A31-218 Inventaris in de hand van mr. N. Arnoldi van het archief van de 
Friese secretarie van 1753, met een nota van de commies Van Riel 
en de klerk Blanken, waarin dit exemplaar vergeleken wordt met 
het exemplaar dat in 1765 naar Den Haag is opgezonden
1753, 1766 1 band
N.B. Dit stuk ontbreekt

A31-219 Stukken betreffende het beheer van de stadhouderlijke archieven, 
met o.a. lijsten van papieren nagelaten door generaal G.O. van 
Burmania, de raad Franz Böhmer, de geheimsecretaris De Back en 
ir. Lotsy en papieren in 1787 opgezonden naar Nijmegen door 
commies G.C. Blanken
1755-1790 en 1795. Met een aantekening uit 1810 1 pak

A31-220 Stukken betreffende de ontzegeling van twee in 1755 verzegelde 
koffers met briefwisseling van Anna van Hannover
1766 1 omslag

A31-221 Inventarissen van het archief van de Friese stadhouderlijke 
secretarie zoals dat na het overlijden van mr. N. Arnoldi naar Den 
Haag is getransporteerd en geborgen is op een lokaal boven het 
bureau van de thesaurie
1777. Met brieven van Willem V en de hertog van Brunswijk aan De
Larrey 1 pak

A31-222 Stukken betreffende de vóór 1795 niet afgeronde pogingen tot 
overdracht van de correspondentie van Willem IV, Anna van 
Hannover en Willem V met raadpensionaris Pieter Steyn en verdere
stukken die onder hem berust hebben, op basis van het testament 
van zijn weduwe, Cornelia Schellinger
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1779-1787 1 pak
N.B. Oude code I M 10. Deze zaak is eerst onder koning Willem III tot een einde 
gebracht. Zie diens secretariaatscorrespondentie d.d. 15-5-1854, nr. 336 d.

A31-223 Lijst met gedetailleerde opgaven van de archiefbescheiden in de 
stadhouderlijke secretarie van 1747-1774, met incidenteel 
vermeldingen van oudere stukken tot 1672, incompleet
ca.1790 1 pak
N.B. De beschrijving loopt t/m kast 19; die van de kasten 11 en 12 ontbreekt; 
vermoedelijk zijn er meer dan 19 kasten geweest.

A31-224 Lijst met opgave van registers afkomstig van de thesauriers van de
Nassause Domeinraad, opgesteld door de griffier van de Raad mr. 
J.P. Ferrand
1791. Eigentijds afschrift 1 stuk

A31-225 Lijsten van bescheiden uit de verschillende secretarieën van de 
stadhouder meegenomen naar Engeland
1795. Ten dele klad 1 omslag

A31-A-IV Stukken met betrekking tot onroerende bezittingen

A31-A-IV STUKKEN MET BETREKKING TOT ONROERENDE 
BEZITTINGEN

A31-A-IVa Nassause Domeinraad en domeinen algemeen

A31-A-IVA NASSAUSE DOMEINRAAD EN DOMEINEN ALGEMEEN
A31-226 Memorie over een onderzoek naar de leenrechtelijke positie van 

een aantal Nassause domeinen na een eventueel overlijden van 
Willem V, z.d. Afschrift
ca.1750/1760 1 stuk

A31-227 Stukken betreffende de organisatie en het personeel van de 
Nassause Domeinraad en van de thesaurie alsmede stukken 
betreffende het beheer van de domeinen afkomstig van het lid van 
de Raad Franz Böhmer
ca.1750-1768 1 pak

A31-228 Brieven en memories van de griffier van de Nassause Domeinraad 
A. Ardesch aan Willem V
1769-1780. Met bijlagen 1 pak

A31-229 Lijst van de functionarissen van de Nassause Domeinraad van 
1634-1767, aangeboden in 1771

1 katern
N.B. De aanbiedingsbrief ontbreekt.

A31-230 Resumé's van de door de Nassause Domeinraad genomen 
resoluties van 2 september 1771 tot 3 januari 1772
z.d. Met een resolutie over de werkwijze van de griffie, 1771 1 pak
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A31-231 Memorie over de bezwaren van de Nassause Domeinraad tegen de 
invoering van het klein-zegel door de Staten-Generaal in de 
domeinen gelegen in de Generaliteitslanden
z.d. [ca.1771] 1 omslag
N.B. Vermoedelijk als doublet door het Rijksarchief overgedragen in de 
negentiende eeuw.

A31-232 Brieven van het lid van de Domeinraad mr. C. de Verdun
1776-1778 1 omslag

A31-233 Brieven van Willem V aan de Nassause Domeinraad met name over
bezuinigingen op het onderhoud en gebruik van tuinen en weinig 
gebruikte lusthuizen
1779-1788. Met bijlagen 1 omslag

A31-234 Brieven en rekesten aan Willem V inzake de domeinen
1781-1793 en z.d. 1 omslag
N.B. Het betreft:
- Jan Horst te Soestdijk met een bijlage, 1781
- J.A. Klemrinck, notaris te Schoonhoven, met een bijlage, 1785
- ds. C. Pantekoek, 1785
- dorpsbestuur van Benschop, 1786
- Hendrick ter Harkel, molenaar te Borculo, 1786
- leden van de Nassause Domeinraad, 1786
- griffier mr. J.P. Ferrand, 1789
- baljuw van Hoge en Lage Zwaluwe, Den Haag, 1793
- magistraat en kerkeraad te Willemstad, 1793
- de heerlijkheid Daesburg, z.d.

A31-235 Grosse van de instructie voor de griffier en de secretaris van de 
Nassause Domeinraad
1789 1 stuk

A31-236 Briefwisseling van de stadhouder met prof. H. Tollius, o.a. lid van de
Nassause Domeinraad, adviseur van de Familie na 1795
1793-1803 1 pak
N.B. Bij 3-6-1795 een brief van Van Heeckeren van Suideras aan Tollius. Bij 30-6-
1795 een memorie over de Nassause Domeinen. Bij 29-10-1795 een brief van de
agent-generaal over de Zuid-Nederlandse Domeinen De Aquilar.

A31-237 Memorie over het behoud van de domeinen en verder bezit van het
Huis Oranje-Nassau in de Republiek opgesteld vermoedelijk door 
prof. Tollius in Brunswijk
1795 1 stuk

A31-238 Brieven van het gewezen lid van de Nassause Domeinraad L.S. le 
Jeune
1795-1797. Met minuutbrief aan hem, 1802 1 omslag
N.B. Zie tevens zijn brieven aan De Passavant van 7-10 en 3-11-1802 in KHA, 
bestand C26 inv.nr. 16-1.

A31-239 Stukken betreffende de domeinen in het jaar 1795
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1795. Afschriften 1 omslag

A31-A-IVb Domeinen afzonderlijk

A31-A-IVB DOMEINEN AFZONDERLIJK
A31-A-IVb1 Antwerpen en Grimbergen

A31-A-IVB1 ANTWERPEN EN GRIMBERGEN
A31-240 Inventarissen van de documenten van de griffie van het leenhof 

verbonden aan het erfburggraafschap van Antwerpen
1768 en 1793 1 omslag

A31-241 Stukken betreffende het leenhof verbonden aan het 
erfburggraafschap van Antwerpen
1782-1784 en 1792 1 omslag

A31-242 Stukken betreffende de betaling door de hertog van Croy van de 
gelden verschuldigd voor de aankoop van de baronie Grimbergen
1759 1 omslag
N.B. Hierbij brieven van de gezant te Brussel Willem van Haren aan de 
Domeinraad.

A31-A-IVb2 Bentheim

A31-A-IVB2 BENTHEIM
A31-243 Dossier over de onderhandelingen van Willem V met de graaf van 

Bentheim-Bentheim over de toekomst van het graafschap via het 
lid van de Nassause Domeinraad J.C. van der Borch, heer van 
Langentrier
1779-1782 en z.d. 1 pak
N.B. Oude code I M 11. Zie voor zijn briefwisseling als diplomaat inv.nrs. 1025-
1026. Het jaar 1782 is gevormd in de Duitse Kanselarij (meest berichten uit 
Wenen), maar in 1787 door De Larrey overgedragen aan het archief van het 
Kabinet.

A31-244 Brief van A.M.C. graaf van Heiden Hompesch met het verzoek om 
na het overlijden van zijn vader met de Bentheimse zaken belast te
mogen worden
1790 1 stuk

A31-245 Brieven van F.A. Naber, rentmeester van de domeinen in het 
graafschap Bentheim
1795-1796 2 stukken

A31-246 Rapport van prof. H. Tollius over zijn pogingen inkomsten uit het 
graafschap Bentheim te behouden na de Bataafse Revolutie
1797. Met bijlagen in afschrift 1 pak

A31-247 Eigenhandige memorie van Willem V over zijn rechten in het 
graafschap Bentheim, met een minuut van zijn brief aan baron Von 
Lenthe, vertegenwoordiger van Hannover te Londen
1797 2 stukken
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A31-A-IVb3 Breda

A31-A-IVB3 BREDA

A31-248-249 Stukken betreffende een geschil tussen de Nassause Domeinraad 
en de Raad van Brabant over sommige rechten van de baron van 
Breda die strijdig zouden zijn met de souvereiniteit van de Staten-
Generaal
1773-1775. Afschriften en gedrukte stukken 2 banden
N.B. Vermoedelijk als doublet door het Rijksarchief in de negentiende eeuw 
overgedragen.

A31-248 1773-1774, 1 band
A31-249 1774-1775, 1 band
A31-250 Rapport over de domeinen van de baronie van Breda over het jaar 

1780 door rentmeester mr. G.W. van Motman
1781. Afschrift 1 katern

A31-251 Akte van benoeming van ds. Joh. de Leeuw tot predikant in 
Roozendaal (classis Breda) door Willem V
1791 1 stuk

A31-252 Stukken betreffende de belangen van de baronie van Breda en 
haar ingezetenen
1792 en z.d. 1 omslag

A31-253 Brieven van mr. G.W. van Motman, raad voor de Oostenrijks-
Brabantse en Luxemburgse domeinen en rentmeester van de 
domeinen van Breda, als balling geschreven vanuit het Nederlands-
Duitse grensgebied
1798-1806. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Enkele brieven zijn gericht aan medewerkers van Willem V; zie ook inv.nr. 
1755.

A31-A-IVb4 Buren en Culemborg

A31-A-IVB4 BUREN EN CULEMBORG
A31-254 Brieven van de rentmeester A. Perrenot betreffende de 

Culemborgse en Burense bezittingen
1775-1779 1 omslag

A31-255 Briefwisseling met de raden van het graafschap en het gerecht van
de stad Culemborg over militaire en bestuurlijke zaken
1787 en 1794 1 omslag

A31-256 Brief van de stad Tiel aan Willem V met een klacht over de heffing 
van straatgeld te Buren in strijd met een conventie uit 1773 tussen
Tiel, Buren en Culemborg
1794. Met bijlagen 1 omslag
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A31-A-IVb5 Cranendonk en Eindhoven

A31-A-IVB5 CRANENDONK EN EINDHOVEN
A31-257 Rekest van W.L.J. Spoor, gewezen rentmeester van de domeinen 

Cranendonk en Eindhoven
z.d. [ca.1799] 1 stuk

A31-A-IVb6 Dieren

A31-A-IVB6 DIEREN
A31-258 Bijlage van de rekening en verantwoording van de Nassause 

Domeinraad over het jaar 1793 betreffende het Huis te Dieren
1793 1 stuk
N.B. Is geliasseerd geweest.

A31-A-IVb7 IJsselstein en Leerdam

A31-A-IVB7 IJSSELSTEIN EN LEERDAM
A31-259 Twee brieven van J.F. de Beaufort, drossaard van IJsselstein, aan het

lid van de Nassause Domeinraad Van der Borch
1779. Met een bijlage en met een brief van de hertog van 
Brunswijk aan T.I. de Larrey 1 omslag

A31-260 Stukken betreffende politieke en militaire kwesties rakende de 
baronie van IJsselstein
1786-1790 1 omslag

A31-261 Stukken betreffende een klacht van het graafschap Leerdam over 
schade veroorzaakt tijdens de politieke troebelen door inwoners 
van Vianen
ca.1788 1 omslag

A31-A-IVb8 Het Loo en Soestdijk

A31-A-IVB8 HET LOO EN SOESTDIJK
A31-262 Brief van C.F. Simond, rentmeester van domein en paleis Soestdijk

1795 1 stuk

A31-263 Brief van J.H. Roschet, gewezen rentmeester van domein en paleis 
Het Loo, Apeldoorn
1803 1 stuk

A31-A-IVb9 Montfort

A31-A-IVB9 MONTFORT
A31-264 Staat van de inkomsten en uitgaven van de heerlijkheid Montfort

ca.1765 1 katern

A31-265 Stukken betreffende de heerlijkheid Montfort met een kaart van de 
Boortmoer en het terrein van het kasteel
ca.1772-1794 1 pak
N.B. Ten dele afkomstig van de rentmeester van Montfort.

A31-266 Brief van H.J. Michiels, rentmeester van het ambt Montfort, Utrecht
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1795. Met bijlagen 1 omslag

A31-A-IVb10 Veere

A31-A-IVB10 VEERE
A31-267 Inventaris van de belangrijkste documenten in de griffie van de 

stad Veere vervaardigd door secretaris J. Ermerins voor de prins als
markies van Veere
1786 1 katern

A31-268 Briefwisseling met Q.C. van der Boon Mesch, gewezen rentmeester 
van het domein Veere, Londen en andere plaatsen in Engeland en 
Bergen op Zoom
1795-1802. Met als retroactum een inventaris van het archief van 
de rentmeester van Veere, 1787 1 omslag
N.B. Sommige brieven zijn geadresseerd aan secretaris Boejenck. Van der Boon 
Mesch was met vier kisten papieren naar Engeland uitgeweken.

A31-A-V Stukken met betrekking tot de financien

A31-A-V STUKKEN MET BETREKKING TOT DE FINANCIEN
A31-A-V-1 Algemene aard

A31-A-V-1 ALGEMENE AARD
A31-A-V-1a Briefwisseling

A31-A-V-1A BRIEFWISSELING
A31-269 Minuten van brieven van thesaurier-generaal mr. J.C. Reigersman 

aan de hertog van Brunswijk en concepten van brieven vervaardigd
ten behoeve van de hertog
ca.1760-1779. Met als bijlage een brief van De Larrey aan 
Reigersman, 1779 1 omslag

A31-270 Brieven van de hertog van Brunswijk aan Reigersman
1761-1771 en 1776. Met bijlagen 1 pak

A31-271 Briefwisseling van mr. N. Arnoldi met Willem V, de hertog van 
Brunswijk en Reigersman over de oude Friese schulden van het 
Huis en andere zaken
1766-1769 1 omslag
N.B. Zie inv.nr. 302.

A31-272 Brieven van Willem V aan Reigersman
1766-1779 en 1788 1 pak

A31-273-275 Brieven en rapporten van J.C. Reigersman
1768-1788. Met ten dele eigenhandige aantekeningen en minuten 
van brieven van Willem V aan hem en met bijlagen 3 pakken

A31-273 1768-1785, 1 pak
A31-274 1786-1787 mei, 1 pak
A31-275 1787 jun-1788 mrt, 1 pak
A31-276 Brieven van leden van de familie Reigersman met betrekking tot de
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boedel van de overleden thesaurier en afsluitende briefwisseling 
van Willem V met mr. A. Bodt, mr. J.P. Ferrand en mr. R. van Olden
1788-1805 1 omslag

A31-277 Stukken betreffende de overname van de administratie en 
overdracht van documenten uit het sterfhuis van mr. J.C. 
Reigersman door mr. A. Bodt en mr. J.P. Ferrand
1788-1791 1 pak
N.B. Oude code I M 37.

A31-278 Stukken betreffende het overlijden van thesaurier-generaal 
Reigersman, de controle van zijn kas en boekhouding en de 
overdracht van papieren uit het sterfhuis
1788 1 pak

A31-279 Briefwisseling met de thesaurier mr. R. van Olden
1789-1794 en 1802-1805. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I M 45.

A31-A-V-1b Financieel-administratieve zaken

A31-A-V-1B FINANCIEEL-ADMINISTRATIEVE ZAKEN

A31-280-290 Stukken betreffende de administratie van de hertog van 
Brunswijk, als voogd van Willem V en van Carolina tot aan haar 
huwelijk in 1760, over de financiën van de hofhouding, de 
Nassause Domeinraad en de privé-kas van de stadhouder over de 
jaren 1759-1766 februari
1751-1767. Met retroacta vanaf 1751 11 pakken
N.B. Deze administratie is in 1767 door de hertog overgedragen aan T.I. de 
Larrey. De jaarstukken bevatten ook de voorstellen van de Hofcommissie aan de 
hertog, met aantekening van zijn beschikking.

A31-280 Jaarstukken 1759, 1 pak
N.B. Hierbij ook het slot van de afrekening van de privé-kas van 
Anna van Hannover.

A31-281 Jaarstukken 1759, 1 pak
A31-282 Jaarstukken 1760, 1 pak
A31-283 Jaarstukken 1761, 1 pak
A31-284 Jaarstukken 1762, 1 pak
A31-285 Jaarstukken 1762, 1 pak
A31-286 Jaarstukken 1763, 1 pak
A31-287 Jaarstukken 1763, 1 pak
A31-288 Jaarstukken 1764, 1 pak

N.B. Niet geheel compleet; hierin wordt het 'moortje' Sedron 
(Cedron) voor het eerst vermeld.

A31-289 Jaarstukken 1765 + begin 1766, 1 pak
A31-290 Jaarstukken 1765 + begin 1766, 1 pak

N.B. Hierbij enkele overzichten over de periode 1759-1766 
vervaardigd door de raad Franz Böhmer. Een dossier inzake een 
voorschot aan Guicherit is naar inv.nr. 308 overgebracht.

A31-291-292 Jaarstukken van de financiële administratie van Willem V over de 
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jaren 1769 en 1771
1766-1772 2 pakken
N.B. Niet compleet.

A31-291 Bevat de volgende omslagen: - Nr 4 Voorstellen van de 
Hofcommissie met bijlagen - Nr 5 Maandelijkse staten van de kas 
van de thesaurie - Nr 7 Maandelijkse staten van inkomsten en 
uitgaven van de Nassause Domeinraad - Nr 8 Kwartaalstaten van 
inkomsten en uitgaven van de hofhouding - Nr 9 Wekelijkse lijsten 
van de consumptie door de hofhouding, met lijsten van personen 
gerechtigd tot de maarschalkstafel - Nr 11 Korte staten van de 
kassier van de privé-kas, met bijlagen, over de jaren 1766-1769. 
Lijsten met opgaven van paarden en andere aangelegenheden van
de stal. De lening van ƒ100.000,– in 1768 aangegaan. Papieren 
betreffende de lening van ƒ16.000,– aan de fabrikant Guicherit met
brieven van J.C. Reigersman
1766-1772, 1 pak

A31-292 Bevat de volgende omslagen: - Nr 3 Voorstellen van de Nassause 
Domeinraad - Nr 4 Voorstellen van de Hofcommissie - Nr 5 
Kwartaalstaten van de Nassause Domeinraad met 
aanbiedingsbrieven - Nr 6 Maandstaten van de kas van de 
thesaurie - Nr 7 Maandstaten van de inkomsten en uitgaven van 
de Domeinraad per kwartaal ingediend, met brieven van J.C. 
Reigersman - Nr 8 Maandstaten als hiervoor van de hofhouding - 
Nr 10 Jaaroverzicht van de administratie van de Nassause 
Domeinraad, met aanbiedingsbrief, 1772 - Zonder nummer 
(vermoedelijk Nr 9) wekelijkse lijsten van de 
hofhoudingsconsumptie
1766-1772, 1 pak

A31-293-296 Maand- en kwartaalstaten van de inkomsten en uitgaven van de 
hofhouding en de domeinen, met ten dele aanbiedingsbrieven van 
de thesaurier-generaal aan Willem V
1773-1794 4 pakken
N.B. Met een enkele lacune.

A31-293 1773-1779, met lacunes, 1 pak
A31-294 1780-1784, 1 pak
A31-295 1784-1789, 1 pak
A31-296 1789-1794, 1 pak
A31-297 Financieel overzicht over de inkomsten en uitgaven over de jaren 

1767 tot en met 1777
1778. Met enkele bijlagen 1 omslag

A31-298 Briefwisseling van Willem V met de Nassause Domeinraad en met 
de thesaurier-generaal over zijn financiële aangelegenheden in het 
algemeen en leningen in het bijzonder
1768-1777. Met bijlagen, met retroacta [1759] en met een 
eigentijdse inhoudsopgave 1 pak
N.B. Op de originele omslag 'Secreete stukken concerneerende de Financiën van 
Zijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau'.
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A31-299 Stukken afkomstig van de commissie samengesteld uit leden van 
de hofhouding en de Domeinraad ter beraming van plannen tot 
bezuiniging
1784-1789 1 pak
N.B. Hierbij een rapport uit 1785 van de architect Schonck over Het Huis ter 
Nieuwburg te Rijswijk met een schetsmatige indeling van de daarbij behorende 
tuinen en plantages.

A31-300 Briefwisseling van de stadhouder met de Nassause Domeinraad, de
thesaurier en de Hofcommissie over de slechte financiële toestand 
van zijn Huis
1786-1794. Met brieven van Wilhelmina van Pruisen en de erfprins 
en met bijlagen 1 pak

A31-301 Stukken betreffende de kosten van de Nassause Domeinraad en de
thesaurie en de mogelijkheden daarop te bezuinigen
ca.1785. Met retroacta, ca.1765 1 omslag

A31-A-V-2 Bijzondere aard

A31-A-V-2 BIJZONDERE AARD
A31-302 Stukken betreffende het onderzoek in 1766 door de Friese 

secretaris Arnoldi en de thesaurier Reigersman naar de oude Friese
schulden uit de tijd van de stadhouders Hendrik Casimir II en Johan 
Willem Friso, verzameld door de hertog van Brunswijk,
(1687)-1766, 1769 en 1777. Met retroacta, ten dele in afschrift, en 
met een aantekening van Ferrand uit 1788 1 pak
N.B. Zie ook inv.nr. 271.

A31-303 Stukken betreffende het aandeel van Willem IV en Willem V in de 
opiumhandel gedreven door de geoctrooieerde Sociëteit voor de 
Amphioenhandel te Batavia
1745-1793 1 pak
N.B. Het dossier is gevormd door de hertog van Brunswijk, in 1767 door hem 
overgedragen aan De Larrey en aangevuld met jongere stukken. Het bevat 
briefwisseling met autoriteiten in Batavia en Nederland, alsmede met thesaurier 
Reigersman. De brieven uit Indië van 1759-1766 bevatten ook algemene 
informatie.

A31-304 Stukken betreffende de controle door Kammerdirektor en lid van de
Nassause Domeinraad Franz Böhmer van de financiële afdrachten 
van de Nassause regering aan de thesaurie-generaal in Den Haag
ca.1748-1768 1 pak

A31-305 Aantekeningen van Willem IV en Willem V over de bezoldiging van 
de hofpredikanten Royer, Guicherit en Eschauzier
ca.1751 en 1767 1 stuk

A31-306 Stukken betreffende het Fonds Van Imhoff onder beheer van de 
prins van Oranje ter verstrekking van prebenden aan adellijke 
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dames
1752-1805 1 pak
N.B. Hierbij de akte d.d. 4-6-1805, waarbij Willem V in Engeland een kapitaal 
vastzet om aan de verplichtingen van zijn Huis te voldoen. Hierbij ook briefjes 
van na 1795 van freule M.E.(Betsy) van Boetzelaer, één der prebendarissen, aan 
De Passavant.

A31-307 Dossier gevormd door mr. N. Arnoldi inzake de schuldvordering van
het Huis Oranje-Nassau op de boedel van R. van Mepsche, heer van
Faan
1754-1768 1 pak

A31-308 Dossier over de verlening van een voorschot aan Abr. Guicherit en 
de aflossing daarvan
1763-1766 en 1770 1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 291.

A31-309 Stukken betreffende de vordering van de chevalier de Waudripont 
op het vorstelijk Huis voortkomend uit een toezegging aan hem 
door Willem IV uit 1742
1765 1 omslag

A31-310 Ordonnanties van Willem V, ten dele eigenhandig, voor de betaling 
van vaste pensioenen en incidentele chariteiten, uit de privé-kas
1766-1788. Met als bijlagen door betrokkenen ingediende rekesten

1 pak
N.B. Met originele portefeuille.

A31-311 Stukken betreffende de claim van luitenant-kolonel J. van Eck van 
Panthaleon op een rente door graaf Philibert de Chalon gelegateerd
ten behoeve van de nazaten van zijn natuurlijke dochter Jeanne
1770-1771 en 1783. Met retroacta in afschrift 1 omslag

A31-312 Stukken betreffende de opbrengst van buitgenomen schepen, 
waarvan tien procent voor de stadhouder bestemd is
1770 en 1784. Met retroacta in afschrift vanaf 1748 1 omslag

A31-313 Stukken betreffende het beheer van de financiën van prinses 
Louise
1772-1773. Met inhoudsopgave 1 omslag
N.B. Met originele portefeuille.

A31-314 Stukken betreffende de bijlegging van een geschil over een 
pretentie van de vorstinnen van Nassau-Siegen op Willem V, met 
akte van ratificatie van het accoord door de graaf van Bentheim-
Steinfurt
1773 1 omslag

A31-315 Halfjaarlijkse staten van de uit te betalen pensioenen, met opgave 
van de mutaties en aanbiedingsbrieven van de thesaurier-generaal
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aan Willem V
1777, 1780-1791 1 pak
N.B. Met een enkele lacune.

A31-316 Stukken betreffende de aanstelling van H.J. Hemsing tot klerk van 
de thesaurie met standplaats Leeuwarden voor de Friese inkomsten
van de stadhouder
1777 en 1780 1 omslag

A31-317 Stukken betreffende de noodzaak om leningen aan te gaan
1777-1784 1 omslag

A31-318 Minuten van ordonnanties tot betaling vanwege Willem V voor de 
thesaurier
1779. Met bijlagen 1 omslag

A31-319 Memorie van thesaurier Reigersman uit 1785 over door hem 
gedane geheime betalingen, met de daarbij behorende 
bewijsstukken en naderhand door hem en zijn opvolger gedane 
geheime uitgaven
ca.1780-1794 1 pak

A31-320 Kwitantie voor de verstrekking van 1000 ducaten aan de vice-
admiraal Hartsinck "wegens secreete diensten bij 's lants vloot" en 
een concept in de hand van raadpensionaris Van Bleiswijk
1781 1 omslag

A31-321 Stukken betreffende de aanspraken van Louis Rolaz de St Vincent 
op een deel van de rente (de zogenaamde Portugese rente) door 
Maurits verzekerd op zijn halfzuster Emilia, gehuwd met Emanuel, 
prins van Portugal
1782-1784 1 omslag
N.B. Blauwe omslag met code Rubr 19 A 4 Duitse Kanselarij

A31-322 Stukken betreffende de slechte financiële situatie van mr. Hendrik 
van der Meij, commies ter stadhouderlijke secretarie, en zijn 
faillissement, met brieven van Willem V, Wilhelmina van Pruisen, 
W. van Lynden van Hemmen, De Larrey, Reigersman en Van der 
Meij
1783-1788 1 pak
N.B. Op het tweede omslag de oude code I M 50.

A31-323 Stukken betreffende de liquidatie tussen de thesaurier-generaal en 
de erven van de commies van de thesaurie J. van Twist
1784 1 omslag met originele portefeuille
N.B. Op de omslag een opmerking van Chelius dat hij de munten in dit dossier 
met de prins van Oranje verrekend heeft d.d. 26-2-1811.

A31-324 Dossier inzake het legaat van prinses Amalia, dochter van George II
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koning van Engeland, aan Willem V
1786-1787 1 omslag
N.B. Oude code I M 25. Zie ook inv.nr. 527.

A31-325 Stukken betreffende het deficit in de financiën van de vorstelijke 
kinderen geconstateerd na het overlijden van thesaurier 
Reigersman
1788 1 omslag
N.B. Oude Code I M 48 modo 36.

A31-326 Lijsten van de effecten toebehorend aan de vorstelijke kinderen 
overgedragen in beheer aan thesaurier Van Olden, met een 
authorisatie tot uitgaaf van ruim f. 25.000,- ten laste van de 
Nassause Domeinraad
1788 1 omslag

A31-327 Stukken betreffende een voorschot van ƒ3.000,– door Willem V in 
1779 verleend voor de bouw van een manege voor de garde 
dragonders
1788 1 omslag
N.B. Met brieven van de officieren W.A. de Saumaise en D.W. van Verschuer.

A31-328 Stukken betreffende het overzicht van alle uitstaande leningen en 
de daarop verschuldigde renten
1788-1789 en ca.1790 1 omslag

A31-329 Overzicht van de inkomsten van de leden van de Nassause 
Domeinraad uit traktementen en auditiegelden van 1789-1792
ca.1793 1 omslag

A31-330 Lijsten van door de thesaurier-generaal van de Nassause 
Domeinraad overgenomen obligaties
1789-1793 1 omslag

A31-331 Dossier inzake het verzoek van de vorst van Nassau-Usingen om 
een lening van 100.000 gulden ter betaling van de 
oorlogsschatting, zijn land opgelegd door de Franse revolutionairen
1792 1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 1966.

A31-332 Stukken betreffende een voorschot uit de privé-kas aan de klerk 
van het kabinet J.J. Schenck
1792 1 omslag

A31-333 Loterijbriefjes gekocht door Willem V voor zijn familie en leden van 
de hofhouding met gegevens over de opbrengsten
1792-1801 1 omslag
N.B. In de Nederlandse periode met eigenhandige aantekening van de motto's 
waaronder werd ingeschreven.
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A31-334 Kwartaalstaten van de financiële situatie van de Nassause 
Domeinraad
1793 en 1794. Met aanbiedingsbrieven van de Raad aan Willem V 1
omslag

A31-335 Stukken betreffende de onkosten, onder meer van reizen, gemaakt 
door de commies van het kabinet Boejenck, betaald uit de privé-
kas
1793-1794 1 omslag

A31-336 Kwitanties voor betalingen door Willem V via prof.Tollius ten 
behoeve van het militaire weduwen- en wezenfonds
1794 1 omslag

A31-337 Stukken betreffende de Engelse effekten van Willem V, met onder 
meer briefwisseling met de firma Van Notten, de Engelse Bank en 
de advocaat William Adam
1795-1799 1 omslag

A31-338 Briefwisseling van Willem V met het bankiershuis R. Muilman en 
Cie. te Londen
1795-1796 1 omslag
N.B. Bevat ook informatie over door de Engelsen in beslag genomen 
Oostindiëvaarders.

A31-339 Briefwisseling van Willem V en zijn kassier Oostheim met het 
bankiershuis Van Notten te Londen
1796-1806 1 pak

A31-340 Briefwisseling van Willem V met het bankiershuis De Neufville te 
Frankfurt
1802-1805 1 omslag

A31-A-V-3 Stukken afkomstig van boekhoudkundige functionarissen

A31-A-V-3 STUKKEN AFKOMSTIG VAN BOEKHOUDKUNDIGE 
FUNCTIONARISSEN

A31-A-V-3a Thesaurie

A31-A-V-3A THESAURIE
A31-341 Rekening-courantboek van thesaurier-generaal mr. Campegius van 

der Straten met de rentmeesters van de Nassause Domeinen, 
aangevuld met gegevens van zijn opvolger Reigersman ten 
behoeve van de liquidatie met de weduwe Van der Straten
1759-1763. Fragmenten 1 omslag

A31-342-347 Leggers van de obligatieleningen aangegaan met als onderpand 
de inkomsten uit de domeinen
1774-1794 6 delen
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N.B. Gemerkt A t/m E; het deel dat een vervolg is op A en B is zonder eigentijdse
letteraanduiding.

A31-342 1774-1794 A, 1 deel
A31-343 1774-1794 B, 1 deel
A31-344 1775-1794 zonder letter, 1 deel
A31-345 1785-1794 C, 1 deel
A31-346 1790-1794 D, 1 deel
A31-347 1791-1794 E, 1 deel
A31-348 Aantekeningen uit het secreet register houdende een overzicht van

de aangegane obligatieleningen van 1777-1790
ca.1790 1 omslag

A31-349 Obligaties van de premielening van 1 september 1790 uitgeloot in 
het najaar 1794
1794 1 pak

A31-350 Kasboekje van de ontvangsten en uitgaven van de stadhouderlijke 
Friese en Drentse traktementen
1780-1794 1 deel

A31-351-352 Staten van inkomsten en uitgaven van de domein- en 
hofhoudingsadministratie waaronder vanaf 1791 "praesumptive 
staten" dat wil zeggen "begrotingen"
1786-1794 2 banden

A31-351 1786-1790, 1 band
A31-352 1791-1794, 1 band

A31-353-359 Kasboeken van de domein- en hofhoudingsadministratie
april 1788-1794 7 delen

A31-353 1788, 1 deel
A31-354 1789, 1 deel
A31-355 1790, 1 deel
A31-356 1791, 1 deel
A31-357 1792, 1 deel
A31-358 1793, 1 deel
A31-359 1794, 1 deel
A31-360 Rekening-courantboek van de domein- en 

hofhoudingsadministratie over het jaar 1791
1791 1 deel

A31-361 Grootboek van de ontvangsten afkomstig van de Nassause 
vorstendommen en de domeinen
april 1788-1794 1 deel

A31-362-366 Jaarrekeningen van de inkomsten en de uitgaven van de 
hofhouding, over de jaren 1788-1791
1788-1791. Ten dele rendantsexemplaren, ten dele exemplaren in 
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staat van bewerking 5 banden
A31-362 1788, 1 band
A31-363 1789, 1 band
A31-364 1790, 1 band
A31-365 1791, 1 band
A31-366 1791, 1 band
A31-367 Jaarrekening van de inkomsten en uitgaven van de hofhouding

1792. Fragment 1 omslag

A31-368 Borderel op de eerste generale jaarrekening van Van Olden van de 
inkomsten en uitgaven van Willem V van 5 april tot 31 december 
1788
1788 1 katern

A31-369 Kwitanties en verdere bewijsstukken behorende tot de jaarrekening
1794 en die van enkele voorgaande jaren
1790-1794 1 pak
N.B. Hierbij de lening aan de kamerdienaar L. Faber en diens memorie over het 
ontstaan van zijn financiële verplichtingen.

A31-370 Register van uitgegane brieven van de thesaurier-generaal Van 
Olden, veelal eigenhandig ingeschreven
1788-1795 1 deel

A31-371 Aantekeningen van uitgaven onder meer betreffende de 
hofhouding door Van Olden zelf bijgehouden
1791-1794 1 deel

A31-A-V-3b Particuliere Kas

A31-A-V-3B PARTICULIERE KAS
A31-A-V-3b1 Voor 1795

A31-A-V-3b1 Voor 1795

A31-372-374 Journalen van de ontvangsten en uitgaven van de privé-kas van 
Willem V door de kassier G.C. Blanken
1778-1789 3 delen

A31-372 1778-1781, 1 deel
A31-373 1782-1785, 1 deel
A31-374 1786-1789, 1 deel

A31-375-377 Halfjaarlijkse rekening en verantwoording van het beheer van de 
privé-kas door de kassiers B. van Sanden en G.C. Blanken, 
afgehoord door Willem V
1772-1789 3 delen

A31-375 1772-1777, 1 deel
A31-376 1778-1783, 1 deel
A31-377 1784-1789, 1 deel

A31-378-380 Minuten van de halfjaarlijkse rekening en verantwoording
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1778-1789 3 delen
A31-378 1778-1781, 1 deel
A31-379 1782-1785, 1 deel
A31-380 1786-1789, 1 deel

A31-381-393 Bijlagen van de halfjaarlijkse rekening en verantwoording van het 
beheer van de privé-kas
1778-1789 13 pakken
N.B. De rekeningen betreffende de bibliotheek van 1765-1788 bevinden zich in 
de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, afd. Hss. 131 F 14.

A31-381 1778, 1 pak
A31-381, 1778-05-29 Rekening van borduurwerker weduwe Schel- Van Roijen 

fl.100.12
29 mei 1778, 1 stuk

A31-382 1779, 1 pak
A31-383 1780, 1 pak

N.B. In 1e halfjaar, Uitgaaf voor de Kamer, nr. 35: Leveranties van 
uniformen door J.Lux voor fl. 413,-
In 1e halfjaar, Uitgaaf voor de Kamer, nr. 35 (zie ook andere 
jaren): Voor door Guicherit geleverde uniformen fl. 580,-
In 1e halfjaar, Uitgaaf voor de Kamer, nr. 35 (zie ook andere 
jaren): Voor borduurwerk aan het uniform van Willem V door de 
weduwe van Schel fl. 143,-

A31-384 1781, 1 pak
N.B.
In 1e halfjaar, nr. 34 (zie ook andere jaren): Voor reparaties en 
vervaardiging van uniformen van Willem V, de Garde du Corps en 
de Hollandse Garde door J.Lux voor fl. 359,-
In 1e halfjaar, Uitgaaf voor de Kamer, nr. 38 (zie ook andere 
jaren): Bedrag voor het maken van Garde du Corps uniformen
In 1e halfjaar, Uitgaaf voor de Kamer, nr. 39: Uitbetaling van 
fl.236,- aan de dansmeester Gautier, o.m. voor muziek en ballet, 
bij diverse grote en kleinere bals aan het hof

A31-384, 1781-05-30 Rekening van fl. 56.19,- van borduurwerker weduwe Schel-
Van Roijen,
30 mei 1781, 1 stuk

A31-384-38 Rekening van musicus Keller voor diverse concerten met o.a. 
harpist Dusek
19 mei 1781, 1 stuk

A31-384-39 Rekening van musicus Keller voor een concert in de Oranjezaal 
met o.a. harpist Dusek
24 juni 1781, 1 stuk

A31-385 1782, 1 pak
A31-385, 1782-08-13 Rekening van J.B. Dutens van fl. 600,- voor een lesser 

George (een in het goud gemonteerde onyx)
13 augustus 1782, 1 stuk

A31-385, 1782-12-04 Rekening van W. König van fl. 508,-
4 december 1782, 1 stuk

A31-386 1783, 1 pak
A31-386-01 Rekening van ƒ 63,- van de musicus Keller voor de door hem 

geassisteerde muziek aan het hof van Willem V met als pianist 
Beethoven
23 november 1783, 1 stuk

Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag 
geboren en op 11 april daaropvolgend gedoopt in 
de Grote of St. Jacobskerk. Zijn ouders overleden 
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gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV in 
1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door 
veldmaarschalk Lodewijk Ernst hertog van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar overlijden trad de 
hertog als voogd op voor Willem V en diens in 1743 
geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de
voogdij in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen 
grootmoeder Maria Louise van Hessen-Kassel. 
Carolina huwde in 1760 met Karel Christiaan van 
Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun
hoofdverblijf tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte 
geheel bij de hertog van Brunswijk. Al voor zijn 
meerderjarigheid nam Willem V zitting in de Raad 
van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde
de prins bij die meerderjarigheid op 8 maart 1766. 
Ook werd hij toen zelf bekleed met het bestuur van 
zijn Nassause vorstendommen, met de stad 
Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde 
het adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij 
de geheime zogenaamde “Acte van 
consulentschap”. Dit zou aan het eind van de jaren 
1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De 
hertog werd daardoor gedwongen zijn functies neer 
te leggen en in 1784 de Republiek te verlaten. Dat 
alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 
4 oktober 1767 te Berlijn in het huwelijk met 
Wilhelmina, de zestienjarige dochter van een 
overleden broer van de Pruisische koning Frederik 
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise 
kwam in 1770 ter wereld. Zij huwde in 1790 Karel 
George August, erfprins van Brunswijk-Wolfenbüttel.
Willem Frederik, de erfprins, geboren in 1772, 
trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins 
Frederik, die in 1774 geboren werd, overleed 
ongehuwd in Oostenrijkse militaire dienst te Padua 
in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
kinderen lag voornamelijk in handen van hun 
moeder. De nauwe betrekkingen tussen de kinderen
en hun ouders laten zich goed aflezen aan de 
omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave 
gepubliceerd zijn.(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan 
steeds scherper wordende kritiek. In 1785 verliet 
het stadhouderlijk gezin Den Haag nadat de Staten 
van Holland het bevel over het garnizoen in Den 
Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op 
paleis Het Loo te Apeldoorn en de burggrafelijke 
burcht te Nijmegen. Het stadhouderlijk gezag werd 
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door een Pruisische militaire interventie hersteld na 
de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door 
een patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. 
Nog zeven jaar zouden de Republiek en het 
stadhouderlijk bestel in stand blijven. Maar op 18 
januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het 
Franse leger, naar Engeland. De ballingschap in dat 
land zou duren tot eind 1801 voor de prins en tot 
diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met een kleine 
hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
Hampton Court dat door koning George III aan zijn 
neef ter beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in 
Nederland te krijgen mislukten. De vestiging in 
Duitsland vanaf 1801/1802 betekende het opgeven 
van die droom. Hoewel Willem V weinig op had met 
de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies 
van het stadhouderschap accepteerde hij 
uiteindelijk ten behoeve van zijn Huis en in het 
bijzonder van de erfprins de voorgestelde territoria 
waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste 
was. Tot aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem 
V ten dele in het barokslot Oranienstein in het 
graafschap Nassau-Diez en ten dele bij zijn familie. 
Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn 
stoffelijk overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond 
bijzetting in de grafkelder van de Oranjes te Delft 
plaats, een waardige plaats voor een stadhouder 
die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, 
maar die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn 
echtgenote en zijn dochter keerden beiden als 
weduwen naar Nederland terug, toen de erfprins na
de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein
vorst. Louise stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede 
culturele belangstelling. Zij woonden regelmatig 
muziek- en toneelvoorstellingen bij. Ondanks 
financiële problemen hield Willem V de hofkapel, 
opgericht door zijn muzikale moeder, in stand en 
subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens 
ruimtegebrek op het Binnenhof royale panden op 
het Buitenhof aangekocht en ingericht. De 
schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 
niet meer plaats. Toch nam de omvang daarvan nog
wel toe door incidentele aankopen. Ook werden 
voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de 
interieurvernieuwing van Huis ten Bosch en de door
de stadhouder en zijn vrouw gebruikte vertrekken in
het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel 
met de grote balzaal, die na 1794 door de 
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volksvertegenwoordiging als vergaderzaal in 
gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van 
voorwerpen verzameld door functionarissen van de 
V.O.C. en de W.I.C. en buitenslands verblijvende 
militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate 
geprofiteerd van Willem V en zijn gulle hand. Als 
zodanig kunnen we in zijn tijd zeker spreken van 
een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de 
mogelijkheid beschikte om staatsmiddelen voor 
culturele doeleinden in te zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied
weinig meer permitteren. De beperkte onderdelen 
van de vorstelijke collecties die hij meegenomen 
had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het 
merendeel van de achtergebleven vorstelijke 
verzamelingen werd in 1795 afgevoerd naar 
Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name 
schilderijen, na 1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 
1777-1820, bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 
delen, Den Haag 1931-1936
2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de 
stadhouder hof? Een speurtocht naar het decor 
waartegen het dagelijks leven van de stadhouders 
Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse 
Binnenhof, in: Oud Holland, jrg. 116 (2003), p.121-
223.
Dankzij prinses Anna van Hannover ontvingen haar 
kinderen prins Willem V en zijn zus prinses Carolina 
een goede muzikale opvoeding. Zelf had zij voor 
haar huwelijk les gehad van Händel en tijdens haar 
huwelijk met Willem IV organiseerde zij aan het hof 
in Leeuwarden en later in Den Haag diverse 
concerten, waaruit de hofkapel is ontstaan. Haar 
zuster prinses Carolina van Engeland hield haar op 
de hoogte over Händel en het muzikale leven in 
Engeland. De musici van de hofkapel verzorgden de
hofbals, gaven muzieklessen aan het hof en 
werkten mee aan uitvoeringen van de Franse Opera
in Den Haag. De eerste violist en vanaf 1792 
kapelmeester gaf muziekles aan de beide zoons van
Willem V. Wekelijks vonden concerten aan het hof 
plaats en behalve Beethoven heeft ook Mozart Den 
Haag bezocht.

A31-387 1784, 1 pak
N.B. In 2e halfjaar, Uitgaaf voor de Kamer, nr. 39: Uitbetaling van 
fl.329,- aan dansmeester Gautier, voor diverse bals aan het hof; 
Pieter Gautier is de zoon van N. Gautier

A31-387, 1788-05-25 Rekening van fl. 809.11 van Jean Sontag voor geleverd lint
25 mei 1788, 1 stuk

A31-388 1785, 1 pak
A31-389 1786, 1 pak
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A31-390 1787, 1 pak
A31-390, 1787-03-10 Rekening van Jean Sontag van fl. 212,-

10 maart 1787, 1 stuk
N.B. Betreft de kousenband

A31-391 1787, 1 pak
A31-392 1788, 1 pak
A31-393 1789, 1 pak

N.B. Het jaar 1789 bevat lijsten met bezittingen van 
personeelsleden aan het Oude Hof (Paleis Noordeinde) die bij de 
brand in 1789 verloren zijn gegaan en vergoed werden, waaronder
de bezittingen van de mulat Herman Adrianus (Adrianis)

A31-394 Brieven van L.G. de Joncourt en J.W. Boejenck aan de kassier 
Blanken
1785-1786 2 stukken

A31-395-401 Journalen van de ontvangsten en uitgaven van de privé-kas door 
de kassier P. Oostheim
1790-1794. Met klad-exemplaren alleen betreffende de uitgaven 7 
delen

A31-395 1790, 1 deel
N.B. Hierbij een jaarrekening met afhoring.

A31-396 1791, 1 deel
N.B. Met afhoring in het register.

A31-397 1792 Kladexemplaar, 1 deel
A31-398 1792 Net-exemplaar met afhoring, 1 deel
A31-399 1793 Net-exemplaar met afhoring, 1 deel
A31-400 1793-1794 Kladexemplaar, 1 deel
A31-401 1794 Net-exemplaar met afhoring (Hampton Court 24 februari 

1796), 1 deel
A31-402 Lijst van de pensioenen, gratificaties en andere vaste giften die 

jaarlijks uit de privé-kas betaald moeten worden
ca.1794 1 stuk

A31-A-V-3b2 Na 1795

A31-A-V-3b2 Na 1795

A31-403-411 Journalen van de ontvangsten en uitgaven van de privé-kas en 
van uitgaven ten behoeve van de hofhouding door de kassier P. 
Oostheim, met aantekening van afhoring door de prins
1795-1803 9 delen

A31-403 1795, 1 deel
A31-404 1796, 1 deel
A31-405 1797, 1 deel
A31-406 1798, 1 deel
A31-407 1799, 1 deel
A31-408 1800, 1 deel
A31-409 1801, 1 deel
A31-410 1802, 1 deel
A31-411 1803 nov, 1 deel
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N.B. Oostheim overleed begin december 1803.

A31-412-427 Maandstaten van de uitgaven van de privé-kas
1790-1803. Met aantekening van afhoring door Willem V en met 
nota's, kwitanties en verdere bijlagen 16 pakken

A31-412 1790, 1 pak
A31-413 1791, 1 pak

A31-413, 1791-11-24 Rekening van Richard Pusey uit Londen voor het verven 
van 70 yard ordelint,
24 november 1791, 1 stuk

A31-413, 1791-12-24 Rekening van Willem König & Zonen uit Den Haag,
24 december 1791, 1 stuk

A31-414 1792, 1 pak
N.B. Met apart de onkosten van het vorstelijk verblijf te Bath.

A31-415 1793, 1 pak
A31-416 1794, 1 pak

A31-416, 1794-12-29 Rekening van fl. 288.18 van borduurwerker weduwe Schel-
Van Roijen
24 december 1794, 1 stuk

A31-417 1795, 1 pak
N.B. Hierbij ook de uitgaven uit de laatste maanden van 1794 door
Oostheim gemaakt als kastelein van het Oude Hof.

A31-418 1796, 1 pak
A31-419 1797, 1 pak

A31-419, 1797-11-25 Rekening van kleermaker Walter Deraad
25 november 1797, 1 stuk

A31-420 1798, 1 pak
A31-420-01 Certificaat voor belasting op haarpoeder voor de heer Sideron

28 april 1798, 1 stuk
Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag 
geboren en op 11 april daaropvolgend gedoopt in 
de Grote of St. Jacobskerk. Zijn ouders overleden 
gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV in 
1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door 
veldmaarschalk Lodewijk Ernst hertog van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar overlijden trad de 
hertog als voogd op voor Willem V en diens in 1743 
geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de
voogdij in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen 
grootmoeder Maria Louise van Hessen-Kassel. 
Carolina huwde in 1760 met Karel Christiaan van 
Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun
hoofdverblijf tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte 
geheel bij de hertog van Brunswijk. Al voor zijn 
meerderjarigheid nam Willem V zitting in de Raad 
van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde
de prins bij die meerderjarigheid op 8 maart 1766. 
Ook werd hij toen zelf bekleed met het bestuur van 
zijn Nassause vorstendommen, met de stad 
Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde 
het adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij 
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de geheime zogenaamde “Acte van 
consulentschap”. Dit zou aan het eind van de jaren 
1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De 
hertog werd daardoor gedwongen zijn functies neer 
te leggen en in 1784 de Republiek te verlaten. Dat 
alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 
4 oktober 1767 te Berlijn in het huwelijk met 
Wilhelmina, de zestienjarige dochter van een 
overleden broer van de Pruisische koning Frederik 
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise 
kwam in 1770 ter wereld. Zij huwde in 1790 Karel 
George August, erfprins van Brunswijk-Wolfenbüttel.
Willem Frederik, de erfprins, geboren in 1772, 
trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins 
Frederik, die in 1774 geboren werd, overleed 
ongehuwd in Oostenrijkse militaire dienst te Padua 
in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
kinderen lag voornamelijk in handen van hun 
moeder. De nauwe betrekkingen tussen de kinderen
en hun ouders laten zich goed aflezen aan de 
omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave 
gepubliceerd zijn.(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan 
steeds scherper wordende kritiek. In 1785 verliet 
het stadhouderlijk gezin Den Haag nadat de Staten 
van Holland het bevel over het garnizoen in Den 
Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op 
paleis Het Loo te Apeldoorn en de burggrafelijke 
burcht te Nijmegen. Het stadhouderlijk gezag werd 
door een Pruisische militaire interventie hersteld na 
de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door 
een patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. 
Nog zeven jaar zouden de Republiek en het 
stadhouderlijk bestel in stand blijven. Maar op 18 
januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het 
Franse leger, naar Engeland. De ballingschap in dat 
land zou duren tot eind 1801 voor de prins en tot 
diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met een kleine 
hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
Hampton Court dat door koning George III aan zijn 
neef ter beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in 
Nederland te krijgen mislukten. De vestiging in 
Duitsland vanaf 1801/1802 betekende het opgeven 
van die droom. Hoewel Willem V weinig op had met 
de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies 
van het stadhouderschap accepteerde hij 
uiteindelijk ten behoeve van zijn Huis en in het 
bijzonder van de erfprins de voorgestelde territoria 
waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste 
was. Tot aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem 
V ten dele in het barokslot Oranienstein in het 
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graafschap Nassau-Diez en ten dele bij zijn familie. 
Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn 
stoffelijk overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond 
bijzetting in de grafkelder van de Oranjes te Delft 
plaats, een waardige plaats voor een stadhouder 
die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, 
maar die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn 
echtgenote en zijn dochter keerden beiden als 
weduwen naar Nederland terug, toen de erfprins na
de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein
vorst. Louise stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede 
culturele belangstelling. Zij woonden regelmatig 
muziek- en toneelvoorstellingen bij. Ondanks 
financiële problemen hield Willem V de hofkapel, 
opgericht door zijn muzikale moeder, in stand en 
subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens 
ruimtegebrek op het Binnenhof royale panden op 
het Buitenhof aangekocht en ingericht. De 
schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 
niet meer plaats. Toch nam de omvang daarvan nog
wel toe door incidentele aankopen. Ook werden 
voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de 
interieurvernieuwing van Huis ten Bosch en de door
de stadhouder en zijn vrouw gebruikte vertrekken in
het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel 
met de grote balzaal, die na 1794 door de 
volksvertegenwoordiging als vergaderzaal in 
gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van 
voorwerpen verzameld door functionarissen van de 
V.O.C. en de W.I.C. en buitenslands verblijvende 
militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate 
geprofiteerd van Willem V en zijn gulle hand. Als 
zodanig kunnen we in zijn tijd zeker spreken van 
een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de 
mogelijkheid beschikte om staatsmiddelen voor 
culturele doeleinden in te zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied
weinig meer permitteren. De beperkte onderdelen 
van de vorstelijke collecties die hij meegenomen 
had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het 
merendeel van de achtergebleven vorstelijke 
verzamelingen werd in 1795 afgevoerd naar 
Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name 
schilderijen, na 1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
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1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 
1777-1820, bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 
delen, Den Haag 1931-1936
2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de 
stadhouder hof? Een speurtocht naar het decor 
waartegen het dagelijks leven van de stadhouders 
Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse 
Binnenhof, in: Oud Holland, jrg. 116 (2003), p.121-
223.

A31-421 1799, 1 pak
A31-422 1800, 1 pak

A31-422, 1800-03-18 Rekening van Rundell & Bridge betreffende de reparatie 
van een ster met briljanten
18 maart 1800, 1 stuk

A31-422, 1800-05-31 Rekening van William Webb, hofleverancier kleermakers in 
Londen betreffende reparaties aan de mantel van de Orde van de 
Kousenband
31 mei 1800, 1 stuk

A31-423 1800, 1 pak
A31-424 1801, 1 pak
A31-425 1801, 1 pak
A31-426 1802, 1 pak
A31-427 1803 okt, 1 pak

A31-427, 1803-01-23 Rekening van Gebroeders Docagne & Delorme voor de 
juwelier Friedrich Nies in Offenbach,
23 januari 1803, 2 stukken

A31-427, 1803-05-28 Rekening van goudstikker Johan Christian Laubacher
28 mei 1803, 1 stuk

N.B. betreft geleverd werk voor de Orde van de 
Kousenband

A31-427, 1803-09-16 Rekening voor kamerdienaar Lau van Nicolaus Birner
16 september 1803, 1 stuk

N.B. betreft geleverd werk voor de Orde van de 
Kousenband

A31-428 Verdere bijlagen tot de journalen waaronder maandstaten van 
inkomsten en uitgaven en een pak kwitanties uit 1803
1797-1803 1 pak
N.B. Hierbij brieven aan Oostheim van H. Tollius uit Rastadt en zijn neef A.L. van 
Maanen uit Den Haag, 1798.

A31-429 Stukken betreffende de onderlinge verrekeningen tussen de kassier
Oostheim en de financieraad J.I.D. Boyer en de secretaris L. Boyer, 
beiden te Berlijn
1797-1801 1 omslag

A31-430 Stukken betreffende de onderlinge verrekeningen tussen de kassier
Oostheim en de kassier van de hofhouding E. Schlundt Bodien
1801-1803 1 omslag

A31-431 Briefwisseling van de kassier Oostheim met de huizen Rietberg en 
Zn. te Brunswijk, Groothoff te Bremen, Verhoven te Limburg a/d 
Lahn en Haagen en Co te Den Haag
1802-1804 1 omslag
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A31-432 Stukken betreffende de privé-kas nog aangetroffen in de boedel 
van Oostheim
1803 1 omslag

A31-433-443 Rekening van de inkomsten en uitgaven van de privé-kas per 
kwartaal door de kassier E. Schlundt Bodien, met bijlagen
1803-1806, afgehoord 1805-1808. Met retroactum, 1802 11 pakken

A31-433 sep-dec 1803, 1 pak
A31-434 eerste kwartaal 1804, 1 pak
A31-435 tweede kwartaal 1804, 1 pak
A31-436 derde kwartaal 1804, 1 pak
A31-437 vierde kwartaal 1804, 1 pak
A31-438 eerste kwartaal 1805, 1 pak
A31-439 tweede kwartaal 1805, 1 pak
A31-440 derde kwartaal 1805, 1 pak
A31-441 vierde kwartaal 1805, 1 pak
A31-442 eerste kwartaal 1806, 1 pak
A31-443 tweede kwartaal 1806, 1 pak

N.B. Met retroactum. Hierin ook de kosten van de begrafenis van 
Willem V.

A31-A-VI Briefwisseling

A31-A-VI BRIEFWISSELING
A31-A-VI-1 Briefwisseling met familieleden

A31-A-VI-1 BRIEFWISSELING MET FAMILIELEDEN
A31-444 Brieven van Wilhelmina van Pruisen aan haar echtgenoot

1790-1792, 1795-1799 en 1801-1802 1 pak

A31-445-453 Brieven van erfprins Willem Frederik aan zijn vader
1780-1806. Met bijlagen 9 pakken
N.B. De brieven zijn gedeeltelijk van militaire aard.

A31-445 1780-1781, 1785-1792, 1 pak
A31-446 1793, 1 pak
A31-447 1794 jan-jun, 1 pak
A31-448 1794 jul-dec, 1 pak
A31-449 1795 sep-dec. 1796, 1 pak
A31-450 1797, 1 pak
A31-451 1798-1800, 1 pak
A31-452 1801-1803, 1 pak
A31-453 1804-1806, 1 pak
A31-454 Brieven van Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van Willem 

Frederik, aan haar schoonvader en drie afschriften van brieven van 
Willem V aan haar
1789-1791, 1789-1796 en z.d. 1 omslag

A31-455-457 Brieven van Frederik aan zijn vader



102 A31

1781, 1785-1798. Met bijlagen 3 pakken
N.B. Vanaf 1792 voor een belangrijk deel van militaire aard.

A31-455 1781, 1785-1794 jun, 1 pak
A31-456 1794 juli-1795 12 jan, 1 pak

N.B. Bij 10-8-1794 een brief van luitenant-kolonel I.J. de Freytag 
aan Willem V; d.d. 13-9-1794 is de minuut van de instructie voor 
Frederik als generaal van de cavalerie.

A31-457 1795 juli-1798 19 dec, 1 pak
N.B. Bij 19-8-1795 een brief van J.C. Hartsinck uit Hamburg aan 
Frederik. Bij 24-8-1795 een brief van A.R. van Heeckeren van 
Suideras uit Wezel aan Frederik. Bij 1-10-1795 een rekening van 
luitenant-kolonel M. van der Maesen van de administratie van het 
Rassemblement van Osnabrück.

A31-458-459 Brieven van Louise aan haar vader
1787, 1790-1792, 1795-1806 2 pakken

A31-458 1787, 1790-1792, 1795-1798, 1 pak
NB Bij 10-4-1795 een brief van de schilder A. Liernur te Rome. Bij 
1-7-1795 een brief van ds. Pantekoek uit Kleefsland.

A31-459 1799-1806, 1 pak
N.B. Bij 19-8-1805 een in het Duits gedrukte aankondiging van de 
tentoonstelling van het model van de tempel van Jeruzalem 
gemaakt door de predikant Rijk te Amsterdam.

A31-460 Brieven van Karel George August erfprins van Brunswijk-Lüneburg, 
echtgenoot van Louise, aan zijn schoonvader
1789-1805. Met minuut-antwoord, 1789 1 pak

A31-461 Brieven van Willem Frederik George Lodewijk, de latere koning 
Willem II, kleinzoon van Willem V
1800-1806 1 omslag

A31-462 Brieven van Willem Frederik Karel, kleinzoon van Willem V
1805-1806 1 omslag

A31-463 Brieven van Carolina, zuster van Willem V, gehuwd met Karel 
Christiaan vorst van Nassau-Weilburg
1763-1787 1 pak
N.B. Hierbij een brief van ds. Du Lignon, legerpredikant te Doornik, 1781.

A31-464 Brieven van Maria Louise van Hessen-Kassel, grootmoeder van 
Willem V
1758-1765 1 omslag

A31-465 Concepten van brieven opgesteld door derden voor Willem V om te
zenden naar zijn grootmoeder Maria Louise
1759-1763. Met, ten dele, afschriften door de prins gemaakt 1 
omslag

A31-466 Briefwisseling van Willem V met zijn oud-tante Maria Amalia van 
Nassau-Diez, zuster van Johan Willem Friso, te Oranienstein
1759-1770 1 omslag
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A31-A-VI-2 Briefwisseling met vorsten

A31-A-VI-2 BRIEFWISSELING MET VORSTEN
A31-A-VI-2a Duitsland

A31-A-VI-2A DUITSLAND
A31-467 Brief van Johan George prins van Anhalt-Dessau, inzake zijn 

benoeming in de Orde van de Zwarte Adelaar, met eigenhandig 
concept antwoord van Willem V
1789 1 stuk

A31-468 Brief van Hedwig Sophie prinses van Anhalt-Schaumburg
1768 1 stuk

A31-469 Brieven van Amalia prinses van Nassau-Weilburg en haar 
echtgenoot Victor vorst van Anhalt-Schaumburg
1794-1799 en 1793-1800 1 omslag

A31-470 Twee brieven van Lodewijk Willem graaf van Bentheim-Steinfurt en 
een brief van zijn echtgenote Anna Polyxena van Nassau-Siegen
1782 1 omslag

A31-471-472 Briefwisseling met Karel I hertog van Brunswijk-Lüneburg en zijn 
echtgenote Philippine Charlotte prinses van Pruisen
1759-1797 1 omslag en 1 pak

A31-471 Karel I
1759-1780, 1 omslag

A31-472 Philippine Charlotte
1768-1797, 1 pak

A31-473 Briefwisseling met Karel II hertog van Brunswijk-Lüneburg
1774-1802 1 pak
N.B. Oude code I M 16; tussen 1784 en 1788 briefwisseling van militaire aard; de
hertog leidde de Pruisische troepen bij de inval van 1787; in 1792 enkele brieven
van de Brunswijkse functionaris Feronce de Rotencreutz, zie voor hem ook inv.nr.
778.

A31-474 Briefwisseling met zijn echtgenote Augusta prinses van Groot-
Brittannië
1774 en 1784-1800 1 omslag

A31-475 Briefwisseling met Frederik August hertog van Brunswijk-Oels
1772-1799 1 pak
N.B. Bij 3-4-1793 een rekest van mevrouw Van Woelderen-Schumachers en de 
heer Wesselman van Helmond inzake de vrijlating van J.D. van Woelderen door 
het Pruisische leger.

A31-476 Briefwisseling met Ferdinand hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel
1772-1792 1 pak
N.B. Oude code I M 16. Bevat ook ambtelijke brieven in het duits betreffende 
militaire zaken.
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- Briefwisseling met Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, zie 
inv.nrs. 905-915.

A31-477 Brief van Willem prins van Brunswijk-Wolfenbüttel
1792. Met minuut-antwoord 2 stukken
N.B. Oude code I M 16.

A31-478 Brieven van Karel Emanuel landgraaf van Hessen-Rotenburg
1779, 1782 2 stukken

A31-479 Brieven van Augusta prinses van Pruisen, gehuwd met Willem II 
van Hessen
1797-1800 1 omslag

A31-480 Briefwisseling met Carolina landgravin van Hessen-Darmstadt geb. 
vorstin van Zweibrücken
1770-1771 1 omslag

A31-481 Brieven van Frederik landgraaf van Hessen-Kassel en zijn 
echtgenote Phillippine van Brandenburg
1773-1774 1 omslag

A31-482 Briefwisseling met Willem IX erfprins en later landgraaf van 
Hessen-Kassel
1769-1796 1 omslag

A31-483 Briefwisseling met Charlotte Wilhelmina van Hessen-Philippsthal 
geb. prinses van Anhalt
1763-1764 en een brief van Frederik prins van Hessen-Philippsthal, 
met minuut-antwoord, 1775 1 omslag

A31-484 Brieven van de landgravin van Hessen-Philippsthal geb. landgravin 
van Hessen
1782, 1784, 1794 1 omslag

A31-485 Minuut van een brief aan Louise Caroline hertogin van Holstein 
geb. landgravin van Hessen-Kassel
z.d. [ca.1780] 1 stuk

A31-486 Briefwisseling met de keurvorsten van Keulen, met een brief van 
het Metropolitaan Kapittel uit 1761
1761-1763, 1776-1778, 1793-1794 1 omslag
N.B. Met een brief van de hertog van Brunswijk aan T.I. de Larrey en 
aantekeningen van Willem V, 1778.

A31-487 Brieven van Dorothea gravin van Löwenstein-Wertheim geb. 
prinses van Hessen-Philippsthal
1779-1783 1 omslag
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A31-488 Briefwisseling met de prins-bisschop van Luik, met de 'chanoines 
trefonciers', de graven van Geloes, Nassau-Corroy, de Mean en 
d'Oultremont, en met het kapittel van de kathedrale kerk
1763-1764 en 1776-1794 1 pak
N.B. Oude code I M 17.

A31-489 Brief waarin de zich noemende Karel prins van Nassau-Siegen het 
overlijden van zijn echtgenote meldt en van het 
condoleantieschrijven van Willem V aan hem
1804. Afschriften 1 omslag

A31-490 Briefwisseling met Karel Willem vorst van Nassau-Usingen, over 
particuliere en Nassause aangelegenheden
1796-1803 1 pak
N.B. Zie ook inv.nr. 1966.

A31-491 Briefwisseling met Frederik Willem erfprins en (sinds eind 1788) 
vorst van Nassau-Weilburg, neef van Willem V
1778-1805 1 pak

A31-492 Brieven van Isabella burggravin van Kirchberg en een brief van 
haar moeder de prinses-douairière Van Kirchberg
1784, 1788-1800 1 omslag
NB Isabella is de vrouw van Frederik Willem, vorst van Nassau-Weilburg (zie 
inv.nr. A31-491).

A31-493 Briefwisseling met Karel Christiaan vorst van Nassau-Weilburg, 
zwager van Willem V, zowel privé als militair
1769-1788. Met bijlagen 1 pak
N.B. Onder de bijlagen o.a. stukken over de Nassause Erbverein uit 1781 (zie ook
inv.nr. 84).

A31-493, kaart Kaart van een gedeelte van Nederland, België en Duitsland (pen en 
aquarel)
1784, 1 stuk

Schetsmatige kaart van een gedeelte van Nederland, België en 
Duitsland waarop aangegeven staan enige 
hoofdsteden/belangrijke plaatsen met versterkingen voornamelijk 
in het gebied rondom de Maas, i.v.m. de verdediging van 
Maastricht

A31-494 Brieven van Karel prins van Nassau-Weilburg, met enkele minuten 
van uitgaande brieven
1784-1800. Ten dele van militaire aard 1 pak
N.B. Betrokkene had een kolonelspost in het Staatse leger.

A31-495 Twee briefjes van het in 1770 overleden zoontje van Carolina, 
Lodewijk (Willem Lodewijk Karel)
1769-1770 2 stukken

A31-496 Brieven van Marie van Nassau-Weilburg, dochter van Carolina
1771-1798 1 pak
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A31-497 Brief van Frederik Willem graaf van Lippe en minuut van een 
uitgaande brief
1781 2 stukken

A31-498 Briefwisseling met Frederik hertog van Mecklenburg-Schwerin
1778, 1792-1795. Ten dele militair van aard 1 omslag

A31-499 Omslag waarop in het handschrift van de hertog van Brunswijk is 
geschreven 'Lettres de la Famille royale de Prusse à Son Altesse le 
Prince, gedeponeerd op de geheime secretarie den 30 May 1771', 
met verdere omslagen behorend bij de uit Wiesbaden 
overgedragen brieven
18de en 20ste eeuw 1 omslag
N.B. In de Tweede Wereldoorlog heeft het Staatsarchief Wiesbaden brieven van 
de Pruisische Koninklijke familie aan de Oranjes overgedragen aan het Koninklijk 
Huisarchief. Blijkens één van de omslagen behoorden daarbij te zijn 42 brieven 
van Frederik II aan de prinsen van Oranje uit de periode 1735-1771. Deze 42 
brieven zijn niet aangetroffen in de collectie Wiesbaden op het Koninklijk 
Huisarchief. De wel aangetroffen overgedragen brieven van andere leden van de 
Pruisische familie zijn hier beschreven.

A31-500 Brieven van prinses Amalia van Pruisen, zuster van Frederik II
1770-1786 en z.d. 1 omslag
N.B. Eén brief is van de prinses van Anhalt-Zerbst namens prinses Amalia.

A31-501 Brief van prinses Elizabeth van Pruisen
1768 1 stuk

A31-502 Brieven van prins Ferdinand van Pruisen, broer van Frederik II, en 
enkele uitgaande brieven in minuut
1769-1799 1 omslag

A31-503 Briefwisseling met Frederik II koning van Pruisen
1762-1763, 1771-1786 1 pak
N.B. In toenemende mate van staatkundige aard; op één brief de oude code I M 
15.

A31-504 Brieven van Elizabeth Christina koningin van Pruisen geb. van 
Brunswijk-Bevern, echtgenote van Frederik II, en enkele uitgaande 
brieven in minuut
1767-1796 en z.d. 1 pak

A31-505 Brief van prins Frederik Augustus van Pruisen
1770-1771 1 stuk

A31-506 Brieven van prins Frederik Lodewijk Karel van Pruisen, de minuut 
van een uitgaande brief aan hem en een brief van zijn weduwe 
prinses Frederike van Mecklenburg
1793, 1795 en 1798 1 omslag
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A31-507 Briefwisseling met Frederik Willem II koning van Pruisen, broer van 
prinses Wilhelmina
1768-1797. Met bijlagen en afschriften 1 pak
N.B. Zowel particulier als militair/politiek van aard. Oude code op een enkele 
brief I M 15. Bij 22-11-1792 een minuut uitgaande aan baron von Kinckel; met 
een briefje van hem aan Willem V. Bij de brief van 14-2-1793 bevindt zich een 
brief van W.F. von Schenck, de Nassause Regeringsraad, aan Willem V van 20-2-
1793.

A31-508 Briefwisseling met Frederike Louise koningin van Pruisen geb. van 
Hessen-Darmstadt, tweede echtgenote van Frederik Willem II
1771-1797 en z.d. 1 pak
N.B. Op één brief oude code I M 15.

A31-509 Briefwisseling met Frederik Willem III koning van Pruisen
1788-1803 1 pak

A31-510 Brief van zijn echtgenote, koningin Louise, geb. van Mecklenburg-
Strelitz
1798 1 stuk

A31-511 Brieven van prins Hendrik van Pruisen, broer van Frederik II, en 
enkele uitgaande brieven in minuut
1768-1800 1 pak

A31-171-XVIII-6 Twee brieven van prins Hendrik van Pruisen, broer van Frederik de Grote, 
aan prins Willem V en afschrift van graaf Von Finckelstein aan de Duitse gezant 
Thulemeier over de reis van prins Hendrik aan Nederland
1768, 3 stukken

A31-512 Brieven van prinses Louise Amalia van Pruisen geb. hertogin van 
Brunswijk, schoonmoeder van prins Willem V
1767-1779 1 pak

A31-513 Brieven van prinses Wilhelmina Louise van Nassau-Weilburg, nicht 
van Willem V, en van haar echtgenoot Hendrik XIII vorst van Reuss,
en een enkele uitgaande brief in minuut
1774-1800 en 1786-1793 1 pak

A31-514 Brief van Hendrik XVII van Reuss aan Willem V
1797 1 stuk

A31-515 Brieven van Anton en Maximiliaan, prinsen van Saksen
1800 1 omslag

A31-516 Briefwisseling met Frans erfprins van Saksen-Coburg, Ernst Frederik
hertog van Saksen-Coburg, en Ernst hertog van Saksen-Gotha
1787-1795 1 omslag

A31-517 Brief van Karel August rijngraaf van Salm
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1787 1 stuk

A31-518 Briefwisseling met Maurits graaf van Salm-Kyrbourg, en Joseph 
graaf van Salm-Reiffenscheid
1792-1800 1 omslag

A31-519 Briefwisseling met douairière Charlotte Frederike van Schaumburg-
Lippe geb. prinses van Nassau-Siegen
1766-1767 1 omslag

A31-520 Brieven van Wilhelmina Julia gravin van Schaumburg-Lippe geb. 
van Hessen-Philippsthal
1778-1780 1 omslag

A31-521 Briefwisseling met leden van het geslacht van Solms
1780-1805 1 omslag
N.B. Bij brief d.d. 2-11-1805 van Alexander graaf van Solms een notitie over 
geschilderde genealogieën in de kerk te Dillenburg.

A31-522 Brieven van prinses Carolina van Nassau-Weilburg, nicht van 
Willem V, met een minuut uitgaande brief, en van haar echtgenoot 
Karel graaf van Wied-Runkel
1779-1800 en 1787-1792 1 pak

A31-523 Brief van Lodewijk hertog van Württemberg
1781 1 stuk

A31-524 Brieven van prinses Henriette van Nassau-Weilburg en haar 
echtgenoot Lodewijk hertog van Württemberg, en een minuut van 
uitgaande brief
1787-1798, 1796-1799 1 omslag

A31-525 Brieven van Alfred August graaf van Ysenbourg en zijn echtgenote 
Charlotte, geb. prinses van Hessen-Philippsthal
1773 en 1782-1783 1 omslag

A31-A-VI-2b Groot-Brittannië

A31-A-VI-2B GROOT-BRITTANNIË
A31-526 Briefwisseling met George II koning van Engeland

1759 1 omslag
N.B. Zie tevens inv.nr. 85.

A31-527 Briefwisseling met prinses Amalia, dochter van George II, tante van
Willem V
1759, 1769-1785 1 omslag
N.B. Hierbij twee brieven van raadpensionaris Van Bleiswijk inzake de uitgaande 
brieven van Willem V, 1781-1782; zie ook inv.nr. 324.

A31-528 Brieven van prinses Marie, dochter van George II, gehuwd met 
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Frederik II landgraaf van Hessen
1768-1771 1 omslag

A31-529 Briefwisseling met Willem Hendrik hertog van Gloucester, zoon van
George II, en een brief van zijn zoon Willem Frederik
1797-1799 1 omslag

A31-530 Briefwisseling met George III koning van Engeland
1760-1800 1 pak
N.B. Oude code I M 25.

A31-531 Briefwisseling met koningin Charlotte, echtgenote van George III
1774, 1789-1800 1 omslag
N.B. Hierbij een brief namens de koningin van haar dochter Augusta.

A31-532 Briefwisseling met George III en andere leden van het Engelse 
koningshuis
1801-1805 1 pak
N.B. Geordend per jaar; veelal nieuwjaars- en verjaarsbrieven.

A31-533 Briefwisseling met George, prins van Wales, zoon van George III
1789-1799 1 omslag
N.B. Met een kopie van een brief van prinses Wilhelmina van Pruisen aan hem.

A31-534 Briefwisseling met Frederik hertog van York, zoon van George III
1791-1793, 1795-1801 1 pak
N.B. Voor de jaren 1793/94 zie de militaire correspondentie inv.nr. 2140. Bij 24-8-
1799 een notitie in de hand van Willem V over een plan van generaal-majoor C.J.
van de Graaff om de Bataafse Republiek aan te vallen; bij 11-9-1801 een brief in 
afschrift van de luitenant W. van Haren, Weimar 20-7-1801.

A31-535 Briefwisseling met Frederike prinses van Pruisen, zijn echtgenote
1791-1799 1 omslag

A31-536 Briefwisseling met Willem hertog van Clarence, zoon van George III
1795-1800 1 omslag

A31-537 Briefwisseling met prinses Charlotte, dochter van George III, 
gehuwd met hertog (later koning) Frederik van Württemberg
1795-1800 1 omslag

A31-538 Concept van een brief van Willem V aan prinses Elizabeth, dochter 
van George III
1799 1 stuk

A31-539 Twee brieven van Ernst Augustus prins van Groot-Brittannië en een 
minuut van een uitgaande brief
1796-1797 1 omslag

A31-540 Brief van Edward hertog van Kent
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1800 1 stuk

A31-A-VI-2c Overigen

A31-A-VI-2C OVERIGEN
A31-541 Brief van Christiaan VII koning van Denemarken

1789 1 stuk

A31-542 Brief van de prins de Ligne
1779 1 stuk

A31-543 Briefwisseling met keizer Frans II van Oostenrijk
1796-1799. Met afschriften van brieven van en aan de Oostenrijkse
ambassadeur in Londen, vorst von Starhemberg 1 omslag

A31-544 Brief van koning Stanislaus Augustus van Polen en een uitgaande 
brief aan hem
1764. Afschrift en minuut 2 stukken

A31-545 Briefwisseling met Catharina II keizerin van Rusland
1766-1793 1 omslag
N.B. De brieven zijn in het Russisch geschreven en vertaald in het Duits. Oude 
code I M 23.

A31-171-XX-7 van Catharina de Grote aan prins Willem V,
20 december 1781, 1 stuk

A31-546 Briefwisseling met Paul I grootvorst en naderhand keizer van 
Rusland
1782, 1796-1799 1 omslag
N.B. De hele briefwisseling is in het Frans.

A31-547 Brief van Alexander prins Sanguszko
1790 1 stuk

A31-548 Concept van een brief aan Victor Amadeus III, koning van Sardinië 
en brief van deze vorst
1790 en 1793 1 omslag

A31-549 Briefwisseling met de Zweedse koningen Adolf Frederik, Gustaaf III 
en Gustaaf IV Adolf
1760, 1789, 1797-1801 1 omslag
N.B. De eerste twee brieven betreffen de aankondiging van nieuwe diplomatieke 
vertegenwoordigers in Den Haag.

A31-A-VI-3 Briefwisseling met particulieren

A31-A-VI-3 BRIEFWISSELING MET PARTICULIEREN
A31-A-VI-3-A-Cha C. van der Aa - J. de Chauffepié

A31-A-VI-3-A-CHA C. VAN DER AA - J. DE CHAUFFEPIÉ
A31-550 C. van der Aa, Utrecht

1803 1 stuk
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A31-551 C.C.H. van der Aa, secretaris van de Hollandsche Maatschappij van 
Wetenschappen, Haarlem
1762, 1766, 1788-1790. Met gedrukte bijlagen 1 omslag

A31-552 Douairière d'Ablaing van Giessenburg-Cottrel, Utrecht-Soestdijk
1775. Met bijlage en minuut-antwoord 1 omslag
N.B. De bijlage is een gedrukte catalogus van schilderijen en Japans lakwerk.

A31-553 Mevrouw J.A. van Aerssen, z.pl
z.d. 1 stuk

A31-554 A. van Aerssen van Beyeren, Deventer
1793 1 stuk

A31-555 R. van Alderwerelt, Hellevoetsluis
1787 1 stuk

A31-556 E. Alta, Boosum
1764 1 stuk

A31-557 M.M. van Assendelft, Den Haag
1779 1 stuk

A31-558 N.M. van Assonville van Brigdamme, Veere
1765 1 stuk

A31-559 A.E.C. gravin Athlone-Van Tuyll van Serooskerken, Amerongen, Den 
Haag
1787-1793. Met minuten van uitgaande brieven 1 omslag

A31-560 C. Backer, Amsterdam
ca.1781 1 stuk

A31-561 D.N. le Balleur, gewezen secretaris van het gerecht Driel in de 
Bommelerwaard, Emmerik
1796 1 stuk

A31-562 H.Ch.G. Bauriedel, Regensburg
1799 1 stuk

A31-563 T. Beckeringh
1783. Met een afschrift aan de Staten van Stad en Lande, 
Groningen 2 stukken

A31-564 P. Begin, Amsterdam
1771. Met minuut van een uitgaande brief 2 stukken

A31-565 A. Benoist, Den Haag
1773 1 stuk
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A31-566 W.J.B. Bentinck, Arnhem
1789 1 stuk

A31-567 M.C. gravin Bentinck-van Tuyll van Serooskerken, Den Haag
1790. Met minuut-antwoord 2 stukken

A31-568 ds. V.E. van Berchuijs, Groningen
1794 1 stuk

A31-569 J. Bergeon, Londen
1797 1 stuk

A31-570 J.W. Bigot, Marseille
1778 1 stuk

A31-571 Briefwisseling met leden van de familie Bigot de Villandry
1795-1798 1 omslag

A31-572 W. Bilderdijk, advocaat en schrijver, Hamburg, Londen, Brunswijk
1795-1798. Met bijlagen 1 omslag

A31-573 G. Blankert, Middelburg
1772 1 stuk

A31-574 L. de Blau, raadsheer te Leeuwarden
1762. Met minuut-antwoord 2 stukken

A31-575 Mevrouw Blijdenbergh-van Pabst, Purmerend
1778 1 stuk

A31-576 ds. C. Blom, Leeuwarden
ca. 1776 1 stuk

A31-577 G.J. Blomkers, Middelburg
1772 1 stuk
N.B. Dit stuk ontbreekt

A31-578 L. Boer, Moordrecht
1786 1 stuk

A31-579 Mevrouw Van Boetzelaer-von Stöcken, Den Haag
1783. Met minuut-antwoord 2 stukken

A31-580 Brief van prof. G. Bonnet, Utrecht, 1774 en minuut van een brief 
aan hem, Soestdijk
1791 2 stukken

A31-581 Brief van baronesse De Borcke te Parijs ten behoeve van haar zoon
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1783 1 stuk

A31-582 D. de Both van Aalst, Rotterdam, Den Haag
1766 en 1784 2 stukken

A31-583 Firma Botté en Bouwman, Amsterdam
1769. Met minuut-antwoord 2 stukken

A31-584 A. Boudaud, Den Haag
1785. Met bijlage 2 stukken
N.B. Zie tevens de briefwisseling van Willem V met J.C. Reigersman inv.nrs. 273-
275.

A31-585 Bouwens van Horssen, Horssen
1786 1 stuk

A31-586 J. de Bouwknegt, z.pl.
1800 1 stuk
N.B. Niet aan Willem V gericht.

A31-587 G. Braamcamp, Amsterdam
1766 1 stuk

A31-588 Graaf de Brancadoro, aartsbisschop van Nisibi, z.pl. en Rome
1795, 1797 1 omslag

A31-589 D.W.A. Brantsen, Rheederoort
1795 1 stuk

A31-590 J.Chr. Breemer, Amsterdam
1788 1 stuk

A31-591 P. von Breiderbach, baljuw van Vianden, Birtrange
1766 1 stuk

A31-592 ds. J.B. Briatte, Waals predikant, en diens weduwe
1782-1794 1 omslag
N.B. Hierbij een brief van Gosse aan De Larrey over een betaling aan ds. Briatte.

A31-593 A. ten Broecke Hoekstra, Varel
1796 1 stuk

A31-594 prof. J. Burman
1787-1789 1 omslag

A31-595 L. Butot, Den Haag
1783 2 stukken

A31-596 O.A. graaf van Bylandt, Den Haag, Oranienstein
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1801, 1802 1 omslag

A31-597 J. de Camelin, z.pl.
1781 1 stuk

A31-598 G. Carpenter van Westerbeek, Amsterdam
1766 1 stuk

A31-599 Brief van W.C. douairière Chatelain-du Tour, Alkmaar
1778 en minuut-antwoord, Den Haag, 1778 2 stukken

A31-600 J. de Chauffepié, Brunswijk
1805 1 stuk

A31-A-VI-3-Che-Gro J. Chevalier - Caroline douairière Van Grovestins

A31-A-VI-3-CHE-GRO J. CHEVALIER - CAROLINE DOUAIRIÈRE VAN 
GROVESTINS

A31-601 ds. J. Chevalier, Schoonhoven
1783 1 stuk

A31-602 C. de Cocq van Delwijnen, Eck in de Nederbetuwe
1785 1 stuk

A31-603 Collignon, Dieuze in Lotharingen
1784 1 stuk

A31-604 S.J.C. Collot d'Escury, Engeland
1798-1799 1 omslag

A31-605 S. Columba, Middelburg
1771-1776 1 pak

A31-606 J. Cortewegh, Klundert
1784 1 stuk

A31-607 C.A. Crickitt, Londen
1795 1 omslag

A31-608 E.G.J. Crookceus, Duitsland
1795 1 omslag

A31-609 Crusewitz, Brunswijk
1802-1803 1 omslag

A31-610 Duc de Crussal, Londen
1795. Met minuut-antwoord 2 stukken

A31-611 ds. J. Dagevos, Leiden
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1786 en z.d. 1 omslag

A31-612 J.H. Damen, Arnhem
1783 1 stuk

A31-613 L.S.C. Degenfeld Schomburg geb. gravin van Nassau, Wenen
1781-1782 1 omslag

A31-614 L. Deijer, Sas van Gent
1785-1786. Met bijlagen 1 omslag

A31-615 Desmaretz, abt van de kathedraal van Soissons
1786 1 stuk

A31-616 Brief van J. Dierkens te Den Haag
1771, en minuut van een uitgaande brief, Den Haag, 1778 2 
stukken

A31-617 J. en F. van Dijkshoorn, Schiedam
1789 1 stuk

A31-618 J.Ph. Dorree, Franeker
1766 1 stuk

A31-619 Van Dorth tot Holthuijzen, Emmerik en Bocholt
1798-1799 1 omslag

A31-620 prof. P. Driessen, Groningen
1791 en 1794 2 stukken

A31-621 J.J. Duval, Duval et fils en J.J.Th. Duval, Den Haag
1766, 1771 en 1793 1 omslag

A31-622 Samuel Duval, advocaat te Gouda en Leiden
1784-1790. Met bijlagen 1 omslag

A31-623 Minuut van een uitgaande brief aan baron Van der Duyn van 's-
Gravenmoer
1801 1 stuk

A31-624 D. van Eck, Huize Overbeek
1775 1 stuk

A31-625 J. Eckhardt, Heemstede
1797 1 stuk

A31-626 T.T. Eckhardt, Londen en Hamburg
1795, 1797, 1804. Met bijlagen, ten dele gedrukt, betreffende zijn 
uitvindingen 1 omslag
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A31-627 S. Engels, Siegen
1786 1 stuk

A31-628 C.H. von Erath, voormalig opperhoofd van Sumatra's westkust, 
Dillenburg
1795 1 stuk

A31-629 ds. Erman, Berlijn
1786. Met gedrukte bijlage 1 stuk

A31-630 J. Feitama, Amsterdam
1767 1 stuk

A31-631 G.W. van der Feltz, Vreedeveld in Drenthe
1793 1 stuk

A31-632 William Floyd, Engeland
1795-1799 1 omslag

A31-633 prof. J. le Francq van Berkheij
1784-1789 1 omslag

A31-634 prinses Amalia von Gallitzin, inkomende brief en twee minuten van 
uitgaande brieven, met een brief van mevrouw A.J.A. de Gallitzin
1773, 1792 en z.d. 1 omslag
N.B. Zie tevens inv.nr. 92.

A31-635 prof. H.D. Gaubius, medicus, Leiden en Den Haag
1771-1774 1 omslag

A31-636 J. Gaymans, Arnhem
1792 1 stuk

A31-637 Brief van M.S. douairière Geelvinck geb. gravin van Rechteren, 
waarin de aankondiging van haar tweede huwelijk, Londen
1789 en minuut van een uitgaande brief, Den Haag, 1789 2 stukken

A31-638 prof. M. van Geuns, Groningen
1775 1 stuk

A31-639 J.H. Goeddaeus, Metslawier en Bellingwolde
1786-1787 1 omslag

A31-640 Cunninghame van Goens, Zwitserland
1787-1788 en 1802 1 omslag
N.B. Zie voor Van Goens ook inv.nr. 1586.

A31-641 Goltstein, Hedel
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1774 1 stuk

A31-642 Minuut van een uitgaande brief aan G. Graafland, oud raadsheer, 
Het Loo
1786, en zijn antwoord, Den Haag, 1786 2 stukken

A31-643 ds. A. van 's-Gravenzande
1775 1 stuk

A31-644 C.F.H.M. douairière graaf van Gronsveld geb. gravin van Bentheim-
Steinfurt, Endegeest; Guillaume van Gronsveld, Endegeest; 
Caroline van Gronsveld, Lisse; Ch. graaf van Gronsveld Limpurg, 
z.pl., Leiden en Amsterdam
1770-1793 1 omslag
N.B. Oude code I M 12. Hierbij een brief van raadpensionaris Van Bleiswijk van 
23-6-1779.

A31-645 H. de Groot, Den Haag
1774 1 stuk

A31-646 E. de Gros, Luik
1786 1 stuk

A31-647 Caroline douairière Van Grovestins, Maastricht en A.C. van 
Grovestins, Elten
z.d. [1775] en 1796 2 stukken

A31-A-VI-3-Haa-Lin T.P.C. Haag - A.W.L. van Lintelo

A31-A-VI-3-HAA-LIN T.P.C. HAAG - A.W.L. VAN LINTELO
A31-648 T.P.C. Haag, gewezen hofschilder, z.pl

z.d. [1803] 1 stuk

A31-649 J. Habbema, Rotterdam
1786 1 stuk

A31-650 Minuut van een uitgaande brief aan H.U. Hamerster, burgemeester 
van Franeker, Den Haag
1760 1 stuk

A31-651 D. van Haren, gericht aan een generaal in de omgeving van de 
stadhouder, Scherpenzeel
1783 1 stuk

A31-652 O.Z. van Haren, Wolvega
1773 en 1778 1 omslag

A31-653 J.J. van Harringa, Groningen
1789 1 stuk
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A31-654 Weduwe Harts, Leeuwarden
1766. Met enveloppe en 2 retroacta, 1747 en 1752 1 omslag

A31-655 G. van Hasselt, secretaris van de Gelderse Rekenkamer en 
geschiedkundige
1786-1793. Meest ter aanbieding van publicaties 1 omslag

A31-656 Mevrouw L.F. de Haussay de Benner, Londen
1795. Met bijlage 2 stukken

A31-657 De Hautemer (zanger of acteur), Straatsburg
1784 1 stuk

A31-658 Mevrouw van Heeckeren, abdis van het stift Ter Hunnepe, Deventer
1779 1 stuk

A31-659 L.H.J. van Heerma, z.pl.
1784 1 stuk

A31-660 weduwe H.G. van Hees-van Royen, Oosterbeek
1787 1 stuk

A31-661 L.G.S. graaf van Heiden, marine-officier in Russische dienst, en zijn 
broer S.J. graaf van Heiden, met een notitie van hun vader S.P.A. 
graaf van Heiden Reinestein, Lübeck, Embden en Constantinopel
1795-1800 1 omslag

A31-662 F.T. Hemsterhuis, Groningen
1789 1 stuk

A31-663 ds. J. Heringa, Den Haag
1787. Met bijlage 2 stukken

A31-664 J.H. van Heurn, Den Bosch
1778 1 stuk

A31-665 J.L. Hildebrandt, Homburg
1766 1 stuk

A31-666 J. Hobelingh, Medemblik
1767 1 stuk

A31-667 J. Hofhout, Rotterdam
1784 1 stuk

A31-668 prof. P. Hofstede, Rotterdam en Breda
1783-1794 1 omslag
N.B. Bij 10-5-1790 een brief van ds. A. Bowier te Aardenburg aan Hofstede.
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A31-669 H.S. Hofstra en Jurgen Hayes, Bremen
1787 1 stuk

A31-670 G.C. graaf van Hogendorp, Wageningen
1773 1 stuk

A31-671 Brieven van mevrouw C.W. van Hogendorp-van Haren, ten dele ter 
begeleiding van brieven uit Patna en Japara van D. van Hogendorp,
Den Haag
1787-1792 1 omslag

A31-672 F.E. graaf van Hohenlohe, Wolvega, en mejuffrouw M.A. van Haren
1773 2 stukken
N.B. Het betreft de aankondiging van hun huwelijk.

A31-673 Chr. Hoising, Groningen
1780 1 stuk

A31-674 Holmberg de Beckfelt, Culemborg
1802 en 1806. Met bijlage 1 omslag

A31-675 Henry Hope, Amsterdam
1790 1 stuk

A31-676 G. Hulst van Keulen, Amsterdam
1786 1 stuk

A31-677 J.A. van Humalda, Leer
1795 1 stuk

A31-678 T.A. van Iddekinge, Amsterdam
1787 en 1788 2 stukken

A31-679 Jacob de Jonge, Zierikzee
1766 1 stuk

A31-680 De Jaegern, in dienst van de voormalige prins van Albanië, 
Regensburg
1786. Met bijlagen 1 omslag

A31-681 Graaf Keller, Glückstadt
1795 1 stuk

A31-682 J. de Kempenaer, raadsheer, Leeuwarden
1766 1 stuk

A31-683 E. Kinderman, meestersmid en slotenmaker, Leeuwarden
1766. Met bijlage 2 stukken
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A31-684 Hertogin van Kingston, Calais, met eigenhandig op de brief 
aangetekend concept antwoord van Willem V
1781 1 stuk

A31-685 W.F. van Knuth, Kampen
1789 1 stuk

A31-686 Mr. J.W. Kumpel, Leiden, Amsterdam, en andere plaatsen
1782-1795 1 omslag

A31-687 L.J. van Laar, Amsterdam
1788 1 stuk

A31-688 Duc de Laforce, Hamburg
1796 1 stuk

A31-689 J.C. Lampsins van Zwieten, Amsterdam
1766 1 stuk

A31-690 H.G. de Lange, Medemblik
1783-1784 2 stukken

A31-691 J.G. en H.A. de Larrey, mededeling van het overlijden van hun 
grootvader Thomas Isaac de Larrey, Den Haag
1795 1 stuk

A31-692 Latour du Pin, Richmond
1799. Met minuut-antwoord 2 stukken

A31-693 prof. J.D. van Lennep, Groningen
1766 1 stuk

A31-694 W.A. Lestevenon, benoemd curator aan de Leidse Universiteit, Den 
Haag
1766 1 stuk

A31-695 Mademoiselle E.C. le Leu de Wilhelm, Londen
1800. Met minuut-antwoord 1 omslag

A31-696 J. van Lier, Assen
1775 1 stuk

A31-697 T.Z. van Limburg, Den Haag
1785 1 stuk

A31-698 G. van der Linden, Den Haag
1787 1 stuk

A31-699 A.W.L. van Lintelo, Zutphen
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1765 1 stuk

A31-A-VI-3-Lob-Ove N. Lobedabius - W.J. van Overveld

A31-A-VI-3-LOB-OVE N. LOBEDABIUS - W.J. VAN OVERVELD
A31-700 N. Lobedanius, Den Haag

1783 1 stuk

A31-701 S.H.P. van Lom, Arnhem
1784 1 stuk

A31-702 Geheimrat Lombard, Berlijn
1804. Met gedrukte bijlagen en minuut-antwoord 1 omslag
N.B. "Ode patriotique à Son Altesse Royale Madame la Princesse Guillaume de 
Prusse, née Princesse de Homburg".

A31-703 De Longe de Beauveser, Rees
1796 1 stuk

A31-704 Von Lücken, Berg
1769 1 stuk
N.B. Met eigenhandige aantekening van Willem V.

A31-705 Elias Luzac, Oegstgeest
1785 1 stuk

A31-706 E.J. Luzac, Breda
1804. Met bijlagen 1 omslag

A31-707 F.G.W. van Lynden, Londen
1800. Met minuut-antwoord 1 stuk

A31-708 J.H. baron van Lynden, Huize de Poll
1784 1 stuk

A31-709 J.J.N. barones van Lynden, Brunswijk
1795. Met minuut-antwoord 1 stuk

A31-710 Minuut van een uitgaande brief aan douairière Van Lynden van 
Hoevelaken, Den Haag
1791 1 stuk

A31-711 P. Lyonnet, z.pl.
1781. Met gedrukte bijlage 2 stukken

A31-712 Generaal Mack, Wiklantitz bij Iglau in Bohemen
1794. Afschrift 1 stuk

A31-713 C.A. Maclaine, Bath
1800. Met bijlage 2 stukken
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A31-714 Marchand, Berlijn
1787 1 stuk

A31-715 prof. F.A. van der Marck, Deventer
1783. Met bijlage 2 stukken

A31-716 Pieter Marcus, Leiden
1780 1 stuk
N.B. Bijlagen ontbreken.

A31-717 Mademoiselle Masson, Londen, en briefwisseling terzake tussen 
Willem V en H. Fagel jr
1799 1 omslag

A31-718 A. Mathijsen, Amsterdam
1776 1 stuk

A31-719 Abbé de Maussac, Londen
1801. Met minuut-antwoord, Hampton Court, 1801 2 stukken

A31-720 Laurens van der Meer, Rotterdam
1760 1 stuk

A31-721 H. Melm, Huize Averberg bij Wezel
1771 1 stuk

A31-722 F. Melsert, Tiel
1793 1 omslag

A31-723 Jac. Menschaart, Middelburg
1785 1 stuk

A31-724 Mersen van Nieuwvliet, Middelburg
1773 1 stuk

A31-725 Abbé Mignet, Het Loo
1786 1 stuk

A31-726 N. de Mikker, Barneveld
1781 2 stukken

A31-727 D. Mol, Medemblik
1788 1 stuk

A31-728 H. Mollerus, Zaltbommel
1779 1 stuk

A31-729 De Monix, z.pl
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z.d. 1 stuk

A31-730 J. Mossel, Groot Hasebroek
1786 1 stuk

A31-731 prof. Ph.L.S. Muller, Erlangen
1766 1 stuk

A31-732 Mevrouw Von Munchhausen-van Hardenberg, Berlijn, Den Haag, 
Soestdijk
1791, 1794. Met minuut antwoord 1 omslag

A31-733 G. Munnicks, Utrecht
1789 1 stuk

A31-734 W. Munniks, Den Haag
1775. Met bijlage 2 stukken

A31-735 F. Naucke, metaalgieter te Maagdeburg
1782 1 stuk

A31-736 W.P. Neuwirth, Brussel
1790. Met bijlage 2 stukken

A31-737 P. Nieuwendorp
1793. Met als bijlage getekende en ingekleurde plattegrondjes van 
de vestingen Condé, Maubeuge en Duinkerken, Woerden 2 stukken
N.B. Niet aan Willem V gericht.

A31-738 ds. P. Nieuwland, Den Haag, met brief aan ds. Nieuwland van 
J.A.Vos te Utrecht
1776-1791 1 omslag

A31-739 H. Nobel, Rotterdam
1771-1773 1 omslag

A31-740 M.D. le Noir, Opprebaix, departement van de Dijle
1803. Met bijlagen 1 omslag

A31-741 P. Nucella, Londen
1782 en 1790. Met bijlagen, o.a. de London Gazette van 18 mei 
1782 1 omslag

A31-742 J. Olivier, Rotterdam
1787 1 stuk

A31-743 J.F. d'Orville, z.pl
z.d. [ca. 1778] 1 stuk
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A31-744 W.J. van Overveld, Zuid-Waddinxveen
1794 1 stuk

A31-A-VI-3-Paij-Sou G. Paijen - Thomas baron Southwell

A31-A-VI-3-PAIJ-SOU G. PAIJEN - THOMAS BARON SOUTHWELL
A31-745 G. Paijen, Maastricht

1792 1 stuk

A31-746 weduwe Etta Palm-Aalders, Parijs, Den Haag
1788-1794 1 omslag

A31-747 R. Paludanus, Alkmaar
1786 1 stuk

A31-748 ds. L. Pantekoek, Klundert, Emmerik, Wezel en Embden
1785-1799 1 omslag

A31-749 Mevrouw Patras-van Schinne, Parijs
1781 1 stuk

A31-750 J.A. Pelletier, ingenieur, Den Haag
1763 2 stukken
N.B. Gericht aan de hertog van Brunswijk.

A31-751 J. Petersen, Amsterdam
1780 1 stuk

A31-752 Von Pfau, generaal-majoor, Potsdam
1790. Met minuut-antwoord 2 stukken

A31-753 Pierre Philipponat, meester-goudsmit, Den Haag
1783 1 stuk

A31-754 Chevalier Louis de Pinto, kapitein, Londen
1795-1796 1 omslag

A31-755 Plönnies, 1e luitenant bij de Deense Artillerie, Helsingör
1798, 1802 1 omslag
N.B. De brief uit 1802 bevat ingekleurde tekeningen over een nieuwe 
gevechtsmethode voor de artillerie.

A31-756 J.C. Ploos van Amstel, met een brief van J.C. van der Hoop, 
Amsterdam
1783 2 stukken

A31-757 Victor Ponlot, waarnemend abt van Aulne
1780. Met bijlage 2 stukken

A31-758 la Porterie, kamerheer van de keurvorst van Keulen, Bonn
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1776. Met als retroacta memories van de stadhouderlijke secretarie
1766-1767 1 omslag

A31-759 Mevrouw Van Quadt geb. barones van Heeckeren, Den Haag
1785. Met minuut-antwoord 2 stukken

A31-760 Mevrouw W.F. van Quadt Wijckeradt geboren van Wijhe Egtelt, 
Wijckeradt
1773-1781. Met minuut-antwoord op de eerste brief 1 omslag

A31-761 P. Quarles de Quarles, Emmerik
1795. Met bijlagen 1 omslag

A31-762 De Qureille, Stuttgart
1788. Met gedrukte bijlage 2 stukken

A31-763 dr. J.H. de Raadt, advocaat-fiscaal van Stad en Ommelanden, 
Groningen, Yarmouth en Londen
1788, 1797 en z.d. Met bijlagen, waaronder gedichten, en een 
minuut-antwoord 1 omslag

A31-764 P. Ragay, Hamburg
1805. Met bijlagen en minuut-antwoord 1 omslag

A31-765 R.C. douairière van Randwijck-van Randwijck, Leiden
1794 1 stuk

A31-766 F.A. graaf van Ranzow, Delmenhorst
1766 1 stuk

A31-767 ds. J.J. Rauwertz., Den Haag
1771 1 stuk

A31-768 F. graaf van Rechteren Limpurg, z.pl
1786. Met aantekening van antwoord, Het Loo, z.d. 1 stuk

A31-769 Legationsrath Reckert, Berlijn
1785 1 stuk

A31-770 J.G.R. graaf van Reede van Ginckel, Varel
1795. Met bijlage 2 stukken

A31-771 L.H.L. van Reenen, Oosterholtz
1796 1 stuk
N.B. Dit stuk ontbreekt

A31-772 Twee minuten van uitgaande brieven aan ds. D.A. Reguleth en één 
ingekomen antwoord, Den Haag, Soestdijk, Den Haag
1789 1 omslag
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N.B. Op de inkomende brief oude code I E 8.

A31-773 Reichard, Gotha
1800. Met bijlage 2 stukken

A31-774 H.W. baron Rengers, Den Haag
1774. Met aantekening van antwoord, Soestdijk 1 stuk

A31-775 E.E. douairière Rengers-Bentinck, Groningen
1779 1 stuk

A31-776 J.G.Ph. Ritzius, rector Latijnse School te Krefeld in het graafschap 
Meurs
1766 1 stuk

A31-777 Memorie overhandigd aan Willem V door kapitein W.Ph.C. 
Robertson over de positie van zijn familie
1777. Met eigenhandige aantekening van Willem V 1 stuk

A31-778 Feronce de Rotencreutz, Brunswijk
1790 1 stuk
N.B. Zie ook inv.nr. 473.

A31-779 G.Ph. Rulach, Overschie
1786 2 stukken

A31-780 C.P. Sander, Groningen
1788 1 omslag
N.B. Met als gedrukte bijlagen de extra ordinaire Ommelander Courant, nr. 7 en 
nr. 22 van 1788

A31-781 J.F. Scheidius, Göttingen
1796 1 stuk

A31-782 G. von Schöning, Hadamar
1786 1 stuk

A31-783 J.A. Scholten van Aschat, Amsterdam
1771 1 stuk

A31-784 W. Schorer, Bergen op Zoom
1775 1 stuk

A31-785 G.V.A. Schouten, Haarlem
1788 1 stuk
N.B. Dit stuk ontbreekt

A31-786 prof. L.C. Schroeder, Groningen
1775 1 stuk
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A31-787 W.C.E. von Schwerin, Walsleben
1773 1 stuk

A31-788 F. Seizer, Bern
1787 1 stuk

A31-789 Mevrouw J.E. Semler-Coulon, Leeuwarden
1782 1 stuk

A31-790 ds. Serrurier, Den Haag
1776 1 stuk

A31-791 Siccama, Leeuwarden
1789 1 stuk

A31-792 H.G. Sickinge en M.B. van Lintelo, Groningen
1789 1 stuk
N.B. Het betreft de aankondiging van hun huwelijk; zie ook inv.nr. 1740.

A31-793 D.J. Slotsboo, Leeuwarden
1766 1 stuk

A31-794 W. van Solinge, Schoonhoven
1788 1 stuk

A31-795 Thomas baron Southwell, z.pl.
1760 1 stuk

A31-A-VI-3-Spa-Zit G.C. van Spaen - Mevrouw J.L. van Zitznitz-gravin van Randwijck

A31-A-VI-3-SPA-ZIT G.C. VAN SPAEN - MEVROUW J.L. VAN ZITZNITZ-
GRAVIN VAN RANDWIJCK

A31-796 G.C. van Spaen, Arnhem
1802. Afschrift 1 stuk

A31-797 Minuut van een uitgaande brief aan E.A.J. douairière Van Spaen 
geb. gravin van Nassau la Lecq, met haar antwoord
1786 2 stukken

A31-798 Gebroeders Spenoldt, Fendershausen en een minuut-antwoord van 
de commies J.W.B. Schneider
1789. Met bijlagen 1 omslag

A31-799 E. Sprengporten, St.Petersburg
1787 1 stuk

A31-800 Mevrouw Stadin-Köhlern, Altona
1784 1 stuk
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A31-801 G. Staevelare, Den Haag
1793 1 stuk
N.B. Dit stuk ontbreekt

A31-802 J.G. Stedman, voormalig officier van de Schotse Brigade, Tiverton in
Devon
1787 1 stuk

A31-803 J. van der Steege, Groningen
1790 1 stuk

A31-804 ds. Chr. van Steenevelt, Scheveningen
1787 1 stuk

A31-805 weduwe G. Steyn-Schellinger, Den Haag
1776 1 stuk
N.B. Het betreft de weduwe van raadpensionaris Steyn.

A31-806 G.J. Tarée, Den Haag, met een begeleidende brief van zijn zoon J. 
Tarée te Bremen
1798 2 stukken

A31-807 Abraham Tersier, Dordrecht
1763 1 stuk

A31-808 Markies de Vaquier, Londen
1795 1 stuk

A31-809 Vaucher, Düsseldorf
1793 1 stuk

A31-810 De Veyrieres uit Parijs, z.pl. [vermoedelijk Den Haag]
z.d. [1793] 1 stuk

A31-811 Milan Visconti, Utrecht
1774 1 stuk

A31-812 J. Vitez de Zdanya, z.pl
z.d. 1 stuk

A31-813 K. de Vogel, Rotterdam
1786 1 stuk

A31-814 J. Vos, Den Haag
1774 1 stuk

A31-815 Voss und Sohn, boekhandelaar te Berlijn
1787. Met gedrukte bijlage 2 stukken
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A31-816 Mevrouw J.M. van Wassenaer, Den Haag
1771 1 stuk

A31-817 Minuut van een uitgaande brief aan mevrouw Van Wassenaer 
Starrenburg-van Boetzelaer
1771 1 stuk

A31-818 J.W. te Water, secretaris van het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, Middelburg
1779, 1783. Met bijlagen 1 omslag

A31-819 prof. A. Weiss, Bazel en aantekeningen van Willem V van 
antwoorden
1766-1791 1 omslag
N.B. Oude code I M 29.

A31-820 Brief van J.W. graaf van Welderen, Den Haag
1794 en afschrift van een brief aan hem, Hampton Court, 1801 2 
stukken

A31-821 D. Wendorp, Amsterdam en Den Haag
1784-1788 1 omslag

A31-822 prof. T. Wigeri, hoogleraar te Franeker, Leeuwarden
1780 1 stuk

A31-823 H.G. van Wijckel, Leeuwarden
1779 1 stuk

A31-824 ds. S. Wilcocke, Middelburg
1787 1 stuk

A31-825 De Willermin, Morges in het kanton Bern
1795 1 stuk

A31-826 C. Winter-Beeckman, weduwe van de lijfarts prof. F. Winter, Leiden
1760 1 stuk

A31-827 Kapitein Wirtz, Zürich
1761 1 stuk

A31-828 P.A. van Wolfenbuttel, advocaat bij de Grote Raad, Mechelen
1792 1 stuk

A31-829 R. Wolters, Rotterdam
1767 1 stuk

A31-830 L.B. van Wydenbruck, Runkel aan de Lahn, Hamburg en Londen
1794, 1796-1798 1 omslag
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A31-831 prof. D. van de Wynperse, Groningen
1764 en 1766 2 stukken

A31-832 prof. N. Ypey, Franeker
1782. Met bijlage 2 stukken

A31-833 Mevrouw J.L. van Zitznitz-gravin van Randwijck, Bemmel
1774 2 stukken

A31-834 Berichten van overlijden en minuten van uitgaande 
condoleantiebrieven
1759-1770 en 1786-1791 1 pak

A31-835 Anonieme brieven
1778-1785 en z.d. 1 omslag

A31-A-VI-4 Briefwisseling met leden van de hofhouding

A31-A-VI-4 BRIEFWISSELING MET LEDEN VAN DE HOFHOUDING
A31-836 Brief van mr. N. Arnoldi, secretaris van de stadhouder te 

Leeuwarden, aan de commies G.A. van Riel en minuut van diens 
antwoord
1759 2 stukken

A31-837 Twee minuten van brieven aan de Nassause geheimraad J. Arnoldi
1802-1803 1 omslag

A31-838 Brief van kolonel Bartoldi, stalmeester van Willem V, en minuut van
het antwoord, Den Haag en Apeldoorn
1769 2 stukken

A31-839 Drie brieven van J.A.I. baron Bigot de Villandry
1773 1 omslag

A31-840 Brieven van J.I.D. Boyer aan Willem V en T.I. de Larrey bij 
gelegenheid van zijn benoeming tot extraordinair klerk ter 
secretarie, Leiden
1790 2 stukken

A31-841 Briefwisseling met de geheimsecretaris mr. W. van Citters
1789-1790 1 omslag

A31-842 Brief van de hofdame S.A. von Danckelmann
1773 1 stuk

A31-843 Brief van de onderstalmeester D.J.A. de Drevon, Leeuwarden
1782 1 stuk
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A31-844 Brieven van de leraar van de jonge prinsen, naderhand 
bibliothecaris van Willem V, J.F. Euler
1787-1791 1 omslag

A31-845 Brieven van J.D.C. baron van Heeckeren van Kell, opperstalmeester
1770, 1780 en 1782 1 omslag

A31-846 Minuutbrief, met bijlage, aan kamerheer baron van Heeckeren van 
Waliën
1789. Met een brief van de kamerheer, 1796 1 omslag

A31-847 Briefwisseling met de latere hofmaarschalk T.C. baron van Heerdt 
tot Eversberg
1795-1799 1 omslag
N.B. Zie verder inv.nrs. 131-132.

A31-848 Briefwisseling met de bibliothecaris L.G. de Joncourt en zijn 
weduwe
1778 en 1788/89 1 omslag

A31-849 Briefwisseling met C.E. de Larrey, toegevoegd aan het Hoogduitse 
Hofdepartement en belast met een aandeel in de opvoeding van de
vorstelijke kinderen
1778-1781 1 omslag

A31-850 Briefwisseling met kolonel H. de Larrey als hoffunctionaris in de 
Londense periode
1795-1800 1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 2017.

A31-851 Briefwisseling met de hofmaarschalk graaf de Marsay St. George
1773-1798 1 omslag

A31-852 Twee brieven van de commies H. van der Meij Jzn
1775 1 omslag

A31-853 Briefwisseling met de hofpredikant ds. J. Royer
1773-1780. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Onder de bijlagen brieven van mevrouw De Bruyn, J.A. Crap en prof. G. 
Bonnet.

A31-854 Twee brieven uit Emmerik van de financiële medewerker E. 
Schlundt Bodien
1795 1 omslag
N.B. Zie ook A35-VIIIc-0879

A31-855 Briefwisseling met generaal-majoor (eerst kolonel) H.W. von 
Stamford
1787-1802 1 pak
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A31-856 Minuut van een brief aan A. Vosmaer, directeur van de 
stadhouderlijke collecties, 1786, en een brief van Vosmaer aan 
Willem V, met als bijlage een pro memoria van J. Dankaerts, 
voormalig medewerker van Vosmaer
1792 1 omslag

A31-856-01 Brief van Arnout Vosmaer aan Willem V
14 juli 1786, 1 stuk

Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 
11 april daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn 
ouders overleden gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV 
in 1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar 
overlijden trad de hertog als voogd op voor Willem V en diens in 
1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de voogdij 
in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel 
Christiaan van Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun hoofdverblijf 
tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de 
hertog van Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V 
zitting in de Raad van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij 
die meerderjarigheid op 8 maart 1766. Ook werd hij toen zelf 
bekleed met het bestuur van zijn Nassause vorstendommen, met 
de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het 
adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij de geheime 
zogenaamde “Acte van consulentschap”. Dit zou aan het eind van 
de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De hertog 
werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 
de Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 
1767 te Berlijn in het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige 
dochter van een overleden broer van de Pruisische koning Frederik
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter
wereld. Zij huwde in 1790 Karel George August, erfprins van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik, de erfprins, geboren in 
1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 
1774 geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire 
dienst te Padua in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
kinderen lag voornamelijk in handen van hun moeder. De nauwe 
betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders laten zich goed 
aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.
(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper 
wordende kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den 
Haag nadat de Staten van Holland het bevel over het garnizoen in 
Den Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo 
te Apeldoorn en de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het 
stadhouderlijk gezag werd door een Pruisische militaire interventie
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hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door een 
patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. 
Maar op 18 januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het Franse leger, 
naar Engeland. De ballingschap in dat land zou duren tot eind 
1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met 
een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
Hampton Court dat door koning George III aan zijn neef ter 
beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te 
krijgen mislukten. De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 
betekende het opgeven van die droom. Hoewel Willem V weinig 
op had met de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies van 
het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten behoeve van 
zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot
aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het 
barokslot Oranienstein in het graafschap Nassau-Diez en ten dele 
bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn stoffelijk 
overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder 
van de Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een 
stadhouder die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, maar 
die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn echtgenote en zijn 
dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, toen 
de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise 
stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele 
belangstelling. Zij woonden regelmatig muziek- en 
toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële problemen hield 
Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens ruimtegebrek op het 
Binnenhof royale panden op het Buitenhof aangekocht en 
ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats.
Toch nam de omvang daarvan nog wel toe door incidentele 
aankopen. Ook werden voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de interieurvernieuwing van Huis ten
Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw gebruikte 
vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote 
balzaal, die na 1794 door de volksvertegenwoordiging als 
vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van voorwerpen 
verzameld door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en 
buitenslands verblijvende militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van 
Willem V en zijn gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd 
zeker spreken van een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de mogelijkheid 
beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer 
permitteren. De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties 
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die hij meegenomen had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het merendeel van de 
achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 afgevoerd 
naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, 
na 1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, 
bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? 
Een speurtocht naar het decor waartegen het dagelijks leven van 
de stadhouders Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof, in: Oud 
Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.

A31-857 Twee brieven van mevrouw Von Wülcknitz, barones van der Does 
van Noordwijk over de gezondheid van de vorstelijke kinderen
1773 2 stukken

A31-858 Briefwisseling met M.L. baron d'Yvoy van Mijdrecht
1793, 1796-1805 1 omslag
N.B. Bij 29-9-1793 een brief van G.F. van der Capellen van Schonauwen (zie ook 
inv.nr. 1595). Bij 13-11-1800 een brief van J.C.E. van Lynden aan Willem V. In 
brieven van 21-2 en 29-4-1805 gegevens over Oranjeportretten aanwezig bij J.W.
van Musschenbroek in Utrecht.

A31-A-VII Titulatuur en genealogie

A31-A-VII TITULATUUR EN GENEALOGIE
A31-859 Notitie van De Larrey over het gebruik van de titel Prins van Oranje

in het schriftelijk verkeer met de Franse koning
ca.1760. Met als bijlagen afschriften van stukken betreffende het 
gebruik van die titel van 1713-1759 1 omslag

A31-860 Stukken betreffende de titulatuur van Willem V
z.d. [tweede helft 18de eeuw]. Ten dele gedrukt 1 omslag

A31-861 Anonieme beschouwing over de vraag of Willem V gerechtigd is tot 
de titel Koninklijke Hoogheid
ca.1770 1 stuk

A31-862 Brief van C.H. von Rauschard te Dillenburg ter aanbieding van de 
'Genealogische Stammtafeln des Hauses Nassau' en een 
toelichtende brief van geheimsecretaris T.I. de Larrey
1776 2 stukken
N.B. De Stammtafeln bevinden zich in het K.H.A., collectie Handschriften, inv.nr. 
G019-22.
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A31-B Stukken voortvloeiend uit de hoge ambten in de Republiek

A31-B STUKKEN VOORTVLOEIEND UIT DE HOGE AMBTEN IN DE 
REPUBLIEK

A31-B-I De staatkundige functies in het algemeen

A31-B-I DE STAATKUNDIGE FUNCTIES IN HET ALGEMEEN
A31-B-I-1 De opdrachten

A31-B-I-1 DE OPDRACHTEN
A31-B-I-1a Algemeen

A31-B-I-1A ALGEMEEN
A31-863 Stukken betreffende de waarneming van de stadhouderlijke 

waardigheden door de hertog van Brunswijk na het overlijden van 
Anna van Hannover
1759-1764. Afschriften 1 pak
N.B. In omslag Zeeland een brief d.d. 28-4-1764 van de stad Veere aan P.J. van 
Brakell, Zeeuws gedeputeerde ter Staten-Generaal.

A31-864 Afschriften van stukken betreffende de opdrachten van de hoge 
waardigheden aan Willem V met begeleidende, soms uitgebreide 
brieven van de hertog van Brunswijk aan De Larrey
1763-1766. Met retroacta vanaf 1749 1 pak

A31-B-I-1b Erfstadhouderschap en kapitein-generaalschap

A31-B-I-1B ERFSTADHOUDERSCHAP EN KAPITEIN-GENERAALSCHAP
A31-865 Akte waarbij de Staten-Generaal het erfkapiteinschap en 

erfadmiraal-generaalschap van de Verenigde Nederlanden 
opdragen aan de prins
1766 1 charter

A31-866-867 Aktes waarbij de Staten-Generaal het erfkapiteinschap en het 
erfadmiraal-generaalschap van de Landen van Overmaze opdragen
aan de prins
1751 en 1766. Met bijlage 2 charters en 1 stuk

A31-866 1751, met bijlage, 1 charter en 1 stuk
A31-867 1766, 1 charter
A31-868 Akte waarbij de Staten-Generaal het erfstadhouderschap en het 

erfkapitein-generaalschap van het land van Wedde en 
Westwoldingerland opdragen aan de prins
1751 1 charter

A31-869 Akte waarbij de Staten-Generaal het erfkapitein-generaalschap van
het land van Wedde en Westwoldingerland opdragen aan de prins
1766. In tweevoud 2 charters

A31-870 Akte waarbij de Staten-Generaal het erfstadhouderschap, 
erfgouverneurschap en erfkapitein-generaalschap van Staats-
Brabant, Staats-Vlaanderen en het Overkwartier van Gelre 
opdragen aan de prins
1766 1 charter
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A31-871 Missiven van de Staten-Generaal en van de Staten van de zeven 
provincies en van het gewest Drenthe aan de hertog van Brunswijk 
over de waarneming van het kapitein-generaalschap, met enkele 
missiven uit Gelderland over militaire aangelegenheden
1759 1 pak

A31-872-873 Akte waarin de Staten van het hertogdom Gelre en het graafschap
Zutphen de waardigheden van erfstadhouder, kapitein-generaal en
admiraal-generaal van hun gewest opdragen aan Willem V
1766. Met bijlagen 1 charter en 1 omslag

A31-872 Akte
1766, 1 charter

A31-873 Bijlagen
1766, 1 omslag

A31-874 Akte waarin de Staten van Holland en West-Friesland deze 
waardigheden van hun gewest aan Willem V opdragen
1766 1 charter

A31-875 Akte waarin de Staten van Holland en West-Friesland het ambt van 
opperhoutvester en jagermeester aan Willem V opdragen
1766 1 stuk op perkament

A31-876 Akte waarin de Staten van Zeeland de waardigheden van 
erfstadhouder, kapitein-generaal en admiraal-generaal aan Willem 
V opdragen, met in dorso aantekeningen over de eedsaflegging
1766. Met een afschrift 1 charter en 1 stuk

A31-877 Akte waarin de Staten van Utrecht deze waardigheden aan de prins
opdragen
1766 1 charter

A31-878 Akte waarin de Staten van Friesland deze waardigheden opdragen 
aan de prins
1766 1 charter

A31-879 Akte waarin de Staten van Overijssel deze waardigheden aan de 
prins opdragen, met in dorso aantekening over de eedsaflegging
1766 1 charter

A31-880 Akte waarin de Staten van Stad en Lande deze waardigheden 
opdragen aan de prins
1766 1 charter

A31-881 Akte waarbij Drost en Gedeputeerde Staten van het Landschap 
Drenthe het erfstadhouderschap en kapitein-generaalschap 
opdragen aan de prins
1766 1 charter
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A31-882 Akte van garantie van het erfstadhouderschap c.a. door de 
vertegenwoordigers van de zeven gewesten in de Staten-Generaal 
en de gevolmachtigde van het landschap Drenthe, daarbij 
verklarende ieder voor zich en gezamenlijk het erfstadhouderschap
te beschouwen als een vast onderdeel van de constitutie
1788. Met afschriften en bijlagen 1 omslag
N.B. Ten dele oude code I A 90.

A31-B-I-1c V.O.C. en W.I.C

A31-B-I-1C V.O.C. EN W.I.C
A31-883 Akte waarbij het bestuur van de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie het opperbewindhebberschap en gouverneur-
generaalschap opdraagt aan de prins
1766. Met retroacta 1751-1752 1 omslag

A31-884 Akte waarbij het bestuur van de West-Indische Compagnie het 
opperbewindhebberschap en gouverneur-generaalschap opdraagt 
aan de prins en bijbehorende artikelbrief
1766 2 stukken
N.B. Akte op papier met opgedrukt zegel onder papieren ruit en de 
handtekeningen van 21 gecommitteerde bewindhebbers.

A31-B-I-1d Overige rechten

A31-B-I-1D OVERIGE RECHTEN
A31-885 Akte waarbij de Staten-Generaal aan de prins het recht verlenen 

om in het gebied van de jurisdictie van de Raad van Brabant, de 
stad Maastricht en het graafschap Vroenhove brieven van remissie,
pardon en gratie te verlenen
1766 1 stuk op perkament met opgedrukt zegel onder papieren ruit

A31-886 Brieven van de Staten van Holland en West-Friesland ter 
begeleiding van resoluties, waarin zij de prins een aantal 
bevoegdheden opdragen
1766. Met bijlage 1 omslag
N.B. Het betreft:
- het opperjagermeesterschap in het gewest
- de reservering van de jacht in Gooiland
- de militaire benoemingen t/m de rang van kolonel bij de troepen ter repartitie 
van hetgewest, met bijlage
- de aanstelling van de kapiteins der schutterij te Hoorn

A31-887 Extract uit de resoluties van de Staten van Zeeland regelend de 
militaire benoemingen door de stadhouder in de rangen van 
vaandrig tot en met kolonel bij de troepen ter repartitie van het 
gewest
1766 1 stuk

A31-888 Akte waarin de Staten van Zeeland bevestigen dat de waardigheid 
van Eerste Edele is opgedragen aan de prins
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1788 1 charter

A31-B-I-2 Verdere stukken

A31-B-I-2 VERDERE STUKKEN
A31-B-I-2a Resoluties

A31-B-I-2A RESOLUTIES
A31-889 Extracten uit de resoluties van de Staten-Generaal en van de 

kamers van de V.O.C. betreffende de opdracht van de hoge 
waardigheden aan Willem V
1751, 1763, 1765-1766. Ten dele gedrukt 1 omslag

A31-890 Brieven van de Staten van Holland en West-Friesland ter 
begeleiding van de resolutie waarin zij het gedrag van hun 
gedeputeerden ter Generaliteit inzake het opdragen van de hoge 
waardigheden bij de V.O.C. en de W.I.C. aan Willem V goedkeuren
1766 1 omslag

A31-891 Extracten uit de resoluties van de Staten van de gewesten
1751, 1763 en 1766. Ten dele gewaarmerkt en met twee 
aanbiedingsbrieven 1 pak

A31-892 Verzameling van de resoluties genomen door de Staten-Generaal, 
de Staten van Holland en het Hof van Holland bij gelegenheid van 
de installatie van Willem V en het ceremonieel daarbij gevolgd
1766. Gedrukt 1 band
N.B. Zie ook inv.nr. 898.

A31-893 Afschriften van resoluties genomen door de Staten van Holland en 
West-Friesland in 1766 met betrekking tot de positie van de prins 
van Oranje
ca.1766. Met bijlagen 1 omslag

A31-894 Serie met afschriften van de staatsresoluties ter opdracht van de 
hoge waardigheden aan de prins
ca.1766. Ongewaarmerkt, gecollationeerd door de klerk H. van der 
Meij 1 pak

A31-895 Serie met afschriften van de staatsresoluties ter opdracht van de 
hoge waardigheden aan de prins
ca.1766. Met gewaarmerkte, ongewaarmerkte en gedrukte stukken

1 pak
N.B. Aanwezig zijn de omslagen: Gelderland, Utrecht, Friesland, Staten-Generaal,
Raad van State, V.O.C. en W.I.C.

A31-896 Gewaarmerkte afschriften van commissiebrieven van de Staten 
van Holland en Utrecht uit 1766 vervaardigd door de griffier van de
Nassause Domeinraad
1787 1 omslag
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A31-B-I-2b Ceremonieel

A31-B-I-2B CEREMONIEEL
A31-897 Stukken betreffende de ceremoniën bij de plechtige eerste 

ontvangst ('blijde inkomste') van de prins te Zeeland, Veere, 
Bergen op Zoom, Dordrecht, Leiden, Rotterdam, Utrecht (stad en 
gewest), Friesland, Gelderland en Overijssel
1765-1766 1 pak

A31-898 Stukken betreffende het ceremonieel bij gelegenheid van de 
installatie van de prins in zijn hoge waardigheden en de daarop 
gevolgde ontvangsten in Den Haag
1766. Ten dele gedrukte stukken 1 pak
N.B. Zie ook inv.nr. 892.

A31-B-I-2c Ambtsuitoefening

A31-B-I-2C AMBTSUITOEFENING
A31-899 Register met voorbeelden van de adressering van colleges en 

functionarissen
z.d. [midden 18de eeuw]. Met twee aanvullingen 1 deel

A31-900-901 Registers met titulatuurvoorbeelden om op reis te gebruiken, met 
aantekening van de door de stadhouder gemaakte reizen sedert 
1766
1758-1789 2 delen

A31-900 1758-1783, 1 deel
A31-901 1783-1789, 1 deel

N.B. Voor wat betreft de reizen worden in inv.nr. 901 beknopt de 
gegevens uit inv.nr. 900 overgenomen.

A31-902 Stukken betreffende de aan het hof gebruikte geheimschriften
z.d.[eind 18de en begin 19de eeuw] 1 pak

A31-903-904 Registers met het cijfer voor geheimschrift voor vertrouwelijke 
briefwisseling
ca.1775-1780 2 delen

A31-903 Chiffre chiffrant
ca.1775-1780, 1 deel

A31-904 Chiffre déchiffrant
ca.1775-1780, 1 deel

A31-905-915 Brieven, memories en notities van Lodewijk Ernst, hertog van 
Brunswijk-Wolfenbüttel
1761, 1766-1782. Met incidenteel bijlagen en minuten van 
antwoorden 11 pakken
N.B. De inhoud van deze briefwisseling betreft vooral militaire en politieke zaken.
Persoonlijke aangelegenheden, zaken betreffende de hofhouding en de 
domeinen komen op de tweede plaats en nemen in de loop der jaren af. De serie
is incompleet vanaf het jaar 1779.

A31-905 1761, 1766-1769, 1 pak



140 A31

A31-906 1770, 1 pak
A31-907 1771, 1 pak
A31-908 1772, 1 pak
A31-909 1773, 1 pak
A31-910 1774, 1 pak
A31-911 1775, 1 pak
A31-912 1776, 1 pak
A31-913 1777, 1 pak
A31-914 1778, 1 pak
A31-915 1779-1782, 1 pak

A31-916-921Brieven en rapporten van T.I. de Larrey, geheimsecretaris en hoofd
van de Nederlandse en Duitse secretarieën van Willem V
1771-1795. Met incidenteel bijlagen en aantekeningen van de prins

6 pakken
N.B. De jaren 1783, 1787, 1791 en 1792 ontbreken geheel of voor een groot 
deel. Volgens een aantekening van een latere secretaris waren er pakken met 
brieven door vocht onleesbaar geworden.

A31-916 1771 jul-1778, 1 pak
A31-917 1779-1784, 1 pak
A31-918 1785-1786, 1 pak
A31-919 1786-1788, 1 pak
A31-920 1789-1790, 1 pak
A31-921 1792-1795 jan, 1 pak
A31-922 Brieven van de hertog van Brunswijk aan T.I. de Larrey ten dele 

betreffende O.Z. van Haren
1758-1759 en 1780 1 omslag

A31-923-924 Brieven van T.I. de Larrey aan de hertog van Brunswijk in 
hoofdzaak betreffende de bevestiging van ontvangst van brieven 
en rapporten door de hertog teruggezonden
1781 okt-1784 aug. Met een enkele bijlage 2 pakken

A31-923 1781 okt-1782 feb, 1 pak
A31-924 1782 mrt-1784 aug, 1 pak

N.B. De regelmatige toezending stopt in maart 1783. De 
incidenteel daarna geschreven brieven gaan over uiteenlopende 
onderwerpen.

A31-925 Recipissen door de secretarie-medewerkers H. van der Meij en J. de
Riemer afgegeven voor door de hertog van Brunswijk naar de 
stadhouderlijke secretarie teruggezonden stukken
1781 okt-1782 mei 1 pak

A31-926 Stukken inzake politieke aangelegenheden afkomstig van mr. 
J.C.Reigersman overgedragen d.t.v. de griffier van het Hof van 
Holland mr. A.Bodt
1785-1788. Met bijbehorende lijst 1 pak
N.B. De nummers 4 en 14 van deze lijst zijn niet meer aanwezig. Oude code I M 
35.
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A31-927 Minuut van de brief van Willem V geschreven bij terugkomst in Den
Haag aan de hertog van Brunswijk
1787 september 21 1 stuk

A31-B-I-2d Opschorting ambtsuitoefening

A31-B-I-2D OPSCHORTING AMBTSUITOEFENING
A31-928 Minuten en concepten van brieven van Willem V aan de Staten-

Generaal met aankondiging van zijn vertrek uit Den Haag en zijn 
aankomst in Engeland resp. 18 en 29 januari 1795
1795 1 omslag
N.B. Zie ook de inv.nrs. 2231-2232.

A31-B-II Het stadhouderschap

A31-B-II HET STADHOUDERSCHAP
A31-B-II-1 In relatie tot de Generaliteit

A31-B-II-1 IN RELATIE TOT DE GENERALITEIT
A31-B-II-1-1 Stukken betreffende het bestuur van de Republiek in het algemeen via de organen en ambtenaren van de Generaliteit en de raadpensionaris van Holland

A31-B-II-1-1 STUKKEN BETREFFENDE HET BESTUUR VAN DE 
REPUBLIEK IN HET ALGEMEEN VIA DE ORGANEN EN AMBTENAREN 
VAN DE GENERALITEIT EN DE RAADPENSIONARIS VAN HOLLAND

A31-929 Missiven van de Staten-Generaal met één afschrift van een brief 
van de stadhouder aan de Staten-Generaal
1767-1794. Met bijlagen en extracten uit de resoluties van de 
Staten-Generaal over de in het besogne voor buitenlandse zaken 
behandelde diplomatieke briefwisseling, 1792-1793 1 pak
N.B. Met grote lacunes; voor een deel afkomstig uit de informele briefwisseling 
met de griffier van de Staten-Generaal. In de politieke en militaire dossiers 
komen ook brieven van de Staten-Generaal aan de stadhouder voor.

A31-930 Concepten en minuten van brieven en voorstellen van Willem V
1774-1794 en z.d. Merendeels eigenhandig 1 pak

A31-931-949 Briefwisseling van de stadhouder met de griffiers van de Staten-
Generaal Hendrik Fagel sr. en zijn kleinzoon Hendrik Fagel jr.
1764, 1771-1795. Met ten dele gedrukte bijlagen 19 pakken
N.B. Tot de bijlagen behoren de korte notulen van het verhandelde in de Staten-
Generaal; echter voor de latere jaren bevinden die zich in inv.nr. 929. De 
incidenteel in deze reeks aangetroffen formele brieven van de Staten-Generaal 
ter begeleiding van resoluties zijn samengevoegd met soortgelijke brieven in 
inv.nr. 929. Vanaf 1780 vinden we als bijlagen tevens de proposities door de 
stadhouder in de Staten-Generaal ingebracht, vaak in de vorm van door hemzelf 
geschreven concepten. Bij afwezigheid van H. Fagel jr. werden de brieven aan de
stadhouder geschreven door de commies B.P. van Lelyveld, plaatsvervangend 
griffier.

A31-931 1764 en 1771, 1 pak
A31-932 1773 en 1774, 1 pak
A31-933 1775, 1 pak
A31-934 1776, 1 pak
A31-935 1777, 1 pak
A31-936 1778, 1 pak
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A31-937 1779-1781, 1 pak
A31-938 1782-1784, 1 pak
A31-939 1785, 1 pak
A31-940 1786, 1 pak
A31-941 1786, 1 pak
A31-942 1786-1787, 1 pak
A31-943 1787, 1 pak
A31-944 1787, 1 pak
A31-945 1787, 1 pak
A31-946 1788-1789, 1 pak
A31-947 1789-1791, 1 pak
A31-948 1791-1793, 1 pak
A31-949 1704-1795 jan 16, 1 pak

A31-950-956 Briefwisseling met de thesauriers-generaal van de Unie
1764-1802. Met bijlagen 5 pakken en 2 omslagen

A31-950 Brieven van de hertog van Brunswijk aan P.A. Gilles
1764-1784, 1 pak

N.B. Vermoedelijk geretourneerd na het overlijden van betrokkene.
A31-951 J.Hop

1766 en 1769, 1 omslag
N.B. Hierbij een brief uit 1756 van de Engelse gezant Yorke aan 
een onbekende

A31-952 P.A. Gilles
1771-1789, 1 pak

N.B. Oude code I A 8
A31-953 Brieven van Willem V aan Gilles

1776-1789, 1 pak
N.B. Zie N.B. bij inv.nr. 950

A31-954 D.R.Wijckerheld Bisdom
1785-1787, 1 pak

N.B. Oude code I A 9; zie voor eerdere briefwisseling met hem 
inv.nr. 2150

A31-955 F. van der Hoop
1787-1793, 1 pak

A31-956 H. van Alphen
1788, 1793-1794 en 1802, 1 omslag

N.B. Van Alphen was vóór 1793 pensionaris van de stad Leiden.

A31-957-958 Briefwisseling met mr. I.J. van Hees, seretaris van de Raad van 
State
1770-1786. Met ten dele gedrukte bijlagen 2 pakken
N.B. Onder de bijlagen o.m. brieven van de hertog van Brunswijk, de 
orangistische predikant ds. P. Hofstede (1775, 1782-1784), de magistraat van 
Maastricht (1776) en de graaf van Geloes (1776) en een retroactum uit het 
archief van de stadhouderlijke secretarie d.d. 26-12-1687 over een vordering van
Willem III op de Spaanse kroon; d.d. 6-4-1781 een brief van Willem V aan Van 
Hees, die teruggegeven is.

A31-957 1770-1781, 1 pak
A31-958 1782-1786, 1 pak
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A31-959-960 Briefwisseling met mr. J.H. Mollerus, secretaris van de Raad van 
State
1785-1794 en 1799. Met bijlagen 2 pakken

A31-959 1785-1791 aug, 1 pak
A31-960 1791 sep-1794 en 1799, 1 pak
A31-961 Briefwisseling met C.J. van Lichtenbergh, lid van de Raad van State

1773, 1784-1793 1 omslag
N.B. Betreft ook de stad Tholen; oude code I A 11.

A31-962 Briefwisseling met H.J. Stavenisse Pous, lid van de Raad van State
1784 en 1794 1 omslag

A31-963 Briefwisseling met mr. Pieter Steyn, raadpensionaris van Holland
1762-1764 en 1771-1772. Met bijlagen 1 pak
N.B. In 1771 onder de bijlagen brieven aan Willem V van P. van Bleiswijk en H. 
van Buuren. Waarschijnlijk zijn de brieven uit de jaren 1762-1764 gericht aan de 
hertog van Brunswijk.
Na de dood van Steyns weduwe Cornelia Steyn-Schellinger in 1783 was het de 
bedoeling dat er een ruil in de correspondentie zou komen op basis van haar 
testament. Alle brieven van Anna van Hannover, Willem IV en Willem V aan 
Pieter Steyn zouden aan Willem V overgedragen worden. De brieven van Pieter 
Steyn aan Anna van Hannover, Willem IV en Willem V zouden aan de 
erfgenamen gegeven worden om in de familiekist in de weeskamer van Haarlem 
bewaard te worden. De Larrey is bezig geweest met het inventariseren van alle 
brieven van Steyn en in 1786 leverde hij een lijst hiervan aan. (Zie A31-233). In 
de lijst in het archief van Anna met correspondentie uit 1755 is aangetekend dat 
de brieven van Steyn overgedragen zouden worden (Zie A30-VIe-4). De 
overdracht heeft echter nooit plaatsgevonden.
De brieven van Anna van Hannover, Willem IV en Willem V zijn bewaard bij het 
archief van de familie Steyn in Haarlem. Na het opheffen van de weeskamers in 
1859 kwam het archief onder het ministerie van Financiën en later onder het 
Nationaal Archief (zie Nationaal Archief, Den Haag, Pieter Steyn, nummer 
toegang 3.01.24, inleiding op de inventaris).
In 1875 zijn de brieven van Anna van Hannover, Willem IV en Willem V vanuit het
Nationaal Archief overgeleverd aan de Koninklijke Verzamelingen. (KV E14b-Ib-41
nummer 46, 2 oktober 1875). Dit is aangetekend in de inventaris van jonkheer 
Jan Willem van Sypesteyn van rond 1860. In de inventaris staat bij de brieven 
van Steyn aan Anna van Hannover vermeld later ingekomen.
Doordat onder Willem V de brieven niet volgens het testament zijn overgeleverd,
bezit de KV nu alle brieven.

A31-964 Brieven van Willem V aan mr. Pieter Steyn, raadpensionaris van 
Holland
1767-1772 1 pak
N.B. Bij 7-9-1770 een brief aan Steyn van G.P.Boudaen te Amsterdam; zie voor 
deze teruggekomen brieven de inleiding.

A31-965-978 Briefwisseling met mr. Pieter van Bleiswijk, raadpensionaris van 
Holland en voordien pensionaris van Delft
1771-1787 14 pakken
NB Met bijlagen, waaronder brieven aan de hertog van Brunswijk en brieven van 
onder meer J.C. van der Hoop, A.J. Royer en H. van Wijn aan Van Bleiswijk.

A31-965 1771-1773 mei, 1 pak
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A31-966 1773 jun-1774 jul, 1 pak
A31-967 1774 aug-1775, 1 pak

N.B. Het eerste half jaar van 1775 ontbreekt
A31-968 1776-1777 mrt, 1 pak
A31-969 1777 apr-1778 mei, 1 pak
A31-970 1778 jul-1778 dec, 1 pak
A31-971 1779 jan-1779 nov, 1 pak
A31-972 1779 dec-1780 sep, 1 pak
A31-973 1780 okt-1781 jun, 1 pak
A31-974 1781 jul-1782 mei, 1 pak
A31-975 1782 jun-1783 apr, 1 pak

N.B. Bij 15-7-1782 een brief aan Willem V van de Amsterdamse 
pensionaris mr. C.W. Visscher over het niet uitnodigen aan het Hof 
van de Amerikaanse gezant Adams.

A31-976 1783 mei-1784 jun, 1 pak
A31-977 1784 jul-1785 okt, 1 pak
A31-978 1785 nov-1787, 1 pak

A31-979-987 Briefwisseling met mr. L.P. van de Spiegel, raadpensionaris van 
Holland
1787 dec-1795 jan 17. Met bijlagen, waaronder brieven uit binnen- 
en buitenland aan Van de Spiegel 9 pakken
N.B. Oude code I A 7;
zie voor Van de Spiegel als pensionaris van Zeeland inv.nr. 1518.

A31-979 1787 dec-1789 feb, 1 pak
A31-980 1789 mrt-dec, 1 pak
A31-981 1790 jan-1790 aug, 1 pak
A31-982 1790 sep-1791 jul, 1 pak
A31-983 1791 aug-1792 mei, 1 pak
A31-984 1792 jun-dec, 1 pak
A31-985 1793 jan-1793 okt, 1 pak

N.B. Bij 15 oktober 1793 bevond zich een brief van een aantal 
Franse geëmigreerde officieren die door koningin Wilhelmina in 
1908 is afgestaan aan de markies d'Elbée en vervangen door een 
foto.

A31-986 1793 nov-1794 aug, 1 pak
N.B. Onder de bijlagen onder meer brieven van mevrouw Etta 
Palm-Aalders, W.A. van Citters en G.K. van Hogendorp.

A31-987 1794 aug-1795 jan 17, 1 pak
A31-B-II-1-2 Interne zaken van de Republiek

A31-B-II-1-2 INTERNE ZAKEN VAN DE REPUBLIEK
A31-B-II-1-2a Toestand van de Republiek en positie Willem V

A31-B-II-1-2a Toestand van de Republiek en positie Willem V
A31-988 Anonieme voorstellen en memories over de internationale positie 

van de Republiek en over het stadhouderschap
ca.1780-1790 1 omslag

A31-989 Memorie, ter verdediging van de stadhouder, over de politieke 
situatie in de Republiek en haar verhouding tot Frankrijk en 
Engeland
ca.1781. Concept, met aantekeningen van Willem V 1 omslag
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A31-990 Memorie over de staatkundige toestand van het vaderland door de 
commies mr. H. van der Meij
1781. Met aanbiedingsbrief aan zijn chef De Larrey 1 deel

A31-991 Aantekeningen van besprekingen gehouden door personen uit de 
directe omgeving van Willem V ter versterking van diens positie, 
meestal in de hand van J.C. Reigersman, en een algemene 
memorie over de toestand in de Republiek
1782-1783 1 omslag

A31-992 Tekst van een plan ter vermindering van de invloed en het gezag 
van de stadhouder opgesteld door patriotse pensionarissen
1783 1 omslag
N.B. Oude code I A 61.

A31-993 Stukken betreffende Pruisische interventies met het oog op het 
behoud van de positie van de stadhouder
1783-1786 1 omslag
N.B. Oude code I A 66.

A31-994 Stukken betreffende de politieke tegenstellingen in de Republiek in 
het algemeen, met twee brieven van Willem V aan, vermoedelijk, 
J.C. Reigersman over de situatie in Amsterdam
1785-1787 april. Ten dele gedrukt 1 pak

A31-995 Stukken betreffende pogingen tot overeenstemming tussen 
partijen in de Republiek, die na mislukking aanleiding werden voor 
de tocht van Wilhelmina van Pruisen naar Den Haag en de 
interventie van Pruisen
1785-1787 1 pak

A31-996 Manuscript van een 'open brief' over de toestand in de Republiek, 
in de hand van J.C. Reigersman, gericht aan prof. A. Weiss, de 
vroegere leermeester van Willem V
ca.1786 1 omslag

A31-997 Missive aan de stadhouder van de edelen Van Nieukerken genaamd
Nijvenheim, Van der Capellen tot de Marsch en Van Zuylen van 
Nijveld met voorstellen tot het herstel van de rust in Gelderland en 
de Republiek
1786 1 omslag
N.B. Oude code I D 26.

A31-998 Stukken betreffende de onlusten in de jaren 1786-1787
1787 1 pak
NB Afschriften en gedrukte stukken, gedeeltelijk afkomstig van J.C. Reigersman.

A31-999 Stukken betreffende het werk van de commissie tot herziening van 
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het quotenstelsel
1788-1789 en z.d. Met aantekeningen van Wilhelmina van Pruisen 1
pak

A31-1000 Anonieme beschouwing bij gelegenheid van de tweede verjaring 
van de omwenteling van 1787
1789 1 stuk

A31-1001 Anoniem voorstel tot een nationale verzoening in te dienen door de
stadhouder bij de Staten-Generaal ter gelegenheid van zijn 25-jarig
ambtsjubileum
ca.1790-1791 1 omslag

A31-B-II-1-2b Ambtsuitoefening Willem V

A31-B-II-1-2b Ambtsuitoefening Willem V
A31-1002 Twee memories opgesteld door de secretarie, de daarbij behorende

stukken en de beslissingen van Willem V
1776 en 1781 1 omslag
N.B. Zeldzame voorbeelden van de behandeling van gewone aangelegenheden; 
zie voor andere dergelijke stukken b.v. de inv.nrs. 758, 1723 en 1861.

A31-1003-1005
Burgerlijke rekesten, niet in behandeling genomen en zonder 
beschikking
1776-1794. Met bijlagen 3 pakken
N.B. Teruggeplaatst in het archief van het Hoogduitse Hofdepartement: 
omslagen met brieven en rekesten uit het Duitse Rijk en Zwitserland, veelal van 
militaire aard. Het betreft niet behandelde brieven en rekesten, die in januari 
1795 vanuit het Hoogduitse Hofdepartement naar de secretarie van de 
stadhouder waren overgebracht om mee te nemen naar Engeland.

A31-1003 1776-1789, 1 pak
A31-1004 1790-1792, 1 pak
A31-1005 1792-1794, 1 pak
A31-1006 Verklaring van de stadhouder over zijn beleid ten aanzien van de 

vervulling van openstaande posten van politieke en militaire aard
1785 en z.d. 1 omslag
N.B. Met eigenhandig concept en minuten van brieven aan de rijngraaf van Salm
Oude code I A 79; zie ook inv.nr. 1986 voor wat betreft de reguliere briefwisseling
met de rijngraaf van Salm.

A31-1007 Brieven en orders van Willem V aan burgerlijke en militaire 
autoriteiten in Zeeland en Friesland, aan de kolonies van de 
Nederlandse staat, de oorlogsschepen in Engelse havens en aan 
regenten in Friesland en Groningen, met een oproep tot 
verdediging in samenwerking met Engeland
30 januari - 8 februari 1795. Minuten 1 omslag
N.B. Deze brieven staan bekend als de 'Kew-Letters'.

A31-1007-1 Brief van Willem V vanuit Kew Palace
7 februari 1795, 1 stuk
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Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 
11 april daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn 
ouders overleden gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV 
in 1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar 
overlijden trad de hertog als voogd op voor Willem V en diens in 
1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de voogdij 
in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel 
Christiaan van Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun hoofdverblijf 
tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de 
hertog van Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V 
zitting in de Raad van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij 
die meerderjarigheid op 8 maart 1766. Ook werd hij toen zelf 
bekleed met het bestuur van zijn Nassause vorstendommen, met 
de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het 
adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij de geheime 
zogenaamde “Acte van consulentschap”. Dit zou aan het eind van 
de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De hertog 
werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 
de Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 
1767 te Berlijn in het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige 
dochter van een overleden broer van de Pruisische koning Frederik
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter
wereld. Zij huwde in 1790 Karel George August, erfprins van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik, de erfprins, geboren in 
1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 
1774 geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire 
dienst te Padua in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
kinderen lag voornamelijk in handen van hun moeder. De nauwe 
betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders laten zich goed 
aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.
(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper 
wordende kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den 
Haag nadat de Staten van Holland het bevel over het garnizoen in 
Den Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo 
te Apeldoorn en de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het 
stadhouderlijk gezag werd door een Pruisische militaire interventie
hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door een 
patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. 
Maar op 18 januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het Franse leger, 
naar Engeland. De ballingschap in dat land zou duren tot eind 
1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met 
een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 



148 A31

Hampton Court dat door koning George III aan zijn neef ter 
beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te 
krijgen mislukten. De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 
betekende het opgeven van die droom. Hoewel Willem V weinig 
op had met de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies van 
het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten behoeve van 
zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot
aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het 
barokslot Oranienstein in het graafschap Nassau-Diez en ten dele 
bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn stoffelijk 
overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder 
van de Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een 
stadhouder die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, maar 
die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn echtgenote en zijn 
dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, toen 
de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise 
stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele 
belangstelling. Zij woonden regelmatig muziek- en 
toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële problemen hield 
Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens ruimtegebrek op het 
Binnenhof royale panden op het Buitenhof aangekocht en 
ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats.
Toch nam de omvang daarvan nog wel toe door incidentele 
aankopen. Ook werden voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de interieurvernieuwing van Huis ten
Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw gebruikte 
vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote 
balzaal, die na 1794 door de volksvertegenwoordiging als 
vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van voorwerpen 
verzameld door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en 
buitenslands verblijvende militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van 
Willem V en zijn gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd 
zeker spreken van een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de mogelijkheid 
beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer 
permitteren. De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties 
die hij meegenomen had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het merendeel van de 
achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 afgevoerd 
naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, 
na 1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, 
bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
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2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? 
Een speurtocht naar het decor waartegen het dagelijks leven van 
de stadhouders Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof, in: Oud 
Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.

A31-1008 Stukken betreffende de capitulatie van Zeeland voor de Fransen; 
met brieven aan de stadhouder van burgerlijke en militaire 
autoriteiten
Januari-februari 1795 1 omslag
N.B. Het bericht van de capitulatie van Zeeland bereikte de stadhouder na de 
door hem gegeven orders in het vorige nummer.

A31-B-II-1-2c Justitiële Zaken

A31-B-II-1-2c Justitiële Zaken
A31-1009 Brief van de Hoge Raad van Holland en Zeeland met informatie ten

aanzien van bijgevoegd rekest aan Willem V van een Franse 
gevangene
1783 1 omslag

A31-1010 Advies van de Hoge Justitiekamer van Groningen in het geschil 
tussen Gelderland en Utrecht over het district genaamd "de 
Marsch" bij Rhenen
1783 1 katern

A31-1011 Stukken betreffende het proces tegen Jan Grijfzoe en Catharina 
Faan, beschuldigd van medeplichtigheid aan een plan om Willem V 
te vermoorden
ca.1790. Afschriften 1 omslag

A31-1012 Stukken betreffende de arrestatie van de verdachte vreemdeling 
Wust
1792 1 omslag

A31-B-II-1-2d Dossiers betreffende geschillen behandeld in de Staten-Generaal

A31-B-II-1-2d Dossiers betreffende geschillen behandeld in de 
Staten-Generaal

A31-1013 Stukken betreffende het nationaliseren van de Schotse Brigade ten 
behoeve van de Generaliteit
1782-1784. Met eigenhandige voorstellen van Willem V 1 pak
N.B. Oude code I A 57.

A31-1014 Stukken betreffende het politieke geschil over het niet uitvaren van
de oorlogsvloot in 1782, bekend als de affaire van de expeditie 
naar Brest, waaronder eigenhandige aantekeningen van de 
stadhouder
1782-1785 1 pak

A31-1015 Stukken betreffende de achterstand van het gewest Friesland in de 
betaling van het regiment van Hessen-Darmstadt en het deel van 
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de Zwitserse Garde, dat ter repartitie van Friesland staat, 
behandeld in de Staten-Generaal
1783-1785 1 omslag
N.B. Oude code I A 64.

A31-1016 Stukken betreffende de discussie in de Staten-Generaal over de 
benoeming van een advocaat-fiscaal en procureur-generaal van 
Brabant en Overmaze
1785-1786 1 omslag
N.B. Oude code I A 85.

A31-1017 Stukken betreffende het geschil tussen de Staten van Holland en 
de Staten-Generaal over de afdanking van het korps lichte troepen 
van de rijngraaf Van Salm
1786 1 omslag
N.B. Oude code I A 86.

A31-B-II-1-2e Positie en ambtsuitoefening van de hertog van Brunswijk

A31-B-II-1-2e Positie en ambtsuitoefening van de hertog van 
Brunswijk

A31-1018 Akte van consulentschap gesloten tussen Willem V en de hertog 
van Brunswijk
3 mei 1766 1 omslag
N.B. Met originele enveloppe waarop in het handschrift van Willem V is 
geschreven: "Acte te bewaren ter Geheime Secretarij van het Kabinet en niet te 
openen zonder onzen order"; aantekening van de prins dat hij de enveloppe 
geopend heeft op 7 oktober 1781 en 2 maart 1784.

A31-1019 Stukken betreffende de aanvallen op de positie van de hertog van 
Brunswijk als adviseur van Willem V
1781-1784. Met gedrukte stukken en eigenhandige aantekeningen 
van gesprekken gevoerd door de stadhouder 1 pak

A31-1020 Stukken betreffende het door de Staten-Generaal verleende 
ontslag op diens verzoek aan de hertog van Brunswijk uit zijn 
militaire functies en de overdracht van zijn papieren aan de 
stadhouder
1784-1785 1 omslag

A31-1021 Stukken betreffende een complot om de hertog van Brunswijk te 
Aken van zijn papieren te beroven
1785 1 omslag
N.B. Op de omslag in de hand van T.I. de Larrey "Papiers Secrets. Ce paquet doit 
être remis à S.A.S. en cas de ma mort sans le decachetter".

A31-1022 Brieven gericht aan de hertog van Brunswijk van de Earl of Bute, 
L.S. baron von Creutznach, J.M. van Hasselt en W. graaf Bentinck 
van Rhoon
1761, 1763, 1766. Met bijlagen 1 omslag
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A31-B-II-1-3 Buitenlandse aangelegenheden van de Republiek

A31-B-II-1-3 BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN VAN DE 
REPUBLIEK

A31-B-II-1-3a Briefwisseling met en over Nederlandse vertegenwoordigers

A31-B-II-1-3a Briefwisseling met en over Nederlandse 
vertegenwoordigers

A31-1023 Brief van mr. P.J. van Berckel benoemd gezant bij de Verenigde 
Staten van Amerika
1783 1 stuk

A31-1024 Briefwisseling met de in 1795 ontslagen resident in de Verenigde 
Staten F.P. van Berckel
1795-1799 1 omslag

A31-1025-1026
Briefwisseling met J.C. baron van der Borch als gezant te Luik en in 
Zweden
1780-1794. Met bijlagen 2 omslagen
N.B. Oude code I B 22.

A31-1025 1780-1781, 1 omslag
A31-1026 1782-1794, 1 omslag
A31-1027 Brieven van de gezant te Kopenhagen C.F. Bosc de la Calmette

1777-1780 1 omslag

A31-1028 Briefwisseling met de Gelderse gedeputeerde ter Staten-Generaal 
en buitengewoon ambassadeur in Frankrijk, mr. G. Brantsen, ook 
van vóór en na zijn uitoefening van deze ambten
1771-1785 en 1793 1 pak
N.B. Oude code I B 19.

A31-1029 Briefwisseling met de gezant te Wenen B.D. van Burmania
1759-1762. Met vier brieven van Willem V aan hem, 1759-1765 1 
omslag
N.B. De vier brieven van Willem V zijn aangekocht.

A31-1030 Briefwisseling met J.F. Tor, zaakgelastigde, en F.G. baron van 
Dedem, ambassadeur te Constantinopel
1787-1791. Met enkele bijlagen 1 omslag
N.B. Oude code I B 36; bij 20-9-1791 een brief aan Willem V van zijn gewezen 
Garde du Corps Bierbrauer von Bremstein, in Constantinopel gevangen 
gehouden als Russisch militair.

A31-1031 Briefwisseling met F.Chr. graaf von Degenfeld-Schomburg, 
gevolmachtigd minister te Wenen
1767-1781. Met enkele bijlagen 1 omslag

A31-1032 Briefwisseling met F. Doublet, heer van Groenevelt, gezant te 
Madrid
1762-1765 1 omslag
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N.B. Zie ook inv.no. 1775

A31-1033 Briefwisseling met Hendrik Fagel jr. als buitengewoon 
vertegenwoordiger te Londen van aug-sep 1793 en nov 1794-jan 
1795
1793-1795 1 pak

A31-1034 Brieven van J.J. Gallieris, vertegenwoordiger bij de Rijksdag te 
Regensburg
1778-1789. Met een bijlage uit 1784 1 omslag

A31-1035 Brief van mr. Johan Geelvinck, gezant te Brussel en minuut van een
brief aan hem
1773 2 stukken

A31-1036 Brieven van M. van der Goes, heer van Dirxland, gezant te 
Kopenhagen en daarna te Madrid
1785-1794 1 omslag

A31-1037-1038
Briefwisseling met Reinier baron van Haeften, gezant te Stockholm 
en ambassadeur te Constantinopel en Wenen
1775-1793 2 pakken

A31-1037 Zweedse periode
1775-1776, 1 pak

A31-1038 Constantinopel en Wenen
1782-1793, 1 pak

A31-1039 Briefwisseling met D.J. van Heeckeren van Brandsenburg, gezant te
Madrid en te St.Petersburg
1770-1771 en 1780-1781. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I B 20.

A31-1040-1042
Briefwisseling met R.A.C.W. graaf van Heiden, vanaf 1774 
gevolmachtigd minister te Berlijn
1769-1781. Met bijlagen 2 pakken en 1 omslag
N.B. De brieven van voor zijn benoeming in 1774 zijn hieraan toegevoegd; 
incidenteel zijn brieven uit de jaren 1778-1780 geschreven door de secretarissen
J.Bonhomme en J.J.Cambier; oude code I B 12.

A31-1040 1769-1779, 1 pak
N.B. bevat de rede uitgesproken in de Koninklijke Akademie te 
Berlijn na het overlijden van Voltaire. Deze bevindt zich als bijlage 
bij de brief van 5 december 1778

A31-1041 1780-1781, 1 pak
A31-1042 Gedrukte bijlagen

1778-1779, 1 omslag
A31-1043 Brieven van kapitein J. Bonhomme, secretaris bij het gezantschap 

te Berlijn
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1781-1784 1 pak
N.B. Oude code I B 25; zie voor hem tevens de inv.nrs. 1040-1041.

A31-1044 Brieven van S.P.A. graaf van Heiden Reinestein als persoonlijk 
vertegenwoordiger van de stadhouder bij de samen met de 
afgezanten van de Republiek gehouden vredesbesprekingen met 
Frankrijk te Parijs
1783 1 omslag

A31-1045 Briefwisseling met E. baron de Hochepied, ambassadeur te 
Constantinopel
1759-1763 1 omslag

A31-1046 Brieven van Daniel baron Hogguer, gezant bij de Nedersaksische 
Kreits en de Hanzesteden te Hamburg
1776-1789 1 omslag

A31-1047 Brief van J.J. baron Hogguer, commissaris-generaal voor de handel 
te Parijs
1782 1 stuk

A31-1048 Briefwisseling met J.W. baron Hogguer, gezant te Lissabon en 
St.Petersburg, ook na zijn aftreden in april 1795
1782-1795 en 1799-1801. Met enkele bijlagen 1 pak

A31-1049 Briefwisseling met H. van der Hoop, gezant bij de prins-bisschop te 
Luik
1782-1794. Met ten dele gedrukte bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I B 30; bij 22-6-1791 een brief van de thesaurier-generaal van de
Republiek F. van der Hoop aan Willem V.

A31-1050 Briefwisseling met mr. H. baron Hop, gevolmachtigd minister te 
Brussel in de Oostenrijkse Nederlanden, met één stuk van voor zijn 
benoeming
1768, 1774-1794. Met ten dele gedrukte bijlagen 1 omslag
N.B. Oude code I B 26; onder de bijlagen brieven aan Hop van kolonel van 
Minningerode (1776), A. Douglas uit Londen (1782) en J. Jones (1793) en brieven 
en rekesten aan Willem V van luitenant-kolonel I. Mackay uit Ieperen (1783), de 
bisschop van Ieperen (1783) en de graaf van Leiningen-Westerburg (1792).

A31-1051 Briefwisseling met H.A. baron von Kinckel, vertegenwoordiger bij 
hoven in Midden- en Zuid-Duitsland
1788-1798. Met bijlagen 1 pak
N.B. Zie voor zijn briefwisseling als marineofficer inv.nr. 2184.

A31-1052 Brieven van J. van Lansberge, vertegenwoordiger bij onder meer de
Westfaalse Kreits
1779-1782, 1787-1794 1 omslag

A31-1053 Briefwisseling met M. Lestevenon, heer van Berkenrode, 
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ambassadeur te Parijs
1778-1785 1 omslag
N.B. Oude code I B 6; brief uit 1759 naar inv.nr. 54.

A31-1054 Briefwisseling met D.W. baron van Lynden, onder meer 
gevolmachtigd minister te Stockholm en Londen, met stukken uit 
1781 betreffende zijn bezwaren tegen de positie van de hertog van
Brunswijk
1778-1790 1 omslag
N.B. Oude code I A 44.

A31-1055-1056
Briefwisseling met A.W.C. baron van Nagell, gevolmachtigd minister
te Londen
1788-1801. Met bijlagen, waaronder brieven van zeekapiteins, 
schippers en vissers 2 pakken
N.B. Zie ook inv.nr. 2238.

A31-1055 1788-1794, 1 pak
A31-1056 1795-1801, 1 pak
A31-1057 Brieven van C.A. graaf van Rechteren, gezant te Kopenhagen en 

St.Petersburg
1782-1787 1 omslag

A31-1058 Brieven van J.G. graaf van Rechteren, gezant te Madrid en één 
minuut-antwoord
1781 en 1789 1 omslag

A31-1059-1060
Briefwisseling met A.W. baron van Reede, gevolmachtigd minister 
te Berlijn
1782-1795. Met enkele bijlagen, waaronder een brief van J.J. de 
Swart 2 pakken
N.B. Oude code I B 28.

A31-1059 1782-1789, 1 pak
A31-1060 1790-1795, 1 pak
A31-1061 Brieven van Ph. Saurin, zaakgelastigde te Lissabon

1773-1779 1 omslag

A31-1062 Brieven van B.C. Smissaert, gezant te Lissabon
1780-1782 1 omslag
N.B. Oude code I B 24.

A31-1063 Brieven van D.H. graaf Verelst, gevolmachtigd minister te Berlijn
1766-1773 1 omslag
N.B. Zie voor brieven van hem ook inv.nr. 54.

A31-1064 Briefwisseling met C.F. graaf von Wartensleben, vertegenwoordiger 
bij hoven in Midden-Duitsland
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1766-1778. Met bijlagen 1 pak

A31-1065 Briefwisseling met W.L. graaf van Wassenaer Starrenburg, 
gevolmachtigd minister te Turijn en ambassadeur te St.Petersburg
1774, 1780-1785 1 omslag

A31-1066 Brieven van C.G. graaf van Wassenaer Twickel, gevolmachtigd 
minister te Wenen
1784-1785 1 omslag

A31-1067 Briefwisseling met J.W. graaf van Welderen, gevolmachtigd minister
te Londen
1764-1780 en toegevoegd brieven uit 1797-1799. Met bijlagen, ten
dele gedrukt 1 pak
N.B. Oude code I B 8, met verwijzing naar I M 56 (inv.nr. 1267); bij 28-3-1766 een
brief aan Willem V van de Engelse staatsman Newcastle.

A31-1068 Gezantschapsberichten aan de Staten-Generaal en aan griffier 
Fagel
oktober-december 1783. Afschriften 1 pak

A31-1069 Gezantschapsberichten voornamelijk uit het Duitse Rijk
1788-1792. Afschriften 1 pak
N.B. incompleet.

A31-1070 Brieven van Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland aan
raadpensionaris Van de Spiegel, ten onrechte door de stadhouder 
niet teruggezonden
1790-1791 1 pak

A31-1071 Brieven van consuls die de Republiek vertegenwoordigden
1766-1796 1 pak
N.B. Het betreft:
- H.Bugnot, Marseille, 1788-1789
- P.Ellinckhuyzen, Algiers, 1766
- A.P.Fraissinet, Livorno, 1793
- Th.Gavino, Gibraltar, 1788-1796
- D.Gildemeester, Lissabon, 1781-1788
- D.J. de Hochepied, Smyrna, 1787-1794
- J.B.Jouvé, Toulon, 1789
- D.Kerfbijl, Livorno, 1790-1794
- J.S.Lamair, Malaga, 1781 en 1790
- B.Lombardo, Malta, 1776
- J.W.Nagel, Cadix, 1778-1782
- Fr.Navone, Cagliari, 1788-1791
- W.H. van Nieuwekerke, Tanger, 1787
- A.H.Nijssen, Tunis, 1766
- C.Steurenberg, Genua, 1790
- N.Warnsman, Tripolis, met bijlagen, 1787-1789

A31-1072 Stukken betreffende de gewezen vice-consul te Gibraltar, Moses 
Espinosa
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1783 1 omslag
N.B. Oude code I A 67.

A31-B-II-1-3b Nieuwsberichten uit het buitenland

A31-B-II-1-3b Nieuwsberichten uit het buitenland
A31-B-II-1-3b1 Engeland

A31-B-II-1-3b1 Engeland
A31-1073 Nieuwsberichten uit Engeland

1781-1782 1 pak
N.B. Twee berichten zijn gezonden naar de firma Arrenberg en Fils te Rotterdam.

A31-1074 Brieven van J. van der Hey te Bristol
1787. Met bijlagen over de politieke toestand 1 omslag

A31-B-II-1-3b2 Frankrijk

A31-B-II-1-3b2 Frankrijk

A31-1075-1077
Nieuwsberichten van Beerstecher uit Parijs en Versailles
1776-1794 3 pakken
N.B. 1786 ontbreekt; de latere jaren zijn incompleet.

A31-1075 1778-1794, Parijs, 1 pak
A31-1076 1776-1779 Versailles, 1 pak
A31-1077 1780-1787 Versailles, 1 pak
A31-1078 Nieuwsberichten voornamelijk uit Frankrijk van de gouverneur van 

de pages B. (Rudolf Samuel?) Henzi (Hentzy) direct aan Willem V
1789-1797. Met gedrukte bijlagen 1 pak
N.B. het jaar 1791 ontbreekt; 1789 en 1790 zijn vanuit Parijs geschreven

A31-B-II-1-3b3 Oostenrijk

A31-B-II-1-3b3 Oostenrijk
A31-1079 Nieuwsberichten uit Wenen geschreven door J.D. Beerstecher te 

Düsseldorf
1781-1788 1 pak

A31-1080-1082
Nieuwsberichten uit Wenen geschreven door J.F. Matolay
1791, 1796, 1798-1806. Met ten dele gedrukte bijlagen 3 pakken

A31-1080 1798-1800, met een enkel stuk uit 1791 en 1796, 1 pak
A31-1081 1801-1803, 1 pak
A31-1082 1804-jun 1806, 1 pak
A31-1083 Nieuwsberichten uit Wenen van baron Von Vockel en enkele 

minuten van brieven van de stadhouderlijke secretarie aan hem
1783-1785 1 omslag

A31-B-II-1-3b4 Polen

A31-B-II-1-3b4 Polen
A31-1084 Bericht uit Polen
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1793. Met een gedrukt exemplaar van het verdrag van Grodno 
tussen Pruisen en Polen 1 omslag

A31-B-II-1-3b5 Overig

A31-B-II-1-3b5 Overig
A31-1085 Incidentele nieuwsberichten uit verschillende plaatsen

1755-1792. Ten dele gedrukt 1 pak

A31-1086 Nieuwsberichten van Ph.F. Tinne, directeur van de briefwisseling 
van de Staten-Generaal
november 1792 - juni 1794. Met gedrukte bijlagen en brieven van 
aanbieding aan Willem V 1 pak

A31-1087 Brieven en stukken betreffende kolonel d'Angely, informant van het
stadhouderlijk hof
1793-1796 1 pak

A31-1088 Brieven van de Engelse informant majoor J.G. Lisle, die in 1793 
contacten met generaal Dumouriez in Brussel onderhield
1793-1796. Met gedrukte bijlagen 1 omslag

A31-B-II-1-3c Briefwisseling met en over buitenlandse vertegenwoordigers in de Republiek

A31-B-II-1-3c Briefwisseling met en over buitenlandse 
vertegenwoordigers in de Republiek

A31-B-II-1-3c1 Engeland

A31-B-II-1-3c1 Engeland

A31-1089-1090
Briefwisseling met William Eden, Lord Auckland
1790-1793, 1795-1799 en 1803. Met bijlagen 2 pakken

A31-1089 1790-1792 november, 1 pak
A31-1090 1792 dec-1803, 1 pak
A31-1091 Briefwisseling met William Eliot

1793 1 omslag

A31-1092 Briefwisseling met James Harris, Earl of Malmesbury
1785-1788, 1794-1795 en 1798 1 pak

A31-1093 Briefwisseling met Edward Henry John Lord Spencer
1791-1792, 1794 en 1799 1 pak

A31-1094 Briefwisseling met Lord St.Helens
april 1794 - januari 1795 en 1799. Met bijlagen, waaronder brieven 
van de generaals Jarry en Wallmoden 1 pak

A31-1095 Briefwisseling met de Engelse gezant Joseph Yorke, Lord Dover
1762, 1771, 1777-1780 1 pak
N.B. Oude code I A 23.
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A31-1096 Afschrift in de hand van T.I. de Larrey van een brief van de Earl of 
Holderness aan Joseph Yorke
1757 1 stuk

A31-B-II-1-3c2 Frankrijk

A31-B-II-1-3c2 Frankrijk

A31-1097-1099
Briefwisseling van de Franse ambassadeur markies De Bonnac
1753-1755. Afschriften in cijfer en ontcijferd 3 pakken

A31-1097 1753, 1 pak
A31-1098 1754, 1 pak
A31-1099 1755, 1 pak

A31-1100-1123
Briefwisseling van de Franse ambassadeur graaf d'Affry
1755-1763. Afschriften in cijfer en ontcijferd, ten dele in tweevoud

24 pakken
A31-1100 1755-1756, 1 pak
A31-1101 1756, 1 pak

A31-1102-1105
1757

4 pakken

A31-1106-1108
1758

3 pakken
N.B. Met in 1106 enkele begeleidbrieven van de hertog van 
Brunswijk aan T.I. de Larrey.

A31-1109-1111
1759

3 pakken
A31-1112 1758 okt-1760 mei, 1 pak

N.B. Met enkele begeleidbrieven van de hertog van Brunswijk aan 
T.I.de Larrey.

A31-1113-1114
1760

2 pakken
N.B. 1113 bevat tevens verslagen van de gesprekken van de 
hertog van Brunswijk met D'Affry op 2 januari en 8 mei 1760.

A31-1115-1118
1761

4 pakken

A31-1119-1121
1762

3 pakken
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A31-1122 1762 en 1763, 1 pak
A31-1123 1763, 1 pak
A31-1124 Brief van de hertog van Brunswijk ter begeleiding van een memorie

uit 1756 over de briefwisseling van de Franse ambassadeur in Den 
Haag graaf d'Affry
5 oktober 1784 1 omslag

A31-1125-1127
Briefwisseling van de Franse ambassadeur markies d'Havrincourt 
en van zijn secretaris Desrivaux
1763-1768. Afschriften ten dele ontcijferd en in tweevoud 3 pakken

A31-1125 1763-1764, 1 pak
A31-1126 1765-1768, 1 pak
A31-1127 1763-1768, 1 pak

N.B. niet ontcijferd.
A31-1128 Briefwisseling van de secretaris van de Franse ambassade abbé du 

Prat
1770-1771. Afschriften, ten dele in cijfer 1 pak

A31-1129 Briefwisseling van de Franse ambassadeur markies de Noailles
1771-1775. Afschriften, ten dele in cijfer 1 pak
N.B. Met lacunes.

A31-1130-1133
Briefwisseling van de Franse ambassadeur de hertog de la 
Vauguyon
1776-1783. Afschriften, ten dele in cijfer 3 pakken en 1 omslag
N.B. Betreft ook zijn zaakgelastigde Bérenger.

A31-1130 1776-1778, 1780, 1 pak
A31-1131 1781, 1 pak
A31-1132 1782, 1 pak
A31-1133 1782-1783, 1 omslag
A31-1134 Stukken speciaal betreffende de situatie in de Verenigde Staten 

van Amerika, afkomstig uit de onderschepte briefwisseling van de 
Franse ambassadeur de la Vauguyon
1778-1781. Afschriften 1 omslag

A31-1135 Stukken betreffende de problemen veroorzaakt door de Franse 
ambassadeur in Den Haag graaf de Saint-Priest
1788. Ten dele afschriften 1 omslag
N.B. Oude code I A 88.

A31-B-II-1-3c3 Keulen

A31-B-II-1-3c3 Keulen

A31-1136-1141
Onderschepte briefwisseling van de residenten van de keurvorst 
van Keulen Elsacker en Cornet
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1752-1782. Afschriften 6 pakken
A31-1136 1752-1754, 1 pak
A31-1137 1759-1761, 1 pak
A31-1138 1762-1763, 1 pak
A31-1139 1764-1765, 1 pak
A31-1140 1766-1767, 1 pak
A31-1141 1770-1782, 1 pak

A31-B-II-1-3c4 Oostenrijk

A31-B-II-1-3c4 Oostenrijk
A31-1142 Brief van de Oostenrijkse ambassadeur in Den Haag baron Von 

Reisach met de mededeling van het overlijden van keizerin Maria 
Theresia
1780. Met een bijlage 1 omslag
N.B. Het concept-antwoord van Willem V bevindt zich op de brief.

A31-1143 Brieven van de Oostenrijkse zaakgelastigden in Den Haag baron 
Senff von Pilsach en Pelser
1793-1794 1 omslag

A31-1144 Briefwisseling met de vorst von Starhemberg, zowel te Den Haag 
als na 1795 te Londen
1793-1802 1 pak

A31-B-II-1-3c5 Polen

A31-B-II-1-3c5 Polen
A31-1145 Briefwisseling ten dele in cijfer van J.H. Kauderbach, gezant van de 

koning van Polen en keurvorst van Saksen
1751-1757 en 1763. Afschriften 1 pak

A31-B-II-1-3c6 Portugal

A31-B-II-1-3c6 Portugal
A31-1146 Brief van de Portugese ambassadeur de Almeida in verband met 

zijn overplaatsing naar Rome
1787 1 stuk

A31-B-II-1-3c7 Pruisen

A31-B-II-1-3c7 Pruisen
A31-1147 Brieven van de gezant graaf von Alvensleben

1788 1 omslag

A31-1148-1149
Briefwisseling van de zaakgelastigde W.B. von der Hellen
1751-1757 en 1763. Afschriften, ten dele in tweevoud 2 pakken

A31-1148 1751-1755, 1 pak
A31-1149 1756-1763, 1 pak
A31-1150 Briefwisseling met minister Von Herzberg

1789 1 omslag
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A31-1151 Briefwisseling met de gezant graaf von Keller
1792-1795 1 omslag
N.B. Bij 16-4-1794 een brief aan Willem V van generaal Von Reitzenstein; bij 28-
6-1794 een brief van graaf von Haugwitz.

A31-1152 Briefwisseling van Von Keller in Den Haag
1794. Afschriften 1 pak

A31-1153 Briefwisseling met de gezant F.W. baron von Thulemeyer
1776-1788 1 pak
N.B. Oude code I M 11.

A31-1154-1171
Briefwisseling van F.W. von Thulemeyer, buitengewoon gezant van 
Pruisen in Den Haag
1763-1783 en 1786. Afschriften, ten dele in cijfer 18 pakken
N.B. 1774 en 1779 ontbreken

A31-1154 1763-1764, 1 pak
A31-1155 1765, 1 pak
A31-1156 1766-1767, 1 pak
A31-1157 1768-1769, 1 pak
A31-1158 1770, 1 pak
A31-1159 1771, 1 pak
A31-1160 1772, 1 pak
A31-1161 1773, 1 pak
A31-1162 1775, 1 pak
A31-1163 1776, 1 pak
A31-1164 1777, 1 pak
A31-1165 1778, 1 pak
A31-1166 1780, 1 pak
A31-1167 1781, 1 pak
A31-1168 1781, 1 pak

N.B. duplicaten
A31-1169 1782, 1 pak
A31-1170 1782, 1 pak

N.B. duplicaten
A31-1171 1783 tot april in tweevoud en 1786 2 brieven, 1 pak

A31-1172-1173
Briefwisseling van voornamelijk Pruisische diplomaten in Den Haag
1789-1793. Afschriften 2 pakken

A31-1172 1789 juli-1790, 1 pak
A31-1173 1791-1793, 1 pak
A31-1174 Brieven van een gearresteerd Pruisisch onderdaan genaamd 

Windesheim met en via de Pruisische ambassade in Den Haag
1751. Afschriften 1 omslag

A31-1175-1179
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Briefwisseling van de Pruisische diplomaten in Londen Von 
Maltzahn en de Luzy
1766-1783. Afschriften, in cijfer en ontcijferd 5 pakken

A31-1175 1766, 1768-1770, 1 pak
N.B. in cijfer

A31-1176 1771-1772, 1 pak
N.B. in cijfer

A31-1177 1766-1768, 1 pak
N.B. ontcijferd

A31-1178 1769-1772 en 1775, 1 pak
N.B. ontcijferd

A31-1179 1776-1783, 1 pak
N.B. ontcijferd

A31-1180 Briefwisseling, ook in cijfer, van de secretaris van de Pruisische 
ambassade in Londen Baudouin
1764-1766. Afschriften 1 pak

A31-1181-1184
Briefwisseling, ten dele in cijfer, van de secretaris van de Pruisische
ambassade in Londen Michell
1751-1757 en 1763-1764. Afschriften, ten dele in tweevoud 4 
pakken

A31-1181 1751-1753, 1 pak
A31-1182 1754-1755, 1 pak
A31-1183 1756-1757, 1 pak

N.B. Ten dele in tweevoud
A31-1184 1763-1764, 1 pak

N.B. Ten dele in tweevoud
A31-B-II-1-3c8 Sardinië

A31-B-II-1-3c8 Sardinië
A31-1185 Brief van graaf di Mirabello gevolmachtigd minister van Sardinië in 

Den Haag en minuut-antwoord van Willem V
1790 1 omslag

A31-1186 Briefwisseling met de Sardijnse zaakgelastigde Plenti
1793-1799. Met bijlagen 1 pak

A31-B-II-1-3c9 Trier

A31-B-II-1-3c9 Trier
A31-1187 Briefwisseling van A. von Bollo, vertegenwoordiger van de 

keurvorst van Trier in Den Haag
1777. Afschriften 1 omslag

A31-B-II-1-3c10 Venetië

A31-B-II-1-3c10 Venetië
A31-1188 Geloofsbrief van de Senaat van Venetië voor secretaris Torniello, 

resident te Den Haag, bestemd voor Willem V
1784. Met een vertaling 1 omslag
N.B. Oude code I A 71.
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A31-B-II-1-3c11 Verenigde Staten

A31-B-II-1-3c11 Verenigde Staten
A31-1189 Brieven van George Washington, president van de Verenigde 

Staten van Amerika inzake de benoeming van de gezanten in de 
Republiek, William Short en John Quincy Adams
1792 en 1794 1 omslag

A31-1189-01 Brief van George Washington, president van de Verenigde Staten van Amerika, 
inzake de benoeming van de gezant in de Republiek, John Quincy Adams
22 juli 1794, 1 stuk

Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 
11 april daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn 
ouders overleden gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV 
in 1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar 
overlijden trad de hertog als voogd op voor Willem V en diens in 
1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de voogdij 
in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel 
Christiaan van Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun hoofdverblijf 
tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de 
hertog van Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V 
zitting in de Raad van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij 
die meerderjarigheid op 8 maart 1766. Ook werd hij toen zelf 
bekleed met het bestuur van zijn Nassause vorstendommen, met 
de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het 
adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij de geheime 
zogenaamde “Acte van consulentschap”. Dit zou aan het eind van 
de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De hertog 
werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 
de Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 
1767 te Berlijn in het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige 
dochter van een overleden broer van de Pruisische koning Frederik
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter
wereld. Zij huwde in 1790 Karel George August, erfprins van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik, de erfprins, geboren in 
1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 
1774 geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire 
dienst te Padua in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
kinderen lag voornamelijk in handen van hun moeder. De nauwe 
betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders laten zich goed 
aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.
(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper 
wordende kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den 
Haag nadat de Staten van Holland het bevel over het garnizoen in 
Den Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
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Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo 
te Apeldoorn en de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het 
stadhouderlijk gezag werd door een Pruisische militaire interventie
hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door een 
patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. 
Maar op 18 januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het Franse leger, 
naar Engeland. De ballingschap in dat land zou duren tot eind 
1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met 
een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
Hampton Court dat door koning George III aan zijn neef ter 
beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te 
krijgen mislukten. De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 
betekende het opgeven van die droom. Hoewel Willem V weinig 
op had met de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies van 
het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten behoeve van 
zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot
aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het 
barokslot Oranienstein in het graafschap Nassau-Diez en ten dele 
bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn stoffelijk 
overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder 
van de Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een 
stadhouder die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, maar 
die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn echtgenote en zijn 
dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, toen 
de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise 
stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele 
belangstelling. Zij woonden regelmatig muziek- en 
toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële problemen hield 
Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens ruimtegebrek op het 
Binnenhof royale panden op het Buitenhof aangekocht en 
ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats.
Toch nam de omvang daarvan nog wel toe door incidentele 
aankopen. Ook werden voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de interieurvernieuwing van Huis ten
Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw gebruikte 
vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote 
balzaal, die na 1794 door de volksvertegenwoordiging als 
vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van voorwerpen 
verzameld door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en 
buitenslands verblijvende militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van 
Willem V en zijn gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd 
zeker spreken van een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de mogelijkheid 
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beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer 
permitteren. De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties 
die hij meegenomen had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het merendeel van de 
achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 afgevoerd 
naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, 
na 1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, 
bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? 
Een speurtocht naar het decor waartegen het dagelijks leven van 
de stadhouders Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof, in: Oud 
Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.

A31-B-II-1-3c12 Overig

A31-B-II-1-3c12 Overig
A31-1190 Briefwisseling van de diplomaten Darand, de markies de Breteuil 

en P.A. de Huybert, heer van Kruiningen
1752, 1767-1769. Afschriften 1 pak

A31-1191 Lijst van de pakketten met onderschepte en ontcijferde brieven van
diplomaten in Den Haag, opgesteld door T.I. de Larrey met het oog 
op de deponering van deze collectie in het archief van het kabinet
1773 1 stuk
N.B. Het betreft brieven die tot en met 1766 zijn onderschept.

A31-1192 Brieven van S.E. Croiset inzake onderschepte diplomatieke 
briefwisselingen aan Willem V en aan T.I. de Larrey
1773, 1782 en 1791 1 omslag

A31-1193 Notitie over hetgeen sedert 1752 gepasseerd is tussen P. Lyonnet 
en Nederlandse autoriteiten inzake het ontcijferen van 
onderschepte brieven
ca.1778 1 katern

A31-B-II-1-3d Dossiers over internationale zaken

A31-B-II-1-3d Dossiers over internationale zaken
A31-1194 Dossier met vertrouwelijke informatie over de internationale 

verhoudingen verstrekt door de Nederlandse gezant te Parijs 
Lestevenon van Berkenrode
1771. Met een begeleidende brief van T.I. de Larrey 1 omslag

A31-1195-1196
Stukken betreffende de bescherming van handel en koopvaardij 
door middel van convooiering ter zee na het uitbreken van de 
oorlog tussen Engeland en Frankrijk
1778-1780 2 pakken
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N.B. Oude code I A 24; met eigenhandige aantekeningen van de stadhouder, 
brieven van de hertog van Brunswijk, de Staten-Generaal en verdere 
bestuurscolleges.

A31-1195 1778-1779 juni, 1 pak
A31-1196 1779 jul-1780, 1 pak
A31-1197 Stukken betreffende de betrekkingen van de Republiek met de 

voormalige Engelse koloniën, nu de Verenigde Staten van Amerika, 
en met hun vertegenwoordiger in Den Haag John Adams
1778-1783 1 pak
N.B. Oude code I A 22; bevat ook gegevens over aanbieding van zijn 
geloofsbrieven op 22 april 1782

A31-1198 Brief van T.I. de Larrey ter begeleiding van aantekeningen uit de 
notulen van de geheime raad uit de jaren 1752-1754 met het oog 
op de aanstaande vernieuwing van het handelsverdrag van de 
Republiek met Frankrijk
1779 1 omslag
N.B. Oude code I A 16.

A31-1199 Stukken betreffende de door Engeland op basis van vroegere 
tractaten verlangde steun van de Republiek
1779-1780 1 omslag
N.B. Oude code I A 26.

A31-1199a Stukken betreffende de door de Amerikaanse commandeur Paul 
Jones op de rede van Texel binnengebrachte Engelse prijsschepen 
Serapis en Countess of Scarborough en de meningsverschillen 
daarover ontstaan in de Staten-Generaal
oktober 1779 - maart 1780 1 omslag

A31-1200 Dossier met gegevens over de handelsverdragen van Groot-
Brittannië met andere landen
ca.1780. Met volledig afschrift van het Engels-Russische verdrag 
van 1766 1 omslag
N.B. Oude code I A 18.

A31-1201 Dossier over de onderhandelingen van de Republiek met Rusland 
en de Noordse Staten over een verdrag van gewapende neutraliteit
ter bescherming van handel en scheepvaart ten tijde van oorlog
1780-1782 1 pak
N.B. Oude code I A 27; met brieven van de hertog van Brunswijk en 
eigenhandige aantekeningen van Willem V.

A31-1202 Stukken betreffende de relaties van de Republiek met de pasja van 
Tripoli
1788-1789 1 omslag
N.B. Oude code I A 92.

A31-1203 Stukken betreffende de onlusten in de Oostenrijkse Nederlanden
1789-1790. Met brieven, soms met bijlagen, van Van der Noot en 
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de Belgische Staten-Generaal en met een anoniem plan voor een 
vereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden onder het 
Huis van Oranje 1 omslag
N.B. Op één van de oude omslagen de code I M 70.

A31-1204 Dossier over onderhandelingen in Den Haag over de positie van de 
Zuidelijke Nederlanden afgesloten met de conventie van 10 
december 1790 tussen de keizer en de geallieerde mogendheden
1790 1 pak
N.B. Oude code I A 101.

A31-1205 Stukken betreffende de onderhandelingen over een nieuw 
handelsverdrag met Groot-Brittannië
1790-1791 1 pak
N.B. Oude code I A 103; hierbij een brief van Jan van de Poll aan Wilhelmina van 
Pruisen met een ontwerptekst.

A31-1206 Dossier betreffende de zending van de erfprins naar het Pruisische 
hoofdkwartier te Frankfurt a/d Main om steun aan de Republiek
1792-1793 1 pak
N.B. Een deel van de stukken is afkomstig van Wilhelmina van Pruisen.

A31-1207 Stukken betreffende pogingen om met Frankrijk vrede te sluiten
november-december 1794 1 omslag
N.B. In het secreet besogne waren de heren Brantsen en Repelaer daarmee 
belast.

A31-B-II-1-3e Gevolgen van de Franse Revolutie

A31-B-II-1-3e Gevolgen van de Franse Revolutie
A31-1208 Briefwisseling met Lodewijk graaf van Provence en Karel graaf van 

Artois, broers van Lodewijk XVI
1791-1799 1 omslag
N.B. Oude code I M 76. Bij 14-7-1791 de gedrukte brochure 'Lettre au Roi, leur 
frère', Koblenz 1791; bij 11-5-1792 een brief van F.S.C. graaf van Welderen, 
adjudant bij de graaf van Artois aan Willem V.

A31-1209 Briefwisseling met generaal vicomte de Martange, commissaris in 
Den Haag vanwege de graven van Provence en Artois voor de 
geëmigreerde Franse adel in de Republiek
1793-1798. Met bijlagen, waaronder een brief van de graaf van 
Artois 1 omslag

A31-1210 Brieven van en incidenteel briefwisseling met uitgeweken Franse 
burgers
1792-1799. Deels in afschrift 1 omslag
N.B. Het betreft:
- Barthès de Marmorieres, secretaris van de graaf d'Artois, 1793
- prinses de Berghes, 1792
- prins de Bethune, 1793-1794
- gravin de Bocarme, 1792
- markiezin de Cassini, 1792
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- memorie van de markies de Causans uit het prinsdom Orange met een 
begeleidend schrijven van de bisschop van Auxerre, 1794
- gravin de Monestrot, 1793
- L. Poisonnier des Perrieres, raadsheer in het parlement van Normandië, 1793, 
met een gedrukte bijlage
- Montmorency prins de Robecq, 1796
- de Rohan-Chabot graaf van Jarnac, 1793
- abt Piers van Rumenghen aan de president van de Nationale Conventie, 1793, 
afschrift
- seignoret de Villers, 1796-1799

A31-1211 Brieven van Franse émigré's, overwegend militairen
1792-1799 1 pak

A31-1212 Memories van Franse emigranten over het herstel van Frankrijk, de 
gevaren van de revolutie en de internationale toestand in Europa
1792-1795. Ten dele gedrukt, met aanbiedingsbrieven 1 pak

A31-1213 Adres van de Franse uitgeweken bisschoppen te Brussel aan de 
stadhouder met een verzoek aan hem en aan de Staten-Generaal 
om steun voor de vervolgde geestelijken en een begeleidende brief
van De la Rochefoucauld, kardinaal-aartsbisschop van Rouen
1793 2 stukken

A31-B-II-1-3f Overige stukken

A31-B-II-1-3f Overige stukken
A31-1214 Twee brieven van een generaal Leutrum

1755. Afschriften 1 omslag

A31-1215 Briefwisseling van de Langlade en Hatzel met Franse autoriteiten
1755-1756. Afschriften 1 omslag

A31-1216 Brieven van particulieren over de situatie in Nederland, Engeland 
en hun koloniën
1781. Afschriften 1 omslag
N.B. Op de omslag een aantekening van Willem V dat hij nadien nooit meer 
dergelijke afschriften ontvangen heeft.

A31-1217 Brieven van mr. F.W. Boers, advocaat van de V.O.C. aan de 
raadpensionaris over de onderhandelingen met de Engelsen te 
Parijs
1782. Afschriften 1 omslag
N.B. Oude code I B 5.

A31-1218 Briefwisseling met Cornelis François de Nelis, bisschop van 
Antwerpen
1788-1794 1 omslag
N.B. Oude code I M 39.

A31-1219 Brief van de hadji Ismail Bassa, gouverneur/pasja van Egypte, met 
een vertaling uit het Italiaans en een begeleidend schrijven van de 
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Nederlandse consul te Tunis A.H. Nijssen
1789 1 omslag
N.B. Op de omslag geschreven 'Voyez la correspondance avec Mr. van de Spiegel
du 5 et 7 nov. 1789'.

A31-1220 Brieven van de zich noemende prins Demetrius Commene van 
Trebisonde, een aanbevelingsbrief van de hertog De Broglie en een
begeleidend schrijven van geheimsecretaris De Larrey
1793 1 omslag

A31-1221 Een Spaanse brief van Normandez aan De Lliano, met een vertaling
in de hand van Willem V
z.d. 1 omslag
N.B. Afschriften

A31-B-II-2 In relatie tot de zeven Gewesten, het Landschap Drenthe en de Generaliteitslanden afzonderlijk

A31-B-II-2 IN RELATIE TOT DE ZEVEN GEWESTEN, HET LANDSCHAP 
DRENTHE EN DE GENERALITEITSLANDEN AFZONDERLIJK

A31-B-II-2-1 Gelderland

A31-B-II-2-1 GELDERLAND
A31-B-II-2-1a Algemeen

A31-B-II-2-1a Algemeen

A31-1222-1225
Stukken betreffende bestuurlijke aangelegenheden in het gewest 
Gelderland
1763-1795 4 pakken
N.B. Hierin vooral brieven van lokale overheden en de kwartieren.

A31-1222 1763-1780, 1 pak
A31-1223 1781-1784, 1 pak
A31-1224 1784-1786, 1 pak
A31-1225 1787-1795, 1 pak

A31-1226-1227
Briefwisseling met de Staten van Gelderland over de 
aangelegenheden van het gewest en van de Republiek
1783-1794. Met bijlagen 2 pakken
N.B. Oude code I D 14.

A31-1226 1783-1789, 1 pak
A31-1227 1790-1794, 1 pak

A31-B-II-2-1b Dossiers

A31-B-II-2-1b Dossiers
A31-1228 Stukken betreffende de Gelderse Hogeschool te Harderwijk

ca.1766-1794 1 omslag

A31-1229 Dossier inzake het protest van enkele edelen over de goedkeuring 
van de Staten van hun gewest van de legeruitbreiding en een 
contraprotest van landdrost Bentinck
1781 1 omslag
N.B. Oude code I D 10.
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A31-1230 Stukken betreffende het jachtgericht op de Veluwe
1781, 1785 en 1787 1 omslag

A31-1231 Stukken betreffende het militaire optreden tegen de patriotten in 
Hattem en Elburg in 1786
1787 1 omslag
NB Met een brief van generaal-majoor J.C. van Spengler aan Willem V ter 
begeleiding van de tekst van het verslag door hem aan de Staten van 
Gelderland uitgebracht.

A31-B-II-2-1c Briefwisseling

A31-B-II-2-1c Briefwisseling
A31-1232 Brieven van mr. B.E. Abbinck en anderen uit Groenlo over 

bewegingen van uitgeweken patriotten aan de overzijde van de 
grens
1790 1 stuk

A31-1233 Briefwisseling met de Nijmeegse regenten W. van Balveren en G.W.
van Balveren
1770-1775 en 1787 1 omslag

A31-1234-1235
Briefwisseling met G.G. baron Bentinck van den Aller, landdrost van
de Veluwe
1777-1786. Met bijlagen 2 pakken
N.B. Oude code I D 6.

A31-1234 1777-1784, 1 pak
A31-1235 1785-1786, 1 pak
A31-1236 Briefwisseling met leden van de Arnhemse magistraatsfamilie 

Brantsen
1780-1794 1 pak
N.B. Oude code I D 17; het betreft:
- W.R. Brantsen
- Hendrik Brantsen
- raadsheer D.W.A. Brantsen
N.B. Zie voor mr. G. Brantsen inv.nr. 1028

A31-1237 Brieven van O.W.H. van Bylandt, ambtman van Beesd en Rhenoij
1790 1 omslag

A31-1238 Briefwisseling met leden van het geslacht Van der Capellen
1775-1792 1 pak
N.B. Oude code I D 9; het betreft:
- A.H. van der Capellen tot de Boedelhoff, 1781-1792
- B. van der Capellen tot Rijsselt, 1780-1786
- G.P.C.Th. van der Capellen tot Dorth, 1775 en 1777
- R.J. van der Capellen tot de Marsch, 1779-1783

A31-1239 Briefwisseling met Van Dorth van 't Velde
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1784-1792 1 omslag

A31-1240 Briefwisseling met W. baron van Haersolte, laatstelijk landdrost van
de Veluwe
1783-1791 1 pak
N.B. Oude code I D 19.

A31-1241 Briefwisseling met J.A. van Heeckeren
1782-1783, en F.W.R. van Heeckeren, 1785 1 omslag

A31-1242 Briefwisseling met F.J. baron van Heeckeren van Enghuizen, 
landdrost van de Graafschap
1764 en 1766 1 omslag

A31-1243 Briefwisseling met J.A.D. baron van Heeckeren van Enghuizen, 
laatstelijk schout van Zutphen
1781-1792. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I D 11.

A31-1244 Briefwisseling met J.D.C. baron van Heeckeren van Kell, laatstelijk 
landdrost van de Graafschap
1773-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I D 21; zie ook inv.nrs. 1222-1225 voor officiële correspondentie.

A31-1245-1246
Briefwisseling met A.R. baron van Heeckeren van Suideras, onder 
meer schout van Zutphen en gedeputeerde ter Staten-Generaal
1771, 1776, 1780-1806. Met bijlagen 2 pakken
N.B. Onder de bijlagen rekesten aan de stadhouder van
- B. van Hasselt (bij 23-11-1792)
- A. Francken (bij 13-11-1793)
- J. van der Schoot (bij 4-7-1794)
- J.D. Ruyssenaars (bij 13-4-1796)

A31-1245 1771-1792, 1 pak
A31-1246 1793-1806, 1 pak
A31-1247 Brieven van E. en A.D. van Löben Sels te Zutphen en een minuut-

antwoord
1767 en 1787 1 omslag

A31-1248 Brieven van H.J. baron de Loë, regent te Zutphen
1789-1791. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Onder de bijlagen zijn brochure "Supplément aux recherches sur la vraie 
cause de nos troubles etc.", Zutphen, 1789.

A31-1249 Briefwisseling met J.C. baron van Lynden, ambtman van de 
Overbetuwe
1786-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I D 28.

A31-1250 Briefwisseling met F.G. baron van Lynden van Hemmen, burggraaf 
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van Nijmegen over de zaken van het gewest en de Republiek
1771-1786. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I D 3; onder de bijlagen rekesten aan de stadhouder van J.W. van
Grootenray en J.F.Moltzer.

A31-1251 Briefwisseling met J.E. baron van Lynden van Hemmen, burggraaf 
van Nijmegen
1783-1793. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I D 23.

A31-1252 Briefwisseling met W. baron van Lynden van Hemmen, laatstelijk 
burggraaf van Nijmegen over de zaken van het gewest en de 
Republiek
1771-1787. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I D 4; onder de bijlagen twee brieven uit Zaltbommel (bij 26-12-
1784).

A31-1253 Brief van W. baron van Lynden van Hemmen aan C.P. van Lidth de 
Jeude, burgemeester van Tiel, over het exerceren door het vrijkorps
1784 1 omslag
N.B. Deze brief is met de bijbehorende enveloppes door dr. N. Japikse 
overgebracht uit het archief van koning Willem I.

A31-1254 Briefwisseling met O.F. graaf van Lynden van Nederhemert, onder 
meer burggraaf van Nijmegen
1781-1788. Met bijlagen 1 omslag

A31-1255 Briefwisseling met verdere leden van het geslacht Van Lynden
1777-1802 1 pak
N.B. Het betreft:
- B.C. van Lynden, 1794-1802
- J.C.E. van Lynden, 1794-1802
N.B. Bij 16-5-1800 een brief van lt. ter zee P.N.A.F. van Son aan Willem V
- F.G. van Lynden van Hemmen (jr), 1787 en 1794
- J.D. van Lynden van Landfort, 1777
- J.C.G. van Lynden tot de Park, 1787, 1793
- D. van Lynden tot de Swanenburg, 1788-1791

A31-1256 Briefwisseling met A.W.C. baron van Nagell vóór zijn 
ambassadeurschap in Engeland
1783-1787. Met enkele bijlagen 1 omslag
N.B. Zie ook inv.nrs. 1055-1056; bij 12-8-1787 een rekest van M. de Haas te Den 
Haag aan Willem V.

A31-1257 Briefwisseling met J.H.S. baron van Nagell, landdrost van de 
Graafschap
1771-1784. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I D 5.

A31-1258 Briefwisseling met J.N., G. en G.A. graven van Randwijck
ca.1784-1793 1 pak
N.B. Oude code I D 25.
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A31-1259 Briefwisseling met F.G. baron van Reede van de Parkelaar, 
laatstelijk landdrost van de Veluwe
1778, 1786-1793 1 omslag
N.B. Oude code I D 19.

A31-1260 Briefwisseling met baron van Rouwenoort van den Ulenpas
1770-1785, en met A. baron van Rouwenoort, 1787-1795 1 pak
N.B. Oude code I D 8.

A31-1261 Briefwisseling met A. baron Schimmelpenninck van der Oye, 
landdrost van de Veluwe
1761-1776. Met bijlagen 1 pak
N.B. Onder de bijlagen rekesten van de familie Aalberts (bij 24-8-1771) en Jan 
Bosch (z.d.).

A31-1262 Briefwisseling met W.A. baron Schimmelpenninck van der Oye, 
laatstelijk rechter van Arnhem en in Veluwezoom
1783-1795. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I D 20; onder de bijlagen (bij 18-9-1792) rekesten van D.A. 
Brouwer, W.H. Sloet en F.A. van Vlierden.

A31-1263 Briefwisseling met J.F.G. baron van Spaen van Biljoen, laatstelijk 
president van de Gelderse Rekenkamer
1779-1794 1 pak
N.B. Oude code I D 24.

A31-1264 Briefwisseling met W.A. baron van Spaen van Hardesteijn
1783-1794 en 1797. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I D 24.

A31-1265 Briefwisseling met Z.D.W. baron van Tengnagell van Bronkhorst en 
met zijn zoon L.D.W.C. baron van Tengnagell
1780-1791 1 omslag
N.B. Oude code I D 29.

A31-1266 Briefwisseling met A.J. baron Torck van Rosendael, vooral met 
betrekking tot de jacht in Gelderland
1774, 1778, 1783-1792. Met bijlagen 1 pak

A31-1267 Briefwisseling met J.W. graaf van Welderen, onder meer 
gedeputeerde van Gelderland in de Staten-Generaal, vooral over 
internationale aangelegenheden, maar in 1782 ook over Friese 
zaken
1782-1793 1 pak
N.B. Oude codes I M 42 en I M 56; zie voor zijn correspondentie als ambassadeur 
in Engeland inv.nr. 1067.

A31-1268 Incidentele briefwisseling met en brieven van Gelderse regenten
1771-1794 1 pak
CORRESPONDENTENLIJST



174 A31

- G.A. Bentinck, lid van het stadsbestuur van Hattem, 1785
- Van Brakell, 1786
- W.H. van Broekhuysen, 1788
- graaf van Bylandt van Marienweerd, 1794
- J.W. van Grootenray, burgemeester van Nijmegen, 1786
- J.H. van Kinsbergen, 1786
- W. de Meester, 1786
- A.W.C.W. van Pallandt, drost van Bredevoort, 1771, 1783-1790
- B.G. Plegher, 1789
- G.D. baron Schimmelpenninck van der Oye, 1783, 1793
- J. Schrassert, 1787
- A.O.F. Bomblé Vatebender, 1789-1792
- Th. Vos. Gzn., 1786
- G. Westenberg, 1785
- J.H. van Zuylen van Nijveld, 1782

A31-B-II-2-2 Holland

A31-B-II-2-2 HOLLAND
A31-B-II-2-2a Algemeen

A31-B-II-2-2a Algemeen

A31-1269-1272
Stukken betreffende het verhandelde in de vergaderingen van de 
Staten van Holland
1766-1794. Overwegend gedrukt, incompleet 4 pakken

A31-1269 1766,1769,1771,1774, 1783 en begin 1784, 1 pak
A31-1270 1784 vervolg, 1 pak
A31-1271 1784-1785, 1 pak
A31-1272 1786-1794, 1 pak
A31-1273 Briefwisseling van de stadhouder met de Staten van Holland

1783-1795. Ten dele concepten en minuten, met enkele bijlagen 1 
pak
N.B. Eén brief in aparte omslag met de oude code I E 58.

A31-1274 Lijst van resoluties van de Staten van Holland met 
daarbijbehorende stukken over de periode 22 juni 1786-8 maart 
1787
1786-1787 1 katern

A31-1275-1276
Brieven van Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier te Den 
Haag
1783-1794 2 pakken
N.B. Met bijlagen, ten dele gedrukt zoals de 'poincten van deliberatie' voor de 
vergadering van de Staten van Holland, met enkele concepten/minuten van 
antwoorden van de stadhouder, soms eigenhandig. Bij 1785 als retroactum het 
gedrukte reglement voor Gecommitteerde Raden van 28-08-1751.

A31-1275 1783-1792, 1 pak
A31-1276 1793-1794, 1 pak
A31-1277 Brieven van Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier

1779-1794 1 omslag
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A31-1278 Briefwisseling met mr. A.J. Royer, secretaris van Gecommitteerde 
Raden van het Zuiderkwartier
1771, 1774 en 1781-1796. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I E 31; onder de bijlagen brieven aan Royer van o.m. prof. S.J. 
Brugmans, G.J. van den Bosch, J.C. Hartsinck en Samuel Duval.

A31-1279 Briefwisseling met mr. J. Mossel van Stralen, secretaris van 
Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier
1763-1771. Met bijlagen 1 pak
N.B. Onder de bijlagen o.a. rekesten en brieven van het Oostereind van Texel, 
Tjerk Lolkes te Edam, Jochem Cas te Oostzaan met tekening van een door hem 
ontworpen loodwitmolen, G.Beeldsnijder te Edam en C.Moorenvliedt te 
Medemblik.

A31-1280 Briefwisseling met N. Groot, secretaris van Gecommitteerde Raden 
van het Noorderkwartier
1772-1785. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I E 20; onder de bijlagen brieven van de hertog van Brunswijk, 
ds. S. Blom en P. de Leeuw, baljuw van Den Helder.

A31-1281 Briefwisseling met H. van Stralen Hzn, secretaris van 
Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier
1788-1794 en 1799. Met bijlagen 1 omslag

A31-1282 Ingekomen stukken, merendeels betreffende de onlusten in de 
patriottentijd
1783-1788 1 pak

A31-B-II-2-2b Verzetting van de wet

A31-B-II-2-2b Verzetting van de wet
A31-1283 Stukken betreffende het overleg tussen de stadhouder en de 

Staten van Holland over de instelling van een commissie die zal 
overgaan tot de herziening van de stedelijke besturen
1787 1 omslag

A31-1284 Stukken betreffende de door de stadhouder in de Hollandse 
stadsbesturen aan te brengen veranderingen in samenwerking met
zijn commissarissen W.G.F. graaf Bentinck van Rhoon en mr. Dirk 
Merens, met bijlagen en nagekomen briefwisseling met Merens
1787-1790 1 pak
N.B. Oude code I E 63.

A31-1285 Stukken betreffende de veranderingen aan te brengen in de 
besturen van de Hollandse steden in het algemeen en te 
Amsterdam in het bijzonder in het najaar van 1787, afkomstig van 
J.C. Reigersman
1787 1 pak
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A31-1286-1287
Verbalen van de commissie tot de hervorming van de Hollandse 
stadsbesturen
1787-1790 2 pakken
N.B. Met ten dele gedrukte bijlagen zoals de reglementen voor de schutterijen, 
getekend op de datum van de overhandiging aan de stadhouder 3 februari 1790

A31-1286 Amsterdam, Dordrecht, Haarlem, Leiden, Gouda, Rotterdam en 
Schoonhoven
1787-1790, 1 pak

A31-1287 Gorinchem, Den Briel, Hoorn, Alkmaar, Purmerend, Edam, 
Enkhuizen, Medemblik en Monnikendam
1787-1790, 1 pak

N.B. Het verbaal betreffende Delft berust in het Nationaal Archief 
in het archief van de stadhouderlijke secretarie aldaar. Voor 
Schiedam zie inv.nr. 1290.

A31-1288-1289
Stukken betreffende de herziening van het bestuur van de stad 
Amsterdam en van de schutterij
1787-1792 2 pakken

A31-1288 Dossier over deze aanpassingen 1787-1788; met briefwisseling 
over de grote krijgsraad tot 1792
1787-1792, 1 pak

A31-1289 Verbaal met bijlagen over de hervorming van de schutterij, 
opgesteld door de stadhouderlijke commissarissen G.J.D. baron 
van der Does van Noordwijk en mr. A. Bodt
1788, 1 pak

A31-1290 Verbaal van de commissarissen tot herziening van het bestuur en 
de schutterij van de stad Schiedam
1787. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Sluit aan bij inv.nrs. 1286-1287, maar afwijkende procedure.

A31-1291-1307
Stukken betreffende de verandering van regering en schutterij in 
de Hollandse steden
1787-1792. Met retroacta 1749, 1774, 1776 en 1783 15 omslagen 
en 2 pakken

A31-1291 Dordrecht
1787-1790, met retroactum 1774, 1 omslag

A31-1292 Haarlem
1788-1789, met retroacta 1776, 1 pak

A31-1293 Delft
1787-1791, 1 pak

A31-1294 Leiden
1788-1789, met retroactum 1749, 1 omslag

A31-1295 Gouda
1788-1789, 1 omslag

A31-1296 Rotterdam
1787-1788, met retroactum 1783, 1 omslag
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A31-1297 Gorinchem
1788, 1 omslag

A31-1298 Schiedam
1787, 1792, 1 omslag

A31-1299 Schoonhoven
1787-1788, 1 omslag

A31-1300 Den Briel
1788, 1790, 1 omslag

A31-1301 Alkmaar
1788-1789, 1 omslag

A31-1302 Hoorn
1788, 1 omslag

A31-1303 Enkhuizen
1788-1789, 1 omslag

A31-1304 Edam
1788, 1790, 1 omslag

A31-1305 Monnikendam
1788, 1791, 1 omslag

A31-1306 Medemblik
1788, 1 omslag

A31-1307 Purmerend
1788, 1791, met retroactum 1749, 1 omslag

A31-B-II-2-2c Rechtspraak en openbare orde

A31-B-II-2-2c Rechtspraak en openbare orde
A31-1308 Briefwisseling van de stadhouder met de griffier van het Hof van 

Holland mr. Adriaan Bodt
1783-1794 1 pak
N.B. Oude code I E 67. De brieven van Bodt en Van der Does van Noordwijk 
samen zijn toegevoegd aan het dossier over de hervorming van de 
Amsterdamse schutterij (zie inv.nrs. 1288-1289). Bij 6-7-1793 rekest van ds. 
A.Bowier te Culemborg aan Willem V.

A31-1309 Twee brieven van mr. Johan Boreel de Mauregnault, president van 
de Hoge Raad van Holland en Zeeland
1787-1788 1 omslag

A31-1310 Briefwisseling van de stadhouder met de fiscaal en procureur-
generaal IJsbrant 't Hoen
1774-1788 1 pak
N.B. Oude code I E 34. Bij 22-8-1774 een pamflet over de val van de zwendelaar 
Charles de Swabesso. Bij 1-9-1781 een pamflet in de vorm van een gedicht over 
de zeeslag van 5 augustus 1781.

A31-1311 Briefwisseling van de stadhouder met raadsheer C. Le Leu de 
Wilhelm, naderhand president van het Hof van Holland
1788-1794 1 omslag
N.B. Oude code I E 78. Bij 18-9-1788 de brochure 'Gezangen voor het Groot 
Vocaal en Instrumentaal Muzyk etc' uitgevoerd in de Grote Kerk te Den Haag bij 
de 'heuchelijke nagedachtenisse van de gezegende omwenteling in ons 
vaderland etc'.



178 A31

A31-1312 Briefwisseling van de stadhouder met raadsheer Dirk Merens
1788-1790. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Bij 15-12-1788 brief aan hem van A.J. van der Does te Gouda. Bij 12-5-1789 
brief van het stadsbestuur van Monnikendam aan Willem V en rekest van G. van 
Overvoldt, gewezen secretaris van Schoonhoven aan de stadhouder. Bij 27-11-
1789 brief aan hem van Dirkje Witvliet huisvrouw van Jan Grijfzoe te Leiden. De 
correspondentie van Merens heeft ten dele ook betrekking op de verzetting van 
de wet in Hollandse stadsbesturen na 1787, zie inv.nr.1284.

A31-1313 Briefwisseling van de stadhouder met raadsheer G. van 
Minninghen, naderhand commies-generaal van de Admiraliteit te 
Amsterdam
1786-1794. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Bij 7-8-1794 een pamflet onder de titel 'Aan mijne landgenooten', dat te 
Amsterdam verspreid is. Bij 11-8-1794 een pamflet ondertekend 'bij mij de 
Overtuiging'. Bij 29-9-1794 twee pamfletten van patriotten aan hun 
medeburgers.

A31-1314 Brief van G.J. Persijn, waarin hij de stadhouder verzoekt verschoond
te blijven van de opdracht om als reviseur te dienen bij een proces 
voor de Hoge Justitiekamer van Stad en Lande
1783 1 stuk

A31-1315 Briefwisseling van de stadhouder met de president van het Hof van
Holland, mr. W. Slicher
1773-1787 1 pak
N.B. Oude code I E 27.

A31-1316-1317
Briefwisseling met de procureur-generaal W.C. Vosmaer. Met door 
deze ontvangen informaties over de patriotten, ongewenste 
publicaties, verdachte buitenlanders etc.
1788-1795 2 pakken
N.B. Oude code I M 51 'Informations Secretes'. Sommige brieven dragen echter 
de code I E 34. Bevat enkele 'ongewenste publicaties' b.v. naar aanleiding van 
oproerige bewegingen te Amsterdam.

A31-1316 1788-1792, 1 pak
A31-1317 1793-1795, 1 pak

A31-1318-1319
Rekesten tot vermindering of kwijtschelding van straf in criminele 
zaken
1790-1794 2 pakken
N.B. Met als bijlagen de adviezen van de lokale hoofdofficieren en van het Hof 
van Holland

A31-1318 1790-1792, 1 pak
A31-1319 1792-1794, 1 pak
A31-1320 Stukken betreffende de onrust in Den Haag veroorzaakt door een 

Oranjegezinde groep onder leiding van de heren Vermeulen en 
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Undeen
1782-1783 1 omslag
N.B. Oude code I E 42.

A31-1321 Briefwisseling van de stadhouder met raadsheer Van Hees over de 
berechting van de soldaten op Terschelling die schuldig zijn aan 
roof van aangespoelde goederen
1783 1 omslag

A31-1322-1323
Stukken betreffende de publicist P.L. Verbrugge en zijn advocaat 
mr. W. Bilderdijk, alsmede stukken betreffende Verbrugge's protest 
tegen de intrekking van zijn jaargeld en verzoeken om steun
1783-1794 2 pakken

A31-1322 Dossier van de secretarie
1783-1794, 1 pak

N.B. Oude code I E 48.
A31-1323 Dossier van de thesaurie, met brieven van Willem V en Wilhelmina 

van Pruisen
1783-1794, 1 pak

A31-1324 Stukken betreffende ordeverstoringen in Den Haag op 4 september
1785, waaronder de reactie van het Hof van Holland in de hand van
J.C. Reigersman, vermoedelijk 5 maart 1786 bij de stadhouder 
binnengekomen
1785-1786 1 omslag

A31-1325 Gerechtelijke stukken betreffende de in Den Haag wegens 
verstoring van de openbare orde gevangen genomen Haagse 
kapper François Mourand
1786. Afschriften 1 omslag

A31-1326 Stukken betreffende de politieke gevangenen D.B. Quatrenière 
Disjonval en J.H. des Villates
1787-1789 1 omslag

A31-1327 Stukken betreffende het gerucht over de poging door een Delftse 
apotheker de stadhouderlijke familie te vergiftigen
april 1792 1 omslag
N.B. Met brieven van onder meer raadpensionaris Van de Spiegel en Vosmaer.

A31-B-II-2-2d Ridderschap

A31-B-II-2-2d Ridderschap
A31-1328 Missiven van de Ridderschap en eigenhandige aantekeningen van 

Willem V over vergaderingen van de Ridderschap
ca.1784, 1788-1794 1 pak

A31-1329 Brieven betreffende de opvolging van U.W. graaf van Wassenaer 
Obdam door zijn zoon als lid van de Ridderschap
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1766 1 omslag

A31-1330 Stukken betreffende de verkiezing van nieuwe leden van de 
Ridderschap in 1779
1779 1 omslag
N.B. Oude code I E 13.

A31-1331 Stukken betreffende de belediging van de Ridderschap door 
pensionaris C. de Gijselaar uit Dordrecht
1783-1784 1 omslag
N.B. Oude code I E 47.

A31-1332 Stukken betreffende de bewaring van het grootzegel van Holland 
na het aftreden van Van Bleiswijk als raadpensionaris en de 
benoeming van Van de Spiegel als grootzegelbewaarder
ca.1788 1 omslag
N.B. Oude code I E 64.

A31-1333 Stukken betreffende de benoeming van Van de Spiegel tot 
raadpensionaris van Holland en zijn continuering in dit ambt na vijf 
jaar
1787-1788 en 1792 1 omslag

A31-1334 Briefwisseling van de stadhouder met F.C. van Aerssen van 
Sommelsdijk, tevens drost van Gorinchem
1782-1792 1 omslag
N.B. Betreft meer Gorinchem dan ridderschapszaken; oude code I E 37; 15-5-
1787 met gedrukt reglement voor het garnizoen van Gorinchem, 1737 en 1785.

A31-1335 Briefwisseling met Willem graaf Bentinck van Rhoon
1766-1774 1 omslag
N.B. In een brief van 3 juni 1774 maakt Bentinck melding van een bezoek van de
Franse astronoom Joseph Jêrome le Français de Lalande. Lalande vermeldt in zijn 
verslag van zijn reis door Nederland een diner bij het stadhouderlijk paar op 3 
juni 1774.

A31-1336 Briefwisseling met W.G.F. graaf Bentinck van Rhoon, onder meer lid
van de Admiraliteit van Amsterdam
1786-1794, 1799. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I E 61. Betreft ook het op te richten Korps Landzaten in 1794.

A31-1337 Briefwisseling met H.G. graaf Bentinck van Rhoon, adjudant van 
prins Frederik, over de begeving van een plaats in het bestuur van 
het Hoogheemraadschap Delfland
1793 1 omslag

A31-1338 Briefwisseling met D. van Boetzelaer van Nieuwveen, onder meer 
baljuw van Gorinchem en van Den Haag
1767-1779 1 omslag
N.B. Oude code I E 16. Bij 30-5-1768 brief van N. de Gijselaar te Gorinchem aan 
hem. Bij 6-9-1779 brief van D. Bouwens te Spa aan Willem V.
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A31-1339 Briefwisseling met D. van Boetzelaer van Kijfhoek, tevens lid van 
de Admiraliteit van Amsterdam
1781-1794 1 omslag

A31-1340 Briefwisseling met W. baron van der Does van Noordwijk, onder 
meer baljuw van Den Haag en drossaard van Heusden
1771, 1775-1787. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I E 23. De laatste brief meldt zijn overlijden.

A31-1341 Briefwisseling met zijn zoon G.J.D. baron van der Does van 
Noordwijk
1787-1793 1 omslag
N.B. Oude code I E 23.

A31-1342 Briefwisseling met generaal A.J. baron van der Duyn van Maesdam, 
voornamelijk over aangelegenheden van de Ridderschap
1783-1785 1 omslag
N.B. Oude code I E 49. Voor militaire correspondentie zie ook inv.nr.1915. 
Hieraan toegevoegd één brief van W. baron van der Duyn van Maesdam, 1794.

A31-1343 Briefwisseling met A. graaf van Gronsveld-Diepenbrock, onder 
meer baljuw van Gooiland
1763-1772 1 omslag
N.B. Met als bijlagen o.a. 'Histoire de la vie du comte de Gronsveld écrite par lui 
même et communiqué à S.A.S. en avril 1766'. Bij 14-2-1767 een brief van H. 
Cannegieter Jzn. te Amsterdam aan Willem V. Bij 23-7-1771 een rekest aan 
Willem V van J. van Thiel, kamerbewaarder van de Generaliteitsrekenkamer.

A31-1344 Briefwisseling met J.J. graaf van Wassenaer Obdam
1771-1778 1 omslag

A31-1345 Briefwisseling met C.G. graaf van Wassenaer Twickel
1785-1794. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Toegevoegd de minuut van een brief aan zijn zoon J.U.W. van Wassenaer.

A31-1346 Briefwisseling met W.L. graaf van Wassenaer Starrenburg
1786-1792 1 omslag
N.B. Toegevoegd een brief van een graaf van Wassenaer Starrenburg uit 1793.

A31-1347 Briefwisseling met W.F.H. baron van Wassenaer van Catwijk
1786-1792 1 omslag
N.B. Oude code I E 77. Betreft ten dele de stad Den Briel. Toegevoegd de minuut 
van een brief aan zijn vader Willem van Wassenaer.

A31-B-II-2-2e Stemhebbende Steden in het Zuiderkwartier

A31-B-II-2-2e Stemhebbende Steden in het Zuiderkwartier
A31-B-II-2-2e1 Dordrecht

A31-B-II-2-2e1 Dordrecht
A31-1348 Brieven van het stadsbestuur van Dordrecht
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1784, 1793 en 1794 1 omslag

A31-1349-1350
Stukken betreffende de magistraatsbestelling te Dordrecht en de 
onenigheden in het stadsbestuur
1782-1786 1 pak en 1 omslag

A31-1349 1782-1785, 1 omslag
N.B. oude code I E 40

A31-1350 1782-1786, 1 pak
N.B. grotendeels afkomstig van J.C. Reigersman

A31-1351 Brief van pensionaris J.J. Perduyn inzake het regeringsreglement 
van Dordrecht
1789 1 omslag

A31-1352 Briefwisseling met G. Beelaerts van Wieldrecht, P.M. Beelaerts van 
Emmichoven, G. Beelaerts van Blokland en P. Beelaerts van 
Blokland
1787-1795 1 omslag

A31-1353 Brieven van hoofdofficier J. van den Brandeler
1787-1794 1 omslag
N.B. 1787 is van D. Bouwens en Van den Brandeler samen.

A31-1354 Briefwisseling met burgemeester J. Karsseboom
1765-1779 1 pak
N.B. Op de omslag in het handschrift van de hertog van Brunswijk 'Op de 
geheime secretarie van Zijne Hoogheid gedeponeerd den 30. Mey 1771'. De 
laatste brief meldt het overlijden van Karsseboom.

A31-1355 Brieven van leden van de familie Onderwater
1778, 1789-1793 1 omslag

A31-1356 Briefwisseling met burgemeester mr. H. Repelaer
1773, 1777-1794 1 pak
N.B. Oude code I E 21.

A31-1357 Briefwisseling met burgemeester B. van Slingelandt en schepen 
J.D. van Slingelandt
1791-1794 1 omslag
N.B. Oude code I E 83.

A31-1358 Briefwisseling met burgemeester A.A. van Tets van Goudriaan, 
onder meer baljuw van Zuid-Holland
1770, 1784-1791. Met een gedrukte publicatie van het baljuwschap
d.d. 12 november 1787 1 omslag
N.B. Oude code I E 83.

A31-1359 Briefwisseling met burgemeester P.H. van de Wall, onder meer 
curator van de Leidse universiteit
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1784-1789. Met bijlage 1 omslag
N.B. 13-5-1784 is geadresseerd aan W. baron van Lynden van Hemmen; bij 12-1-
1787 een solllicitatie van P.M. Beelaerts van Emmichoven.

A31-B-II-2-2e2 Haarlem

A31-B-II-2-2e2 Haarlem
A31-1359a Memorie betreffende een conflict bij de benoeming van 

burgemeesters in Haarlem in 1757, opgesteld voor Willem V
december 1759 3 stukken
NB Bevat ook een lijst met een korte samenvatting van een aantal documenten 
over het conflict en een afschrift van de vroedschap van Haarlem van 12 
augustus 1748.

A31-1360 Brieven van het stadsbestuur van Haarlem
1765, 1784-1790 en 1794. Met bijlagen 1 omslag

A31-1361 Stukken betreffende de problemen tussen de magistraat van 
Haarlem en de kerkenraad over de beroeping van ds. Brouwer
ca.1765 1 omslag
N.B. Met een brief van burgemeester Van Zanen aan de hertog van Brunswijk.

A31-1362 Briefwisseling inzake het vacante pensionarisschap
1775 1 omslag

A31-1363 Briefwisseling met burgemeester J.G. Decker
1786-1794 1 omslag
N.B. Oude code I E 80.

A31-1364 Briefwisseling met pensionaris W. Jager
1787-1794 1 omslag
N.B. 8-5-1788 brief van burgemeester Graswinckel en Jager samen, met een 
gedrukt exemplaar van het reglement op de benoeming van leden van de 
stedelijke regering.

A31-1365 Briefwisseling met burgemeester Pieter Vermeulen
1775-1794 1 pak
N.B. Bij 17-8-1787 een gedrukt concept regeringsreglement; bij 5-8-1789 
stukken met betrekking tot militairen die zich in Kennemerland misdragen 
hebben.

A31-1366 Briefwisseling met burgemeester R.F. van Zanen
1766-1775. Met bijlagen 1 pak

A31-1367 Briefwisseling met Haarlemse regenten
1766-1784 en z.d. 1 pak
N.B. Het betreft:
- C. Baart, 1782
- C.P. Camerling, 1784
- D.J. Camerling, 1766-1767
- J.F.G. van Friesheim, 1774-1775
- J.F. Parvé, 1774-1781
- G. Patijn, z.d.
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- E. Testart, 1768
- J. Witte, 1767-1768

A31-B-II-2-2e3 Delft

A31-B-II-2-2e3 Delft
A31-1368 Brief van het stadsbestuur van Delft

1794 1 stuk

A31-1369 Briefwisseling met burgemeester J.C. van Alderwerelt
1786-1787 1 omslag

A31-1370 Briefwisseling met pensionaris G.B. Emants, later secretaris van 
Gedeputeerde Raden van het Zuiderkwartier
1783-1790 en 1793 1 omslag
N.B. Oude code I E 50. Bij 30-12-1785 brief van het stadsbestuur van Delft met 
voordrachten ter nominatie. Bij 1-3-1793 een brief van G. Corver Hooft aan 
Emants.

A31-1371 Briefwisseling met burgemeester Jacob Gael
1774 1 omslag

A31-1372 Briefwisseling met burgemeester A. van der Goes, tevens baljuw 
van Oudewater
1785 1 omslag
N.B. Op één brief de code I E 8.

A31-1373 Brieven van burgemeester W. Verbrugge
1786 en 1789 2 stukken

A31-1374 Brieven van de regenten W.D. Appel, J.L.D. Bruyn, F. van Lidth de 
Jeude en A. van Schuylenburg
1786, 1788 en 1794 1 omslag

A31-B-II-2-2e4 Leiden

A31-B-II-2-2e4 Leiden
A31-1375 Brieven van de Grote Vroedschap en van het stadsbestuur van 

Leiden
1784 en 1790 2 stukken

A31-1376 Brief van de krijgsraad van de Leidse schutterij
1793. Met bijlagen 1 omslag

A31-1377 Ondervraging door de baljuw van Leiden op verzoek van de 
universiteit van de doopsgezinde predikant F.A. van der Kemp 
vanwege zijn publicatie "Leerzang aan de Heeren Eisinga etc."
1780. Afschrift 1 omslag
N.B. Oude code I E 25.

A31-1378 Brieven van mr. W.C. Boers, pensionaris te Leiden
1788 1 omslag
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A31-1379 Briefwisseling met burgemeester J. Hubrecht
1779, 1788-1793. Met bijlagen 1 omslag

A31-1380 Brieven van vroedschap A. van Heusden
1783-1790 1 omslag
N.B. In 1785 een brief van zijn echtgenote.

A31-1381 Brieven van de regenten A.G. van Boetzelaer, Hendrik van Buren, 
J.H. van Damme, Johan Gael en G. van Staveren
1777, 1787-1792 1 omslag

A31-B-II-2-2e5 Amsterdam

A31-B-II-2-2e5 Amsterdam
A31-1382 Lijsten van de stadsbestuurders van Amsterdam in 1778 ter 

notificatie aan de stadhouder gezonden
1778 1 omslag

A31-1383 Briefwisseling met het stadsbestuur van Amsterdam
1783-1787 en 1793-1794. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Eén brief is overgebracht uit de Engelse gezantschapscorrespondentie, 
inv.nr. 1094.

A31-1384 Extracten uit de resoluties van de vroedschap van Amsterdam 
inzake een rekest van de Grote Krijgsraad om tot vervulling van 2 
vacante burgemeestersplaatsen te komen
juli 1787 1 omslag

A31-1385 Stukken betreffende het herstel van het stadhouderschap in 
Amsterdam, waaronder de briefwisseling van het stadsbestuur met
het hoofd van de Pruisische troepen, K.W.F. hertog van Brunswijk
1787 1 omslag
N.B. Door de hertog vermoedelijk aan Wilhelmina van Pruisen gegeven; met 
aantekeningen van haar hand.

A31-1386 Brief van de kolonels van de schutterij
1790. Met bijlage 2 stukken

A31-1387 Briefwisseling met hoofdofficier W.C. Backer
1787-1791 1 omslag
N.B. Oude code I E 76.

A31-1388 Brieven van de bankier J. Bourcourd
1787-1794 1 omslag
N.B. Betreft ook V.O.C.- en W.I.C.-aangelegenheden.

A31-1389 Briefwisseling met J.C. Hartsinck, lid van de vroedschap te 
Amsterdam, sommige brieven samen met andere directeuren van 
de "Opregte Vaderlandsche Societeit" aldaar
1787-1793 1 omslag
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N.B. Zie voor Hartsinck verder de inv.nrs. 457, 1278 en 2258.

A31-1390 Briefwisseling met burgemeester P.C. Hasselaer
1775, 1783, 1789-1794 1 omslag
N.B. Betreft ook VOC-aangelegenheden.

A31-1391 Brief namens president burgemeester G. Hooft met de mededeling,
dat hij door ongesteldheid zijn opwachting niet kan maken
1777 1 stuk

A31-1392 Briefwisseling met G. Corver Hooft
1786-1795. Met bijlagen 1 omslag
N.B. De laatste twee brieven zijn geadresseerd aan de erfprins.

A31-1393 Briefwisseling met burgemeester J.E. Huydekoper, heer van 
Maarseveen
1769, 1786, 1794 1 omslag

A31-1394 Briefwisseling met pensionaris D.A. Meerman van der Goes
1787, 1791-1795 1 omslag
N.B. Oude code I E 81. Zie voor hem ook inv.nr.1787.

A31-1395 Briefwisseling met burgemeester Jan van de Poll
1788-1790, en met de president-schepen J. Wolters van de Poll, 
1794 1 omslag

A31-1396 Briefwisseling met de Amsterdamse burgemeester J. Rendorp, heer 
van Marquette
1776-1791. Met een brief van zijn weduwe, 1792 1 pak
N.B. Betreft ook Surinaamse aangelegenheden en de inschrijving door Willem V 
van 3000 kapitaal op de Loosdrechtse porseleinfabriek De Mol in 1779-1780; in 
1781 bij deze correspondentie een brief van de hertog van Brunswijk aan De 
Larrey.

A31-1396-3 Brief van Willem V aan J. Rendorp
3 februari 1780, 1 stuk

Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 
11 april daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn 
ouders overleden gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV 
in 1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar 
overlijden trad de hertog als voogd op voor Willem V en diens in 
1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de voogdij 
in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel 
Christiaan van Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun hoofdverblijf 
tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de 
hertog van Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V 
zitting in de Raad van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij 
die meerderjarigheid op 8 maart 1766. Ook werd hij toen zelf 
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bekleed met het bestuur van zijn Nassause vorstendommen, met 
de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het 
adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij de geheime 
zogenaamde “Acte van consulentschap”. Dit zou aan het eind van 
de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De hertog 
werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 
de Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 
1767 te Berlijn in het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige 
dochter van een overleden broer van de Pruisische koning Frederik
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter
wereld. Zij huwde in 1790 Karel George August, erfprins van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik, de erfprins, geboren in 
1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 
1774 geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire 
dienst te Padua in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
kinderen lag voornamelijk in handen van hun moeder. De nauwe 
betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders laten zich goed 
aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.
(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper 
wordende kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den 
Haag nadat de Staten van Holland het bevel over het garnizoen in 
Den Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo 
te Apeldoorn en de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het 
stadhouderlijk gezag werd door een Pruisische militaire interventie
hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door een 
patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. 
Maar op 18 januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het Franse leger, 
naar Engeland. De ballingschap in dat land zou duren tot eind 
1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met 
een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
Hampton Court dat door koning George III aan zijn neef ter 
beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te 
krijgen mislukten. De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 
betekende het opgeven van die droom. Hoewel Willem V weinig 
op had met de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies van 
het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten behoeve van 
zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot
aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het 
barokslot Oranienstein in het graafschap Nassau-Diez en ten dele 
bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn stoffelijk 
overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder 
van de Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een 
stadhouder die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, maar 
die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn echtgenote en zijn 
dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, toen 
de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
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zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise 
stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele 
belangstelling. Zij woonden regelmatig muziek- en 
toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële problemen hield 
Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens ruimtegebrek op het 
Binnenhof royale panden op het Buitenhof aangekocht en 
ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats.
Toch nam de omvang daarvan nog wel toe door incidentele 
aankopen. Ook werden voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de interieurvernieuwing van Huis ten
Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw gebruikte 
vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote 
balzaal, die na 1794 door de volksvertegenwoordiging als 
vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van voorwerpen 
verzameld door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en 
buitenslands verblijvende militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van 
Willem V en zijn gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd 
zeker spreken van een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de mogelijkheid 
beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer 
permitteren. De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties 
die hij meegenomen had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het merendeel van de 
achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 afgevoerd 
naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, 
na 1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, 
bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? 
Een speurtocht naar het decor waartegen het dagelijks leven van 
de stadhouders Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof, in: Oud 
Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.

A31-1397 Briefwisseling van de stadhouder met de Amsterdamse 
burgemeester M. Straalman, tevens bewindhebber van de V.O.C.
1766-1795. Met in 1778 en 1779 enkele brieven van de hertog van 
Brunswijk aan De Larrey ter begeleiding van de brieven van 
Straalman 1 pak
N.B. Oude code I E 11. Zie verder brieven van Straalman als bijlagen bij de 
brieven van De Larrey aan de stadhouder, inv.nrs. 916-921.

A31-1398 Briefwisseling met Amsterdamse regenten
1767, 1773, 1780, 1787-1790 1 pak
N.B. Het betreft:
- G.P. Boudaen, 1773
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- Burgemeester W.G. Dedel, 1780, 1787
- Burgemeester J. Elias, 1790
- Burgemeester N. Faas, 1787
- Schepen Pieter Graafland, 1789
- Schepen W. van Heemskerck, 1767
- Oud-schepen J.F. d'Orville, 1788

A31-1399 Brieven van Isaac van Helsdingen, een voorstander van het 
Oranjehuis, met voorstellen voor versterking van de zaak van de 
stadhouder in Amsterdam
1787 1 omslag

A31-B-II-2-2e6 Gouda

A31-B-II-2-2e6 Gouda
A31-1400 Brieven van het stadsbestuur en van presiderend burgemeester Fr. 

de Meij
1784-1791. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Bij 1791 een gedrukte publicatie met de samenstelling van het 
stadsbestuur.

A31-1401 Brief van B. van der Does, tevens dijkgraaf van de Krimpenerwaard
1788 1 omslag

A31-1402 Briefwisseling met Willem van der Hoeve, tevens baljuw van 
Woerden
1783-1790 1 omslag
N.B. Hierbij een brief van het ambachtsbestuur van Bodegraven aan Van der 
Hoeve, 1788.

A31-1403 Briefwisseling met burgemeester Noordberg, heer van 
Bleskensgrave
1785 en 1787 1 omslag

A31-1404 Briefwisseling met burgemeester A.P. Twent, in 1788 tevens 
commissaris-deciseur te Maastricht
1781-1791 1 omslag
N.B. Oude code I E 351/2

A31-1405 Brieven van pensionaris mr. H. van Wijn
1787. Met bijlagen 1 omslag

A31-B-II-2-2e7 Rotterdam

A31-B-II-2-2e7 Rotterdam
A31-1406 Brieven van het stadsbestuur van Rotterdam

1784, 1787-1795 1 omslag

A31-1407 Attestatie van de vroedschap H. van Beeftingh tijdens een 
audientie aan de stadhouder overgegeven ter zuivering van de 
beschuldiging dat hij giften heeft gegeven ter verkrijging van zijn 
vroedschapsplaats zoals beweerd in een pamflet van O.Z. van 
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Haren, met notities van de secretarie
1761. Afschriften 1 omslag

A31-1408 Briefwisseling tussen ds. J.J. le Sage ten Broek te Rotterdam en ds. 
A. Maclaine te Den Haag over de leerzuiverheid van een 
theologische publicatie van laatstgenoemde
1778. Afschriften 1 omslag

A31-1409 Rekest van burgers te Rotterdam aan hun stadsbestuur inzake de 
oprichting van een korps vrijwillige schutters
1783. Afschriften 1 omslag
N.B. Oude code I E 44.

A31-1410-1411
Stukken betreffende de magistraatsbestelling te Rotterdam en de 
onenigheden in het stadsbestuur, waaronder afschriften, gedrukte 
stukken en concepten afkomstig van J.C. Reigersman
1784-1787 2 pakken

A31-1410 1784-1787, 1 pak
N.B. Oude code I E 57

A31-1411 1786 afkomstig van J.C. Reigersman, 1 pak
A31-1412 Rekest van inwoners van Rotterdam ter aanbieding van de prent 

met de illuminaties bij gelegenheid van het herstel van het 
stadhouderschap
1787. Met als bijlage de tekst van de toespraak van de 
hoofdofficier mr. R.F. van Staveren tot de vrijwillige burgerwacht 1 
omslag

A31-1413 Brief van burgemeester J. Bichon van IJsselmonde
1787 1 stuk

A31-1414 Briefwisseling met J.H. Collot d'Escury, vroedschap te Rotterdam, 
naderhand ook dijkgraaf van Schieland en president van de Raad 
van State
1776-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I E 12.

A31-1415 Brieven van de regenten H.C. de Groot en J.C. Cornets de Groot
1767-1776 en 1786-1795 1 omslag

A31-1416 Briefwisseling met G.K. graaf van Hogendorp, onder meer 
pensionaris te Rotterdam
1784, 1787-1795 en 1801. Met bijlagen 1 pak
N.B. Onder de bijlagen het verslag van zijn reis door de Amerikaanse republiek 
(1784) en de gedrukte 'Verklaaring aan het staatsbewind over de staatsregeling' 
(1801).

A31-1417 Briefwisseling met mr. R.F. van Staveren, vroedschap van de stad 
Rotterdam
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1785-1786 1 omslag

A31-1418 Briefwisseling met I. van Teylingen, onder meer vroedschap en 
bewindhebber van de V.O.C
1782-1787. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I E 55. Zie voor zijn overige correspondentie de inv.nrs. 1778-
1779 en 2152-2153.

A31-B-II-2-2e8 Gorinchem

A31-B-II-2-2e8 Gorinchem
N.B. zie ook inv.nrs. 1334 en 1338

A31-1419 Brieven van het stadsbestuur van Gorinchem en van N. de 
Gijselaar aldaar
1784-1795. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Onder de bijlagen het in 1788 hernieuwde reglement voor het garnizoen, 
gedrukt.

A31-1420 Briefwisseling met burgemeester J.G. van Hoeij, tevens drossaard 
van Heusden
1788-1789 1 omslag
N.B. Oude code I E 68.

A31-1421 Brieven van G. van Lom en C. van Bijleveld, vroedschappen van 
Gorinchem
1787-1788 1 omslag

A31-B-II-2-2e9 Schiedam

A31-B-II-2-2e9 Schiedam
A31-1422 Stukken betreffende het stadsbestuur van Schiedam in het 

algemeen en de conventie gemaakt tussen leden van het bestuur 
in het bijzonder
1782-1783 1 omslag
N.B. Oude code I E 35.

A31-1423 Brief waarin het stadsbestuur van Schiedam zich verantwoordt 
voor haar standpunt in de Staten van Holland over een conflict 
tussen de stadhouder en de stad Alkmaar inzake de 
regeringsbestelling
1784 1 stuk

A31-1424 Rekest van een groot aantal ingezetenen van Schiedam om na de 
omwenteling van september 1787 een nieuw regeringsbestel te 
doen ondersteunen door een vast garnizoen
z.d. [1787]. Met kopie 1 omslag

A31-1425 Briefwisseling met vice-admiraal burgemeester D. Pichot
1783-1788 1 omslag

A31-1426 Briefwisseling met burgemeester D. Doom
1793 1 omslag
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A31-1427 Brieven van de vroedschap W.H. Keuchenius en de naar Antwerpen 
uitgeweken oud-burgemeester B.J. Pielat van Bulderen
1787-1788. Met bijlagen 1 omslag

A31-B-II-2-2e10 Schoonhoven

A31-B-II-2-2e10 Schoonhoven
A31-1428 Stukken betreffende het bestuur van de stad Schoonhoven

1781-1785 1 omslag
N.B. Hierin brieven geadresseerd aan de commies G.C. Blanken en stukken 
afkomstig van J.C. Reigersman.

A31-1429 Brieven van het stadsbestuur van Schoonhoven met extracten uit 
de resoluties van de vroedschap
1789-1794 1 omslag

A31-1430 Brieven van burgemeester D. Hoola van Nooten
1787-1789 1 omslag

A31-1431 Brieven van C. de Jonge betreffende Nieuwpoort en Schoonhoven
1778 en 1788 2 stukken

A31-1432 Brieven van G.J. Scheltus uit Schoonhoven met aantekeningen over
de patriotten in deze stad
1787 en 1794. Met bijlagen 1 omslag

A31-1433 Brieven van Dirk de Weille, vroedschap te Schoonhoven
1787. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Overgebracht uit het archief van Wilhelmina, inv.nr. 424.

A31-B-II-2-2e11 Den Briel

A31-B-II-2-2e11 Den Briel
N.B. zie ook inv.nr.1347.

A31-1434 Stukken betreffende de geschillen in de vroedschap en onder de 
burgerij van Den Briel, waaronder stukken afkomstig van J.C. 
Reigersman
1783-1787 1 omslag

A31-1435 Briefwisseling met burgemeester A. van der Sluis van Den Briel
1777-1789. Met bijlagen, waaronder een gedrukte publicatie d.d. 5 
maart 1785 1 pak
N.B. Oude code I E 38.

A31-1436 Brieven van de Brielse regenten O. Gevaerts en J. Camper
1788-1789 1 omslag

A31-1437 Brief van P. Graafland te Den Briel over de samenstelling van de 
schepenbank van het stadje Heenvliet
1781 1 stuk
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A31-B-II-2-2f Niet-stemhebbende plaatsen in het Zuiderkwartier

A31-B-II-2-2f Niet-stemhebbende plaatsen in het Zuiderkwartier
A31-B-II-2-2f1 Den Haag

A31-B-II-2-2f1 Den Haag
N.B. zie ook inv.nr.1338.

A31-1438 Twee brieven van Dirk Merens en C. de Perponcher over hun 
bemoeienis met het beroepen door de Haagse kerkenraad van ds. 
Serrurier en een dankbrief van Serrurier aan Willem V
1767 1 omslag

A31-1439 Stukken betreffende de Haagse schutterij, waaronder brieven van 
burgemeester J. Slicher en de magistraat van Den Haag
1776, 1783 en 1786-1787 1 omslag
N.B. Bij 1776 ook notities van de raadpensionaris en de hertog van Brunswijk.

A31-1440 Pro memoria over de financiële middelen van Den Haag
ca.1785. Afschrift 1 stuk

A31-1441 Brief van F. van der Hoop, thesaurier van Den Haag, inzake 
continuatie in zijn ambt
1787 1 stuk

A31-B-II-2-2f2 Heusden

A31-B-II-2-2f2 Heusden
N.B. zie ook inv.nrs.1340, 1420, 1446 en 1950.

A31-1442-1443
Stukken betreffende de geschillen over het bestuur van de stad 
Heusden
1783-1785 1 omslag en 1 pak

A31-1442 Stukken gericht aan en bestemd voor de stadhouder onder meer 
van burgemeester A. Rauw
1783-1785, 1 omslag

A31-1443 Stukken gewisseld tussen de adviseurs van de stadhouder Ferrand,
Gallé, Van Oldenbarnevelt genaamd Witte Tullingh en Reigersman
1783-1784, 1 pak

A31-1444 Brieven van de gewezen subsituut-drossaard van Heusden F.A. 
Gerlach over militaire activiteiten
1787 1 omslag

A31-B-II-2-2f3 Vlaardingen

A31-B-II-2-2f3 Vlaardingen
A31-1445 Briefwisseling met P.C. van Leyden, heer van Vlaardingen en 

Vlaardingerambacht en baljuw van Vlaardingen, en brief van het 
stadsbestuuur van Vlaardingen naar aanleiding van zijn overlijden
1780-1787, 1788 1 omslag
N.B. Toegevoegd correspondentie met zijn zoon D. van Leyden, 1789 en 1794, 
ook betreffende de huur van diens Leidse woning ten behoeve van de erfprins.
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A31-B-II-2-2f4 Overig

A31-B-II-2-2f4 Overig
A31-1446 Brieven aan de stadhouder van Naarden, Goedereede, Oudewater, 

Nieuwpoort, Vianen, Beverwijk, Woerden, Besoijen, De Klundert, 
Heusden, Geertruidenberg, het baljuwschap Zuid-Holland en een 
minuut-brief aan Willemstad
1784-1794 1 omslag

A31-B-II-2-2g Stemhebbende Steden in het Noorderkwartier

A31-B-II-2-2g Stemhebbende Steden in het Noorderkwartier
A31-B-II-2-2g1 Alkmaar

A31-B-II-2-2g1 Alkmaar
A31-1447 Briefwisseling met het stadsbestuur van Alkmaar

1777, 1784, 1789 en 1790. Met bijlagen 1 omslag

A31-1448 Briefwisseling met burgemeester G. van der Mieden
1778-1780 1 omslag
N.B. Oude code I E 22.

A31-1449 Briefwisseling met burgemeester P. Ouwens
1779-1786 1 omslag

A31-1450 Briefwisseling met burgemeester D. Ras
1773, 1778-1784 1 omslag
N.B. Oude code I E 17.

A31-1451 Briefwisseling met burgemeester G.M. du Tour en met J. du Tour
1774-1781, 1784 en 1787 1 omslag
N.B. Oude code I E 18. Voor mevrouw Chatelain-du Tour zie inv.nr.599.

A31-1452 Brieven van de vroedschappen P. Binkhorst, C. van Foreest en W.H. 
van Nassau-Woudenberg
1778-1789 1 omslag

A31-B-II-2-2g2 Hoorn

A31-B-II-2-2g2 Hoorn
A31-1453 Brieven van het stadsbestuur van Hoorn

1781-1795. Met bijlagen 1 omslag

A31-1454 Stukken betreffende de magistraatsbestelling te Hoorn en de 
onenigheden in het stadsbestuur
1786 1 pak
NB Ten dele afkomstig van J.C. Reigersman, deels concepten.

A31-1455 Brieven van P. Binkhorst
1767-1774 1 omslag

A31-1456 Brieven van J.N. Crap en W.N. Crap
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1766-1777 1 omslag
N.B. Betreft ook de V.O.C.

A31-1457 Briefwisseling met pensionaris M. Merens
1787-1793 1 omslag

A31-1458 Brieven van de regenten B.F. en W. Carbasius, A. Cromhout, H. de 
Hart, J. Jager en J. van der Ramshorst te Hoorn
1766 en 1773-1794 1 omslag

A31-B-II-2-2g3 Enkhuizen

A31-B-II-2-2g3 Enkhuizen
A31-1459 Brieven van de stad Enkhuizen

1776, 1782-1785 1 omslag

A31-1460 Minuten van brieven aan de presiderend burgemeesters van 
Enkhuizen Van Stralen Hzn en Van Vos
1785-1786 1 omslag
N.B. Oude code I E 60.

A31-1461 Briefwisseling met vroedschap A. van der Willige
1776, 1781, 1785-1787 1 omslag
N.B. Oude code I E 321/2.

A31-1462 Brieven van de Enkhuizense regenten J.H. van Bleiswijk, A.J. en F. 
Duyvensz, P. du Puy en C.J. Vaillant
1766-1794 1 omslag

A31-B-II-2-2g4 Edam

A31-B-II-2-2g4 Edam
A31-1463 Stukken betreffende de stad Edam

1785-1786. Ten dele afschriften 1 omslag

A31-1464 Briefwisseling met vroedschap mr. G. Beeldsnijder te Edam, tevens 
lid van de Admiraliteit van Amsterdam
1767-1789. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Oude code I E 10. In 1767 ook een brief van H. Boot aan de stadhouder; in 
sept. 1780 een brief van Willem May aan Beeldsnijder en 25-7-1782 met een 
brief van R. Boot aan dezelfde.

A31-1465 Brieven van R. Pont en van R. Boot
1776, 1784-1793 1 omslag

A31-B-II-2-2g5 Monnikendam

A31-B-II-2-2g5 Monnikendam
A31-1466 Brief van het stadsbestuur van Monnikendam

1784 1 stuk
N.B. Zie tevens inv.nr.1312.

A31-1467 Brieven van burgemeester H.G. Nahuys en van H.J. Nahuys
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1767-1775 1 omslag

A31-1468 Brieven van A. van Sanen, burgemeester te Monnikendam
1767, 1771-1776 1 omslag

A31-1469 Brieven van Dirk Claus en A. van Maurik, regenten van 
Monnikendam
1771, 1779 en 1795 1 omslag

A31-B-II-2-2g6 Medemblik

A31-B-II-2-2g6 Medemblik
A31-1470 Briefwisseling met J. Pan, burgemeester en hoofdofficier van 

Medemblik
1771, 1779-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Betreft ook de West-Friese Admiraliteit; oude code I E 28. Brief uit 1771 is 
gericht aan raadpensionaris Steyn.

A31-1471 Brieven van een groep vroedschappen en van C.E. Gerdenier
1784, 1786 en 1788 1 omslag

A31-B-II-2-2g7 Purmerend

A31-B-II-2-2g7 Purmerend
A31-1472 Brief van het stadsbestuur van Purmerend en van vroedschap A.J. 

Menger
1776. Met bijlage 1 omslag

A31-1473 Stukken betreffende de regeringsbestelling te Purmerend, 
afkomstig van adviseur J.C. Reigersman
1784 1 omslag

A31-1474 Briefwisseling met W. Blijdenbergh, burgemeester van Purmerend, 
tevens baljuw van de Beemster en de Wormer
1759, 1761, 1766-1775 1 pak
N.B. Bij 22-8-1773 een brochure van het echtpaar ds. Wolf-Bekker over het 
bezoek van Willem V aan de Beemster.

A31-1475 Briefwisseling met vroedschap en hoofdofficier Ph.R. Boon
1776-1780. Met bijlagen 1 pak
N.B. Bij 5-5-1777 een gedrukte publicatie met overzicht van het bestuur van 
Purmerend.

A31-1476 Briefwisseling met burgemeester en later hoofdofficier L. 
Peereboom
1776-1788 1 pak
N.B. Oude code I E 32.
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A31-B-II-2-2h Niet-stemhebbende plaatsen in het Noorderkwartier

A31-B-II-2-2h Niet-stemhebbende plaatsen in het Noorderkwartier
A31-B-II-2-2h1 Texel

A31-B-II-2-2h1 Texel
A31-1477 Stukken van mr. Cornelis Binkhorst, schout van Texel

1785-1788 1 omslag

A31-B-II-2-3 Zeeland

A31-B-II-2-3 ZEELAND
A31-B-II-2-3a Algemeen

A31-B-II-2-3a Algemeen

A31-1478-1481
Beknopte notulen van de vergaderingen van de Staten van 
Zeeland
1779-1794 4 pakken
N.B. Zie incidenteel ook briefwisseling met W.C.H. van Lynden van Blitterswijk, 
inv.nrs.1511-1514.

A31-1478 1779-1783, 1 pak
A31-1479 1784-1787, 1 pak
A31-1480 1788-1790, 1 pak
A31-1481 1791-1794, 1 pak

A31-1482-1486
Briefwisseling met de Staten en Gecommiteerde Raden van het 
gewest Zeeland
1766- jan 1795. Met stukken behandeld in de vergaderingen van 
de Staten, ten dele gedrukt 5 pakken

A31-1482 1766-1781 mei, 1 pak
A31-1483 1781 jun-1783, 1 pak
A31-1484 1784-1787, 1 pak
A31-1485 1788-1790, 1 pak
A31-1486 1791-1795 jan, 1 pak

A31-1487-1510
Briefwisseling van de stadhouder met zijn representant als Eerste 
Edele mr. J.A. van de Perre, heer van Nieuwwerve, en stukken 
betreffende het bestuur in de provincie Zeeland en haar politiek in 
de Republiek
1768-1779. Ten dele gedrukt. Met nagekomen brieven 1779-1790

23 pakken en 1 omslag
A31-1487 dec 1768 en 1769, 1 pak
A31-1488 jan-mrt 1770, 1 pak
A31-1489 apr-mei 1770, 1 pak

N.B. Hierbij een omslag 'Dispuut te Vlissingen tusschen de leden 
van de magistraat, april 1770' met brieven aan de stadhouder van
N. van Hoorn van Burgh en J. Mauritz en een tweede omslag 
terzake.

A31-1490 jun-aug 1770, 1 pak
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N.B. Hierbij een omslag met stukken uit Holland en Zeeland 
betreffende de vaart op Essequebo en Demerary.

A31-1491 sep-dec 1770, 1 pak
N.B. Hierbij een brief van de baljuw van Veere, Ermerins, met 
betrekking tot de Zeeuwse financiën. Idem aantekeningen van het
gesprek tussen Willem V en de oud-representant mr. W. van 
Citters d.d. 10-11-1770; zie tevens inv.nr.1532.

A31-1492 jan-mrt 1771, 1 pak
A31-1493 mrt-mei 1771, 1 pak
A31-1494 jun-sep 1771, 1 pak

N.B. Hierbij een ingekleurde tekening van de plattegrond van het 
nieuwe arsenaal met omgeving te Vlissingen.

A31-1495 okt-dec 1771, 1 pak
N.B. met o.m. brieven van de solliciteur-militair J.W. Heeneman en 
Radermacher, heer van Nieuwerkerke; stukken betreffende 
Essequebo zijn overgebracht naar inv.nr.1865.

A31-1496 jan-apr 1772, 1 pak
N.B. Hierbij de brochure 'Gedenkzuil ter viering van het eerste 
jubilé op het tweede eeuwgetijde wegens het uitdrijven der 
Spaansche bezetting uit Vlissingen etc.', Vlissingen, 1772 en een 
geschreven feestzang van J.C. de Lannoy.

A31-1497 mei-sep 1772, 1 pak
A31-1498 okt-dec 1772, 1 pak
A31-1499 jan-mei 1773, 1 pak
A31-1500 jun-dec 1773, 1 pak
A31-1501 jan-mei 1774, 1 pak

N.B. Bij de bijlagen een kaartje van het Goese Diep en omstreken 
gekopieerd door G.Z. Stakman.

A31-1502 jun-dec 1774, 1 pak
N.B. Onder de bijlagen de afbeelding van het monument voor ds. 
Jan van Miggrode in de kerk van Veere en de gravure van zijn 
portret.

A31-1503 jan-mei 1775, 1 pak
A31-1504 jun-dec 1775, 1 pak
A31-1505 jan-jul 1776, 1 pak
A31-1506 aug-dec 1776, 1 pak

N.B. Bij 15-12-1776 twee gedrukte stukken betreffende de 
begrafenissociëteit 'Hij is wijs die op zijn einde denkt'.

A31-1507 jan-jul 1777, 1 pak
A31-1508 aug 1777-mrt 1778, 1 pak
A31-1509 apr 1778-feb 1779, 1 pak

N.B. Bij 2-8-1778 een exemplaar van het eerste stuk Nieuwe 
Nederlandsche Jaerboeken voor het jaar 1778.

A31-1510 Briefwisseling met Van de Perre na diens aftreden als representant 
van de Eerste Edele, met bericht van overlijden
1779-1790, 1 omslag

A31-1511-1514
Briefwisseling van de stadhouder met zijn representant als Eerste 
Edele W.C.H. baron van Lynden van Blitterswijk
1778-1795. Met bijlagen, ten dele gedrukt 4 pakken
N.B. Oude code I F 8.

A31-1511 1778-1780, 1 pak
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N.B. Bij 3-1-1780 een brief van kolonel Weiss de Mollens te Namen
aan Willem V.

A31-1512 1781-1783, 1 pak
N.B. Op 26-7-1781 eigenhandige notities van de prins van 15 en 
26 juli over een gesprek met Van Lynden, die overwoog zijn 
commissie terug te geven. Bij 7-9-1783 een brief van 
Gecommitteerde Raden van Zeeland aan de stadhouder. Bij 19-9-
1783 een brief van mr. J.G van Oldenbarnevelt genaamd Witte 
Tullingh aan de stadhouder.

A31-1513 1784-1786, 1 pak
N.B. Bij 22-3-1786 een brief van Van Spaen van Biljoen aan Van 
Lynden. Bij 8-5-1786 een brief van M.S. van der Loeff aan de 
stadhouder.

A31-1514 1792-1795, 1 pak
N.B. bij 30-5-1792 een brief van W.A. de Jonge te Zierikzee; bij 20-
5 en 2, 5, 8 en 20-6-1792 brieven van de heer Gregoire uit 
Oostende; bij 11-7-1792 een brief van W.A. van Citters; bij 11-10-
1792 een brief van M. de Vries uit Middelburg aan Willem V; in 
december 1794 brieven van Goes en Tholen over de 
samenstelling van het stadsbestuur in 1795.

A31-1515 Brieven aan W.C.H. baron van Lynden van Blitterswijk
1778-1805 1 pak
N.B. Deze brieven zijn geschonken aan prins Frederik en uitgegeven door 
luitenant-kolonel F. de Bas in de werken van het Historisch Genootschap, derde 
serie, nr. 4, Utrecht, 1893 met toestemming van Marie prinses van Wied. In de 
twintigste eeuw overgebracht naar het Koninklijk Huisarchief en toegevoegd aan 
het archief van Willem V. Zie idem archief Wilhelmina van Pruisen, inv.nr. 645.

A31-1516 Briefwisseling met raadpensionaris J.W. Chalmers
1770-1789. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I F 7. Met een bijlage. Bij 29-9-1773 een brief van thesaurier-
generaal P.A. Gilles aan de stadhouder in een omslag met aantekeningen van de 
hertog van Brunswijk.

A31-1517 Briefwisseling met W.A. van Citters, burgemeester van Middelburg, 
naderhand raadpensionaris van Zeeland
1787-1795 1 pak
N.B. Oude code I F 6.

A31-1518 Briefwisseling met L.P. van de Spiegel, burgemeester van Goes, 
naderhand raadpensionaris van Zeeland
1770-1772, 1777-1787. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I F 10. Voor briefwisseling vanaf december 1787 zie inv.nrs.979-
987.

A31-B-II-2-3b Zaaksdossiers

A31-B-II-2-3b Zaaksdossiers
A31-1519 Stukken betreffende Zeeuwse aangelegenheden gedurende de 

voogdijperiode in het bijzonder betreffende Vlissingen
1759-1766. Afschriften 1 pak
N.B. Oudere zaken zijn overgebracht naar archief Willem IV/Anna van Hannover, 
inv.nr. 144 en naar archief prins Willem III, inv.nr. VII-31.

A31-1520 Stukken betreffende de magistraatsbestelling te Vlissingen, met 
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brieven van J. Winckelman, L.C. van Sonsbeeck, J. Mauritz en mr. N.
van Hoorn van Burgh
1766-1767 1 omslag

A31-1521 Stadsrekening van Veere over het jaar 1768
1768 1 deel
N.B. Afkomstig uit de correspondentie met Van de Perre.

A31-1522 Briefwisseling van de griffier Fagel en de Arnhemse burgemeester 
Brantsen met de stadhouder en de hertog van Brunswijk over de 
bezending van de Staten-Generaal naar Zeeland inzake de 
Zeeuwse financiën
1771 1 pak
N.B. Afkomstig uit de correspondentie met Van de Perre.

A31-1523 Eigenhandige aantekeningen van de stadhouder van de juridische 
procedures voor de Hoge Raad van Holland en Zeeland tegen het 
College van geërfden van het eiland Walcheren
1777 1 omslag

A31-1524 Rekest van een aantal rooms-katholieke ingezetenen van 
Vlissingen, waaronder wegens oorlogsomstandigheden uit 
Duinkerken uitgeweken kooplieden, om toestemming tot 
uitoefening van hun eredienst
1778 1 stuk
N.B. Oude code I F 5.

A31-1525 Stukken betreffende de gerechtelijke verhoren naar aanleiding van 
de protesten uit de bevolking tegen de invoering van het houden 
van rooms-katholieke kerkdiensten op Walcheren
ca.1778 1 pak

A31-1526 Verklaring van inwoners van het land van Schouwen dat zij het 
rekest van ingezetenen van Brouwershaven aan de stadhouder 
onderschrijven
1787 1 stuk

A31-1527-1528
Stukken betreffende de herziening van de stedelijke 
regeringscolleges in Zeeland door C. le Leu de Wilhelm, G. van 
Minninghen en P.A. van Boetzelaer als commissarissen van de 
stadhouder
1788-1789 2 pakken
N.B. Oude code I F 16. Hierin ook briefwisseling van de stadhouder met de heren
Lampsins en Lambrechtsen.
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A31-B-II-2-3c Briefwisseling met de steden

A31-B-II-2-3c Briefwisseling met de steden
A31-B-II-2-3c1 Goes

A31-B-II-2-3c1 Goes
A31-1529 Minuut van een brief aan het stadsbestuur van Goes met het 

daarop binnengekomen antwoord
1785 1 omslag

A31-1530 Briefwisseling met regenten uit Goes
1773, 1777, 1788-1791 1 omslag
N.B. Het betreft:
- A.W. van Citters (1788, 1790, 1791)
- Joh. Isebree (1773)
- Keetlaer (1777)
– B. Verselewel van der Bilt (1789)
Middelburg

A31-1531 Briefwisseling met het stadsbestuur en het college van kiezers van 
de stad Middelburg
1783 en 1791 1 omslag

A31-1532 Briefwisseling met mr. W. van Citters, heer van Rhijnsburg, oud-
representant van de Eerste Edele en gedurende enkele jaren 
(tweede) geheimsecretaris van de prins
1772, 1775, 1777-1778, 1786-1790 1 omslag
N.B. Oude code I F 6. Bij 1-1-1788 een brief van R. Douglas uit Den Bosch, bij 3-
1-1788 van W.H. van Grovestins te Den Haag, bij 26-9-1788 van N. Steengracht 
van Oosterland te Den Haag.

A31-1533 Briefwisseling met de Zeeuwse gedeputeerde ter Staten-Generaal 
W. van Citters Wzn.
1778, 1786-1794 1 omslag
N.B. Oude code I F 6. Bij 31-10 en 1-11-1794 brieven aan hem van zijn neef W.A. 
van Citters uit Middelburg. Hierbij tevens een eigenhandig verslag van Willem V 
van een gesprek met zijn vader mr. W. van Citters op 10-11-1770, zie voor hem 
ook inv.nrs. 1491 en 1532.

A31-1534 Briefwisseling met J. van Citters, burgemeester van Middelburg
1775-1780 1 omslag
N.B. Oude code I F 6.

A31-1535 Brieven van verdere leden van het geslacht Van Citters
1774-1778 en 1788-1791. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Het betreft Caspar van Citters (1774-1778) en W.A. Kien van Citters (1788-
1791).

A31-1536 Brieven van D. Radermacher, heer van Nieuwerkerke, over 
Zeeuwse en koloniale aangelegenheden
1784, 1787-1794 1 omslag

A31-1537 Briefwisseling met leden van de familie Schorer
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1768, 1772, 1777-1779 en 1790 1 omslag
N.B. Het betreft:
- D.S. Schorer, 1778
- J.A. Schorer, 1790
- J.G. Schorer, 1777-1778
- J.W. Schorer, 1778
- Wilhelm Schorer, 1768, 1772, 1779, 1790

A31-1538 Briefwisseling met overige regenten van Middelburg
1769, 1770, 1772, 1773, 1775-1789, 1794 en z.d. 1 pak
N.B. Het betreft:
- P.J. Boddaert, 1794
- Van der Helm Boddaert, met bijlagen, waaronder een brief van mr. P. van 
Bleiswijk, 1773 en 1775
- J.B.D. Buisson, 1779
- burgemeester J.C. Evertsen, met als bijlage een brief van zijn zoon C. Evertsen, 
1773
- J.D. Ghijselin le Sage, 1784
- G.J. Godin, 1789 en z.d.
- secretaris Macaré, 1772
- P.E. van de Perre, 1778-1786
- M.J. Veth van de Perre 1778-1788
- A. Snouck Hurgronje, met een bijlage, 1777-1778
- W. Thibaut van Aagtekerke, 1769, 1784
- W.H. Tutein, 1776
- D.G. Vervaat Noiret, 1778
- burgemeester Pieter van Visvliet, 1769, 1770, 1776-1777

A31-1539 Brief van ingezetenen uit Middelburg met gelukwensen aan Willem 
V bij de herstelling van zijn gezag, met een perkamenten voorblad 
waarop een getekend en ingekleurd wapen van de prins
1787 1 band
N.B. gebonden in rood marokijnlederen band. Aankoop Burgersdijk en Niermans, 
Leiden, 1996.

A31-B-II-2-3c2 Tholen

A31-B-II-2-3c2 Tholen
A31-1540 Brieven van het stadsbestuur van Tholen

1783, 1784, 1788-1790, 1794 1 omslag

A31-1541 Brieven van regenten van Tholen
1775, 1779, 1781, 1783 en 1788 1 omslag
N.B. Het betreft:
- D. de Bruijn, 1788
- P. Bruijnvisch, 1779
- Van der Burcht van Lichtenbergh, 1788
- J.J. van Lichtenbergh, 1775, 1781
- D. Vleugels, 1775
- E. de Weert, 1783
N.B. Zie voor C.J. van Lichtenbergh inv.nr.961.

A31-B-II-2-3c3 Veere

A31-B-II-2-3c3 Veere
A31-1542 Briefwisseling met het stadsbestuur van Veere
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1769, 1777-1787 1 omslag

A31-1543 Brieven van de baljuw-rentmeesters van Veere J.W. Ermerins en 
Q.C. van der Boon Mesch
1771-1794. Met bijlagen 1 omslag

A31-1544 Brieven van regenten van Veere
1775-1783, 1787-1790 1 omslag
N.B. Het betreft:
- J.J. Andriessen, 1787
- J. Canter de Munck, 1778, 1783
- J. Cau, 1790
- M.S. van der Loeff, 1787
- D.P. de Mauregnault, 1783, 1789
- P.G. Schorer, 1787, 1788
- A. Westerwijk Forsborg, met bijlage, 1775-1782

A31-B-II-2-3c4 Vlissingen

A31-B-II-2-3c4 Vlissingen
A31-1545 Briefwisseling met het stadsbestuur van Vlissingen

1770, 1776, 1779, 1782-1794 1 pak

A31-1546 Briefwisseling met de Vlissingse burgemeester N. van Hoorn van 
Burgh
1767-1775 1 pak

A31-1547 Briefwisseling met de Vlissingse baljuw A.J.L. Lampsins
1786-1797. Met bijlagen, ten dele gedrukt 1 pak
N.B. Bij 27-1-1788 een verzoekschrift van een aantal burgers aan de stadhouder.
Lampsins is in 1795 uitgeweken naar Brunswijk.

A31-1548 Brieven van regenten van Vlissingen
1768, 1769, 1774, 1779 en 1786-1794 1 omslag
N.B. Het betreft:
- C.C. Bertling, 1788-1794
- P. Brandt de Oude, 1786, 1789
- P. Brandt jr., 1789
- Caen, 1779
- E. Clijver, 1769 en 1786
- P.J. Clijver, 1787 en 1789
- A. van Doorn, 1788, 1793
- J. Mauritz, 1768, 1769, 1774
- W. van Rosenthal, met gedrukte bijlagen, 1787
- I. Winckelman, 1764 (afschrift) en 1776

A31-B-II-2-3c5 Zierikzee

A31-B-II-2-3c5 Zierikzee
A31-1549 Brieven van regenten van Zierikzee

1768, 1774-1776, 1778, 1781, 1787, 1789 en z.d. 1 omslag
N.B. Het betreft:
- mr. Iman Cau, gedeputeerde ter Staten-Generaal, 1768, 1774-1776, 1781
- A.J. van Dopff, 1774, 1789
- P.A. de Jonge, 1787 en z.d.
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- A.S. de Reuver, 1778

A31-B-II-2-4 Utrecht

A31-B-II-2-4 UTRECHT
A31-B-II-2-4a Algemeen

A31-B-II-2-4a Algemeen

A31-1550-1553
Beknopte notulen van de vergaderingen van de Staten van Utrecht.
Ten dele met begeleidende brieven van baron d'Ablaing van 
Giessenburg, éénmaal met begeleidende brief van baron van 
Hardenbroek, ten dele met eigenhandige aantekeningen van 
Willem V en ten dele gedrukt
1766-1771, 1775-1794 4 pakken

A31-1550 1766-1771, met begeleidende brieven, 1 pak
A31-1551 1775-1783, 1 pak
A31-1552 1784-1787, met in 1787 eigenhandige aantekeningen, 1 pak
A31-1553 1788-1794, vanaf 13 oktober 1788 gedrukt, 1 pak

A31-1554-1555
Briefwisseling met de Staten en Gedeputeerde Staten van het 
gewest Utrecht
1766-1794. Met bijlagen 2 pakken
N.B. Incompleet.

A31-1554 1766, 1770-1787, 1 pak
A31-1555 1788-1794, 1 pak
A31-1556 Briefwisseling met C.A. Vos, secretaris van de Staten van Utrecht

1771-1781 1 omslag
N.B. Zie voor brieven van zijn familie uit Nederlands-Indië inv.nr.1783.

A31-1557 Briefwisseling met zijn opvolger H.A. Laan
1781 en 1790 1 omslag
N.B. Oude code I G 23.

A31-1558 Stukken voornamelijk van financiële aard
1747 en 1775 1 omslag

A31-1559 Stukken betreffende de contacten met de surintendenten van de 
geestelijke goederen in het gewest Utrecht onder meer over het 
begeven van de inkomsten
1771-1775 en 1782-1795 1 omslag

A31-1560 Memorie over het eerste lid van de Staten van Utrecht (de 
geëligeerden) opgesteld door Van Tuyll van Serooskerken, met 
commentaar en een aanbiedingsbrief van pensionaris mr. P. van 
Bleiswijk
1772 1 omslag

A31-1561 Stukken betreffende de jacht in het gewest Utrecht
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1781, 1785 en 1794 1 omslag
N.B. Zie tevens inv.nrs.1572-1573.

A31-1562 Memorie opgesteld voor de stadhouder door G.J. baron van 
Hardenbroek en B.C. baron van Lynden over de moeilijke 
gesteldheid van het vaderland, in het bijzonder in het gewest 
Utrecht
1783 1 katern

A31-1563-1564
Stukken betreffende de conflicten in het gewest en de stad Utrecht,
afkomstig van J.C. Reigersman, waaronder concepten van adviezen
en brieven voor de stadhouder, brieven aan Reigersman van onder 
meer Athlone, Storm en Wieling en gedrukte stukken
1784-1786 2 pakken

A31-1565 Stukken betreffende de vanwege de stadhouder benoemde 
commissarissen A.O.F. Bomblé Vatebender, W. van Citters Wzn. en 
J.E. van Lynden van Hemmen voor overleg met gedelegeerden van 
de Staten van Utrecht tot wegruiming van de geschillen binnen de 
provincie
1786 1 pak
N.B. Oude code I G 20.

A31-1566 Stukken betreffende bestuurlijke veranderingen in het gewest en 
de stad Utrecht
1787-1788 1 omslag

A31-1567 Stukken betreffende een som geld door de graaf van Athlone 
voorgeschoten in het najaar van 1787 aan de stadhouder uit de kas
van de Staten van Utrecht ten behoeve van militaire activiteiten
1787, 1789 1 omslag

A31-1568 Reglement voor de militaire jurisdictie in het gewest Utrecht
1788. Concept, met bijlage 1 omslag

A31-B-II-2-4b Hof

A31-B-II-2-4b Hof
A31-1569 Stukken betreffende het Hof van Utrecht, waaronder brieven van 

J.A. van den Heuvel en mr. E. Storm
1781-1789. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Oude code I G 21.

A31-B-II-2-4c Ridderschap en Balije van de Duitse Orde

A31-B-II-2-4c Ridderschap en Balije van de Duitse Orde
A31-1570 Stukken betreffende de Balije Utrecht van de Duitse Orde

1735-1807. Afschriften 1 omslag

A31-1571 Briefwisseling met mr. J.D. baron d'Ablaing van Giessenburg
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1766-1774. Met bijlagen 1 pak
N.B. Bij 13-12-1767 een brief van B.E. Alkema te Utrecht aan d'Ablaing.

A31-1572-1573
Briefwisseling van de stadhouder met F.Ch.R. van Reede, graaf van 
Athlone, onder meer hoofdofficier van de stad Utrecht over de 
zaken van het gewest en de stad
1776-1798. Met bijlagen, ten dele gedrukt 2 pakken
N.B. Oude code I G 2. Onder de bijlagen onder meer bij 7-3-1783 een gedrukt 
liedje op de verjaardag van de stadhouder; bij 27-2-1784 gedrukte pamfletten 
tegen de familie Pesters; bij 24-4-1784 een gedrukt concept-reglement op de 
regeringsbestelling in het gewest Utrecht; bij 5-8-1786 een exemplaar van 1-8-
1786 van de extraordinaire Utrechtse courant; bij 16-2-1792 zowel inkomende 
als uitgaande stukken over het ontslag van de rentmeester/kastelein van 
Soestdijk M.J.C. van Langerak Oosterland.

A31-1572 1776-1786 mei, 1 pak
A31-1573 1786 jun-1798, 1 pak
A31-1574 Briefwisseling met A.F. Godin, vrijheer van Cockengen

1784 1 omslag
N.B. Hierbij een brief van J.C. Godin, 1783. Oude code I G 16.

A31-1575 Briefwisseling met G.J. baron van Hardenbroek, onder meer 
president van de Ridderschap en gedeputeerde ter Staten-
Generaal, over de zaken van het gewest en van de Generaliteit
1776-1788. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I G 4.

A31-1576 Briefwisseling met D.J. baron van Heeckeren van Brandsenburg, 
onder meer gedeputeerde ter Staten-Generaal en kamerheer van 
Willem V
1776-1793 1 pak
N.B. Oude code I G 24.

A31-1577 Memorie van G.C.C.J. van Lynden inzake zijn aanvrage tot toelating 
tot de Ridderschap van het Gewest Utrecht en dankbrief aan de 
stadhouder na toelating
1792 1 omslag

A31-1578 Briefwisseling met B.C. baron van Lynden van Lunenburg
1767 en 1779-1795. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I G 5.

A31-1579 Briefwisseling met W.E. de Perponcher de Sedlnitsky
1785-1787 1 omslag

A31-1580 Briefwisseling met J. Pesters, heer van Cattenbroek
1767, 1770-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I G 3.

A31-1581 Brieven van W.N. Pesters
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1779-1787. Met een enkele bijlage 1 omslag

A31-1582 Briefwisseling met J. Taets van Amerongen, heer van Natewisch, 
onder meer schout van Amersfoort
1771, 1776, 1782-1791 1 omslag
N.B. Oude code I G 18. Laatste brief is van zijn weduwe met bericht van 
overlijden van haar man.

A31-1583 Briefwisseling met W.R. baron van Tuyll van Serooskerken, onder 
meer gedeputeerde ter Staten-Generaal
1786, 1793-1799 1 omslag
N.B. Hierbij een minuut van een brief van Willem V gericht aan D.J. van Tuyll van 
Serooskerken, zie inv.nr.1593.

A31-B-II-2-4d Stad Utrecht

A31-B-II-2-4d Stad Utrecht
A31-B-II-2-4d1 Algemeen

A31-B-II-2-4d1 Algemeen
A31-1584 Programma van de ontvangst van de stadhouder in de stad Utrecht

1766. Gedrukt 1 katern
N.B. Aan het archief toegevoegd in de negentiende eeuw.

A31-1585 Memorie van deken en kapittel van St. Jan te Utrecht, ingediend bij 
de Staten van het Gewest over inbreuk op hun rechten
1775. Gedrukt 1 katern

A31-1586 Stukken betreffende mr. R.M. van Goens, vroedschap van de stad 
Utrecht
1781-1785 1 omslag
N.B. Oude code I G 7. Zie tevens onder Cunninghame van Goens, inv.nr.640.

A31-1587 Stukken betreffende het ontslag van F.A. de Joncheere, vroedschap 
van de stad Utrecht
1787-1788 1 omslag

A31-1588 Stukken betreffende de gerechtelijke procedures tegen de 
Utrechtse burger en patriot Gerrit Bentinck
1788 1 omslag

A31-B-II-2-4d2 Briefwisseling

A31-B-II-2-4d2 Briefwisseling
A31-1589 Stukken betreffende en briefwisseling met het bestuur van de stad 

Utrecht
1775, 1780-1794 1 pak
NB Met bijlagen, ten dele gedrukt en met brieven van onder meer C.B. Wieling 
en J.C. Reigersman.
Oude code mogelijk I G 10.

A31-1590 Briefwisseling met J.W. van Musschenbroek, burgemeester van de 
stad Utrecht
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1783-1789 en 1794 1 omslag
N.B. Oude code I G 15

A31-1591 Briefwisseling met C.B. Wieling, vroedschap van de stad Utrecht
1771, 1775-1792 en 1795. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I G 19. Bij 19-1-1779 een brief van H. Verbeek te Utrecht aan 
Wieling; 12-1-1782 is een brief van de courantier A. des Essarts te Utrecht aan 
Wieling; bij 1784/85 een pakket anonieme brieven (Q.N.) van Wieling; bij 2-2-
1786 brieven van H.J. van Deventer en D. Klerck uit Rhenen aan Wieling; 6-11-
1788 is een brief van A. Moens te Batavia aan zijn neef Wieling.

A31-1592 Brieven van M. d'Yvoy sr. en van P.H.J. d'Yvoy
1772, 1781, 1783 en 1787 1 omslag

A31-1593 Brieven van G. van Dam, A.W. Dussen en J.A. van Westreenen te 
Utrecht en van D.J. van Tuyll van Serooskerken te Slot Zuylen
1767, 1770, 1782, 1783, 1786, 1789 1 omslag
N.B. Brief van Van Tuyll 1767 vermoedelijk gericht aan de hertog van Brunswijk 
en die van Van Dam aan vice-admiraal Pichot.

A31-B-II-2-4e Amersfoort

A31-B-II-2-4e Amersfoort
N.B. zie ook inv.nr.1582.

A31-1594 Stukken betreffende de stad Amersfoort
1782, 1785, 1790-1791 en 1794 1 omslag

A31-1595 Briefwisseling met G.F. van der Capellen van Schonauwen, met 
name over de stad Amersfoort
1787-1795 1 pak
N.B. Oude code I G 22. Bij 24-11-1794 een rekest van mevrouw M.C. Brousson, 
1794.

A31-B-II-2-4f Montfoort

A31-B-II-2-4f Montfoort
A31-1596 Briefwisseling met het bestuur van de stad Montfoort

1780-1784, 1790, 1793, 1795 1 omslag

A31-B-II-2-4g Rhenen

A31-B-II-2-4g Rhenen
A31-1597 Stukken betreffende de stad Rhenen met onder meer brieven van 

de burgemeesters H.J. van Deventer en D. Klerck
1780-1794. Met bijlagen 1 omslag

A31-B-II-2-4h Wijk bij Duurstede

A31-B-II-2-4h Wijk bij Duurstede
A31-1598 Stukken betreffende de stad Wijk bij Duurstede met onder meer 

brieven van de Staten van Utrecht, het stadsbestuur, A. de 
Joncheere en J.H. van Lynden
1774, 1783-1794 1 pak
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A31-1599 Brieven van A.H. graaf van Rechteren, schout van Wijk bij 
Duurstede
1780-1781 2 stukken
N.B. Eén brief is niet aan Willem V gericht.

A31-B-II-2-5 Friesland

A31-B-II-2-5 FRIESLAND
A31-B-II-2-5a Algemeen

A31-B-II-2-5a Algemeen

A31-1600-1614
Stukken betreffende het bestuur van Friesland door Staten, 
Gedeputeerde Staten en stadhouder, daaronder begrepen hun 
briefwisseling
1760-1795 15 pakken
N.B. Vanaf 1776 gaan bij de stukken van de statenvergaderingen 
aanbiedingsbrieven van Friese regenten als Charles Bigot, P. Camper, H.W. baron
van Plettenberg.

A31-1600 1760-1763, 1 pak
N.B. Bij dit nummer bevinden zich stukken mogelijk afkomstig van 
Maria Louise van Hessen-Kassel.

A31-1601 1764-1776, 1 pak
A31-1602 1777-1780, 1 pak
A31-1603 1781-1782, 1 pak
A31-1604 1783, 1 pak
A31-1605 1784, 1 pak
A31-1606 1785, 1 pak

N.B. Bij 6 en 8-3-1785 bevinden zich brieven van T.I. de Larrey en 
concepten van brieven aan de Staten van Friesland.

A31-1607 1786, 1 pak
A31-1608 1787, 1 pak

N.B. op 3-9-1787 een ongesigneerde brief in geheimschrift met 
het verzoek om troepen ter ondersteuning van de prinsgezinden.

A31-1609 1788, 1 pak
A31-1610 1789, 1 pak
A31-1611 1790-1791, 1 pak
A31-1612 1792, 1 pak

N.B. Bij 15-5-1792 bevindt zich een dossiertje uit het archief van 
de Staten van Friesland over de kosten van inkwartiering van 
troepen in de jaren 1781-1782.

A31-1613 1793, 1 pak
A31-1614 1794-1795 jan, 1 pak

A31-1615-1616
Briefwisseling met de secretarissen van de Staten van Friesland
1771-1794 1 pak en 1 omslag

A31-1615 H.W. baron van Plettenberg
1771-1780, 1 pak

A31-1616 A.J. van Sminia
1776-1794, 1 omslag
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N.B. Oude code I H 19. Hierbij ook brieven van H.B. van Sminia, 
grietman van Tietjerksteradeel (1789).

A31-1617 Brieven van Friese stadsbesturen en groepen burgers
1760, 1763, 1770, 1779, 1783-1793. Ten dele met bijlagen 1 
omslag

A31-B-II-2-5b Zaaksdossiers

A31-B-II-2-5b Zaaksdossiers
A31-1618 Stukken betreffende de opdrachten door het kwartier van de 

steden aan de stadhouder van de begeving van de ambulatoire (= 
roulerende) ambten
1748-1768 1 omslag
N.B. Afschriften afkomstig van de secretaris mr. N. Arnoldi. Zie voor de periode 
1640-1747: KHA, archief van Willem IV, inv.nr. 299 en Tresoar, SHA, inv.nrs. 359-
361.

A31-1619 Provinciaal reglement voor zaken van politie en justitie. 
Doorschoten gedrukt exemplaar met aanvulling en explicaties tot 
ca.1771
1748 1 katern

A31-1620-1622
Stukken betreffende het proces voor het Hof van Friesland in de 
zaak tegen Onno Zwier van Haren, grietman van Weststellingwerf, 
beschuldigd van onzedelijk gedrag
1761-1764 3 pakken
N.B. Afschriften van de processtukken en pamfletten door de hertog van 
Brunswijk verzameld en gedeponeerd in de stadhouderlijke secretarie onder de 
geheime stukken, 1764.

A31-1620 1761-1762, 1 pak
A31-1621 1762, 1 pak
A31-1622 1762-1764, 1 pak
A31-1623 Stukken betreffende het besluit van het kwartier van de Steden om

de ter begeving staande ambten en commissies niet meer aan de 
stadhouder op te dragen
1782-1783. Met drie stukken betreffende de verkiezing van 
magistraten in Friesland, 1785-1787 1 pak
N.B. Oude code I H 23. Zie tevens de briefwisseling met Charles Bigot, W.H. 
baron van Hambroick, B. Nauta en H.W. baron van Plettenberg.

A31-1624 Stukken betreffende de pogingen van C.L. van Beyma het 
regeringsreglement van de stad Leeuwarden te veranderen, 
waaronder eerdere brieven van hem
1781, 1785-1786 1 pak
N.B. Oude code I H 34. Met adviezen van J.C. van der Hoop en W. baron van 
Lynden van Hemmen aan Wilhelmina van Pruisen.

A31-1625 Stukken betreffende de omstreden benoeming van een grietman 
van Franekeradeel
1785 1 omslag
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A31-1626 Missive van Charles Bigot, P. Camper en D.B. van der Haer van 
Campens Nieuwland over de regeringsreglementen van Stavoren 
uit 1768 en van Workum uit 1772, beide toegevoegd, en de minuut
van het antwoord van de stadhouder
1787 1 omslag
N.B. Oude code I H 35.

A31-1627 Stukken betreffende de jacht en het jachtgerecht van Friesland
1777-1793 1 omslag

A31-1628 Brieven van curatoren en anderen betreffende de Universiteit te 
Franeker
1780, 1785-1793 1 omslag

A31-1629 Stukken betreffende de opbrengst van indirecte belastingen in 
Friesland
1782-1792 1 omslag

A31-1630 Nota van H.W. baron van Aylva over het recht van patentverlening 
in Friesland
1784 1 stuk
N.B. Oude code I H 29.

A31-1631 Nota van P. Algra te Leeuwarden over de middelen tot financieel 
herstel met name in Friesland
1785 1 stuk

A31-1632 Memorie van W.B. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en van 
E. Rengers over het regelen van de zaken in de provincie Friesland
z.d. [ca.1786] 1 stuk

A31-1633 Anoniem toegezonden stukken over een zaak voor het Hof van 
Friesland
1791 1 omslag

A31-1634 Memorie van burgers aan het Provinciaal Bestuur van Friesland 
over vergoeding van schade door hen bij de omwenteling van 1787
geleden
1797. Afschrift 1 omslag

A31-B-II-2-5c Briefwisseling met Friese regenten

A31-B-II-2-5c Briefwisseling met Friese regenten
A31-1635 Briefwisseling van de stadhouder met zijn Friese secretaris, mr. 

Nicolaas Arnoldi, tevens burgemeester van Leeuwarden, 
overwegend betreffende bestuurlijke zaken
1759-1777. Met bijlagen 1 pak
N.B. Bij 16-8-1760 een exemplaar van de Leeuwarder Zaterdagse Courant over 
de eerste steenlegging van het nieuwe stadhuis; bij 5-8-1766 een brief van C.W. 
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Gebhard uit Negapatnam aan Maria Louise van Hessen-Kassel, aangekomen na 
haar overlijden; bij 13-8-1771 een tekening van de medailleur Holtzhij van het 
ontwerp van de vroedschapspenning.

A31-1636 Briefwisseling met H.W. baron van Aylva, grietman van Het Bildt en 
Baarderadeel, over Friese en landelijke aangelegenheden
1774, 1777-1794. Met bijlagen, waaronder gedrukte stukken en 
brieven van derden 1 pak
N.B. Oude code I H 13.

A31-1637 Briefwisseling met mr. A. Bergsma, lid van het stadsbestuur van 
Sneek
1766-1779. Met bijlagen, waaronder brieven van Friese regenten 
aan hem 1 pak
N.B. Oude code I H 15. Bij 15-9-1771 een briefje van de hertog van Brunswijk 
aan De Larrey dat deze brief met bijlagen gedeponeerd moet worden op de 
geheime secretarie van het Kabinet onder zijn toezicht. Bij 1776 een aantal 
brieven van Bigot aan zijn schoonvader Bergsma.

A31-1638 Briefwisseling met P.A. Bergsma te Leeuwarden, waarbij een brief 
van E.H. Bergsma, en met J.C. Bergsma, grietman van 
Franekeradeel
1779-1787 1 omslag
N.B. Oude code I H 15.

A31-1639-1642
Briefwisseling van de stadhouder met Charles Bigot, 'luitenant 
stadhouder', luitenant-houtvester, lid van de vroedschap en 
burgemeester te Stavoren etc., over Friese en landelijke 
aangelegenheden, met veel bijlagen, waaronder gedrukte stukken
1776-1795 en 1801 4 pakken

A31-1639 1776-1781, 1 pak
N.B. Bij 15-10-1781 een gedicht 'Aan het vaderland' van J.A. 
Backer te Harlingen, gedrukt te Amsterdam. Bij oktober 
(ongedateerd) de spotprent ''t Geheimcommitté der 
Zaamgezwooren Oranje Friesen' met gedrukte toelichting (Atlas 
van Stolk 4429; Muller 4486).

A31-1640 1782-1783, 1 pak
A31-1641 1784-1790, 1 pak
A31-1642 1791-1801, 1 pak

N.B. Zie ook de 'Kew letters' uit 1795, inv.nr.1007. Dit nummer 
betreft ook zijn functie als hoofdschout van Den Bosch.

A31-1643 Briefwisseling met prof. P. Camper, burgemeester van Workum
1769, 1782-1788 1 omslag
N.B. Oude code I H 12. Toegevoegd brieven van A.G. Camper, 1793.

A31-1644 Briefwisseling met M. baron van Coehoorn, burgemeester van 
Sloten
1782-1786 1 omslag
N.B. Oude code I H 22.
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A31-1645 Briefwisseling met F.J.J. van Eysinga, grietman van Doniawerstal
1789 2 stukken
N.B. Oude code I H 38.

A31-1646 Briefwisseling met mr. D.B. van der Haer van Campens Nieuwland, 
lid van het stadsbestuur van Workum
1782-1796 en 1802. Met bijlagen 1 pak
N.B. Bij 2-12-1791, 27-7-1792 en 13-7-1793 bestekken voor de nieuwe haven 
van Stavoren. Bij 13-12-1793 een rekest aan de stadhouder van J.W. Krage. Zie 
ook de 'Kew letters' uit 1795, inv.nr.1007.

A31-1647 Briefwisseling met D. de Blocq van Haersma, grietman van 
Achtkarspelen en curator van de Universiteit te Franeker
1770, 1776-1788. Bijgevoegd drie brieven van J.J. Haersma, 1770, 
1779 en 1786 1 omslag
N.B. Bij 21-10-1786 een brief van prof. S.J. Brugmans aan Van Haersma.

A31-1648 Briefwisseling met W.H. baron van Hambroick, lid van het 
stadsbestuur van Leeuwarden
1775-1792. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I H 12.

A31-1649 Briefwisseling met S. van Heemstra, burgemeester van Bolsward
1770, 1777-1793 1 omslag
N.B. Oude code I H 14.

A31-1650 Briefwisseling met E.A. van Idema, grietman van Ængwirden
1782 en 1789 1 omslag
N.B. Oude code I H 36.

A31-1651 Briefwisseling met J. van Idsinga, raadsheer en later presiderende 
raad in het Hof van Friesland
1777, 1785-1794 1 omslag
N.B. Oude code I H 5.

A31-1652 Briefwisseling met D.L. en R.L. van Andringa de Kempenaer, 
grietmannen van Lemsterland
1771, 1786-1789 1 omslag
N.B. Oude code I H 39.

A31-1653 Briefwisseling met A. Lycklama à Nijeholt, grietman van 
Utingeradeel, curator van de Hogeschool te Franeker, waaraan 
toegevoegd een brief van T.M. Lycklama à Nijeholt
1775-1790 1 pak
N.B. Oude code I H 17.

A31-1654 Briefwisseling met R. baron van Lynden, onder meer grietman van 
Opsterland en curator van de Universiteit te Franeker
1781-1794. Met bijlagen en een kopie van een brief van 8 april 
1802 1 pak
N.B. Bij 28-9-1788 een gedrukte lijst van de gevangen zittende patriotten.
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A31-1655 Briefwisseling met B. Nauta, burgemeester van Dokkum, tevens 
vertegenwoordiger in het Mindergetal
1771, 1779-1794. Met bijlagen 1 pak

A31-1656 Briefwisseling met W. Ouwens, burgemeester van Franeker
1765-1773 1 omslag

A31-1657 Briefwisseling met H.W. baron van Plettenberg, burgemeester van 
Harlingen
1766, 1769, 1774-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I H 6 en/of I H 10; 16-5-1774 is geschreven aan de hertog van 
Brunswijk met diens opdracht de brief op de geheime secretarie te bewaren.

A31-1658 Briefwisseling met personen uit de familie Van Burmania Rengers, 
grietmannen van Wymbritseradeel
1769-1793 1 pak
N.B. Bij 4-2-1787 een brief van majoor Boullanger aan Willem V.

A31-1659 Briefwisseling met L.J.J. Rengers, burgemeester van Franeker
1782-1796 1 pak
N.B. Bij 14-10-1787 een brief van een aantal vroedschappen van Franeker aan 
Willem V.

A31-1660 Briefwisseling met P.U. Rengers, kamerheer van de prins, over 
Friese zaken
1782-1794. Met als bijlagen enkele brieven van Friese regenten 
aan hem 1 pak
N.B. Oude code I H 16.

A31-1661 Briefwisseling met U.A. Rengers, grietman van Gaasterland en L. 
Rengers, burgemeester van IJlst
1782-1783 1 pak

A31-1662 Briefwisseling met M. van Scheltinga, grietman van Schoterland en 
brieven van D. de Blocq van Scheltinga, D.B. van Scheltinga en M. 
van Scheltinga jr
1767, 1779-1794 1 omslag
N.B. Oude code I H 37.

A31-1663 Briefwisseling met J.J. de Schepper, grietman van Ferwerderadeel 
en lid van de Friese Admiraliteit
1779-1788 1 omslag
N.B. Oude code I H 25.

A31-1664 Briefwisseling met leden van de familie Thoe Schwartzenberg en 
Hohenlansberg, grietmannen in Friesland
1761, 1767-1793 1 pak

A31-1665 Briefwisseling met H. van Sloterdijck, vroedschap van Workum
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1766-1779 en 1789 1 omslag

A31-1666 Briefwisseling met J.A. baron du Tour van Warmenhuizen, grietman 
van Het Bildt
1768-1776 1 omslag

A31-1667 Briefwisseling met C.G. graaf van Wassenaer Twickel als grietman 
van Franekeradeel
1779-1783 1 omslag
N.B. Oude code I H 20.

A31-1668 Briefwisseling met E. de Wendt, burgemeester van Sneek
1782-1793 1 omslag

A31-1669 Brieven van en incidenteel briefwisseling met Friese regenten
1760-1794 1 pak
N.B. Het betreft:
- B. Adama, Franeker, 1794
- P. Binckes, Leeuwarden, 1776 en 1785-1786
- G. Brantsma, Leeuwarden, 1784
- P. Breugeman, Dokkum, 1784
- A. van Burmania, Leeuwarden, 1780 en 1793
- P. Coopmans, Leeuwarden, 1787-1789
- W.A. Sirtema van Grovestins, Den Haag en Leeuwarden, 1786-1790
- S. Haakma, Leeuwarden, 1785
- R. van Haersolte, grietman van Barradeel, minuut, 1771
- Halbertsma en Fockema, Dokkum, 1779
- Hamerster, Burenstein en Storm, Leeuwarden, 1799
- E.F. Harckenroth, Harlingen, 1789
- Andree van Haren, Leeuwarden, 1780
- W.A. van Haren, Leeuwarden, 1781
- J.S. van Harinxma thoe Sloten, 1771, 1788 en 1793
- J.C. van Idsinga, Roderwolde, 1792
- A. Muller, Leeuwarden, 1789
- T.A.H. Roorda van Sixma, 1760-1767
- Syds Schaaff, Harlingen, 1788-1790
- F. van Schuylenburgh, Leeuwarden, 1790
- J. Steensma, Bolsward, 1778
- A. Taykes, Leeuwarden, 1789
- J. Vegelin van Claerbergen, Leeuwarden, 1770
- H. de Waard, Harlingen, 1790

A31-B-II-2-6 Overijssel

A31-B-II-2-6 OVERIJSSEL
A31-B-II-2-6a Algemeen

A31-B-II-2-6a Algemeen

A31-1670-1671
Stukken betreffende het bestuur van Overijssel door de Staten en 
de stadhouder, daaronder begrepen hun briefwisseling
1777, 1784-1794 2 pakken

A31-1670 1777, 1784-1789, 1 pak
A31-1671 1790-1794, 1 pak
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A31-1672 Briefwisseling met M. Tydeman, griffier van de Staten van 
Overijssel
1789-1792 1 omslag
N.B. Oude code I J 20. Bij 22-1-1791 een brief van B.J. Schultz te Kampen aan de 
stadhouder.

A31-B-II-2-6b Zaaksdossiers

A31-B-II-2-6b Zaaksdossiers
A31-1673 Stukken betreffende de pogingen van J.H. van der Wijck van 

Stoevelaar om toegelaten te worden tot de Overijsselse 
Ridderschap
1773-1774. Ten dele gedrukt 1 pak

A31-1674 Stukken betreffende de drostendiensten en jachtrechten in 
Overijssel
1776-1783 1 pak
N.B. Oude code I J 8. Met één brief van de hertog van Brunswijk en twee van 
burgemeester L.G. Rouse.

A31-1675 Brief van en stukken betreffende het lid van de Overijsselse 
Ridderschap J.D. baron van der Capellen tot de Poll
1777-1781 1 pak
N.B. Oude code I J 7.

A31-1676 Stukken betreffende het conflict tussen de Ridderschap en de drie 
steden over het punt van 'overstemming'
1783. Ten dele gedrukt 1 omslag
N.B. Oude code I J 12.

A31-1677-1678
Stukken betreffende het overleg over de bezwaren tegen de 
regeringsreglementen door een stadhouderlijke commissie 
bestaande uit J.E. baron van Lynden, A.O.F. Bomblé Vatebender en 
W. van Citters Wzn.
1786-1787. Met bijlagen 1 pak en 1 omslag
N.B. Ten dele afkomstig van J.C. Reigersman.

A31-1677 1786-1787, 1 pak
A31-1678 1787, 1 omslag
A31-1679 Brief van J.W. Knoop, advocaat te Olst ter begeleiding van een 

vermoedelijk door hem gedrukt pamflet over het Overijsselsche 
regeringsreglement
1786 1 omslag

A31-1680 Advies van drie Groningse rechtsgeleerden inzake 
anticonstitutioneel gedrag in Overijssel in 1786-1787 en een 
contramemorie van zeven leden van het Deventer stadsbestuur
1790, 1792 1 pak

A31-1681 Stukken betreffende politieke aangelegenheden in Overijssel
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1787 en z.d. 1 omslag

A31-1682 Brief van de Overijsselse gedeputeerden Van Voërst van Borgel en 
Van Hemert over het standpunt van hun provincie inzake de 
herziening van het quotenstelsel
1789 1 stuk

A31-B-II-2-6c Briefwisseling

A31-B-II-2-6c Briefwisseling
A31-B-II-2-6c1 Adel

A31-B-II-2-6c1 Adel
A31-1683 Briefwisseling met A. baron Sloet tot Twee Nijenhuizen, landdrost 

van Salland
1771-1786. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I J 3.

A31-1684 Briefwisseling met R. Sloet tot de Haere inzake de vervulling van 
het drostambt Salland na het overlijden van zijn broer
1786 1 omslag

A31-1685 Briefwisseling met S.V.L.G. graaf van Heiden Hompesch, landdrost 
van Twente, naderhand van Salland en gemachtigde van de 
stadhouder voor diens Bentheimse rechten en bezittingen
1767-1790. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I J 4. Met brieven van de douairière d'Everfeldt uit Bentheim aan 
Willem V, van Van Rechteren Limpurg en burgemeester J.J. Fockinck uit Deventer 
aan Van Heiden, resp. 1788, 1789 en 1790.

A31-1686-1687
Briefwisseling met D. baron Bentinck van Diepenheim, landdrost 
achtereenvolgens van Vollenhove, Twente en Salland
1776-1794. Met bijlagen 2 pakken
N.B. Oude Code I J 5. Met brieven aan Bentinck van R. Sandberg te Zwolle, P. 
Putman te Deventer, generaal V.R. Bentinck en L. Stuerman te Gildehuis, resp. 
1782, 1789, 1790 en 1792. Bij 15-11-1789 een briefwisseling met verschillende 
regenten over de militaire jurisdictie in Overijssel.

A31-1686 1776-1789, 1 pak
A31-1687 1790-1794, 1 pak
A31-1688 Briefwisseling met A. van Raesfelt, drost van Vollenhove en 

naderhand van Twente
1779, 1786-1795 1 pak
N.B. Oude code I J 17. Bij 19-1-1788 een brief van Van Isselmuden tot Paasloo 
aan Willem V.

A31-1689 Briefwisseling met C.W. van Dedem, drost van Vollenhove
1787, 1792 1 omslag
N.B. Oude code I J 21.

A31-1690 Briefwisseling met Ch. graaf Bentinck van Nijenhuis over 
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Overijsselse en particuliere aangelegenheden
1766-1777 1 omslag

A31-1691 Brieven van edelen uit de provincie Overijssel
1774-1794 1 omslag
N.B. Het betreft:
- W.H. van Dedem, 1775
- G.G. baron van Haersolte, 1776, met brief van hem aan C.L. van Beyma.
- R. baron van Haersolte, 1780
- W. graaf van Heiden Hompesch, 1780
- A.V. van Pallandt, 1778-1789
- C.A. graaf van Rechteren, 1778-1781
- L. graaf van Rechteren, 1783
- F.H. graaf van Rechteren van Mennigeshave, 1793
- R.J. Sloet tot Evenlo, 1783-1790
- I.Z. Sloet tot Grimberg, 1789
- R. van Sloet tot Warmelo, 1787-1791
- R.A.B.J. Sloet tot Westerholt, 1787
- D. van Voërst van Alerdinck, 1779-1790
- D. van Voërst van Averbergen, 1778
- M.A.C. van Voërst van Borgel, 1788-1794
- J.A.G. de Vos van Steenwijk, 1774

A31-B-II-2-6c2 Deventer

A31-B-II-2-6c2 Deventer
A31-1692 Stukken betreffende het bestuur van de stad Deventer met brieven

van de stad aan de stadhouder
1777, 1782-1794. Met retroacta 1677, 1692, 1700, ten dele in 
afschrift 1 pak
N.B. Oude code I J 13.

A31-1693 Brieven van de stadhouderlijke commissie tot herziening van het 
stadsbestuur van Deventer
1788 1 omslag
N.B. De commissie bestond uit J.E. baron van Lynden van Hemmen, A.R. van 
Heeckeren van Suideras en A.O.F. Bomblé Vatebender.

A31-1694 Briefwisseling met E.H. Putman, burgemeester van Deventer
1783-1792. Met bijlagen 1 pak
N.B. Met brieven aan hem van provinciale regenten. Bij 30-11-1787 een gedrukt 
'Danklied' (Amsterdam 1787) van Jan de Vries. Bij oktober 1791 de gedrukte 
beschrijving van het feest te Deventer bij gelegenheid van het huwelijk van de 
erfprins (Deventer/Utrecht 1791).

A31-1695 Brieven van regenten uit Deventer
1767-1789 1 omslag
N.B. Het betreft:
- Bosc de la Calmette, 1767
- L.L. Bosc de la Calmette, 1783 en 1787
- W.A. Eekhout, 1787 en 1789
- L.J. Gansneb genaamd Tengnagel, 1789
- P. Putman, 1779 en 1789
- S. de Schepper, 1779 en 1787
- A.J. van Suchtelen, 1783



A31 219

N.B. Niet aan de stadhouder gericht
- G.G. van Suchtelen, 1787
- J. van Suchtelen, 1787

A31-B-II-2-6c3 Zwolle

A31-B-II-2-6c3 Zwolle
A31-1696 Stukken betreffende het bestuur van de stad Zwolle, waaronder 

brieven van de stad aan de stadhouder
1783-1794 1 pak
N.B. Oude code I J 14. Bij 7-5-1791 een rekest aan de stadhouder van de weduwe
Heishoorn, stadsvroedvrouw te Kampen.

A31-1697-1698
Briefwisseling met L.G. Rouse, burgemeester van Zwolle en 
gedeputeerde ter Staten-Generaal
1766, 1769-1795. Met bijlagen 2 pakken

A31-1697 1766, 1769-1784, 1 pak
N.B. Bij 14-4-1778 de gedrukte brochure "Vertoog over de 
onwettigheid der drostendiensten in Overijssel" door J.D. baron 
van der Capellen tot de Poll, Leiden, 1778; bij 20-1-1783 een brief 
van S. de Schepper uit Deventer aan Rouse; bij 13-2-1783 het 
gedrukte "Berigt wegens het aanstellen van gecommitteerden uit 
de burgerij der stad Zwolle etc.".

A31-1698 1785-1795, 1 pak
N.B. Bij 23-3-1785 een brief van de ontvanger Van Marle aan 
Rouse; bij 16-10-1787 een brief aan Wilhelmina van Pruisen; bij 
11-5-1790 een rekest van R. Eekhout; bij 21-6-1792 een brief van 
L. Waterham uit Hasselt aan Rouse.

A31-1699 Brieven van regenten uit Zwolle
1781-1790 1 omslag
N.B. Het betreft:
- D. Berg, 1783
- P.L.J. Greven, 1781
- W.J. van der Gronden, 1790
- G.J. Hoekman, 1783
- R. van Marle, 1785
- W.H. Wicherlink, 1782 en 1787

A31-B-II-2-6c4 Kampen en kleine steden

A31-B-II-2-6c4 Kampen en kleine steden
A31-1700 Brieven van het stadsbestuur van Kampen

1783-1786. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Oude code I J 16.

A31-1701 Briefwisseling met A. Vestrinck, burgemeester van Kampen
1765, 1771, 1775-1793. Met bijlagen 1 pak
N.B. Bij 25-11-1775 een beschrijving van de storm en wateroverlast in november.

A31-1701a Brief van Guilliam Schultz aan [een vertrouweling van Willem V] 
met het verzoek zijn broer B.F. Schultz bij de prins aan te bevelen 
als burgemeester van Kampen
22 augustus 1783 1 stuk
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N.B. Het verzoek is gehonoreerd.

A31-1702 Brieven van regenten uit Kampen
1767-1792 1 omslag
N.B. Het betreft:
- F. van Ingen, 1767
- J.O. van Ingen, 1792
- J. Lemker van Breda, 1789 en 1791
- R.A.W. van der Merwede, 1789
- A.J.G.G. Tengnagel, 1773

A31-1704 Brieven van het stadsbestuur van Steenwijk
1780, 1785-1794. Met bijlagen 1 omslag

A31-1703 Brieven van het stadsbestuur van Hasselt
1785-1791. Met bijlagen 1 omslag

A31-1705 Brieven van W. de Lille, secretaris van de stad Steenwijk
1779-1784 1 omslag

A31-B-II-2-7 Groningen

A31-B-II-2-7 GRONINGEN
A31-B-II-2-7a Algemeen

A31-B-II-2-7a Algemeen

A31-1706-1707
Stukken betreffende het bestuur van het gewest Groningen, 
daaronder begrepen de briefwisseling van de stadhouder met de 
Staten, Gedeputeerde Staten, de Hoge Justitiekamer en incidenteel
kwartieren van de Ommelanden
1767, 1773, 1777-1794. Met bijlagen, ten dele gedrukt 2 pakken

A31-1706 1767, 1773, 1777-1788, 1 pak
A31-1707 1789-1794, 1 pak
A31-1708 Stukken betreffende bestuurlijke problemen en geschillen in het 

gewest Groningen onder meer vanwege de tegenstellingen tussen 
de partijen van Van Iddekinge en die van Trip en over de werkwijze 
van curatoren van de universiteit, waaronder brieven en memories 
van J. van Rikkenga, mr. W.R. de Sitter, L.A. Trip, mr. R.B. Gockinga 
en de Delftse pensionaris mr. P. van Bleiswijk
1768-1769 1 pak
N.B. Met eigentijdse inhoudsopgave.

A31-B-II-2-7b Zaaksdossiers

A31-B-II-2-7b Zaaksdossiers
A31-1709 Stukken betreffende een geschil tussen Holland en Stad en Lande 

over de achterstallige uitbetalingen van Groningse lijfrenten
1757-1760. Gedrukt 1 omslag

A31-1710 Stukken betreffende de conflicten tussen de Ommelanden en de 
stad Groningen over het Groningse stapelrecht
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1775-1780. Met retroacta, ten dele gedrukt, 17de en 18de eeuw 1 
pak

A31-1711 Stukken betreffende de pogingen van de stadhouder om de 
geschillen tussen de stad Groningen en de Ommelanden uit de weg
te ruimen
1787-1791 1 omslag

A31-1712 Stukken betreffende de besprekingen over het schouwen in de 
Ommelanden, met als vertegenwoordiger van de stadhouder mr. 
J.G. van Oldenbarnevelt genaamd Witte Tullingh
1779-1780, 1783-1784 1 pak

A31-B-II-2-7c Justitie

A31-B-II-2-7c Justitie
A31-1713 Stukken betreffende de verbetering van het reglement voor de 

procesgang in criminele zaken bij de Hoge Justitiekamer van Stad 
en Lande, voor de stadhouder behandeld door mr. P. van Bleiswijk
1770-1771. Met ten dele gedrukte bijlagen en retroacta, 1751 en 
1756 1 pak

A31-1714 Stukken betreffende het proces gevoerd binnen de familie Van In- 
en Kniphausen over erfrechtelijke kwesties
1774 1 pak

A31-1715 Missiven van de Luitenant en Hoofdmannen van de Hoge 
Justitiekamer van Stad en Lande
1777-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Zie met name voor de patriottentijd tevens de inv.nrs. 1706 en 1716.

A31-1716 Stukken betreffende de buitenwerkingstelling in 1784 van de 
Zijlvesterreglementen en justitiële reglementen
1788, 1791 1 omslag

A31-B-II-2-7d Stad Groningen

A31-B-II-2-7d Stad Groningen
A31-1717 Missiven van het stadsbestuur van Groningen en van groepen 

bestuurders van die stad
1782-1795. Met bijlagen en een gedrukt retroactum uit 1737 1 pak
N.B. Hierbij ook een brief van mr. J.C. Reigersman en twee van burgemeester J. 
van Hoorn aan Willem V.

A31-1718 Dossier van mr. J.C. Reigersman inzake de stadhouderlijke rechten 
bij de regeringsbestelling in de stad Groningen
1782-1787 1 pak

A31-1719 Brief van E.Th. van Berckel aan de stadhouder met het verzoek om 
interventie bij het stadsbestuur van Groningen om een vergoeding 
vanwege de plundering van zijn huis in oktober 1787
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1789. Met bijlagen 1 omslag

A31-1720 Stukken betreffende de herziening van de ordonnantie op het 
procederen van de stad Groningen, waaronder adviezen van mr. P. 
van Bleiswijk
1772. Met enkele latere stukken terzake, 1778 1 omslag

A31-1721 Stukken betreffende het bestuur van de Groningse Universiteit
1780 en 1793-1794 1 omslag
N.B. Brieven van individuele hoogleraren bevinden zich in de particuliere 
correspondentie. Zie ook inv.nr.1708.

A31-B-II-2-7e Ommelanden

A31-B-II-2-7e Ommelanden
A31-1722 Briefwisseling met J.A. Engelhard, syndicus van de Ommelanden

1786-1791. Met bijlagen, 1787 1 omslag
N.B. Oude code I K 9.

A31-1723 Brieven van het stadsbestuur van Appingedam
1791 en 1792. Met retroacta, 1775 1 omslag

A31-B-II-2-7f Briefwisseling

A31-B-II-2-7f Briefwisseling
A31-1724 Briefwisseling met W. Alberda van Rensuma onder meer 

gedeputeerde ter Staten-Generaal en na diens overlijden in 1786 
met zijn neef S.L. Alberda van Beyma over de zaken van het 
gewest Groningen
1775-1794 1 pak
N.B. Oude code I K 2. Bij 18-8-1780 een brief van O. Tamminga; 13-12-1787 is 
een brief van curatoren van de universiteit van Groningen, met een antwoord 
van Alberda van Beyma aan de stadhouder.

A31-1725 Brieven van en briefwisseling met verdere leden van de familie 
Alberda
1760-1794 1 omslag
N.B. Het betreft:
- D. Alberda, 1760, 1779
- E.R. Alberda van Bloemersma, 1773-1779
- O.R. Alberda van Ekenstein, 1788-1794
- U.A. Alberda van Menkema samen met R.J.Lewe van Middelstum, 1787-1788

A31-1726 Briefwisseling met Tj. van Berchuijs, burgemeester van Groningen
1771 en 1780-1789 1 omslag

A31-1727 Brieven van leden van de familie Gockinga
1765-1789 1 omslag
N.B. Het betreft:
- J. Gockinga, 1778, 1781
- R.B. Gockinga, 1766, 1789
- S. Gockinga, 1765, 1781-1789
- S. Gockinga Hzn, 1788



A31 223

A31-1728 Brieven van F.J. Guichart, ten dele samen met W. de Sitter, en van 
H. Guichart
1778-1793 1 omslag
N.B. Enkele brieven zijn gericht aan personen in de omgeving van de stadhouder.

A31-1729-1730
Briefwisseling met A.A. van Iddekinge, burgemeester van 
Groningen
1765-1789. Met bijlagen, waaronder brieven van mederegenten en 
anderen aan hem en incidenteel aan de stadhouder 2 pakken
N.B. Oude code I K 3.

A31-1729 1765-1780, 1 pak
N.B. Bij 1779 brieven van de syndicus T. Tiddens aan Willem V. Bij 
16-12-1780 een brief van prof. J. de Rhoer aan idem.

A31-1730 1781-1789, 1 pak
A31-1731 Brieven van en incidenteel briefwisseling met verdere leden van de

familie Van Iddekinge
1778-1794 1 pak
N.B. Het betreft:
- B. van Iddekinge, 1782-1794
- H.W.C. van Iddekinge, 1778
- P.G. van Iddekinge, 1781-1789
- P.R. van Iddekinge, 1783
- S.F. van Iddekinge, 1781-1782
- T.J. van Iddekinge, 1786
- W.J. van Iddekinge, 1789

A31-1732 Brieven van leden van de familie Van Idsinga
1766, 1781-1790. Met bijlagen 1 pak
N.B. Het betreft:
- B.D. van Idsinga, 1781-1789
- D.W. van Idsinga, 1766
- J.C. van Idsinga, 1788-1790
- S.H. van Idsinga, 1766, met een brief van Arnoldi aan hem

A31-1733 Briefwisseling met G.J. Keiser onder meer omtrent zijn terugtreden 
als luitenant-president van de Hoge Justitiekamer in 1783 en 
brieven van mr. J.H. Keiser en Th.J. Keiser
1765, 1771, 1781-1793 1 pak
N.B. Oude code I K 6.

A31-1734 Briefwisseling met leden van de familie Lewe
1787-1793 1 omslag
N.B. Oude code I K 11.
Het betreft:
- E.J. Lewe van Aduard, gedeputeerde ter Staten-Generaal, 1787-1793
- J.E. Lewe, 1793
- H. Lewe van Aduard, 1790
- R.J. Lewe van Middelstum, 1787-1789

A31-1735 Briefwisseling met leden van de familie Lohman
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1778-1795 1 omslag
N.B. Het betreft:
- H. Lohman, 1778-1789
- L.B. Lohman, 1789-1795
- mr. W.H. Lohman, onder meer burgemeester van Groningen, 1785-1793

A31-1736 Briefwisseling met de raadsheer (conseiller) J.D. Quintus te 
Groningen
1786-1792 1 omslag

A31-1737 Briefwisseling met leden van de familie Trip
1771-1789 1 omslag
N.B. Het betreft:
- J. Trip, Groningen, 1789
- mr. L. Trip, burgemeester van Groningen, 1771-1781
- S. Trip, Groningen, 1780
- Scato Trip, 1786

A31-1738 Briefwisseling met de raadsheer mr. H.L. Wichers, onder meer 
gedeputeerde ter Staten-Generaal
1787-1795. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I K 12. Bij 16-5-1794 een kaart van de noordkust van Groningen, 
vervaardigd door Arjen Dirks Bakker. Zie ook inv.nr.1007 'Kew letters'.

A31-1739-1740
Brieven van en incidenteel briefwisseling met verdere regenten in 
het gewest Groningen
1765-1795 2 pakken

A31-1739 A-M, 1 pak
CORRESPONDENTENLIJST
- H.J. Arntzenius, Groningen, 1789
- Adr. Berlingh, Groningen, 1784, 1788
- J. Bellinga, Groningen, 1789
- D. Brugma, Groningen, 1783, 1789, 1792
- M. Clant, Harkema, 1786-1789
- W. Cranssen, benoemd syndicus, Groningen, 1789
- J. de Drews, Groningen, 1782, 1789, 1794
- R. de Drews, Anhalt/Groningen, 1778, 1781, 1789
- R. Emmen, Groningen, 1781
- J. Fockens, raadsheer te Groningen, 1778-1789
- F.A. Gerlacius, Stedum, 1786-1792
- G.R. Gerlacius, Groningen, 1789
- J. van Gesseler, Groningen, 1774-1781
- J.A.J. Gruijs, Appingedam, 1781, 1788-1789
- J. van Hoorn, burgemeester van Groningen, 1779, 1780, 1786
- P. Knijpinga, Groningen, 1789
- H. Laman, Groningen, 1780
- P. Laman, raadsheer te Groningen, 1784-1788
- E. van Lintelo, Groningen, 1789
- S. Melis, Niekerk, 1768-1778
- J.A. Meurs, Groningen, 1778
- P. Muntinghe, drossaard van Wedde en Westerwolde, 1767

A31-1740 N-Z, 1 pak
CORRESPONDENTENLIJST
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- D.B. Nauta, Groningen, 1789
- Rengers van Farmsum, 1771-1777
- D.G. Rengers van Farmsum, 1781-1789. Hierbij een brief van de 
kamerheer jonker P.U. Rengers, vermoedelijk aan J.C.Reigersman
- S.J. Rengers namens het Fivelingokwartier, 1765
- J.H. Siccama, Ten Aanhold, 1778
- W. Siccama, Groningen, 1778, 1789
- M. Sichterman, Groningen, 1789
- Sickinga, gedeputeerde ter Staten-Generaal, 1777
- E. Sickinge, Groningen, 1778, 1783
- H.G. Sickinge, Groningen, 1783, 1789
N.B. zie ook inv.nr. 792
- J.R. van Sijzen, Groningen, 1789
- A.J. de Sitter, 1781, 1788
- W. de Sitter, o.a. hoofdman van de Hoge Justitiekamer te 
Groningen, 1794
- W.R. de Sitter, Groningen, 1776-1778
- W.J. Smith, Groningen, 1784, 1789
- E.P. Smithe, Groningen, 1783, 1788
- H. Sparringa, Groningen, 1780
- C. Star Lichtenvoort, Groningen, 1781
- A.G. van Swinderen, Groningen, 1780
- A.H. van Swinderen, burgemeester van Groningen, 1783
- W. van Swinderen, Groningen, 1790
- R. de Marees van Swinderen en zijn moeder, Groningen, 1794
- J. Tiddens, Groningen, 1768, 1774
- C.H. Tjaden Jullens, Groningen, 1781
- H. Tjassens, Groningen, 1780, 1788-1789
- E.W. Uchtman, raadsheer te Groningen, 1788
- L. Venhuizen, Groningen, 1778, 1786-1788
- W. Wernink en G.Bonsema, benoemde commiezen-provinciaal, 
Groningen, 1783
- C. Wichers, Groningen, 1790
- H.J. Wichers, Groningen, 1781, 1783
- J. Wichers, 1782
- J.H. Wichers, Groningen, 1790
- J. Wichers Jzn, Groningen, 1789
- mr. J.R.Woldendorp, 1781, 1788, 1795
- G.G. Woldringh, Groningen, 1789

A31-B-II-2-8 Drenthe

A31-B-II-2-8 DRENTHE
A31-1741 Stukken betreffende het bestuur van het Landschap Drenthe, 

daaronder begrepen de brieven van Staten en Gedeputeerde 
Staten
1774, 1780-1794. Ten dele gedrukt 1 pak
N.B. Hieronder bevinden zich enkele verslagen van Drentse 
synodevergaderingen.

A31-1742 Briefwisseling met S.P.A. graaf van Heiden Reinestein, onder meer 
drost van het Landschap Drenthe, lid van de Admiraliteit van 
Amsterdam en kamerheer van Willem V
1771-1795. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I L 2. Zie voor Van Heiden tevens inv.nrs. 100 en 1044; onder de 
bijlagen o.m. brieven van Ch. graaf van Gronsveld-Limpurg (1787), mr. F.W. 
Boers (1789), de marineofficieren Van Kinsbergen (1782) en Von Kinckel (1792) 
en burgemeester Vos (1787) te Elburg. Bij 18-11-1778 een beknopt verslag van 
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de audiëntie van Amsterdamse kooplieden bij de stadhouder. De brief van 26-2-
1793 is van Willem V aan Van Heiden en in 1958 aan het K.H.A. geschonken.

A31-1743 Brief van A.C. graaf van Heiden van Dam, drost van het Landschap,
over de vervulling van de post van landschrijver en de minuut van 
de antwoordbrief
1775 2 stukken

A31-1744 Brieven van C. Nysingh te Eelde en C. de Vos van Steenwijk van de 
Havixhorst, regenten uit Drenthe
1785 en 1788 1 omslag

A31-1745 Afstandstabel van het Landschap 'Dorpswijzer' vervaardigd door 
Ch. Keetelaar in een omslag met een heraldische pentekening van 
zijn hand
1791. Gedrukt, in viervoud 1 omslag

A31-B-II-2-9 Generaliteitslanden

A31-B-II-2-9 GENERALITEITSLANDEN
A31-B-II-2-9a Algemeen

A31-B-II-2-9a Algemeen
A31-1746 Briefwisseling met de advocaat-fiscaal en de procureur-generaal 

van Brabant en Overmaze mr. H.J. van Oldenbarnevelt genaamd 
Witte Tullingh
1782-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Zie voor zijn benoeming inv.nr.1016; daarvoor was hij landsadvocaat van de
Raad van State.

A31-1747 Brieven gericht aan de stadhouder en aan hofdignitarissen ten dele
van anonieme personen over de situatie in de Oostenrijkse 
Nederlanden en de Generaliteitslanden
1790-1793 1 omslag

A31-1748 Stukken betreffende de beschuldigingen tegen de stadhouderlijke 
familie en de raadpensionaris van het aannemen van 
steekpenningen van anti-Oostenrijkse groepen in de Zuidelijke 
Nederlanden waarbij rentmeester G.W. van Motman betrokken zou 
zijn
1791-1792 1 omslag

A31-1749 Brieven met informatie over militaire bewegingen bij het 
grondgebied van de Generaliteit van J.A. Michiels te Roermond, F. 
Melsert te Baarle-Nassau, W.L.J. Spoor, rentmeester van Eindhoven 
en Cranendonk en H. Aelmans te Klundert
1792-1793. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Onder de bijlagen het gedrukte pamflet "Waarschouwinge aan het volk van 
Nederland.
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A31-B-II-2-9b Staats-Brabant

A31-B-II-2-9b Staats-Brabant
A31-1750 Stukken betreffende een mogelijke aankoop door de Staten van 

Holland of de Generaliteit van het kleine graafschap Boekhoven 
gelegen in Noord-Brabant, waaronder brieven van A.J. Royer en 
G.W. van Motman
1789-1791 1 omslag
N.B. Dossier ten dele afkomstig van Van Motman.

A31-1751 Missiven van het stadsbestuur van Bergen op Zoom
1787-1788 1 omslag

A31-1752 Missive van het stadsbestuur van Breda
1787. Met bijlagen 1 omslag

A31-1753 Briefwisseling met B. van der Borch, drossaard van de Baronie 
Breda
1787-1793. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I M 41. Onder de bijlagen brieven van J. Papegaay te Breda 
(1787) en F. Melsert uit Baarle-Nassau (1791).

A31-1754 Brieven van mr. R.M. Damisse, stadhouder van de drossaard van 
Breda
1766 en 1781 1 omslag
N.B. De brief uit 1766 is beantwoord door de commies Van Riel.

A31-1755 Briefwisseling met G.W. van Motman, rentmeester van Breda en 
vanaf 1789 lid van de Nassause Domeinraad, met overwegend 
politieke informatie, ten dele geadresseerd aan de commies van 
het kabinet Boejenck
1784, 1788-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I M 27; zie ook inv.nrs. 250 en 253; onder de bijlagen brieven 
van de graaf van Nassau-Corroy (1790, 1793), ds. P. Hofstede te Rotterdam 
(1792), Van Noordijk te Breda (1793) en van de prelaat van de abdij Tongerloo 
(1793). Bij 20-11-1791 een draagstrik.

A31-1756 Brief van de Bredase regenten W.P. van Persijn en A. Rijgerbos
1788, 1789 2 stukken

A31-1757 Briefwisseling met G.J. Tarée, burgemeester van Breda
1787-1793. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Ten dele gericht aan een medewerker van de stadhouder.

A31-1758 Brief van drie te Antwerpen gevangen genomen gijzelaars uit 
Breda, te weten G.J. Tarée, L. Pels en C.L. Reigersman
1793 1 stuk

A31-1759 Missiven van en stukken betreffende het bestuur van de stad Den 
Bosch
1787-1794. Met brieven van pensionaris Bowier 1 omslag
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A31-1760 Missive van de heerlijkheid Tilburg
1794 1 stuk

A31-B-II-2-9c Overkwartier van Gelre

A31-B-II-2-9c Overkwartier van Gelre
A31-1761 Briefwisseling met het Hof van het Overkwartier van Gelderland en 

met de presiderende raad J.N.J. baron van Lynden van Blitterswijk
1783-1784 en 1788 1 omslag
N.B. Ten dele oude code I A 73. Hierbij ook twee brieven van Van Lynden aan een
familielid om aanbeveling bij de prins.

A31-1762 Stukken betreffende het vaststellen van de grens tussen het Land 
van Cuijk en het territoir van Ravenstein op last van de Staten-
Generaal
1779, 1791-1794 1 omslag
N.B. Afkomstig van het lid van de commissie J. van der Dussen, ambtman van 
Grave.

A31-1763 Missive van het stadsbestuur van Grave
1793 1 stuk

A31-1764 Brieven van de ambtman van Grave J. van der Dussen
1793-1795. Met begeleidbrieven van H. Tollius en bijlagen, 
waaronder een brief van de hertog van Brunswijk-Oels aan Van der 
Dussen 1 omslag
N.B. Eén brief is gericht aan de erfprins.

A31-1765 Missive van het stadsbestuur van Venlo
1787. Met bijlage 1 omslag

A31-B-II-2-9d Maastricht

A31-B-II-2-9d Maastricht
A31-1766 Memorie van thesaurier-generaal Gilles over de geestelijke 

goederen te Maastricht en de omvang van de verplichtingen van 
de graaf van Geloes als proost van St.Servaes ten opzichte van de 
Generaliteit en eigenhandige aantekeningen van Willem V over het 
gesprek dat hij hierover met de graaf gehad heeft
1780 1 stuk

A31-1767 Stukken betreffende het bestuur van de stad Maastricht, waaronder
brieven van het stadsbestuur, J.W. graaf van Welderen, A.P. Twent 
en A.L. Collard
1787-1792 1 omslag

A31-1768 Briefwisseling met de vice-hoogschout van Maastricht, J.H. van 
Slijpe
1787-1789 1 omslag
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A31-B-II-2-9e Staats-Vlaanderen

A31-B-II-2-9e Staats-Vlaanderen
A31-1769 Missiven van bestuurders uit Aardenburg, Sluis en het Vrije van 

Sluis
1766, 1787-1794. Met bijlagen, waaronder een adres van hulde 
van de inwoners van Sluis uit 1787 1 omslag

A31-1770 Missiven van de stadsbesturen van Axel en Terneuzen, afzonderlijk 
en gezamenlijk
1787-1788. Met als bijlage een adres van hulde van inwoners van 
Axel uit 1787 1 omslag

A31-1771 Missiven van bestuurders uit Sas van Gent en uit Hulsterambacht
1787, 1792 en 1793. Met bijlage 1 omslag

A31-B-II-3 In relatie tot de V.O.C., de W.I.C. en Suriname

A31-B-II-3 IN RELATIE TOT DE V.O.C., DE W.I.C. EN SURINAME
A31-B-II-3-1 Verenigde Oost-Indische Compagnie

A31-B-II-3-1 VERENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE
A31-B-II-3-1a Nederland

A31-B-II-3-1a Nederland

A31-1772-1776
Briefwisseling van Thomas Hope, representant van de stadhouder 
bij de V.O.C., met de hertog van Brunswijk en sporadisch met 
Willem V
1765-1771. Met bijlagen, waaronder brieven van individuele 
bewindhebbers inzake de verheffing van Willem V tot 
oppergouverneur 5 pakken
N.B. Stuksgewijze beschrijving te vinden in het werkstuk van mevrouw drs. A. 
Wassing, Inventarisatie van stukken in het Koninklijk Huisarchief betreffende de 
relatie van de stadhouders prins Willem IV en prins Willem V met de V.O.C. en de
W.I.C., Den Haag, 1999.

A31-1772 1765 okt-1766 mei, 1 pak
A31-1773 1766 jun-1767 feb, 1 pak
A31-1774 1767 mrt-1768 jan, 1 pak
A31-1775 1768 feb-1769 feb, 1 pak
A31-1776 1769 mrt-1770 okt, 1771, 1 pak
A31-1777 Lijsten van ingebonden manuscripten en registers betreffende de 

V.O.C. in 1766 en 1767 ontvangen in de stadhouderlijke secretarie
1767 1 stuk
N.B. Met een aantekening van T.I. de Larrey.

A31-1778-1779
Brieven van de Heren XVII en van de afzonderlijke kamers van de 
V.O.C.
1773-1794. Met bijlagen 2 pakken
N.B. Er zijn vrijwel geen brieven van de Heren XVII en van de Kamers Rotterdam 
en Delft bewaard gebleven. Onder de bijlagen uit de jaren 1793-1794 bevinden 
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zich adviezen over marineaangelegenheden van de adviseurs Van Kinsbergen, 
Van der Hoop en Van Teylingen.

A31-1778 1773-1788, 1 pak
A31-1779 1789-1794, 1 pak
A31-1780 Briefwisseling met mr. F.W. Boers, advocaat-fiscaal van de V.O.C. te 

Amsterdam
1776-1794, 1801 en 1805. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I C 7. Bij 31-10-1776 een brief van Willem V aan de 
bewindhebber Sweerts met diens antwoord; van maart tot mei 1781 brieven van
Boers en P.E. van de Perre gezamenlijk over troepenwervingen in Frankrijk.

A31-1781 Twee brieven van mr. S.C. Nederburgh, advocaat van de V.O.C.
1790-1791 1 omslag

A31-1782 Brieven en een notitie van P.J. Guepin, advocaat van de V.O.C.
1791-1794. Met een bijlage gericht aan T.I. de Larrey 1 omslag

A31-1783 Brieven van C.A. Vos, secretaris van de Staten van Utrecht, aan de 
hertog van Brunswijk inzake benoemingen in Nederlands-Indië
1766-1767 1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr.1556.

A31-1784 Briefwisseling met E.J. van der Mandere van Ouwerkerk, 
bewindhebber in de Kamer Middelburg van de V.O.C.
1771-1773 1 omslag

A31-1785 Briefwisseling met de Amsterdamse regent J. Graafland Pietersz. 
over V.O.C.-aangelegenheden
1781 1 omslag

A31-1786 Brieven van A.S. van der Hoop, bewindhebber in de Kamer 
Amsterdam
1782-1783 en 1790. Met bijlagen 1 omslag

A31-1787 Briefwisseling met D.A. Meerman van der Goes, tweede advocaat 
van de V.O.C. en naderhand pensionaris van Amsterdam, over 
Indische zaken
1782-1783, 1787 en 1793. Met enkele bijlagen 1 omslag
N.B. Zie voor hem ook inv.nr.1394. Bij 1793 een rekest van Christina Alting, 
weduwe Velingius te Leiden, een zuster van gouverneur-generaal Alting.

A31-1788 Briefwisseling met C. Kien van Citters, bewindhebber in de Kamer 
Middelburg van de V.O.C.
1786, 1792-1793 1 omslag
N.B. Oude code I C 26.

A31-1789 Brieven van particulieren en een anonieme brief vooral over het 
verkrijgen en neerleggen van posities bij de V.O.C. in Nederland
1773-1793 1 omslag
N.B. Het betreft:
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- W.D. Bruijn
- P. Clifford
- J. Elias Azn.
- O. Gevaerts van Geervliet
- J.J. van Herzeele
- G.F. Meijners
- C. van der Oudermeulen
- J. van de Poll
- B.M. Pous
- A.C. Schuijt
- A. Titsingh
- W.D. Vignon
- anoniem

A31-1790 Aantekeningen van en voor de stadhouder over te schrijven 
brieven van aanbeveling voor personen die naar Nederlands-Indië 
vertrekken of vertrokken zijn
ca.1778-ca.1781. Met een brief van de Amsterdamse burgemeester
Rendorp 1 omslag

A31-1791 Memorie over de benoembaarheid van aan elkaar verwante 
bewindhebbers gelet op artikel 3 van het octrooi van de V.O.C. uit 
1622
z.d. [tweede helft 18de eeuw] 1 omslag

A31-1792 Memorie van C.A. Canter Visscher over geschillen binnen het 
bestuur te Batavia en voorstellen tot herstel afkomstig van 
directeur-generaal Van de Parra
1765 1 katern
N.B. Met een aantekening van de hertog van Brunswijk.

A31-1793 Memorie vervaardigd door een 'patriot' over de achteruitgang van 
de V.O.C. en de middelen tot herstel van de Compagnie
ca.1773 1 omslag

A31-1794 Stukken betreffende V.O.C.-aangelegenheden
1778, 1787-1789 en ca.1795-1800. Afschriften 1 omslag

A31-1795 Memorie van mr. F.W. Boers over het belang van de hele Republiek 
bij de op te richten buitengewone staatscommissie tot onderzoek 
van de V.O.C.
1789. Gelijktijdig afschrift in tweevoud 1 omslag

A31-B-II-3-1b Indonesië

A31-B-II-3-1b Indonesië
A31-1796 Missiven van gouverneurs-generaal en raden van Nederlands-Indië 

aan de stadhouder en de Heren XVII
1778, 1788, 1793. Met bijlagen 1 omslag

A31-1797-1801



232 A31

Briefwisseling van de stadhouder met de gouverneurs-generaal te 
Batavia
1760-1794. Met bijlagen 3 omslagen en 2 pakken

A31-1797 Jacob Mossel
1760-1761, 1 omslag

A31-1798 P.A. van de Parra
1767-1775, 1 pak

A31-1799 J. van Riemsdijk
1776-1777, 1 omslag

A31-1800 R. de Klerk, met een brief van zijn weduwe
1776-1778, 1 omslag

A31-1801 W.A. Alting
1775, 1779-1794, 1 pak

A31-1802-1822
Brieven van leden van de Raad van Indië en andere hogere 
gezagdragers in Nederlands-Indië vooral met betrekking tot het 
verkrijgen van ambten
1774-1796 18 omslagen en 3 stukken

A31-1802 H. Breton
1779-1783, 1 omslag

A31-1803 Boesser (of Bousset)
1783, 1 omslag

A31-1804 L. Carsteen
1774, 1 omslag

A31-1805 A. Cornabé
1786-1796, 1 omslag

A31-1806 J.J. Craan
1779, 1 omslag

A31-1807 W. Fockens
1776, 1778, 1 omslag

A31-1808 J. Greeve
1784, 1786, 1796, 1 omslag

A31-1809 W. graaf van Hogendorp
1770-1783, 1 omslag

N.B. Overwegend uit Nederlands-Indië geschreven
A31-1810 L.N. Meybaum

1780, 1 omslag
A31-1811 A. Moens

1783-1791, 1 omslag
A31-1812 P.G. van Overstraten

1783-1791, 1 omslag
A31-1813 W.V.H. van Riemsdijk

1777-1780, 1 omslag
A31-1814 P. Ross

1789-1790, 1 omslag
A31-1815 C. Saxe

1786, 1790, 1 omslag
A31-1816 J. Siberg
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1783, 1791, 1793, 1 omslag
A31-1817 D.J. Smith

1776-1789, 1 omslag
A31-1818 H. van Stockum

1783-1792, 1 omslag
A31-1819 Vermeulen

1786, 1 stuk
A31-1820 C.H.C. Wegener

1793, 1 stuk
A31-1821 J. Wichers

1778, 1 stuk
A31-1822 J.C.M. Radermacher

1777-1783, 1 omslag
A31-1823 Brieven van middelbare en lagere compagniesdienaren en 

particulieren uit Nederlands-Indië en Malakka
1771, 1774-1793 1 pak
N.B. Het betreft:
- W.Beth, Makassar, 1791
- Blijdenbergh, Ambon, 1771, Batavia, 1775
- A. de Bock, Batavia, 1791
- C.Bresler, Makassar, 1778
- G.Bruijn, Batavia, 1791
- J.A. van der Burgh, Semarang, 1779
- C.A.Canter Visscher, Batavia, 1788, 1791
- H.A. de Chalmot, Ternate, 1775
- A. de Champagnet, Batavia en Ternate, 1775, met bijlage
- J.Couperus, Malakka, 1788, 1791
- J.C.Domis, Batavia, 1787
- A.Douglas, Batavia, 1776
- weduwe Douglas-van Ee, Batavia, 1781
- W.S.Engert, Bantam, 1788
- P.Gevers, Batavia, 1779, 1780
- J. van Heemskerck, z.pl. en z.d.
- J.Heim (?), Batavia, 1790
- J. van Kal, Batavia, 1788
- P.Loefhouwer, Soerabaja, 1789, met bijlagen
- G.Maas, Batavia, 1775, 1776 en 1779
- J. de Meijer, Batavia, 1775, 1780
- J.J.Meijer, Batavia, 1788
- P.Meijer, Batavia, 1790
- A.C.Mom, Batavia, 1787
- P.A. van de Parra, Batavia, 1778
- weduwe van de Parra-Bake, Batavia, 1778
- Poelman, Batavia, 1775
- N.Popkens, Batavia, 1792
- P.Ras, Batavia, 1780
- J.B.Ricard, Batavia, 1789, 1790
- N.Schelling, Ambon, 1791, met bijlage
- J.R.Thomaszen, Ternate, 1779
- W.D.Vignon, Batavia, 1790
- IJ.H.F. Vincent, Batavia, 1788, 1791
- P. van de Weert, Batavia, 1790
- J.H.Wiegerman, Batavia, 1788
- J.H.Wiegerman, Wiese en Schiffer, als executeurs-testamentair van Hendrik van
Stockum, Batavia, 1793
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A31-1824 Brieven van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen
1780-1782 1 omslag

A31-1825 Brieven van militairen in dienst van de V.O.C.
1783-1789 1 omslag
N.B. Het betreft:
- L.A. d'Allois d'Herculais
- C.A.Ch. Bose (of Bosc)
- Leclerc
- P.J. de Meuron

A31-1826 Memories en brieven van J.H. Paringauw te Batavia
1788-1790. Met bijlagen 1 pak

A31-1827 Brief van J.H.G. Serres, scheepskapitein van de V.O.C. met het schip
Zuiderburg in Cork gearriveerd, Cork
9 februari 1795 1 stuk

A31-B-II-3-1c India/Ceylon

A31-B-II-3-1c India/Ceylon
A31-1828 Briefwisseling met I.W. Falck, gouverneur van Ceylon

1775-1784 1 pak
N.B. Oude code I C 9.

A31-1829 Brieven van zijn opvolger W.J. van de Graaff
1782,1786-1795. Met bijlagen 1 pak
N.B. Najaar 1794 en 1795 geschreven uit Batavia.

A31-1830 Brieven van de bewindhebbers op de Malabaarse kust te Cochin A. 
Moens en J.G. van Angelbeek
1775-1780 en 1787-1792. Met bijlagen 1 omslag

A31-1831 Brieven van lagere functionarissen en particulieren in India en 
Ceylon
1773-1791 1 pak
N.B. Het betreft:
- J.Accama, Negapatnam, 1773
- J.Bacherach, Houghly, 1776
- J.L.Beggle, Madras, 1788
- J.G.D.Fedder, Trinconomale, 1788
- J.C. von Hermes, Colombo, 1788
- C.H.Horst, Madras, 1788
- D.D. graaf van Ranzow, Galle, Manaar en Nigombo, 1780, 1789 en 1791, met 
bijlagen
- H.J. van Someren van Vrijenes, Jaggernaikpoeram, 1790
- G.J.Vick, Negapatnam, 1779, met bijlagen
- onleesbaar, Houghly, 1789
- onleesbaar, Galle, 1784, met bijlagen
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A31-B-II-3-1d Zuid-Afrika

A31-B-II-3-1d Zuid-Afrika

A31-1832-1834
Brieven van de gouverneurs van Kaap de Goede Hoop
1774-1783, 1787-1790 en 1793. Met bijlagen. Ten dele in tweevoud

2 omslagen en 1 pak
A31-1832 J.A. baron van Plettenberg

1774-1783, 1 omslag
A31-1833 kolonel C.J. van de Graaff

1787-1790, 1 pak
N.B. Met stukken betreffende hem, ca.1790; zie tevens 
inv.nr.2028.

A31-1834 J.I. Rhenius, als waarnemend gouverneur
1793, 1 omslag

A31-1835 Brieven van leden van de Politieke Raad van Kaap de Goede Hoop, 
gezamenlijk en afzonderlijk
1779, 1788-1790 1 omslag
N.B. Het betreft:
- C. van Aerssen van Beyeren
- P.H. Gilquin
- W.J. van Reede van Outshoorn
- J.I. Rhenius

A31-1836 Brieven van de commissarissen-generaal over Nederlands-Indië mr.
S.C. Nederburgh en kapitein ter zee S.H. Frijkenius vanuit Kaap de 
Goede Hoop
1793 1 omslag
N.B. Enkele brieven alleen door Nederburgh ondertekend.

A31-1837 Brieven van de fiscaals van Kaap de Goede Hoop J.J. Serrurier en 
J.N.J. baron van Lynden
1785, 1790-1794 1 omslag

A31-1838 Brieven van militairen gelegerd te Kaap de Goede Hoop
1784, 1788-1789 1 omslag
N.B. Het betreft:
1 R.J. Gordon
2 Hamell
3 Von Hügell
4 P.J. de Meuron

A31-1838-01 R.J. Gordon
30 juni 1784, 1 stuk

A31-1839 Brieven van particulieren te Kaap de Goede Hoop
1771-1795 1 omslag
N.B. Het betreft:
1 M.A. Bergh
2 H. Cloete
3 H. van de Graaff
4 P. Hacker - aanbieding Constantia wijn
5 D. Haupt
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6 G. Hemmy
7 O. von Kamptz
8 V. Nulde Onkruydt

A31-1839-01 M.A. Bergh, 1 omslag
A31-1839-04 P. Hacker, 1 omslag
A31-1839-06 G. Hemmy, 1 stuk

A31-1840 Stukken betreffende een conflict tussen kolonel R.J. Gordon en 
gouverneur C.J. van de Graaff met een deel van de Politieke Raad
1789. Afschriften 1 omslag
N.B. Hierin twee kaartjes van de kust van Zuid-Afrika vervaardigd door kapitein-
ingenieur Thibault, 1788-1789.

A31-1841 Memorie van P.A. van der Riet over in te voeren verbeteringen te 
Kaap de Goede Hoop
1790 1 stuk

A31-1842 Brief van prof. J.N.S. Allamand vermoedelijk aan Arnout Vosmaer 
met als bijlagen brieven van gouverneur Van Plettenberg en R.J. 
Gordon onder meer over de reis van Thomas Cook
1775 1 omslag

A31-B-II-3-1e Aziatische vorsten

A31-B-II-3-1e Aziatische vorsten
A31-1843 Brief van Paku Boewono IV, soesoehoenan van Surakarta, over zijn 

opvolging na het overlijden van zijn vader
1788. In tweevoud 1 omslag
N.B. Iedere brief met een gezegelde enveloppe in een geel zijden zakje

A31-1844 Brief van de koning van Cochin (India) met verzoek om steun van 
de V.O.C
z.d. [ca.1790]. Met vertaling, in tweevoud 1 omslag
N.B. Met enveloppe voorzien van een lakzegel en een roodfluwelen zakje

A31-B-II-3-2 West-Indische Compagnie en Suriname

A31-B-II-3-2 WEST-INDISCHE COMPAGNIE EN SURINAME
A31-B-II-3-2a Algemeen

A31-B-II-3-2a Algemeen
A31-1845 Brieven en memories van bewindhebbers van de West-Indische 

Compagnie en van de Raad der Koloniën over West-Indië
1775, 1786-1793 1 omslag

A31-1846 Briefwisseling met N. Geelvinck van Stabroek, vertegenwoordiger 
van de stadhouder in de West-Indische Compagnie
1770-1787. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code I C 11; onder de bijlagen onder meer een brief d.d. 29-4-1782 
van J.B. Bicker aan Geelvinck en een brief d.d. 7-5-1782 van M. Bastiaanse uit St.
George d'Elmina aan Willem V.

A31-1847 Brieven van de commissarissen van de stadhouder tot onderzoek 
naar de situatie in de bezittingen van de staat in West-Indië, 
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generaal-majoor W.A. baron Sirtema van Grovestins en mr. W.C. 
Boeij
1788-1790. Met bijlagen en een afschrift van het door hen 
uitgebrachte rapport 1 pak
N.B. Bij 2-11-1788 een brief van R. van Suchtelen, secretaris van de 
commissarissen aan Grovestins.

A31-1848 Lijsten met Nederlandse koopvaardijschepen afkomstig van en 
varend naar de West-Indische bezittingen, door de Engelsen in 
beslag genomen
ca.1758-1759 1 omslag

A31-1849 Stukken betreffende de plannen tot oprichting van een korps 
militairen bestemd voor de koloniën in de West en op de kust van 
Afrika
1794. Afschriften 1 omslag

A31-B-II-3-2b Suriname

A31-B-II-3-2b Suriname
A31-1850 Brieven van en namens directeuren van de kolonie Suriname in 

Nederland
1790-1794 1 omslag

A31-1851 Stukken van de te Suriname overleden Staatse officier luitenant-
kolonel Bermond
1750-1751, en een begeleidende brief van de stadhouderlijke klerk
Pain, 1762 1 deel
N.B. zie ook K.H.A. collectie Bentinck G 2 inv.nr.54-IIa

A31-1852 Voorstellen inzake de verdediging en verdere ontwikkeling van 
Suriname opgesteld door luitenant Noras d'Oucieres en een 
aanbiedingsbrief
1780 1 deel

A31-1853 Brief van J.G.H. van Baerle te Paramaribo met een gelukwens bij 
het herstel van het stadhouderschap
1787 1 stuk

A31-1854 Brief van J.J. Meijen te Amsterdam
1804. Met als bijlage zijn verslag van de inbezitneming van 
Suriname door de Engelsen in 1804 2 stukken

A31-B-II-3-2c Curaçao

A31-B-II-3-2c Curaçao
A31-1855 Brieven van kolonel J. de Veer Azn., gouverneur van Curaçao en 

bewindhebber van het fort Amsterdam
1788, 1793-1794 1 omslag

A31-1856 Brieven van H.W. Rinck, commandeur van St. Maarten
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1790-1793. Met afschriften van zijn brieven aan de Raad van 
Koloniën 1 omslag

A31-1857 Brieven en rekesten van de gouverneurs van St. Eustatius, P.A. 
Godin en J. Runnels
1791, 1793-1794 1 omslag
N.B. Hieraan toegevoegd een brief in duplo van A. Runnels Gzn. te St. 
Barthelomew.

A31-1858 Brieven van luitenant-kolonel A. Perret Gentil van het Curaçaose 
garnizoen, naderhand in Engeland en Duitsland
1793-1796. Met bijlagen 1 pak
N.B. Bij 12-7-1796 een brief aan Perret Gentil van zijn zoon te Curaçao.

A31-1859 Brieven en rekesten van verdere militairen in West-Indië
1792-1794. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Het betreft:
- J.B. Florijn
- Hammarberg
- R. Schmidt
- J.N. van Starckenborgh

A31-1860 Brieven en rekesten van lagere beambten en van particulieren in 
West-Indië
1784-1791, 1800. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Het betreft:
- A. Ailyon
- A. Beaujon
- H. Brouwer
- graaf van Gronsveld-Limpurg
- parnassijns van de Joodse natie
- ds. F.H. Quitman
- J. Scholten
- G. du Sart
- P.B. van Starckenborgh
N.B. De brief van Van Starckenborgh uit 1800 heeft als bijlage een verslag van 
gebeurtenissen te Curaçao van 1795 tot augustus 1797, zie ook inv.nr. 2258.

A31-1861 Rekesten van kooplieden en inwoners van de West-Indische 
bezittingen en twee politieke memories van de secretarie
1787, 1791-1794 1 omslag

A31-B-II-3-2d Essequebo en Demerary

A31-B-II-3-2d Essequebo en Demerary
A31-1862 Briefwisseling met generaal-majoor W.A. baron Sirtema van 

Grovestins als gouverneur van Essequebo en Demerary, ook na zijn
vertrek uit die kolonie
1793-1799. Met bijlagen 1 pak
N.B. Bij 27-5-1799 een brief van H.C. Wahl te Demerary aan Willem V.

A31-1863 Brieven van militairen in Essequebo en Demerary
1793-1795. Met bijlagen 1 pak
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N.B. Het betreft:
- majoor J.H. van Capelle
- luitenant-kolonel F.W.Frantzen
- P.H. Koppiers
- C. von Lasberg
- luitenant-kolonel W. Portegies

A31-1864 Brieven en rekesten van lagere ambtenaren en particulieren uit 
Essequebo en Demerary
1775-1791 1 omslag
N.B. Het betreft:
- A. Backer
- J.G. Darmand
- M. Diertange
- J. Lespinalles
- F.J. van der Lott
- J.A. Stakman

A31-1865 Stukken betreffende de Sociëteit op Essequebo en de betekenis 
van dit gebied in het bijzonder voor Zeeland
1771. Afschriften 1 omslag
N.B. De stukken bevinden zich in een omslag waarop in de hand van mr. P. van 
Bleiswijk de notitie dat deze stukken bewaard worden bij de correspondentie met
Van de Perre op de "private secretarije van Zijne Hoogheid".

A31-1866 Stukken betreffende een geschil tussen de West-Indische 
Compagnie Kamer Zeeland en de overige kamers over de vaart op 
Essequebo en Demerary ingediend bij de Staten van Zeeland
1773. Afschriften ten behoeve van de stadhouder 1 pak
N.B. Inv.nrs. 1865 en 1866 zijn afkomstig uit de correspondentie met Van de 
Perre; zie de inv.nrs. 1490 en 1493.

A31-B-II-3-2e St. George d'Elmina

A31-B-II-3-2e St. George d'Elmina
A31-1867 Brieven van kolonel Jacobus de Veer, directeur-generaal te St. 

George d'Elmina
1793-1794. Met bijlagen 1 omslag
N.B. met rangeer- en stamlijsten

A31-1868 Brieven van de miltairen J.J. de Meij, J. Tecko en J.N. Ziegeler aldaar
1793-1795. Met bijlagen 1 omslag

A31-B-II-4 Economie van de Republiek

A31-B-II-4 ECONOMIE VAN DE REPUBLIEK
A31-1869 Stukken betreffende de financiën van de Generaliteit en van 

Holland, alsmede over het geldwezen
tweede helft 18de eeuw 1 omslag

A31-1870 Plan tot bevordering van de bosbouw in Holland met het oog op de 
vermindering van de verveningen
z.d. [tweede helft 18de eeuw] 1 stuk
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A31-1871 Plan voor een nieuwe maatschappij ter bevordering van kunsten, 
handel, nijverheid, landbouw en visserijen in de Republiek onder 
het protectoraat van de erfstadhouder
z.d. [tweede helft 18de eeuw] 1 katern

A31-1872 Rapporten uitgebracht aan de Staten van Holland over het plan tot 
bedijking van de aanwassen ten noorden van de dam die 
Goedereede en Overflakkee verbindt
1764-1765. Afschriften 1 ingebonden katern
N.B. Inliggend een notitie van vermoedelijk de hertog van Brunswijk dat deze 
papieren door D.J. Camerling in 1765 aan de stadhouder gegeven zijn.

A31-1873 Memorie over de loop van de Nederrijn en de IJssel, de al 
aangebrachte en nog aan te brengen verbeteringen, ingediend bij 
de hertog van Brunswijk door L.Welmers, secretaris van 
Gedeputeerde Staten te Zutphen
1765. Met retroacta waaronder een gedrukte kaart, 1749-1754 1 
omslag

A31-1874 Plan om in de grafelijkheidszeeduinen geschikte plekken in cultuur 
te brengen door Hendrik Horsman
1773 1 stuk

A31-1875 Verhandeling over de verbetering en bebouwing van heidegronden 
door Josua van Iperen
1775 1 katern

A31-1876 Rekest aan de stadhouder van de Leidse schelpkalkbrander Pieter 
van Lelyveld en Zn. namens de hele bedrijfstak in Holland om 
overheidssteun
1775. Met bijlagen en een retroactum uit 1751 1 omslag

A31-1877 Memorie over de textielhandel met Duitsland opgesteld door de 
firma Jan Hoeting te Rotterdam
1780. Met bijlage 1 katern

A31-1878 Memories over de bevordering van handel en scheepvaart
1780-1790 1 omslag

A31-1879 Verzoek van de reders in de visserij te Scheveningen aan Willem V 
om een aandeel te nemen in een compagnie van acht schepen
1783 1 stuk

A31-1880 Notitie van A.J.C. Lampsins namens geïnteresseerden in de 
vervening van de Krimpenerwaard om een onderhoud bij de 
stadhouder teneinde een gunstige beslissing van de Staten van 
Holland te bevorderen
1789 1 stuk
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A31-1881 Stukken betreffende een geschil over het transport van 
handelswaren tussen Haarlem en Amsterdam
1790 1 omslag

A31-1882 Stukken betreffende het protest van Hope en Co. bij de Staten-
Generaal over de verkoop van thee door vreemde schepen 
aangevoerd te Oostende
1790 1 omslag
N.B. Oude code I E 79.

A31-1883 Stukken met informatie over de wisselbank van Amsterdam, 
afkomstig van Henry Hope en Jan van de Poll
1791 1 omslag

A31-1884 Staat van de in de periode 1773-juli 1793 per jaar bij Texel 
uitgezeilde schepen
1793 1 stuk

A31-B-III Het kapitein-generaalschap

A31-B-III HET KAPITEIN-GENERAALSCHAP
A31-B-III-1 Briefwisseling

A31-B-III-1 BRIEFWISSELING
A31-B-III-1-A tot G Anhalt-Bernburg tot Gumoëns

A31-B-III-1-A TOT G ANHALT-BERNBURG TOT GUMOËNS
A31-1885 Briefwisseling met Frederik prins van Anhalt-Bernburg, kolonel bij 

het regiment van de erfprins van Oranje
1773-1784 1 pak
N.B. Betrokkene nam in 1784 ontslag uit Staatse Dienst.

A31-1886 Briefwisseling met Karel Lodewijk prins van Anhalt-Schaumburg, 
laatstelijk generaal van de infanterie
1763, 1775-1794. Met bijlagen 1 omslag

A31-1887 Briefwisseling met Frederik prins van Baden-Durlach, generaal-
majoor in Staatse dienst
1777-1794 1 omslag
N.B. Oude code II 22.

A31-1888 Briefwisseling met Karel Frederik regerend markgraaf van Baden-
Durlach
1763, 1765, 1774-1795 1 omslag
N.B. Oude code II 22; hierin ook niet militaire correspondentie.

A31-1889 Briefwisseling met Willem Lodewijk markgraaf van Baden-Durlach, 
luitenant-generaal in Staatse dienst
1769-1788 1 omslag
N.B. Oude code II 22.

A31-1890 Briefwisseling met luitenant-generaal J.H. Bedaulx, onder meer 
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commandeur van Geertruidenberg
1779-1794 1 omslag
N.B. Oude code II 118; hierbij een te Antwerpen gedrukte proclamatie 
"Waarschouwing aan het Volk van Nederland", 1793.

A31-1891 Briefwisseling met kolonel B.H. baron Bentinck, kwartiermeester-
generaal van de cavalerie
1781-1794 en 1798-1802. Met bijlagen 1 pak

A31-1892 Briefwisseling met generaal-majoor C. graaf Bentinck, adjudant-
generaal
1793-1794. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 2266.

A31-1893 Briefwisseling met generaal-majoor V.R. baron Bentinck van 
Schoonheten, kwartiermeester-generaal van het Staatse leger
1780-1795. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 21; onder de bijlagen een rekest van rooms-katholieke 
ingezetenen van Heeten aan Willem V om aan hen een eigen parochie met 
priester toe te staan (1790).

A31-1894 Briefwisseling met luitenant-generaal C. baron van Boetzelaer, 
gouverneur van Willemstad
1786-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 81; hierbij een briefje van zijn dochter Wilhelmine aan Willem V
met diens antwoord, 1793.

A31-1895 Briefwisseling met de commanderende officieren van de lijfgarde C.
baron van Boetzelaer, Van Heeckeren van de Wierse en Van 
Heeckeren van Walien
1787-1792 1 omslag
N.B. Oude code II 91.

A31-1896 Briefwisseling met generaal-majoor A. de Bons, commandant van 
Grave
1778-1794. Met bijlagen 1 pak

A31-1897 Briefwisseling met luitenant-generaal C. de Brauw, laatstelijk 
commandant van het Staatse leger in Zeeland
1786-1794 1 pak
N.B. Zie ook inv.nr.1007 'Kew Letters'.

A31-1898 Briefwisseling met generaal-majoor A. graaf van Bylandt, 
commandant van Breda en daarna gevangene te Loevestein, 
waaronder brieven van familieleden te zijner gunste
1780-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 105.

A31-1899 Briefwisseling met C.H. graaf van Callenberg, kolonel bij de 
Hessische brigade, tevens kamerheer van de keizer
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1782-1791. Met bijlagen 1 omslag

A31-1900 Briefwisseling met kolonel A.P. baron van der Capellen, officier van 
de lijfgarde en kamerheer bij Willem V
1773, 1780-1787. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 64 (of 65); de laatste brief meldt zijn overlijden.

A31-1901 Briefwisseling met luitenant-kolonel De Cocq van Neerijnen, 
grootmajoor van Sluis
1788-1794 1 pak

A31-1902 Briefwisseling met generaal-majoor baron de Constant de Villars 
van de Zwitserse lijfgarde
1785-1804 1 pak
N.B. In 1795 twee brieven van mevrouw De Constant-van Lynden en in 1798 
twee brieven van de zoon Charles de Constant; zie ook inv.nr.92.

A31-1903-1904
Briefwisseling met kolonel J. baron de Constant Rebecque, alsmede 
stukken over klachten jegens hem behandeld door de Zwitserse 
krijgsraad
1779-1792 2 pakken
N.B. De briefwisseling van de stadhouder met Zwitserse autoriteiten liep 
grotendeels via de Duitse Kanselarij.

A31-1903 1779-1790, 1 pak
A31-1904 1791-1792, 1 pak
A31-1905 Briefwisseling met kolonel Cornabé, commandant van het 

garnizoen te Hulst
1785-1794 1 omslag
N.B. Oude code II 123.

A31-1906 Briefwisseling met luitenant-generaal G.S. Deutz, gouverneur van 
Bergen op Zoom
1767, 1775-1784. Met bijlagen 1 omslag

A31-1907 Briefwisseling met kolonel A. baron van Dopff, kwartiermeester-
generaal van de infanterie
1788-1794 1 omslag
N.B. Oude code II 103 of 108.

A31-1908-1909
Briefwisseling met luitenant-generaal W. baron van Dopff, onder 
meer militair commandant in Amsterdam
1774-1794. Met bijlagen 2 pakken
N.B. Oude code II 8

A31-1908 1774-1785, 1 pak
A31-1909 1786-1794, 1 pak
A31-1910 Briefwisseling met generaal-majoor Robert Douglas, commandeur 
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van Den Bosch
1776-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 66.

A31-1911 Briefwisseling met luitenant-generaal Ae. van der Dussen, 
laatstelijk gouverneur van Den Bosch
1778, 1785-1790 1 pak
N.B. Oude code II 78.

A31-1912-1914
Briefwisseling met de kolonel/generaal-majoors A.F., W. en W.H. 
baron van der Duyn
1783-1802 3 pakken

A31-1912 kolonel A.F. van der Duyn
1783-1793, 1 pak

A31-1913 generaal-majoor W. van der Duyn
1779, 1783-1796, 1 pak

N.B. tevens kamerheer van de prins
A31-1914 generaal-majoor W.H. van der Duyn

1786-1794, 1801-1802, 1 pak
A31-1915 Briefwisseling met generaal A.J. baron van der Duyn van Maesdam, 

gouverneur van Breda
1773-1785. Met bijlagen 1 pak
N.B. Betreft ook politieke zaken vanwege zijn lidmaatschap van de Ridderschap 
in Holland; zie ook inv.nr.1342.

A31-1916 Briefwisseling met luitenant-generaal J. Falaiseau, commandeur 
van Steenbergen
1783-1785 1 omslag
N.B. Oude code II 49.

A31-1917 Briefwisseling met generaal-majoor K. von Geusau
1787-1792 1 omslag
N.B. Oude code II.119.

A31-1918 Brieven van generaal-majoor C. Gheel van Spanbroek, 
commandeur van Naarden
1779-1790. Met bijlagen 1 omslag

A31-1919 Brieven van generaal-majoor Von Gluer, chef van de 
Mecklenburgse troepen in de Republiek
1788-1790 1 omslag
N.B. Oude code II 114.

A31-1920 Briefwisseling met luitenant-generaal C.E. graaf Golowkin
1778, 1785-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 116.

A31-1921 Briefwisseling met generaal-majoor D. Grenier, commandant van 



A31 245

Geertruidenberg
1781-1790. Met bijlagen 1 pak

A31-1922 Briefwisseling met kolonel baron von Gross
1787-1800. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Onder de bijlagen een minuut van een brief van Willem V aan de hertog van
York d.d. 24-6-1798 en diens antwoord.

A31-1922-01 Ooggetuigeverslag van de aanval door Utrechtse patriotten op Soestdijk, 
opgetekend door generaal De Gross, met ingekleurde tekening, 'Relation de 
l'Affaire du 27e Juillet 1787 à Soestdijk'
27 juli 1787, 1 stuk

Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 
11 april daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn 
ouders overleden gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV 
in 1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar 
overlijden trad de hertog als voogd op voor Willem V en diens in 
1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de voogdij 
in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel 
Christiaan van Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun hoofdverblijf 
tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de 
hertog van Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V 
zitting in de Raad van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij 
die meerderjarigheid op 8 maart 1766. Ook werd hij toen zelf 
bekleed met het bestuur van zijn Nassause vorstendommen, met 
de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het 
adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij de geheime 
zogenaamde “Acte van consulentschap”. Dit zou aan het eind van 
de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De hertog 
werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 
de Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 
1767 te Berlijn in het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige 
dochter van een overleden broer van de Pruisische koning Frederik
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter
wereld. Zij huwde in 1790 Karel George August, erfprins van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik, de erfprins, geboren in 
1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 
1774 geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire 
dienst te Padua in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
kinderen lag voornamelijk in handen van hun moeder. De nauwe 
betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders laten zich goed 
aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.
(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper 
wordende kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den 
Haag nadat de Staten van Holland het bevel over het garnizoen in 
Den Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
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Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo 
te Apeldoorn en de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het 
stadhouderlijk gezag werd door een Pruisische militaire interventie
hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door een 
patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. 
Maar op 18 januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het Franse leger, 
naar Engeland. De ballingschap in dat land zou duren tot eind 
1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met 
een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
Hampton Court dat door koning George III aan zijn neef ter 
beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te 
krijgen mislukten. De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 
betekende het opgeven van die droom. Hoewel Willem V weinig 
op had met de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies van 
het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten behoeve van 
zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot
aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het 
barokslot Oranienstein in het graafschap Nassau-Diez en ten dele 
bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn stoffelijk 
overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder 
van de Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een 
stadhouder die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, maar 
die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn echtgenote en zijn 
dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, toen 
de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise 
stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele 
belangstelling. Zij woonden regelmatig muziek- en 
toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële problemen hield 
Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens ruimtegebrek op het 
Binnenhof royale panden op het Buitenhof aangekocht en 
ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats.
Toch nam de omvang daarvan nog wel toe door incidentele 
aankopen. Ook werden voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de interieurvernieuwing van Huis ten
Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw gebruikte 
vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote 
balzaal, die na 1794 door de volksvertegenwoordiging als 
vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van voorwerpen 
verzameld door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en 
buitenslands verblijvende militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van 
Willem V en zijn gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd 
zeker spreken van een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de mogelijkheid 
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beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer 
permitteren. De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties 
die hij meegenomen had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het merendeel van de 
achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 afgevoerd 
naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, 
na 1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, 
bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? 
Een speurtocht naar het decor waartegen het dagelijks leven van 
de stadhouders Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof, in: Oud 
Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.
De Oranjegezinde generaal De Gross heeft het verslag 
opgedragen aan stadhouder Willem V.

A31-1923 Briefwisseling met generaal-majoor J.F. de Gumoëns
1786-1794. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Oude code II 104.

A31-B-III-1-H-M Hamilton tot Münster

A31-B-III-1-H-M HAMILTON TOT MÜNSTER
A31-1924 Briefwisseling met kolonel Hamilton of Silverton Hill, onder meer 

commandant te Sluis
1780-1783. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Oude code II 67; onder de bijlagen een brief van J.G. Stedman aan Willem V 
d.d. 10-7-1781 en een minuut van een brief aan luitenant-kolonel Van Suchtelen 
te Sluis.

A31-1925 Briefwisseling met luitenant-generaal J.A. baron van Hardenbroek, 
gouverneur van Bergen op Zoom
1777-1791. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 42. De laatste brief meldt zijn overlijden.

A31-1926 Briefwisseling met luitenant-generaal R.B.W. baron van Heeckeren, 
commandeur van Zutphen
1779-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 51.

A31-1927 Briefwisseling met luitenant-generaal J.E. Hertell, gouverneur van 
Namen
1771, 1776-1783. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 33.

A31-1928 Briefwisseling met luitenant-generaal F.L. Hess van de Zwitserse 
garde
1788-1794. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Oude code II 94.
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A31-1929 Briefwisseling met luitenant-generaal Christiaan landgraaf van 
Hessen-Darmstadt, onder meer commandeur van Grave en 
bevelhebber in Zeeuws-Vlaanderen
1784-1794 en 1799-1801 1 pak
N.B. Oude code II 30.

A31-1930 Briefwisseling met generaal-majoor George Karel landgraaf van 
Hessen-Darmstadt
1778-1785 1 pak
N.B. Oude code II 30.

A31-1931 Brief van Lodewijk X regerend landgraaf van Hessen-Darmstadt 
over een militaire aangelegenheid en een minuut-antwoordbrief
1790 1 omslag
N.B. Oude code II 30.

A31-1932-1934
Briefwisseling met generaal Frederik landgraaf van Hessen-Kassel, 
gouverneur van Maastricht
1769-1801. Met bijlagen, ten dele gedrukt 3 pakken
N.B. Oude code II 31.

A31-1932 1769-1788, 1 pak
A31-1933 1790-1792, 1 pak
A31-1934 1793-1801, 1 pak
A31-1935 Briefwisseling met Adolf landgraaf van Hessen-Philippsthal, kolonel 

in het Staatse leger en generaal in Pruisische dienst
1770-1789 1 omslag
N.B. Oude code II 28.

A31-1936 Briefwisseling met luitenant-kolonel Ernst landgraaf van Hessen-
Philippsthal
1787, 1791-1794 1 omslag

A31-1937 Briefwisseling met Frederik landgraaf van Hessen-Philippsthal
1793-1794. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Oude code II 28.

A31-1938 Briefwisseling met Lodewijk landgraaf van Hessen-Philippsthal
1791 1 omslag
N.B. Oude code II 28.

A31-1939-1940
Briefwisseling met (luitenant-)generaal Wilhelm landgraaf van 
Hessen-Philippsthal, onder meer gouverneur van Den Bosch
1760-1794. Met bijlagen 2 pakken
N.B. Het begin van de correspondentie is van particuliere aard; na 1770 is het 
karakter overwegend militair van aard.

A31-1939 1760-1793 apr, 1 pak



A31 249

A31-1940 1793 mei-1794, 1 pak
A31-1941 Briefwisseling met generaal-majoor J.P. Hoeufft van Oijen, laatstelijk

commandant van de Staatse troepen in Utrecht
1781-1794 1 omslag
N.B. Oude code II 94.

A31-1942 Brieven van kolonel F.E. graaf van Hohenlohe en diens weduwe 
geboren Van Haren
1785-1794 1 omslag

A31-1943 Briefwisseling met de vorsten van Hohenlohe-Langenburg en 
Hohenlohe-Bartenstein
1787-1794 1 omslag
N.B. Oude code II 101.

A31-1944-1946
Brief- en notawisseling met luitenant-generaal W.G. van der Hoop, 
onder meer commandeur van Nijmegen en chef van het Staatse 
leger in de provincie Utrecht
1776-1791. Met bijlagen 3 pakken
N.B. Oude code II 27. Onder de bijlagen onder meer brieven van de Nijmeegse 
regent J. Moorrees aan Van der Hoop.

A31-1944 1776-1782, 1 pak
A31-1945 1783-1787 mei, 1 pak
A31-1946 1787 jun-1791 aug, 1 pak

N.B. De laatste brief is aan de weduwe Van der Hoop.
A31-1947 Brieven van generaal-majoor F. von Jennsen, commandant van 

Coevorden, en één minuutbrief aan hem
1785-1789 1 pak

A31-1948 Briefwisseling met de Pruisische generaal-majoor graaf von 
Kalkreuth, chef van de Pruisische troepen in de Republiek
1787-1788 1 omslag

A31-1949 Brieven en rapporten van de luitenant- kwartiermeester-generaal 
W. Knoch
1785-1787 1 omslag
N.B. Oude code II 76.

A31-1950 Briefwisseling met luitenant-generaal J. van Kretschmar van de 
Hollandse Garde te voet, ten dele betreffende het conflict over het 
commando over het Haagse garnizoen
1785-1790, 1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 81; hierin ontwerpen voor nieuwe vaandels in het najaar van 
1785; in 1794 is Van Kretschmar gouverneur van Heusden.

A31-1951 Briefwisseling met kolonel J.H. de Lannoy, commandant te Leiden in
verband met de onlusten in die stad
1784 1 omslag
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N.B. Oude code II 55.

A31-1952 Brieven van luitenant-generaal R. Leusden, gouverneur van Utrecht
1766, 1776-1782. Met bijlagen 1 omslag

A31-1953 Briefwisseling met generaal B. Lewe van Aduard, onder meer 
gouverneur van Sluis
1774, 1779-1790. Met bijlagen 1 pak

A31-1954 Briefwisseling met luitenant-kolonel D.W. baron van Lynden van 
Hoevelaken, adjudant van de prins
1789-1793 en z.d. 1 omslag
N.B. Oude code II 111

A31-1955-1956
Brief- en notawisseling met generaal J.M. graaf de Maillebois
1785-1791. Met bijlagen 2 pakken

A31-1955 1785 tot november, 1 pak
N.B. Onder de bijlagen een rapport van een inspectiereis door de 
Republiek met getekende kaarten

A31-1956 november1785-1791, 1 pak
A31-1957 Briefwisseling met kolonel J.E. baron von Mantteufel en zijn 

vervanger Von Schweinitz
1780-1788. Met bijlagen 1 omslag

A31-1958 Brief- en notawisseling met generaal-majoor J.F. Martfeldt, chef van 
de artillerie
1776-1784. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 57.

A31-1959 Briefwisseling met kolonel J.H. de Matha
1785-1786. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Oude code II 86.

A31-1960 Briefwisseling met generaal-majoor C.D. Mattheij, commandant van
IJzendijke
1776-1791 1 omslag

A31-1961 Briefwisseling met luitenant-generaal C.F. von Minningerode, onder 
meer commandeur van Sas van Gent
1776-1794 1 pak
N.B. Oude code II 38.

A31-1962 Brief- en notawisseling met luitenant-generaal C.D. du Moulin, 
directeur-generaal van de fortificaties
1777-1793. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 24; de laatste brief is van de weduwe van Du Moulin.
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A31-1963-1964
Briefwisseling met luitenant-generaal baron von Münster, laatstelijk
commandeur van Venlo
1779-1798. Met bijlagen 2 pakken
N.B. Oude code II 29.

A31-1963 1779-1791, in het bijzonder de militaire campagne van zomer 
1787, 1 pak

A31-1964 1792-1798, 1 pak
A31-B-III-1-N-W Nassau-Usingen tot Wilcke

A31-B-III-1-N-W NASSAU-USINGEN TOT WILCKE
A31-1965 Briefwisseling met luitenant-generaal Frederik August vorst van 

Nassau-Usingen
1775-1780 1 omslag

A31-1966 Briefwisseling met generaal Karel Willem vorst van Nassau-Usingen
1770-1795 1 pak
N.B. Oude code II 14; zie voor correspondentie na februari 1795 de 
familiecorrespondentie, inv.nr.490.
Zie voor de briefwisseling met generaal Karel Christiaan van Nassau-Weilburg, 
gouverneur van Maastricht, inv.nr. 493 en voor de briefwisseling met zijn zoon 
kolonel Karel van Nassau-Weilburg, inv.nr. 494.

A31-1967 Briefwisseling met luitenant-generaal W.G. van Nijvenheim, 
laatstelijk gouverneur van Bergen op Zoom
1776-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 65.

A31-1968-1969
Briefwisseling met de advocaten-fiscaal van de Generaliteit mr. J.G.
van Oldenbarnevelt genaamd Witte Tullingh en mr. M. van der Pot 
betreffende de militaire jurisdictie
1765-1795. Deels met bijlagen 1 pak en 1 omslag

A31-1968 J.G. van Oldenbarnevelt
1765-1787, 1 omslag

A31-1969 M. van der Pot
1788-1795, met bijlagen, 1 pak

A31-1970 Briefwisseling met generaal-majoor A.J.H.M. van Pabst, onder meer 
commandant over de forten in de Schelde
1779-1791. Met bijlagen 1 pak

A31-1971 Brief- en notawisseling met generaal-majoor B.C. Paravicini de 
Capelli, onder meer inspecteur van 's lands magazijnen en de 
geschutgieterij
1778-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 19.

A31-1972 Briefwisseling met generaal-majoor Pfister, laatstelijk commandant 
te Venlo
1785-1786, 1794 1 omslag
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A31-1973 Briefwisseling met kolonel D.A. van Plettenberg
1784-1791. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Oude code II 59.

A31-1974 Briefwisseling met de commandant van het regiment Oranje-Stad 
en Lande en Oranje-Drenthe kolonel U.W. Polman Gruijs
1781-1793. Met bijlagen 1 pak

A31-1975 Briefwisseling met kolonel O.L. van Quadt, onder meer 
garnizoenscommandant te Arnhem
1781-1793. Met bijlagen 1 pak

A31-1976 Briefwisseling met luitenant-generaal W.C.H. graaf van Randwijck, 
laatstelijk commandant van Nijmegen
1787-1794 1 omslag
N.B. Oude code II 115.

A31-1977 Briefwisseling met generaal-majoor A. graaf van Rechteren, 
laatstelijk commandeur van Arnhem
1787-1794 1 omslag
N.B. Oude code II 112.

A31-1978 Brieven van de griffier van de Hoge Krijgsraad in Den Haag mr. L.L. 
van Reenen en één minuutbrief van Willem V
1773-1793. Met bijlagen 1 pak
N.B. Bij 26-7-1783 bevindt zich een pamflet getiteld "Beredeneerde catalogus 
eener verzameling van schilderijen der eerste meesters van Nederland". Den 
Haag 1783 (Knuttelnr. 20420).

A31-1979 Briefwisseling met kolonel J.P. Reigersman, commandant van het 
regiment Oranje-Gelderland
1779-1788. Met bijlagen 1 omslag

A31-1980 Twee minuten van uitgaande brieven aan luitenant-generaal H.W. 
baron Rengers
1782-1785 1 omslag
N.B. Oude code II 41.

A31-1981 Briefwisseling met luitenant-kolonel H.L. Ricard, commandant van 
Axel
1785-1794 1 omslag
N.B. Oude code II 72.

A31-1982 Briefwisseling met luitenant-generaal von Riedesell, chef van de 
Brunswijkse troepen in Staatse dienst, met generaal-majoor Von 
Warnstedt en de solliciteur-militair J.C.W. Daehne
1788-1794 1 pak
N.B. Oude code II 94.
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A31-1983 Briefwisseling met generaal-majoor A. van Rijssel, onder meer 
commandant van het garnizoen van Sluis
1778-1786. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 60.

A31-1984 Twee brieven van luitenant-generaal August hertog van Saksen-
Gotha
1771, 1773 1 omslag

A31-1985 Brieven van generaal-majoor Frederik hertog van Saksen-Gotha
1793-1794 1 omslag

A31-1986 Briefwisseling met F. rijngraaf van Salm, bevelhebber van de 
troepen van de Staten van Holland
1780-1787 1 omslag
N.B. Oude code II 20.

A31-1987 Briefwisseling met luitenant-generaal C.F. Sandoz, chef van de 
Zwitserse Garde in Den Haag
1771-1774, 1782-1790. Met bijlagen waaronder brieven van de 
solliciteur-militair G.W. Heeneman en van kapitein G.A. Sandoz 1 
pak
N.B. De laatste brief meldt zijn overlijden.

A31-1988 Briefwisseling met kolonel C.B. de Saumaise van de Hollandse 
Garde te paard
1785-1788, 1793 1 omslag

A31-1989 Briefwisseling met generaal Von Schlieffen, gouverneur van de 
Pruisische stad Wezel
1789-1792 1 omslag
N.B. Oude code II 106.

A31-1990 Briefwisseling met kolonel J.C.G. Schmid, commandeur van 
Steenbergen
1790-1794 1 pak

A31-1991 Briefwisseling met Frederik vorst van Solms
1792-1794 1 omslag

A31-1992 Brieven van Willem vorst van Solms-Braunfels
1777-1784 1 omslag

A31-1993 Briefwisseling met luitenant-generaal H.H.A. baron de 
Sommerlatte, commandant van het Staatse leger in Stad en Lande
1771, 1776-1790. Met bijlagen 1 pak
N.B. De laatste brief meldt zijn overlijden.

A31-1994 Briefwisseling met kolonel A.P.C. van Spaen, commandeur van 
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Arnhem
1780, 1785-1792 1 omslag
N.B. Oude code II 120. Eén brief draagt de code I D 24.

A31-1995 Briefwisseling met generaal-majoor J.C. van Spengler, onder meer 
over de inname van Hattem
1782-1787 1 pak

A31-1996 Briefwisseling met kolonel Steiguer, commandant van een Zwitsers
regiment, laatstelijk te Bergen op Zoom
1777-1793. Met bijlagen 1 pak

A31-1997 Briefwisseling met generaal-majoor A.F. von Stöcken, onder meer 
adjudant-generaal van Willem V
1776, 1784-1792 1 omslag
N.B. Oude code II 58.

A31-1998 Briefwisseling met A.N. Straalman, drossaard van Culemborg en A.J.
von Schenk, directeur van de geweerfabriek aldaar, over die 
fabriek en andere militaire aangelegenheden
1787 1 omslag

A31-1999 Briefwisseling met generaal-majoor E.J. von Straubenzee, laatstelijk
commandant van Zutphen
1783-1794 1 pak

A31-2000 Briefwisseling met kolonel M.A. de Thouars van het regiment van 
de prins van Baden
1779-1788. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Oude code II 62.

A31-2001 Briefwisseling met generaal H.J. baron van Tuyll van Serooskerken, 
kolonel van een regiment cavallerie en eerste adjudant van Willem 
V
1778-1794. Met bijlagen waaronder een brief van zijn zoon V.M. 
van Tuyll van Serooskerken 1 pak
N.B. Oude code II 43.

A31-2002 Briefwisseling met kolonel De Verdun van het regiment Holstein-
Gottorp
1776-1786 1 omslag
N.B. Oude code II 73.

A31-2003 Briefwisseling met generaal-majoor G.P. de Vernand van de 
Zwitserse Garde
1779-1786 en z.d. 1 omslag
N.B. Oude code II 90.

A31-2004 Briefwisseling met generaal-majoor D.W. baron van Verschuer van 
de Garde Dragonders
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1784-1790. Met bijlagen waaronder een brief van gravin Athlone-
van Tuyll van Serooskerken over haar zoon luitenant graaf Van 
Reede 1 pak
N.B. Oude code II 61.

A31-2005 Briefwisseling met generaal-majoor F.J. de Veije, vanaf 1793 
directeur-generaal van de fortificaties
1780-1794 1 omslag

A31-2006 Briefwisseling met generaal Frederik regerend vorst van Waldeck
1770-1771, 1776, 1779-1796 1 pak
N.B. Oude code II 10.

A31-2007 Briefwisseling met generaal-majoor Lodewijk vorst van Waldeck, 
militair bevelhebber in Friesland
1777-1793. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 10.

A31-2008 Brieven van Willem V aan generaal-majoor Lodewijk vorst van 
Waldeck, na diens overlijden naar de secretarie teruggezonden
1773-1793 1 pak

A31-2009 Briefwisseling met generaal-majoor A. graaf von Wartensleben en 
kolonel C. graaf von Wartensleben
1779-1791 en 1793 1 pak
NB Met bijlagen waaronder twee brieven van G.C.C.J. van Lynden over de 
verwondingen en het overlijden van generaal-majoor Von Wartensleben in 1793.

A31-2010 Briefwisseling met luitenant-generaal W.L.B. graaf van Welderen, 
commandeur van Maastricht
1778-1793 1 omslag

A31-2011 Briefwisseling met generaal-majoor L.L. Westerloo, onder meer 
commandant op het eiland Voorne en adviseur voor de troepen van
de staat in de koloniën
1776-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 17.

A31-2012 Briefwisseling met generaal-majoor W.F. baron von Wilcke, 
grootmajoor te Maastricht
1770, 1775-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Oude code II 26.

A31-2013-2022
Brieven en rapporten van militairen in Staatse dienst en incidenteel
minuten van uitgegane brieven
1766-1798 10 pakken

A31-2013 R.C. d'Ablaing van Moersbergen – P.A. van der Brugghen, 1 pak
A31-2014 F.H. Burghgraaf – baron Darroz, 1 pak
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A31-2015 C.W. van Dedem – P.R. de Fumal, 1 pak
A31-2016 W. Galbraith – L. Hirtzel, 1 pak
A31-2017 M.F. Hoeufft – T.T.E. graaf van Limburg Stirum, 1 pak
A31-2018 W.H.M. van der Linden – J.H. van Nijvenheim, 1 pak
A31-2019 J.E. van Oldekop – ds. G. Pröbsting, 1 pak
A31-2020 E. van Raders – A. von Schweinitz, 1 pak
A31-2021 chevalier de Segond – F.C.H. van Tuyll van Serooskerken, 1 pak
A31-2022 W. van Ungern Sternberg – F.A. Züning, 1 pak

A31-2023-2025
Militaire rekesten, met rapporten van de bevelhebbende officieren 
terzake
1770-1795, z.d. 3 pakken

A31-2023 1770, 1775-1780, 1 pak
A31-2024 1781-1784, 1 pak
A31-2025 1785-1795 en z.d, 1 pak
A31-2026 Brief van de Raad van State aan de stadhouder over het regiment 

dragonders van de prins van Hessen-Kassel
1771. Met bijlage 2 stukken

A31-2027 Grossen van uitgegane brieven aan militairen en particulieren
1771, 1781-1782, 1802 en 1804 1 omslag

A31-2028 Briefwisseling met en nota's en brieven van officieren-ingenieurs 
van het Staatse leger
1774-1794 1 pak
N.B. Het betreft:
- A.J. de Bock, 1786-1794
- A. Croiset, 1789
- G.J. le Fèvre de Montigny, 1783, 1789
- I.J. de Freytag, 1793-1794
- C.J. van de Graaff, 1781-1784 en 1794, met bijlagen van algemene aard; zie 
voor hem ook inv.nr.1833
- F.T. Guichenon de Chastillon, 1793-1794
- N. Hixenius, 1779, 1785-1794
- J.H. Hottinger, 1794
- A.W. Kiers, 1780, 1785, 1793
- R.T. Krayenhoff, 1794
- D. van Leer en G.E. Schenck, 1789
- J.N. van der Mull, 1792
- J. Pierlinck, 1774
- M.C. Tieboel, 1779, 1786, 1793
- W. de Vaynes van Brakel, z.d.
- L.F.M. de Veije, 1794
- H. Waslander, 1794

A31-2029 Brieven van of betreffende buitenlandse militairen
1774-1798. Met bijlagen 1 pak
N.B. Het betreft:
- W. von Alvensleben, 1789
- J. Beuzelin, 1785
- baron de Bissy, 1781
- Maurits graaf von Brühl, 1791
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- W. von den Bussche, afschrift, 1793
N.B. Vermoedelijk luidt de juiste naam Von dem Bussche en betreft het hier een 
schrijffout in het afschrift
- D. O’Cahill, 1783
- baron de Carové, met bijlage, 1794
- J.G. de Dechermont, 1785
- C.Ph. von Essen, 1774
- H.Ferrier, luitenant-kolonel bij de Schotse brigade, 1787
- Fr. von Franck, z.j.
- de Grimoard, 1786
- von Helldorf, 1787
- von Hennerd, met bijlage, 1780, 1783
- E.Maccarthy, ca.1792
- von Meyern, 1794
- von Prophakow, 1798
- baron de Salis, met bijlage, 1793
- Schmidt von Wegwick, 1794

A31-2030 Brieven van kleinere Duitse vorsten aan de stadhouder in militaire 
aangelegenheden
1775, 1787-1788 en z.d. 1 omslag
N.B. Het betreft:
- prins van Hohenzollern-Hechingen
- graaf van Sayn-Wittgenstein
- graaf van Isenburg
- graaf van Leiningen
- prinses-douairière van Schaumburg-Lippe
- burggraaf van Kirchberg
- graaf van Solms

A31-B-III-2 Dossiers, memories en rapporten

A31-B-III-2 DOSSIERS, MEMORIES EN RAPPORTEN
A31-2031 Voorstel ter vermindering van de conflicten over de uitoefening van

de militaire jurisdictie
tweede helft 18de eeuw 1 stuk

A31-2032 Memories van de majoor van de artillerie D.E. Muesly over militaire
onderwerpen, ten dele bedoeld voor de hertog van Brunswijk
1762, 1773-1774 1 omslag

A31-2033 Stukken betreffende de politieke verantwoording van de 
stadhouder in de zaak van de uitzending van militairen onder bevel
van kolonel Fourgeaud naar Suriname in verband met de opstand 
van slaven
ca. 1774-1776 1 omslag
N.B. Met een eigenhandige memorie 'Narratio facti' van Willem V.

A31-2034 Dossier inzake het verzoek van de Engelse koning om de tijdelijke 
teruggave van de Schotse Brigade in de Republiek, in verband met 
de opstand in de Amerikaanse koloniën
1775-1776 1 pak
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N.B. Met briefwisseling terzake tussen Willem V en George III, brieven van de 
hertog van Brunswijk, de gezanten van Welderen en Yorke en raadpensionaris 
Van Bleiswijk.

A31-2035 Memories van luitenant-generaal C.D. du Moulin over de 
verdediging van Staats-Vlaanderen
1775 en 1784. Met een manuscript-kaart 1 pak

A31-2036 Stukken betreffende het regiment Grisons van generaal-majoor 
Schmid, waaronder brieven van en aan de stadhouder
1775-1788. Ten dele afschriften 1 omslag
N.B. Oude code II 71.

A31-2037 Memorie getiteld "Korte beschrijvinge van de Waterlinie welke te 
maken zouden sijn ter versterkinge van het frontier tusschen de 
Schelde en de Maas", zonder auteur
1777 1 omslag

A31-2038 Memories van de hertog van Brunswijk aan Willem V over de 
verhoging van de militaire traktementen in perioden waarin geen 
grote verloven kunnen worden toegestaan, aantekeningen van de 
prins en een brief van de hertog van Brunswijk aan De Larrey ter 
begeleiding van de stukken
1778 1 omslag

A31-2039 Stukken betreffende het aanbod van de prins van Anhalt-Zerbst om
troepen aan de Republiek te leveren
1779-1780 1 omslag
N.B. Oude code II 9.

A31-2040 Rapport van de generaals Martfeldt, Van Dopff en Du Moulin over 
de verdediging van Zeeland
1780 1 band

A31-2041 Stukken betreffende het intrekken van de militaire verloven, 
waaronder eigenhandige aantekeningen van Willem V bij een plan 
van de hertog van Brunswijk
november 1780 1 omslag

A31-2042 Stukken betreffende de verdediging van het eiland Voorne in het 
algemeen en van Hellevoetsluis in het bijzonder, ingediend door de
prins van Hessen-Darmstadt en luitenant-kolonel C.J. van de Graaff
1780-1781 1 omslag
N.B. Zijn in handen gesteld van de raadpensionaris en weer teruggekomen; 
bevat een plattegrond van Hellevoetsluis (Isaäc Tirion, 1745) waarop 
intekeningen; ten dele oude code II 13.

A31-2043 Stukken betreffende de schikking van een schuld van kolonel A.W. 
baron van Reede, waaronder brieven van de hertog van Brunswijk 
en S.P.A. graaf van Heiden Reinestein
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1780-1781 1 omslag
N.B. Oude code II 12.

A31-2044 Dossier van het proces voor de Hoge Krijgsraad inzake klachten 
van kolonel V.R. baron Bentinck contra generaal-majoor R. Dundas
1780-1789 1 pak

A31-2045 Stukken betreffende de behandeling en afdoening van 
krijgsraadsaangelegenheden
1780-1790 1 pak

A31-2046 Brief van de vorst van Nassau-Saarbrücken met het aanbod 
militairen aan de Republiek te leveren en een minuutbrief van 
Willem V
1781 1 omslag

A31-2047 Stukken betreffende de ontmanteling van de vestingwerken in de 
Barrièresteden
1781-1782 1 omslag
N.B. Oude code I A 48.

A31-2048 Stukken betreffende het onderzoek naar de verdediging van de 
kusten van Friesland en Groningen alsmede van de eilanden 
Ameland en Schiermonnikoog door luitenant-generaal du Moulin
1781. Met een brief van majoor Stuten te Harlingen aan de hertog 
van Brunswijk 1 omslag

A31-2049 Rapport van kolonel-ingenieur R. van Suchtelen over inspectie van 
de verdedigingswerken van Zeeland en de aanbiedingsbrief aan 
Willem V, Vlissingen
25 februari 1781 1 band
N.B. Met vijf gedrukte kaarten (Hattinga) van Zeeuwse eilanden.

A31-2050 Stukken betreffende het verlof en daarna het ontslag verleend aan 
Karel Christiaan vorst van Nassau-Weilburg uit zijn militaire functies
1781, 1784 1 omslag
N.B. Oude code I A 69.

A31-2051 Stukken betreffende een door Willem V geplande oprichting van 
een stichting ter verzorging van kinderen waarvan de vader 
gesneuveld is
1781, 1786 en 1793 1 omslag
N.B. Op de originele omslag een verwijzing naar de contacten met de 
superintendenten van de geestelijke goederen in het gewest Utrecht over een 
instituut te Wijk bij Duurstede.

A31-2052 Stukken betreffende de plaatsing van het Staatse leger in januari 
1782 ter verdediging van de kust en de verdere grenzen
1782 1 omslag
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A31-2053 Stukken betreffende de toekenning door de Staten van Holland van
een bedrag van 2 stuivers extra per dag aan zieke militairen in de 
provincie
1782. Afschriften 1 omslag

A31-2054 Stukken betreffende de aanbieding van kolonel graaf de Beaufort 
te Luik van troepen voor het Staatse leger
1782-1786 1 omslag

A31-2055 Plan ingediend door J. le Francq van Berkheij om verenigde 
snaphaanlopen door een gering aantal militairen te laten bedienen,
met schetsjes, Leiden
8 november 1783 1 band

A31-2056 Memorie van luitenant-kolonel Schouster, kapitein van de 
pontonniers, over de toestand waarin de compagnie verkeert en 
over de technische hulpmiddelen waarover zij beschikt
1783 1 katern
N.B. Was Willem V aangeboden bij missive van de secretaris van de Raad van 
State d.d. 24-6-1783.

A31-2057 Rapport van luitenant-kolonel C.J. van de Graaff over de 
verdediging aan de grenzen van het gewest Holland, maart 1780, 
door hem in 1784 per brief aangeboden aan A.J. Royer, secretaris 
van de Staten van Holland, voor eigen gebruik
1784. Met vier kaarten 1 pak
N.B. In eigentijdse portefeuille waarop "I". De eveneens aangeboden portefeuille 
"II" met stukken over de topografische gesteldheid van de provincie Holland met 
een peilkaart van het land van Voorne is niet bewaard gebleven. De eerste 
portefeuille is mogelijk via het legaat Royer aan koning Willem I gekomen.

A31-2058 Stukken betreffende de indiensttreding bij de Generaliteit van een 
vijfde en eventueel ook een zesde bataljon Waldeck
1784-1786 1 omslag
N.B. Oude code I A 74.

A31-2059 Stukken betreffende de plannen tot legervermeerdering door het 
aanwerven van hulptroepen en het oprichten van een korps lichte 
troepen ten dienste van de Generaliteit
1784-1785 1 pak
N.B. Met brieven van de Staten-Generaal en militairen, die Willem V 
aanbiedingen doen, zoals kolonel De Matha, graaf van Ranzow, kapitein Perret 
Gentil en kolonel graaf de Beaufort te Luik (zie voor De Beaufort apart 
inv.nr.2054); oude code I A 75.

A31-2060 Stukken betreffende de eventuele indiensttreding bij de 
Generaliteit van een Zweeds korps onder kolonel Sprengporten, 
waaronder briefwisseling ter zake tussen Willem V en de Zweedse 
koning
1784-1785 1 omslag
N.B. Oude code I A 76.
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A31-2061 Stukken betreffende het overleg op generaliteitsniveau over het in 
dienst nemen en functioneren van graaf de Maillebois als generaal 
van de Staatse infanterie
1784-1786 1 pak
N.B. Oude code mogelijk I A 77.

A31-2062 Dossier samengesteld om de beschuldiging te weerleggen in de 
Post van de Nederrhijn nr. 346 dat de kapitein-generaal 
tegenstrijdige orders aan de troepen te velde zou hebben gegeven,
waaronder brieven van De Larrey, Van Reenen, Knoch, V.R. 
Bentinck en de Staten-Generaal en eigenhandige aantekeningen 
en concepten van Willem V
1785 1 omslag

A31-2063 Journaal van luitenant-generaal Du Moulin van zijn verrichtingen 
inzake het aan hem opgedragen generaal commando van Staats-
Vlaanderen van september tot en met december 1785
z.d. [1785] 1 pak
N.B. Het journaal is gekopieerd door een klerk van de stadhouderlijke secretarie. 
Deze stukken zijn overgebracht uit het archief van prins Frederik, A34-IX-B1 (oud 
nummer).

A31-2064 Stukken betreffende de reductie van het leger na sluiting van een 
akkoord met keizer Jozef II als heer van de Zuidelijke Nederlanden
1785-1786 1 pak
N.B. Met briefwisseling tussen thesaurier-generaal Wijckerheld Bisdom en Willem
V.

A31-2065 Verslag van de stadhouder aan de Staten-Generaal en de Raad van
State van de inspectie van de grenzen in Staats-Brabant en van zijn
verdere beleid inzake de verdediging van Staats-Brabant in 
september 1785
1785-1786. Afschriften (handschrift Reigersman), met bijlagen, 
waaronder een order het territoir van de keizer niet te betreden 1 
pak
N.B. 1 stuk met oude code II 88.

A31-2066 Stukken betreffende het conflict met de Staten van Holland over 
het militaire commando van de stadhouder in Den Haag
1785-1786 1 pak
N.B. Sommige stukken dubbel; vermoedelijk afkomstig uit de papieren van 
Reigersman.

A31-2067 Stukken betreffende de Zwitserse troepen in het Staatse leger ten 
dele aan de stadhouder voorgelegd door de solliciteurs-militair 
Heeneman en De Vrint
1785-1786 1 omslag

A31-2068 Stukken betreffende de behandeling door de Zwitserse krijgsraad 
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van klachten van kolonel De Constant Rebecque tegen kapitein 
Gross
1785-1786 1 omslag

A31-2069 Memories van luitenant-generaal Du Moulin over de verdediging 
van de Republiek en over de situatie aan de frontieren en 
aanbiedingsbrieven aan de stadhouder
1786 1 omslag

A31-2070 Stukken betreffende de afdanking door de Staten van Holland van 
de compagnie der "Cent Suisses" en de veranderingen getroffen 
met betrekking tot de lijfgardes
1786-1787 1 pak
N.B. Oude code ten dele II 89.

A31-2071 Stukken betreffende de maatregelen genomen tegen het garnizoen
te Den Bosch, dat zich na het herstel van het stadhouderlijk gezag 
had schuldig gemaakt aan vernielingen
1787 1 pak

A31-2072 Stukken betreffende de totstandkoming van subsidie-verdragen 
tussen de Republiek en de hertog van Brunswijk-Lüneburg alsmede
de markgraaf van Brandenburg-Anspach
1787-1790. Met eigenhandige stukken van Willem V 1 pak
N.B. Oude code I A 87.

A31-2073 Rapport van luitenant-generaal Du Moulin over de bescherming 
van het Land van Maas en Waal tegen invallen en een 
aanbiedingsbrief aan Willem V
14 mei 1788. Met afschrift 1 omslag

A31-2074 Stukken betreffende de door de stadhouder bij de Staten-Generaal 
ingediende plannen ter verbetering van het leger en de oprichting 
van een korps mariniers (zeesoldaten)
1788-1789 1 pak
N.B. Oude code I A 89.

A31-2075 Stukken betreffende de uitvoering van het subsidieverdrag 
gesloten tussen de Republiek en de hertog van Mecklenburg-
Schwerin
1788-1790 1 omslag
N.B. Oude code II 98.

A31-2076 Rapport van luitenant-generaal Du Moulin over de staat van 
verdediging van Staats-Brabant en Staats-Vlaanderen bij een 
eventuele aanval door België
8 februari 1790 1 katern

A31-2077 Stukken betreffende eventuele veranderingen in het regiment 
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Nassau-Usingen, de werving door kolonel graaf d'Oultremont de 
Wégimont van een compagnie dragonders in Luik en aanverwante 
zaken
1790-1791 1 omslag

A31-B-III-3 Overige stukken

A31-B-III-3 OVERIGE STUKKEN
A31-2078 vervallen

A31-2079 Stukken betreffende exercities en andere militaire oefeningen
tweede helft 18de eeuw 1 omslag

A31-2080 Ongewaarmerkt afschrift van de ordonnantie voor de administratie 
van de compagnie garde dragonders
tweede helft 18de eeuw 1 omslag

A31-2081 Reglement van de Staten-Generaal op de orde en discipline in het 
leger
z.d. [1706]. Afschrift, tweede helft 18de eeuw 1 katern

A31-2082 Aantekeningen over sterktes van de troepen, merendeels in de 
hand van Willem V
1768-1769 en z.d. 1 omslag
N.B. Afkomstig uit een omslag met 'Papiers Secrets', zie inv.nr.92.

A31-2083 Stukken betreffende de manoeuvres te Den Haag en orders voor de
Garde du Corps, waaronder eigenhandige stukken van Willem V
1771, 1778-1779, 1788-1789, 1792 1 omslag

A31-2084 Militaire stukken met name betreffende militaire wachten in 
plaatsen waar de stadhouder vertoefde
1773-1792 en z.d. Concepten, minuten en afschriften, ten dele 
eigenhandig 1 pak

A31-2085 Voorstel van de stadhouder voor een versterking van het leger
ca.1773. Met bijlagen 1 omslag

A31-2086 Staten en rapporten betreffende artillerie aangelegenheden
1774-1791 1 pak

A31-2087 Programma door Willem V vastgesteld voor de militaire begrafenis 
in Den Haag van generaal-majoor Van Kalm, lid van de Hoge 
Krijgsraad in Den Haag
7 oktober 1778. Afschrift 1 stuk

A31-2088 Stukken betreffende het geschut en 's lands geschutgieterij, 
afkomstig van A.G. Eckhart en G.C. Waschenfelder
1778-1780. Met begeleidbrieven van de hertog van Brunswijk 1 
omslag
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A31-2089 Reglement voor de velddienst van de infanterie van de staat
ca.1780 en 1793 1 omslag

A31-2090 Brieven van en stukken betreffende de Franse kapitein ingenieur 
De Marolles
1780-1785 1 omslag
N.B. Met een door hem getekende kaart van de militaire versterkingen van de 
mondingen van de Thames en de Medway, 1780.

A31-2091 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van hout voor 
palissaden aan de Westhouwerdam te Willemstad door de 
Nassause Domeinraad
1781 1 omslag
N.B. Oude code II 34.

A31-2092 Rekest van C.F. Hartmann gepensioneerd luitenant te Nijmegen 
met het verzoek om steun bij de uitgifte van het door hem 
vertaalde boekje 'Kurzer Begriff aller militarischen Operationen 
etc.', Wenen
1738, 1781. Met het boekje en het manuscript van de vertaling 1 
band

A31-2093 Plan, anoniem, voor de hervorming van het leger van de Republiek 
na het herstel van het stadhouderlijk bestel
ca.1785 1 stuk

A31-2094 Nota's van het militaire departement van Willem V, met diens 
beschikking
1785-1786 en 1791. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Eén der nota's met oude code nr. II 87.

A31-2095 Memorie van baron van Heeckeren van Suideras aan de 
stadhouder over bij Van Heeckeren ingediende verzoeken om een 
militaire betrekking of bevordering
1787 1 omslag

A31-2096 Stukken betreffende het vaststellen van een daggeld voor luitenant
ingenieur Hottinger en luitenant t/z H. Kikkert tijdens hun inspectie 
van de kusten van Guinea en de West-Indische bezittingen
1787 1 omslag

A31-2097 Nota van de kastelein van Woerden over zijn militaire 
bevoegdheden
z.d. [1787]. Ongewaarmerkt afschrift 1 stuk

A31-2098 Stukken betreffende nieuwe vaandels voor het regiment Hollandse 
Gardes te voet
1788. Met een ontwerptekening in kleur 1 omslag
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N.B. Stukken beschadigd door vocht.

A31-2099 Beschrijving van manoeuvres te Potsdam, Berlijn en Maastricht
1789. Met kaartjes en een excercitie-opstel 1 omslag
N.B. Potsdam en Berlijn vermoedelijk toegestuurd door de erfprins; het stuk over 
de manoeuvre te Maastricht, waarbij Willem V aanwezig was, is vervaardigd door
de gepensioneerde luitenant J. Büchler.

A31-2100 Stukken betreffende ongeoorloofde militaire activiteiten in Baarle-
Nassau
1790 1 omslag

A31-2101 Reglement en order voor de wacht en voor het garnizoen in Den 
Haag
1770. Gedrukt. Met herziening in pen, ca.1790 1 deel

A31-2102 Stukken betreffende de verdeling van het Staatse Leger in het jaar 
1791
ca. 1790 1 omslag

A31-2103-2105
Sterktestaten van het Staatse Leger
1790-1794 3 pakken

A31-2103 1790-1792, 1 pak
A31-2104 1793, 1 pak
A31-2105 1794, 1 pak

N.B. met enkele aanbiedingsbrieven.
A31-2106 Dossier inzake het geschil tussen het Hof van Holland en het 

garnizoen van Den Haag over het arresteren van twee personen op
het Plein door dienders van het Hof
1790 1 omslag
N.B. Oude code II 117.

A31-2107 Stukken betreffende ongeregeldheden veroorzaakt door militairen 
van het garnizoen Den Haag bij de herberg Schuddebeurs
1792 1 pak
N.B. Hierin briefjes van de erfprins en prins Frederik aan hun vader.

A31-2108 Brief van J.H. van Kinsbergen aan vermoedelijk Paravicini de Capelli
ten geleide van een voorstel van J.F. Seeger, voormalig 
artillerieofficier getiteld "Sur les avantages de l'Artillerie montée"
1793 1 band

A31-2109 Ordinaris staat van oorlog voor het jaar 1793. Gedrukt
1 stuk



266 A31

A31-B-III-4 Coalitieoorlog 1792-1795

A31-B-III-4 COALITIEOORLOG 1792-1795
A31-B-III-4a Zaaksdossiers e.d

A31-B-III-4A ZAAKSDOSSIERS E.D
A31-2110 Voorstellen van de stadhouder aan de hoge colleges van staat 

betreffende de versterking van het leger en stukken ter 
voorbereiding van de campagnes
1792-1793. Ten dele eigenhandig 1 pak

A31-2111-2114
Stukken betreffende de coalitieoorlog tegen Frankrijk
1792-1794 4 pakken

A31-2111 1792-1793, 1 pak
A31-2112 1793-1794, 1 pak
A31-2113 1794 t/m jun, 1 pak
A31-2114 1794 jul-dec, 1 pak
A31-2115 Brieven van W.A. baron van Spaen met nieuws over de militaire 

operaties van de Fransen in Noord-Limburg
november 1792-februari1793 1 omslag

A31-2116 Stukken betreffende de coalitieoorlog waarvan het niet meer 
mogelijk is om vast te stellen of ze tot het archief van Willem V of 
dat van de erfprins behoren
1793 1 pak

A31-2117 Akte van ratificatie door Willem V, daartoe gemachtigd door de 
Staten-Generaal, van de conventie tot militaire samenwerking, 
gesloten door de erfprins met de Pruisische generaal Von 
Knobelsdorff
1793 1 stuk

A31-2118 Stukken betreffende de werving van trekpaarden en het daarbij 
behorende personeel ten behoeve van de artillerie
1793 1 omslag

A31-2119 Briefwisseling met de gedeputeerden van de Staten-Generaal te 
Den Bosch J.E.N. van Lynden en R. baron van Tuyll van 
Serooskerken
1793 1 omslag

A31-2120 Stukken betreffende de oprichting van hulppkorpsen bestaande uit 
geëmigreerde Franse militairen
1793 1 omslag

A31-2121 Lijst van het oorlogsmateriaal na de overgave van de vesting Breda
aan het Franse leger overgedragen
1793 1 stuk
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A31-2122 Lijst met de uitrusting van vijf muzikanten met de daaraan 
verbonden kosten van het lijfregiment infanterie van de prins van 
Oranje
1793 1 stuk

A31-2123-2124
Stukken betreffende de aanbieding en oprichting van korpsen met 
hulptroepen voor de Republiek
1793-1794 en z.d. 1 omslag en 1 pak

A31-2123 Door militairen en ingezetenen van de Republiek
1793-1794 en z.d., 1 omslag

N.B. Hieronder een plan voor een joods hulpkorps.
A31-2124 Door buitenlandse militairen, waaronder Franse emigré's

1793-1799, 1 pak
N.B. Hieronder de korpsen van E. graaf de Damas en graaf de 
Beon; hun correspondentie met de stadhouder is hieraan 
toegevoegd.

A31-2125 Rapporten en verdere stukken met name betreffende de 
verrichtingen van de stadhouder als opperbevelhebber
1793-1794 1 pak
N.B. Hierbij het capitulatieverdrag van het stadje Philippine d.d. 23-10-1794.

A31-2126 Stukken betreffende de oprichting en de bezetting van de 
legerhospitalen
1793-1794. Ten dele met aanbiedingsbrieven 1 pak
N.B. Hierbij een brief van J. Verzijl Muilman, Kortrijk.

A31-2127 Briefwisseling met O. Repelaer, commissaris-generaal voor de 
voeding van het leger, en stukken over de door hem opgerichte 
veldbakkerij, en met Jan Slicher, commissaris-generaal van de 
legertransportschepen
1794 1 omslag

A31-2128 Stukken betreffende het korps pioniers te Venlo, opgericht door 
kapitein Ter Horst
1794 1 omslag

A31-2129 Stukken over de indiensttreding van een regiment soldaten uit Luik
in het Staatse Leger, waaronder brieven van graaf Pfaff de 
Pfaffenhofen en de graaf de Chalons
1794 1 omslag

A31-2130 Patenten voor troepenverplaatsingen in 1785 en 1787, op 10 
september 1794 door generaal-majoor V.R. baron Bentinck aan de 
stadhouder teruggegeven
1794 1 omslag

A31-2131 Stukken betreffende de oprichting en het functioneren van een 
korps vrijwillige hulptroepen genaamd "Landzaten"
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1794-1795 1 pak
N.B. Hierin briefwisseling van de stadhouder met C. Bentinck, G.K. van 
Hogendorp, L.H.L. van Reenen en W. Six.

A31-2132 Rapporten van ingenieurs over de verdediging van terreinen en 
forten onder meer door inundaties met bijbehorende briefwisseling
1794 1 pak

A31-2133 Rekesten van militairen die niet zijn afgedaan
1794. Met bijlagen 1 pak

A31-2134 Stukken betreffende de in april 1794 naar hun land terugkerende 
Brunswijkse troepen
1794 1 omslag

A31-2135 Plannen voor de verdediging van de Republiek opgesteld door de 
kwartiermeester-generaal W. Knoch en pensionaris G.K. van 
Hogendorp
oktober-december 1794 1 omslag

A31-2136 Verslag van het afscheidsgesprek tussen kolonel De Damas van het
korps Franse Emigré's en Willem V op 15 januari 1795
1795 1 stuk

A31-B-III-4b Briefwisseling

A31-B-III-4B BRIEFWISSELING
A31-2137 Briefwisseling met de geallieerde generaals graaf de Clairfait, Von 

Haecke, baron von Knobelsdorf en de vorst van Saksen-Coburg
1793-1794 1 omslag

A31-2138 Briefwisseling met de keizerlijke veldmaarschalk de vorst van 
Saksen-Coburg
1793-1794. Met bijlagen waaronder een nota van kolonel Mack, 
eerste adjudant van de vorst van Saksen-Coburg 1 pak

A31-2139 Briefwisseling met de chef van de Hannoverse troepen in de 
coalitieoorlog generaal graaf von Wallmoden
1794-1795 1 omslag

A31-2140 Briefwisseling met de bevelhebber van de Engelse troepen in de 
coalitieoorlog Frederik hertog van York
1793-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Zie verder voor hem inv.nr.534; bij 11-8-1794 een brief van G.K. van 
Hogendorp aan Willem V.
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A31-B-IV Het admiraal-generaalschap

A31-B-IV HET ADMIRAAL-GENERAALSCHAP
A31-B-IV-1 Briefwisseling

A31-B-IV-1 BRIEFWISSELING
A31-B-IV-1a Admiraliteiten, hun functionarissen en andere colleges

A31-B-IV-1A ADMIRALITEITEN, HUN FUNCTIONARISSEN EN ANDERE 
COLLEGES

A31-2141 Brieven en voorstellen van de gezamenlijke admiraliteiten of van 
meer dan één admiraliteitscollege
1780, 1782, 1789 en 1793-1794. Met bijlagen 1 pak

A31-2142 Brieven en voorstellen van de Admiraliteit op De Maze
1776-1795. Met bijlagen 1 pak

A31-2143 Brieven en voorstellen van de Admiraliteit van Amsterdam
1776-1794. Met bijlagen 1 pak
N.B. Hierbij een memorie van W.A. van Spaen over de begeving van ambten bij 
de Admiraliteit, ca.1786.

A31-2144 Brieven van de Admiraliteit van Zeeland
1776-1794. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Bij 12-5-1780 een brief van J. van der Heim aan Willem V.

A31-2145 Brieven van de Admiraliteit van het Noorderkwartier
1784, 1789-1794. Met bijlagen 1 omslag

A31-2146 Brieven van de Admiraliteit van Friesland
1776-1794. Met bijlagen 1 omslag

A31-2147 Briefwisseling met de secretaris van de Admiraliteit op de Maze J. 
van der Heim, tevens over aangelegenheden betreffende het 
stadsbestuur van Rotterdam
1771, 1775-1794 1 pak
N.B. Oude code III 4; bij 15-12-1780 een brief van J. Sandoz aan Willem V. De 
brieven geschreven in de zomer van 1794 zijn van P. van der Heim.

A31-2148 Brieven van Willem V aan J. van der Heim
1779-1780, 1789-1793 1 omslag
N.B. Deze brieven zijn vermoedelijk van de collectie Van der Heim afgesplitst 
toen deze in 1846 aan het Rijksarchief in Den Haag is geschonken.

A31-2149-2153
Briefwisseling met de advocaten-fiscaal van de Admiraliteit op de 
Maze
1769, 1771, 1774-1795. Met bijlagen 4 pakken en 1 omslag

A31-2149 G.D. Denick
1769, 1771, 1774-1780, 1 omslag

N.B. Oude code III 3.
A31-2150 D.R. Wijckerheld Bisdom
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1781-1785, met bijlagen, 1 pak
N.B. Oude code III 21; bij 19-12-1782 een brief van R.F. van 
Staveren aan Bisdom.

A31-2151 Pieter Paulus
1785-1787, 1 pak

A31-2152 I. van Teylingen
1788-maart 1793, met bijlagen, 1 pak

A31-2153 I. van Teylingen
april 1793-januari 1795, met bijlagen, 1 pak

N.B. Voor inv.nrs. 2152 en 2153 oude code III 50; zie voor de 
correspondentie met Van Teylingen van vóór 1788 inv.nr.1418. De 
bijlagen betreffen brieven en voorstellen van onder meer Van 
Kinsbergen, Van der Hoop en andere bij de zeemacht betrokken 
personen.

A31-2154 Briefwisseling met de advocaat-fiscaal van de Admiraliteit te 
Amsterdam, voorheen ambassadeur in Engeland, J. Boreel Jzn
1761, 1771-1781 1 pak
N.B. Oude code III 5; bij 9-5-1776 een rekest van J.H. van Kinsbergen aan de 
stadhouder. Brieven van Anna van Hannover en Willem V aan Boreel zijn 
(vermoedelijk in de tweede helft van de negentiende eeuw) aangekocht en 
berusten in de handschriftenverzameling van het Koninklijk Huisarchief onder 
nummer G18a-27. Deze brieven lopen over de jaren 1755-1756 en 1769-1778.

A31-2155-2158
Briefwisseling met de raad en advocaat-fiscaal van de Admiraliteit 
van Amsterdam mr. J.C. van der Hoop
1781-1794. Met veel bijlagen, waaronder brieven van Van 
Kinsbergen, andere marineofficieren en -bestuurders 4 pakken
N.B. Oude code III 21.

A31-2155 1781-1783 mei, 1 pak
A31-2156 1783 jun-1785 apr, 1 pak
A31-2157 1785 mei-1788 jun, 1 pak
A31-2158 1788 jul-1794, 1 pak
A31-2159 Brieven van J.C. van der Hoop aan de geheimsecretarissen De 

Larrey en Van Citters
1787-1788 1 omslag

A31-2160 Briefwisseling met de advocaten-fiscaal van de Admiraliteit van 
Zeeland J. Steengracht en N. Steengracht van Oosterland
1770-1791 en z.d. 1 omslag
N.B. Oude code III 12.

A31-2161 Briefwisseling met de advocaten-fiscaal van de Admiraliteit van het
Noorderkwartier Hendrik van Stralen en Hendrik van Stralen Hzn, 
tevens burgemeester van Enkhuizen
1767, 1772-1795 1 pak
N.B. Oude code III 6.

A31-2162 Briefwisseling met de secretaris van de Admiraliteit van Friesland 
J.M. van Beyma thoe Kingma
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1780-1783 1 omslag
N.B. Oude code III 13.

A31-2163 Brieven van E.W. van Wijdenbrugh, advocaat-fiscaal van de 
Admiraliteit van Friesland
1767, 1771, 1777 en 1787-1788 1 omslag
N.B. Bij 15-2-1788 een 'zege groet' ter gelegenheid van de terugkeer van de 
stadhouderlijke familie in Den Haag.

A31-2164 Briefwisseling met de advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van 
Friesland J. van Grovestins
1787-1794 1 omslag
N.B. Oude code III 54.

A31-2165 Brief van J. Hooft namens commissarissen tot de zaken van de 
pilotage benoorden de Maze
1782 1 stuk

A31-2166 Brieven van de commissarissen tot verbetering der zeekaarten
1788-1789 2 stukken

A31-B-IV-1b Marineofficieren

A31-B-IV-1B MARINEOFFICIEREN
A31-2167 Memories en brieven van luitenant-admiraal C. Schrijver vanwege 

het verongelukken van schepen en de berechting van muiters
1763-1764 1 omslag
N.B. De twee brieven zijn afkomstig uit de correspondentie Hope-Brunswijk

A31-2168 Brief en notawisseling met luitenant-admiraal W. graaf van 
Wassenaer Spanbroek
1773-1783 1 pak

A31-2169 Brieven en rapporten van de schout bij nacht L. graaf van Bylandt
1776-1781. Ten dele in afschrift 1 omslag
N.B. Oude code III 7.

A31-2170 Briefwisseling met luitenant-admiraal P.H. Reijnst
1777-1790 1 omslag
N.B. Oude code III 39.

A31-2171-2174
Briefwisseling met en voorstellen van de luitenant-admiraal J.H. van
Kinsbergen, tevens adjudant-generaal van de prins
1778-1795. Met bijlagen 4 pakken
N.B. Oude code III 27; zie tevens 1801 in inv.nr.2286.

A31-2171 1778-1792, 1 pak
A31-2172 1793, 1 pak
A31-2173 1794 jan-sep, 1 pak
A31-2174 1794 okt-1795 jan, 1 pak
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A31-2175 Briefwisseling met de vice-admiraal J.A. Zoutman
1783-1793 1 omslag
N.B. Oude code III 38.

A31-2176-2191
Briefwisseling met en verslagen en voorstellen van 
marineofficieren
1776-1802. Alfabetisch geordend 16 pakken

A31-2176 L. Aberson, 1791, M. Allier, 1793, 1795, W. van der Beets, 1778-
1783, S. Beijers, 1790, W.J.G. graaf Bentinck, 1776, J. Berghuijs, 
1780-1783, J. Binkes, 1780, E. Bisdom, 1778-1780, 1 pak

A31-2177 C.J. Bloys van Treslong, 1789-1791 en z.d., C.Y. Bloys van Treslong, 
1788 en 1795, J.A. Bloys van Treslong, 1793-1794, J.A.D. Bloys van 
Treslong, 1790 en 1793, W.O. Bloys van Treslong, 1786, 1791-
1793, A.A. Bols, 1791-1792, J. Boot, 1779-1780, 1793, J.L. Bosch, 
1781, 1788-1789, 1793-1795, W.L. Bouricius, 1780, 1788-1789, 1 
pak

A31-2178 Ae. van Braam, 1789-1794, 1800, F.Th. van Braam, 1791, J.P. van 
Braam, 1778, 1781-1782, 1790, 1794, W. van Braam, 1782, 1791, 
A. de Bruyn, 1777-1783 (zijn brief uit 1783 is gericht aan een 
medewerker van Willem V), F.S. graaf van Bylandt, 1789-1794, 
N.A. Cambier, 1789-1793, J. Claris, 1788, C. Coomans, 1788 en 
1794, 1 pak

A31-2179 D.H. Cras, 1780, W. Crul, 1778-1780, T.T. Cuperus, 1785, Q. 
Dabenis, 1778, G. van Harencarspel Decker, 1783, S. Dedel, 1781-
1786, S. Dekker, 1794-1795, A. Delvos, 1778-1780, A.F. Detmers, 
1793-1794, D.H. Dietz, 1795 of 1796, J.E. Drillinger, 1783 en 1789, 
J.J. Durleu, 1794, Ch. Dusseau, 1794, J. van Eeten 1793, 1 pak

A31-2180 F.C. Fischer, 1795 (zijn brief met bijlagen uit Demerary was 
geadresseerd aan de Admiraliteit te Amsterdam en is eerst op 9 
juni 1809 ontzegeld), S.H. Frijkenius, 1783, 1788-1793, C. van 
Gennep, 1776-1782, J. van Gennip, 1777, P.J. Gervais, 1792-1794, 
1 pak

A31-2181 J.J.W. Gobius, 1787, 1789, O.W. Gobius, 1792, 1793, H.A.L. van 
Goor, 1792, A. Grau, 1782-1783, J.C. de Groot, 1781, J.A. van 
Grootenray, 1792-1795, A.J. van Halm, 1789-1792, J.W. van Hamel,
1794, 1 pak

A31-2182 D.A. Haringman, 1785-1795, M.J. Haringman, 1788, 1793-1794, J.S.
Haringman, 1792-1795, 1 pak

A31-2183 J.C. Hartman, 1786-1789, A. Hartsinck, 1781-1788, P. Hartsinck, 
1789 en 1794, D.E. Hinxt, 1788 en 1790, P.J. Coolen van Hoeij, 
1789-1792, J. Hoeufft, 1784, J.J. van Holij, 1778-1782, A. Holland, 
1794, H.'t Hooft, 1790, P.J.'t Hooft, 1789-1791, W. van 
Hoogenhuysen, 1778, J.N. Huys, 1794, 1 pak

A31-2184 H. van Idsinga, 1778, C. de Jong, 1786, 1792-1794, Van Kerchem, 
1785-1786, 1794, J.H. van Kervel, 1793, H.A. von Kinckel, 1779-
1789 (zie voor correspondentie met Von Kinckel ook inv.nr.1051), 
D.H. (Dirk Hendrik) Kolff, 1793, J. van Kruijne, 1782-1783, A. Kuvel, 
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1789, 1791, 1 pak
A31-2185 N. Lemmers, 1793, J.S. Loncq, 1792, E. Lucas, 1786 en 1789, J.C. 

Marchal, 1790 en 1794, J.S. May, 1797, W. May, 1778, 1782, 1793-
1796, P. Melvill, 1779-1782 en 1791-1794, F.A. Meurer, 1784, 1788-
1794, C.H. Mulder, 1791, A.Z. de Munnick, 1799, J.J. Nauman, 
1780, W.J. van Everdinghe van der Nypoort, z.d. [ca.1780], 1 pak

A31-2186 G. Oorthuys, 1780, 1794-1795, J. Ortt van Nijenroode, 1788, G.A. 
Overmeer, 1789, S.A. van Overvelt, 1794, J. van Peer, 1788-1793, 
P.H. van Pelt, 1780, D. Pichot, 1776-1777 en 1782, J. Pruyst, 1777 
en 1780, 1 pak

A31-2187 S. Rauws, 1781 en 1793, C.L. graaf van Rechteren, 1776 en 1785, 
F.R.C. graaf van Rechteren, 1780, H. Reyntjes, 1788-1789, 1794-
1795, N. Riemersma, 1779, H. Rietveld, 1781-1782, 1793-1795 
(hierbij een brief van C. Wahl uit 1795 uit Nives aan Rietveld), J. 
Rijnbende, 1786-1789, D.J. van Rijneveld, 1779, G.J. van Rijsoort, 
1788, H. Rijsterbosch, 1784 en 1795 (de brief van 1795 uit 
Demerary is gericht aan de Admiraliteit van Amsterdam), A.D. 
Roock, 1779-1780, A. van Rooyen, 1783, L.W. van Rossum, 1794, 1
pak

A31-2188 J. Satink, 1776, 1778, W. Sautijn, 1777, C. Schalk, 1792-1794, J. 
Sels, 1783, W. Silvester, 1779-1780, M. Sloot, 1778, W.S. van 
Sloterdijck, 1793, P. Smaasen, 1780-1781, F. Smeer, 1784, 1790-
1794, G. Smissaert, 1786, G.J. van Son, 1778, 1782, P.N. van Son, 
1779-1780, A. Spengler, 1791-1793, 1 pak

A31-2189 L. Spengler, 1779-1780, 1791-1794, W.A. van Spengler, 1794, A. 
Staringh, 1794, A.H.C. Staringh (verricht in 1794 dienst in het 
leger), 1791-1794, E.C. Staringh, 1780 en 1783, 1 pak

A31-2190 A.F. Steffers, 1794, J. van der Swan, 1786, F. Swanke, 1785, J. 
Tulleken, 1792-1793, J.O. Vaillant, 1786, 1789-1799, J.A. van den 
Velden, 1778, G. Verdooren, 1790, 1794, C.H. Verhuell, 1792-1793,
A.G.C. de Virieu, 1792-1794, J.L. Vitrarius, 1792, A.J. van Volbergen,
1780, 1785-1786, J.F. van Well, 1793, A.J.A. Westerholt, 1794, 1 
pak

A31-2191 F. Wiertz, 1787-1789, 1793-1794, O. Wiggertz, 1793, J. van 
Woensel, 1793-1794, J. Zeewoldt, 1786, 1793-1794, niet 
ondertekende brieven, 1788-1792, 1 pak

A31-B-IV-2 Dossiers, memories en rapporten

A31-B-IV-2 DOSSIERS, MEMORIES EN RAPPORTEN
A31-2192 Stukken betreffende de omvang, de uitrusting en de kosten van de 

Nederlandse vloot
ca.1774-1790 en z.d. 1 pak
N.B. Briefwisseling met de admiraliteitscolleges is naar de desbetreffende 
nummers overgebracht.

A31-2193 Concept van een besluit van Willem V in de hand van 
raadpensionaris Van Bleiswijk om de kapitein ter zee J.H. van 
Kinsbergen een toelage te geven uit de secrete gelden van de 
provincie Holland om hem zodoende te behouden voor de 
Nederlandse marine
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1775 1 stuk

A31-2194 Eigenhandig voorstel van Willem V voor de bevordering van de 
zeeofficieren, dat door de raadpensionaris werd afgewezen
1779. Met een briefje van de hertog van Brunswijk aan De Larrey 1 
omslag
N.B. Oude code III 9.

A31-2195 Stukken betreffende de oprichting van een korps mariniers en van 
een cadettencorps voor de marine, (1765)
1779-1790. Met voorstellen van Van Kinsbergen en eenvoudige 
schetsjes van uniformen 1 pak
N.B. Oude code III 11.

A31-2196 Rapporten van zeereizen, door de bevelhebbers uitgebracht aan 
Willem V
1778-1793 1 pak
N.B. Het betreft:
- schout bij nacht L. graaf van Bylandt, bevelhebber van het eskader naar West-
Indië, 1778-1779
- kapitein ter zee E. Bisdom, reis naar St.Eustatius, 1779-1780
- kapitein ter zee N. Riemersma, reis naar St.Eustatius, 1779
- kapitein ter zee Johan Pruyst, reis naar de Middellandse Zee ter convooiering, 
1780
- luitenant ter zee J.C. Helleman, reis naar Kaap de Goede Hoop en Ceylon, 1787-
1789
- kapitein ter zee M.J. Haringman, reis naar Essequebo en Demerary, 1789-1791
- kapitein ter zee M. Allier, reis naar Demerary, 1790-1791
- kapitein ter zee J.B. Zegers, reis naar Malbar en Ceylon, 1791-1792
- kapitein ter zee J.S. Haringman, bevelhebber op de Zeeuwse stromen, 1792 
dec-1793 apr

A31-2197 Brieven en rapporten van J.S. Haringman, commandant van het 
Middellandse Zee eskader, en van zijn kapiteins S. Dekker en Th.F. 
van de Capellen betreffende hun expedities onder meer naar de 
Bey van Algiers
1788-1789 1 pak
N.B. Oude code mogelijk III 46 (zie inv.nr.2216).

A31-2198 Stukken betreffende de Engelse aanval op het convooi onder bevel 
van schout bij nacht L. graaf van Bylandt
1780 1 omslag
N.B. Was een onderdeel van de inv.nrs.1195-1196.

A31-2199 Stukken betreffende het besturen van de zeemacht na het 
uitbreken van de oorlog met Engeland
1781-1783 1 pak
N.B. Oude Code III 18.

A31-2200 Stukken betreffende het verongelukken van het schip 'Prins Willem'
onder bevel van kapitein A. de Bruyn
1781-1782. Ten dele gedrukt 1 pak
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N.B. Oude code III 19; voor de reguliere briefwisseling van kapitein De Bruyn met
de stadhouder zie inv.nr.2178.

A31-2201 Dossier inzake de aanleg van een haven en een kielwerf in het 
Nieuwe Diep
1781-1790. Met een kaart, ca.1780-1781 1 pak

A31-2202 Voorstellen voor de verbetering van de zeemacht en voor de 
oprichting van een fonds ten behoeve van gepensioneerde en 
gebrekkige zeelieden en weduwen van in dienst omgekomen 
zeelieden, opgesteld door J.H. van Damme
ca.1781 1 omslag

A31-2203 Voorstel ter bevordering van de werving en indiensthouding van 
zeevolk, opgesteld door Daniel Havart te Rotterdam
1781 1 stuk

A31-2204 Stukken betreffende de Slag bij de Doggersbank, de toegekende 
onderscheidingen en beloningen en het overlijden van kapitein ter 
zee W.J.G. graaf Bentinck
1781-1782 1 omslag
N.B. Oude code III 23; met brieven van S.P.A. van Heiden Reinestein en V.R. 
Bentinck.

A31-2205 Brieven van de schout bij nacht H. Rietveld commanderend 's lands
schip Nassau en stukken betreffende de procedure tegen hem voor
de Admiraliteit van Amsterdam over zijn gedrag te Curaçao in 
1782-1783
1781-1786 1 omslag
N.B. Oude code III 24; zie voor de reguliere briefwisseling van Rietveld met 
Willem V inv.nr.2187.

A31-2206 Stukken betreffende de bevordering van de luitenants ter zee
1781-1784 1 omslag
N.B. Oude code III 26.

A31-2207 Stukken betreffende de discussie in de Staten van Holland over het
recht van de stadhouder als admiraal-generaal om vlagofficieren te
benoemen binnen het ressort van deze provincie
1783-1784 1 omslag
N.B. Oude code I A 63.

A31-2208 Stukken betreffende het afdanken van een deel van het 
scheepsvolk van de schepen die op de rede van Texel liggen
1783 1 omslag
N.B. Oude code III 29.

A31-2209 Stukken betreffende de instructies voor het bestrijden van de 
Portugese smokkel op de kust van Guinea
1783 1 omslag
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N.B. Oude code III 36.

A31-2209a Stukken betreffende het aan fiscaal van der Hoop voorgelegde 
geschil tussen kapitein t/z F.S. graaf van Bylandt en mr. J. Geelvinck
van Castricum, baljuw van Amstelland, over de inhoud van hun 
discussie in november 1783 in het Heeren Logement in Amsterdam
november 1783-januari 1784 1 omslag

A31-2209b Proces-verbaal, aangeboden aan de Gecommitteerde Raden van de
Admiraliteit van Amsterdam, van de ondervraging door fiscaal mr. 
J.C. van der Hoop van kapt. t/z C.H. Mulder, commandant van de 
Rhijnland
12 januari 1784 1 stuk

A31-2210 Stukken betreffende 'Het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging 
van 's lands zeedienst'
1784-1791 1 omslag

A31-2211 Rapport van de inspectie van de zeegaten en havens van de 
Republiek, vervaardigd door J.C. van der Hoop
1787. Met bijlagen 1 stuk

A31-2212 Stukken betreffende de verbetering van de zaken van de marine 
onder meer door het afschaffen van de admiraliteiten en het 
oprichten van een algemene zeeraad
1790-1792. Met eigenhandige aantekeningen van de stadhouder 1 
omslag

A31-2213 Stukken betreffende de bescherming van de terugkerende 
haringschepen door de uitzending van een marineschip onder 
kapitein Smeer, waaronder brieven aan Willem V van onder meer 
Bloys van Treslong, Van Kinsbergen en Van Teylingen
1793. Met een retroactum betreffende de procedures gevoerd te 
Rouen tegen de Nederlandse kapitein Gerrit Ziedzes van het schip 
de Vrouwe Sophia, 1789. Gedrukt 1 omslag
N.B. Hieraan toegevoegd het relaas van een mislukte kaping door visser Van der 
Wal uit Vlaardingen.

A31-2214 Stukken betreffende het onderzoek op last van de Staten-Generaal 
naar haven en dok te Vlissingen en de verdedigbaarheid van het 
zeegat te Texel
1793 1 omslag
N.B. Oude code I A 68.

A31-2215 Stukken betreffende de verdediging van de Nederlandse zeekust
1794. Met een brief van T.I. de Larrey aan Willem V 1 omslag
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A31-B-IV-3 Overige stukken

A31-B-IV-3 OVERIGE STUKKEN
A31-2216 Instructies voor het zeewezen en daarbij betrokken functionarissen 

uit 1600-1690
z.d. [midden 18de eeuw]. Meest afschriften 1 omslag

A31-2217 Stukken betreffende de financiële toestand van de Admiraliteit op 
de Maze
z.d. [ca.1765] 1 omslag

A31-2218 Verslagen van waarnemingen met de tijdmeter van Arnold en het 
sextant van Nairne en Blunt door kapitein ter zee Smissaert en 
luitenant ter zee Vaillant
1779-1780 1 omslag

A31-2219 Memories inzake het afleiden van de bliksem van schepen door 
commandeur J. van Woensel
ca.1780. Met tekening 1 omslag
N.B. Een tweede tekening ontbreekt.

A31-2220 Nota van kosten van de Hoge Zeekrijgsraad in de zaak van de 
stranding van het schip Zierikzee onder kapitein ter zee Haringman
ca.1780 1 stuk

A31-2221 Memorie van de kapitein ter zee Van Kinsbergen over 
exercitieoefeningen voor het scheepsvolk en de bescherming van 
de kust
1781. Met een begeleidbriefje van de hertog van Brunswijk 1 
omslag

A31-2222 Plannen voor de verbetering van de Nederlandse zeemacht, 
ingediend door de heren Sames uit Glückstadt en J.J. Jorez te 
Londen, aangeboden aan D.R. Wijckerheld Bisdom te Rotterdam
1781 en 1785 1 omslag

A31-2223 Notitie van Willem V vermoedelijk aan de hertog van Brunswijk ter 
begeleiding van een voorstel gedaan door de pensionaris Visscher 
van Amsterdam over de aankoop van 10 buitenlandse 
oorlogsschepen
1781 2 stukken
N.B. In 1909 door schenking verworven.

A31-2224 Extracten uit de resoluties van de Staten-Generaal betreffende het 
ambt van admiraal-generaal uit de jaren 1581-1597
vervaardigd 1782 1 omslag
N.B. Oude code III 2.

A31-2225 Concept van een herzien plan voor de verdeling van de buitgelden
1783 1 omslag
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N.B. Oude code III 37.

A31-2226 Stukken inzake de boeten door koopvaardijschippers verbeurd op 
grond van het plakkaat van 1725 op de convooien en licenten
1785 1 omslag
N.B. Oude code III 48.

A31-2227 Rekest van de volkhouders of slaapbazen te Amsterdam aan de 
stadhouder ter begeleiding van hun rekest aan de admiraliteiten
1789 2 stukken

A31-2228 Patent voor kapitein t/z Helleman als commandant van het fregat 
de Minerva, getekend en gezegeld
1793 1 stuk
N.B. Vermoedelijk niet uitgereikt.

A31-2229 Brief van J. Blanken Jzn aan niet nader genoemde zeeofficier
1793 1 stuk

A31-B-V Staatkundige en militaire aangelegenheden vanaf 19 januari 1795

A31-B-V STAATKUNDIGE EN MILITAIRE AANGELEGENHEDEN VANAF 
19 JANUARI 1795

A31-B-V-1 Verblijf in Engeland en relaties met de bondgenoten

A31-B-V-1 VERBLIJF IN ENGELAND EN RELATIES MET DE 
BONDGENOTEN

A31-B-V-1a Zaaksdossiers

A31-B-V-1A ZAAKSDOSSIERS
A31-2230 Verklaring namens de Engelse koning afgegeven door Lord 

Grenville dat ieder Nederlands schip dat, of iedere Nederlandse 
kolonie die zich onder protectie van de Engelse koning begeeft, 
gerestitueerd zal worden aan de Republiek bij het herstel van de 
onafhankelijkheid en van de wettige constitutie, gegarandeerd door
Engeland in 1788, Londen
2 februari 1795 1 stuk
N.B. In omslag met nr. 20 en 8.

A31-2231-2232
Stukken betreffende de totstandkoming en verspreiding van de 
"open brief" door Willem V gepubliceerd over zijn vertrek uit de 
Republiek
1795. Met gedrukte exemplaren in het Nederlands, Frans, Engels 
en Duits. Met retroacta waaronder het bericht van vertrek aan de 
Staten-Generaal en de raadpensionaris op 18 januari 1795 2 
pakken

A31-2233 Stukken betreffende de zending van de erfprins naar Pruisen om de
instandhouding van een oranjegezinde Nederlandse legereenheid 
in Noord-Duitsland te bepleiten
1795 1 omslag
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A31-2234 Stukken betreffende de Vrede van Bazel en de nadere bepalingen 
gesloten tussen Frankrijk en Pruisen over de neutraliteit van Noord-
Duitsland
1795. Ten dele gedrukt 1 omslag

A31-2235 Stukken betreffende in Engelse havens opgebrachte Oost-
Indiëvaarders en hun bemanning
1795 1 omslag

A31-2236 Aantekeningen van Willem V overwegend van staatkundige aard 
over de positie van zijn Huis
1795-1796 en z.d. Concepten 1 omslag

A31-2237 Beschouwingen en stukken over de Europese politieke situatie, ten 
dele afkomstig van prinses Wilhelmina
1795-1805. Afschriften 1 omslag

A31-2238 Stukken betreffende de contacten van Willem V met de Engelse 
regering via gezant A.W.C. baron van Nagell, onder meer 
betreffende de schadevergoeding waarop het Huis Oranje-Nassau 
recht heeft
1795-1797 1 omslag
N.B. Zie ook archief koning Willem I , inv.nrs. A35-XIX-1 en 2a; zie ook 
inv.nrs.1055-1056.

A31-2239 Lijst van de door Engeland krijgsgevangen genomen Nederlandse 
zeelieden, behorend tot de vloot van admiraal De Winter
1797 1 stuk

A31-2240 Stukken betreffende de interventies van Willem V bij Engelse 
autoriteiten ten gunste van gevangen genomen Nederlandse 
vissers
1798-1799 1 omslag

A31-2241 Notities over de organisatie en de staat van de Engelse marine
1799 1 omslag

A31-2242 Stukken betreffende het onderzoek van de Engelse Admiraliteit 
over het al dan niet prijs verklaren van Nederlandse schepen die 
zich bij de inval in Noord-Holland onder het gezag van Willem V als 
admiraal-generaal gemeld hadden
1800. Met retroacta uit 1799 1 omslag

A31-B-V-1b Briefwisseling

A31-B-V-1B BRIEFWISSELING
A31-B-V-1b1 Engeland

A31-B-V-1b1 Engeland
A31-2243 Twee brieven aan de voorzitter van het Lagerhuis Henry Addington
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1801 en 1803. Minuten 1 omslag

A31-2244 Briefwisseling met Lord Chesterfield
1797-1799 1 omslag

A31-2245 Briefwisseling met Henry Dundas, Secretary of State
1799 1 omslag

A31-2246 Briefwisseling met de Engelse minister van Buitenlandse Zaken 
Lord Grenville
1795, 1798-1800 1 omslag
N.B. Bij 14-7-1800 een brief van W.A. van Citters te Middelburg aan Willem V; 
hierin ook twee brieven van respectievelijk Grenville Levesor Gower en Thomas 
Grenville.

A31-2247 Briefwisseling met Lord Hawkesbury, Secretary of State
1801 en 1803 1 omslag

A31-2248 Briefwisseling met Lord Minto
1799 1 omslag

A31-2249 Briefwisseling met mr. Evan Nepean en Lord Hugh Seymour van de 
'Board of Admiralty'
1797 en 1799 1 omslag

A31-2250 Briefwisseling met de hertog van Portland, Secretary of State
1795 en 1799 1 omslag

A31-2251 Briefwisseling met sir William Windham
1797 1 omslag

A31-B-V-1b2 Oostenrijk

A31-B-V-1b2 Oostenrijk
A31-2252 Brieven van de Oostenrijkse diplomaat te Londen, baron von 

Hartemberg
1796, 1798 1 omslag

A31-2253 Brief aan baron von Thugut op de Oostenrijkse ambassade te 
Londen
1798. Minuut 1 stuk

A31-B-V-1b3 Pruisen

A31-B-V-1b3 Pruisen
A31-2254 Briefwisseling met de Pruisische zaakgelastigde te Londen, Joseph 

Balan
1795-1797 1 omslag

A31-2255 Briefwisseling met de Pruisische minister graaf Von Goertz
1787, 1800-1803 1 omslag
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A31-B-V-1b4 Republiek

A31-B-V-1b4 Republiek
A31-2256 Briefwisseling met Hendrik Fagel jr. na 16 januari 1795

1795-1804. Met bijlagen 1 pak

A31-2257 Briefwisseling met de gewezen grietman van Het Bildt D. van 
Haren, woonachtig te Varel en Hamburg
1795-1797 1 omslag

A31-2258 Briefwisseling met J.C. Hartsinck, gezant bij de Nedersaksische 
Kreits en de Hanzesteden te Hamburg, ook na zijn ontslag door de 
Bataafse Republiek
1795-1802. Met ten dele gedrukte bijlagen 1 pak
N.B. Bij 16-7-1799 een verslag van P.B. van Starckenborgh over de 
gebeurtenissen te Curaçao van 1795 tot augustus 1797, zie ook inv.nr. 1860.

A31-B-V-1b5 Rusland

A31-B-V-1b5 Rusland
A31-2259 Briefwisseling met de Russische diplomaten in Londen graaf 

Worontzow en baron Stackelberg
1799 1 omslag

A31-B-V-2 Militaire aangelegenheden

A31-B-V-2 MILITAIRE AANGELEGENHEDEN

A31-2260-2261
Stukken betreffende het Rassemblement van Osnabrück, waarin 
correspondentie van Willem V met de gezant Van Nagell en via 
hem met de Engelse regering, met generaal-majoor C. graaf 
Bentinck, Quarles de Quarles, M.L. baron d'Yvoy, prins Frederik en 
de hertog van York, en brieven van uitgeweken Nederlanders en 
Fransen, waarop ook commentaar van Willem V
1795-1798 2 pakken
N.B. Het is mogelijk dat de brieven van d'Yvoy en Quarles uit de aparte 
correspondenties met deze heren gelicht zijn. Op de originele omslag 
verwijzingen naar de papieren van de erfprins en prins Frederik. Een enkel stuk 
heeft betrekking op de door de Engelse koning aan Nederlandse uitgeweken 
militairen toegekende 'Allowance'.

A31-2262 Briefwisseling met luitenant-kolonel M. van der Maessen betrokken 
bij het Rassemblement van Osnabrück en daarna bij de troepen in 
Engeland ingezet als 'Paymaster-general'
1795-1801 1 omslag

A31-2263 Stukken betreffende de mogelijke inzet van het regiment 
Hohenlohe in Duitsland onder bevel van de erfprins
1795. Met een latere brief in afschrift, 1802 1 omslag

A31-2264 Stukken betreffende de Engelse invasie in Noord-Holland
1799-1800 1 pak
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N.B. Hierin onder meer correspondentie met Fagel en Bentinck van Rhoon; de 
papieren na oktober 1799 betreffen onder meer de overgang van militairen naar 
een korps Hollandse troepen in Engelse dienst.

A31-2265 Briefwisseling met uitgeweken militairen van het voormalige 
Staatse leger, van wie uit de periode voor 1795 geen 
correspondentie aanwezig is
1795-1801 1 pak
N.B. Het betreft:
- J.C. graaf Bentinck, 1799
- G.O. van Burmania, 1796, 1799
- P.D. Choix, 1795
- de Colleville, 1799
- D. en E. van Diepenbroick, 1795-1798
- J.P.A. van Haren en B.R. van Reede, 1796, 1798
- P.W. van Haren, 1800
- E.W. van Heeckeren van Molecaten, 1798
- G. en J.J. van Hoeij, 1798
- G. vorst van Hohenlohe-Langenburg, 1798
- Kuppelmayer, 1795-1800
- N.Macleod, 1796-1799
- G.E.May, Zwitsers luitenant-generaal, 1797-1798
- F.A. en F.J. du Moulin, 1796
- Nacquard, 1796
- L.H.L. van Reenen, 1796
- Rost, 1798
- L.Schultze, 1798
- Schwartz, 1797-1799
- Sontag, 1800
- M.C.J. van Westerholt, 1796, 1798
- anoniem, z.d.

A31-2266 Briefwisseling met generaal-majoor C. graaf Bentinck, chef van de 
Nederlandse militairen in Engeland
1799-1800. Met bijlagen 1 pak
N.B. Zie voor hem ook inv.nr. 1892.

A31-2267-2268
Stukken betreffende Nederlandse troepen en marineschepen in 
Engelse dienst
1799-1802 2 pakken

A31-2267 1799-1800, 1 pak
A31-2268 1800-1802, 1 pak
A31-2269 Rapport met bijlagen van de staat van de Nederlandse 

oorlogsschepen, die zich in Engeland onder de admiraal Mitchell 
hebben gesteld, opgemaakt door de kapiteins t/z J.C. Helleman en 
J.S. May
1799 1 pak

A31-2270 Brieven van de bevelhebbers van deze schepen aan Willem V
1799-1802. Met bijlagen 1 omslag
N.B. Het betreft:
- W.G.F. graaf Bentinck van Rhoon
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- F.Th. van Braam
- W.A. van Spengler
– J. Tulleken
- A.C. Twent
- W. van Voss

A31-2271-2272
Stukken betreffende de Nederlandse marineschepen en hun 
bemanningen in Engeland en de daarbij behorende briefwisseling 
tussen Willem V en B.P. van Lelyveld, commissaris van de prins 
voor het contact met de Engelse overheid
1796, 1800-1804 2 pakken
N.B. Hierbij ook brieven en rekesten, ten dele in afschrift, van Nederlandse 
zeeofficieren. Het eskader werd in de zomer van 1802 uit de dienst ontslagen; de
stukken daarna betreffen de financiële regelingen voor de bemanning en voor 
Van Lelyveld.

A31-2271 1796, 1800-1802, 1 pak
A31-2272 1803-1804, 1 pak

A31-B-V-3 De situatie in de Bataafse Republiek

A31-B-V-3 DE SITUATIE IN DE BATAAFSE REPUBLIEK
N.B. Zie ook briefwisseling uit 1799 met mr. J.H. Mollerus in inv.nr.960.

A31-2273 Stukken betreffende voorstellen om tot een herstel van het oude 
regime in Nederland te komen
1795 1 omslag

A31-2274 Anonieme brochure "Holland vor und nach der Revolution in 
Beziehung mit der Statthalterwürde betrachtet", Frankfurt am Main
1795 1 deel

A31-2275 Stukken betreffende het regiment Wittgenstein na de Franse inval 
in de Republiek
1795 1 omslag

A31-2276 Informatie over de situatie in (ten dele ook uit) de Bataafse 
Republiek en een anoniem gedicht op de 52ste verjaardag van 
Willem V
1795-1800 1 omslag

A31-2277 Memorie over de inrichting van een gewapende burgerwacht in de 
Bataafse Republiek
ca.1795-1800 1 stuk

A31-2278 Stukken met informatie over de totstandkoming van een grondwet 
in de Bataafse Republiek
1796 1 omslag

A31-2279 Stukken betreffende door de Nationale Vergadering te pensioneren 
officieren
1796. Gedrukte stukken 1 pak
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A31-2280 Plan aangeboden aan Willem V voor een fonds ten voordele van 
vaderlanders door de revolutie beroofd van welvaart en bestaan
1797. Concept 1 omslag

A31-2281 Opgaven van de staat en de bezoldiging van de Bataafse Marine
1797. Ten dele gedrukt 2 stukken

A31-2282 Briefwisseling met oud-raadpensionaris L.P. van de Spiegel na diens
vrijlating uit de Bataafse gevangenschap
1798-1800 1 omslag

A31-2283 Stukken betreffende de herziening van de Unie van Utrecht om te 
kunnen dienen als grondslag van het bestuurlijk bestel bij een 
geslaagde contrarevolutie
1797-1799. Afschriften 1 pak
N.B. Hierbij een concept van een vernieuwde Unie van Utrecht, vervaardigd door
Van de Spiegel.

A31-2284 Pro memoria met voorstellen aan Willem V en diens reactie over 
het provisioneel bestuur in de Republiek na een geslaagde invasie
1799. Afschrift 1 omslag

A31-2285 Brieven van Jacob Fagel aan Willem V, onder meer betreffende de 
zending van De Vos van Steenwijk als onderhandelaar namens de 
Bataafse Republiek naar Berlijn
1799 1 omslag
N.B. Stukken in zwakke staat.

A31-2286 Brief van Willem V, waarbij hij oranjegezinde regenten de vrijheid 
geeft om ten behoeve van "het lieve vaderland" weer aan het 
bestuur deel te nemen, 1801 december 12. Minuut. Met een lijst 
van geadresseerden en ingekomen reacties
1801-1802 1 omslag

A31-2287 Briefwisseling met de voormalige Ridderschap in het gewest 
Utrecht met als eerste ondertekenaar B.C. van Lynden
1801-1802 1 omslag
N.B. Bij 26-3-1802 een afschrift van een notariële akte waarin protest 
aangetekend wordt tegen de afschaffing van de Ridderschap en de verkoop van 
haar bezit.

A31-2288 Briefwisseling met F.W.H. baron van Spaen van Biljoen en andere 
edelen representerende de voormalige Ridderschap van de Veluwe
1802 1 omslag

A31-2289 Memorie over de verdediging van de grenzen van de Republiek
z.d. [1802-1805] 1 omslag
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A31-B-V-4 Internationale onderhandelingen over schadeloosstelling

A31-B-V-4 INTERNATIONALE ONDERHANDELINGEN OVER 
SCHADELOOSSTELLING

A31-2290 Stukken betreffende de onderhandelingen onder meer door De 
Passavant op het congres te Rastadt over de schadeloosstellingen 
voor het Huis Oranje-Nassau in Duitsland
1797-1799 1 pak
N.B. Dossiers over dit onderwerp zijn overgebracht naar het archief van de 
Landesregierung en het archief van de erfprins (koning Willem I, inv.nrs. XIX-6 a 
t/m d).

A31-2291 Stukken betreffende de onderhandelingen te Wenen, Berlijn en St. 
Petersburg door generaal-majoor Von Stamford tot steun voor het 
herstel van het Huis Oranje-Nassau, alsmede betreffende het 
contact van Willem V terzake met de Engelse regering, met name 
Grenville
1798-1801 1 pak
N.B. Hierin een brief van tsaar Paul aan Willem V d.d. 14-6-1799.

A31-2292-2293
Dossier over de onderhandelingen met de Franse en Bataafse 
republieken over schadevergoeding, afkomstig van prinses 
Wilhelmina van Pruisen, waaronder brieven aan haar van onder 
meer Willem V, D'Yvoy, Van Olden en Pruisische autoriteiten
1799-1808. Overwegend afschriften 2 pakken

A31-2292 1799-1808, 1 pak
A31-2293 1799-1808, 1 pak

N.B. Brieven van Fagel van april (3) 1804 betreft vermelding van 
fl. 500.000,- bestemd voor de Fransen met medeweten van Van 
der Goes

A31-2294-2295
Dossiers van De Passavant over de onderhandelingen in Parijs via 
H.Ch.E. Freiherr von Gagern en M.L. baron d'Yvoy
1800-1802 2 omslagen

A31-2296 Stukken betreffende de onderhandelingen gevoerd door Von 
Stamford en Tollius met J.C. Hultman als vertegenwoordiger van de 
Bataafse Republiek over de positie van het Huis Oranje-Nassau, de 
communicatie daarover met Engelse autoriteiten en de 
voorbereiding voor het vertrek van Willem V naar Duitsland
1801-1802 1 pak
N.B. Zie ook inv.nr.2297.

A31-2297 Dossier afkomstig van Von Stamford en Tollius over de 
onderhandelingen met J.C. Hultman
1801-1802. Met retroacta uit 1791 1 pak
N.B. Hierin een gezegelde instructie van Willem V voor de onderhandelaars en 
brieven van de stadhouder aan hen. Zie ook inv.nr.2296.
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A31-2298 Stukken betreffende de onderhandelingen over een compensatie 
voor het Huis Oranje-Nassau in Duitsland, gevoerd door Pruisen en 
de erfprins, en de berichtgeving daarover door Willem V aan 
Engelse autoriteiten, waaronder brieven van de prins van Wales, H.
Fagel jr. en A.W.C. baron van Nagell
1801 1 omslag

A31-2299-2300
Stukken betreffende de onderhandelingen met Frankrijk over 
schadevergoeding voor het Huis Oranje-Nassau in het Duitse Rijk
1801-1802 2 pakken

A31-2299 Instructie voor en briefwisseling met M.L. baron d'Yvoy, 1 pak
A31-2300 Verdere stukken en briefwisseling met Frederik Willem III koning 

van Pruisen en zijn ministers Haugwitz en Luchesini, 1 pak
A31-2301 Brief van Willem V aan Napoleon

z.d. [1802]. Concept. In tweevoud 1 omslag
N.B. De uitgegane brief is afgedrukt in de Gedenkstukken van Colenbrander, 
deel IV, no. 695, pagina 669. De brief is daar gedateerd 1-2-1802.

A31-2302-2303
Extract uit het vredesverdrag gesloten tussen Frankrijk en Pruisen 
betreffende de bepalingen ten aanzien van de prins van Oranje aan
wie schadeloosstelling wordt aangeboden voor het verlies van het 
stadhouderschap en zijn domeinen, 23 mei 1802, met formele 
bevestiging door de Franse Republiek, 3 juli 1802
1802 1 akte en 1 charter

A31-2302 de akte, 1 stuk
A31-2303 het charter, 1 charter
A31-2304 Stukken betreffende de communicatie van prinses Wilhelmina van 

Pruisen met de Engelse regering over de onderhandelingen op het 
continent over schadeloosstelling
1802 1 omslag

A31-2305 Akten van afstand door Willem V van de territoria hem als 
schadevergoeding in het Duitse Rijk toegekend ten gunste van de 
erfprins en akte houdende voorwaarden waaronder de afstand 
plaats vindt
1802. In tweevoud 1 omslag

A31-2306-2308
Stukken betreffende de onderhandelingen met de Bataafse 
Republiek over schadevergoeding voor het verlies van bezittingen 
en inkomsten
1802-1804 3 pakken

A31-2306 1802-1803, 1 pak
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N.B. Hieraan is toegevoegd een brief uitgegaan van Willem V aan 
mr. P. Damen te Den Haag, Oranienstein 12-11-1802; deze brief is 
in de negentiende eeuw verworven.

A31-2307 1804, 1 pak
A31-2308 1804, 1 pak
A31-2309 Tractaat gesloten tussen het Huis Oranje-Nassau en de Bataafse 

Republiek ter vereffening van geschillen en over het toekennen van
schadeloosstelling voor geleden verliezen, met ratificatie door de 
Oranjes
1 en 9 augustus 1804 1 band
N.B. Onder Franse druk is het Staatsbewind niet tot ratificatie overgegaan.

A31-2310 Stukken betreffende de toekenning door de Engelse regering van 
een financiële schadeloosstelling aan het Huis Oranje-Nassau
1803 1 omslag
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A31-C Stukken betreffende de vorstelijke positie in het Duitse rijk en de aangelegenheden van het huis Nassau

A31-C STUKKEN BETREFFENDE DE VORSTELIJKE POSITIE IN HET 
DUITSE RIJK EN DE AANGELEGENHEDEN VAN HET HUIS NASSAU

A31-C-I Voogdijperiode 1759-1766

A31-C-I VOOGDIJPERIODE 1759-1766
A31-C-Ia Algemeen

A31-C-IA ALGEMEEN
A31-2311 Akte van bevestiging door keizer Frans I van de voogdijregeling 

voor de minderjarige kinderen van prins Willem IV voor wat betreft 
hun Duitse aangelegenheden, met kwitantie voor de betaling der 
jura
1751 1 charter met inliggend stuk

A31-2312 Dossier inzake deze keizerlijke goedkeuring
1751-1752 1 omslag
N.B. Oude code III 4.

A31-2313 Dossier over de vertegenwoordiging van de Nassause 
voogdijregering bij de Rijksorganen als de Rijkshofraad, het 
Rijkskamergerecht en dergelijke
1751-1755 1 pak
N.B. Oude code III 6.

A31-2314 Dossier over voogdijaangelegenheden
1752-1757 1 omslag
N.B. Brunswijks dossier.

A31-2315 Dossier betreffende de voorbereidingen voor een 
bestuursoverdracht voor het geval Willem V zou komen te 
overlijden
1754-1758 1 pak
N.B. Brunswijks dossier; oude code II 14.

A31-2316 Brieven van J.W. Winter aan Von Praun, vice-kanselier te Brunswijk
1755-1756 1 omslag
N.B. Sluit aan op voogdijzaken, afd. Brunswijk.

A31-2317 Dossier over de regeling van het voogdijbewind te Brunswijk en de 
instandhouding van het Duitse Hofdepartement in Den Haag na het
overlijden van Anna, prinses van Hannover
1759 1 omslag
N.B. Brunswijks dossier; oude code III 17. Met twee brieven van George II koning 
van Engeland aan Karel hertog van Brunswijk-Lüneburg in het Latijn en in het 
Duits.

A31-2318 Dossier inzake de wens van prinses Maria Louise van Hessen-
Kassel om deel te hebben aan de voogdijregering
1759 1 omslag
N.B. Brunswijks dossier; zonder code. Met brieven van Lodewijk hertog van 
Brunswijk aan zijn broer Karel.
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A31-2319 Stukken betreffende de honoraire medevoogdij over Willem V van 
George III koning van Engeland
1760 1 omslag
N.B. Brunswijkse stukken; ten dele II 3.

A31-2320-2328
Dossiers, gevormd door Lodewijk hertog van Brunswijk gedurende 
de voogdij over Willem V, inzake de Duitse belangen van het Huis 
Oranje-Nassau, waaronder de gevolgen van de Zevenjarige Oorlog 
voor de Nassause vorstendommen en het huwelijk van prinses 
Carolina met Karel vorst van Nassau-Weilburg
1759-1766 9 pakken
N.B. De stukken zijn met inventaris in 1767 overgedragen aan geheimsecretaris 
T.I. de Larrey.

A31-2320 1759-1765, 1 pak
A31-2321 1759-1763, 1 pak
A31-2322 1760-1764, 1 pak
A31-2323 1763-1765, 1 pak
A31-2324 1763-1766, 1 pak
A31-2325 1759-1764, 1 pak
A31-2326 1763-1766, 1 pak
A31-2327 1759-1765, 1 pak
A31-2328 1759-1765, 1 pak

N.B. Hierin een manuscriptkaartje van de grens tussen Nassau-
Saarbrücken en Frankrijk.

A31-C-Ib Prinses Carolina

A31-C-IB PRINSES CAROLINA
A31-2329 Stukken betreffende het inkomen van Carolina uit de Nassause 

landen
1752-1762 1 pak

A31-2330-2333
Stukken betreffende het huwelijk van Carolina in het bijzonder in 
verband met de getroffen financiële regelingen
1756-1762. Ten dele afschriften 4 pakken

A31-2330 1756-1759, 1 pak
A31-2331 1759-1760 feb, 1 pak
A31-2332 1760 mrt-1762, 1 pak
A31-2333 1759-1760, afschriften, ten dele afkomstig van regeringsraad 

J.W.Winter, 1 pak

A31-2334-2336
Stukken betreffende Carolina met andere coderingen dan die van 
voorgaande inventarisnummers
1752-1762 3 pakken
N.B. Brunswijkse stukken. In inv.nr.2336 ook enkele stukken gericht aan T.I. de 
Larrey.
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A31-2337 Dossiertje over de Nederlandse goederen in relatie tot het huwelijk 
van Carolina, waarin officieuze brieven van J.W. Winter 
vermoedelijk aan een adviseur in Dillenburg
1759 1 omslag

A31-2338 Dossier van de geheimraad Von der Lühe over de meerderjarigheid 
van Carolina in samenhang met haar opvolgingsrechten in de 
Nassause landen
1761 1 omslag

A31-C-Ic Nassause aangelegenheden

A31-C-IC NASSAUSE AANGELEGENHEDEN

A31-2339-2340
Stukken betreffende regeringsaangelegenheden van de Nassause 
vorstendommen, afkomstig van de Nassause regeringsraad C.L. 
von Fürstenwärther vanaf 1751 verbonden aan het voogdij-
departement te Brunswijk
1751-1758. Met retroacta vanaf 1739 2 pakken

A31-2339 1751-1758, met retroacta, 1 pak
A31-2340 1753-1757, 1 pak

N.B. Bevat overwegend correspondentie.

A31-2341-2342
Dossiers inzake de regeling van het 'Kirchengebet' in de Nassause 
landen
1751-1752 2 omslagen
N.B. Brunswijks dossiers; inv.nr.2341 oude code II 4; inv.nr.2342 oude code III 5.

A31-2343 Brieven van het lid van de Nassause Landesregierung Von Eyben 
aan regeringsraad J.W. Winter te Den Haag
1751-1753 1 pak

A31-2344 Stukken betreffende de regeling van de voogdij voor wat betreft 
het bestuur van de Duitse vorstendommen gedurende de 
minderjarigheid van Willem V
1751-1753 1 pak
N.B. Oude codes III 2, III 3a en III 3b. Vermoedelijk Duitse Kanselarij en een 
dossier van J.W. Winter in verband met zijn missie naar Brunswijk.

A31-2345-2347
Stukken betreffende de invoering en de inhuldiging van de Oranje-
Nassause voogdijregering in de Nassause vorstendommen
1749-1754 3 pakken

A31-2345 1749-1750, 1 pak
A31-2346 1751-1752, 1 pak
A31-2347 1753-1754, 1 pak

N.B. In inv.nr.2346 een gedrukt exemplaar van een proclamatie 
van 24-4-1742 over de inhuldiging van Willem IV in het 
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vorstendom Nassau-Siegen. Deze dossiers zijn een oude 
samenvoeging van de Haagse en de Brunswijkse akten.

A31-2348 Dossier over de weigering van een aantal 'Freigesessenen von 
Adel' in Nassau de huldiging te presteren
1752. Met als retroactum een gedrukte proclamatie uit 1742 1 
omslag
N.B. Brunswijks dossier. Oude code II 16.

A31-2349 Dossier met (overwegend) afschriften van akten en daartoe 
behorende correspondentie inzake het dienstverband van alle 
besturen en ambtenaren in de Nassause landen met de 
voogdijregering
1752-1755 1 pak

A31-2350 Dossier over de huldiging van de voogdijregering in de Nassause 
landen en de daaraan verbonden financiële gevolgen
1752-1757 1 pak
N.B. Brunswijks dossier. Oude code II 15.
Het dossier ontbreekt.

A31-2351 Dossier van de Brunswijkse voogdijadministratie over de zending 
van wijn uit de Nassause gebieden naar het Hof in Den Haag
1759-1766 1 omslag

A31-2352 Dossier betreffende de beëindiging van de voogdij van Karel hertog
van Brunswijk-Lüneburg en de overdracht van de 
voogdijadministratie naar Den Haag
1766 1 omslag
N.B. Oude code III 19.

A31-C-Id Voogdij-departement te Brunswijk

A31-C-ID VOOGDIJ-DEPARTEMENT TE BRUNSWIJK
A31-2353 Dossier betreffende de inrichting van het voogdij-departement te 

Brunswijk en het daaraan verbonden personeel
1751-1765 1 pak
N.B. Oude code III 7.

A31-2354 Dossier betreffende de financiering van dit departement door 
bijdragen uit Dillenburg
1752-1765 1 pak
N.B. Oude code III 8.

A31-2355 Dossier over de verantwoording en afhoring van de jaarrekeningen 
van het Brunswijkse voogdij-departement
1753-1765 1 omslag
N.B. Oude code III 9.

A31-2356-2362
Jaarrekeningen over 1753-april 1766
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1753-1766. Met bijlagen 7 pakken
A31-2356 1753-1754, 1 pak

N.B. Oude code III 10.
A31-2357 1755-1756, 1 pak

N.B. Oude code III 11.
A31-2358 1757-1758, 1 pak

N.B. Oude code III 12.
A31-2359 1759-1760, 1 pak

N.B. Oude code III 13.
A31-2360 1761-1762, 1 pak

N.B. Oude code III 14.
A31-2361 1763-1764, 1 pak

N.B. Oude code III 15.
A31-2362 1765-1766 apr, 1 pak

N.B. Oude code III 16.
A31-2363 Restantrekening over 1766 en de aanbiedingsbrief van Karel hertog

van Brunswijk aan Willem V
1766 1 omslag

A31-2364 Stukken betreffende kleinere aangelegenheden van de Brunswijkse
voogdij-administratie
1760-1764 1 omslag
N.B. Oude code III 18.

A31-2365 Lijsten met Nassause aangelegenheden nog te Brunswijk 
behandeld na afloop van de voogdij
1766. Met enkele bijlagen 1 omslag
N.B. Oude code III 20.

A31-2366 Stukken betreffende de behandeling van het verslag van de 
voogdijadministratie van Karel hertog van Brunswijk door Von der 
Lühe, De Larrey en Winter
1766-1767 1 pak
N.B. Oude code III 21.

A31-C-II Aangelegenheden van het huis Nassau

A31-C-II AANGELEGENHEDEN VAN HET HUIS NASSAU
A31-2367 Dossier betreffende de conferentie te Den Haag van de 

geheimraden Von der Lühe en De Larrey en de regeringsraad 
Winter over belangrijke aangelegenheden van het Huis Nassau, 
waarin briefwisseling tussen hen en Willem V
1766-1767 1 pak
N.B. Bijeengehouden door Von der Lühe.

A31-2368 Briefwisseling van Willem V met de Nassause geheimraad W.F. von 
Schenck
1796-1803 1 pak
N.B. Bevat een exemplaar van zijn volmacht om in 1796 voor de belangen van 
het Huis Nassau met de Franse Republiek te onderhandelen. Brieven van Von 
Schenck aan De Passavant zijn overgebracht naar diens correspondentie in KHA 
bestand C26.
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A31-2369 Stukken betreffende de onderhandelingen te Parijs over een 
vredessluiting tussen Nassau en Frankrijk door W.F. von Schenck
1796-1797 1 omslag

A31-2370 Briefwisseling met de vertegenwoordiger van het Huis Nassau te 
Parijs, H.Ch.E. Freiherr von Gagern
1802 1 omslag

A31-2371 Stukken betreffende de afspraken gemaakt in Parijs door de 
erfprins van Oranje namens zijn vader met de zich noemende prins
van Nassau-Siegen, marineofficier in Russische dienst
1802 1 pak

A31-C-III Bestuur van de Nassau-Dillenburgse vorstendommen

A31-C-III BESTUUR VAN DE NASSAU-DILLENBURGSE 
VORSTENDOMMEN

A31-C-III-1 Via het Hoogduitse Hofdepartement en de Landesregierung

A31-C-III-1 VIA HET HOOGDUITSE HOFDEPARTEMENT EN DE 
LANDESREGIERUNG

A31-C-III-1a Hoogduitse Hofdepartement

A31-C-III-1A HOOGDUITSE HOFDEPARTEMENT
A31-2372 Brieven van geheimraad J.W. Winter aan Willem V

1774-1775 en 1784 1 omslag

A31-2373-2378
Briefwisseling met J.D. de Passavant, geheimregeringsraad en chef 
van de Duitse kanselarij, naderhand (vanaf 1801) president van de 
Landesregierung te Dillenburg
1784-1806. Met bijlagen waaronder brieven uit Duitsland aan De 
Passavant. Ten dele afschriften 6 pakken

A31-2373 1784-1785 en 1787-1792, 1 pak
A31-2374 1793-1797 aug, 1 pak
A31-2375 1797 aug-1801, 1 pak

N.B. Gaat vooral over het Rijksvredescongres te Rastadt; bevat 
ook brieven van R. de Neufville aan Willem V.

A31-2376 1802-1803, 1 pak
A31-2377 1804-1806, 1 pak
A31-2378 Afschriften van brieven uit de jaren 1800-1804, 1 pak

N.B. Mogelijk bedoeld voor de erfprins.

A31-2379-2382
Briefwisseling met J.W.E. Chelius, geheimregeringsraad en vanaf 
1797 chef van de Duitse kanselarij
1797-1806. Met bijlagen 4 pakken

A31-2379 1797-1800, 1 pak
A31-2380 1801-1802, 1 pak
A31-2381 1803, 1 pak
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A31-2382 1804-1806, 1 pak
A31-C-III-1b Landesregierung

A31-C-III-1B LANDESREGIERUNG
A31-2383 Brief van Willem V aan geheimraad Von der Lühe

1766. Minuut 1 stuk

A31-2384 Brief van Willem V aan G.E.L. Freiherr von Preusschen, president 
van de Nassause Landesregierung
1789. Minuut 1 stuk

A31-2385-2387
Briefwisseling met R. de Neufville, president van de 
Landesregierung te Dillenburg
1794-1801. Met bijlagen. Ten dele afschriften 2 pakken en 1 omslag

A31-2385 1794-1798, 1 pak
A31-2386 1798-1801, 1 pak
A31-2387 Afschriften van brieven uit de jaren 1800-1801, 1 omslag

N.B. Mogelijk bedoeld voor de erfprins
A31-C-III-2 Overige contacten

A31-C-III-2 OVERIGE CONTACTEN
A31-2388 Afbeelding van een bloeiende Oranje-Nassau-boom aangeboden 

door de kluizenaar Felisaeus te Hadamar
z.d. [tweede helft 18de eeuw] 1 stuk

A31-2389 Brief van J.G. Küsel te Saksen-Meiningen aan een functionaris van 
de secretarie in verband met zijn manuscript "De Longitudine 
maris"
1775 1 stuk

A31-2390 Brief van [D.W.] Hegmann (z.pl.) ter aanbieding aan Willem V van 
een door hem vervaardigde beschrijving van het voormalige Stift 
Dirstein en het slot Oranienstein te Diez
ca.1803 1 omslag
N.B. Er bestaat enige twijfel over de voorletters van Hegmann.
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A31a Archief van de Hofcommissie en gedeponeerde stukken afkomstig van generaal G.O. van Burmania (1697-1759) als lid van de hofhouding

A31A ARCHIEF VAN DE HOFCOMMISSIE EN GEDEPONEERDE 
STUKKEN AFKOMSTIG VAN GENERAAL G.O. VAN BURMANIA (1697-
1759) ALS LID VAN DE HOFHOUDING

1732-1794
Het archief bevat onder meer rekeningen van inkomsten en uitgaven voor de 
hofhouding, stukken betreffende personele aangelegenheden, inventarissen en 
uitgaven voor reizen.

A31a-1-5 Notulen van de Hofcommissie
1785-1794. Overwegend concepten, met bijlagen 3 omslagen en 2 
pakken

A31a-1 1785, 1 omslag
A31a-2 1787-1788 mei, 1 omslag
A31a-3 1787, 1 omslag

N.B. uitsluitend vergaderingen te Nijmegen
A31a-4 1788 en 1790 september-december, 1 pak
A31a-5 1791-1794, 1 pak

N.B. incompleet
A31a-6 Voorstellen van de Hofcommissie, met beschikkingen van Willem V

1773-1791. Met bijlagen 1 pak
N.B. Voordracht van Hofcommissie van 31 maart 1773 over traktement voor de 
beide 'moortjes' Cupido en Guan Anthony Sedron (ook genoemd Sideron, Cedron
of Citron)

A31a-7 Stukken betreffende aanstelling en pensionering van 
hoffunctionarissen en hofbedienden
1776-1784. Concepten en afschriften 1 omslag

A31a-8 Stukken ingekomen bij de Hofcommissie zonder direct verband met
de notulen
1789-1793 1 omslag

A31a-9 Stukken gebruikt voor de opstelling van de halfjaarlijkse 
traktementslijsten
1781-1791 1 pak

A31a-10 Lijsten van de driemaandelijks uit te keren kwartiergelden aan 
hoffunctionarissen en hofbedienden
1787-1794. Afschriften 1 omslag
N.B. Incompleet.

A31a-11 Overzicht van de uitgaven van het departement van de hofmeester
in de jaren 1779 en 1789, opgesteld door hofmeester F. Anders ten 
behoeve van bezuinigingsplannen van de Hofcommissie
1790 1 katern

A31a-12 Stukken betreffende een plan tot verdere bezuiniging, ingekomen 
bij en opgemaakt door de secretaris van de Hofcommissie mr. C.F. 
Brand in 1794
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1794. Met oudere stukken, 1770, 1781-1785 1 pak
A31a-12-01 Brief van G. Sideron waarin hij aanbevelingen doet voor mogelijke bezuinigingen

en hoe deze bezuinigingen doorgevoerd kunnen worden
24 december 1794, 1 stuk

Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 
11 april daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn 
ouders overleden gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV 
in 1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar 
overlijden trad de hertog als voogd op voor Willem V en diens in 
1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de voogdij 
in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel 
Christiaan van Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun hoofdverblijf 
tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de 
hertog van Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V 
zitting in de Raad van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij 
die meerderjarigheid op 8 maart 1766. Ook werd hij toen zelf 
bekleed met het bestuur van zijn Nassause vorstendommen, met 
de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het 
adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij de geheime 
zogenaamde “Acte van consulentschap”. Dit zou aan het eind van 
de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De hertog 
werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 
de Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 
1767 te Berlijn in het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige 
dochter van een overleden broer van de Pruisische koning Frederik
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter
wereld. Zij huwde in 1790 Karel George August, erfprins van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik, de erfprins, geboren in 
1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 
1774 geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire 
dienst te Padua in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
kinderen lag voornamelijk in handen van hun moeder. De nauwe 
betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders laten zich goed 
aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.
(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper 
wordende kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den 
Haag nadat de Staten van Holland het bevel over het garnizoen in 
Den Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo 
te Apeldoorn en de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het 
stadhouderlijk gezag werd door een Pruisische militaire interventie
hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door een 
patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. 
Maar op 18 januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het Franse leger, 
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naar Engeland. De ballingschap in dat land zou duren tot eind 
1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met 
een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
Hampton Court dat door koning George III aan zijn neef ter 
beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te 
krijgen mislukten. De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 
betekende het opgeven van die droom. Hoewel Willem V weinig 
op had met de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies van 
het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten behoeve van 
zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot
aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het 
barokslot Oranienstein in het graafschap Nassau-Diez en ten dele 
bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn stoffelijk 
overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder 
van de Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een 
stadhouder die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, maar 
die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn echtgenote en zijn 
dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, toen 
de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise 
stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele 
belangstelling. Zij woonden regelmatig muziek- en 
toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële problemen hield 
Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens ruimtegebrek op het 
Binnenhof royale panden op het Buitenhof aangekocht en 
ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats.
Toch nam de omvang daarvan nog wel toe door incidentele 
aankopen. Ook werden voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de interieurvernieuwing van Huis ten
Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw gebruikte 
vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote 
balzaal, die na 1794 door de volksvertegenwoordiging als 
vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van voorwerpen 
verzameld door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en 
buitenslands verblijvende militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van 
Willem V en zijn gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd 
zeker spreken van een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de mogelijkheid 
beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer 
permitteren. De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties 
die hij meegenomen had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het merendeel van de 
achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 afgevoerd 
naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, 
na 1813 naar ons land terugkeerde.
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NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, 
bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? 
Een speurtocht naar het decor waartegen het dagelijks leven van 
de stadhouders Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof, in: Oud 
Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.

A31a-13 Stukken betreffende het tegengaan van verduistering van voedsel 
en drank door hofbedienden
1779 1 omslag

A31a-14 Lijst van de aan de Hofcommissie overgedragen archiefbescheiden 
door de weduwe van de opperstalmeester baron von Wülcknitz
1780. Afschrift 1 katern
N.B. Deze archiefbescheiden zijn niet meer aangetroffen.

A31a-15 Lijst van de archiefbescheiden betreffende de hofhouding, die zich 
in loketkast nr. 1 bevinden
ca.1793 1 stuk

A31a-16 Ontwerp van een reglement voor de huishouding van de vorstelijke
kinderen, opgesteld door C.E. de Larrey en J.F. Euler
1779 1 omslag

A31a-17 Grossen van de instructies van de onderhofmeester Crebassa en de
pourvoyeur (inkoper) van de keuken B. Vreede
1753 2 stukken
N.B. Mogelijk later teruggegeven.

A31a-18 Stukken betreffende de instructies voor onder meer de hoftapissier 
en de huisknecht, tevens betreffende de aanstelling van 
turfdragers en van Frederik Scharff als tapissier
1767, 1780-1791 1 omslag

A31a-19 Reglement voor het rijden van de koetsen naar Huis ten Bosch, 
ca.1782 en voor de verstrekking van waskaarsen voor de 
vertrekken van prinses Wilhelmina van Pruisen
1792 1 omslag

A31a-20 Stukken betreffende het in veiligheid brengen van schilderijen en 
meubels uit Het Loo en Dieren naar Den Haag en Amsterdam
1794 1 omslag

A31a-21 Inventarissen van het zilverwerk onder beheer van de 
mondschenkers en van het linnengoed van Anna van Hannover
1751 en 1758-1759 1 omslag

A31a-22 Stukken betreffende de toestemming aan hofbedienden om te 
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trouwen onder de voorwaarde nimmer een beroep te doen op de 
prins om onderstand voor hun gezin
1773, 1782-1793 1 omslag

A31a-23 Aantekeningen over de kosten verbonden aan de begrafenis van 
hofbedienden in de jaren 1765-1780
1789 en z.d. 1 omslag

A31a-24 Stukken betreffende de ceremoniën bij bijzondere gebeurtenissen 
en ontvangsten
1748-1768, 1788-1792 1 pak
N.B. Het betreft:
- de doop van Willem V, 1748
- de begrafenis van Anna van Hannover, 1759
- het huwelijk van Carolina met de vorst van Nassau-Weilburg, 1760
- de doop van de jonge prins van Nassau-Weilburg, 1761
- het afscheid van de Franse ambassadeur d'Affry en de contravisites van Willem
V aan de Engelse ambassadeur Yorke en de Franse ambassadeur d'Havrincourt, 
1759-1763
- de introductie van Willem V in de Raad van State, met gastenlijst van het bij die
gelegenheid gegeven diner in het Oude Hof, 1763
- de openbare belijdenis van het geloof door Willem V, 1764
- de meerderjarigheid van Willem V, 1766
- tafelschikkingen van 10 maart 1760 en 2 maart 1767 en lijsten van gasten op 7
en 8 augustus 1768 bij gelegenheid van de verjaardag van Wilhelmina van 
Pruisen, 1760-1768
- lijst van de personen die deel uitmaakten van de Hollandse en Zeeuwse 
delegaties ter vervulling van de vacature van president van de Hoge Raad van 
Holland en Zeeland en die genodigd waren voor het middagmaal ten hove op 22 
maart, 1784
- de ontvangst van de Franse ambassadeur de St.Priest en de Engelse 
ambassadeur Lord Auckland met de contravisite van Willem V, 1790
- de intrede van erfprins Willem Frederik en zijn bruid in Den Haag, 1791
- de geboorte en doop van hun zoon, 1792

A31a-25 Gedrukte staatsstukken naar aanleiding van bijzondere 
gebeurtenissen in het Huis Oranje-Nassau
1766-1770 1 band

A31a-26 Staten en aantekeningen van uitgaven van de hofhouding
ca. 1776-1792 1 omslag

A31a-27 Stukken betreffende de vrijstelling van indirecte belastingen op de 
leverantie van levensmiddelen ten behoeve van de hofhouding
1763-1767. Met retroacta, ten dele in afschrift, 1598-1725 1 pak

A31a-28-29 Rekening van ontvangsten en uitgaven inzake de reis van Willem V 
naar Berlijn en zijn huwelijk met Wilhelmina van Pruisen, met 
bewijsstukken
1767 1 deel en 1 pak

A31a-28 de rekening
1767, 1 deel
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A31a-29 de bewijsstukken
1767, 1 pak

A31a-30 Rekening van ontvangsten en uitgaven inzake de reis van Willem V 
en zijn echtgenote naar Noord-Holland en Amsterdam, met 
bewijsstukken, opgesteld door de secretaris van de Hofcommissie 
mr. C.F. Brand
1768 1 omslag
Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 11 april 
daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn ouders overleden 
gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV in 1751 en Anna van Hannover in
1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk Lodewijk Ernst 
hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar overlijden trad de hertog als voogd 
op voor Willem V en diens in 1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland 
kwam de voogdij in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel Christiaan van 
Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde posten in het Staatse Leger. De 
Republiek bleef hun hoofdverblijf tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de hertog van 
Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V zitting in de Raad van 
State. Het complex van hoge waardigheden verbonden aan het 
erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij die meerderjarigheid op 8 maart 
1766. Ook werd hij toen zelf bekleed met het bestuur van zijn Nassause 
vorstendommen, met de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het adviseurschap van de 
hertog van Brunswijk bij de geheime zogenaamde “Acte van consulentschap”. 
Dit zou aan het eind van de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De
hertog werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 de 
Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 1767 te Berlijn in 
het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige dochter van een overleden broer 
van de Pruisische koning Frederik de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter wereld. Zij 
huwde in 1790 Karel George August, erfprins van Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem 
Frederik, de erfprins, geboren in 1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika
Louise Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 1774 
geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire dienst te Padua in 
1799. De opvoeding van de drie vorstelijke kinderen lag voornamelijk in handen 
van hun moeder. De nauwe betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders 
laten zich goed aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper wordende 
kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den Haag nadat de Staten van 
Holland het bevel over het garnizoen in Den Haag aan de stadhouder ontnomen 
hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo te Apeldoorn en
de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het stadhouderlijk gezag werd door een 
Pruisische militaire interventie hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van 
Pruisen door een patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. Maar op 18 
januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede maal Den Haag. Ditmaal ging
hij, bedreigd door het Franse leger, naar Engeland. De ballingschap in dat land 
zou duren tot eind 1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. 
Met een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis Hampton 
Court dat door koning George III aan zijn neef ter beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te krijgen mislukten.
De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 betekende het opgeven van die 
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droom. Hoewel Willem V weinig op had met de plannen tot schadeloosstelling 
voor het verlies van het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten 
behoeve van zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot aan zijn 
overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het barokslot Oranienstein in het 
graafschap Nassau-Diez en ten dele bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 
in Brunswijk, waar zijn dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn 
stoffelijk overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder van de
Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een stadhouder die misschien 
niet uitmuntte in bestuurskracht, maar die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn 
echtgenote en zijn dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, 
toen de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar zijn 
geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise stierf in 1819, 
Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele belangstelling. Zij 
woonden regelmatig muziek- en toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële 
problemen hield Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de stadhouderlijke collecties 
werden wegens ruimtegebrek op het Binnenhof royale panden op het Buitenhof 
aangekocht en ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats. Toch nam de 
omvang daarvan nog wel toe door incidentele aankopen. Ook werden 
voorwerpen van kunst en kunstnijverheid aangekocht ten behoeve van de 
interieurvernieuwing van Huis ten Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw
gebruikte vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, daaronder 
begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote balzaal, die na 1794 door de 
volksvertegenwoordiging als vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder 
groeiden de collecties door schenkingen, met name van voorwerpen verzameld 
door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en buitenslands verblijvende 
militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van Willem V en zijn 
gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd zeker spreken van een gevarieerde 
hofcultuur en een bescheiden mecenaat, passend bij een vorst die niet over de 
mogelijkheid beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer permitteren. 
De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties die hij meegenomen had, 
kwamen na 1813 via Dillenburg en Oranienstein weer terug in Nederland. Het 
merendeel van de achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 
afgevoerd naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, na 
1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, bewerkt door 
Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? Een speurtocht 
naar het decor waartegen het dagelijks leven van de stadhouders Willem IV en 
Willem V zich afspeelde in de Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse 
Binnenhof, in: Oud Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.

A31a-31-42 Jaarrekeningen van de inkomsten en uitgaven van de hofhouding, 
opgesteld door de thesaurier, gecontroleerd door de Hofcommissie 
en goedgekeurd door de stadhouder
1754-1790 11 banden en 1 omslag

A31a-31 1754, 1 band
A31a-32 1766
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1766, 1 band
Prins Willem V werd op 8 maart 1748 in Den Haag geboren en op 
11 april daaropvolgend gedoopt in de Grote of St. Jacobskerk. Zijn 
ouders overleden gedurende zijn minderjarigheid: Prins Willem IV 
in 1751 en Anna van Hannover in 1759.
Anna werd als gouvernante bijgestaan door veldmaarschalk 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Na haar 
overlijden trad de hertog als voogd op voor Willem V en diens in 
1743 geboren zusje Carolina. Alleen in Friesland kwam de voogdij 
in bestuurlijke zin te liggen bij ’s prinsen grootmoeder Maria 
Louise van Hessen-Kassel. Carolina huwde in 1760 met Karel 
Christiaan van Nassau-Weilburg. Haar echtgenoot bekleedde 
posten in het Staatse Leger. De Republiek bleef hun hoofdverblijf 
tot na het huwelijk van Willem V.
De opvoeding van de jonge stadhouder berustte geheel bij de 
hertog van Brunswijk. Al voor zijn meerderjarigheid nam Willem V 
zitting in de Raad van State. Het complex van hoge waardigheden 
verbonden aan het erfstadhouderschap aanvaardde de prins bij 
die meerderjarigheid op 8 maart 1766. Ook werd hij toen zelf 
bekleed met het bestuur van zijn Nassause vorstendommen, met 
de stad Dillenburg als regeringszetel.
De intelligente maar onzekere prins continueerde het 
adviseurschap van de hertog van Brunswijk bij de geheime 
zogenaamde “Acte van consulentschap”. Dit zou aan het eind van 
de jaren 1770 tot een ernstig politiek conflict leiden. De hertog 
werd daardoor gedwongen zijn functies neer te leggen en in 1784 
de Republiek te verlaten. Dat alles tegen de zin van Willem V.
Na onderhandelingen met Pruisen trad Willem V op 4 oktober 
1767 te Berlijn in het huwelijk met Wilhelmina, de zestienjarige 
dochter van een overleden broer van de Pruisische koning Frederik
de Grote.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Prinses Louise kwam in 1770 ter
wereld. Zij huwde in 1790 Karel George August, erfprins van 
Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik, de erfprins, geboren in 
1772, trouwde in 1791 met zijn nichtje Frederika Louise 
Wilhelmina van Pruisen. De tweede zoon prins Frederik, die in 
1774 geboren werd, overleed ongehuwd in Oostenrijkse militaire 
dienst te Padua in 1799. De opvoeding van de drie vorstelijke 
kinderen lag voornamelijk in handen van hun moeder. De nauwe 
betrekkingen tussen de kinderen en hun ouders laten zich goed 
aflezen aan de omvangrijke familiecorrespondentie, waaruit 
interessante gedeelten in een bronnenuitgave gepubliceerd zijn.
(1)
Willem V stond sinds de late jaren ’70 bloot aan steeds scherper 
wordende kritiek. In 1785 verliet het stadhouderlijk gezin Den 
Haag nadat de Staten van Holland het bevel over het garnizoen in 
Den Haag aan de stadhouder ontnomen hadden.
Van 1785 tot diep in 1787 namen zij hun intrek op paleis Het Loo 
te Apeldoorn en de burggrafelijke burcht te Nijmegen. Het 
stadhouderlijk gezag werd door een Pruisische militaire interventie
hersteld na de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen door een 
patriots vrijkorps in de omgeving van Gouda. Nog zeven jaar 
zouden de Republiek en het stadhouderlijk bestel in stand blijven. 
Maar op 18 januari 1795 verliet de stadhouder voor de tweede 
maal Den Haag. Ditmaal ging hij, bedreigd door het Franse leger, 
naar Engeland. De ballingschap in dat land zou duren tot eind 
1801 voor de prins en tot diep in 1802 voor zijn echtgenote. Met 
een kleine hofhouding woonden zij in een gedeelte van paleis 
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Hampton Court dat door koning George III aan zijn neef ter 
beschikking was gesteld.
Pogingen om vanuit Engeland weer vaste voet in Nederland te 
krijgen mislukten. De vestiging in Duitsland vanaf 1801/1802 
betekende het opgeven van die droom. Hoewel Willem V weinig 
op had met de plannen tot schadeloosstelling voor het verlies van 
het stadhouderschap accepteerde hij uiteindelijk ten behoeve van 
zijn Huis en in het bijzonder van de erfprins de voorgestelde 
territoria waarvan het vorstendom Fulda het belangrijkste was. Tot
aan zijn overlijden in 1806 woonde Willem V ten dele in het 
barokslot Oranienstein in het graafschap Nassau-Diez en ten dele 
bij zijn familie. Hij overleed op 9 april 1806 in Brunswijk, waar zijn 
dochter Louise woonde. In de dom aldaar werd zijn stoffelijk 
overschot bijgezet. Eerst in 1958 vond bijzetting in de grafkelder 
van de Oranjes te Delft plaats, een waardige plaats voor een 
stadhouder die misschien niet uitmuntte in bestuurskracht, maar 
die oprecht van zijn vaderland hield. Zijn echtgenote en zijn 
dochter keerden beiden als weduwen naar Nederland terug, toen 
de erfprins na de nederlagen van keizer Napoleon in 1813 naar 
zijn geboorteland werd teruggeroepen als soeverein vorst. Louise 
stierf in 1819, Wilhelmina in 1820.
Willem V en zijn vrouw beschikten over een brede culturele 
belangstelling. Zij woonden regelmatig muziek- en 
toneelvoorstellingen bij. Ondanks financiële problemen hield 
Willem V de hofkapel, opgericht door zijn muzikale moeder, in 
stand en subsidieerde de Franse Schouwburg. Voor de 
stadhouderlijke collecties werden wegens ruimtegebrek op het 
Binnenhof royale panden op het Buitenhof aangekocht en 
ingericht. De schilderijengalerij was voor belangstellende 
bezoekers te bezichtigen.
Grote uitbreiding van de collecties vond na 1775 niet meer plaats.
Toch nam de omvang daarvan nog wel toe door incidentele 
aankopen. Ook werden voorwerpen van kunst en kunstnijverheid 
aangekocht ten behoeve van de interieurvernieuwing van Huis ten
Bosch en de door de stadhouder en zijn vrouw gebruikte 
vertrekken in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof, 
daaronder begrepen de nieuwgebouwde vleugel met de grote 
balzaal, die na 1794 door de volksvertegenwoordiging als 
vergaderzaal in gebruik genomen is.(2) Verder groeiden de 
collecties door schenkingen, met name van voorwerpen 
verzameld door functionarissen van de V.O.C. en de W.I.C. en 
buitenslands verblijvende militairen.
Het Haagse culturele leven heeft in hoge mate geprofiteerd van 
Willem V en zijn gulle hand. Als zodanig kunnen we in zijn tijd 
zeker spreken van een gevarieerde hofcultuur en een bescheiden 
mecenaat, passend bij een vorst die niet over de mogelijkheid 
beschikte om staatsmiddelen voor culturele doeleinden in te 
zetten.
Na 1795 kon de stadhouder zich op cultureel gebied weinig meer 
permitteren. De beperkte onderdelen van de vorstelijke collecties 
die hij meegenomen had, kwamen na 1813 via Dillenburg en 
Oranienstein weer terug in Nederland. Het merendeel van de 
achtergebleven vorstelijke verzamelingen werd in 1795 afgevoerd 
naar Frankrijk vanwaar slechts een deel, met name schilderijen, 
na 1813 naar ons land terugkeerde.
NOTEN
1. Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie, 1777-1820, 
bewerkt door Johanna W.A. Naber, 5 delen, Den Haag 1931-1936
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2. Trudie Rosa de Carvalho-Roos, Hoe houdt de stadhouder hof? 
Een speurtocht naar het decor waartegen het dagelijks leven van 
de stadhouders Willem IV en Willem V zich afspeelde in de 
Stadhouderlijke Kwartieren van het Haagse Binnenhof, in: Oud 
Holland, jrg. 116 (2003), p.121-223.

A31a-33 1782, 1 band
A31a-34 1783, 1 band
A31a-35 1784, 1 band
A31a-36 1785, 1 band
A31a-37 1786, 1 band
A31a-38 1787, 1 band
A31a-39 1788 t/m 29 maart, 1 omslag
A31a-40 1788 vanaf 1 april, 1 band
A31a-41 1789, 1 band
A31a-42 1790, 1 band

N.B. De nrs 40-42 zijn niet gecontroleerd en goedgekeurd; zie voor
1791 (onaf) en 1792 (fragment) de inv.nrs. 365 en 366 in de 
rubriek A V 3.

A31a-43-83 Bijlagen bij de jaarrekeningen van de hofhouding
1788, 1790-1794 41 pakken
NB De rekeningen zijn per jaar ingedeeld in capittels (hoofdstukken), echter zijn 
deze niet binnen ieder jaar in logische numerieke volgorde opgeborgen in de 
inventarisnummers. Ook zijn niet van alle capittels rekeningen aanwezig.

A31a-43-44 1788, eerste kwartaal, met enkele nota's uit 1787 die in 1788 
verantwoord zijn, 2 pakken

A31a-45-52 1790, 8 pakken
A31a-53-64 1791, 12 pakken
A31a-65-71 1792, 7 pakken

N.B. Bevat rekening van M. Horrix voor Huis ten Bosch
A31a-72-76 1793, 5 pakken
A31a-77-83 1794, 7 pakken

N.B. Onvolledig.

A31aa Gedeponeerde stukken
3 omslagen, 2 pakken, 1 band en 1 stuk

N.B. Stukken afkomstig van generaal Van Burmania. De stukken werden 
aangetroffen in het sterfhuis van de opperhofmeester baron van Burmania, 
overleden in Den Haag op 12 augustus 1759. Van Burmania was sedert 1729 
verbonden aan het hof van Willem IV in verschillende hoge functies. De 
hieronder beschreven stukken zijn gedeponeerd bij de in 1759 fungerende 
hofcommissie, alwaar ze nu nog berusten. Zij betreffen zowel de periode vóór 
1747 als die daarna.

A31a-84 Akten van benoeming en instructies voor G.O. baron van Burmania
als opperkamerheer en van functionarissen vallende onder het 
departement van de opperkamerheer
1732. Ten dele door Willem IV gezegelde originelen, ten dele 
afschriften, 1 omslag

N.B. Het betreft behalve Van Burmania de kamerjonkers, de 
kamerdienaars, de kasteleins en hoveniers van huizen in Friesland
en Groningen.

A31a-85 Instructies voor hofbedienden, die de eed hebben afgelegd in 
handen van opperhofmeester baron van Burmania



A31 305

1750. Afschriften, 1 band
A31a-86 Instructies voor hoffunctionarissen

1751-1758. Ten dele originelen, 1 omslag
N.B. Het betreft:
- de faisantier op het Kleine Loo bij Huis ten Bosch
- doktoren, chirurgijns en apothekers
- de beheerder van de militaire verzamelingen G.Ch. 
Waschenfelder, tevens diens akte van aanstelling

A31a-87 Ordonnanties van Willem IV voor de regeling van financiële 
hofaangelegenheden
1736-1739 en ca.1740-1750, 1 omslag

N.B. Enkele stukken zijn afkomstig uit de jaren dat Van Burmania 
opperstalmeester was.

A31a-88 Stukken opgemaakt en ontvangen door Van Burmania inzake 
ceremoniële en financiële hofhoudingsaangelegenheden
ca.1734-1759, 1 pak

N.B. In achttiende-eeuwse portefeuille met groene linten. Hierin 
onder meer het menu van 7-3-1734 van het diner genaamd het 
'green cloth dinner'.

A31a-89 Stukken van financiële aard betreffende de domeinen en de 
hofhouding
ca.1732-1759. Met inhoudsopgave en met retroacta, in afschrift en
gedrukt, 1 pak

N.B. Hierin onder meer afschriften van twee bestekken voor de 
uitbreiding van Huis ten Bosch en het contract voor de bestelling 
van vijf wandtapijten door Willem IV bij Urbain Leyniers en Co. te 
Brussel, 1733.

A31a-90 Lijst met summiere opgave van de papieren uit het sterfhuis van 
Van Burmania
z.d. [tweede helft 18de eeuw], 1 stuk
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